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ΓΗΑΚΤΡΖΞΖ   Νν  03/2018  

ΤΝΟΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΝΣΖΡΖΖ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΩΝ ΣΟΤ 
ΝΗΜΣ    

   
1. Έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο, φπσο απηέο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη 

ηζρχνπλ: 
 
 α. ΒΓ 109Α/58 «Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο ησλ Οηθνλνκηθψλ 

Τπεξεζηψλ ηνπ Ννζειεπηηθνχ Ηδξχκαηνο ηνπ Μεηνρηθνχ Σακείνπ ηξαηνχ», 
 β. ΝΓ 721/1970 «Οηθνλνκηθή Μέξηκλα θαη Λνγηζηηθφ ησλ Δλφπισλ 

Γπλάκεσλ» 
 γ. Π.Γ. 715/1979 Πεξί ηξφπνπ ελέξγεηαο ππφ ησλ ΝΠΓΓ 

Πξνκεζεηψλ, Μηζζψζεσλ θαη Δθκηζζψζεσλ ελ γέλεη, Αγνξψλ ή Δθπνηήζεσλ 
Αθηλήησλ 

 δ. Ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πλεπκαηηθή Ηδηνθηεζία, πγγεληθά 
Γηθαηψκαηα θαη Πνιηηηζηηθά Θέκαηα» 

 ε. Ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο 
Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15 

 ζη. Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κχξσζε Κψδηθα Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο 
Αμίαο», 

 δ. N.3861/2010 (ΦΔΚ 112/Α/2010)  «Δλίζρπζε  ηεο  δηαθάλεηαο  κε  
ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε Νφκσλ θαη Πξάμεσλ Κπβεξλεηηθψλ, Γηνηθεηηθψλ θαη 
Απηνδηνηθεηηθψλ Οξγάλσλ»  

 ε. Ν. 4013/11 «χζηαζε Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκφζησλ 
πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ» 

 ζ. Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο 
ζηελ Οδεγία 2011/7 ηεο 16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ 
πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο» παξ. Ε 

 η. Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην 
Διεγθηηθφ πλέδξην» 

 ηα. Ν.4270/2014 «Αξρέο Γεκνζηνλνκηθήο Γηαρείξηζεο θαη Δπνπηείαο 
(ελζσκάησζε ηεο νδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – Γεκφζην Λνγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

 ηβ. Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο - Καηαξγήζεηο, 
πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα-
Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» θαη 
εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 

ΑΔΑ: 6ΠΠΦΟΡΛ0-5ΙΛ
INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2018.04.13 09:48:13
EEST
Reason:
Location: Athens

18PROC002937726 2018-04-13



 

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 

Σελίδα 2 από 35 

 

 ηγ. Π.Γ. 28/2015 (Α' 34) «Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε 
ζε δεκφζηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία» 

 ηδ. Ν. 4412/16 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη 
Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» 

 ηε. Π.Γ. 80/2016 (Α΄145) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο 
Γηαηάθηεο» 

 ηζη. Αξ. Π1 2380/2012 Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο (Β’ 3400) 
«Ρχζκηζε ησλ εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ 
Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, 
Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ » 

 ηδ. Σν ΠΓ 1274/2-11-2017 «Έγθξηζε δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ 
ζπληήξεζε ησλ αλειθπζηήξσλ » 

ηε. Δληνιή Δθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ Ν.1600004613/2018 
 

ΠΡΟΚΖΡΤΟΤΜΔ 
 

2. πλνπηηθφ Γηαγσληζκφ κε ελζθξάγηζηεο έγγξαθεο πξνζθνξέο, γηα ηε 
ζπληήξεζε ησλ αλειθπζηήξσλ ηνπ Ηδξχκαηνο γηα δχν έηε, CPV : 50750000-7 
ζχκθσλα κε ηνπο αθφινπζνπο φξνπο, πξνυπνζέζεηο θαη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, 
νη νπνίεο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, 
πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο δώδεθα εμαθνζίσλ ρηιηάδσλ επξώ (12.600,00 
€)πιένλ ΦΠΑ σο αθνινχζσο:  

 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ KAE ΠΟΟ ΥΩΡΗ ΦΠΑ 

1 πληήξεζε Αλειθπζηήξσλ   0889 6.600,00 

2 Αλαβάζκηζε – Δπηζθεπέο  Αλειθπζηήξσλ  0889 6.000,00 

  ΤΝΟΛΟ   12.600,00 

 
3. Κξηηήξην θαηαθχξσζεο ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ άπνςε ηηκήο, 

δειαδή ε ρακειφηεξε ηηκή (άξζξν 86 ηνπ Ν.4412/2016), γηα ηελ πινπνίεζε ηεο 
αλάζεζεο  κε βάζε ηηο απαηηήζεηο ηεο Τπεξεζίαο, εθφζνλ ε πξνζθνξά ηνπ είλαη 
απνδεθηή κε βάζε ηνπο Όξνπο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Γηαγσληζκνχ. 

 
4. Tα Γηθαηνινγεηηθά, ε Σερληθή Πξνζθνξά θαζψο θαη ε Οηθνλνκηθή 

Πξνζθνξά πξέπεη λα θαηαηεζνχλ απφ ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο κέρξη ηελ 26 ΑΠΡ 
2018, εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 15:00 κ. κ. Όζνη επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζην 
δηαγσληζκφ πξέπεη λα ππνβάινπλ δαθηπινγξαθεκέλε πξνζθνξά, ζε δύν (2) 
αληίγξαθα, ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ζχκθσλα κε ηηο ινηπέο νδεγίεο ηεο 
Γηαθήξπμεο. Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΝΗΜΣ / Σκ. Πξνκεζεηψλ, Κηήξην 
Γηνίθεζεο, 2νο φξνθνο, νδφο Μνλή Πεηξάθε, αξηζκφο 10-12, ΣΚ 115 21, Αζήλα. 
Πξνζθνξέο πνπ ζα ππνβιεζνχλ κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα, δελ ζα 
ιεθζνχλ ππφςε θαη ζα επηζηξέθνληαη ζηνπο πξνζθέξνληεο 

 
5. Ζ δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία ζα δηελεξγεζεί ηελ 27 ΑΠΡ 2018 εκέξα 

Παξαζθεπή θαη ώξα 09:00 π.κ. ζην κηθξφ ακθηζέαηξν ηνπ Ηδξχκαηνο (Κηήξην 
Γηνίθεζεο ηνπ Ηδξχκαηνο), απνζθξαγίδνληαο ηηο ππνβιεζείζεο πξνζθνξέο 
ελψπηνλ ηεο νξηζζείζεο γηα ην ζθνπφ απηφ επηηξνπήο. 

 
6. Ζ ρξνληθή δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο παξνχζαο ππεξεζίαο νξίδεηαη ζε 

δύν (2) έηε κε δηθαίσκα παξάηαζεο γηα έμη (6) κήλεο.  
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 7. ην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ θαη ηεο εμνπζηνδφηεζεο ηνπ 
Γηεπζπληή –πληνληζηή απφ ην Γ ηνπ Ηδξχκαηνο ζπγθξνηήζεθε (ΑΓΑ:61ΔΒΟΡΛ0-
ΞΦ1) 
  α. ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ, ε νπνία απνηειείηαη απφ ην 
θάησζη κέιε:  
   (1) ΠΔ Γθνχ-Λνγ/θνχ Σζάκνπ Αζεκίλα σο πξφεδξνο 
   (2) ΓΔ Γθνχ-Λνγ/θνχ Παηξηλνχ Γήκεηξα θαη 
   (3) ΓΔ Γθνχ-Λνγ/θνχ Γαζθαιάθε Μαξία σο κέιε 
  β. ε Δπηηξνπή παξαιαβήο γελνκέλσλ εξγαζηψλ  κε ηα θάησζη κέιε: 
   (1) Σρεο (ΤΗ) Παππάο Γεκήηξηνο σο Πξφεδξνο 
   (2) ΓΔ Ξπινπξγψλ Γνπξγηψηεο Νηθφιανο θαη 
   (3) ΓΔ Ζιεθηξνηερληθηψλ Κξεηζηκάο Γεκήηξηνο σο κέιε 
 

 
 
 
 

 

 
              Σαμρνο Γεψξγηνο Γηαλλαθφο          

      Αθξηβέο αληίγξαθν      Γληήο- πληνληζηήο  
 
 
 
     Λγνο (Ο) Γεψξγηνο Πιαζηάξαο                  
         Πξντζη. Σκ. Πξνκεζεηψλ     

 

 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

  

      
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ: 
«Α» Γεληθνί θαη Δηδηθνί Όξνη 
«Β» Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 
«Γ» Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο 
«Γ» ρέδην χκβαζεο 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ζηε ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ 
ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ  03/2018 ΜΔΣΟΥΗΚΟY ΣΑΜΔΗΟY ΣΡΑΣΟΤ 
 Αζήλα, 13 ΑΠΡ 2018 
 

ΓΔΝΗΚΟΗ θαη ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 
ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ  

ΓΗΑ ΣΖΝ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΟΤ ΝΗΜΣ   
 

ΑΡΘΡΟ 1 
Γεληθνί Τπνρξεσηηθνί Όξνη 

 
 Όινη νη πεξηερφκελνη ζηελ πξνθήξπμε φξνη θαη απαηηήζεηο είλαη 
ππνρξεσηηθνί γηα ηνπο πξνζθέξνληεο. Ζ κε ηήξεζή ηνπο θαζηζηά απαξάδεθηε 
κηα πξνζθνξά θαη ηελ απνθιείεη απφ νπνηαδήπνηε αμηνιφγεζε.  
 

