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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  
 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Για την ανάδειξη αναδόχου για τις «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 

εγκαταστάσεων κτιρίου» CPV 50700000-2, για τις ανάγκες του  Γενικού Νοσοκομείου 

Αττικής ΚΑΤ,  για ένα (1) έτος, συνολικού προϋπολογισμού 169.999,53€ με Φ.Π.Α. 

(εκατόν εξήντα εννέα χιλιάδες, εννιακόσια ενενήντα εννιά και πενήντα τρία λεπτά ευρώ), 

με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

μόνο βάσει τιμής. 

Συγκεκριμένα, οι ετήσιες συμβάσεις επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κτιρίου, 

αναλύονται ως εξής: 

1) Συντήρηση δικτύου αερίων 15.000,00€ με ΦΠΑ,  

2) Συντήρηση εγκαταστάσεων και μηχανημάτων κλιματισμού 42.250,00€ με ΦΠΑ,  

3) Συντήρηση και επισκευή ξυλουργικών εγκαταστάσεων 10.000,00€ με ΦΠΑ,  

4) Συντήρηση κήπων 15.000,00€ με ΦΠΑ,  

5) Συντήρηση γεννητριών-υποσταθμού 10.000,00€ με ΦΠΑ,  

6) Συντήρηση UPS 2.500,00€ με ΦΠΑ,  

7) Συντήρηση τηλεφωνικού κέντρου – DECT 33.700,00€ με ΦΠΑ,  

8) Συντήρηση οπτικοακουστικών μέσων 10.000,00€ με ΦΠΑ,  

9) Συντήρηση μπαρών- θυρών 15.000,00 με ΦΠΑ 

10) Συντήρηση δικτύου φυσικού αερίου, καυστήρων, λεβητών 16.549,53€ με ΦΠΑ   
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1.        ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

Επωνυμία ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ 

Ταχυδρομική διεύθυνση Νίκης 2 

Πόλη Κηφισιά 

Ταχυδρομικός Κωδικός 145 61 

Χώρα Ελλάδα 

Κωδικός ΝUTS GR301 

Τηλέφωνο 213 – 2086657 / 213-2086333 

Φαξ 213 – 2086757 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  Prom5@kat-hosp.gr / prom13@kat-hosp.gr  

Αρμόδιος για πληροφορίες Ουρανία Ζιάκα / Γκάργκουλας Κων/νος 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.kat-hosp.gr 

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο 

(URL) 

 

1.1.2 Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι  Νοσοκομείο (Ν.Π.Δ.Δ.), «μη κεντρική αναθέτουσα αρχή» κατά την 

έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 περ. 2 & 3 του Ν. 4412/2016, με κύρια δραστηριότητα την Υγεία. 

1.1.3 Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν 

ηλεκτρονική πρόσβαση, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας - Χρηματοδότηση 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την διαδικασία ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, 

του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  

Φορέας χρηματοδότησης είναι το ΓΝΑ ΚΑΤ. Η δαπάνη για την σύμβαση βαρύνει τις με Κ.Α.Ε.: 

0879, 0889, 0899 σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018-2019 

του Φορέα.  

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

1.3.1 Αντικείμενο της σύμβασης  είναι οι υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων 

κτιρίου.                

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων 

Συμβάσεων (CPV) : 50700000-2. 

1.3.2 Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 169.999,53€ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 137.096,40€,  

ΦΠΑ: 32.903,13€). 

mailto:Prom5@kat-hosp.gr
mailto:prom13@kat-hosp.gr
http://www.kat-hosp.gr/
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Πίνακας 1 

Υπηρεσία 
Συνολική εκτιμώμενη 

αξία 
 προ ΦΠΑ 

ΦΠΑ  
(24%) 

Εκτιμώμενη αξία 
σύμβασης  

με ΦΠΑ 

Συντήρηση δικτύου αερίων 
12.096,77 2.903,23 15.000,00 

Συντήρηση εγκαταστάσεων  
και μηχανημάτων κλιματισμού 34.072,58 8.177,42 42.250,00 

Συντήρηση και επισκευή  
ξυλουργικών εγκαταστάσεων 8.064,52 1.935,48 10.000,00 

Συντήρηση κήπων 
12.096,77 2.903,23 15.000,00 

Συντήρηση γεννητριών-υποσταθμού 
8.064,52 1.935,48 10.000,00 

Συντήρηση UPS 
2.016,13 483,87 2.500,00 

Συντήρηση τηλεφωνικού κέντρου-DECT 
27.177,42 6.522,58 33.700,00 

Συντήρηση οπτικοακουστικών μέσων 
8.064,52 1.935,48 10.000,00 

Συντήρηση οπτικοακουστικών μέσων,  
μπαρών-θυρών 12.096,77 2.903,23 15.000,00 

Συντήρηση δικτύου φυσικού αερίου,  
καυστήρων, λεβητών 13.346,40 3.203,13 16.549,53 

Σύνολο 137.096,40 32.903,13 169.999,53 

 

1.3.3 Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες, σύμφωνα με τα ειδικότερα 

οριζόμενα στην παράγραφο 6.2 της παρούσας διακήρυξης.  

1.3.4 Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης.  

1.3.5 Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 

προσφοράς, βάσει τιμής. 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ 

εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

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

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

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

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

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
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Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του 

π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 

Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών 

στις εμπορικές συναλλαγές»,  

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

 του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της 

διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 

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

και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», 

 του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 

διατάξεις” 

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 

Θέματα”,  

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 

έγγραφα και στοιχεία”,  

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

 της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας 
και Ανάπτυξης» 

 της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη 
της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 
κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και 
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω, 

 την απόφαση 15/26-03-2015, θέμα ΕΗΔ 5 (ΑΔΑ: ΨΔ1046906Π-Χ6Ν), του ΔΣ του ΓΝΑ 

ΚΑΤ για την έγκριση του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας του ΠΠΥΥ 

2015. 
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 τις διατάξεις της υπ’αριθμ. 4658/2016 (ΦΕΚ B’ 2937/2016), κοινής Υπουργικής 

Απόφασης των Υπουργών Υγείας και Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών που αφορά 

«Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων (Π.Π.Υ.Φ.Υ.) των 

εποπτευόμενων φορέων υγείας για το έτος 2015 (πιστώσεις 2016-2017) με 

χρηματοδότησή του από τον τακτικό προϋπολογισμό, το πρόγραμμα δημοσίων 

επενδύσεων και λοιπές πηγές». 

 την απόφαση 26/22-11-2016, θέμα Β.5 (ΑΔΑ: ΩΩ3Κ46906Π-ΟΒΥ), του ΔΣ του ΓΝΑ ΚΑΤ 

για την έγκριση διενέργειας διαγωνισμών και τροποποίηση του ΠΠΥΦΥ 2015 . 

 την απόφαση 07/27-02-2018, θέμα 3 (ΑΔΑ: 627Δ46906Π-ΝΝΤ), του ΔΣ του ΓΝΑ ΚΑΤ 

για την τροποποίηση των πιστώσεων και των τεχνικών προδιαγραφών του δημόσιου 

διαγωνισμού «Συμφωνία Πλαίσιο για Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 

εγκαταστάσεων κτιρίου» του ΓΝΑ ΚΑΤ.  

 την υπ’ αριθμ. 2328/06-07-2018 Απόφαση Δέσμευσης της Πίστωσης (ΑΔΑ: 

7ΤΗΧ46906Π-4ΥΜ)  που αφορά το Γ.Ν.Α. ΚΑΤ. 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Πέμπτη 10/01/2019 και 

ώρα 15:00. 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.ΣΗ.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  

του ως άνω συστήματος, την Τρίτη 15/01/2019 και ώρα 12:00. 

1.6 Δημοσιότητα 

1.6.1. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

1.6.1.1 Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο 

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

1.6.1.2. Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη 

διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό 

Αριθμό: 67707 

1.6.1.3  Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην 

περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, 

στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  

Η Διακήρυξη είναι καταχωρημένη στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη 

διεύθυνση (URL): www.kat-hosp.gr στην διαδρομή: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ-ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ► ΝΕΕΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ. 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.kat-hosp.gr/
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α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον 

επιλεγούν,  τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της 

Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και 

βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις 

αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της 

αρμοδιότητάς τους.  

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 

ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών 

που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα: 

 η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ] 

 Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, 

ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά. 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, 

καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη 

χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο 10 

ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο 

δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων 

υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους 

που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό 

πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι 

ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο 

http://www.promitheus.gov.gr/
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τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν 

εξετάζονται.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως 

ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των 

αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον 

οικονομικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την 

προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών. 

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που 

ζητήθηκαν ή των αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την 

προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

2.1.4 Γλώσσα  

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα 

ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα 

ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια 

έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε 

με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται 

από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις 

διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία 

έχει συνταχθεί το έγγραφο.  

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 

μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 

εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 

(Α΄188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους 

στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής 

νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το 

έγγραφο. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, 

θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 
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2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα 

που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 

ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. 

Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο 

του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 

χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο 

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια 

της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή 

περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία 

έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό 

της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη 

διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση 

ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η 

εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της 

διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της 

κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής 

διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον 

χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να 

καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή 

έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των 

εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής 

σύμβασης.  

Η αναθέτουσα αρχή δύναται να επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών 

προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι 

εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 

δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του 
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σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και 

έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 

ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, 

δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 

ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.   

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 

κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής, που ανέρχεται στο ύψος του 2% επί της αξίας του προϋπολογιζόμενου ποσού προ 

ΦΠΑ.  

 

Κατά συνέπεια το ύψος της εγγύησης συμμετοχής, εφόσον η προσφορά υποβάλλεται για το 

σύνολο των προκηρυχθέντων υπηρεσιών, πρέπει να είναι ίσο με το ποσοστό 2% επί της 

προϋπολογισθείσας πίστωσης της διακήρυξης εκτός ΦΠΑ, ήτοι 2.741,93€. 

 

 

Πίνακας 2 

Υπηρεσία 
Συνολική 

εκτιμώμενη αξία 
 προ ΦΠΑ 

Απαιτούμενο 
ποσοστό επι τοις 

% εγγυητικής 
επιστολής 

συμμετοχής 

Απαιτούμενο 
ποσό εγγυητικής 

επιστολής 
συμμετοχής ανά 

υπηρεσία 

Συντήρηση δικτύου αερίων 
12.096,77 2,0% 241,94 

Συντήρηση εγκαταστάσεων  
και μηχανημάτων κλιματισμού 34.072,58 2,0% 681,45 

Συντήρηση και επισκευή  
ξυλουργικών εγκαταστάσεων 8.064,52 2,0% 161,29 

Συντήρηση κήπων 
12.096,77 2,0% 241,94 

Συντήρηση γεννητριών-υποσταθμού 
8.064,52 2,0% 161,29 

Συντήρηση UPS 
2.016,13 2,0% 40,32 

Συντήρηση τηλεφωνικού κέντρου-DECT 
27.177,42 2,0% 543,55 

Συντήρηση οπτικοακουστικών μέσων 
8.064,52 2,0% 161,29 

Συντήρηση οπτικοακουστικών μέσων,  
μπαρών-θυρών 12.096,77 2,0% 241,94 
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Συντήρηση δικτύου φυσικού αερίου,  
καυστήρων, λεβητών 13.346,40 2,0% 266,93 

Σύνολο 137.096,40   2.741,93 

 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον 

όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν 

στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του 

χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά 

απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον 

προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της 

εγγύησης συμμετοχής. 

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης 

καλής εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά τα ειδικά οριζόμενα 

στο άρθρο 72 του ν.4412/2016.  

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά 

τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 

2.2.3 έως 2.2.6, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά 

ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού  

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) 

προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για 

μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση 

οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη  καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 

ακόλουθους λόγους:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-

πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του 

οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 

διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών 

της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της 

απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 

καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και 

όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  
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γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η 

οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 

ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 

22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως 

ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 

όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 

και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία 

ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 

Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 

2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία 

των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με 

το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 

αμετάκλητη  καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 

οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. 

και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου 

εδαφίου  αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά 

κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών η υποχρέωση του προηγούμενου  εδαφίου αφορά τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου.   

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων 

εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 
 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί 

με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 

καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.  
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2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση 

με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  

ή την εθνική νομοθεσία ή/και   

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια 

όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του 

είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 

συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε 

υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.  
 

ή/και 

γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν 

επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από 

την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής 

προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για 

παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική 

απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» 

σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) 

δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 

Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη 

εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους .Οι υπό αα΄ 

και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 

2.2.3.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 

προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 

4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή 

τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε 

διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες 
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ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν 

οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην 

περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση 

της επιχειρηματικής του λειτουργίας,  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός 

φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 

4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του 

οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο 

παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 

απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 

αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 

απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των 

κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει 

τα δικαιολογητικά που απαιτούνται. 

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του 

αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις 

που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την 

ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε 

διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.  

2.2.3.4. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω 

πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω 

περιπτώσεις.  
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2.2.3.5. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του 

άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την 

παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 

Κριτήρια Επιλογής  

2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 

απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς 

παροχή υπηρεσιών, ήτοι τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών 

εγκαταστάσεων κτιρίου. Ειδικότερα ισχύουν όσα αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές του 

Παραρτήματος II της παρούσας. 

2.2.5  Oικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν κύκλο εργασιών στον τομέα 

δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης, για τις τρεις τελευταίες οικονομικές 

χρήσεις κατ' ανώτατο όριο, συναρτήσει της ημερομηνίας σύστασης του οικονομικού φορέα ή 

έναρξης των δραστηριοτήτων του, εφόσον είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες για τον εν λόγω 

κύκλο εργασιών, από τα οποία θα προκύπτει ότι το ύψος του συνολικού κύκλου εργασιών της 

επιχείρησης, κατά µέσο όρο για το ανωτέρω χρονικό διάστημα, είναι ίσο ή μεγαλύτερο του 

συνόλου της προϋπολογισθείσας δαπάνης, για το κάθε ξεχωριστό τμήμα της διακήρυξης. Αν ο 

οικονομικός φορέας λειτουργεί για χρόνο μικρότερο της τριετίας θα υποβάλει δήλωση για όσο 

χρόνο λειτουργεί. 

2.2.6. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται: 

α) κατά τη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων ετών, να έχουν εκτελέσει αντίστοιχες συμβάσεις 

τουλάχιστον μία (1) παροχής υπηρεσιών του συγκεκριμένου τύπου και ανάλογου ύψους 

δαπάνης.  

β) να διαθέτουν το κατάλληλο προσωπικό καθώς και τον απαιτούμενο εξοπλισμό, σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας. 

δ) να διαθέτουν τα απαιτούμενα στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας πιστοποιητικά καλής 

Εκτέλεσης που έχουν εκδοθεί από διάφορους φορείς (Δημόσιο ή Ιδιωτικό ) 

Πέραν των ανωτέρω, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να δηλώνουν:  

α) τις κυριότερες συμβάσεις παροχής αντίστοιχων υπηρεσιών που έχουν εκτελέσει κατά τη 

διάρκεια της τελευταίας τριετίας 

β)  το Επιστημονικό και  τεχνικό προσωπικό ή τεχνικούς φορείς, ιδίως τους υπεύθυνους για τον 
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έλεγχο της ποιότητας  που διαθέτουν, 

γ) τον τεχνικό εξοπλισμό που διαθέτουν και τα μέτρα που λαμβάνουν για την εξασφάλιση της 

ποιότητας,  

δ) τους τίτλους σπουδών και επαγγελματικά προσόντα που διαθέτει η ομάδα έργου που θα 

παράσχει την υπηρεσία 

ε) μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την εκτέλεση της σύμβασης. 

στ) το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό και τον αριθμό των διευθυντικών στελεχών τους 

κατά τα τελευταία τρία έτη. 

2.2.7 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων   

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και 

χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και 

επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων 

φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, 

αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της 

σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.  

 Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους 

σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του 

Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική 

εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, 

εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι 

συγκεκριμένες ικανότητες. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες 

των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

2.2.8 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.8.1 Προκαταρτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία 

από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των 

παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της 

προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 

του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), 

σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα Ι,το οποίο αποτελεί ενημερωμένη 

υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του 

Παραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους 
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προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 

15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην 

ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr ). 

2.2.8.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής 

τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.6, κρίνονται κατά την υποβολή της 

προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της 

σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.7 της παρούσας, οι φορείς στην 

ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που 

αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας 

και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.7). 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου 

στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο 

συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά 

στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα 

πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 

δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως 

εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης 

εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων 

εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 

4412/2016 . 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα 

αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά 

εξακολουθούν να ισχύουν. 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι 

προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου 

ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή 

του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 

οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η 

υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν 

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
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εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα 

αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο, 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την 

αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας.  

Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα 

πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική 

διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο 

Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν 

έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας 

του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των 

εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. 

Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως 

σε εκκαθάριση.  

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους 

εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων                                                                                                                                                                                                                                                                   

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή 

όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται 

στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, το 

έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - 

μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 

ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 

αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας 

καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία 

αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι 

τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 

2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. 

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 

οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι 

αποκλεισμού. 

γ)Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 

Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να 

προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού 

φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
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υποβολής προσφοράς.  

δ) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν 

έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την 

άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου 

επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που 

είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν 

πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του 

Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η 

εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν 

τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 

βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 

υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής 

ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο 

και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό 

ανάθεση σύμβασης. 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο 

Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού 

Υλικού 

Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές 

απαιτούν σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή 

Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 

2.2.5 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τραπεζική βεβαίωση για τη πιστοληπτική ικανότητα 

του οικονομικού φορέα και απόσπασμα οικονομικών καταστάσεων τελευταίας τριετίας. Εάν ο 

οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω 

δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με 

οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο. 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς 

προσκομίζουν, όλα αυτά τα έγγραφα, που αποδεικνύουν τα ζητούμενα στη παράγραφο 2.2.6. 

Β.5. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο 

οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά 

έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, 

αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική 
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μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη 

σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που 

δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος 

εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία 

εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου 

εκπροσώπου. 

Β.6. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που 

προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από 

οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, 

κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να 

προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια 

αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των 

εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν 

λόγω κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή 

το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο 

καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος 

κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από 

την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής 

τους.  

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 

παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην 

ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων 

φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.7 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους 

αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον 

σκοπό αυτό. 

2.3 Κριτήριο Ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  

βάσει τιμής.  

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

2.4.1.1. Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις-τεχνικές προδιαγραφές που 
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ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ της Διακήρυξης για όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες.  

2.4.1.2.  Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

2.4.1.3. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 

υποχρεωτικά ψηφιακά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε 

από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να 

προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της 

κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο 

εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 

και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη (παράγραφος 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε 

ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και 

την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας 

του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)». 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 

εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που 

υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο 

πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που 

προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 

910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ 

Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.  

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω 

του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 6 της ως άνω 

Υπουργικής Απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 

υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του 

ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική 

ανακοίνωσή της. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον 

οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική 
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προσφορά  σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο  περιλαμβάνεται η 

οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα 

δικαιολογητικά.  

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία 

εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 21 του ν. 4412/16. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως 

εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, 

αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την 

εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις 

προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς 

που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά 

συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το 

σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ψηφιακά και 

υποβάλλονται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική 

ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο 

θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει 

σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.   

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του 

Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω: 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία 

υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν 

συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν ορατή μη κρυπτογραφημένη ψηφιακή υπογραφή 

σκληρής αποθήκευσης, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται 

στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 

δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα 

αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς 

τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. 

Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα 

πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση 

από δικηγόρο, καθώς και  τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν 
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προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή 

υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι 

φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε 

χρονικό σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε 

εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει 

ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική 

διαδικασία περιλαμβάνουν: 

α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 

4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας 

διακήρυξης. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το  σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει 

αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc, στη διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης. 

β) εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 τις παραγράφους 2.1.5 

και 2.2.2 της παρούσας διακήρυξης. 
γ) Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει, 
στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα δηλώνει την αποδοχή, πλήρως και 
ανεπιφύλακτα, των όρων της παρούσας διακήρυξης. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το Τ.Ε.Υ.Δ. 

για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

2.4.3.2  H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές 

που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” 

του Παραρτήματος ΙΙ της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες 

απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει  ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, 

βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση 

το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα.  

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 

οικονομικών προσφορών 

2.4.4.1  Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα 

κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1.3.5 της διακήρυξης:  

2.4.4.2  Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται  σε ευρώ για το σύνολο της υπηρεσίας. 

Eπειδή στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική 

προσφορά, ο προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελο “οικονομική προσφορά” την 

ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του ψηφιακά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά 
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αρχεία (σύμφωνα με το υπόδειγμα που υπάρχει στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ της παρούσας 

διακήρυξης) σε μορφή pdf. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα 

με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών 

στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και 

στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ . 

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα 

υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα.  

2.4.4.3 Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 

αναπροσαρμόζονται. 

2.4.4.4. Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε 

ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η 

προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η 

τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την 

αναθέτουσα αρχή στο άρθρο 1.3.2. της παρούσας διακήρυξης.  

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   

2.4.5.1 Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για 

διάστημα 365 ημερών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών 

του διαγωνισμού. 

2.4.5.2 Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο 

απορρίπτεται. 

2.4.5.3 Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από 

την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής 

συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την 

παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την 

προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, 

τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, 

κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο 

συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν 

είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν 

την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην 

τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και 

αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 
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2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των 

προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο 

πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. 

(Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών 

συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, 

τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 

3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών 

κατακύρωσης) της παρούσας, 

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 

συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν 

αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 

3.1.1. της παρούσης διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 

προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή 

σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες 

προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.3 περ.γ της 

παρούσας (περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων 

οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που 

συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων, 

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 

παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 

σύμβασης. 

 

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της 

Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 

ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 
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4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 

Προσφορά», τέσσερις (4) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία 

προσφορών, ήτοι στις 15/01/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00. 

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία 

και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή  

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου», κατά 

την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή  

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε 

επόμενο στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά 

τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως 

εμπιστευτικές. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να 

διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το 

περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 

4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

3.1.2.1 Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα 

Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα 

οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) Η αρμόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα 

αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο 

υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου.  

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, 

σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την 

απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή ή/και 

βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της 

σύμβασης. Τα ανωτέρω υπό στοιχεία α και β στάδια θα γίνουν ενιαία και θα συνταχθεί ένα 

ενιαίο πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της 

«Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να ορίσει την 

ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών. 

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά 

την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι  φάκελοι όλων των 

υποβληθεισών οικονομικών προσφορών. 
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δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών 

των προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής 

έκρινε πλήρη και σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει 

πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των 

προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται 

από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή 

προς έγκριση. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 

αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 

προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα 

(10)ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή 

εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.3.1.2.2. 

3.1.2.3 Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με 

κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση 

γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που 

υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.   

3.1.2.4 Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση/αποφάσεις του 

αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται  στους προσφέροντες 

μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.  

3.1.2.5 Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με την 

παράγραφο 3.4. της παρούσας.  

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - Δικαιολογητικά 

κατακύρωσης. 

3.2.1  Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική 

ηλεκτρονική  πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να 

γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα 

(10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή 

αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) 

όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας 

διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της 

παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής 

επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.7  αυτής. 

3.2.2  Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό 

ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά 

περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. 
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Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.  

3.2.3  Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της 

παραλαβής τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο 

πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

3.2.4  Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών 

διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, 

παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός 

πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής 

του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ 

ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.  

3.2.5  Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω 

δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 

3.2.6 Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής 

η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 

αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της 

ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν 

με το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 

αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται 

οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 

2.2.4 - 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές 

στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με  

3.2.7 Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για 

μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τ.Ε.Υ.Δ, 

ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την 

ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης 

(οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  

3.2.8 Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν 

προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί 

τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4-2.2.6 της παρούσας 

διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

3.2.9 Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 
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πρακτικού της Επιτροπής του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο 

όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης, είτε για την κατακύρωση της σύμβασης 

είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως 

εκπτώτου. Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή 

της, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή 

μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και ως εξής: Ποσοστό 15% στην περίπτωση της 

μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για 

κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, 

απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο. 

3.2.10 Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της 

Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

3.3.1 Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 

πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα 

που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός 

από τον προσωρινό ανάδοχο  ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.   

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης 

σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο 3.4.  

3.3.2 Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης 

επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι : 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της 

παρούσας βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και 

από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,  

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός 

υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.7.2 μόνο στην περίπτωση 

της άσκησης προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων μέσων κατά της απόφασης κατακύρωσης, 

έπειτα από σχετική πρόσκληση. 

3.3.3 Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του 

συμφωνητικού εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής 

πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

3.3.4 Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό 

μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής 

η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον 

προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά.  
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3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία  

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση 

και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της 

αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της 

εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ 

κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις 

νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής 

κατά πράξη της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής 

προσφυγής είναι (α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 

ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή 

τηλεομοιοτυπία ή (β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης 

σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως  γ) δέκα (10) ημέρες από την 

πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του 

ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η 

πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση 

στο ΚΗΜΔΗΣ. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής 

προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης 

παράλειψης. 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» 

του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη 

«Προδικαστική 

3.4.1  Σύμφωνα με την παρ. 8 του αρ 379 του Ν. 4412/2016, στις διαφορές που προκύπτουν 

κατά τη διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων, καθώς και τροποποίησης αυτών, με εκτιμώμενη αξία 

ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ και 

ανεξάρτητα από τη φύση τους, εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο Βιβλίο ΙV του Ν.4412/2016 

(ΦΕΚ 147/Α/2016) άρθρα 345-374 περί «Έννομης Προστασίας κατά τη Σύναψη Δημόσιων 

Συμβάσεων». 

3.4.2 Σύμφωνα με την παρ. 1 (γ) του αρ. 361 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016), ειδικά για την 

άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο 

δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.  