ΑΡΘΡΟ 2 
Γηθαίσκα ππνβνιήο πξνζθνξάο 

 
1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ  έρνπλ: 

  α) Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο ή 
ζπλεηαηξηζκνί, πνπ αζρνινχληαη κε ην ππφ πξνθήξπμε αληηθείκελν. 
  β) Δλψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, 
εθφζνλ πιεξνχλ ηνπο φξνπο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 
  γ) Κνηλνπξαμίεο πξνκεζεπηψλ. 
Οη Δλψζεηο θαη νη Κνηλνπξαμίεο δελ ππνρξεψλνληαη λα ιακβάλνπλ νξηζκέλε 
λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά. Ζ επηιεγείζα Έλσζε ή 
Κνηλνπξαμία ππνρξενχηαη λα πξάμεη απηφ εάλ θαηαθπξσζεί ζε απηήλ ε ζχκβαζε, 
εθφζνλ ε ιήςε νξηζκέλεο λνκηθήο κνξθήο είλαη αλαγθαία γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή 
εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη επζχλεηαη αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν έλαληη ηεο 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 
 

2. Γελ γίλνληαη δεθηνί: 
  α) Όζνη απνθιείζζεθαλ ηειεζίδηθα απφ θάπνηα Διιεληθή Γεκφζηα 
Τπεξεζία Ν.Π.Γ.Γ. ή Ν.Π.Η.Γ. ή Α.Δ. ηνπ Γεκνζίνπ ηνκέα γηαηί δελ εθπιήξσζαλ 
ζπκβαηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. 
  β) Όζνη απνθιείζηεθαλ απφ δηαγσληζκνχο γηα πξνκήζεηεο ηνπ 
Διιεληθνχ Γεκνζίνπ κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο. 
  γ) Όζα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηνπ εμσηεξηθνχ έρνπλ ππνζηεί 
αληίζηνηρεο κε ηηο παξαπάλσ θπξψζεηο ζε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Σπρφλ 
αληίζηνηρεο θπξψζεηο εθηφο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζα εμεηάδνληαη θαη ζα θξίλνληαη 
απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή αλά πεξίπησζε. 
 

3. Σα εγθαηεζηεκέλα ζηελ Διιάδα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πξέπεη λα 
είλαη εγγεγξακκέλα ζηα νηθεία επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξώα. Οη 
ππνςήθηνη πνπ δελ έρνπλ εγθαηάζηαζε ζηελ Διιάδα πξέπεη λα απνδεηθλχνπλ ηελ 
εγγξαθή ηνπο ζε επαγγεικαηηθφ ή εκπνξηθφ κεηξψν ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζήο 
ηνπο ή λα πξνζθνκίδνπλ αλάινγε έλνξθε βεβαίσζε ή πηζηνπνηεηηθφ. 
 

4. Σα σο άλσ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή ελψζεηο θπζηθψλ ή λνκηθψλ 
πξνζψπσλ ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγνύλ λόκηκα ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο 
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κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζε ηξίηεο 
ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε πκθσλία Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ζην πιαίζην ηνπ 
Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ θαη ησλ πνιπκεξψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ηνπ 
Γχξνπ ηεο Οπξνπγνπάεο. 
 

5. ηε ζπλέρεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Γηαγσληζκνχ, ν φξνο «πξνκεζεπηήο» 
αθνξά φιεο ηηο πξναλαθεξζείζεο θαηεγνξίεο. 
 

ΑΡΘΡΟ 3 
Πξνζόληα πκκεηνρήο 

 
 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ νη αλαθεξφκελνη ζην 
πξνεγνχκελν άξζξν εθφζνλ αζθνχλ δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν, 
φπσο πεξηγξάθεηαη ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηνπ Γηαγσληζκνύ. 
 

ΑΡΘΡΟ 4 
Υξόλνο θαη Σξόπνο Καηάξηηζεο - Τπνβνιήο Πξνζθνξώλ 

 
1. Όζνη επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζην Γηαγσληζκφ, πξέπεη λα 

θαηαζέζνπλ έγγξαθεο πξνζθνξέο κέζα ζηελ πξνζεζκία, πνπ νξίδεηαη απφ ηελ 
δεκνζίεπζε απηή.  
 

2. Οη ελδηαθεξφκελνη ππνβάιινπλ ηελ Πξνζθνξά ηνπο κε ηνπο εμήο 
ηξφπνπο: 
  α. Καηαζέηνληάο ηελ απηνπξνζψπσο ή δηα ηνπ λνκίκνπ 
εθπξνζψπνπ ηνπο ή κε λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν. 
  β. Απνζηέιινληάο ηελ ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή 
ηδησηηθφ ηαρπδξνκείν ζηελ έδξα ηνπ Ηδξχκαηνο (Μνλή Πεηξάθε 10-12, ΣΚ 11521, 
Αζήλα, Σκήκα Πξνκεζεηώλ). ηελ πεξίπησζε ηεο ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο, νη 
πξνζθνξέο παξαιακβάλνληαη κε απφδεημε, κε ηελ απαξαίηεηε φκσο πξνυπφζεζε 
φηη ζα πεξηέξρνληαη ζην Ίδξπκα κέρξη ηελ πξνεγνπκέλε ηεο εκεξνκελίαο 
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.  
 

3. Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη είηε κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη 
ψξα ππνβνιήο, είηε ηαρπδξνκήζεθαλ αιιά δελ έθζαζαλ ζην πξννξηζκφ ηνπο 
έγθαηξα, είλαη εθπξόζεζκεο θαη δελ παξαιακβάλνληαη ή εθφζνλ παξαιεθζνχλ δε 
ζα ιεθζνχλ ππφςε θαηά ην ζηάδην ηεο απνζθξάγηζεο. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή 
νπδεκία επζύλε θέξεη γηα ηε κε εκπξφζεζκε παξαιαβή ηεο Πξνζθνξάο ή γηα ην 
πεξηερφκελν ησλ θαθέισλ πνπ ηε ζπλνδεχνπλ. 
 

4. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη: 
 α. ηελ Διιεληθή γιώζζα. 

  β. Τπνρξεσηηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ θαζνξίδεηαη ζηνλ ζπγθεθξηκέλν 
Γηαγσληζκφ θαη θέξνπλ ηελ ππνγξαθή ηνπ πξνζθέξνληα θαηά θύιιν. 
  γ. Γαθηπινγξαθεκέλεο ρσξίο δηνξζψζεηο (ζβεζίκαηα, δηαγξαθέο, 
πξνζζήθεο, θιπ.). 

 δ. Γηα νιόθιεξε αλάζεζε (ΜΖ δηαηξεηή θαηά είδνο πξνκήζεηα). 
  ε. ε δύν (2) αληίηππα, πνπ ζα ηεζνχλ κέζα ζε ΔΝΑ ΔΝΗΑΗΟ 
ΦΡΑΓΗΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟ ή ΔΝΗΑΗΟ ΠΔΡΗΒΛΖΜΑ. ην έλα απφ ηα δχν απηά 
αληίηππα θαη ζε θάζε ζειίδα απηνχ, πνπ ζα είλαη κνλνγξακκέλε, ζα γξάθεηαη ε 
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ιέμε «ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ» θαη απηφ ζα είλαη ην επηθξαηέζηεξν ηνπ άιινπ αληηηχπνπ, ζε 
πεξίπησζε δηαθνξάο κεηαμχ ηνπο. 
 

5. Ο θπξίσο θάθεινο  πξέπεη απαξαίηεηα λα θέξεη: 
 

  α. Σελ  Δπσλπκία θαη ηε Γηεύζπλζε ηνπ Πξνζθέξνληνο ή ηηο 
Δπσλπκίεο θαη ηηο Γηεπζχλζεηο ησλ εηαηξεηψλ κειψλ ηεο Έλσζεο 
 
  β. Σνλ Απνδέθηε: 
 
ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ ΣΡΑΣΟΤ 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ 
ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ 
ΜΟΝΖ ΠΔΣΡΑΚΖ 10-12, ΣΚ 11521, ΑΘΖΝΑ 
 
  γ. Σηο ελδείμεηο : 
 
- ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ: 
«ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΟΤ ΝΗΜΣ» 
- ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΩΝΗΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ: 
«27 ΑΠΡΗΛΗΟΤ 2018, εκέξα Παξαζθεπή» 
- ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΓΩΝΗΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 03/2018 
- ΝΑ ΜΖΝ ΑΝΟΗΥΘΔΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΤΠΖΡΔΗΑ 

 
6. Μέζα ζην θπξίσο θάθειν ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη ηξεηο 