3.4.3. Κατά τις λοιπές διαδικασίες υποβολής προδικαστικής προσφυγής κατά πράξεων που 

εκδίδονται πριν από την σύναψη της σύμβασης, ισχύουν τα αναφερόμενα στο Βιβλίο ΙV του 

Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) άρθρα 360-374 περί «Έννομης Προστασίας κατά τη Σύναψη 

Δημόσιων Συμβάσεων». 

Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable 
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Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή 

προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών. 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 

προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, 

το οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της 

προσφυγής του ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της 

προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην 

οφειλόμενη ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη 

σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 

4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της 

διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 

366 του ν.4412/2016. 

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 

περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην 

περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και 

νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε 

περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή 

απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 

είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής. 

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της 

προσφυγής από την ΑΕΠΠ. 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των 

ένδικων βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 

4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών 

από την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της 

αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 

4 του ν. 4412/2016. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή 

διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 
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3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη 

διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, 

μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν 

σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από 

γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα 

το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το 

σφάλμα ή η παράλειψη.  

 

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής) 

4.1.1  Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, 

σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1β του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 

5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της 

σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' 

ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον 

αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το 

Υπόδειγμα 2 που περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV της παρούσας Διακήρυξης και τα 

οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

4.1.2 Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης πρέπει να έχει χρόνο λήξης τουλάχιστον δύο (2) 

μηνών επιπλέον της ετήσιας διάρκειας ισχύος της Σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 

εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του 

αναδόχου, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής. 

4.1.3. Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.4, η οποία 

συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν 

την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί 

του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  

4.1.4  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της 

σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

4.1.5  Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, μεγαλύτερου ύψους από αυτό που 

καλύπτεται με την εγγύηση καλής εκτέλεσης προσκομίζεται από τον ανάδοχο εγγύηση 

προκαταβολής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016 και 2.1.5 της 

παρούσας, που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και 
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του ποσού της καταβαλλομένης προκαταβολής. Η προκαταβολή και η εγγύηση προκαταβολής 

μπορούν να χορηγούνται τμηματικά, σύμφωνα με την παράγραφο 5.1. της παρούσας (τρόπος 

πληρωμής). 

4.1.6  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης και η εγγύηση προκαταβολής επιστρέφονται στο σύνολό τους 

μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο 

πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή 

υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την 

αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

4.2  Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα νομοθεσία 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της 

παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το 

δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο 

Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται 

και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες 

δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς 

τους, σύμφωνα με το άρθρο 130 του ν.4412/2016. 

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το 

δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο 

Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  

4.3.2 Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του 

ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις 

αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της 

αρμοδιότητάς τους. 

4.4 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου . 
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4.5 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 

καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 

του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις 

που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί 

από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 

υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει 

αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του 

άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

 

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1.  Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί τμηματικά,  όπως αυτή  αναλογεί στην 

τμηματική παραλαβή της υπηρεσίας ανά μήνα ή όπως άλλως συμφωνηθεί μεταξύ του 

αναδόχου και της υπηρεσίας. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων 

παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 

του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  

5.1.2.  Toν  Ανάδοχο βαρύνουν οι  υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή της 

υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως 

βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 

κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, 

της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε 

κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής 

Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του 

ν. 4412/2016. 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και και 
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κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) . 

5.1.3  Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 

3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Επίσης γίνεται κράτηση 2% υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (Δ.Υ.6α) Γ.Π. 

/οικ.36932/17.03.09 ΚΥΑ).  

5.1.4 Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση 

φόρου εισοδήματος 8% επί του καθαρού ποσού. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται με 

απόφαση της αναθέτουσας αρχής, υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε 

δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν 

συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την 

σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της 

σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη 

περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη 

συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η 

προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται 

αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω 

προθεσμίας συμμόρφωσης.  

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του 

για παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

5.2.2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας 

της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις 

βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 

προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων 

προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής 

αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της 

συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις 
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επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να 

ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που 

αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και 

τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει 

εκτελεστεί πλήρως. 

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον 

ανάδοχο έκπτωτο. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης  

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει 

των όρων των παραγράφων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις) και 6.4. 

(Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση), να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και 

ουσίας ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ή του φορέα που εκτελεί-διοικεί τη σύμβαση, μέσα σε 

ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της 

σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, 

ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική 

προσφυγή. 

 

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Παρακολούθηση της σύμβασης  

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από 

την καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία, η οποία και θα οριστεί με απόφαση Διοικητή,  η οποία και θα 

εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο (Διοικητικό Συμβούλιο) για όλα τα ζητήματα που 

αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως 

άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση 

της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.  

6.1.2. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της 

σύμβασης ως επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση 

δύνανται να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων 

από την σύμβαση φορέων, στους οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την 

παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής. 

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της 

σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. 
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Με εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με 

οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης. 

6.1.3. Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών δύναται να τηρείται από τον 

ανάδοχο ημερολόγιο, στο οποίο καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου της 

σύμβασης, η καθημερινή απασχόληση του προσωπικού σε αριθμό και ειδικότητα, έκτακτα 

συμβάντα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης. Το ημερολόγιο 

συνυπογράφεται από τον επόπτη της σύμβασης, που μπορεί να σημειώσει επί αυτού 

παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων της σύμβασης και φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης 

της υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό προσκομίζεται από τον ανάδοχο στη έδρα της 

υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. Οι καταγραφές του αποτελούν στοιχείο για την παραλαβή του 

αντικειμένου της σύμβασης από την επιτροπή παραλαβής. 

6.2  Διάρκεια σύμβασης  

6.2.1  Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες.  

6.2.2. Η  συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογημένη 

απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του 

αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά 

δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.  

6.2.3 Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα 

παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην 

αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.  Αν οι 

υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 

σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος 

του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της 

παρούσας. 

6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης  

6.3.1  Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από την αρμόδια 

επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 

221 του ν.4412/2016, η οποία διενεργεί τον απαιτούμενο έλεγχο, μπορεί δε να καλείται να 

παραστεί και ο ανάδοχος. 

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως 

στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει 

τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι 

αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και 

συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη 
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απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω 

παρεχόμενων υπηρεσιών, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι 

ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η 

επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων 

υπηρεσιών της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα 

με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 

6.3.2  Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο 

με απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό 

διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική 

απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί 

αυτοδίκαια. 

6.3.3 Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του 

αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την 

παράγραφο 6 του άρθρου 218 του ν. 4412/2016. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και 

καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων 

και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.  

6.4  Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση  

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών, με 

έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται 

αντικατάσταση των υπηρεσιών αυτών με άλλες, που να είναι σύμφωνες με τους όρους της 

σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση 

γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την 

αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, 

ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και 

την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που 

του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 

προβλεπόμενες κυρώσεις. 
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Για κάθε θέμα που δεν αναφέρεται ρητώς στην παρούσα Διακήρυξη ισχύει η κείμενη 

Νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως 

ορίζεται στο Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147/08-08-2016). 

 

   

Ακριβές Αντίγραφο   

   

Το Τμήμα Γραμματείας Διοικητής του Νοσοκομείου 

  

 Νικόλαος Κοντοδημόπουλος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης 

 

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Άνω των Ορίων (Διεθνής) 

Διαγωνισμός 

α/α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 67707 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 

ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 
05/12/ 2018 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

(στην οποία υπάρχει πλήρης, 

άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα 

έγγραφα της Σύμβασης) 

www.kat-hosp.gr 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

Ημερομηνία  έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προφορών:  

ΗΜ/ΝΙΑ: 05/12/2018         ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ Ώρα 08:00 π.μ. 

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών:  

ΗΜ/ΝΙΑ: 10/01/2019         ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ  Ώρα 15.00 μμ  

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: 

ΗΜ/ΝΙΑ: 15/01/2019 ΗΜΕΡΑ TΡΙΤΗ ΩΡΑ 12:00 π.μ. 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.  

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ  

ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS: GR301 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
YΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΚΤΙΡΙΟΥ 

CPV 50700000-2 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΑΡΥΝΕΙ ΤΟΥΣ ΚΑΕ 0879, 889, 899   

http://www.kat-hosp.gr/


ΓΝΑ ΚΑΤ                                                                                                                                      ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 22/2018 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                                                                   ΑΡΙΘΜΟΣ Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ.: 67707 

 

                                                                                                                               

40 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  

Το παρόν έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής, με το οποίο καλούνται οι 

ενδιαφερόμενοι προμηθευτές να καταθέσουν προσφορά σύμφωνα με 

τους όρους της διακήρυξης που περιγράφονται αναλυτικά.  

ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΛΩΣΣΑ 

Ελληνική γλώσσα σε όλη τη διαγωνιστική διαδικασία. Η παρούσα 

διακήρυξη, τα έντυπα τεχνικής προσφοράς και οικονομικής προσφοράς 

και των υποβαλλόμενων προσφορών και η Σύμβαση θα συνταχθούν 

στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές θα 

υποβληθούν στην ελληνική γλώσσα.  

σύνολο κρατήσεων ΕΠΙ  % Νόμιμες κρατήσεις  

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Σύμφωνα με τις ανάγκες της Α/Α. 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ  
Στη διαχείριση του νοσοκομείου.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ   

 

1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΤ 

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

Ο κάθε ενδιαφερόμενος οφείλει (επί ποινή αποκλεισμού) να επισκεφθεί το Νοσοκομείο και να 

λάβει πλήρη γνώση των εγκαταστάσεων και των συνθηκών εργασίας. Κατόπιν θα παραλάβει 

Βεβαίωση Ενημέρωσης Εργολήπτη, από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου, την οποία θα 

καταθέσει στο Φάκελο του Διαγωνισμού μαζί με τα υπόλοιπα ζητούμενα Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής. 

Να κατατεθεί αναλυτική βεβαίωση τουλάχιστον μιας (1) σύμβασης αντίστοιχης αξίας και 

βαρύτητας εγκαταστάσεων ιατρικών αερίων νοσοκομείου.  

Να διαθέτει ISO 9001 και ISO 13485 για εμπορία, διακίνηση, εγκατάσταση και τεχνική 

υποστήριξη συστημάτων διανομής ιατρικών αερίων. Να κατατεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά.  

Να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία σε εγκαταστάσεις Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων. 

Βεβαιώσεις Καλής Εκτέλεσης τουλάχιστον από τρία δημόσια ή ιδιωτικά Νοσοκομεία με το ίδιο 

αντικείμενο. 

Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών του τεχνικού προσωπικού που θα 

απασχολήσει με αντικείμενο τη συντήρηση – επισκευή δικτύων ιατρικών αερίων. 

Να κατατεθεί φύλλο συμμόρφωσης.  

Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Όλες οι εργασίες θα γίνονται σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και με την 

καθοδήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου. Λόγω της ιδιαιτερότητας του χώρου οι 

εργασίες θα πρέπει να γίνονται με την ελάχιστη δυνατή όχληση.   

Οι μεταφορές των εργαλείων, των υλικών κλπ θα γίνονται με προσοχή ώστε οι χώροι να 

διατηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών όσο το δυνατόν καθαρότεροι.  

Θα είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε βλάβη-ζημιά- τραυματισμός προκύψει από υπαιτιότητά 

του ή του προσωπικού του κατά την εκτέλεση των εργασιών, μεταφορά υλικών κλπ. Σε 

περίπτωση βλάβης, ζημίας ή τραυματισμού από υπαιτιότητα του αναδόχου ή του προσωπικού 

του, την αστική, ποινική ή/και οικονομική ευθύνη την έχει ο ανάδοχος. 

Οφείλει να παρέχει στο προσωπικό του όλα τα απαραίτητα εργαλεία και συσκευές για την 

εκτέλεση των εργασιών.  

Το προσωπικό του αναδόχου οφείλει να τηρεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, να είναι 

εξοπλισμένο με τα απαραίτητα μέτρα ατομικής προστασίας και να φέρει ομοιόμορφη ενδυμασία 
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(στολή εργασίας) με την ένδειξη «Τεχνικό Τμήμα».  

Οφείλει να χρησιμοποιεί προσωπικό αποδεκτό στο Νοσοκομείο, ειδικευμένο, υγιές, άριστο στο 

είδος του, άψογο από πλευράς εργατικότητας, συνέπειας, ήθους, συμπεριφοράς απέναντι σε 

τρίτους και στο προσωπικό του Νοσοκομείου. 

Οφείλει να τηρεί όλους τους σχετικούς νόμους για την εργασία (εργατική Νομοθεσία), τις 

αμοιβές, ωράρια εργασίας, κοινωνικές παροχές, αποζημιώσεις, φόρους, υγεία-ασφάλεια 

εργατών κλπ, και θα ευθύνεται έναντι των Ελληνικών Αρχών για την τήρηση κάθε υποχρέωσης 

που απορρέει από αυτούς. 

Οφείλει να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων και θα είναι 

αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που τυχόν προκύψει 

στο προσωπικό του ή σε άλλους εξαιτίας χειρισμών στις εγκαταστάσεις ή πλημμελούς 

συντήρησης αυτών. 

Οφείλει να παρέχει στο προσωπικό του τις νόμιμες άδειες, αναπαύσεις και να καλύπτει τα κενά 

από ασθένειες ή αδικαιολόγητες απουσίες για την εκπλήρωση των αναλαμβανόμενων με την 

παρούσα υποχρεώσεων έναντι του Νοσοκομείου. 

Οφείλει να συμμορφώνεται με τις οδηγίες της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου σε κάθε 

θέμα που έχει σχέση με τις εκτελούμενες εργασίες. 

Οφείλει να καταθέσει πριν την υπογραφή της σύμβασης, αντίγραφα των πτυχίων του 

προσωπικού που θα απασχολήσει, των επαγγελματικών αδειών αυτών και αποδείξεις 

πενταετούς τουλάχιστον προϋπηρεσίας σε επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων και δικτύου 

ιατρικών αερίων. 

Γ.  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

Ζητείται συντηρητής (ΔΕ ή ΤΕ) με εξειδίκευση στα δίκτυα και τις εγκαταστάσεις ιατρικών αερίων 

ο οποίος θα εργάζεται ως εξής: 

Ένας (1) τεχνικός το πρωί (07.00-15.00), από Δευτέρα έως Παρασκευή εκτός των αργιών που 

ισχύουν για τον ιδιωτικό τομέα. 

Δύο φορές το χρόνο, θα πρέπει να γίνεται συντήρηση στους χώρους των Χειρουργείων και των 

ΜΕΘ. Οι εργασίες στα Χειρουργεία θα γίνονται μόνο Σαββατοκύριακο.  

Σε περιπτώσεις εκτάκτων βλαβών ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παράγραφο ΣΤ΄. 

Η εταιρεία θα πρέπει να διαθέτει στη δύναμη του προσωπικού της ή να συνεργάζεται με 

έμπειρο Διπλωματούχο ή Πτυχιούχο Μηχανολόγο Μηχανικό του οποίου η επαγγελματική άδεια 

να καλύπτει το μέγεθος των εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου. Να κατατεθεί αντίγραφο του 

πτυχίου του Μηχανικού, της επαγγελματικής άδειας αυτού καθώς και απόδειξη εμπειρίας 

τουλάχιστον 5 ετών. 
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Δ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Οι  εγκαταστάσεις που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα επισκευής και συντήρησης είναι όλες 

οι  εγκαταστάσεις και τα δίκτυα ιατρικών αερίων του Νοσοκομείου και περιλαμβάνουν μεταξύ 

άλλων δίκτυα σωληνώσεων, λήψεις κενού - οξυγόνου κλπ, ροόμετρα, πίνακες διανομής, κέντρα 

φιαλών, συστήματα συναγερμού, ρυθμιστές κλπ. Στη συντήρηση και επισκευή δεν 

περιλαμβάνονται οι μηχανές παραγωγής ιατρικού αέρα, οι αντλίες κενού και οι δεξαμενές υγρού 

οξυγόνου.    

Ε. ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ  

Όλες οι εργασίες συντήρησης γίνονται υπό την ευθύνη του Διπλωματούχου ή Πτυχιούχου 

Μηχανολόγου Μηχανικού και από ειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό. Αποτελεί υποχρέωση 

του υπεύθυνου Μηχανικού η τακτική παρουσία του στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου 

(τουλάχιστον μία φορά το μήνα) και η υποβολή έκθεσης επιθεώρησης και ελέγχου 

εγκαταστάσεων στο τέλος κάθε μήνα η οποία θα παραδίδεται στην Τεχνική Υπηρεσία. 

Η τακτική συντήρηση λαμβάνει χώρα σύμφωνα με το πρόγραμμα συντήρησης που εκδίδει η 

Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου. Το πρόγραμμα ξεκινά να εφαρμόζεται με την υπογραφή 

της σύμβασης.  

Αναλυτικά οι εργασίες  :     

Καθημερινή επιθεώρηση των εγκαταστάσεων ιατρικών αερίων (δεξαμενές, δίκτυο διανομής, 

μειωτές, λήψεις) με σκοπό τη διασφάλιση της καλής λειτουργίας.  

Έλεγχος για τη σωστή λειτουργία των κέντρων φιαλών ιατρικών αερίων, αντικατάσταση κενών 

και ακατάλληλων φιαλών (ληγμένο περιεχόμενο, διαρροές κλπ.).   

Έλεγχος για τη σωστή λειτουργία των συστημάτων παραγωγής ιατρικού αέρα και κενού.  

Έλεγχος για τη σωστή λειτουργία των συστημάτων συναγερμού ιατρικών αερίων. 

Έλεγχος για τη σωστή λειτουργία, μικροεπισκευές, αντικατάσταση των φθαρμένων υλικών και 

αναλωσίμων (ροόμετρα, υγραντήρες, εκτονωτές φιαλών, ρυθμιστές κενού, λήψεων κλπ.). 

Έλεγχος και μέριμνα για την έγκυρη πλήρωση των δεξαμενών υγρού οξυγόνου και την 

αναγόμωση-αντικατάσταση των φιαλών σε συνεργασία με τους αρμοδίους του Νοσοκομείου. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει σε όλες επισκευές-συντηρήσεις-αντικαταστάσεις υλικών 

που τυχόν απαιτούνται για τη σωστή και ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων.  Όλες οι 

εργασίες θα συνοδεύονται από αναφορά εργασιών και τοποθέτησης υλικών ή ανταλλακτικών 

που ενδεχομένως χρησιμοποιήθηκαν. 

ΣΤ. ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΒΛΑΒΕΣ  

       1) Σε περιπτώσεις βλαβών που συμβούν εκτός εργασίμων ωρών ή  Σαββατοκύριακα ή 

αργίες, ο ανάδοχος υποχρεούται να αποστείλει τεχνικό εντός δύο (2) ωρών από την ειδοποίηση 

που θα γίνεται τηλεφωνικά ή μέσω φαξ ή SMS ή email. Να παραδοθούν στην Τεχνική Υπηρεσία 
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τα τηλέφωνα επικοινωνίας (σταθερά και κινητά) των παρακάτω: 

α) Υπεύθυνου Μηχανικού  

β) Υπεύθυνου τεχνικού συντηρητή.  

        2) Ο τεχνικός οφείλει, μόλις φθάσει στον τόπο του έργου να ενημερώσει απαραίτητα την 

αρμόδια Υπηρεσία του Νοσοκομείου για την ώρα άφιξής του και να συνεργάζεται με τον 

υδραυλικό βάρδιας ή τον υπεύθυνο του κτιρίου για το είδος και τη φύση της βλάβης. Η 

παράληψη της αναφερόμενης ενημέρωσης νοείται ως χρόνος καθυστέρησης άφιξης στον τόπο 

του έργου και ως τέτοια επιβαρύνεται με τα προβλεπόμενα στο άρθρο ΣΤ-3. Τα ανωτέρω 

ισχύουν για όλες τις ώρες του 24ώρου και για όλες τις ημέρες του έτους.  

         3) Αν ο Ανάδοχος δεν προσέλθει μετά την αναγγελία της βλάβης μέσα στην προθεσμία 

που καθορίζεται στην παράγραφο ΣΤ-1, τότε υποχρεούται να καταβάλει στο Νοσοκομείο το 

ποσό των 150,00 € για κάθε επιπλέον ώρα καθυστέρησης. 

Ζ. ΥΛΙΚΑ- ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

Ο  ανάδοχος οφείλει να παρέχει στο προσωπικό που απασχολεί όλα τα απαραίτητα εργαλεία 

και συσκευές για την άρτια εκτέλεση των εργασιών. Στα υλικά του Αναδόχου περιλαμβάνεται και 

το σπρέϋ διαρροών.  

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν κατάλογο με το κόστος των παρακάτω υλικών. Το 

συνολικό κόστος των υλικών αποτελεί οικονομικό στοιχείο για την ανάδειξη του μειοδότη. Το 

Νοσοκομείο δεν υποχρεούται να προμηθευτεί το σύνολο των υλικών. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ (Οι τιμές είναι προ ΦΠΑ. Τα υλικά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι 

αντίστοιχα με τα υπάρχοντα, γνήσια ανταλλακτικά του εκάστοτε οίκου. Το κόστος περιλαμβάνει 

και την τοποθέτηση) 

 

Α/Α ΥΛΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ   

1 Μηχανισμός επιτοίχιων λήψεων (σετ) 300   

2 Λήψεις επιτοίχιες αερίων 100   

3 Λήψεις αερίων για κονσόλες 30   

4 Βάνες διαφραγματικές: 

Φ10 

Φ12 

Φ15 

Φ16 

Φ18 

Φ22 

2 ανά είδος 
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5 Παροχή εκτάκτου ανάγκης VSP 1   

6 Οπτικοακουστική φωτοσήμανση 2 σημείων 12   

7 Οπτικοακουστική φωτοσήμανση 3 σημείων 3   

8 Κοντακτέρ (αισθητήριο υψηλής πίεσης) 4   

9 Κοντακτέρ (αισθητήριο χαμηλής πίεσης) 2   

10 Πρεσσοστάτης διπλός 5 bar 10   

11 Εκτονωτής β’ εκτόνωσης ιατρικών αερίων, 

μονός 
5 

  

12 Εκτονωτής β’ εκτόνωσης ιατρικών αερίων, 

διπλός 
5 

  

13 Σετ επισκευής β’ εκτονωτή 15   

13 Σετ επισκευής εκτονωτή κέντρων φιαλών 

παροχής έως 100 m3/h  
20 

  

14 Εκτονωτής κέντρων φιαλών μεγάλης 

παροχής 
2 

  

15 Εκτονωτής-σταθεροποιητής πίεσης στη 

γραμμή δεξαμενής οξυγόνου 
3 

  

16 Αρθρωτός βραχίονας φιάλης 10   

17 Ευθείς σύνδεσμοι οξυγόνου 5Χ11mm 10   

18 Χαλκοσωλήνες ειδικές για ιατρικά αέρια: 

Φ10 

Φ12 

Φ15 

Φ18 

Φ22 

Φ26 

Φ28 

ανά μέτρο/ 

ανά είδος 

  

19 Ελαστικός σωλήνας αερίων υψηλής 

πίεσης 5Χ11mm 
10 μέτρα 

  

  ΣΥΝΟΛΟ  

Η. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί καθημερινό Ημερολόγιο Συντήρησης, στο οποίο θα 

καταγράφει συμβάντα, επεμβάσεις, εργασίες, συντηρήσεις, επισκευές,  αναλώσιμα υλικά, 

ανταλλακτικά, παρατηρήσεις κλπ, και το οποίο θα παραμένει στην Τεχνική Υπηρεσία του 

Νοσοκομείου. 
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Θ. ΑΝΑΦΟΡΕΣ  

Ο ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει έγγραφες αναφορές στην Τεχνική Υπηρεσία κάθε τέλος 

του μήνα με τις παρατηρήσεις του, τα προβλήματα, τις προτάσεις βελτίωσης απόδοσης και 

οικονομικής λειτουργίας ως επίσης και τις εργασίες μεγάλης κλίμακας που πιθανώς προκύψουν. 

Θα πρέπει, επίσης, να υποβάλλει έκτακτες αναφορές όποτε κρίνει σκόπιμο. 

Ι. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

Στις περιπτώσεις που ο Ανάδοχος δεν εκτελέσει σωστά και έγκαιρα κάποιον από τους όρους 

της Σύμβασης, το Νοσοκομείο μπορεί να του επιβάλει πρόστιμο ως εξής:  

α. Για την πρώτη παράβαση πρόστιμο 500,00 ΕΥΡΩ.  

β. Για τη δεύτερη παράβαση, πρόστιμο 1.000,00 ΕΥΡΩ.  

γ. Για την τρίτη παράβαση, πρόστιμο 2.000,00 ΕΥΡΩ.  

δ. Για την τέταρτη παράβαση, κηρύσσεται έκπτωτος. 

Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος μπορεί να καταθέσει έγγραφες εξηγήσεις, εντός τριών 

εργασίμων ημερών από την όχληση. Οι εξηγήσεις θα πρέπει να γίνουν αποδεκτές από το ΔΣ 

του Νοσοκομείου, ώστε να μην επιβληθεί ποινική ρήτρα. 

Τα παραπάνω ισχύουν και σε περίπτωση που παρά την αποκατάσταση μιας βλάβης  

παρουσιαστεί η ίδια βλάβη άλλες 2 φορές εντός 4 ημερών. 

Το πρόστιμο που τυχόν επιβληθεί θα παρακρατείται από το επόμενο μηνιαίο τιμολόγιο του 

Αναδόχου. 

ΙΑ. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ 

Ο μειοδότης θα προκύψει από το άθροισμα του κόστους της ετήσιας σύμβασης συντήρησης και 

του συνολικού κόστους των υλικών που ζητούνται στην παράγραφο Ζ. Η σύμβαση που θα 

υπογραφεί με τον μειοδότη θα έχει τίμημα, την προσφερόμενη τιμή της ετήσιας σύμβασης 

συντήρησης. Ο συμβαλλόμενος δεσμεύεται για το κόστος των υλικών που έχει καταθέσει στην 

προσφορά του, για όλο το χρονικό διάστημα της σύμβασης. Η πίστωση του διαγωνισμού αφορά 

μόνο το τίμημα της ετήσιας σύμβασης συντήρησης. 
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2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

Ο κάθε ενδιαφερόμενος οφείλει (επί ποινή αποκλεισμού) να επισκεφθεί το Νοσοκομείο και να 

λάβει πλήρη γνώση των εγκαταστάσεων και των συνθηκών εργασίας. Κατόπιν θα παραλάβει 

Βεβαίωση Ενημέρωσης Εργολήπτη, από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου, την οποία θα 

καταθέσει στο Φάκελο του Διαγωνισμού μαζί με τα υπόλοιπα ζητούμενα Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής. 

Να κατατεθεί αναλυτική βεβαίωση τουλάχιστον μιας (1) σύμβασης αντίστοιχης αξίας και 

βαρύτητας ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων νοσοκομείου.  

Να διαθέτει ISO 9001/2008 με πεδίο εφαρμογής την τεχνική διαχείριση-υποστήριξη, συντήρηση, 

επισκευή και λειτουργία ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. Επίσης να διαθέτει ISO 14001 και 

ISO 18001.Να κατατεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά.  

Να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία σε εγκαταστάσεις Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ή/και 

Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων. 

Βεβαιώσεις Καλής Εκτέλεσης τουλάχιστον από τρεις δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς με 

συναφές αντικείμενο. 

Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών του τεχνικού προσωπικού που θα 

απασχολήσει.   

Να διαθέτει ΜΕΕΠ Α1 στα Ηλεκτρομηχανολογικά.  

Να κατατεθεί φύλλο συμμόρφωσης. 

Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Όλες οι εργασίες θα γίνονται σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και με την 

καθοδήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου. Λόγω της ιδιαιτερότητας του χώρου οι 

εργασίες θα πρέπει να γίνονται με την ελάχιστη δυνατή όχληση.   

Οι μεταφορές των εργαλείων, των υλικών κλπ θα γίνονται με προσοχή ώστε οι χώροι να 

διατηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών όσο το δυνατόν καθαρότεροι.  

Θα είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε βλάβη-ζημιά- τραυματισμός προκύψει από υπαιτιότητά 

του ή του προσωπικού του κατά την εκτέλεση των εργασιών, μεταφορά υλικών κλπ. Σε 

περίπτωση βλάβης, ζημίας ή τραυματισμού από υπαιτιότητα του αναδόχου ή του προσωπικού 

του, την αστική, ποινική ή/και οικονομική ευθύνη την έχει ο ανάδοχος. 

Οφείλει να παρέχει στο προσωπικό του όλα τα απαραίτητα εργαλεία-συσκευές για την εκτέλεση 

των εργασιών.  

Το προσωπικό του αναδόχου οφείλει να τηρεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, να είναι 

εξοπλισμένο με τα απαραίτητα μέτρα ατομικής προστασίας και να φέρει ομοιόμορφη ενδυμασία 

(στολή εργασίας) με την ένδειξη «Τεχνικό Τμήμα».  
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Οφείλει να χρησιμοποιεί προσωπικό αποδεκτό στο Νοσοκομείο, ειδικευμένο, υγιές, άριστο στο 

είδος του, άψογο από πλευράς εργατικότητας, συνέπειας, ήθους, συμπεριφοράς απέναντι σε 

τρίτους και στο προσωπικό του Νοσοκομείου. 

Οφείλει να τηρεί όλους τους σχετικούς νόμους για την εργασία (εργατική Νομοθεσία), τις 

αμοιβές, ωράρια εργασίας, κοινωνικές παροχές, αποζημιώσεις, φόρους, υγεία-ασφάλεια 

εργατών κλπ, και θα ευθύνεται έναντι των Ελληνικών Αρχών για την τήρηση κάθε υποχρέωσης 

που απορρέει από αυτούς. 

Οφείλει να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων και θα είναι 

αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που τυχόν προκύψει 

στο προσωπικό του ή σε άλλους εξαιτίας χειρισμών στις εγκαταστάσεις ή πλημμελούς 

συντήρησης αυτών. 

Οφείλει να παρέχει στο προσωπικό του τις νόμιμες άδειες, αναπαύσεις και να καλύπτει τα κενά 

από ασθένειες ή αδικαιολόγητες απουσίες για την εκπλήρωση των αναλαμβανόμενων με την 

παρούσα υποχρεώσεων έναντι του Νοσοκομείου. 

Οφείλει να συμμορφώνεται με τις οδηγίες της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου σε κάθε 

θέμα που έχει σχέση με τις εκτελούμενες εργασίες. 

Οφείλει να καταθέσει πριν την υπογραφή της σύμβασης, αντίγραφα των πτυχίων του 

προσωπικού που θα απασχολήσει, των επαγγελματικών αδειών αυτών και αποδείξεις 

πενταετούς τουλάχιστον προϋπηρεσίας σε επισκευή και συντήρηση κεντρικών κλιματιστικών 

μονάδων, fan coil, split units και ψυγεία. 

Γ.  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

Ζητούνται ψυκτικοί συντηρητές ΔΕ οι οποίοι θα εργάζονται ως εξής: 

Κατά τη χειμερινή περίοδο (από Οκτώβριο έως Μάρτιο) ένας (1) το πρωί (07.00-15.00), από 

Δευτέρα έως Παρασκευή, και κατά τη θερινή περίοδο (από Απρίλιο έως Σεπτέμβριο) δύο (2) το 

πρωί (07.00-15.00), από Δευτέρα έως Παρασκευή. Οι αργίες που τυχόν προκύψουν από 

Δευτέρα έως Παρασκευή εξαιρούνται.  

Σε περιπτώσεις εκτάκτων βλαβών ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παράγραφο ΣΤ΄. 

Η εταιρεία θα πρέπει να διαθέτει στη δύναμη του προσωπικού της ή να συνεργάζεται με 

έμπειρο Διπλωματούχο ή Πτυχιούχο Μηχανολόγο Μηχανικό του οποίου η επαγγελματική άδεια 

να καλύπτει το μέγεθος των ψυκτικών εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου. Να κατατεθεί 

αντίγραφο του πτυχίου του Μηχανικού, της επαγγελματικής άδειας αυτού καθώς και απόδειξη 

εμπειρίας τουλάχιστον 5 ετών. 

Δ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Οι εγκαταστάσεις που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα συντήρησης είναι όλες οι  

εγκαταστάσεις κλιματισμού που βρίσκονται σε όλο το Νοσοκομείο  και περιλαμβάνουν αντλίες 
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θερμότητας, πύργους ψύξης, ψύκτες, κλιματιστικές μονάδες, αυτοματισμούς, κλιματιστικές 

διαιρούμενου τύπου, fan coil, οικιακά ψυγεία, επαγγελματικά ψυγεία (θαλάμους τροφίμων κλπ), 

ψυγεία εργαστηρίων, καταψύκτες και ψύκτες πόσιμου νερού.  

Ε. ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  

Όλες οι εργασίες συντήρησης γίνονται υπό την ευθύνη του Διπλωματούχου ή Πτυχιούχου 

Μηχανολόγου Μηχανικού και από ειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό. Αποτελεί υποχρέωση 

του υπεύθυνου Μηχανικού η τακτική παρουσία του στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου 

(τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα) και η υποβολή έκθεσης επιθεώρησης και ελέγχου 

εγκαταστάσεων στο τέλος κάθε μήνα η οποία θα παραδίδεται στην Τεχνική Υπηρεσία. 

Η τακτική συντήρηση λαμβάνει χώρα σύμφωνα με το πρόγραμμα συντήρησης που εκδίδει η 

Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου. Το πρόγραμμα ξεκινά να εφαρμόζεται με την υπογραφή 

της σύμβασης.  

Αναλυτικά οι εργασίες  :     

Λαμβάνουν χώρα σε προκαθορισμένο ωράριο εργασίας: 7:00 – 15:00. 

Ακολουθούν τον κατάλογο εργασιών του Προγράμματος τακτικής συντήρησης  

Είναι απόλυτα συμβατές με τους οδηγούς Συντήρησης των κατασκευαστικών οίκων. 

Γίνονται με βάση τους κανονισμούς ασφαλείας εγκαταστάσεων και προσωπικού και με το 

βοηθητικό εξοπλισμό ασφαλείας που απαιτείται. 

Γίνονται με καλαισθησία και συνέπεια, χωρίς να υπάρχει παρενόχληση στους ασθενείς και στη 

λειτουργία του Νοσοκομείου, συμμορφούμενοι με τις οδηγίες της επίβλεψης. 

Σε περίπτωση προβλήματος, κακής λειτουργίας ή βλάβης θα γίνεται διερεύνηση, εντοπισμός, 

καταγραφή και αποκατάσταση. Σε περίπτωση που απαιτούνται υλικά ή ανταλλακτικά, θα 

καταγράφονται λεπτομερώς ώστε το Νοσοκομείο να μπορεί να τα προμηθευτεί από το εμπόριο.             

Όλες οι επισκευές (είτε από έκτακτες βλάβες είτε από κακή λειτουργία), θα συνοδεύονται από 

αναφορά εργασιών και τοποθέτησης υλικών-ανταλλακτικών που ενδεχομένως 

χρησιμοποιήθηκαν.  

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι εργασίες αφορούν: 

Νέα εγκατάσταση, αποξήλωση ή αποξήλωση και εγκατάσταση split units. 

Νέα εγκατάσταση ή αντικατάσταση ή αποξήλωση fan coil.  

Χημικός καθορισμός στοιχείων. 

Αντικατάσταση φίλτρων fan coil. 

Έλεγχο αποχετεύσεων fan coil. 

Έλεγχος και αποκατάσταση λειτουργίας των fan coil. 

Μόνωση των σωληνώσεων ή τμημάτων αυτών. 

Καθαρισμός της σκάφης συμπυκνωμάτων και της αποχέτευσης. 
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Έλεγχος καλής λειτουργίας των ηλεκτρικών κινητήρων των ανεμιστήρων. 

Έλεγχος θερμοστατών, επισκευή αυτών και αντικατάσταση εάν χρειάζεται. 

Έλεγχος μονάδων προσαγωγής — απαγωγής. 

Έλεγχος ιμάντων και αντικατάσταση αυτών εάν χρειάζεται. 

Θα συντηρούνται και θα καθαρίζονται όλα τα κλιματιστικά μηχανήματα ανεξαρτήτως, δυο φορές 

το χρόνο. 

Θα πλένονται τα φίλτρα και τα στοιχεία, θα μετρούνται oι πιέσεις τους και οι καταναλώσεις τους. 

Ειδικά για τις Κ.Κ.Μ, τις καναλάτες μονάδες και τους ανεμιστήρες αερισμού και εξαερισμού, θα 

ελέγχονται επιπροσθέτως η κατάσταση των ιμάντων και των φίλτρων ειδικού τύπου 

(σακκόφιλτρα, προφίλτρα κ.ά.) ώστε να υπάρχει έγκαιρη ενημέρωση όταν χρήζουν 

αντικατάστασης. 

Για κάθε σώμα fan coil, κλιματιστικό μηχάνημα, ανεμιστήρα και οποιαδήποτε συσκευή ελέγχεται, 

συντηρείται ή επισκευάζεται θα συντάσσεται ειδικό φύλλο ελέγχου με λεπτομερή αναγραφή των 

στοιχείων του μηχανήματος, της βλάβης, της εργασίας αποκατάστασης, της διάρκειας της 

παρέμβασης και τα στοιχεία του αρμόδιου τεχνικού. 

Το προσωπικό του αναδόχου θα πρέπει να γνωρίζει και να παρακολουθεί μέσω του κεντρικού 

συστήματος παρακολούθησης (BMS) τη λειτουργία των εγκαταστάσεων. 

ΣΤ. ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΒΛΑΒΕΣ  

Σε περιπτώσεις εκτάκτων βλαβών που συμβούν εκτός εργασίμων ωρών ή   

            Σαββατοκύριακα ή αργίες, ο ανάδοχος υποχρεούται να αποστείλει 

            τεχνικό εντός μίας (1) ώρας από την ειδοποίηση που θα γίνεται τηλεφωνικά ή  

            μέσω φαξ ή SMS ή email. Ο τεχνικός θα προβαίνει σε αποκατάσταση της   

            βλάβης, εφόσον απαιτείται εργασία ή/και υλικά – ανταλλακτικά τα οποία  

            περιλαμβάνονται στις υποχρεώσεις του αναδόχου. Να παραδοθούν στην   

            Τεχνική Υπηρεσία τα τηλέφωνα επικοινωνίας (σταθερά και κινητά) των   

            παρακάτω: 

α) Υπεύθυνου Μηχανικού  

β) Υπεύθυνου συντηρητή ψυκτικού.  

Ο  ανάδοχος επιβαρύνεται με το κόστος των αναλωσίμων υλικών και μικροϋλικών απαραίτητων 

για τη συντήρηση των μηχανημάτων όπως: χημικό υγρό καθαρισμού εσωτερικών και 

εξωτερικών κλιματιστικών μονάδων (με προδιαγραφές κατάλληλες για νοσοκομείο), ψυκτικό 

υγρό για μονάδες διαιρούμενου τύπου (split units), προφίλτρα κλιματιστικών μονάδων, ταινία 

μόνωσης, σωλήνα αποχέτευσης split unit, όπου και όταν απαιτείται. 

Στις περιπτώσεις που παρουσιαστεί βλάβη όπου απαιτούνται ανταλλακτικά ή υλικά που δεν 

προβλέπονται στην παράγραφο Ζ.1, όπως σαλίγκαροι, κινητήρες, αντλίες, εναλλάκτες, 
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πλακέτες και στοιχεία κλιματιστικών συσκευών, ο συντηρητής υποχρεούται να παραδώσει στην 

Τεχνική Υπηρεσία την ακριβή περιγραφή των απαιτούμενων ανταλλακτικών. Το Νοσοκομείο 

δύναται να προμηθευτεί τα εν λόγω υλικά- ανταλλακτικά από το ελεύθερο εμπόριο με την 

υποχρέωση του αναδόχου να τα τοποθετήσει άνευ επιπλέον χρέωσης.             

Η. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί καθημερινό Ημερολόγιο Συντήρησης, στο οποίο θα 

καταγράφει συμβάντα, επεμβάσεις, εργασίες, συντηρήσεις, επισκευές,  αναλώσιμα υλικά, 

ανταλλακτικά, παρατηρήσεις κλπ, και το οποίο θα παραμένει στην Τεχνική Υπηρεσία του 

Νοσοκομείου. 

Θ. ΑΝΑΦΟΡΕΣ  

Ο ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει έγγραφες αναφορές στην Τεχνική Υπηρεσία κάθε τέλος 

του μήνα με τις παρατηρήσεις του, τα προβλήματα, τις προτάσεις βελτίωσης απόδοσης και 

οικονομικής λειτουργίας ως επίσης και τις εργασίες μεγάλης κλίμακας που πιθανώς προκύψουν. 

Θα πρέπει, επίσης, να υποβάλλει έκτακτες αναφορές όποτε κρίνει σκόπιμο.                                    

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Α 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ (SPLIT ΚΑΙ FAN COILS) ΣΤΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ( Ο ακριβής αριθμός ενδέχεται να αλλάζει ανάλογα με τις ανάγκες του 

Νοσοκομείου)  

ΧΩΡΟΣ FAN COIL SPLIT 

ΚΤΙΡΙΟ ΒΡΥΩΝΕΙΟΥ 

Δ΄ ΒΡΥΩΝΕΙΟ 27 3 

Γ’ ΒΡΥΩΝΕΙΟ - 23 

Β’ ΒΡΥΩΝΕΙΟ - 18 

Α’ ΒΡΥΩΝΕΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 10 3 

Α’ ΒΡΥΩΝΕΙΟ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 7 3 

Α’ ΒΡΥΩΝΕΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ 8 - 

ΙΣΟΓΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - 4 

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ 

7ος ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 10 5 

6 ος ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 39 - 

5 ος ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 31 5 

4 ος ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 32 - 

3 ος ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 29 - 

2 ος ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ1 29  
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1 ος ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 14 17 

ΙΣΟΓΕΙΟ 20 2 

ΥΠΟΓΕΙΟ 5 2 

ΚΤΙΡΙΟ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ 

ΙΣΟΓΕΙΟ 27 11 

1ος ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ - 13 

2 ος ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ (ΜΕΘ) 14 3 

3 ος ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ Α-Β ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 22 - 

4 ος ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗ-ΕΓΚΑΥΜΑ 24 1 

ΚΤΙΡΙΟ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 

ΥΠΟΓΕΙΟ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ - 8 

ΙΣΟΓΕΙΟ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ - 15 

1ος ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ - 20 

2ος ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ - 21 

   

ΚΤΙΡΙΟ ΣΧΟΛΗΣ ΙΣΟΓΕΙΟ - 6ο - 37 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 5 16 

ΕΚΚΛΗΣΙΑ - 1 

ΠΥΛΗ (ΗΣΑΠ)- ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΥΛΗ - 2 

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ - 3 

ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ-ΑΝΔΡΩΝ - 2 

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ (ΚΟΝΤΕΪΝΕΡ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ) - 2 

ΚΤΙΡΙΟ Τ.Ε.Π. 36 8 

ΑΠΟΘΗΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ  - 4 

ΣΥΝΟΛΑ 389 252 
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3) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 

ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

Ο κάθε ενδιαφερόμενος οφείλει (επί ποινή αποκλεισμού) να επισκεφθεί το Νοσοκομείο και να 

λάβει πλήρη γνώση των εγκαταστάσεων και των συνθηκών εργασίας. Κατόπιν θα παραλάβει 

Βεβαίωση Ενημέρωσης Εργολήπτη, από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου, την οποία θα 

καταθέσει στο Φάκελο του Διαγωνισμού μαζί με τα υπόλοιπα ζητούμενα Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής. 

Το έργο αφορά συντηρήσεις, επισκευές, μικροκατασκευές για όλες τις ξυλουργικές και 

μεταλλικές εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου, όπως π.χ πόρτες, παράθυρα, γραφεία, 

βιβλιοθήκες, ερμάρια, κουφώματα κλπ., καθώς και αντικαταστάσεις πόμολων, κλειδαριών, 

μεντεσέδων, κουρτινόξυλων, ρολών, σιτών κλπ. 

Να κατατεθούν τουλάχιστον τρεις βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης εργασιών σε δημόσια ή ιδιωτικά 

Νοσοκομεία που να έχουν συναφές αντικείμενο. 

Να κατατεθεί φύλλο συμμόρφωσης. 

Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Όλες οι εργασίες θα γίνονται σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και με την 

καθοδήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου. Λόγω της ιδιαιτερότητας του χώρου οι 

εργασίες θα πρέπει να γίνονται με την ελάχιστη δυνατή όχληση.   

Οι μεταφορές των εργαλείων, των υλικών κλπ θα γίνονται με προσοχή ώστε οι χώροι να 

διατηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών όσο το δυνατόν καθαρότεροι.  

Θα είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε βλάβη-ζημιά- τραυματισμός προκύψει από υπαιτιότητά 

του ή του προσωπικού του κατά την εκτέλεση των εργασιών, μεταφορά υλικών κλπ. Σε 

περίπτωση βλάβης, ζημίας ή τραυματισμού από υπαιτιότητα του αναδόχου ή του προσωπικού 

του, την αστική, ποινική ή/και οικονομική ευθύνη την έχει ο ανάδοχος. 

Οφείλει να παρέχει στο προσωπικό του όλα τα απαραίτητα εργαλεία-συσκευές για την εκτέλεση 

των εργασιών. Το Νοσοκομείο δεν υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο τα αναλώσιμα υλικά 

των εργαλείων ή συσκευών που χρησιμοποιεί για την εκτέλεση των εργασιών, όπως μύτες 

δραπάνου, δίσκους κοπής, λάμες πριονιών, βίδες, καρφιά, αντισκοριακό σπρέϋ κλπ. 

Οφείλει να χρησιμοποιεί προσωπικό αποδεκτό στο Νοσοκομείο, ειδικευμένο, υγιές, άριστο στο 

είδος του, άψογο από πλευράς εργατικότητας, συνέπειας, ήθους, συμπεριφοράς απέναντι σε 

τρίτους και στο προσωπικό του Νοσοκομείου. 

Οφείλει να τηρεί όλους τους σχετικούς νόμους για την εργασία (εργατική Νομοθεσία), τις 

αμοιβές, ωράρια εργασίας, κοινωνικές παροχές, αποζημιώσεις, φόρους, υγεία-ασφάλεια 

εργατών κλπ, και θα ευθύνεται έναντι των Ελληνικών Αρχών για την τήρηση κάθε υποχρέωσης 
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που απορρέει από αυτούς. 

Οφείλει να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων και θα είναι 

αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που τυχόν προκύψει 

στο προσωπικό του ή σε άλλους εξαιτίας λανθασμένων χειρισμών στις εγκαταστάσεις ή 

πλημμελούς συντήρησης αυτών. 

Οφείλει να παρέχει στο προσωπικό του τις νόμιμες άδειες, αναπαύσεις και να καλύπτει τα κενά 

από ασθένειες ή αδικαιολόγητες απουσίες για την εκπλήρωση των αναλαμβανόμενων με την 

παρούσα υποχρεώσεων έναντι του Νοσοκομείου. 

Οφείλει να συμμορφώνεται με τις οδηγίες της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου σε κάθε 

θέμα που έχει σχέση με τις εκτελούμενες εργασίες. 

Γ.  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

Ζητείται ένας τεχνίτης ξυλουργός ο οποίος θα εργάζεται ως εξής: 

Δύο φορές την εβδομάδα, κάθε Δευτέρα και Πέμπτη  το πρωί (07.30-15.30). Σε περίπτωση που 

τύχει αργία τη Δευτέρα ή την Πέμπτη, η εργάσιμη μέρα θα μεταφέρεται σε άλλη ημέρα της 

εβδομάδας, κατόπιν συνεννόησης με την Τεχνική Υπηρεσία.  

Σε περιπτώσεις εκτάκτων βλαβών που συμβούν εκτός εργασίμων ημερών, ο ανάδοχος 

υποχρεούται να αποστείλει τεχνίτη εντός 3 ωρών από την ειδοποίηση που θα γίνεται 

τηλεφωνικά ή μέσω φαξ ή SMS ή email. Να παραδοθούν στην Τεχνική Υπηρεσία τα τηλέφωνα 

επικοινωνίας (σταθερά και κινητά) των α)υπευθύνου επικοινωνίας της εταιρείας και β) τεχνίτη 

ξυλουργού. 

Οι περιπτώσεις εκτάκτων κλήσεων που αναφέρονται στην παράγραφο Γ2 δεν θα υπερβαίνουν 

τη μία κάθε εβδομάδα. 

Όταν το κρίνει η Τεχνική Υπηρεσία, ο τεχνίτης αντί της Δευτέρας ή Πέμπτης θα προσέρχεται 

Σάββατο ή Κυριακή για επισκευές-συντηρήσεις σε ιδιαίτερους χώρους (όπως π.χ Χειρουργεία). 

Οι ημέρες Σαββάτου ή Κυριακής δεν θα υπερβαίνουν το 10% του συνόλου των ημερών 

εργασίας της σύμβασης.  

Δ. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί Ημερολόγιο Συντήρησης, στο οποίο θα καταγράφει 

συμβάντα, επεμβάσεις, εργασίες, συντηρήσεις, επισκευές,  αναλώσιμα υλικά, ανταλλακτικά, 

παρατηρήσεις κλπ, και το οποίο θα παραμένει στην Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου. 

Ε. ΥΛΙΚΑ 

Τα υλικά που τυχόν απαιτούνται (πλην των αναλωσίμων που αναφέρονται στην παράγραφο 

Β.4) για τις επισκευές, συντηρήσεις κλπ., ο Ανάδοχος θα τα προμηθεύεται από το Νοσοκομείο. 

Η υποχρέωση του Αναδόχου είναι να παραδίδει λεπτομερή έκθεση με τα υλικά που 

απαιτούνται, ώστε να δύναται το Νοσοκομείο να τα προμηθευτεί από το ελεύθερο εμπόριο.  
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Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν τιμοκατάλογο με τα κάτωθι υλικά του 

Πίνακα 1. Ο Ανάδοχος δεσμεύεται για τις τιμές που έχει καταθέσει για όλη τη διάρκεια ισχύος 

της ετήσιας σύμβασης. 

Πίνακας 1. Τιμοκατάλογος υλικών με τοποθέτηση (τιμές προ ΦΠΑ). 

     

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(ΤΕΜΑΧΙΑ)   

1 
ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΜΕΣΟΠΟΡΤΑΣ ΜΕ 

ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΕΝΤΡΑ 45-75 
20 

  

2 
ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ  Νο 45 ΜΕ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΗ 

ΓΛΩΣΣΑ ΜΕ ΚΥΛΙΝΔΡΟ 60 ΑΡΗ 
20 

  

3 
ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ 20 άρα- ΜΕ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΗ 

ΓΛΩΣΣΑ  ΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟΠΟΡΤΕΣ ΜΕ 
ΚΥΛΙΝΔΡΟ 54 mm 

10 
  

4 
ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΟΥΤΙΑΣΤΗ ΜΕ 

ΑΝΤΙΚΡΙΣΜΑ ΔΕΞΙΑ 
2 

  

5 
ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΟΥΤΙΑΣΤΗ ΜΕ 

ΑΝΤΙΚΡΙΣΜΑ ΑΡΙΣΤΕΡΗ 
2 

  

6 
ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ WILKA ΚΕΝΤΡΑ 55-72 

ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΗ ΓΛΩΣΣΑ -ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 
ΚΑΣΑ ΟΒΑΛ ΠΡΟΣΩΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ 

10 
  

7 
ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΑΠΛΟΣ 60 άρης (27-33) 

ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ Η ΝΙΚΕΛ 
20 

  

8 
ΠΟΜΟΛΟ ΔΙΠΛΟ(ΣΕΤ) ΤΥΠΟΥ U 

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 

20 
  

9 
ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΚΟΥΤΙΑΣΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΕΠΙΠΛΩΝ CAS 25X25 
10 

  

10 
ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΚΟΥΤΙΑΣΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΕΠΙΠΛΩΝ   BMB 25X25 
10 

  

11 
ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ WC WILKA ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΗ 
ΓΛΩΣΣΑ ΚΕΝΤΡΑ 55 -ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΑΣΑ 

ΟΒΑΛ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ  

10 
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12 
ΣΕΤ ΠΟΜΟΛΟΥ ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ U-

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ WC 
10 

  

13 
ΔΙΠΛΟ ΠΟΜΟΛΟ ΜΕ ΜΕΤΑΛ.ΡΟΖΕΤΑ 

ΛΕΥΚΟ ΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 
10 

  

14 
ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΧΟΥΦΤΑ ΠΙΡΟΥ ΚΡΙΚΟΥ 

(DSL) ΓΙΑ ΌΛΑ ΤΑ ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΙΛ 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ -ΛΕΥΚΟ 

5 
  

15 
ΚΙΤ DSL (ΠΙΡΟΥ -ΚΡΙΚΟΥ) ΓΙΑ ΌΛΑ ΤΑ 

ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ  
10 

  

16 
ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΝΤΟΥΛΑΠΙΩΝ 

(SAMSUNG  45) 
50 

  

17 ΓΩΝΙΑ 1+2 ΤΡΥΠΕΣ (ΣΤΟΠΕΡ) 20 
  

18 ΓΩΝΙΕΣ-ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ  30Χ30 20 
  

19 ΓΩΝΙΕΣ-ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ  40Χ40 20 
  

20 ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ-ΓΩΝΙΕΣ ΡΑΦΙΩΝ:20Χ15 10 
  

21 ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ-ΓΩΝΙΕΣ ΡΑΦΙΩΝ:35Χ30 10 
  

    
  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
 

ΣΤ. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ 

Ο μειοδότης θα προκύψει από το άθροισμα της προσφερόμενης τιμής για την ετήσια 

συντήρηση- επισκευή και το συνολικό τίμημα των προσφερόμενων υλικών του Πίνακα 1. Η 

σύμβαση θα έχει τίμημα το ποσό της προφερόμενης τιμής για τις εργασίες (συντήρηση- 

επισκευή), ενώ τα υλικά που τυχόν απαιτηθούν θα χρεώνονται ξεχωριστά και σύμφωνα με τον 

κατατιθέμενο τιμοκατάλογο. Το Νοσοκομείο δεν έχει την υποχρέωση να προμηθευτεί όλα τα 

υλικά που αναφέρονται στον τιμοκατάλογο. . Η πίστωση του διαγωνισμού αφορά μόνο το 

τίμημα της ετήσιας σύμβασης συντήρησης. 
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4) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΗΠΩΝ 

Ο ανάδοχος του έργου συντήρησης θα αναλάβει τη συστηματική συντήρηση όλων των χώρων 

πρασίνου του Νοσοκομείου, που είναι συνολικής επιφάνειας περίπου 22 στρεμμάτων. 