μερσξηζηνί ζθξαγηζκέλνη θάθεινη κε ηηο αληίζηνηρεο ελδείμεηο 
«ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ», «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» θαη «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 
ΠΡΟΦΟΡΑ». Δηδηθφηεξα ηα εμήο: 
  α. ε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε 
ηελ έλδεημε «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ» ηνπνζεηνχληαη φια ηα δεηνχκελα, απφ ηνπο 
γεληθνχο θαη εηδηθνχο φξνπο, θαηά ην ζηάδην ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, 
δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία, αξηζκεκέλα θαη ζε πίλαθα πεξηερνκέλσλ (Πξσηφηππα 
θαη Αληίγξαθα ζχκθσλα θαη κε ην Παξάξηεκα «Γ»). 
  β. ε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, 
ηνπνζεηνχληαη ηα ΣΔΥΝΗΚΑ ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο (δηθαηνινγεηηθά, ππεχζπλεο 
δειψζεηο, PROSPECTUS, ηερληθά θπιιάδηα, θ.ά., δεηνχκελα απφ ηνπο γεληθνχο 
θαη εηδηθνχο φξνπο θαη απφ ηελ ηερληθή πξνδηαγξαθή ή πξνδηαγξαθή ηεο 
δηαθήξπμεο), κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ», αξηζκεκέλα θαη ζε πίλαθα 
πεξηερνκέλσλ. ε πεξίπησζε πνπ ηα ΣΔΥΝΗΚΑ ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη 
δπλαηφλ, ιφγσ ηνπ κεγάινπ φγθνπ, λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε 
απηά ζπζθεπάδνληαη ηδηαίηεξα θαη αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε 
«ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΠΡΟΦΟΡΑ» θαη ηηο ινηπέο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ 
(Πξσηφηππα θαη Αληίγξαθα). 
  γ. ε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, 
ηνπνζεηνχληαη ηα OIKONOMIKA ΣΟΗΥΔΗΑ ηεο πξνζθνξάο επί πνηλή 
απνξξίςεσο, κε ηελ έλδεημε «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» (Πξσηφηππα θαη 
Αληίγξαθα). 
  δ. Σν πεξηερφκελν θάζε ζθξαγηζκέλνπ θαθέινπ (δειαδή ην ζχλνιν 
ηεο πξνζθνξάο) ζα ππνβιεζεί θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (CD ή DVD), ην νπνίν 
ζα πεξηιακβάλεηαη ζηνλ αληίζηνηρν ζθξαγηζκέλν θάθειν (δηθαηνινγεηηθψλ, 
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ηερληθήο, νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο). Μφλε εμαίξεζε απνηεινχλ ηα ζπλνδεπηηθά 
θπιιάδηα (prospectus, ζπλνπηηθά θπιιάδηα ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 
πιηθνχ/ινγηζκηθνχ θιπ.) ηα νπνία κπνξεί λα ππνβιεζνχλ κφλνλ εληχπσο εθφζνλ 
ππάξρεη ηεθκεξησκέλε αδπλακία ππνβνιήο ηνπο ζε ειεθηξνληθή κνξθή. 

 
7. Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, 

δηνξζψζεηο ή άιινπ είδνπο αιινηψζεηο. Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά 
νπνηαδήπνηε δηφξζσζε ή πξνζζήθε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη 
κovoγξακκέvε απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Σν δε αξκφδην φξγαλν απνζθξάγηζεο ησλ 
πξνζθνξψλ, θαηά ηνλ έιεγρν κνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη ηελ ηπρφλ δηφξζσζε ή 
πξνζζήθε. Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη φηαλ ππάξρνπλ ζ’ απηή δηνξζψζεηο νη 
νπνίεο ηελ θαζηζηνχλ αζαθή, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο 
Απνηειεζκάησλ. 

 
8. ε πεξίπησζε ζπλππνβνιήο κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρείσλ θαη 

πιεξνθνξηψλ εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα ε γλσζηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ζηνπο 
ζπλδηαγσληδφκελνπο ζα έζηγε ηα έλλνκα ζπκθέξνληά ηνπο, ηφηε ν πξνζθέξσλ 
νθείιεη λα ζεκεηψλεη επ’ απηψλ ηελ έλδεημε «πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθνχ 
ραξαθηήξα». ε αληίζεηε πεξίπησζε ζα δχλαηαη λα ιακβάλνπλ γλψζε απηψλ ησλ 
πιεξνθνξηψλ νη ζπλδηαγσληδφκελνη. Ζ έλλνηα ηεο πιεξνθνξίαο εκπηζηεπηηθνχ 
ραξαθηήξα αθνξά κφλνλ ηελ πξνζηαζία ηνπ απνξξήηνπ πνπ θαιχπηεη ηερληθά ή 
εκπνξηθά δεηήκαηα ηεο επηρείξεζεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 

 
9. Ο δηαγσληδφκελνο κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζην Γηαγσληζκφ, εθφζνλ δελ 

έρεη αζθήζεη εκπξνζέζκσο ηελ έλζηαζε ηνπ άξζξνπ 127 ηνπ Ν.4412/2016 θαηά 
ηνπ Γηαγσληζκνχ, ή εθφζνλ έρεη απνξξηθζεί ε αλσηέξσ έλζηαζε, ζεσξείηαη όηη 
απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο όινπο ηνπο όξνπο ηνπ Γηαγσληζκνχ 
θαη δελ δχλαηαη, κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ή κε νηνλδήπνηε άιιν ηξφπν, λα 
απνθξνχζεη, επζέσο ή εκκέζσο, ηνπο αλσηέξσ φξνπο. 

 
10. Απνθιίζεηο απφ ηνπο απαξάβαηνπο φξνπο ηνπ Γηαγσληζκνχ έρνπλ σο 

ζπλέπεηα ηνλ απνθιεηζκό ησλ πξνζθνξώλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη νη ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Γηαγσληζκνχ απνηεινχλ ζην ζχλνιφ ηνπο 
απαξάβαηνπο όξνπο θαη ε νπνηαδήπνηε κε ζπκκφξθσζε πξνο απηέο 
ζπλεπάγεηαη απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο (άξζξα 54 θαη 91 ηνπ Ν.4412/2016). 

 
11. Αλαθέξεηαη φηη απνηειεί επζύλε ηνπ ελδηαθεξόκελνπ παξαιήπηε ε 

ελεκέξσζή ηνπ γηα ηπρφλ δηεπθξηλήζεηο – ηξνπνπνηήζεηο. Καλέλαο ππνςήθηνο δελ 
κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα επηθαιεζηεί πξνθνξηθέο απαληήζεηο εθ 
κέξνπο νπνηνπδήπνηε ππαιιήινπ ή ζπκβνχινπ ή ζηειέρνπο δηνίθεζεο ηεο 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή, αλ θαη θαηαβάιιεη θάζε πξνζπάζεηα 
γηα λα εμαζθαιίζεη ηελ πιεξφηεηα θαη νξζφηεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ βξίζθνληαη 
ζηηο ειεθηξνληθέο ηνπ ζειίδεο, δελ κπνξεί ζε θακία πεξίπησζε λα εγγπεζεί ηελ 
νξζφηεηα, πιεξφηεηα θαη ηελ αθξίβεηα ησλ θεηκέλσλ πνπ ιακβάλνληαη κέζσ ηνπ 
Web site. Οη παξερφκελεο απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή δηεπθξηλίζεηο δελ ζα 
ηξνπνπνηνχλ νπζησδψο ην πεξηερφκελν ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

 
12. Μεηά ηελ θαηάζεζε θαη ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, 

δηεπθξηλίζεηο, ηξνπνπνηήζεηο ή απνθξνχζεηο φξσλ ηνπ Γηαγσληζκνχ ή ησλ 
πξνζθνξψλ δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 
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13. Όια ηα έγγξαθα πξέπεη λα είλαη αξηζκεκέλα θαη κνλνγξακκέλα, πεξί 
ηνπ αληηζέηνπ απηνχ απνηειεί πνηλή απνθιεηζκνύ ησλ ζπκκεηερφλησλ 
 

ΑΡΘΡΟ 5 
Υξόλνο ηζρύνο πξνζθνξώλ 

 
 Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνζθέξνληεο ζηνλ 
δηαγσληζκφ απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ρξνληθφ 
δηάζηεκα ελελήληα (90) εκεξώλ από ηελ επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηεο 
δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, φπσο ζρεηηθψο νξίδεηαη ζην άξζξν 97 ηνπ Ν. 
4412/2016. Πξνζθνξέο πνπ αλαθέξνπλ ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ησλ ελελήληα 
(90) εκεξψλ ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 
 

ΑΡΘΡΟ 6  
Απνζθξάγηζε Πξνζθνξώλ 

 
 1. Ζ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο Απνηειεζκάησλ, παξαιακβάλεη ηνπο 
Φαθέινπο Πξνζθνξάο πνπ ππνβιήζεθαλ ή απεζηάιεζαλ θαη ελεξγεί ζύκθσλα 
κε ηα θαζνξηδόκελα ζην Ν. 4412/2016 θαη εηδηθφηεξα  φπσο νξίδεηαη απφ ηελ 
δηαθήξπμε. 
 
 2. Ζ απνζθξάγηζε δηελεξγείηαη δεκφζηα, παξνπζία ησλ 
πξνζθεξφλησλ/ζπκκεηερφλησλ ή ησλ λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ 
ηνπο, νη νπνίνη ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ινηπψλ ζπκκεηερφλησλ ζηε δηαδηθαζία θαη 
ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβιήζεθαλ απφ απηνχο. Πξνζθνξέο πνπ έρνπλ θξηζεί 
εθπξφζεζκεο επηζηξέθνληαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 4. 
 