Περιλαμβάνονται και τρία οικόπεδα που βρίσκονται εκτός Νοσοκομείου, σε παρακείμενο 

οικοδομικό τετράγωνο. 

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να επισκεφθούν τους χώρους του Νοσοκομείου και να λάβουν 

πλήρη γνώση των χώρων και των συνθηκών εργασίας. Θα λάβουν Βεβαίωση ενημέρωσης από 

την Τεχνική Υπηρεσία, την οποία θα καταθέσουν στο φάκελο του διαγωνισμού.  

Η συντήρηση περιλαμβάνει κούρεμα του γκαζόν (όπου υπάρχει), κλάδεμα δένδρων, αποκομιδή 

προϊόντων κοπής, έλεγχος και συντήρηση του αυτόματου συστήματος ποτίσματος, ψεκασμοί 

για μύκητες, βαμβακάδα και λοιπές ασθένειες, λίπανση, προτάσεις βελτίωσης των χώρων 

πρασίνου. 

Ο ανάδοχος οφείλει να διαθέτει στη δύναμη του προσωπικού του ή να συνεργάζεται με 

Γεωπόνο, ο οποίος θα επιθεωρεί τους χώρους πρασίνου του Νοσοκομείου τουλάχιστον μία 

φορά το δίμηνο και θα ενημερώνει την Τεχνική Υπηρεσία για την πορεία των εργασιών και τις 

πιθανές προτάσεις βελτίωσης των χώρων του πρασίνου. 

Θα πρέπει να καθαρίζονται οι κήποι από ξερά φύλλα, κλαδιά και πευκοβελόνες, ώστε να 

ελαχιστοποιείται η πιθανότητα έναυσης πυρκαγιάς. 

Θα λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα πυρασφάλειας, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες. 

Όλα τα εργαλεία, μηχανήματα καθώς και τα αναλώσιμα (βενζίνη, μεσινέζα, σακούλες 

απορριμμάτων κλπ), είναι στις υποχρεώσεις του αναδόχου να τα παρέχει στους εργαζομένους 

του. 

Δεν απαιτείται η καθημερινή παρουσία εργαζομένου στο Νοσοκομείου. Η κοπή του χλοοτάπητα 

(γκαζόν) θα γίνεται μία φορά το μήνα, κατά τη χειμερινή περίοδο και δύο φορές το μήνα κατά τη 

θερινή περίοδο. Για τις υπόλοιπες εργασίες, το συνεργείο του αναδόχου θα προσέρχεται στο 

Νοσοκομείο μία φορά το μήνα και θα εκτελεί τις εργασίες για όσες ημέρες απαιτείται μέχρι να 

ολοκληρωθούν. Ειδικά για τους ψεκασμούς, θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα 

μέτρα για την προστασία των εργαζομένων και του κοινού. Τα προϊόντα κοπής και καθαρισμού 

θα απομακρύνονται από το Νοσοκομείο από το συνεργείο του αναδόχου. 

Η λίπανση του χλοοτάπητα και όπου αλλού απαιτείται επιβαρύνει τον ανάδοχο (μηχανήματα, 

λίπασμα κλπ). Επίσης, ο ανάδοχος επιβαρύνεται και με τα έξοδα σποράς χλοοτάπητα όπου 

απαιτείται για την ομοιόμορφη εμφάνιση του κήπου (μηχανήματα, σπόροι κλπ). 

Στις περιπτώσεις που απαιτείται καλαθοφόρο όχημα για το κλάδεμα υψηλών δένδρων, ο 

ανάδοχος υποχρεούται να το παρέχει στο συνεργείο του άνευ επιπλέον οικονομικής 

επιβάρυνσης του Νοσοκομείου. 
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Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι απαιτείται η κοπή ξερών ή επικίνδυνων για ατύχημα 

δένδρων, θα κατατίθεται έκθεση στην Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου υπογεγραμμένη από 

τον ανάδοχο και τον Γεωπόνο, όπου θα αναφέρονται τα δένδρα προς κοπή και οι λόγοι για τους 

οποίους το καθένα από αυτά πρέπει να κοπεί. Το Νοσοκομείο θα φροντίζει να λαμβάνει την 

απαραίτητη άδεια από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, αντίγραφο της οποίας θα παραδίδεται 

στον ανάδοχο. Ο ανάδοχος οφείλει, σε συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία, να προβαίνει 

στην κοπή των δένδρων, άνευ επιπλέον χρέωσης για το Νοσοκομείο. 

Σε περιπτώσεις ακραίων καιρικών φαινομένων, όπου παρατηρηθεί επικινδυνότητα από 

σπασμένους κλάδους ή δένδρα, ο ανάδοχος οφείλει να αποστείλει συνεργείο εντός 2 ωρών, 

μετά από κλήση του Νοσοκομείου, με τα απαραίτητα εργαλεία και οχήματα, για το κόψιμο, 

κλάδεμα κλπ των δένδρων. 

Το συνεργείο του αναδόχου οφείλει να φροντίζει για την περιποίηση- καθάρισμα- εκσκαφή των 

λάκκων που διαθέτουν τα δένδρα, καθώς και για την φύτευση δενδρυλλίων ή άλλων φυτών που 

θα του παραδίδονται από το Νοσοκομείο.  

Να μεριμνεί ώστε το προσωπικό του συνεργείου να φέρει ομοιόμορφη ενδυμασία, να 

λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ατομικής προστασίας, καθώς και όλα τα απαραίτητα 

μέτρα για την ασφάλεια του    προσωπικού του Νοσοκομείου και του κοινού. 

Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί όλες οι κείμενες διατάξεις για την εργασία και ασφάλιση του 

προσωπικού του, και θα είναι αποκλειστικά και μόνος υπεύθυνος (ποινικά ή αστικά) για 

οποιαδήποτε βλάβη, ζημία, τραυματισμός κλπ προκύψει από υπαιτιότητα του προσωπικού του 

ή από μη ενδεδειγμένο τρόπο εργασίας του προσωπικού του.  

Ο ανάδοχος οφείλει να διαθέτει ISO για συστήματα διαχείρισης πρασίνου και πιστοποίηση για 

συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης. 

Να κατατεθούν τουλάχιστον τρεις βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης εργασιών από δημόσιους ή 

ιδιωτικούς φορείς με συναφές αντικείμενο. 

Να κατατεθεί φύλλο συμμόρφωσης. 
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5) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ 

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΤ 

ΓΕΝΙΚΑ 

Η σύμβαση αφορά τη συντήρηση και επισκευή των α) υποσταθμός Νοσοκομείου, υποσταθμός 

Ερευνητικού Κέντρου (μέση τάση, μετασχηματιστές, χαμηλή τάση, πίνακες, αυτοματισμοί κλπ), 

β) Η/Ζ Νοσοκομείου και Ερευνητικού Κέντρου (συνολικά 5 Η/Ζ, πίνακες μεταγωγής κλπ).  

Να κατατεθεί φύλλο συμμόρφωσης. 

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

 Οι συμμετέχοντες οφείλουν να επισκεφθούν τους χώρους και να λάβουν πλήρη γνώση 

των εγκαταστάσεων και των συνθηκών λειτουργίας και εργασίας. 

 Να κατατεθούν τουλάχιστον τρεις Βεβαιώσεις Καλής Εκτέλεσης αντίστοιχων εργασιών 

σε δημόσια ή ιδιωτικά Νοσοκομεία. 

 Να αποδεικνύεται η κατά το ελάχιστο πενταετής εμπειρία του υπευθύνου Ηλεκτρολόγου 

Μηχανικού σε συντήρηση και επισκευή υποσταθμών και Η/Ζ. 

 Να αποδεικνύεται η κατά το ελάχιστο τριετής εμπειρία των εργαζομένων ηλεκτρολόγων 

που θα απασχοληθούν στο έργο. 

Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για τη σωστή και ασφαλή λειτουργία των 

προαναφερομένων εγκαταστάσεων. Οι εγκαταστάσεις θα πρέπει να λειτουργούν 

σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και σύμφωνα και τα εγχειρίδια λειτουργίας 

του εκάστοτε κατασκευαστικού οίκου. 

 Υποχρεούται να εξασφαλίζει την τέλεια και απρόσκοπτη λειτουργία των εγκαταστάσεων 

και να είναι σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων, καθ' όλο το 

24ωρο και όλες τις ημέρες του έτους, μη εξαιρουμένων των εορτών, αργιών κλπ. Να 

γνωστοποιηθούν τα τηλέφωνα επικοινωνίας δύο τεχνικών (σταθερά, κινητά) για τις 

περιπτώσεις εκτάκτων βλαβών. Η ανταπόκριση σε αυτές τις περιπτώσεις θα είναι εντός 

μιας (1) ώρας από την ειδοποίηση. 

 Να εκτελεί όλες τις αναγκαίες εργασίες για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων και την 

πρόληψη κάθε βλάβης, ζημίας και κάθε κακής, επισφαλούς ή αντιοικονομικής 

λειτουργίας τους. 

 Να εκτελεί όλες τις αναγκαίες εργασίες ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων για την 

ανίχνευση κάθε βλάβης, ζημίας και κάθε κακής, επισφαλούς ή αντιοικονομικής 

λειτουργίας τους. 

 Να συντάσσει και να υποβάλει στην υπηρεσία, κάθε φορά που τούτο είναι αναγκαίο, 

πρόγραμμα αναγκαίων εργασιών συντήρησης ή επισκευών για την καλή κατάσταση και 
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λειτουργία των εγκαταστάσεων. 

 

 Να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα και να εκτελεί όλες τις αναγκαίες εργασίες 

προκειμένου να εξασφαλιστεί η καθαριότητα των εγκαταστάσεων και των χώρων, να 

περισυλλέγει τα πάσης φύσεως άχρηστα υλικά ή υπολείμματα εργασιών, να τα 

απομακρύνει και να τα απορρίπτει σε θέσεις επιτρεπόμενες από τις αρμόδιες Αρχές. 

 Να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για να μην εισέρχονται στους χώρους των 

εγκαταστάσεων ανεπιθύμητα ζώα και να φροντίζει για την απομάκρυνση τους σε 

περίπτωση εισόδου τους (σύστημα υπερήχων για απομάκρυνση τρωκτικών κλπ.). 

 Να εκτελεί πάσης φύσεως αναγκαίους ψεκασμούς και διασκορπισμούς ζωοκτόνων ή 

εντομοκτόνων ουσιών στους χώρους των εγκαταστάσεων, λαμβάνοντας όλα τα 

απαραίτητα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων. 

 Να τηρεί και να ενημερώνει ανελλιπώς τα βιβλία και λοιπά στοιχεία παρακολούθησης 

της λειτουργίας και επισκευών των εγκαταστάσεων και όσα θα ορίσει η Υπηρεσία. 

 

 Να προγραμματίζει την προμήθεια πάσης φύσεως αναγκαίων υλικών και μικρούλικων 

για την λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων και να ενημερώνει έγκαιρα την 

Υπηρεσία για την προμήθεια τους. 

 

 Να εκτελεί όλες τις αναγκαίες εργασίες για την έκδοση ή ανανέωση αδειών λειτουργίας 

ή επαναλειτουργίας εγκαταστάσεων ή πιστοποιητικά κατασκευών , ελέγχων ή 

επανελέγχων εγκαταστάσεων (πιστοποιητικά για την ΔΕΗ, βεβαιώσεις για την 

επανατροφοδότηση κλπ.).Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ετοιμάζει όλα τα απαιτούμενα 

προς τούτο σχέδια, έγγραφα και λοιπά στοιχεία τα οποία θα υπογράφονται από 

Μηχανικούς του.  

 Να διευκολύνει την εκτέλεση εργασιών στις εγκαταστάσεις από εργολήπτες που θα 

εκτελέσουν εργασίες, ενημερώνοντας τους πλήρως σχετικά με την κατασκευή και την 

λειτουργία των εγκαταστάσεων εκτελώντας όλους τους αναγκαίους χειρισμούς 

προκειμένου να διευκολυνθεί η καλή και ταχεία εκτέλεση των εν λόγω εργασιών. 

 

Γ. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Γ. 1  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΙΣΧΥΟΣ 

 Μηνιαία επιθεώρηση των εγκαταστάσεων των μετασχηματιστών για να εξακριβωθεί αν 

λειτουργούν κανονικά, αν η θερμοκρασία λειτουργίας τους είναι κανονική, αν η ψύξη 

των μετασχηματιστών είναι ικανοποιητική ή αν τυχόν υπάρχει οποιαδήποτε άλλη βλάβη 
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στις εγκαταστάσεις που θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα στην λειτουργία 

των μετασχηματιστών και άμεση εκτέλεση όλων των αναγκαίων εργασιών συντήρησης 

ή επισκευής κάθε τυχόν βλάβης που θα διαπιστωθεί για την αποκατάσταση της 

κανονικής λειτουργίας των εγκαταστάσεων. 

 Γενικός έλεγχος ανά εξάμηνο και εντοπισμός προβλημάτων και ενημέρωση της 

Υπηρεσίας. 

 

 Ετήσια γενική προληπτική  συντήρηση. Θα εκτελούνται αναλυτικά οι εξής εργασίες : 

α) Έλεγχος και καθαρισμός των μονωτήρων. Αντικατάσταση εφόσον διαπιστωθεί 

ανάγκη. 

β) Έλεγχος συνδέσεων καλωδίων, καθαρισμός επαφών και σφίξιμο συνδέσεων, 

εφόσον απαιτείται. 

γ) Έλεγχος καλής κατάστασης και μονώσεως καλωδίων και καλής λειτουργίας 

κυκλωμάτων   και   διατάξεων   ασφαλείας   των   εγκαταστάσεων,    θερμοστατών, 

ηλεκτρικών θερμομέτρων, Βuchholz  για τους Μ/Σ ελαίου και συσκευών ελέγχου της 

θερμοκρασίας για τους Μ/Σ ξηρού τύπου, σειρήνων κλπ. 

δ) Έλεγχος καλής λειτουργίας των αμπερομέτρων, βολτομέτρων, μετασχηματιστών 

εντάσεως, τάσεως και ενδεικτικών λυχνιών, αντικατάσταση καμένων λυχνιών και 

τυχόν οργάνων, εφόσον είναι αναγκαίο . 

ε) Έλεγχος ζυγών, γειώσεων και λοιπών συναφών διατάξεων, άμεση επισκευή 

τυχόν βλαβών. 

στ)   Εκτέλεση όλων των αναγκαίων εργασιών για τη συντήρηση ή επισκευή κάθε 

τυχόν βλάβης που θα επισημανθεί και την αποκατάσταση της καλής λειτουργίας των 

εγκαταστάσεων, κατόπιν συνεννοήσεως με την Υπηρεσία  . 

ζ) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει τους συσσωρευτές με έξοδα του όταν 

απαιτείται, για την σωστή λειτουργία των οργάνων προστασίας των Μετασχηματιστών. 

η) Έλεγχος ελαίων Μ/Σ. Θα λαμβάνεται δείγμα από τους Μ/Σ και θα εκτελούνται όλες οι 

φυσικοχημικές αναλύσεις από αναγνωρισμένο εργαστήριο. Εντός εύλογου χρονικού 

διαστήματος θα παραδίδεται στην Τεχνική Υπηρεσία το φύλλο των αποτελεσμάτων του 

εργαστηρίου συνοδευόμενο από τεχνική έκθεση του αναδόχου με τα συμπεράσματα. 

Ειδικά, η διηλεκτρική αντοχή θα μετράται με ακρίβεια ενός τουλάχιστον δεκαδικού 

ψηφίου. 

θ) Σε περίπτωση που απαιτείται αφύγρανση (delaval), ο ανάδοχος υποχρεούται να την 

πραγματοποιήσει με την κατάλληλη συσκευή, άνευ επιπλέον χρέωσης. Το κόστος του 

νέου ελαίου (αν απαιτείται) επιβαρύνει το Νοσοκομείο. 
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Γ. 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΥΨΕΛΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ 

 Μηνιαίος έλεγχος των εγκαταστάσεων κυψελών μέσης τάσης για να εξακριβωθεί αν 

λειτουργούν κανονικά, αν υπάρχουν τυχόν διαρροές μονωτικού ελαίου στους 

αυτομάτους ελαιοδιακόπτες μέσης τάσης, αν λειτουργούν κανονικά  τα όργανα 

μετρήσεων και οι διατάξεις προστασίας ( ηλεκτρονόμοι ) και ενδείξεων ή αν τυχόν 

υπάρχει οποιαδήποτε άλλη βλάβη στις εγκαταστάσεις που θα μπορούσε να 

δημιουργήσει προβλήματα στη λειτουργία τους και άμεση εκτέλεση όλων των 

αναγκαίων εργασιών για την συντήρηση ή επισκευή κάθε τυχόν βλάβης που θα 

διαπιστωθεί κατόπιν συνεννοήσεως με την Υπηρεσία. 

 

 Γενικός έλεγχος ανά εξάμηνο και εντοπισμός προβλημάτων και ενημέρωση της 

Υπηρεσίας. 

 

 Ετήσια γενική προληπτική συντήρηση . Θα εκτελούνται αναλυτικά οι εξής εργασίες : 

α) Έλεγχος και καθαρισμός των μονωτήρων. 

β) Έλεγχος ακροδεκτών και συνδέσεων καλωδίων, καθαρισμός επαφών και σφίξιμο 

συνδέσεων, εφόσον απαιτείται. 

γ) Έλεγχος καλής κατάστασης και μονώσεως καλωδίων και καλής λειτουργίας 

κυκλωμάτων και διατάξεων προστασίας και ασφάλειας των εγκαταστάσεων . 

δ) Έλεγχος τυχόν διαρροών μονωτικού ελαίου από τους αυτομάτους ελαιοδιακόπτες 

ισχύος και αποκατάσταση τυχόν βλαβών. 

ε) Έλεγχος καλής λειτουργίας των αμπερομέτρων, βολτομέτρων, μετασχηματιστών 

εντάσεως και τάσεως και ενδεικτικών λυχνιών. Αντικατάσταση καμένων λυχνιών και 

τυχόν οργάνων, εφόσον είναι αναγκαίο. 

στ) Έλεγχος ζυγών, γειώσεων και συστημάτων δευτερογενούς προστασίας, συντήρηση 

ή επισκευή τυχόν βλαβών. 

ζ) Εκτέλεση όλων των αναγκαίων εργασιών για συντήρηση ή επισκευή κάθε τυχόν 

βλάβης που θα επισημανθεί και αποκατάσταση της καλής λειτουργίας των 

εγκαταστάσεων, κατόπιν συνεννοήσεως με την Υπηρεσία. 

η) Έλεγχος των συστημάτων δευτερογενούς προστασίας, δοκιμές των συστημάτων 

αυτόματης μεταγωγής, απόρριψης φορτίων και παραλληλισμού.  

θ) Ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει τους συσσωρευτές όλων των 

υποσταθμών με έξοδα του όταν απαιτείται, για την σωστή λειτουργία των κινητήρων 

των Ε/Δ, των Η/Ν προστασίας και των ενδείξεων. 
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Γ. 3 ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ 

 

 Έλεγχος, εντοπισμός τυχόν προβλημάτων και ενημέρωση της Υπηρεσίας ανά 

εξάμηνο ή όποτε παρουσιαστεί ανάγκη. 

 

 Άμεση επέμβαση και εκτέλεση κάθε αναγκαίας εργασίας για την συντήρηση ή 

επισκευή τυχόν βλάβης των δικτύων μέσης τάσης όπως βραχυκυκλώματος, 

διαρροής κλπ. που θα συμβεί κατά τη διάρκεια λειτουργίας και αποκατάσταση της 

καλής λειτουργίας. 

 

Γ. 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ 

 Μηνιαίος έλεγχος καλής κατάστασης και ετοιμότητας λειτουργίας των Η/Ζ. Θα 

ελέγχονται τα συστήματα αυτομάτου ελέγχου των Η/Ζ και μεταγωγής των φορτίων. 

Θα εκτελούνται αναλυτικά οι εξής εργασίες : 

α) Έλεγχος για τυχόν διαρροές λίπανσης ή καυσίμου ή νερού ψύξεως. 

β) Έλεγχος κανονικής στάθμης καυσίμων στη δεξαμενή, νερού ψύξεως και ελαίου 

λίπανσης. 

γ) Έλεγχος κανονικής θέσεως των ηλεκτρικών διακοπτών και διατάξεων ισχύος και 

αυτοματισμού των εγκαταστάσεων. 

δ) Συντήρηση των εγκαταστάσεων, επισκευή τυχόν βλαβών, επισκευές διαρροών και 

αποκατάσταση της καλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων . 

 

 Κατά τον μηνιαίο έλεγχο θα πραγματοποιείται δοκιμαστική λειτουργία των Η/Ζ. Θα 

εκτελούνται αναλυτικά οι εξής εργασίες : 

α) Θα τίθεται σε λειτουργία η εγκατάσταση σύμφωνα με τις οδηγίες του εκάστοτε 

κατασκευαστή. 

β) Θα ελέγχεται η κανονική συχνότητα περιστροφής του κινητήρα. 

γ) Θα ελέγχεται η κανονική πίεση του ελαίου πίεσης. 

δ) Θα ελέγχεται η κανονική θερμοκρασία του νερού ψύξης. 

ε) Θα ελέγχεται η κανονική πίεση του καυσίμου. 

στ) Θα ελέγχεται η κανονική θερμοκρασία του ελαίου λίπανσης. 

ζ) Θα ελέγχεται η καλή κατάσταση φόρτισης και η λειτουργία των συσσωρευτών. 

η) Θα ελέγχεται η καλή κατάσταση και κανονική τάση των ιμάντων. 

θ) Θα ελέγχεται η καλή κατάσταση και λειτουργία των ηλεκτρικών τμημάτων της 

εγκατάστασης. 
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ι) Θα ελέγχεται ο ωρομετρητής λειτουργίας και θα ενημερώνεται το σχετικό βιβλίο . 

ια) Θα εκτελούνται όλες οι αναγκαίες εργασίες συντηρήσεως και για κάθε τυχόν βλάβη 

που θα επισημανθεί θα γίνετε συνεννόηση με την Υπηρεσία για την αποκατάσταση της. 

ιβ) Θα καθαρίζονται επιμελώς οι εγκαταστάσεις από κάθε είδος ρύπανσης . 

 

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει με δαπάνες του: 

α) Το λιπαντικό έλαιο και τα φίλτρα των κινητήρων (ελαίου, πετρελαίου, αέρος). 

β) Αν απαιτείται, τους συσσωρευτές και τους φορτιστές συσσωρευτών, το ψυκτικό 

υγρό.  

 

 Μία φορά κατά τη διάρκεια της ετήσιας σύμβασης θα προβεί σε καθάρισμα των 

δεξαμενών πετρελαίου.  

 

 Ετήσια γενική προληπτική συντήρηση. Θα εκτελούνται αναλυτικά οι εξής εργασίες : 

α) Γενικός έλεγχος των ηλεκτρικών πινάκων και λοιπών σχετικών ηλεκτρικών τμημάτων 

της εγκατάστασης και εκτέλεση πάσης φύσεως αναγκαίων εργασιών, ελέγχων και 

συντήρησης.  

β) Σφίξιμο χαλαρωμένων συνδέσεων, συρμάτων, αντικατάσταση φθαρμένων 

εξαρτημάτων, καθαρισμός ηλεκτρικών επαφών, ρυθμίσεις, δοκιμές και λοιπές εν γένει 

επισκευές. 

γ) Εξωτερικό καθάρισμα Η/Ζ. 

 

Γ. 5 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ (Γ.Π.Χ.Τ) 

 Μηνιαίος έλεγχος καλής λειτουργίας και αποκατάσταση φθορών, βλαβών κλπ. 

 Έλεγχος καλής λειτουργίας συστήματος αντιστάθμισης συντελεστή ισχύος (πίνακες και 

συστοιχία πυκνωτών). 

 

 Ετήσια γενική προληπτική συντήρηση. 

 

Δ. 

 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις με τα 

απαιτούμενα για κάθε περίπτωση βλάβης ή ελέγχου δικά του εργαλεία, συσκευές και 

μέσα. Τα εν λόγω εργαλεία και μέσα πρέπει να είναι κατάλληλα για τον σκοπό για τον 

οποίο θα χρησιμοποιηθούν και να είναι σε καλή κατάσταση ώστε να μην δημιουργούν 

κινδύνους ατυχημάτων στο προσωπικό του Αναδόχου, σε τρίτους ή φθορές στις 
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εγκαταστάσεις. 

Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να απαγορεύσει τη χρησιμοποίηση από τον Ανάδοχο 

εργαλείων και μέσων τα οποία δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, χωρίς από τον 

λόγο αυτό να γεννάται οποιαδήποτε απαίτηση του Αναδόχου έναντι του  Νοσοκομείου. 

 

 Στα ανωτέρω εργαλεία και συσκευές περιλαμβάνονται και τα εξής : 

Συσκευές και  όργανα για πάσης φύσεως ελέγχους ή δοκιμές, μετρήσεις 

ηλεκτρικών ή ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων. 

Φορητές κλίμακες για εκτέλεση εργασιών σε ύψος μέχρι 4 μέτρα. 

Συσκευή ελέγχου της διηλεκτρικής αντοχής των καλωδίων, Μ/Σ, Πινάκων ( Ηί. Ροt Test 

). 

Συσκευή παροχής εντάσεως για τον έλεγχο των Ηλεκτρονόμων προστασίας. 

Θερμογραφική κάμερα. 

Συσκευή  εντοπισμού   βλάβης  καλωδίων  μέσης  και  χαμηλής τάσης. 

Συσκευή   καταγραφής   και   ανάλυσης   όλων   των   ηλεκτρικών παραμέτρων του 

δικτύου. 

Συσκευή ελέγχου της στροφής των ανυσμάτων. 

Όργανο μέτρησης πολύ μικρών αντιστάσεων (DUCTER). 

Συσκευή εντοπισμού της πορείας καλωδίων. 

Συσκευή ελέγχου της αντιστοιχίας φάσεων στη Μέση Τάση. 

Συσκευή ανίχνευσης διαρροής αερίου SF6 

Δοκιμαστικό Μέσης Τάσης . 

Μegger  τουλάχιστον 5 ΚV. 

Συσκευή ελέγχου διηλεκτρικής αντοχής ελαίου. 

Συσκευή ελέγχου γειώσεων.  

Διάταξη βραχυκυκλώσεως. 

Συσκευή παροχής τριφασικής τάσης, ρεύματος και συχνότητας για τον έλεγχο των 

συσκευών συγχρονισμού και των Ηλεκτρονόμων διευθύνσεως. 

 

Ε. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

 Η Διοίκηση, η παρακολούθηση και η  επίβλεψη  των εργασιών του αναδόχου θα  

ασκούνται από το αρμόδιο προσωπικό της Τεχνικής Υπηρεσίας. 

 

 Η άσκηση της επίβλεψης εκ μέρους  της Υπηρεσίας αποσκοπεί στην πιστή 
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εκπλήρωση από τον Ανάδοχο των όρων της σύμβασης και την εκτέλεση των 

σχετικών εργασιών σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και δεν 

μειώνει σε καμμία περίπτωση τις ευθύνες του Αναδόχου σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις και την υπογραφείσα σύμβαση. 

 

ΣΤ. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 

 Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να τηρεί με ακρίβεια τις συμβατικές του υποχρεώσεις, τις 

διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, τις διατάξεις και κανονισμούς για την πρόληψη 

ατυχημάτων στο προσωπικό του ή στο προσωπικού του Νοσοκομείου  ή σε 

οποιονδήποτε τρίτο και για την λήψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος. 

 

 Ο Ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις απαιτούμενες δαπάνες για την εκπλήρωση των 

συμβατικών του υποχρεώσεων, πλην αυτών που ρητώς αναφέρεται ότι βαρύνουν το 

Νοσοκομείο. Επίσης βαρύνεται με τις δαπάνες πάσης φύσεως αποζημιώσεων λόγω 

ζημιών στο Νοσοκομείο οφειλομένων σε υπαιτιότητα του ή του προσωπικού του, οι 

δαπάνες πάσης φύσεως αποζημιώσεων λόγω ατυχημάτων και εν γένει ζημιών σε 

προσωπικό του Νοσοκομείου ή σε οποιονδήποτε τρίτον ή σε πράγματα αυτών 

οφειλόμενη σε υπαιτιότητα του ή του προσωπικού του και γενικά κάθε άλλη απαραίτητη 

δαπάνη για την καλή και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών του και εκπλήρωση των 

συμβατικών του υποχρεώσεων. 

 

 Υλικά τα οποία συναντώνται κατά την εκτέλεση των εργασιών του Αναδόχου ή 

προέρχονται από καθαίρεση υπαρχόντων έργων, ανήκουν στο Νοσοκομείο και θα 

παραδίδονται στην Υπηρεσία στην καλύτερη δυνατή κατάσταση εκτός και αν δοθεί 

εντολή στον Ανάδοχο να τα απομακρύνει από το Νοσοκομείο και να τα απορρίψει με 

τον ενδεδειγμένο- σύννομο τρόπο.  

 

Ζ. ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ- ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

 Από την έναρξη της υπογραφείσας σύμβασης, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τις 

υποχρεώσεις και την ευθύνη που απορρέει από αυτήν.   

 

 Δύο εβδομάδες πριν τη λήξη του συμβατικού χρόνου, οφείλει να: 

α) Να συντάξει και να υποβάλλει στην υπηρεσία λεπτομερή έκθεση επί της κατάστασης 
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των εγκαταστάσεων με τις σχετικές παρατηρήσεις και διαπιστώσεις του. 

β) Να παραδώσει ενημερωμένα και υπογεγραμμένα όλα τα σχετικά βιβλία, μητρώα και 

λοιπά παραστατικά στοιχεία που θα έχουν τηρηθεί κατά τη διάρκεια των εργασιών, τα 

τεχνικά εγχειρίδια, τις οδηγίες συντήρησης, τα σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία, 

πλήρως τακτοποιημένα και ταξινομημένα εντός φακέλων. 

 

Η. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται για την εκτέλεση όλων των ανωτέρω εργασιών και την εν 

γένει εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων να διαθέτει το αναγκαίο 

προσωπικό, με τις κατάλληλες εκάστοτε ειδικότητες και προσόντα. Θα αποδεικνύετε δε 

με κατάσταση θεωρημένη από αρμόδια αρχή. 

 

 Του προσωπικού του Αναδόχου θα προΐσταται Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος ή 

Μηχανολόγος Μηχανικός, απόφοιτος Ελληνικού Πολυτεχνείου ή ισότιμης Σχολής του 

εξωτερικού, ο οποίος θα φέρει την κατά το Νόμο ευθύνη για την καλή λειτουργία και 

συντήρηση των εγκαταστάσεων όπως επίσης και την απαιτούμενη εμπειρία για το 

μέγεθος των εγκαταστάσεων. 

 

 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να θέτει στη διάθεση της Υπηρεσίας, οποιαδήποτε 

στιγμή του ζητηθεί, τις άδειες εργασίας και λοιπά νόμιμα αποδεικτικά στοιχεία από τα 

οποία θα είναι δυνατόν να διαπιστωθεί ότι το χρησιμοποιούμενο εκάστοτε προσωπικό 

του, διαθέτει τα αναγκαία τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. 

 

 Η Υπηρεσία μπορεί να διατάξει την απομάκρυνση από το έργο οποιουδήποτε εκ του 

προσωπικού του Αναδόχου που δεν θα διαθέτει τα αναγκαία τυπικά ή ουσιαστικά 

προσόντα για τις ανάγκες των εργασιών, ή θα επιδεικνύει αντιδεοντολογική ή αντίθετη 

προς τους νόμους συμπεριφορά ή θα κριθεί εν γένει ακατάλληλος για τις απαιτήσεις του 

έργου, χωρίς εκ του λόγου τούτου να γεννάται οποιαδήποτε απαίτηση του Αναδόχου 

έναντι του Νοσοκομείου. 
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6) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ UPS 

Τα UPS του Νοσοκομείου είναι τα εξής: 

Μαγνήτης Philips:  80 KVA TTX ERREPI 

Μαγνήτης Siemens: 130 ΚVA Invensys Powerware 

Αξονικός Toshiba: ERREPI 80 KVA  

Ακτινολογικό Εξωτερικών Ιατρείων: riello 6 KVA 

Καρδιολογική ΜΕΘ: riello 3 KVA 

ΜΕΘ: Energy 40 KVA  

Αγγειογράφος: riello 160 ΚVA masterplus  

Αιμοδοσία: ΤΤΤ ERREPI 15 KVA 

Μηχανογράφηση:  riello 40 KVA multi dialog 

ΜΑΦ: riello multi dialog 20 KVA 

Μικροβιολογικό : 40 KVA riello  

ΤΕΠ 1:  100 KVA riello  

ΤΕΠ 2:  20 KVA 70NET CHLORIDE 

Οι συμμετέχοντες οφείλουν να καταθέσουν τουλάχιστον τρεις βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης 

εργασιών από δημόσιους φορείς με αντικείμενο την συντήρηση συστημάτων UPS. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει σε προληπτική μηνιαία συντήρηση- έλεγχο – καθαρισμό 

κάθε συστήματος (συμπεριλαμβανομένων των συσσωρευτών). 

Το ωράριο εργασιών προληπτικής συντήρησης θα είναι από 8:00 έως 15:00 τις εργάσιμες 

ημέρες.  

Μετά το πέρας των εργασιών ο συντηρητής οφείλει να συμπληρώνει Δελτίο Συντήρησης UPS 

με αναλυτική περιγραφή των εργασιών, το οποίο θα υπογράφει και θα παραδίδει στην Τεχνική 

Υπηρεσία. 

Σε περιπτώσεις εκτάκτων βλαβών, ο ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει στη διάγνωση αυτών 

εντός 24 ωρών από την ειδοποίηση. Εξαιρούνται οι Κυριακές και οι αργίες. 

Το κόστος των εργασιών διάγνωσης και αποκατάστασης βλαβών βαρύνει τον ανάδοχο. 

Στις περιπτώσεις που απαιτούνται ανταλλακτικά, ο ανάδοχος θα παραδίδει αναλυτική τεχνική 

περιγραφή (είδος, μοντέλο, ακριβείς διαστάσεις– αν πρόκειται για συσσωρευτές-) ώστε το 

Νοσοκομείο να μπορεί να τα προμηθευτεί από το ελεύθερο εμπόριο. Τα ανταλλακτικά θα 

παραδίδονται στον ανάδοχο, ο οποίος θα τα τοποθετεί άνευ επιπλέον χρέωσης. 

Όποτε κρίνει απαραίτητο και τουλάχιστον κάθε τέσσερις μήνες, ο ανάδοχος θα παραδίδει στην 

Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου, τεχνική έκθεση με τα γενικότερα προβλήματα, τις ελλείψεις 

και οτιδήποτε άλλο θεωρεί ότι συμβάλλει στη σωστή και ασφαλή λειτουργία των συστημάτων. 
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7) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ- ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ-DECT  

ΓΕΝΙΚΑ 

Η σύμβαση αφορά τη συντήρηση και επισκευή του τηλεφωνικού κέντρου του Νοσοκομείου, του 

ασυρμάτου δικτύου και των ασυρμάτων τηλεφώνων (dect). Η σύνθεση του τηλεφωνικού 

κέντρου και του ασυρμάτου δικτύου έχει ως εξής: 

ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Τύπος τηλεφωνικού κέντρου iS 3070 

Έκδοση λογισμικού ΙΤΚ SIP@Net4.5 

Χωρητικότητα 896/150/24/90 

Αναλογικοί συνδρομητές 896 

Ψηφιακοί συνδρομητές 150 

Συνδέσεις CAS-2bit/ISDN 90  3 x ISDN PRI 

Γραμμές ΟΤΕ αναλογικές 24 

Γραμμές ISDN B.R.A - 

Χειριστήριο 3  3 x SSV60 Comfort 

Σύστημα Διαχείρισης MGT@Net 1 

Καταγραφικό - 

Ταχυδρομείο Φωνής - 

Κάρτα φωνητικών μηνυμάτων 30  1IAS 

ACD/Contact Centre - 

IP Gateways - 

Modem 1 

Αναλογικές συσκευές - 

Ψηφιακές συσκευές 20 

Εξωτερικό τροφοδοτικό 2  2 Simmons SM600 + 8 Μπαταρίες 

Μουσική στην αναμονή 1 CD/AUX-MOH 

Κυκλώματα DECT 180  6 x DCC-8 

Κεραίες RFP 42 

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1)  Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για τη σωστή και ασφαλή λειτουργία των 

προαναφερομένων εγκαταστάσεων. Οι εγκαταστάσεις θα πρέπει να λειτουργούν 

σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και σύμφωνα και τα εγχειρίδια λειτουργίας 

mailto:SIP@Net4.5


ΓΝΑ ΚΑΤ                                                                                                                                      ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 22/2018 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                                                                   ΑΡΙΘΜΟΣ Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ.: 67707 

 

                                                                                                                               

70 

 

του εκάστοτε κατασκευαστικού οίκου. 

2)  Υποχρεούται να εξασφαλίζει την τέλεια και απρόσκοπτη λειτουργία των εγκαταστάσεων 

και να είναι σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων, καθ' όλο το 

24ωρο και όλες τις ημέρες του έτους, μη εξαιρουμένων των εορτών, αργιών κλπ. Να 

γνωστοποιηθούν τα τηλέφωνα επικοινωνίας δύο τεχνικών (σταθερά, κινητά) για τις 

περιπτώσεις εκτάκτων βλαβών. 

3)  Να εκτελεί όλες τις αναγκαίες εργασίες για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων και 

την πρόληψη κάθε βλάβης, ζημίας και κάθε κακής, επισφαλούς ή αντιοικονομικής 

λειτουργίας τους. 

 

4)  Να συντάσσει και να υποβάλει στην υπηρεσία, κάθε φορά που τούτο είναι αναγκαίο, 

πρόγραμμα αναγκαίων εργασιών συντήρησης ή επισκευών για την καλή κατάσταση 

και λειτουργία των εγκαταστάσεων. 

 

5)  Να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα και να εκτελεί όλες τις αναγκαίες εργασίες 

προκειμένου να εξασφαλιστεί η καθαριότητα των εγκαταστάσεων και των χώρων, να 

περισυλλέγει τα πάσης φύσεως άχρηστα υλικά ή υπολείμματα εργασιών, να τα 

απομακρύνει και να τα απορρίπτει σε θέσεις επιτρεπόμενες από τις αρμόδιες Αρχές. 

6)  Να κατατεθεί φύλλο συμμόρφωσης 

Β. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

7)  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει σε μηνιαία επιθεώρηση των εγκαταστάσεων και 

να προβαίνει σε προληπτική συντήρηση του τηλεφωνικού κέντρου και του περιφερικού 

εξοπλισμού. 

8)  Μετά το πέρας των εργασιών θα παραδίδεται στην Τεχνική Υπηρεσία, Δελτίο Μηνιαίας 

Επίσκεψης-Συντήρησης, στο οποίο θα περιγράφονται αναλυτικά οι έλεγχοι και οι 

εργασίες που εκτελέστηκαν.  

 

Γ. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

 

9)  Μέσα σε δύο μήνες από την έναρξη της σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει 

ολοκληρώσει την αναβάθμιση του τηλεφωνικού κέντρου (άνευ επιπλέον χρέωσης για τα 
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υλικά και τις εργασίες). 

 

10)  Γενικά οι εργασίες αναβάθμισης θα περιλαμβάνουν: 

α) Αναβάθμιση CPU (BIM, μνήμες και λογισμικό) 

β) Αναβάθμιση (λογισμικό και νέο server) του Business Connect 

γ) Προσθήκη αδειών για την υποστήριξη τριών χειριστηρίων τηλεφωνητών. 

δ) Τρείς νέες τηλεφωνικές συσκευές Ergoline D325-4 DG INT  

 

11)  Η μουσική και το αρχικό μήνυμα του τηλεφωνικού κέντρου θα πρέπει να είναι σε 

ψηφιακή μορφή, ώστε να μην απαιτείται η λειτουργία του CD-ROM. 

 

Δ. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

12)  Μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη της σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει 

ολοκληρώσει τις εξής εργασίες (άνευ επιπλέον χρέωσης για τα υλικά και τις εργασίες): 

α) Τοποθέτηση patch cord στις κεραίες του 3ου και 6ου ορόφου του κτηρίου Σχολής. 

β) Εγκατάσταση δύο νέων κεραιών τύπου Β706 στο 2ο όροφο κεντρικού κτηρίου και 

στον 4ο όροφο του Βρυωνείου κτηρίου.  

 

Ε. ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

13)  Από την υπογραφή της σύμβασης και εντός 15 ημερών, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

προβεί σε λεπτομερή έλεγχο όλων των εγκαταστάσεων του τηλεφωνικού κέντρου και 

του ασυρμάτου δικτύου και να καταθέσει έκθεση με τα προβλήματα ή τις δυσλειτουργίες 

καθώς και τις προτάσεις του για επιδιόρθωση και βελτίωση των συστημάτων.  

14)  Δύο εβδομάδες πριν τη λήξη του συμβατικού χρόνου, οφείλει να συντάξει και να 

υποβάλλει στην υπηρεσία λεπτομερή έκθεση επί της κατάστασης των εγκαταστάσεων 

με τις σχετικές παρατηρήσεις και διαπιστώσεις του. 

 

 

ΣΤ. ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΒΛΑΒΕΣ 

15)  Στις περιπτώσεις εκτάκτων βλαβών o Ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνήσει για την 

αποκατάσταση αυτών είτε με απομακρυσμένη πρόσβαση στο σύστημα ή με την 

παρουσία τεχνικού στο Νοσοκομείο. 
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16)  Σε περίπτωση που η βλάβη συμβεί εργάσιμες ημέρες και ώρες (08.00 -16.00), ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκριθεί εντός 2 ωρών από την κλήση. 

  

17)  Σε περίπτωση που η βλάβη συμβεί μη εργάσιμες ημέρες και ώρες, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να ανταποκριθεί εντός 24 ωρών από την κλήση. 

  

Ζ. ΥΛΙΚΑ 

18)  Τα υλικά ή αναλώσιμα που απαιτούνται για τις προληπτικές συντηρήσεις, είναι 

υποχρέωση του Αναδόχου να τα παρέχει άνευ επιπλέον χρέωσης. 

 

19)  Τα υλικά- ανταλλακτικά  που απαιτούνται για την επιδιόρθωση βλαβών, επιβαρύνουν το 

Νοσοκομείο. Για το λόγο αυτό, όποτε διαπιστωθεί από τον Ανάδοχο η απαίτηση υλικών 

– ανταλλακτικών για επιδιόρθωση βλαβών, θα πρέπει να κατατίθεται αναλυτική 

περιγραφή ώστε το Νοσοκομείο να μπορεί να τα προμηθευτεί από το ελεύθερο 

εμπόριο. Κατόπιν, τα υλικά- ανταλλακτικά θα παραδίδονται στον Ανάδοχο με την 

υποχρέωση να τα εγκαταστήσει άνευ επιπλέον χρέωσης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΓΝΑ ΚΑΤ                                                                                                                                      ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 22/2018 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                                                                   ΑΡΙΘΜΟΣ Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ.: 67707 

 

                                                                                                                               

73 

 

8) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 
ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ  

ΓΕΝΙΚΑ  

Η προσφορά θα αφορά την επισκευή και συντήρηση, όπως ορίζονται σε κάθε ομάδα για 

διάρκεια ενός έτους. Ο μειοδότης θα προκύψει από το άθροισμα της προσφερόμενης τιμής για 

την ετήσια συντήρηση- επισκευή και το συνολικό τίμημα των προσφερόμενων ανταλλακτικών 

που ζητούνται από τις τεχνικές προδιαγραφές στους αντίστοιχους πίνακες. Η σύμβαση θα έχει 

τίμημα το ποσό της προφερόμενης τιμής για τις εργασίες (συντήρηση- επισκευή), ενώ τα 

ανταλλακτικά που τυχόν απαιτηθούν θα χρεώνονται ξεχωριστά και σύμφωνα με τον 

κατατιθέμενο τιμοκατάλογο. Το Νοσοκομείο δεν έχει την υποχρέωση να προμηθευτεί όλα τα 

υλικά που αναφέρονται στον τιμοκατάλογο. Οι τιμές του τιμοκαταλόγου είναι δεσμευτικές για τον 

ανάδοχο για όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Η πίστωση του διαγωνισμού αφορά μόνο το τίμημα 

της ετήσιας σύμβασης συντήρησης-επισκευής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν 

προσφορά για μία από τις δύο ομάδες ή και για τις δύο. Να κατατεθούν τουλάχιστον τρεις 

βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης εργασιών από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς που αφορούν το ίδιο 

αντικείμενο. Να κατατεθεί φύλλο συμμόρφωσης. 

1) Εγκατεστημένα συστήματα κλήσεως Νοσηλευτικών Τμημάτων 

2) Συστήματα ενδοεπικοινωνιών και μικροφωνικών εγκαταστάσεων των Κλινικών, Ιατρείων του 

Νοσοκομείου και του Ερευνητικού Κέντρου (συμπεριλαμβάνονται τα αμφιθέατρα και οι 

βιντεοπροβολείς (projectors)). 

3) Θυροτηλέφωνα τμημάτων  

4) Συστήματα συναγερμών Φαρμακείου, Ταμείου. 

Η συντήρηση θα περιλαμβάνει, προληπτικό μηνιαίο έλεγχο, επισκευή/άρση βλαβών, 

αντικατάσταση φθαρμένων/κατεστραμμένων εξαρτημάτων με καινούργια. 

Στις υποχρεώσεις του αναδόχου θα περιλαμβάνονται τα κάτωθι: 

α. Η εν γένει συντήρηση των προαναφερθέντων συστημάτων ώστε αυτά να λειτουργούν σωστά 

και σύμφωνα με τις προδιαγραφές τους. β. Η εργασία για την άρση κάθε βλάβης, που 

προέρχεται από φυσιολογική ή μη φθορά του συστήματος και τα πάσης φύσεως 

μικροεξαρτήματα (ρελέ, πουάρ, ενδεικτικές λυχνίες κλπ). γ. Σε περίπτωση βλάβης, που 

απαιτούνται υλικά που δεν αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο (β), θα ενημερώνεται 

εγγράφως η Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου για την ακριβή περιγραφή και το κόστος των 

υλικών, ώστε να δύναται το Νοσοκομείο να τα προμηθευτεί από το ελεύθερο εμπόριο. Η 

τοποθέτηση των υλικών θα γίνεται από την ανάδοχο εταιρεία άνευ επιπλέον χρέωσης. δ. Η 

αξιολόγηση της φθοράς των ανταλλακτικών και ο χαρακτηρισμός των βλαβών θα γίνεται από 

κοινού, από τον Συντηρητή και από τεχνικό της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου. ε. 

Ειδικευμένος αδειούχος τεχνικός του αναδόχου, θα επιθεωρεί τα ανωτέρω συστήματα μία φορά 
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το μήνα, θα αποκαθιστά κάθε τυχόν βλάβη τους και θα καταγράφει τυχόν ελλείψεις. στ. Ο 

τεχνικός του αναδόχου θα προσέρχεται στο Νοσοκομείο, κάθε μήνα, σε εργάσιμη ημέρα, εντός 

του χρονικού διαστήματος 8 π.μ. – 1 μ.μ., θα ενημερώνεται από την Τεχνική Υπηρεσία για 

πιθανά προβλήματα των συστημάτων, και στη συνέχεια θα προβαίνει στην άμεση άρση των 

καταγεγραμμένων προβλημάτων. ζ. Στις κλήσεις του Νοσοκομείου για έκτακτες βλάβες ο 

συντηρητής θα προσέρχεται εντός 24 ωρών για την αποκατάσταση της βλάβης. η. Οι 

ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν τιμοκατάλογο με τα κάτωθι ανταλλακτικά του Πίνακα 1:  

Πίνακας 1. Ανταλλακτικά οπτικοακουστικών μέσων. 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
  

1 
Χειριστήρια κλήσης και ελέγχου 
φωτισμού με φις αρσενικό Auto 
Eject 15 pin 30 

 

 

2 

Χειριστήρια κλήσης και ελέγχου 
φωτισμού με φις αρσενικό Auto 
Eject 9 pin 20 

 

 

3 Φις θηλυκά για χειριστήρια κλήσης 
Auto Eject 9pin 10 

 

 

4 Φις θηλυκά για χειριστήρια κλήσης 
Auto Eject 15pin 10 

 

 

5 Μπουτόν κλήσης-ακύρωσης τύπου 
Ackermann 20 

 

 

6 Χειριστήρια κλήσης και ελέγχου 
φωτισμού με φις RJ45 5 

 

 

7 

Χειριστήρια κλήσης και ελέγχου 
φωτισμού με φις θηλυκό Auto Eject 
9 pin 5 

 

 

 

 

 
ΣΥΝΟΛΟ  

Κατά τη διάρκεια του χρόνου συντηρήσεως, ο συντηρητής θα παρακολουθεί  και θα υπογράφει 

το  Ημερολόγιο Λειτουργίας – Συντηρήσεως – Βλαβών, που θα τηρείται, με μέριμνα του 

Νοσοκομείου. Στο ημερολόγιο θα καταχωρούνται: 
 Πλήρη τεχνικά στοιχεία 

 Λοιπά στοιχεία απασχολήσεως 

 Παρατηρήσεις 

 Επανορθωτική (επισκευή) συντήρηση 

 Ακριβής χρόνος ειδοποίησης του συντηρητή 

 Ακριβής χρόνος προσέλευσης του συντηρητή κ.λ.π., που αφορούν στην συντήρηση και 

καλή λειτουργία του συστήματος. 
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9) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ,  ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ 
ΘΥΡΩΝ ΚΑΙ ΜΠΑΡΩΝ  

ΓΕΝΙΚΑ  

Η προσφορά θα αφορά την επισκευή και συντήρηση, όπως ορίζονται σε κάθε ομάδα για 

διάρκεια ενός έτους.  

Ο μειοδότης θα προκύψει από το άθροισμα της προσφερόμενης τιμής για την ετήσια 

συντήρηση- επισκευή και το συνολικό τίμημα των προσφερόμενων ανταλλακτικών που 

ζητούνται από τις τεχνικές προδιαγραφές στους αντίστοιχους πίνακες. Η σύμβαση θα έχει 

τίμημα το ποσό της προφερόμενης τιμής για τις εργασίες (συντήρηση- επισκευή), ενώ τα 

ανταλλακτικά που τυχόν απαιτηθούν θα χρεώνονται ξεχωριστά και σύμφωνα με τον 

κατατιθέμενο τιμοκατάλογο. Το Νοσοκομείο δεν έχει την υποχρέωση να προμηθευτεί όλα τα 

υλικά που αναφέρονται στον τιμοκατάλογο. Οι τιμές του τιμοκαταλόγου είναι δεσμευτικές για τον 

ανάδοχο για όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Η πίστωση του διαγωνισμού αφορά μόνο το τίμημα 

της ετήσιας σύμβασης συντήρησης-επισκευής. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν προσφορά για μία από τις δύο ομάδες ή και για τις 

δύο. 