 3. Ζ απνζθξάγηζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε κία ζπλεδξίαζε κε ηελ 
παξαθάησ δηαδηθαζία: 
  α. Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο θαη κνλνγξάθνληαη νη επί 
κέξνπο θάθεινη. ηε ζπλέρεηα απνζθξαγίδνληαη νη θάθεινη ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ 
πκκεηνρήο θαη νη θάθεινη ησλ Σερληθψλ Πξνζθνξψλ, κνλνγξάθνληαη δε θαηά 
θχιιν απφ φια ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο, θαη εμεηάδεηαη 
ε νξζφηεηα θαη ε πιεξφηεηα απηψλ. 
  β. Ζ Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ ειέγρεη ηηο πξνζθνξέο ζχκθσλα κε 
ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε. Πξνβαίλεη ζηνλ έιεγρν ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο. Πεξαηηέξσ αμηνιφγεζε ηεο πξνζθνξάο γίλεηαη κφλν 
γηα ηηο πξνζθνξέο πνπ κεηά ηε δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 
ζπκκεηνρήο θξηζνχλ φηη πιεξνχλ ηηο νξηζζείζεο πξνυπνζέζεηο. 
  γ. ηε ζπλέρεηα ε Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ 
αμηνιφγεζε ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, 
ζπληάζζνληαο ην αληίζηνηρν πξαθηηθφ αμηνιφγεζεο ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα 
κέιε ηεο Δπηηξνπήο. 
  δ. Καηφπηλ απνζθξαγίδνληαη θαη κνλνγξάθνληαη νη θάθεινη ησλ 
Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ. Οη θάθεινη ησλ Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ γηα φζεο 
πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο, θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ θαη 
ινηπψλ ζηνηρείσλ, δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη, εθφζνλ δελ αζθεζεί 
έλδηθν κέζν θαηά ηεο απφθαζεο απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο ή εθφζνλ παξέιζεη 
άπξαθηε ε πξνζεζκία άζθεζεο έλδηθσλ κέζσλ θαη’ απηήο ή έρεη ππνβιεζεί 
παξαίηεζε απφ ηπρφλ αζθεζέλ έλδηθν κέζν. 
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  ε. Μεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε Δπηηξνπή ηνπ 
δηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ θαηαρψξεζε φζσλ έρνπλ ππνβάιεη πξνζθνξέο ζην 
πξαθηηθφ, ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο. 
  ζη. Απηνί πνπ δηθαηνχληαη λα παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία 
απνζθξάγηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ιακβάλνπλ γλψζε ησλ 
ζπκκεηερφλησλ ζην δηαγσληζκφ, θαζψο επίζεο θαη ησλ ηηκψλ πνπ πξνζθέξζεθαλ. 
  δ. Σν απνηέιεζκα ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ζα 
γλσζηνπνηεζεί εγγξάθσο ζε φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο. 
  ε. ε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη δπλαηή ε νινθιήξσζε ηεο 
δηαδηθαζίαο ηελ ίδηα εκέξα γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο (ή ιφγσ αλάγθεο 
ζπκπιήξσζεο – απνζαθήληζεο πιεξνθνξηψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 102 ηνπ 
Ν.4412/2016) θαη χζηεξα απφ αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο, νξίδεηαη 
λέα εκεξνκελία φρη κεγαιχηεξε ησλ δεθαπέληε (15) εκεξψλ. ην ελ ιφγσ ρξνληθφ 
δηάζηεκα δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πεξίπησζε ππνβνιήο ελζηάζεσλ. 
 

ΆΡΘΡΟ 7  
Πξνζθεξόκελεο Σηκέο 

 
1. Οη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα δίδνληαη ζε επξψ, ζα αλαγξάθνληαη δε 

νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο. Πξνζθνξέο πνπ δελ δίλνπλ ηηο ηηκέο ζε επξψ ή πνπ 
θαζνξίδνπλ ζρέζε επξψ πξνο μέλν λφκηζκα ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

 
2. Ζ αλαγξαθή ηεο ηηκήο ζε επξψ, κπνξεί λα γίλεηαη κε δχν ή θαη 

πεξηζζφηεξα δεθαδηθά ςεθία (άλεπ νξίνπ), εθφζνλ ρξεζηκνπνηείηαη ζε 
ελδηάκεζνπο ππνινγηζκνχο. Σν γεληθφ ζχλνιν ζηξνγγπινπνηείηαη ζε δπν δεθαδηθά 
ςεθία πξνο ηα άλσ, εάλ ην ηξίην δεθαδηθφ ςεθίν είλαη ίζν ή κεγαιχηεξν ηνπ πέληε, 
θαη πξνο ηα θάησ εάλ είλαη κηθξφηεξν ηνπ πέληε. 

    
ΑΡΘΡΟ 8 

Κξίζεηο Απνηειεζκάησλ Γηαγσληζκνύ 
 

1. Σν αξκφδην γηα ηελ δηελέξγεηα ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο φξγαλν, 
κε γλσκνδφηεζή ηνπ, κπνξεί λα πξνηείλεη ηα θαησηέξσ ζχκθσλα κε ηα 
θαζνξηδφκελα ζηνλ Ν.4412/2016. Δηδηθφηεξα: 

 α. Σελ θαηαθύξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ Γηαγσληζκνχ ζην 
κεηνδφηε κε ηελ ζην κεηνδφηε κε ηε ρακειφηεξε ηηκή, (άξζξν 105 ηνπ Ν. 
4412/2016). 

 β. Σελ καηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ Γηαγσληζκνχ (άξζξν 106 
ηνπ Ν. 4412/2016). 

 
2. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δε δεζκεύεηαη γηα ηελ ηειηθή αλάζεζε ηεο 

χκβαζεο θαη δηθαηνχηαη, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο, λα ηελ αλαζέζεη ή φρη, 
λα καηαηψζεη ελ φισλ ή ελ κέξεη, λα αλαβάιεη ή λα επαλαιάβεη ηε ζρεηηθή 
δηαδηθαζία, ρσξίο νπδεκία ππνρξέσζε γηα θαηαβνιή ακνηβήο ή 
απνδεκίσζεο εμ απηνχ ηνπ ιφγνπ ζηνπο Τπνςεθίνπο. 
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ΑΡΘΡΟ 9 
Αλαθνίλσζε Καηαθύξσζεο – Αλάζεζεο - Καηάξηηζε ζύκβαζεο 

 
1. Σα απνηειέζκαηα ηνπ Γηαγσληζκνχ, κεηά ηε ιήςε απφθαζεο 

θαηαθχξσζεο απφ ηνλ Γηεπζπληή - πληνληζηή ηνπ Ηδξχκαηνο, γλσζηνπνηνύληαη 
κέζσ ηεο ππεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηελ παξνχζα δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία. 

 
2. ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαθχξσζε, 

απνζηέιιεηαη εγγξάθσο αλαθνίλσζε (ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 
105 ηνπ Ν. 4412/2016) θαη πξνζθαιείηαη λα πξνζέιζεη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ 
ζα νξηζζεί απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο, γηα ηελ ππνγξαθή 
ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο ηα πξνβιεπφκελα δηθαηνινγεηηθά. 

 
3. Αλ πεξάζεη ε παξαπάλσ πξνζεζκία ρσξίο ν πξνζσξηλφο Αλάδνρνο 

λα παξνπζηαζζεί, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή 
αλάζεζε πνπ έγηλε ζην φλνκα ηνπ θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απ’ 
απηήλ, κε απφθαζε ηνπ έρνληα ηελ νηθνλνκηθή εμνπζία, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε 
ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ.  

 
4. Με ηελ έγγξαθε αλαθνίλσζε ζηνλ αλάδνρν, ε ζχκβαζε ζεσξείηαη σο 

ζπλαθζείζα, ην δε έγγξαθν ηεο ζχκβαζεο πνπ αθνινπζεί έρεη απνδεηθηηθφ κφλν 
ραξαθηήξα. 

 
5. Μεηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο, θαη κε ηελ επηθχιαμε φζσλ 

νξίδνληαη ζην πξνεγνχκελν άξζξν, ππνγξάθεηαη απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε 
ζύκβαζε. Σν Ίδξπκα ζπκπιεξψλεη ζην θείκελν ηεο ζχκβαζεο ηα ζηνηρεία ηεο 
πξνζθνξάο ηνπ Τπνςεθίνπ, κε ηελ νπνία ζπκκεηείρε απηφο ζην Γηαγσληζκφ.  Γελ 
ρσξεί δηαπξαγκάηεπζε  ζην θείκελν ηεο Γηαθήξπμεο πνπ επηζπλάθζεθε ζην 
Γηαγσληζκφ, νχηε θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν ηξνπνπνίεζε ή ζπκπιήξσζε ηεο 
πξνζθνξάο ηνπ Τπνςεθίνπ θαηά ηε δηάξθεηα ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο.  

 
6. Ζ ζχκβαζε πνπ ππνγξάθεηαη πεξηιακβάλεη φια ηα ζηνηρεία ηεο 

Γηαθήξπμεο, νπσζδήπνηε φκσο απηά πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 53 ηνπ Ν. 
4412/2016. Με ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαζνξίδεηαη ε έλαξμε ηζρχνο απηή. 

 
7. ε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο, εθφζνλ ζπκθσλήζνπλ 

πξνο ηνχην θαη ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε 
ηξνπνπνίεζε πξνβιέπεηαη απφ ζπκβαηηθφ φξν, κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη ε 
ζχκβαζε, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ θαη απφθαζε ηνπ 
έρνληα ηελ νηθνλνκηθή εμνπζία. 

 
8. Ζ ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη εθηειέζηεθε φηαλ: 

  α. Παξαιήθζεθαλ νξηζηηθά ην ζχλνιν ηεο ζπκβαηηθήο 
ππνρξέσζεο.  
  β. Έγηλε ε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνύ ηηκήκαηνο, αθνχ 
πξνεγνπκέλσο επηβιήζεθαλ ηπρφλ θπξψζεηο ή εθπηψζεηο. 
  γ. Δθπιεξώζεθαλ oη ζπκβαηηθέο ππνρξεώζεηο θαη απφ ηα δχν 
ζπκβαιιφκελα κέξε θαη απνδεζκεχζεθαλ νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο θαηά ηα 
πξνβιεπφκελα απφ ηε ζχκβαζε. 
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9. Με ηε ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαζνξίδεηαη ε έλαξμε ηζρχνο ηεο 
θαζψο θαη ν ρξφλνο αλάιεςεο ησλ ππνρξεψζεσλ. 
 