Να κατατεθούν τουλάχιστον τρεις βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης εργασιών από δημόσιους ή 

ιδιωτικούς φορείς που αφορούν το ίδιο αντικείμενο. 

Να κατατεθεί φύλλο συμμόρφωσης. 

 

1) Αυτόματες πόρτες εισόδου ισογείου (4), 1
ου

 ορόφου (1), ΤΕΠ (9),  ανατολικού και δυτικού 

θυρωρείου (2), ΜΕΘ (3), Χειρουργείων (2), Αποστείρωσης (2), συρόμενες θύρες Χειρουργικών 

Αιθουσών 1
ου

 και 2
ου

 ορόφου (8), Διαχείρισης Υλικού (1). 

2) Αυτόματες μπάρες (5) 

Η συντήρηση θα περιλαμβάνει, προληπτικό μηνιαίο έλεγχο, επισκευή/άρση βλαβών, 

αντικατάσταση φθαρμένων/κατεστραμμένων εξαρτημάτων με καινούργια. 

Στις υποχρεώσεις του αναδόχου θα περιλαμβάνονται τα κάτωθι: 

α. Η εν γένει συντήρηση των προαναφερθέντων συστημάτων ώστε αυτά να λειτουργούν σωστά 

και σύμφωνα με τις προδιαγραφές τους. 

β. Η εργασία για την άρση κάθε βλάβης, που προέρχεται από φυσιολογική ή μη φθορά του 

συστήματος και τα πάσης φύσεως μικροεξαρτήματα (ράουλα, ρουλεμάν, τσιμούχες, λίπανση 

κ.λ.π.). 

γ. Σε περίπτωση βλάβης, που απαιτούνται υλικά που δεν αναφέρονται στην ανωτέρω 

παράγραφο (β), θα ενημερώνεται εγγράφως η Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου για την 

ακριβή περιγραφή και το κόστος των υλικών, ώστε να δύναται το Νοσοκομείο να τα προμηθευτεί 

από το ελεύθερο εμπόριο. Η τοποθέτηση των υλικών θα γίνεται από την ανάδοχο εταιρεία άνευ 
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επιπλέον χρέωσης. 

δ. Η αξιολόγηση της φθοράς των ανταλλακτικών και ο χαρακτηρισμός των βλαβών θα γίνεται 

από κοινού, από τον Συντηρητή και από τεχνικό της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου. 

ε. Ειδικευμένος αδειούχος τεχνικός του αναδόχου, θα επιθεωρεί τις μπάρες και θύρες μία φορά 

το μήνα, θα αποκαθιστά κάθε βλάβη τους από φυσιολογική φθορά και θα καταγράφει τυχόν 

ελλείψεις. 

στ. Ο τεχνικός του αναδόχου θα προσέρχεται στο Νοσοκομείο, κάθε μήνα, σε εργάσιμη ημέρα, 

εντός του χρονικού διαστήματος 8 π.μ. – 1 μ.μ., θα ενημερώνεται από την τεχνική υπηρεσία για 

πιθανά προβλήματα των συστημάτων, και στη συνέχεια θα προβαίνει στην άμεση άρση των 

καταγεγραμμένων προβλημάτων. 

ζ. Στις κλήσεις του Νοσοκομείου για έκτακτες βλάβες ο συντηρητής θα προσέρχεται εντός 24 

ωρών για την αποκατάσταση της βλάβης. 

η. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν τιμοκατάλογο με τα κάτωθι ανταλλακτικά του 

Πίνακα 2: 

Πίνακας 2. Ανταλλακτικά αυτομάτων μπαρών θυρών. 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ   

1 Οδηγός κίνησης υαλόθυρας 10   

2 Ιμάντας 10   

3 Τερματικός διακόπτης 10   

4 Φωτοκύτταρα θυρών 20   

5 Φωτοκύτταρα μπαρών 3 σετ   

6 Ελατήρια μπαρών 3   

7 Τερματικά συρόμενων θυρών 6   

8 Χειριστήρια μπαρών 6   

9 Χειριστήρια θυρών 3   

10 
Πληκτρολόγια με κωδικό 

αυτομάτων θυρών 

 

3 

  

   ΣΥΝΟΛΟ  

 

Κατά τη διάρκεια του χρόνου συντηρήσεως, ο συντηρητής θα παρακολουθεί  και θα υπογράφει 

το  Ημερολόγιο Λειτουργίας – Συντηρήσεως – Βλαβών, που θα τηρείται, με μέριμνα του 

Νοσοκομείου. Στο ημερολόγιο θα καταχωρούνται: 

 

 



ΓΝΑ ΚΑΤ                                                                                                                                      ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 22/2018 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                                                                   ΑΡΙΘΜΟΣ Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ.: 67707 

 

                                                                                                                               

77 

 

 Πλήρη τεχνικά στοιχεία 

 Λοιπά στοιχεία απασχολήσεως 

 Παρατηρήσεις 

 Επανορθωτική (επισκευή) συντήρηση 

 Ακριβής χρόνος ειδοποίησης του συντηρητή 

 Ακριβής χρόνος προσέλευσης του συντηρητή κλπ, που αφορούν στην συντήρηση και 

καλή λειτουργία του συστήματος. 
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10) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ, ΛΕΒΗΤΩΝ 
 

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ  

Το πρόγραμμα συντήρησης της εγκατάστασης αερίου που θα ακολουθείται, αφορά στις 

εργασίες συντήρησης που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για την μηνιαία, την 

τριμηνιαία, την εξαμηνιαία, την ετήσια και τριετή επιθεώρηση. Οι εργασίες που θα γίνονται κατά 

τις αντίστοιχες επιθεωρήσεις περιγράφονται παρακάτω:  

Κάθε μήνα  

1) Οπτικός έλεγχος των σωληνώσεων με σκοπό να διαπιστωθεί η ύπαρξη διαρροών στις 

συνδέσεις των σωλήνων.  

2) Έλεγχος της αντιδιαβρωτικής προστασίας (υπέργειο δίκτυο).  

3) Έλεγχος της προσιτότητας της κεντρικής αποφρακτικής βαλβίδας εγκατάστασης.  

4) Έλεγχος της πίεσης εξόδου από τους ρυθμιστές πίεσης της εγκατάστασης  και της 

στεγανότητας των gas train με φορητό ανιχνευτή αέριου. 

5) Έλεγχος της κατάστασης των εύκαμπτων συνδέσμων και των συνδέσεων παροχής αερίου 

στους καυστήρες.  

6) Έλεγχος της ευκρίνειας της σήμανσης των σωλήνων. 

7)Έλεγχος του συστήματος ανίχνευσης και της λειτουργίας του εξαερισμού. 

8) Έλεγχος και αντικατάσταση μανόμετρων(όπου χρειάζεται) 

Κάθε τρεις μήνες  

Θα γίνεται έλεγχος των φίλτρων μέσω των εγκατεστημένων μανομέτρων ( διαφορικά ή απλά 

μανόμετρα που είναι εγκατεστημένα εμπρός και πίσω από κάθε φίλτρο), βάσει της διαφορικής 

πίεσης που ορίζει ο κατασκευαστής για την καλή λειτουργία της εγκατάστασης.  

Κάθε έξι μήνες  

1) Έλεγχος της στεγανότητας των φλαντζών.  

2) Έλεγχος της στεγανότητας των ρυθμιστών πίεσης.  

3) Έλεγχος της στεγανότητας των επιτηρητών ρυθμιστών.  

4) Έλεγχος της στεγανότητας των αποφρακτικών βαλβίδων ασφαλείας.  

5) Έλεγχος της στεγανότητας των βαλβίδων ασφαλείας εκτόνωσης πίεσης.  

6) Έλεγχος της στεγανότητας των υπέργειων συνδέσεων.  

7) Έλεγχος των απολήξεων των σωληνώσεων εξαερισμού.  

8) Καθαρισμός φίλτρων. 

Οι παρακάτω έλεγχοι θα πραγματοποιούνται με ανιχνευτή φυσικού αερίου ή και αφρίζων μέσο.  
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Κάθε ένα έτος  

1)Θα γίνεται έλεγχος στεγανότητας με τη χρήση ανιχνευτή διαρροών ή με χρήση αφρίζοντος 

μέσου (π.χ. σαπουνόνερο) των κρίσιμων συνδέσεων του υπόγειου δικτύου ή συνδέσεων 

τοποθετημένων σε μη προσιτά σημεία, όπως σε μηχανοστάσια, φρεάτια κ.α.  

2)Έλεγχος της κεντρικής αποφρακτικής βαλβίδας καθώς και των υπολοίπων αποφρακτικών 

βαλβίδων και η λειτουργία τους να ελέγχεται με την τοποθέτησή τους  

στην κλειστή ή στη μερικώς κλειστή θέση. Η θέση εξαρτάται από τις επιπτώσεις που θα επιφέρει 

μια πιθανή διακοπή στην παροχή αερίου.  

3)Έλεγχος της στεγανότητας του συνόλου του δικτύου και η αποτύπωση των ενδείξεων σε 

κατάλληλα βαθμονομημένο καταγραφικό πίεσης.  

Ο παραπάνω έλεγχος είναι ιδιαίτερα σημαντικός αφού με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η 

απρόσκοπτη λειτουργία του δικτύου.  

4) ΄Ελεγχος καθοδικής προστασίας του υπόγειου χαλύβδινου δικτύου 

5) Έλεγχος των λεβήτων 

Επιπλέον απαιτείται μία φορά ετησίως 

Θα γίνεται παχυμέτρηση των σωλήνων Φ.Α. για να διαπιστωθεί το πάχος του τοιχώματος.  

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ  

Οι καυστήρες και τα παρελκόμενά τους πρέπει να επιθεωρούνται σύμφωνα με την 

εγκατεστημένη ισχύ.  

Στο κεντρικό λεβητοστάσιο η συνολική εγκατεστημένη ισχύς ειναι 3,315KW (3 λέβητες) άρα ο 

αριθμός των επιθεωρήσεων ανά έτος ορίζεται σε 4 (τέσσερις) δηλαδή μία επιθεώρηση κάθε 

τρείς μήνες 

Στο λεβητοστάσιο ΤΕΠ η συνολική εγκατεστημένη ισχύς είναι 525KW (1 λέβητας) άρα ο αριθμός 

των επιθεωρήσεων ανά έτος ορίζεται σε 2 (δύο) δηλαδή μία επιθεώρηση κάθε έξι μήνες 

Στο νέο λεβητοστάσιο αποστείρωσης η συνολική εγκατεστημένη ισχύς είναι 280KW (1 λέβητας) 

άρα ο αριθμός των επιθεωρήσεων ανά έτος ορίζεται σε 1 (μία) δηλαδή μία επιθεώρηση ανά 

έτος 

Στο παλαιό λεβητοστάσιο αποστείρωσης η συνολική εγκατεστημένη ισχύς ειναι 367KW (1 

λέβητας) άρα ο αριθμός των επιθεωρήσεων ανά έτος ορίζεται σε 2 (δύο) δηλαδή μία 

επιθεώρηση κάθε έξι μήνες 

Στο λεβητοστάσιο του κτιρίου σχολής νοσοκόμων η συνολική εγκατεστημενη ισχύς ειναι 213KW 

(1 λέβητας) άρα ο αριθμός των επιθεωρήσεων ανά έτος ορίζεται σε 1 (μία) δηλαδή μία 

επιθεώρηση ανά έτος 

Στο λεβητοστάσιο του ερευνητικού κέντρου η συνολική εγκατεστημένη ισχύς ειναι 395KW (1 

λέβητας) άρα ο αριθμός των επιθεωρήσεων ανά έτος ορίζεται σε 2 (δύο) δηλαδή μία 
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επιθεώρηση κάθε έξι μήνες 

Επίσης :  

1) Έλεγχος στεγανότητας των παρελκόμενων (ηλεκτροβαλβίδες κ.λ.π.)  

Πιο συγκεκριμένα σε κάθε επιθεώρηση θα ελέγχονται τα εξής σε ότι αφορά τον καυστήρα:  

1) Η κατάσταση του καυστήρα  

2) Η ρύθμιση της αναλογίας αερίου  

3) Το σύστημα αερισμού και απαγωγής καυσαερίων  

4) Το σύστημα επιτήρησης της φλόγας  

5) Το σύστημα ελέγχου στεγανότητας  

6) Δυνατότητα ασφαλούς λειτουργίας με πετρέλαιο DIESEL  

Κάθε δεύτερη επιθεώρηση θα ελέγχεται :  

1) Το σύστημα ανάφλεξης  

2) Η ποιότητα της καύσης  

3) Η λειτουργία του πιεζοστάτη αερίου και αέρα καύσης  

4) Οι αυτόματες βαλβίδες ασφαλείας  

5) Οι ασφαλιστικές βαλβίδες εκτόνωσης πίεσης  

6) Τυχόν συστήματα παρακολούθησης της πίεσης στην καπνοδόχο ή στο θάλαμο καύσης  

7) Οι διάφορες λυχνίες σημάτων  

8) Η λειτουργία συστημάτων ανιχνευτών διαρροής Φ.Α. των λεβητοστασίων. 

Ετήσια συντήρηση των τριών (3) ατμολεβήτων του κεντρικού λεβητοστασίου  

ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ τεμ.3  

1)  Έλεγχος ηλεκτρολογικού συστήματος.  

2)  Έλεγχος ακίδων και ψεκαστήρων (μπεκ) και αντικατάσταση εφόσον απαιτείται.  

3)  Καθαρισμός φίλτρου πετρελαίου και αντλίας.  

4)  Έλεγχος, ρύθμιση και αλλαγή συνδεσμολογίας πρεσσοστατών για λειτουργία διβάθμιου 

καυστήρα στους λέβητες Νο 2 και Νο 3 (Θα χρειαστεί η προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) 

τεμαχίων συνολικά, με επιβάρυνση του αναδόχου).  

ΛΕΒΗΤΕΣ τεμ.3  

1) Καθαρισμός σωληνώσεων (φλογαυλών - τούμπων με ψήκτρες).  

2) Καθαρισμός θαλάμου καύσεως.  

3) Έλεγχος καθρέπτη εμπρός και πίσω πόρτας (διαρροές κλπ) αποκατάσταση αν χρειάζεται.  

4) Μόνωση πόρτας εισόδου με κορδόνι αμιάντου ή σαλαμάστρα.  

5) Καθαρισμός καπνοδόχου κλείσιμο και στεγανοποίηση.  

6) Έλεγχος κτισίματος πυρότουβλων, αποκατάσταση όπου χρειάζεται. Τα υλικά βαρύνουν τον 

συντηρητή.  
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7) Έλεγχος, καθαρισμός ηλεκτροδίων  στάθμης νερού και των τριών (3) ατμολεβήτων.  

8) Στεγανοποίηση ανθρωποθυρίδων με τα κατάλληλα υλικά (κορδόνι αμιάντου ή σαλαμάστρα).  

ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ 

Η συντήρηση των καυστήρων αερίου θα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΦΕΚ236Β/26-03-

97 (Κανονισμός Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου), ΦΕΚ963Β/15-07-03 (Τεχνικός 

Κανονισμός Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου), καθώς και τις οδηγίες του 

κατασκευαστή ώστε να τηρούνται τα απαιτούμενα για την καλή λειτουργία και την ισχύ των 

εγγυήσεων. Το ίδιο ισχύει και για τα υλικά συντήρησης που θα χρησιμοποιηθούν. 

Επιπλέον για όλους τους λέβητες, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος τουλάχιστον δύο (2) φορές 

κατά την διάρκεια της ετήσιας σύμβασης (μία στο πρώτο δίμηνο και μία στο τελευταίο δίμηνο), 

να εκδίδει μετά από σχετικές μετρήσεις τα φύλλα μέτρησης 

καυσαερίων και ό,τι άλλο έγγραφο σχετικό με την λειτουργία τους απαιτείται από την σχετική 

Νομοθεσία.  

Κατ΄ εξαίρεση για τους λέβητες με συνολική θερμική ισχύ μεγαλύτερη ή ίση με 400.000 kcal 

επιβάλλεται η διενέργεια μετρήσεων, τουλάχιστον μια φορά τον μήνα και η καταχώρησή τους 

στο σχετικό βιβλίο.(ΦΕΚ 369/24-05-93 άρθρο 4). 

Τα παραπάνω, θα συνυποβάλλονται με το Ημερολόγιο της συντήρησης, στην Τεχνική 

Υπηρεσία και στην Επιτροπή παρακολούθησης της συντήρησης. 

Εννοείται ότι η συντήρηση των καυστήρων θα γίνεται όχι μόνο για την χρήση Φυσικού αερίου, 

αλλά και για την χρήση πετρελαίου, διότι πρέπει να είναι έτοιμη προς χρήση, σε κάθε 

περίπτωση. (Μικτή καύση). 

Οι καυστήρες που υπάρχουν στον Νοσοκομείο είναι Riello Rls 160/50/28 καθώς και Weishaupt 

GL3/1-E και RGL7/1-D 

ΑΝΤΛΙΕΣ – ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ 

Κατά την συντήρηση αντλιών και κυκλοφορητών θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να γίνουν τα 

ακόλουθα: 

1)Τα εξαρτήματα στεγανοποίησης θα ελεγχθούν διεξοδικά. 

2)Τα μηχανικά μέρη, όπως φτερωτές, καπάκια κτλ., θα ελεγχθούν για να διαπιστωθεί ότι 

λειτουργούν σωστά και τυχόν βλάβες θα αποκατασταθούν. 

3)Τα ηλεκτρικά μέρη, θα ελεγχθούν και θα αποκατασταθούν οι όποιες βλάβες ή όπου αυτό δεν 

είναι δυνατόν θα γίνουν οι σχετικές προτάσεις, για να αντικατασταθούν, σύμφωνα με τις 

υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα. 

ΔΟΧΕΙΑ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ελέγξει όλα τα σχετικά δοχεία διαστολής και να αναφέρει 

τυχόν δυσλειτουργία. 
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ΔΙΚΤΥΑ ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΡΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΩΝ 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιθεωρήσει τα σχετικά δίκτυα ατμού και νερού εντός των 

λεβητοστασίων και να ενημερώσει εγγράφως την Τεχνική Υπηρεσία για τυχόν διαρροές, βλάβες 

ή αστοχίες σε σωληνώσεις ή σε διακοπτικό υλικό. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Πριν από την διαμόρφωση και την υποβολή της προσφοράς οι ενδιαφερόμενοι εργολήπτες 

υποχρεούνται να επισκεφτούν τις εγκαταστάσεις ώστε να είναι ενήμεροι για το έργο που θα 

πρέπει να επιτελέσουν. 

Ο ανάδοχος κατά την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης, αποδέχεται τον ορισμό του, ως 

Υπεύθυνου Αερίου για την λειτουργία και Συντήρηση της εσωτερικής εγκατάστασης του 

Εσωτερικού Δικτύου του Φυσικού Αερίου του νοσοκομείου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από 

την ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. 

Ο ανάδοχος θα καταθέσει πρόγραμμα εργασιών στην Τεχνική Υπηρεσία, η οποία δύναται να το 

αναμορφώσει αν κριθεί απαραίτητο με γνώμονα την ομαλή λειτουργία του Νοσοκομείου. Το 

πρόγραμμα αυτό τελικά θα εγκριθεί από την Τεχνική Υπηρεσία και θα τηρηθεί ως τη λήξη της 

σύμβασης. 

Επίσης ο Ανάδοχος θα τηρεί Ημερολόγιο Εργασιών Συντήρησης και Επιθεωρήσεων για το 

σύνολο των εγκαταστάσεων που συντηρεί, στο οποίο εκτός από τις προγραμματισμένες 

εργασίες, αποτελέσματα μετρήσεων, ελέγχων ή άλλων επεμβάσεων κλπ, θα καταχωρείται και 

κάθε παρατήρηση ή γεγονός που τυχόν έχει σαν συνέπεια την επισφαλή λειτουργία ή 

δυσλειτουργία των εγκαταστάσεων.  

Το Ημερολόγιο αυτό θα τίθεται σε γνώση της υπηρεσίας μας, θα υπογράφεται από την 

επιτροπή παρακολούθησης της συντήρησης και θα υποβάλλεται στην υπηρεσία προκειμένου 

να δύναται ο Ανάδοχος να εκδώσει το μηνιαίο τιμολόγιο. 

Δεν προκύπτει πρόσθετο τίμημα για τις εξής βλάβες: 

α) όταν δεν απαιτούνται ανταλλακτικά 

β) τα ανταλλακτικά διατίθενται από το Νοσοκομείο.  

Στην περίπτωση β δεν μπορεί να εγερθεί καμιά οικονομική αξίωση από τον Ανάδοχο για την 

ορθή ενσωμάτωση αυτών στις εγκαταστάσεις ανεξάρτητα από τον προμηθευτή που έχει 

επιλέξει το Νοσοκομείο. 

Στις επισκευές μικρής έκτασης, τις οποίες θα εκτελεί ο ανάδοχος υποχρεωτικά και χωρίς 

πρόσθετη αποζημίωση, περιλαμβάνονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά και οι εξής : 

1)Η εργασία αντικατάστασης θερμοστατών, θερμομέτρων, ενδεικτικών λυχνιών, φίλτρων κάθε 

είδους, λαδιών οργάνων ένδειξης, αναλωσίμων υλικών, ασφαλειών όπου απαιτηθεί, 

2)Η εργασία αντικατάστασης ανταλλακτικών και εξαρτημάτων σε μηχανήματα, συσκευές και 
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εγκαταστάσεις που υφίστανται φθορά από την χρήση και είναι επιτόπιας επισκευής, όπως 

μικρές συγκολλήσεις, διάφορες ρυθμίσεις και δοκιμές,  

παρελκόμενα αυτόματων καύσης (π.χ. βάσεις, πλαϊνά βάσεων, δακτύλιοι και φλάτζες 

φωτοαντιστάσεων κλπ), παρελκόμενα αντλιών καυστήρων (π.χ. πηνία αντλιών, καλώδια 

αντλιών, σετ προσθήκης λαιμού αντλίας, φλάντζες αντλιών, φίλτρα αντλιών κλπ), 

μετασχηματιστές, ακίδες μονές και σετ ακίδων, πυκνωτές, σωληνάκια καυστήρων φλεξιμπλ, 

ορειχάλκινα εξαρτήματα (π.χ. μαστοί, συστολές, μούφες κλπ),  

ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες πετρελαίου, πηνία ηλεκτρομαγνητικών βαλβίδων αερίου, μπεκ, 

κόμπλερ, πυρόχωμα 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ: 

Στο τίμημα της σύμβασης θα συμπεριλαμβάνεται η αμοιβή για την Εξαμηνιαία Επιθεώρηση και 

Πιστοποίηση των εργασιών συντήρησης από ανεξάρτητο κοινοποιημένο Οργανισμό 

Επιθεώρησης και Πιστοποίησης, το οποίο θα διαθέτει τους κατάλληλους και ικανούς για το 

σκοπό αυτό Επιθεωρητές και το οποίο θα εκδώσει Πιστοποιητικό Επιθεώρησης για την ασφαλή 

λειτουργία των εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου του νοσοκομείου. 

Ειδικά για τους ατμολέβητες θα εκδίδεται πιστοποιητικό από φορέα πιστοποιημένο από το 

Υπουργείο Ανάπτυξης, σύμφωνα με το ΦΕΚ 2656Β/28-9-2012. 

Σε κάθε περίπτωση που ο Ανάδοχος εκτελεί εργασίες στα πλαίσια της συντήρησης ή που 

καλείται για αποκατάσταση βλάβης θα πρέπει να συμπληρώνει το έντυπο «Τεχνική Έκθεση 

Βλάβης» το οποίο και θα κατατίθεται στην Τεχνική Υπηρεσία του νοσοκομείου. 

Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι αρίστης ποιότητας, κατάλληλα για τις 

αντίστοιχες εγκαταστάσεις ατμού και νερού, ως προς τις πιέσεις και τις θερμοκρασίες, γνωστών 

και αναγνωρισμένων οίκων που δραστηριοποιούνται επί μακρών στην Ελληνική Αγορά, και 

πριν την τοποθέτησή τους θα επιθεωρούνται από την Επιτροπή Παρακολούθησης η οποία 

διατηρεί το δικαίωμα της απόρριψής τους σε περίπτωση που δεν πληρούν τα παραπάνω. 

Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να καταθέσουν κατάλογο πελατών στους οποίους έχουν 

προσφέρει ή προσφέρουν συναφείς με το αντικείμενο της παρούσας, υπηρεσίες. Στον κατάλογο 

αυτό θα πρέπει να φαίνεται η επωνυμία του πελάτη, τηλέφωνο επικοινωνίας και όνομα 

υπευθύνου. 

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν εμπειρία (αποδεδειγμένη με έγγραφα) στην συντήρηση 

παρόμοιων εγκαταστάσεων. 

Η ανάδοχος εταιρεία θα πρέπει να διατηρεί σύστημα ποιότητας κατά ISO 9001.με πεδίο 

εφαρμογής τη συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων. Να κατατεθεί το σχετικό 

πιστοποιητικό και θα πρέπει αποδεδειγμένα να διαθέτει προσωπικό πιστοποιημένο στην 

συντήρηση και λειτουργία εγκαταστάσεων και δικτύου Φυσικού Αερίου. 
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Οι παραπάνω αποδείξεις θα τεκμηριώνονται με τα ανάλογα πιστοποιητικά και συμβάσεις 

αντιστοίχως. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή στον διαγωνισμό, είναι οι ενδιαφερόμενοι να 

προσκομίσουν αναλυτικό τιμοκατάλογο των ανταλλακτικών που απαιτούνται, είτε για την 

συντήρηση, είτε για την επισκευή των εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τον οποίο θα δεσμεύονται 

στη περίπτωση που το νοσοκομείο προμηθευτεί τα παραπάνω. Σε κάθε περίπτωση όμως το 

νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμά του να προμηθευτεί από αλλού τα ανταλλακτικά σε περίπτωση 

συμφερότερης ή ποιοτικότερης προσφοράς. 

Σε περιπτώσεις εκτάκτων βλαβών ο ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκριθεί εντός 2 ωρών από 

την κλήση, που θα γίνεται είτε τηλεφωνικά είτε μέσω sms ή φαξ. Για το λόγο αυτό, ο ανάδοχος 

θα πρέπει να γνωστοποιήσει τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης. Οι έκτακτες κλήσεις δεν θα 

ξεπερνούν τη μία φορά μηνιαίως και θα είναι μεταξύ των ωρών 6πμ με 10μμ. 

Οι ενδιαφερόμενοι με δικαιολογητικά θα αποδεικνύουν την τεχνική τους επάρκεια, τη γνώση και 

την εξειδίκευσή τους στον τύπο των εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου, επίσης και τη 

δυνατότητα προμήθειας των αναγκαίων ανταλλακτικών καθώς και τη διατήρηση τυχόν stock 

ασφαλείας. 