ΑΡΘΡΟ 10 
Δγγπήζεηο 

 
1. Όιεο νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ 

ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ 
Υψξνπ ή ζηα θξάηε - κέιε ηεο Γ θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο 
δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α. - 
Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη 
Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ 
ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην Σακείν 
Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε εγγχεζε 
νηθνλνκηθφ θνξέα.  

 
2. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη θαη’ επηινγή ησλ νηθνλνκηθψλ 

θνξέσλ απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο εθδφηεο ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ. 
 
3. Οη εγγπήζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ θαη’ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα 

ζηνηρεία: 
  α. ηελ εκεξνκελία έθδνζεο, 
  β. ηνλ εθδφηε, 
  γ. ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλνληαη, 
  δ. ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο, 
  ε. ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε, 
  ζη. ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Μ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε (ζηελ πεξίπησζε 
έλσζεο αλαγξάθνληαη φια ηα παξαπάλσ γηα θάζε κέινο ηεο έλσζεο), 
  δ. ηνπο φξνπο φηη: 
   (1) ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε 
εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, θαη 
   (2) φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ ηεο 
θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ, 
  ε. ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο θαη ηελ εκεξνκελία 
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, 
  ζ. ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο, 
  η. ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα 
θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο νιηθά ή κεξηθά εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ 
απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη θαη 
  ηα. ζηελ πεξίπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, ηνλ αξηζκφ θαη 
ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.  

 
4. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή επηθνηλσλεί κε ηνπο εθδφηεο ησλ εγγπεηηθψλ 

επηζηνιψλ πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο.  
 
5. Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο 

ζχκβαζεο, απαηηείηαη ε θαηάζεζε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο 
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(πξνζθέξνληεο) εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο χςνπο επηαθνζίσλ εμήληα 
επξώ (760,00 €) ζχκθσλα κε ην αξ. 72 ηνπ λ.4412/2016. 

 
6. Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ν Αλάδνρνο είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη εγγπεηηθή επηζηνιή ίζε κε ην 5% ηεο ζπλνιηθήο 
ζπκβαηηθήο αμίαο ζχκθσλα κε ηελ Καηεπζπληήξηα Οδεγία 12 ηεο ΔΑΑΓΖΤ.  

 
7. Με ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή πνπ απνηειεί απηνηειή ζχκβαζε, ην 

πηζησηηθφ ίδξπκα αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα θαηαβάιιεη νξηζκέλν πνζφ 
κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη, ρσξίο 
λα κπνξεί λα εξεπλά, νχηε αλ πξάγκαηη ππάξρεη ή αλ είλαη λφκηκε ε απαίηεζε 
(θχξηα νθεηιή). 

 
8. Πεξηερφκελν θαη ινηπά ζηνηρεία ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ θαζψο θαη 

ιεπηνκέξεηεο θαηάζεζεο θαη επηζηξνθήο ησλ θηι. σο ηζρχνπλ ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 72 ηνπ Ν. 4412/2016. 

 
9. Δπηζεκαίλεηαη φηη ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο 

εθηέιεζεο ηεο πξνο ππνγξαθή ζχκβαζεο πξέπεη λα είλαη ανξίζηνπ ρξφλνπ, 
δειαδή ζα ηζρχεη κέρξη επηζηξνθήο ηεο ζηελ Σξάπεδα. Ζ επηζηξνθή 
πξαγκαηνπνηείηαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ. 
 

ΑΡΘΡΟ 11 
Κήξπμε Αλαδόρνπ σο Δθπηώηνπ – Κπξώζεηο 

 
1. Κεξχζζεηαη έθπησηνο ν Πξνζσξηλφο Αλάδνρνο πνπ δελ πξνζέξρεηαη, 

κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ νξίζηεθε, λα ππνγξάςεη ηελ ζρεηηθή ζχκβαζε 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 9 παξάγξαθν 3. 

 
2. Ο Αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο, κε απφθαζε ηνπ 

έρνληα ηελ νηθνλνκηθή εμνπζία, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ 
ζπιινγηθνχ νξγάλνπ,  ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νξίδνληαη απφ ηνλ Ν.4412/2016 
(άξζξν 203 θ.α.). 

 
3. Δπίζεο ν Αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηε 

ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκά ηνπ πνπ απνξξέεη απ’ απηή, κε εηζήγεζε ηεο 
Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Ηδξχκαηνο κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ 
νξγάλνπ θαη απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ηδξχκαηνο, εθφζνλ 
δηαπηζησζεί παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ πεξί εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, ακνηβψλ, 
σξαξίνπ εξγαζίαο, θνηλσληθψλ παξνρψλ, πγηεηλήο, απνδεκηψζεσλ θφξσλ θιπ, ή 
εθφζνλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο αζεηεί ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο. 
Δπίζεο ν Αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο εθφζνλ πησρεχζεη, ηεζεί ππφ 
αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή εθθαζάξηζε, ιπζεί ή αλαθιεζεί ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ή 
γίλνπλ πξάμεηο αλαγθαζηηθήο εθηειέζεσο ζε βάξνο ηνπ, ζην ζχλνιν ή ζε 
ζεκαληηθφ κέξνο ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπ ζηνηρείσλ ή έρεη  εθδνζεί ηειεζίδηθε 
απφθαζε θαηά ηνπ γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηφο ηνπ. 
 

4. Με ηελ απφθαζε θήξπμεο ηνπ Αλαδφρνπ εθπηψηνπ απφ ηε ζχκβαζε 
κπνξεί λα ηνπ παξαζρεζεί ε δπλαηφηεηα εξγαζίαο κέρξη ηελ πξνεγνχκελε ηεο 
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εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο νπνηαζδήπνηε δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ γίλεηαη ζε 
βάξνο ηνπ, πέξαλ ηεο νπνίαο νπδεκία εξγαζία γίλεηαη δεθηή. 

 
5. ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ηνπ αλαδφρνπ κε ηηο επηβιεζείζεο 

θπξψζεηο, απηφο κπνξεί λα αζθήζεη πξνζθπγή θαηά ηε δηαδηθαζία θαη ηηο 
πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 205 ηνπ Ν.4412/2016. Δπί ηεο πξνζθπγήο εηζεγείηαη ε 
νξηζζείζα αξκφδηα επηηξνπή Αμηνιφγεζεο Δλζηάζεσλ - Πξνζθνξψλ θαη 
απνθαζίδεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Ηδξχκαηνο. Ζ ελ ιφγσ απφθαζε δελ 
επηδέρεηαη ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε απηή πξνζβνιή κε άιιε, νπνηαζδήπνηε 
θχζεσο, δηνηθεηηθή πξνζθπγή. 

 
6. Αλ ε πξνζθπγή γίλεη δεθηή ελ όισ ή ελ κέξεη, ε επηβιεζείζα πνηλή 

εμαιείθεηαη ή πξνζαξκφδεηαη αλάινγα θαη ην παξαθξαηεζέλ πνζφ απνδίδεηαη 
ζηνλ αλάδνρν κε ηελ ακνηβή ηνπ επφκελνπ κήλα. Ζ απφξξηςε ηεο πξνζθπγήο 
θαζηζηά ηζρπξή ηελ ηειεζίδηθα επηβιεζείζα πνηλή. 
 

ΑΡΘΡΟ 12  
Γηνηθεηηθέο Πξνζθπγέο 

 
1. Καηά ηεο Γηαθήξπμεο ηνπ Γηαγσληζκνχ, ηεο ζπκκεηνρήο ππνςεθίσλ 

ζε απηφλ θαη ηεο δηελέξγεηάο ηνπ, έσο θαη ηελ θαηαθπξσηηθή απφθαζε, επηηξέπεηαη 
έλζηαζε γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο, ηεο νπνίαο λφκηκε επίδνζε ζεσξείηαη 
ε επίδνζε πξνο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Οη αλσηέξσ ελζηάζεηο θαη πξνζθπγέο 
ππνβάιινληαη εγγξάθσο θαη εμεηάδνληαη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή ηεο 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 127 ηνπ Ν. 4412/2016. 

 
2. Δηδηθφηεξα, ελζηάζεηο ππνβάιινληαη εγγξάθσο ζην αξκφδην γηα ηελ 

δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ φξγαλν, σο εμήο: 
  α. Καηά ηεο Γηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ε έλζηαζε ππνβάιιεηαη 
κέρξη πέληε (5) εκέξεο πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο 
πξνζθνξψλ. 
  β. Καηά ησλ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε 
πξνζεζκία άζθεζεο ηεο είλαη πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 
πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα. 

 
3. Ζ έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία 

απνθαζίδεη, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 221 ηνπ Ν. 4412/2016, εληφο 
πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ, κεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηαη 
ε απφξξηςε ηεο έλζηαζεο. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε 
ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ πνζνχ 
ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Σν 
παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεηαη 
δεθηή απφ ην απνθαζίδνλ δηνηθεηηθφ φξγαλν. Σν παξάβνιν απνηειεί δεκφζην 
έζνδν θαη θαηαρσξείηαη ζηνλ θσδηθφ αξηζκφ εηζφδνπ (Κ.Α.Δ.) 3741 («παξάβνια 
απφ θάζε αηηία»). Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ 
θαη Αλάπηπμεο κπνξεί λα αλαπξνζαξκφδνληαη ην πνζνζηφ ηνπ παξάβνινπ, ην 
χςνο ησλ αλσηέξσ πνζψλ ή ν ηξφπνο θαηάζεζεο. 
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ΑΡΘΡΟ 13  
Αλσηέξα βία  

 
 ε φζεο πεξηπηψζεηο ν αλάδνρνο  επηθαιείηαη αλσηέξα βία, σο ιφγν 
αδπλακίαο ζπκκφξθσζεο πξνο ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο, είλαη 
ππνρξεσκέλνο κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα 
πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα βία, λα ηα αλαθέξεη εγγξάθσο ζηελ 
Τπεξεζία θαη λα πξνζθνκίζεη ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 
 

ΑΡΘΡΟ  14  
Γιώζζα Δγγξάθσλ Γηαγσληζκνύ 

 
 Όια ηα έγγξαθα ηνπ Γηαγσληζκνχ (πξνζθνξέο, δηθαηνινγεηηθά, 
εξσηήκαηα θιπ) θαζψο θαη φζα ππνβάιινληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο 
ζπληάζζνληαη ζηελ Διιεληθή γιώζζα. 
 