Ο ανάδοχος έχει την ευθύνη (αστική, ποινική, οικονομική) για κάθε ατύχημα που οφείλεται σε 

κακή συντήρηση και στη μη λήψη των προβλεπομένων μέτρων ασφαλείας. 

Επίσης οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, πρέπει να διαθέτουν επαρκές τεχνικό προσωπικό και 

τα απαραίτητα εργαλεία και όργανα μετρήσεων. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

1. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ 

ΑΕΡΙΩΝ 

 Τιμή προ ΦΠΑ ΦΠΑ Σύνολο με 

ΦΠΑ 

Κόστος ετήσιας σύμβασης 
   

Κόστος υλικών (Σύνολο Πίνακα Υλικών) 
   

Γενικό Σύνολο    

 

Υπογραφή 

 Νόμιμου Εκπροσώπου………………………… 

 

Οι ανωτέρω τιμές είναι σε ευρώ και συμπεριλαμβάνουν τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση. Η 

αξία προ ΦΠΑ λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. Εάν στη στήλη αξία προ ΦΠΑ υπάρχει διαφορά 

μεταξύ της τιμής αριθμητικώς κα της τιμής ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως. Εφόσον από την 

προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

Οι αναγραφόμενες τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ …..% 

 

 

Υπογραφή 

  
 
 
 
 
 
 

(Υπογραφή, ονοματεπώνυμο και ιδιότητα υπογράφοντος, σφραγίδα) 
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2. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 

 Τιμή προ ΦΠΑ ΦΠΑ Σύνολο με 

ΦΠΑ 

Κόστος ετήσιας σύμβασης 
   

 

 

 

Υπογραφή 

 Νόμιμου Εκπροσώπου………………………… 

 

Οι ανωτέρω τιμές είναι σε ευρώ και συμπεριλαμβάνουν τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση. Η 

αξία προ ΦΠΑ λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. Εάν στη στήλη αξία προ ΦΠΑ υπάρχει διαφορά 

μεταξύ της τιμής αριθμητικώς κα της τιμής ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως. Εφόσον από την 

προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

Οι αναγραφόμενες τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ …..% 

 

 

 

 

Υπογραφή 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

(Υπογραφή, ονοματεπώνυμο και ιδιότητα υπογράφοντος, σφραγίδα) 
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3. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

 Τιμή προ ΦΠΑ ΦΠΑ Σύνολο με ΦΠΑ 

Κόστος ετήσιας 

σύμβασης 

   

Κόστος υλικών 

(Σύνολο Πίνακα 1) 

   

Γενικό Σύνολο 
   

 

 

 

 

Υπογραφή 

 Νόμιμου Εκπροσώπου………………………… 

 

Οι ανωτέρω τιμές είναι σε ευρώ και συμπεριλαμβάνουν τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση. Η 

αξία προ ΦΠΑ λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. Εάν στη στήλη αξία προ ΦΠΑ υπάρχει διαφορά 

μεταξύ της τιμής αριθμητικώς κα της τιμής ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως. Εφόσον από την 

προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

Οι αναγραφόμενες τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ …..% 

 

Υπογραφή 

 

 

 

 

 

(Υπογραφή, ονοματεπώνυμο και ιδιότητα υπογράφοντος, σφραγίδα) 
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4. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΗΠΩΝ 

 Τιμή προ ΦΠΑ ΦΠΑ Σύνολο με 

ΦΠΑ 

Κόστος ετήσιας σύμβασης 
   

 

 

 

Υπογραφή 

 Νόμιμου Εκπροσώπου………………………… 

 

Οι ανωτέρω τιμές είναι σε ευρώ και συμπεριλαμβάνουν τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση. Η 

αξία προ ΦΠΑ λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. Εάν στη στήλη αξία προ ΦΠΑ υπάρχει διαφορά 

μεταξύ της τιμής αριθμητικώς κα της τιμής ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως. Εφόσον από την 

προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

Οι αναγραφόμενες τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ …..% 

 

 

 

 

Υπογραφή 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

(Υπογραφή, ονοματεπώνυμο και ιδιότητα υπογράφοντος, σφραγίδα) 
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5. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ - ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ 

 Τιμή προ ΦΠΑ ΦΠΑ Σύνολο με 

ΦΠΑ 

Κόστος ετήσιας σύμβασης 
   

 

 

 

Υπογραφή 

 Νόμιμου Εκπροσώπου………………………… 

 

Οι ανωτέρω τιμές είναι σε ευρώ και συμπεριλαμβάνουν τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση. Η 

αξία προ ΦΠΑ λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. Εάν στη στήλη αξία προ ΦΠΑ υπάρχει διαφορά 

μεταξύ της τιμής αριθμητικώς κα της τιμής ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως. Εφόσον από την 

προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

Οι αναγραφόμενες τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ …..% 

 

 

 

 

Υπογραφή 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

(Υπογραφή, ονοματεπώνυμο και ιδιότητα υπογράφοντος, σφραγίδα) 
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6. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ UPS 

 Τιμή προ ΦΠΑ ΦΠΑ Σύνολο με 

ΦΠΑ 

Κόστος ετήσιας σύμβασης 
   

 

 

 

Υπογραφή 

 Νόμιμου Εκπροσώπου………………………… 

 

Οι ανωτέρω τιμές είναι σε ευρώ και συμπεριλαμβάνουν τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση. Η 

αξία προ ΦΠΑ λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. Εάν στη στήλη αξία προ ΦΠΑ υπάρχει διαφορά 

μεταξύ της τιμής αριθμητικώς κα της τιμής ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως. Εφόσον από την 

προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

Οι αναγραφόμενες τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ …..% 

 

 

 

 

Υπογραφή 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

(Υπογραφή, ονοματεπώνυμο και ιδιότητα υπογράφοντος, σφραγίδα) 
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7. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ – DECT 

 Τιμή προ ΦΠΑ ΦΠΑ Σύνολο με 

ΦΠΑ 

Κόστος ετήσιας σύμβασης 
   

 

 

 

Υπογραφή 

 Νόμιμου Εκπροσώπου………………………… 

 

Οι ανωτέρω τιμές είναι σε ευρώ και συμπεριλαμβάνουν τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση. Η 

αξία προ ΦΠΑ λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. Εάν στη στήλη αξία προ ΦΠΑ υπάρχει διαφορά 

μεταξύ της τιμής αριθμητικώς κα της τιμής ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως. Εφόσον από την 

προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

Οι αναγραφόμενες τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ …..% 

 

 

 

 

Υπογραφή 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

(Υπογραφή, ονοματεπώνυμο και ιδιότητα υπογράφοντος, σφραγίδα) 
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8. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 

 Τιμή προ ΦΠΑ ΦΠΑ Σύνολο 

Κόστος ετήσιας σύμβασης    

Κόστος υλικών (Σύνολο Πίνακα 1)    

Γενικό Σύνολο    

 

 

Υπογραφή 

 Νόμιμου Εκπροσώπου………………………… 

 

Οι ανωτέρω τιμές είναι σε ευρώ και συμπεριλαμβάνουν τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση. Η 

αξία προ ΦΠΑ λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. Εάν στη στήλη αξία προ ΦΠΑ υπάρχει διαφορά 

μεταξύ της τιμής αριθμητικώς κα της τιμής ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως. Εφόσον από την 

προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

Οι αναγραφόμενες τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ …..% 

 

Υπογραφή 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Υπογραφή, ονοματεπώνυμο και ιδιότητα υπογράφοντος, σφραγίδα) 
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9. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΘΥΡΩΝ ΚΑΙ ΜΠΑΡΩΝ 

 Τιμή προ ΦΠΑ ΦΠΑ Σύνολο 

Κόστος ετήσιας σύμβασης    

Κόστος υλικών (Σύνολο Πίνακα 2)    

Γενικό Σύνολο    

 

 

Υπογραφή 

 Νόμιμου Εκπροσώπου………………………… 

 

Οι ανωτέρω τιμές είναι σε ευρώ και συμπεριλαμβάνουν τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση. Η 

αξία προ ΦΠΑ λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. Εάν στη στήλη αξία προ ΦΠΑ υπάρχει διαφορά 

μεταξύ της τιμής αριθμητικώς κα της τιμής ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως. Εφόσον από την 

προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

Οι αναγραφόμενες τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ …..% 

 

Υπογραφή 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Υπογραφή, ονοματεπώνυμο και ιδιότητα υπογράφοντος, σφραγίδα) 
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10. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ, ΛΕΒΗΤΩΝ 

 Τιμή προ ΦΠΑ ΦΠΑ Σύνολο με 

ΦΠΑ 

Κόστος ετήσιας σύμβασης 
   

 

 

 

Υπογραφή 

 Νόμιμου Εκπροσώπου………………………… 

 

Οι ανωτέρω τιμές είναι σε ευρώ και συμπεριλαμβάνουν τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση. Η 

αξία προ ΦΠΑ λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. Εάν στη στήλη αξία προ ΦΠΑ υπάρχει διαφορά 

μεταξύ της τιμής αριθμητικώς κα της τιμής ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως. Εφόσον από την 

προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

Οι αναγραφόμενες τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ …..% 

 

 

 

 

Υπογραφή 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

(Υπογραφή, ονοματεπώνυμο και ιδιότητα υπογράφοντος, σφραγίδα) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV  

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 

1. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Εκδότης (Ονομασία Τράπεζας, υποκατάστημα): 

Ημερομηνία έκδοσης : 

Προς το ΓΝΑ ΚΑΤ, Νίκης 2, Κηφισιά, ΤΚ 145 61 : 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ. ........................... ΠΟΣΟΥ ……….. ΕΥΡΩ 

1. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ρητά, ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες, μέχρι του ποσού των 

………………..ευρώ και ολογράφως ……………………………… υπέρ της 

εταιρείας…………………………… ή σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας των εταιρειών 

α)…………..………….β)……..…………….κλπ, ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και 

εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητας τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την 

συμμετοχή τους στον διαγωνισμό της Υπηρεσίας σας την 15/01/2019, για την ανάδειξη αναδόχου 

παροχής υπηρεσιών συντήρησης δικτύου αερίων, της με αριθμ. 22/2018 (Αριθμός Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ. 67707)  

διακήρυξης σας. 

2. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες 

υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας/ Εταιρειών καθ' όλο τον χρόνο ισχύος της. 

3. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διζήσεως από το 

δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη 

προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 - 855, 862 - 864 και 866 - 

869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα δικαιώματα μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά. 

4. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την οποία θα μας 

γνωστοποιήσετε ότι η (εταιρεία) ……………………….. δεν εκπλήρωσε την υποχρέωση της που 

περιγράφεται στο ανωτέρω σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή τη 

ρητή υποχρέωση να σας καταβάλουμε, χωρίς οποιαδήποτε από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή 

ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της 

εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία που μας το 

ζητήσετε. Η καταβολή του ποσού γίνεται με μόνη τη δήλωση σας. 

5.  Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθεσης 
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της (εταιρείας) ……………..…………………… ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή 

επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της 

εγγυητικής επιστολής, ή την θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση. 

6. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας έχει ισχύ μέχρι τις ….../……../……….. οπότε και θα 

επιστραφεί σ' εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την 

άμεση καταβολή σ' εσάς του ποσού της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής αυτής θα παραταθεί 

εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

7.  Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν χορηγηθεί στο 

Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο των εγγυήσεων που έχει 

καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα μας.  

8. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

πάγιο τέλος χαρτοσήμου 

 

 

 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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2. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Εκδότης (Ονομασία Τράπεζας, υποκατάστημα): 

Ημερομηνία έκδοσης : 

Προς το ΓΝΑ ΚΑΤ, Νίκης 2, Κηφισιά, ΤΚ 145 61 : 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ. ........................... ΠΟΣΟΥ ……….. ΕΥΡΩ 

1. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ρητά, ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες, μέχρι του ποσού των 

………………..ευρώ και ολογράφως ……………………………… υπέρ της 

εταιρείας…………………………… ή σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας των εταιρειών 

α)…………..………….β)……..…………….κλπ, ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και 

εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητας τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την 

συμμετοχή τους στον διαγωνισμό της Υπηρεσίας σας την 15/01/2019, για την ανάδειξη αναδόχου 

παροχής υπηρεσιών συντήρησης εγκαταστάσεων και μηχανημάτων κλιματισμού, της με αριθμ. 22/2018 

(Αριθμός Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ. 67707)  διακήρυξης σας. 

2. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες 

υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας/ Εταιρειών καθ' όλο τον χρόνο ισχύος της. 

3. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διζήσεως από το 

δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη 

προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 - 855, 862 - 864 και 866 - 

869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα δικαιώματα μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά. 

4. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την οποία θα μας 

γνωστοποιήσετε ότι η (εταιρεία) ……………………….. δεν εκπλήρωσε την υποχρέωση της που 

περιγράφεται στο ανωτέρω σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή τη 

ρητή υποχρέωση να σας καταβάλουμε, χωρίς οποιαδήποτε από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή 

ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της 

εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία που μας το 

ζητήσετε. Η καταβολή του ποσού γίνεται με μόνη τη δήλωση σας. 

5.  Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθεσης 

της (εταιρείας) ……………..…………………… ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή 

επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της 

εγγυητικής επιστολής, ή την θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση. 

6. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας έχει ισχύ μέχρι τις ….../……../……….. οπότε και θα 

επιστραφεί σ' εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την 
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άμεση καταβολή σ' εσάς του ποσού της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής αυτής θα παραταθεί 

εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

7.  Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν χορηγηθεί στο 

Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο των εγγυήσεων που έχει 

καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα μας.  

8. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

πάγιο τέλος χαρτοσήμου 

 

 

 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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3. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Εκδότης (Ονομασία Τράπεζας, υποκατάστημα): 

Ημερομηνία έκδοσης : 

Προς το ΓΝΑ ΚΑΤ, Νίκης 2, Κηφισιά, ΤΚ 145 61 : 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ. ........................... ΠΟΣΟΥ ……….. ΕΥΡΩ 

1. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ρητά, ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες, μέχρι του ποσού των 

………………..ευρώ και ολογράφως ……………………………… υπέρ της 

εταιρείας…………………………… ή σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας των εταιρειών 

α)…………..………….β)……..…………….κλπ, ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και 

εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητας τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την 

συμμετοχή τους στον διαγωνισμό της Υπηρεσίας σας την 15/01/2019, για την ανάδειξη αναδόχου 

παροχής υπηρεσιών συντήρησης-επισκευής ξυλουργικών εγκαταστάσεων, της με αριθμ. 22/2018 

(Αριθμός Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ. 67707)  διακήρυξης σας. 

2. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες 

υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας/ Εταιρειών καθ' όλο τον χρόνο ισχύος της. 

3. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διζήσεως από το 

δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη 

προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 - 855, 862 - 864 και 866 - 

869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα δικαιώματα μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά. 

4. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την οποία θα μας 

γνωστοποιήσετε ότι η (εταιρεία) ……………………….. δεν εκπλήρωσε την υποχρέωση της που 

περιγράφεται στο ανωτέρω σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή τη 

ρητή υποχρέωση να σας καταβάλουμε, χωρίς οποιαδήποτε από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή 

ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της 

εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία που μας το 

ζητήσετε. Η καταβολή του ποσού γίνεται με μόνη τη δήλωση σας. 

5.  Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθεσης 

της (εταιρείας) ……………..…………………… ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή 

επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της 

εγγυητικής επιστολής, ή την θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση. 

6. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας έχει ισχύ μέχρι τις ….../……../……….. οπότε και θα 

επιστραφεί σ' εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την 
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άμεση καταβολή σ' εσάς του ποσού της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής αυτής θα παραταθεί 

εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

7.  Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν χορηγηθεί στο 

Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο των εγγυήσεων που έχει 

καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα μας.  

8. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

πάγιο τέλος χαρτοσήμου 

 

 

 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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4. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Εκδότης (Ονομασία Τράπεζας, υποκατάστημα): 

Ημερομηνία έκδοσης : 

Προς το ΓΝΑ ΚΑΤ, Νίκης 2, Κηφισιά, ΤΚ 145 61 : 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ. ........................... ΠΟΣΟΥ ……….. ΕΥΡΩ 

1. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ρητά, ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες, μέχρι του ποσού των 

………………..ευρώ και ολογράφως ……………………………… υπέρ της 

εταιρείας…………………………… ή σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας των εταιρειών 

α)…………..………….β)……..…………….κλπ, ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και 

εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητας τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την 

συμμετοχή τους στον διαγωνισμό της Υπηρεσίας σας την 15/01/2019, για την ανάδειξη αναδόχου 

παροχής υπηρεσιών συντήρησης κήπων, της με αριθμ. 22/2018 (Αριθμός Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ. 67707)  

διακήρυξης σας. 

2. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες 

υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας/ Εταιρειών καθ' όλο τον χρόνο ισχύος της. 

3. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διζήσεως από το 

δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη 

προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 - 855, 862 - 864 και 866 - 

869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα δικαιώματα μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά. 

4. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την οποία θα μας 

γνωστοποιήσετε ότι η (εταιρεία) ……………………….. δεν εκπλήρωσε την υποχρέωση της που 

περιγράφεται στο ανωτέρω σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή τη 

ρητή υποχρέωση να σας καταβάλουμε, χωρίς οποιαδήποτε από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή 

ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της 

εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία που μας το 

ζητήσετε. Η καταβολή του ποσού γίνεται με μόνη τη δήλωση σας. 

5.  Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθεσης 

της (εταιρείας) ……………..…………………… ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή 

επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της 

εγγυητικής επιστολής, ή την θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση. 

6. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας έχει ισχύ μέχρι τις ….../……../……….. οπότε και θα 

επιστραφεί σ' εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την 
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άμεση καταβολή σ' εσάς του ποσού της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής αυτής θα παραταθεί 

εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

7.  Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν χορηγηθεί στο 

Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο των εγγυήσεων που έχει 

καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα μας.  

8. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

πάγιο τέλος χαρτοσήμου 

 

 

 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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5. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Εκδότης (Ονομασία Τράπεζας, υποκατάστημα): 

Ημερομηνία έκδοσης : 

Προς το ΓΝΑ ΚΑΤ, Νίκης 2, Κηφισιά, ΤΚ 145 61 : 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ. ........................... ΠΟΣΟΥ ……….. ΕΥΡΩ 

1. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ρητά, ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες, μέχρι του ποσού των 

………………..ευρώ και ολογράφως ……………………………… υπέρ της 

εταιρείας…………………………… ή σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας των εταιρειών 

α)…………..………….β)……..…………….κλπ, ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και 

εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητας τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την 

συμμετοχή τους στον διαγωνισμό της Υπηρεσίας σας την 15/01/2019, για την ανάδειξη αναδόχου 

παροχής υπηρεσιών συντήρησης γεννητριών-υποσταθμού, της με αριθμ. 22/2018 (Αριθμός Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ. 

67707)  διακήρυξης σας. 

2. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες 

υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας/ Εταιρειών καθ' όλο τον χρόνο ισχύος της. 

3. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διζήσεως από το 

δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη 

προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 - 855, 862 - 864 και 866 - 

869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα δικαιώματα μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά. 

4. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την οποία θα μας 

γνωστοποιήσετε ότι η (εταιρεία) ……………………….. δεν εκπλήρωσε την υποχρέωση της που 

περιγράφεται στο ανωτέρω σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή τη 

ρητή υποχρέωση να σας καταβάλουμε, χωρίς οποιαδήποτε από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή 

ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της 

εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία που μας το 

ζητήσετε. Η καταβολή του ποσού γίνεται με μόνη τη δήλωση σας. 

5.  Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθεσης 

της (εταιρείας) ……………..…………………… ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή 

επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της 

εγγυητικής επιστολής, ή την θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση. 

6. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας έχει ισχύ μέχρι τις ….../……../……….. οπότε και θα 
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επιστραφεί σ' εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την 

άμεση καταβολή σ' εσάς του ποσού της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής αυτής θα παραταθεί 

εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

7.  Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν χορηγηθεί στο 

Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο των εγγυήσεων που έχει 

καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα μας.  

8. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

πάγιο τέλος χαρτοσήμου 

 

 

 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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6. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Εκδότης (Ονομασία Τράπεζας, υποκατάστημα): 

Ημερομηνία έκδοσης : 

Προς το ΓΝΑ ΚΑΤ, Νίκης 2, Κηφισιά, ΤΚ 145 61 : 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ. ........................... ΠΟΣΟΥ ……….. ΕΥΡΩ 

1. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ρητά, ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες, μέχρι του ποσού των 

………………..ευρώ και ολογράφως ……………………………… υπέρ της 

εταιρείας…………………………… ή σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας των εταιρειών 

α)…………..………….β)……..…………….κλπ, ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και 

εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητας τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την 

συμμετοχή τους στον διαγωνισμό της Υπηρεσίας σας την 15/01/2019, για την ανάδειξη αναδόχου 

παροχής υπηρεσιών συντήρησης UPS, της με αριθμ. 22/2018 (Αριθμός Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ. 67707)  διακήρυξης 

σας. 

2. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες 

υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας/ Εταιρειών καθ' όλο τον χρόνο ισχύος της. 

3. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διζήσεως από το 

δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη 

προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 - 855, 862 - 864 και 866 - 

869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα δικαιώματα μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά. 

4. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την οποία θα μας 

γνωστοποιήσετε ότι η (εταιρεία) ……………………….. δεν εκπλήρωσε την υποχρέωση της που 

περιγράφεται στο ανωτέρω σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή τη 

ρητή υποχρέωση να σας καταβάλουμε, χωρίς οποιαδήποτε από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή 

ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της 

εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία που μας το 

ζητήσετε. Η καταβολή του ποσού γίνεται με μόνη τη δήλωση σας. 

5.  Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθεσης 

της (εταιρείας) ……………..…………………… ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή 

επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της 

εγγυητικής επιστολής, ή την θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση. 

6. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας έχει ισχύ μέχρι τις ….../……../……….. οπότε και θα 
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επιστραφεί σ' εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την 

άμεση καταβολή σ' εσάς του ποσού της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής αυτής θα παραταθεί 

εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

7.  Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν χορηγηθεί στο 

Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο των εγγυήσεων που έχει 

καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα μας.  

8. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

πάγιο τέλος χαρτοσήμου 

 

 

 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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7. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Εκδότης (Ονομασία Τράπεζας, υποκατάστημα): 

Ημερομηνία έκδοσης : 

Προς το ΓΝΑ ΚΑΤ, Νίκης 2, Κηφισιά, ΤΚ 145 61 : 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ. ........................... ΠΟΣΟΥ ……….. ΕΥΡΩ 

1. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ρητά, ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες, μέχρι του ποσού των 

………………..ευρώ και ολογράφως ……………………………… υπέρ της 

εταιρείας…………………………… ή σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας των εταιρειών 

α)…………..………….β)……..…………….κλπ, ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και 

εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητας τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την 

συμμετοχή τους στον διαγωνισμό της Υπηρεσίας σας την 15/01/2019, για την ανάδειξη αναδόχου 

παροχής υπηρεσιών συντήρησης τηλεφωνικού κέντρου - DECT, της με αριθμ. 22/2018 (Αριθμός 

Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ. 67707)  διακήρυξης σας. 

2. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες 

υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας/ Εταιρειών καθ' όλο τον χρόνο ισχύος της. 

3. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διζήσεως από το 

δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη 

προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 - 855, 862 - 864 και 866 - 

869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα δικαιώματα μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά. 

4. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την οποία θα μας 

γνωστοποιήσετε ότι η (εταιρεία) ……………………….. δεν εκπλήρωσε την υποχρέωση της που 

περιγράφεται στο ανωτέρω σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή τη 

ρητή υποχρέωση να σας καταβάλουμε, χωρίς οποιαδήποτε από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή 

ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της 

εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία που μας το 

ζητήσετε. Η καταβολή του ποσού γίνεται με μόνη τη δήλωση σας. 

5.  Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθεσης 

της (εταιρείας) ……………..…………………… ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή 

επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της 

εγγυητικής επιστολής, ή την θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση. 
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6. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας έχει ισχύ μέχρι τις ….../……../……….. οπότε και θα 

επιστραφεί σ' εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την 

άμεση καταβολή σ' εσάς του ποσού της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής αυτής θα παραταθεί 

εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

7.  Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν χορηγηθεί στο 

Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο των εγγυήσεων που έχει 

καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα μας.  

8. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

πάγιο τέλος χαρτοσήμου 

 

 

 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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8. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Εκδότης (Ονομασία Τράπεζας, υποκατάστημα): 

Ημερομηνία έκδοσης : 

Προς το ΓΝΑ ΚΑΤ, Νίκης 2, Κηφισιά, ΤΚ 145 61 : 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ. ........................... ΠΟΣΟΥ ……….. ΕΥΡΩ 

1. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ρητά, ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες, μέχρι του ποσού των 

………………..ευρώ και ολογράφως ……………………………… υπέρ της 

εταιρείας…………………………… ή σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας των εταιρειών 

α)…………..………….β)……..…………….κλπ, ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και 

εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητας τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την 

συμμετοχή τους στον διαγωνισμό της Υπηρεσίας σας την 15/01/2019, για την ανάδειξη αναδόχου 

παροχής υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής οπτικοακουστικών μέσων, της με αριθμ. 22/2018 

(Αριθμός Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ. 67707)  διακήρυξης σας. 

2. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες 

υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας/ Εταιρειών καθ' όλο τον χρόνο ισχύος της. 

3. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διζήσεως από το 

δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη 

προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 - 855, 862 - 864 και 866 - 

869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα δικαιώματα μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά. 

4. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την οποία θα μας 

γνωστοποιήσετε ότι η (εταιρεία) ……………………….. δεν εκπλήρωσε την υποχρέωση της που 

περιγράφεται στο ανωτέρω σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή τη 

ρητή υποχρέωση να σας καταβάλουμε, χωρίς οποιαδήποτε από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή 

ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της 

εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία που μας το 

ζητήσετε. Η καταβολή του ποσού γίνεται με μόνη τη δήλωση σας. 

5.  Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθεσης 

της (εταιρείας) ……………..…………………… ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή 

επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της 

εγγυητικής επιστολής, ή την θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση. 

6. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας έχει ισχύ μέχρι τις ….../……../……….. οπότε και θα 

επιστραφεί σ' εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την 
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άμεση καταβολή σ' εσάς του ποσού της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής αυτής θα παραταθεί 

εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

7.  Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν χορηγηθεί στο 

Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο των εγγυήσεων που έχει 

καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα μας.  

8. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

πάγιο τέλος χαρτοσήμου 

 

 

 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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9. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Εκδότης (Ονομασία Τράπεζας, υποκατάστημα): 

Ημερομηνία έκδοσης : 

Προς το ΓΝΑ ΚΑΤ, Νίκης 2, Κηφισιά, ΤΚ 145 61 : 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ. ........................... ΠΟΣΟΥ ……….. ΕΥΡΩ 

1. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ρητά, ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες, μέχρι του ποσού των 

………………..ευρώ και ολογράφως ……………………………… υπέρ της 

εταιρείας…………………………… ή σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας των εταιρειών 

α)…………..………….β)……..…………….κλπ, ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και 

εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητας τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την 

συμμετοχή τους στον διαγωνισμό της Υπηρεσίας σας την 15/01/2019, για την ανάδειξη αναδόχου 

παροχής υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής αυτόματων θυρών-μπαρών, της με αριθμ. 22/2018 

(Αριθμός Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ. 67707)  διακήρυξης σας. 

2. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες 

υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας/ Εταιρειών καθ' όλο τον χρόνο ισχύος της. 

3. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διζήσεως από το 

δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη 

προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 - 855, 862 - 864 και 866 - 

869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα δικαιώματα μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά. 

4. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την οποία θα μας 

γνωστοποιήσετε ότι η (εταιρεία) ……………………….. δεν εκπλήρωσε την υποχρέωση της που 

περιγράφεται στο ανωτέρω σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή τη 

ρητή υποχρέωση να σας καταβάλουμε, χωρίς οποιαδήποτε από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή 

ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της 

εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία που μας το 

ζητήσετε. Η καταβολή του ποσού γίνεται με μόνη τη δήλωση σας. 

5.  Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθεσης 

της (εταιρείας) ……………..…………………… ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή 

επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της 

εγγυητικής επιστολής, ή την θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση. 

6. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας έχει ισχύ μέχρι τις ….../……../……….. οπότε και θα 

επιστραφεί σ' εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την 
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άμεση καταβολή σ' εσάς του ποσού της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής αυτής θα παραταθεί 

εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

7.  Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν χορηγηθεί στο 

Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο των εγγυήσεων που έχει 

καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα μας.  

8. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

πάγιο τέλος χαρτοσήμου 

 

 

 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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10. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Εκδότης (Ονομασία Τράπεζας, υποκατάστημα): 

Ημερομηνία έκδοσης : 

Προς το ΓΝΑ ΚΑΤ, Νίκης 2, Κηφισιά, ΤΚ 145 61 : 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ. ........................... ΠΟΣΟΥ ……….. ΕΥΡΩ 

1. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ρητά, ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες, μέχρι του ποσού των 

………………..ευρώ και ολογράφως ……………………………… υπέρ της 

εταιρείας…………………………… ή σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας των εταιρειών 

α)…………..………….β)……..…………….κλπ, ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και 

εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητας τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την 

συμμετοχή τους στον διαγωνισμό της Υπηρεσίας σας την 15/01/2019, για την ανάδειξη αναδόχου 

παροχής υπηρεσιών συντήρησης δικτύου φυσικού αερίου, καυστήρων, λεβητών, της με αριθμ. 22/2018 

(Αριθμός Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ. 67707)  διακήρυξης σας. 

2. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες 

υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας/ Εταιρειών καθ' όλο τον χρόνο ισχύος της. 

3. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διζήσεως από το 

δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη 

προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 - 855, 862 - 864 και 866 - 

869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα δικαιώματα μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά. 

4. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την οποία θα μας 

γνωστοποιήσετε ότι η (εταιρεία) ……………………….. δεν εκπλήρωσε την υποχρέωση της που 

περιγράφεται στο ανωτέρω σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή τη 

ρητή υποχρέωση να σας καταβάλουμε, χωρίς οποιαδήποτε από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή 

ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της 

εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία που μας το 

ζητήσετε. Η καταβολή του ποσού γίνεται με μόνη τη δήλωση σας. 

5.  Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθεσης 

της (εταιρείας) ……………..…………………… ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή 

επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της 

εγγυητικής επιστολής, ή την θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση. 

6. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας έχει ισχύ μέχρι τις ….../……../……….. οπότε και θα 

επιστραφεί σ' εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την 
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άμεση καταβολή σ' εσάς του ποσού της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής αυτής θα παραταθεί 

εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

7.  Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν χορηγηθεί στο 

Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο των εγγυήσεων που έχει 

καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα μας.  

8. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

πάγιο τέλος χαρτοσήμου 

 

 

 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  2  

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Εκδότης (Ονομασία Τράπεζας, υποκατάστημα): 

Ημερομηνία έκδοσης : 

Προς το ΓΝΑ ΚΑΤ, Νίκης 2, Κηφισιά, ΤΚ 145 61 : 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. …….. ΠΟΣΟΥ………… ΕΥΡΩ 

-Έχουμε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής 

επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της 

διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ …………..………………… (ολογράφως ……………………), 

στο οποίο και µόνο περιορίζεται η υποχρέωσή µας, υπέρ της 

εταιρείας ……………………………………δ\νση……………………………………………………………. 

για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της µε αριθµό………….σύµβασης, που 

υπέγραψε μαζί σας για τον διεθνή διαγωνισμό …….……………………………………(αρ. διακήρυξης 

22/2018, Αριθμός Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ. 67707) προς κάλυψη αναγκών του …………….και το οποίο ποσόν 

καλύπτει το 5% της συµβατικής προ Φ.Π.Α.  αξίας ………..……... ΕΥΡΩ αυτής. 

Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρος 

µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες 

από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 

χαρτοσήµου. 

- Η παρούσα εγγύησή µας αφορά µόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι ……………………. 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δηµόσιο και 

ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει 

καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 

 

 

 

 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)            
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα
i
  και 

τη διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι 

δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας 

σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας 

αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ) 

- Ονομασία: ΓΝΑ ΚΑΤ 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [.......] 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΝΙΚΗΣ 2 ΚΗΦΙΣΙΑ 

4561] 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [ΟΥΡΑΝΙΑ ΖΙΑΚΑ]   

- Τηλέφωνο: [2132086657] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: [prom5@kat-hosp.gr] 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης 

(συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): [……] 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε υπηρεσίες : [……] 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……] 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα 

αρχή (εάν υπάρχει): [……] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ 

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου 

(ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα 

εγκατάστασης του οικονομικού 

φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό 

αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι
ii 

: 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο 

(διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν 

υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ 

μικρή, μικρή ή μεσαία 

επιχείρηση
iii

; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας 

κατ᾽ αποκλειστικότητα, του 

άρθρου 20: ο οικονομικός φορέας 

είναι προστατευόμενο εργαστήριο, 

«κοινωνική επιχείρηση»
iv
 ή 

προβλέπει την εκτέλεση 

συμβάσεων στο πλαίσιο 

προγραμμάτων προστατευόμενης 

απασχόλησης; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο 

ποσοστό των εργαζομένων με 

αναπηρία ή μειονεκτούντων 

εργαζομένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε 

[ ] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[...............] 

 

 

[…...............] 

[….] 
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σε ποια κατηγορία ή κατηγορίες 

εργαζομένων με αναπηρία ή 

μειονεκτούντων εργαζομένων 

ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός 

φορέας είναι εγγεγραμμένος σε 

επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων 

ή διαθέτει ισοδύναμο 

πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα 

της παρούσας ενότητας, στην 

ενότητα Β και, όπου απαιτείται, 

στην ενότητα Γ του παρόντος 

μέρους, συμπληρώστε το μέρος V 

κατά περίπτωση, και σε κάθε 

περίπτωση συμπληρώστε και 

υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του 

καταλόγου ή του πιστοποιητικού 

και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή 

πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής 

ή η πιστοποίηση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά 

στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η 

πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, 

την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογο
v
: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση 

καλύπτει όλα τα απαιτούμενα 

κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 

φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 

αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……

] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 
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Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο 

μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ 

κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον 

αυτό απαιτείται στη σχετική 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της 

σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι 

σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση 

πληρωμής εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης και φόρων ή να 

παράσχει πληροφορίες που θα 

δίνουν τη δυνατότητα στην 

αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να τη λάβει 

απευθείας μέσω πρόσβασης σε 

εθνική βάση δεδομένων σε 

οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή 

διατίθεται δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση 

διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε:  

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 

φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 

αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει 

στη διαδικασία σύναψης δημόσιας 

σύμβασης από κοινού με άλλους
vi
; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους 

άλλους εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του 

οικονομικού φορέα στην ένωση ή 

κοινοπραξία   (επικεφαλής, 

υπεύθυνος για συγκεκριμένα 

καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους 

οικονομικούς φορείς που 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 
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συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας 

σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή 

κοινοπραξίας. 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του 

τμήματος  ή των τμημάτων για τα 

οποία ο οικονομικός φορέας 

επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των 

προσώπων που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό 

φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας 

σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία 

και τον τόπο γέννησης εφόσον 

απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή 

στοιχεία σχετικά με την 

εκπροσώπηση (τις μορφές της, την 

έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων 

ΦΟΡΕΩΝ
vii

  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται 

στις ικανότητες άλλων 

οικονομικών φορέων προκειμένου 

να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο 

μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια 

και κανόνες που καθορίζονται στο 

μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος 

ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και 

υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή 

οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού 

φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν 

πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές 

υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της 

σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες 

στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις 

πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από 

τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν 

στηρίζεται ο οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες 

απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται 

να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της 

σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το 

ποσοστό της σύμβασης που θα 

αναλάβουν:  

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του 

άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει 

σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της 

συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που 

προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε 

υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
viii

 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
ix

· 

2. δωροδοκία
x,xi

· 

3. απάτη
xii

· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες
xiii·

 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας
xiv

· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv.
 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 

καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική 

απόφαση εις βάρος του 

οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε 

προσώπου
xvi

 το οποίο είναι μέλος 

του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για 

έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-

6), ή καταδικαστική απόφαση η 

οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε 

έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία 

έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να 

ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση 

διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 

φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 

αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]
xvii

 

Εάν ναι, αναφέρετε
xviii

:  
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α) Ημερομηνία της 

καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα 

σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο 

ή τους λόγους της καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει 

καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου 

αποκλεισμού [……] και σχετικό(-ά) 

σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση 

διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 

φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 

αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]
xix

 

Σε περίπτωση καταδικαστικής 

απόφασης, ο οικονομικός φορέας 

έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του 

παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)
xx; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν
xxi

: 

[……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει 

εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις 

του όσον αφορά την πληρωμή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης
xxii

, στην Ελλάδα και στη 

χώρα στην οποία είναι τυχόν 

εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το 

οποίο πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση 

των υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής 

απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι 

τελεσίδικη και δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία 

καταδίκης ή έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής 

απόφασης, εφόσον ορίζεται 

απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια 

της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει 

εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του 

είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή 

τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 
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κατά περίπτωση, των 

δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 

δεσμευτικό διακανονισμό για την 

καταβολή τους ;
xxiii

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον 

αφορά την καταβολή των φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 

φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 

αναφοράς των εγγράφων):
 xxiv

 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση 

συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν 

γνώσει του, αθετήσει τις 

υποχρεώσεις του στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίου
xxv

; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει 

λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν 

την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα 

μέτρα που λήφθηκαν: 

[…….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσεις
xxvi

 : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από 

εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, 

ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία 

πτωχευτικού συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη 

κατάσταση προκύπτουσα από 

παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις 

νόμου 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 
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Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους 

οποίους ωστόσο ο οικονομικός 

φορέας, θα δύναται να εκτελέσει τη 

σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη της 

εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας 

και των μέτρων σχετικά με τη 

συνέχε συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας 

υπό αυτές αυτές τις περιστάσεις
xxvii 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση 

διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 

φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 

αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 

σοβαρό επαγγελματικό 

παράπτωμα
xxviii

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν 

λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

[.......................] 

 

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός 

φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα 

μέτρα που λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς 

φορείς με σκοπό τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν 

λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός 

φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα 

μέτρα που λήφθηκαν: 

[……] 
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Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων
xxix

, 

λόγω της συμμετοχής του στη 

διαδικασία ανάθεσης της 

σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν 

λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν 

συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή 

ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με 

άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 

προετοιμασία της διαδικασίας 

σύναψης της σύμβασης
xxx

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν 

λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός 

φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια
xxxi

 

κατά την εκτέλεση ουσιώδους 

απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με 

αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης 

σύμβασης παραχώρησης που είχε 

ως αποτέλεσμα την πρόωρη 

καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες 

παρόμοιες κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν 

λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός 

φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα 

μέτρα που λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών 

[] Ναι [] Όχι 
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ψευδών δηλώσεων κατά την 

παροχή των πληροφοριών που 

απαιτούνται για την εξακρίβωση 

της απουσίας των λόγων 

αποκλεισμού ή την πλήρωση των 

κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις 

πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά 

που απαιτούνται από την 

αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα 

φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να 

επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να του αποφέρουν 

αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία ανάθεσης ή να 

παράσχει εξ αμελείας 

παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς 

τις αποφάσεις που αφορούν τον 

αποκλεισμό, την επιλογή ή την 

ανάθεση;  
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών 

εταιρειών που συνάπτουν δημόσιες 

συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 4 ν. 

3310/2005
xxxii

: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 

του ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 

φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 

αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός 

φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα 

μέτρα που λήφθηκαν:  

[……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος 

μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή 

ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του 

Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των 

απαιτούμενων κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα 

κριτήρια επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 

προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση 

ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 

στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά 

μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο 

κράτος μέλος εγκατάστασήςxxxiii
; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο 

οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου 

οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να 

παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα 

εγκατάστασής του 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 

δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  

[ …] [] Ναι [] Όχι 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 



ΓΝΑ ΚΑΤ                                                                                                                                      ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 22/2018 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                                                                   ΑΡΙΘΜΟΣ Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ.: 67707 

 

                                                                                                                               

134 

 

 

 



ΓΝΑ ΚΑΤ                                                                                                                                      ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 22/2018 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                                                                   ΑΡΙΘΜΟΣ Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ.: 67707 

 

                                                                                                                               

135 

 

Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 

κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 

αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική 

επάρκεια 

Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος 

εργασιών του οικονομικού φορέα 

για τον αριθμό οικονομικών ετών 

που απαιτούνται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης : 

και/ή, 

1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος 

εργασιών του οικονομικού φορέα 

για τον αριθμό ετών που 

απαιτούνται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης είναι ο 

εξής 
xxxiv

: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση 

διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος 

εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος 

εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος 

εργασιών:[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος 

εργασιών):  

[……],[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 

φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 

αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος 

εργασιών του οικονομικού φορέα 

στον επιχειρηματικό τομέα που 

καλύπτεται από τη σύμβαση και 

προσδιορίζεται στη σχετική 

διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης για τον 

αριθμό οικονομικών ετών που 

απαιτούνται είναι ο εξής: 

και/ή, 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: 

[……][…] νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: 

[……][…] νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: 

[……][…] νόμισμα 

 

 

 

 



ΓΝΑ ΚΑΤ                                                                                                                                      ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 22/2018 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                                                                   ΑΡΙΘΜΟΣ Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ.: 67707 

 

                                                                                                                               

136 

 

2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος 

εργασιών του οικονομικού φορέα 

στον τομέα και για τον αριθμό ετών 

που απαιτούνται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης είναι ο 

εξής
xxxv

: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση 

διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος 

εργασιών):  

[……],[……][…] νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 

φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 

αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι 

πληροφορίες σχετικά με τον κύκλο 

εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν 

είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την 

απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε 

την ημερομηνία που ιδρύθηκε ή 

άρχισε τις δραστηριότητές του ο 

οικονομικός φορέας: 

[…................................…] 

4)Όσον αφορά τις 

χρηματοοικονομικές αναλογίες
xxxvi

 

που ορίζονται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης, ο 

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι οι 

πραγματικές τιμές των 

απαιτούμενων αναλογιών έχουν ως 

εξής: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση 

διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

(προσδιορισμός της απαιτούμενης 

αναλογίας-αναλογία μεταξύ x και 

y
xxxvii

 -και η αντίστοιχη αξία) 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 

φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 

αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην 

ασφαλιστική κάλυψη 

επαγγελματικών κινδύνων του 

οικονομικού φορέα είναι το εξής: 

Εάν οι εν λόγω πληροφορίες 

[……][…]νόμισμα 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 

φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 
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διατίθενται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 

6) Όσον αφορά τις λοιπές 

οικονομικές ή χρηματοοικονομικές 

απαιτήσεις, οι οποίες (ενδέχεται να) 

έχουν προσδιοριστεί στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης, ο 

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση που 

ενδέχεται να έχει προσδιοριστεί στη 

σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα 

της σύμβασης διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……..........] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 

φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 

αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 

οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική 

ικανότητα 

Απάντηση: 

1α) Μόνο για τις δημόσιες 

συμβάσεις έργων: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 

αναφοράς
xxxviii

, ο οικονομικός 

φορέας έχει εκτελέσει τα ακόλουθα 

έργα του είδους που έχει 

προσδιοριστεί: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον 

αφορά την καλή  εκτέλεση και 

ολοκλήρωση των σημαντικότερων 

εργασιών διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή 

προσδιορίζεται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη): 

[…] 

Έργα: [……] 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 

φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 

αναφοράς των εγγράφων): 

 [……][……][……] 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις 

προμηθειών και δημόσιες 

συμβάσεις υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 

αναφοράς
xxxix

, ο οικονομικός 

φορέας έχει προβεί στις ακόλουθες 

κυριότερες παραδόσεις αγαθών του 

είδους που έχει προσδιοριστεί ή 

έχει παράσχει τις ακόλουθες 

κυριότερες υπηρεσίες του είδους 

που έχει προσδιοριστεί: 

Κατά τη σύνταξη του σχετικού 

καταλόγου αναφέρετε τα ποσά, τις 

ημερομηνίες και τους παραλήπτες 

δημόσιους ή ιδιωτικούς
xl

: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή 

προσδιορίζεται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη):  

[…...........] 

Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες 

    
 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο 

[……..........................] 
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τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες 

τεχνικές υπηρεσίες
xli

, ιδίως τους 

υπεύθυνους για τον έλεγχο της 

ποιότητας: 

Στην περίπτωση δημόσιων 

συμβάσεων έργων, ο οικονομικός 

φορέας θα μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο 

τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες 

τεχνικές υπηρεσίες για την 

εκτέλεση του έργου: 

 

 

 

[……] 

3) Ο οικονομικός φορέας 

χρησιμοποιεί τον ακόλουθο τεχνικό 

εξοπλισμό και λαμβάνει τα 

ακόλουθα μέτρα για την 

διασφάλιση της ποιότητας και τα 

μέσα μελέτης και έρευνας που 

διαθέτει είναι τα ακόλουθα:  

[……] 

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί 

να εφαρμόσει τα ακόλουθα 

συστήματα διαχείρισης της 

αλυσίδας εφοδιασμού και 

ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της 

σύμβασης: 

[....……] 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή 

υπηρεσίες που θα παρασχεθούν ή, 

κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα ή 

υπηρεσίες που πρέπει να 

ανταποκρίνονται σε κάποιον 

ιδιαίτερο σκοπό: 

Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει 

τη διενέργεια ελέγχων
xlii

 όσον 

αφορά το παραγωγικό δυναμικό ή 

τις τεχνικές ικανότητες του 

οικονομικού φορέα και, εφόσον 

κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 
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μέσα μελέτης και έρευνας που 

αυτός διαθέτει καθώς και τα μέτρα 

που λαμβάνει για τον έλεγχο της 

ποιότητας; 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών 

και επαγγελματικών προσόντων 

διατίθενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή 

τον εργολάβο, 

και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις 

που ορίζονται στη σχετική 

πρόσκληση ή διακήρυξη ή στα 

έγγραφα της σύμβασης) 

β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 

 

α)[......................................……] 

 

 

 

 

β) [……] 

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί 

να εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά 

την εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

8) Το μέσο ετήσιο 

εργατοϋπαλληλικό δυναμικό του 

οικονομικού φορέα και ο αριθμός 

των διευθυντικών στελεχών του 

κατά τα τελευταία τρία έτη ήταν 

τα εξής:  

Έτος, μέσο ετήσιο 

εργατοϋπαλληλικό προσωπικό:  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

Έτος, αριθμός διευθυντικών 

στελεχών: 

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει 

στη διάθεσή του τα ακόλουθα 

μηχανήματα, εγκαταστάσεις και 

τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση 

της σύμβασης: 

[……] 

10) Ο οικονομικός φορέας 

προτίθεται, να αναθέσει σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας
xliii

 το 

[....……] 
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ακόλουθο τμήμα (δηλ. ποσοστό) 

της σύμβασης: 

11) Για δημόσιες συμβάσεις 

προμηθειών : 

Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει 

τα απαιτούμενα δείγματα, 

περιγραφές ή φωτογραφίες των 

προϊόντων που θα προμηθεύσει, τα 

οποία δεν χρειάζεται να 

συνοδεύονται από πιστοποιητικά 

γνησιότητας· 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός 

φορέας δηλώνει περαιτέρω ότι θα 

προσκομίσει τα απαιτούμενα 

πιστοποιητικά γνησιότητας. 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση 

διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 

φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 

αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 

12) Για δημόσιες συμβάσεις 

προμηθειών: 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει τα απαιτούμενα 

πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου 

ποιότητας ή υπηρεσίες 

αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με 

τα οποία βεβαιώνεται η 

καταλληλότητα των προϊόντων, 

επαληθευόμενη με παραπομπές 

στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε 

πρότυπα, και τα οποία ορίζονται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης που αναφέρονται στη 

διακήρυξη; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 

αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….............................................] 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 

φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 

αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 
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μέσα μπορούν να προσκομιστούν: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση 

διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα 

διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν 

ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας 

και πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός 

φορέας να προσκομίσει 

πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός 

φορέας συμμορφώνεται με τα 

απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης 

ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης 

της προσβασιμότητας για άτομα με 

ειδικές ανάγκες; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 

διευκρινίστε ποια άλλα 

αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά το 

σύστημα διασφάλισης ποιότητας: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση 

διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 

φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 

αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός 

φορέας να προσκομίσει 

πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός 

φορέας συμμορφώνεται με τα 

απαιτούμενα συστήματα ή πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 

διευκρινίστε ποια άλλα 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 
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αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά τα 

συστήματα ή πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση 

διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 

φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 

αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής 

υποψηφίων 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα 

αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις 

κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του 

αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να 

συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να 

συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις 

μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να 

προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης. 

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, 

διαδικασίες ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση: 

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς 

διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που 

πρόκειται να εφαρμοστούν για τον 

περιορισμό του αριθμού των 

υποψηφίων με τον ακόλουθο 

τρόπο: 

Εφόσον ζητούνται ορισμένα 

πιστοποιητικά ή λοιπές μορφές 

αποδεικτικών εγγράφων, 

αναφέρετε για καθένα από αυτά αν 

ο οικονομικός φορέας διαθέτει τα 

απαιτούμενα έγγραφα: 

Εάν ορισμένα από τα εν λόγω 

πιστοποιητικά ή λοιπές μορφές 

αποδεικτικών στοιχείων διατίθενται 

ηλεκτρονικά
xliv

, αναφέρετε για το 

καθένα: 

[….] 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι
xlv

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 

φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 

αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……]
xlvi
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει 

σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη 

επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν 

αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις 

λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται
xlvii

, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα 

σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε 

οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν
xlviii.

 
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... 

[προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως 

καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε 

δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί 

το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου 

Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας 

προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό 

τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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i

 
 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα 

αναφέρεται το σύνολο αυτών 

ii
 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

iii
 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και 

των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για 

στατιστικούς σκοπούς.  

 Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο 

ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

 Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 

κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

 Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν 

λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια 

ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

iv
 Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

ατόμων. 

v
 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

vi
 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

vii
  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με 

τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του 

Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν 

ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις 

υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 

viii
 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή 

η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, 

όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

ix
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για 

την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

x
 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

xi
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται 

υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) 

και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 

για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη 

διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για 
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τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β 

αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

xii
 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)
  

όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση 

της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των 

συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

xiii
 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την 

ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

xiv
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης 

Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 

25.11.2005, σ.15) 
 
που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης 

εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

xv
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης 

Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των 

θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 

της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και 

καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

xvi
 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του 

άρθρου 73 ) 

xvii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xx Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης 

σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο 

αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xxi
 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, 

συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

xxii
 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την 

επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

xxiii
 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή 

ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή 
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προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά 

ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας 

ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει 

μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας 

αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xxiv
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxv
 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες 

διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xxvi
 . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 

(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxvii
 Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxviii
 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το 

ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxix
 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

xxx
 Πρβλ άρθρο 48. 

xxxi
  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxxii
 Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ 

(άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 

xxxiii
 Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη 

οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 

xxxiv
  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη.  

xxxv
  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη.  

xxxvi
 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxvii
 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxviii
 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας  που 

υπερβαίνει τα πέντε έτη. 

xxxix
 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που 

υπερβαίνει τα τρία έτη. 

xl
 Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και 

ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 
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xli

 Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του 

οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος 

II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 

xlii
 Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της από 

αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών. 

xliii
 Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό 

μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε 

θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  

xliv
 Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 

xlv
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlvi
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlvii
 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xlviii
 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην 

αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να 

συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  
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