ΑΡΘΡΟ  15  
Γηαδηθαζία επίιπζεο δηαθνξώλ 

 
1. Ο ζπγθεθξηκέλνο Γηαγσληζκφο θαη ε χκβαζε πνπ ζα θαηαξηηζζεί κε 

βάζε απηή, ζα δηέπεηαη απνθιεηζηηθά απφ ην Διιεληθφ Γίθαην. Γηα θάζε δηαθνξά, 
δηέλεμε πάλσ ζηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο θαη ζηελ εθηέιεζε ηεο 
ζχκβαζεο, ν Αλάδνρνο ππάγεηαη ζηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ησλ Διιεληθώλ 
Γηθαζηεξίσλ ησλ Αζελώλ 

 
2. Κάζε δηαθνξά πνπ αλαθχπηεη θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο 

(ή θαη κεηά ηε ιήμε ηεο, εθφζνλ απνξξέεη απ’ απηήλ) κεηαμχ ηνπ Ηδξχκαηνο, θαη 
ηνπ αλαδφρνπ  θαη αθνξά (ελδεηθηηθά) ηελ εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ηελ 
εξκελεία απηήο, ηνλ πξνζδηνξηζκφ ή/ θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ 
ππνρξεψζεσλ ησλ κεξψλ ή ηελ θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν ιχζε ηεο, επηιχεηαη θαη’ 
αξρήλ, αλεμαξηήησο ηνπ ρξφλνπ γελέζεψο ηεο, απφ ηελ Γηνίθεζε ηνπ Ηδξχκαηνο, 
πξνο ηελ νπνία ν αλάδνρνο πξέπεη λα απεπζχλεη ζρεηηθή αίηεζε. Ζ Γηνίθεζε ηνπ 
Ηδξχκαηνο απνθαζίδεη νξηζηηθά εληφο εχινγνπ ρξφλνπ κε αηηηνινγεκέλε 
απόθαζή ηεο, ε νπνία γλσζηνπνηείηαη εγγξάθσο ζηνλ ελδηαθεξφκελν. Δάλ 
Γηνίθεζε ηνπ Ηδξχκαηνο, δελ εθδψζεη απφθαζε επί ηεο αηηήζεσο κέζα ζε δύν (2) 
κήλεο απφ ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο ή αλ ν αλάδνρνο δελ απνδερζεί ηελ απφθαζε 
απηή, ηφηε νπνηνδήπνηε απφ ηα κέξε δηθαηνχηαη λα εηζαγάγεη ηε δηαθνξά πξνο 
επίιπζε ελψπηνλ ησλ αξκνδίσλ Γηθαζηεξίσλ. 

 
3. Κάζε δηαθσλία ή δηαθνξά πνπ ζα απνξξέεη απφ ηε ζχκβαζε έξγνπ ή 

ζα ζρεηίδεηαη κ’ απηήλ θαη δελ ζα ξπζκίδεηαη θαηά ηνλ αλσηέξσ ηξφπν, ζα 
επηιχεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηα θαζ’ χιελ αξκόδηα δηθαζηήξηα ησλ Αζελώλ. 

 
4. Γηα φηη δελ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε, εθαξκφδνληαη νη 

φξνη ηεο Γηαθήξπμεο ηνπ Γηαγσληζκνχ, θαζψο θαη νη πεξί πξνκεζεηώλ ηνπ 
Γεκνζίνπ δηαηάμεηο, φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά (Ν.4270/2014, Ν.4412/2016 
θ.ι.π.). Ζ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ απηψλ δελ απνθιείεη ηελ άζθεζε άιισλ 
δηθαησκάησλ ηνπ Ηδξχκαηνο, πνπ απνξξένπλ απφ ηηο ζπλαθείο κε ηε ζχκβαζε 
δηαηάμεηο ηεο ινηπήο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο. 

 

ΑΔΑ: 6ΠΠΦΟΡΛ0-5ΙΛ
18PROC002937726 2018-04-13



ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 

Σελίδα 15 από 35 

 

5. Γηα νηνδήπνηε πξφβιεκα έρεη δεκηνπξγεζεί, σο απνηέιεζκα θαθήο 
ζπκβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ αλαδφρνπ, ε Δπηηξνπή Διέγρνπ θαη Παξαιαβήο 
Τπεξεζηψλ εηζεγείηαη θαη πξνηείλεη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Ηδξχκαηνο 
δηακέζνπ ηνπ Λνγηζηεξίνπ, ηηο πνηλέο (βάζεη απνδεδεηγκέλσλ ζηνηρείσλ θαη 
ζχκθσλα κε ηα ελππφγξαθα έληππα). 
 

ΑΡΘΡΟ  16  
Γεκνζηόηεηα- Γαπάλεο Γεκνζίεπζεο 

 
 Ο Γηαγσληζκφο ζα δεκνζηεπζεί ζην πξφγξακκα «ΓΗΑΤΓΔΗΑ», ζηελ 
ειεθηξνληθή πιαηθφξκα ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ (Κ.Ζ.Μ.Γ.Ζ..), ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Ηδξχκαηνο 
(www.nimts.gr), φπσο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ επνπηεχνληνο θνξέα ηνπ ΓΔ 
(www.army.gr). 
 

ΑΡΘΡΟ  17  
Τπνρξεώζεηο ηνπ Αλαδόρνπ 

 
 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη γηα ηελ απαξέγθιηηε ηήξεζε ησλ φξσλ ηνπ 
ζπλφινπ ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ηδηαηηέξσο ηνπ Παξαξηήκαηνο «B», φπσο αλαιπηηθά 
πεξηγξάθνληαη. 
 

ΑΡΘΡΟ  18  
Δθρσξήζεηο 

 
 Απαγνξεύεηαη ε εθρώξεζε απφ ηνλ αλαθεξπρζέληα αλάδνρν ζε 
νπνηνλδήπνηε ηξίην, ησλ ππνρξεψζεσλ θαη δηθαησκάησλ πνπ απνξξένπλ απφ ηε 
ζχκβαζε πνπ ζα ζπλαθζεί κεηαμχ απηνχ θαη ηνπ Ηδξχκαηνο. 
 

ΑΡΘΡΟ  19  
Δκπηζηεπηηθόηεηα 

 
1. Ο Αλάδνρνο, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, νθείιεη λα 

ηεξεί απόξξεηεο νπνηαζδήπνηε θχζεο θαη είδνπο πιεξνθνξίεο πνπ 
πεξηέξρνληαη ζε απηφλ, ηπραία ή έλεθα ηεο εθηειέζεσο ησλ πξνκεζεηψλ πνπ ζα 
αλαιάβεη.  

 
2. Ζ ππνρξέσζε απηή θαηαιακβάλεη θαη ην πάζεο θχζεσο πξνζσπηθφ 

ηνπ Αλαδφρνπ. Ο Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη θάπνηεο απφ ηηο ελ 
ιφγσ πιεξνθνξίεο γηα ζθνπφ άιινλ απφ ηνλ αλαγθαίν γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 
ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ θαη λα γλσζηνπνηεί θάπνηεο απφ ηηο ελ ιφγσ 
πιεξνθνξίεο ζε νπνηνλδήπνηε άιινλ ηξίην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, εθηφο 
φζσλ βξίζθνληαη ζε άκεζε ή έκκεζε επαγγεικαηηθή εμάξηεζε απφ ηνλ Αλάδνρν 
θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. Ζ απνθάιπςε πιεξνθνξηψλ ζε νπνηνδήπνηε 
ηξίην πξφζσπν ζα πξέπεη λα γίλεηαη εκπηζηεπηηθά θαη κφλν ζην βαζκφ πνπ απηφ 
είλαη αλαγθαίν, γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ. 
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ΑΡΘΡΟ  20  
Λνηπέο δηαηάμεηο  

 
 Γηα φηη δελ πξνβιέπεηαη ζηνλ ζπγθεθξηκέλν Γηαγσληζκφ, ηζρχνπλ νη 
δηαηάμεηο, φπσο έρνπλ κέρξη ζήκεξα ηξνπνπνηεζεί θαη ζπκπιεξσζεί ησλ ζρεηηθψλ 
κε ηηο πξνκήζεηεο λφκσλ, πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ θαη ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ 
πνπ έρνπλ πξναλαθεξζεί ζηνλ ζπγθεθξηκέλν Γηαγσληζκφ, ηηο νπνίεο ζεσξείηαη φηη 
γλσξίδνπλ νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ θαη δελ κπνξνχλ λα επηθαιεζηνχλ 
άγλνηά ηνπο. 
 
 
 
 

 
           ρεο (ΤΗ) Κσλ/λνο Βίιιηαο         

   Αθξηβέο αληίγξαθν           Τπνδηεπζπληήο 
 
 
 
         Λγνο (Ο) Γεψξγηνο Πιαζηάξαο                  

          Πξντζη. Σκ. Πξνκεζεηψλ                        
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β» ζηε ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ 
ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ  03/2018 ΜΔΣΟΥΗΚΟY ΣΑΜΔΗΟY ΣΡΑΣΟΤ 

Αζήλα, 13 ΑΠΡ 2018 
  

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 
ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΝΣΖΡΖΖ – ΔΠΗΚΔΤΖ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΩΝ ΣΟΤ 

ΝΗΜΣ  
 
Α. Τπνρξεώζεηο εξγνιάβνπ – ζπληεξεηή 
 1. Ο εξγνιάβνο ζπληεξεηήο ππνρξενχηαη λα απαζρνιεί εμεηδηθεπκέλα 
ζπλεξγεία ζπληεξήζεσο αλειθπζηήξσλ, ζηειερσκέλα κε αδεηνχρνπο ηερλίηεο, 
πξνθεηκέλνπ νη αλειθπζηήξεο ηνπ Ννζνθνκείνπ λα ιεηηνπξγνχλ άςνγα, αζφξπβα 
θαη ρσξίο δηαθνπή. 
 2. Ο ζπληεξεηήο αλαιακβάλεη ηε ζπληήξεζε, επίβιεςε, εμαζθάιηζε 
θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ αλειθπζηήξσλ, ζε φιν ην 24σξν θαη ππνρξεψλεηαη λα 
εθηειεί ηηο εξγαζίεο απηέο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πεξί ζπληεξήζεσο 
αλειθπζηήξσλ θαη πξνο ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο. Ζ ζπληήξεζε πεξηιακβάλεη ηνλ 
έιεγρν ησλ ειεθηξηθψλ θαη κεραληθψλ δηαηάμεσλ αζθαιείαο θαζψο επίζεο θαη 
ησλ ππνινίπσλ εμαξηεκάησλ ηνπ αλειθπζηήξα γηα εμαθξίβσζε θαη εθηίκεζε κηαο 
ηπρφλ αλαζθαινχο ιεηηνπξγίαο, ζηελ νπνία κπνξεί λα νδεγεζεί ε εγθαηάζηαζε 
ηνπ αλειθπζηήξα εμαηηίαο κηαο θζνξάο, βιάβεο ή θαη απνξξχζκηζεο ησλ 
κεραληθψλ θαη ειεθηξηθψλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο θαη εμαξηεκάησλ απηψλ. 
Πεξηιακβάλεη επίζεο ηηο απαξαίηεηεο εξγαζίεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο 
αζθαινχο ιεηηνπξγίαο, κε εμάιεηςε βιαβψλ θαη απνξξπζκίζεσλ , θαζψο επίζεο 
θαη ηνλ θαζαξηζκφ θαη ηε ιίπαλζε φπνπ ρξεηάδεηαη φισλ ησλ εμαξηεκάησλ 
ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο ηερληθήο θαη ηηο ππνδείμεηο ησλ θαηαζθεπαζηψλ 
ησλ εμαξηεκάησλ ή ησλ δηαηάμεσλ. Αξκνδίσο ην Ννζνθνκείν κπνξεί λα 
πξνβαίλεη ζε ππνδείμεηο φζνλ αθνξά ηελ πξνηεξαηφηεηα ησλ επηζθεπψλ θαη 
ζπληήξεζεο, θαη ζα παξαθνινπζεί απηέο αλειιηπψο . 
 3. Ζ ζπληήξεζε θαη επηζεψξεζε ησλ αλειθπζηήξσλ ζα ελεξγείηαη απφ 
ην ζπληεξεηή θαη ην ζπλεξγείν ηνπ, δχν θνξέο ην κήλα. Σα αλαιψζηκα πιηθά 
ζπληεξήζεσο (πγξφ θαζαξηζκνχ επαθψλ, ζηνππί, γξάζζν, ιάδη θηλεηήξσλ, 
ηεκάρηα ζχξκαηνο, ελδεηθηηθέο ιπρλίεο, θνκβία θιήζεσο θαη ιαζηηράθηα ζπξψλ), 
βαξχλνπλ ην ζπληεξεηή. Σα ινηπά αληαιιαθηηθά ζα ρξεψλνληαη ζχκθσλα κε ηνλ 
ηηκνθαηάινγν πνπ ζα πξνζθνκηζηεί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη πνπ 
απνηειεί θξηηήξην αμηνιφγεζεο. 
 4. Καηά ηνλ έιεγρν πξέπεη λα εθηεινχληαη νη παξαθάησ εξγαζίεο : 
  α. Να επηζεσξείηαη ν ηζνδπγηζκφο ησλ επζπληεξίσλ ξάβδσλ. 
  β. Να εμεηάδνληαη ηα ηνηρψκαηα θαη ν ππζκέλαο ηνπ θξεαηίνπ 
  γ. Να επηζεσξείηαη ην εχθακπην θαιψδην θαζψο θαη ην θνπηί   
ζπλδέζεσο (θιέκκελο) 
  δ. Να επηζεσξνχληαη θαη θαζαξίδνληαη νη δηαθφπηεο αζθαιείαο θαη 
πεξηκαλδαιψζεσο εληφο ηνπ θξεαηίνπ . 
  ε. Να επηζεσξείηαη ε ζπζθεπή αξπάγεο θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ    
δηαθφπηε απηήο . 
  ζη. Να εμεηάδεηαη ε ιεηηνπξγία ησλ δηαθνπηψλ ηέξκαηνο δηαδξνκήο 
θαη θηλεηνχ δαπέδνπ ζαιακίζθνπ θαη ςεπηνδαπέδνπ, εθφζνλ ππάξρνπλ απηά. 
  δ. Να εμεηάδνληαη ηα ζεκεία πξνζδέζεσο ησλ ζπξκαηνζρνίλσλ    
επί ηνπ ζαιακίζθνπ θαη αληηβάξνπ .  
  ε. Να εμεηάδεηαη ε θαηάζηαζε ησλ ζπξκαηνζρνίλσλ θαζ' φιν ην 
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κήθνο απηψλ, έλαληη κεραληθήο θαηαπνλήζεσο, ή άιιεο ηπρφλ θζνξάο . 
  ζ. Να ιηπαίλνληαη φια ηα θηλνχκελα εμαξηήκαηα ηνπ αλειθπζηήξα . 
  η. Να εμεηάδεηαη ε θαιή ιεηηνπξγία ηνπ θψδσλα θηλδχλνπ.  
  ηα. Να εμεηάδεηαη ε θαηάζηαζε ησλ θεξκνπίη ηεο πέδεο θαζψο 
θαη ηα πέδηια ησλ επζπληήξησλ ξάβδσλ. 
  ηβ. Να ζπκπιεξψλεηαη κε ιάδη ην θηβψηην ηνπ αηέξκνλνο . 
  ηγ. Να ζπκπιεξψλεηαη κε ιάδη ην θηβψηην ηνπ απηφκαηνπ δηαθφπηε , 
εθφζνλ ρξεηάδεηαη, θαη λα γίλεηαη αληηθαηάζηαζε απηνχ θάζε εμάκελν . 
  ηδ. Να σκνκεηξψληαη φια ηα θπθιψκαηα γηα ηελ εμαθξίβσζε 
πηζαλήο δηαξξνήο. 
  ηε. Να εμεηάδνληαη νη επαθέο ησλ ειεθηξνλφκσλ αλφδνπ - θαζφδνπ , 
εθφζνλ ππάξρνπλ. 
  ηζη. Να εμεηάδεηαη ε νιίζζεζε ησλ ζπξκαηφζρνηλσλ επί ηεο    
ηξνραιίαο ηξηβήο θαη ηνπ ξπζκηζηή ηαρχηεηαο. 
  ηδ. Να εμεηάδεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ξειιαί δηαθπγήο. 
  ηε. Να εμεηάδεηαη ε θαηάζηαζε ησλ αζθαιεηψλ (κήπσο    
βξαρπθπθιψζεθαλ απφ αλαξκφδηα πξφζσπα).  
  ηζ. Να εμεηάδεηαη ν θσηηζκφο ηνπ ζαιακίζθνπ, κεραλνζηαζίνπ,    
ηξνραιηνζηαζίνπ θαη θξεαηίνπ. 
  θ. Γεληθά λα εμεηάδεηαη ε θαιή θαη αζθαιήο ιεηηνπξγία ηνπ 
αλειθπζηήξα. 
  θα. Μεηά απφ θάζε έιεγρν πξέπεη λα ιακβάλνληαη ηα θαηάιιεια 
κέηξα πξνο άξζε ησλ ηπρφλ δηαπηζησζέλησλ θζνξψλ, ειιείςεσλ ή δεκηψλ γηα 
ηελ αζθαιή θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία ηνπ αλειθπζηήξα. ηελ πεξίπησζε απηή ε 
ιεηηνπξγία ηνπ αλειθπζηήξα ζα δηαθφπηεηαη κέρξη απνθαηαζηάζεσο ηεο βιάβεο, 
θαη ζα αλαξηψληαη κε επζχλε ηνπ ζπληεξεηή ζε φιεο ηηο πφξηεο πηλαθίδεο πνπ ζα 
αλαγξάθνπλ: " ΠΡΟΟΥΖ ΚΗΝΓΤΝΟ/Ο ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΑ ΓΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΔΗ". 
  θβ. ηελ εξγαζία ηεο επηζεσξήζεσο θαη ζπληεξήζεσο ζα          
θαιχπηνληαη φια ηα κεραλήκαηα, ζπζθεπέο εμαξηήκαηα  θαη φξγαλα ιεηηνπξγίαο 
ησλ αλειθπζηήξσλ. 
 
 5. ε θάζε πξνζέιεπζε ηνπ ζπληεξεηή γηα ηελ θαλνληθή ζπληήξεζε θαη 
επηζεψξεζε θάζε αλειθπζηήξα, απηφο θαηά πξψηνλ ζα εκθαλίδεηαη ζην Μ-Ζ ηνπ 
Ννζνθνκείνπ ή ζηνλ ειεθηξνιφγν ππεξεζίαο. Ο ζπληεξεηήο ζα ζπλνδεχεηαη θαηά 
ηελ επηζεψξεζε απφ ηνλ Μ-Ζ ή ηνλ ειεθηξνιφγν ππεξεζίαο θαη ζα ηεξεί εηδηθφ 
βηβιηάξην ζπληεξήζεσο γηα θάζε αλειθπζηήξα ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ 
Τπνπξγείνπ, φπνπ ζα αλαγξάθεη θάζε κία επηζθεπή πνπ γίλεηαη, ζπληήξεζε, 
επηζθεπέο κε ηηο ηπρφλ παξαηεξήζεηο ή νδεγίεο απηνχ. Σελ εγγξαθή απηή ζα 
βεβαηψζεη ν Μ-Ζ ηνπ Ννζνθνκείνπ ή ν ειεθηξνιφγνο ππεξεζίαο δηα ζεσξήζεψο 
ηνπ επί ηνπ βηβιηαξίνπ. Σα βηβιηάξηα ζα θπιάζζνληαη ζην γξαθείν ζπληεξήζεσο 
ηνπ Ννζνθνκείνπ. Ο ππεχζπλνο ζπληεξεηήο κεξηκλά θαη ελεκεξψλεη ηνλ 
ηδηνθηήηε ή δηαρεηξηζηή ή ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηνπο γηα ηηο απαξαίηεηεο 
επηζθεπέο ιήςε αλαγθαίσλ κέηξσλ, ζχκθσλα πάληα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο 
θαηά ηελ επνρή εγθαηάζηαζεο ηνπ αλειθπζηήξα 
 
 6. Ο ζπληεξεηήο ππνρξεψλεηαη λα πξνζέξρεηαη θαηφπηλ ηειεθσληθήο 
πξνζθιήζεσο απφ ην Ννζνθνκείν (απφ φξγαλν ππεξεζίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ 
θ.ι.π.) εληφο 2 σξψλ ην βξαδχηεξν, πξνο απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο, λα 
θξνληίδεη δε γηα ηελ απνθαηάζηαζε βιαβψλ θαη θαηά ηηο Κπξηαθέο θαη ενξηέο αλ 
ρξεηαζζεί. Ζ απνθαηάζηαζε ησλ βιαβψλ ζα εθηειείηαη εληφο ηθαλνχ ρξνληθνχ 
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δηαζηήκαηνο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο θαηά πεξίπησζε, θαη ην νπνίν 
ρξνληθφ δηάζηεκα ζα ζπκθσλείηαη αξκνδίσο σο απφ ην Ννζνθνκείν. 
 
 7. Ο ζπληεξεηήο ππνρξεψλεηαη λα εληνπίδεη θαη απνθαζηζηά θάζε 
βιάβε ή θζνξά ησλ αλειθπζηήξσλ γηα ηελ νκαιή θαη απξφζθνπηε ιεηηνπξγία 
ηνπο, ρσξίο άιιε επί πιένλ ακνηβή. Οη εξγαζίεο απηέο πεξηιακβάλνληαη ζηελ 
έλλνηα ηεο ζπληεξήζεσο θαη εμαζθαιίζεσο ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ 
αλειθπζηήξσλ. ε πεξίπησζε αθηλεηνπνηήζεσο αλειθπζηήξα ή νπνία νθείιεηαη 
ζε βιάβε εμαξηήκαηνο ζρεηηθά κεγάιεο αμίαο φπσο θηλεηήξα, αηέξκσλα, 
νξνθνδηαινγέα, θνληξφι, Μ/ θ.ι.π. ν ζπληεξεηήο ζα αλαθέξεη εγγξάθσο ηελ 
αηηία πνπ πξνθάιεζε ηελ βιάβε, ηελ δαπάλε πνπ απαηηείηαη θαη ηνλ πηζαλφ ρξφλν 
γηα ηελ απνθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία. Ζ ηειηθή έγθξηζε ζα αλήθεη ζηελ Σ.Τ. 
 
 8. Σν Ννζνθνκείν ζα δηαζέηεη ζε βάξνο ησλ πφξσλ ηνπ Ηδξχκαηνο ηα 
αλαγθαία αληαιιαθηηθά θαη πιηθά. Ζ γξήγνξε αλεχξεζε ησλ θαηαιιήισλ 
αληαιιαθηηθψλ φπσο πξνβιέπνληαη, ζα γίλεηαη κε κέξηκλα ηνπ ζπληεξεηή. (Γελ 
πεξηιακβάλνληαη ζηελ έλλνηα ηεο ζπληεξήζεσο κεηαηξνπέο γηα βειηίσζε ηεο 
ιεηηνπξγίαο ησλ αλειθπζηήξσλ. ηελ πεξίπησζε απηή ζα θαηαβάιιεηαη ζηνλ 
ζπληεξεηή ακνηβή εξγαζίαο θαηφπηλ πξνεγνπκέλεο ζπκθσλίαο). Πξηλ ηελ 
ηνπνζέηεζε νπνηνπδήπνηε εμαξηήκαηνο, ζα πξνζθνκίδνληαη ζηελ Σερληθή 
Τπεξεζία ηα ηερληθά ηνπ θπιιάδηα πνπ ζα απνδεηθλχνπλ φηη είλαη πηζηνπνηεκέλν 
θαη θέξεη ζήκα CE . 
 
 9. ηελ πεξίπησζε κε επίηεπμεο ζπκθσλίαο, ην Ννζνθνκείν δηθαηνχηαη 
λα αλαζέζεη ηελ εξγαζία ζε ηξίηνλ. 
 
 10. Δπίζεο δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ έλλνηα ηεο ζπληεξήζεσο νη εθηφο 
ηεο εηδηθφηεηαο ηνπ πληεξεηή εξγαζίεο ππφ ηελ ξεηή πξνυπφζεζε φηη ζα 
ππάξρεη εηδηθή γη' απηφ πξφηαζε θαη γλσκάηεπζε ηνπ Μ-Ζ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 
Απηέο ζα γίλνληαη θαηφπηλ εηδηθήο ζπκθσλίαο φπσο ακέζσο αλσηέξσ 
πξνβιέπεηαη. 
 
 11. Δθ' φζνλ ε βιάβε ή θζνξά νθείιεηαη ζε απνδεδεηγκέλε ππαηηηφηεηα 
ηνπ πληεξεηή, ηφηε ππνρξεψλεηαη απηφο ζηελ πιήξε κεηά ησλ πιηθψλ επηζθεπή 
κε δηθέο ηνπ δαπάλεο.  
 
 12. Ο εξγνιάβνο ππνρξενχηαη λα κεξηκλήζεη κε δηθά ηνπ έμνδα, γηα ηνλ 
έιεγρν θαη ηηο δνθηκέο ησλ αλειθπζηήξσλ απφ πηζηνπνηεκέλν θνξέα ειέγρνπ 
(έλα θαη’ έηνο), ηελ έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ θαη φισλ ησλ αλαγθαίσλ 
δηθαηνινγεηηθψλ, ηελ πξνζθφκηζε θαη θαηαρψξεζή ηνπο ζηελ αξκφδηα Γ/λζε 
Βηνκεραλίαο ηεο Ννκαξρίαο γηα ηελ αλαλέσζε ηεο θαηαρψξεζεο ησλ 
αλειθπζηήξσλ, εληφο ηξηψλ κελψλ απφ ηελ αλάιεςε ηεο ζπληήξεζεο. Ο 
ζπληεξεηήο ζα θνηλνπνηήζεη ζηνλ ηδηνθηήηε θαηάινγν ησλ αλαγλσξηζκέλσλ 
θνξέσλ ειέγρνπ θαη ν ηδηνθηήηεο ζα ππνδείμεη ζε πνηνλ θνξέα ζα αλαηεζεί ν 
έιεγρνο ησλ αλειθπζηήξσλ θαη ε αμηνιφγεζε ηεο ζπκκφξθσζήο ηνπο πξνο ηηο 
απαηηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 
 
 13. Ο ππεχζπλνο ζπληεξεηήο νθείιεη λα παξίζηαηαη θαηά ηνλ πεξηνδηθφ 
έιεγρν ησλ  αλειθπζηήξσλ θαη λα ζπλδξάκεη ζηε δηεμαγσγή ηνπ. 
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 14. Δάλ γηα θάπνηνπο αλειθπζηήξεο δελ ππάξρνπλ άδεηεο ιεηηνπξγίαο, ν 
αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο θαζψο 
επίζεο θαη ζηε ζχληαμε ζρεδίσλ πνπ ηπρφλ απαηηνχληαη (κεραλνινγηθφ ζρέδην, 
ειεθηξνινγηθφ ζρεκαηηθφ δηάγξακκα) θαη λα  γηα ηελ λνκηκνπνίεζε ηνπο 
ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ ππ’ αξ. Φ.9.2/νηθ 29362/1957 Απφθαζε πεξί 
πκπιεξψζεσο ησλ δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, 
ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. 
 
 15. Δπίζεο, δεδνκέλνπ φηη ζχκθσλα κε ηελ πθηζηάκελε λνκνζεζία «Όινη 
νη αλειθπζηήξεο, πθηζηάκελνη ήδε θαη λένη, ζα πξέπεη λα έρνπλ ζπληειεζηή 
αέξγνπ ηζρχνο (ζπλθ) ην ειάρηζην 0,95, γηα ηελ επηβεβαίσζε ηνπ παξαπάλσ 
νξίνπ ν ζπληεξεηήο πξνβαίλεη ζηηο απαξαίηεηεο ηερληθέο κεηξήζεηο θαη εθφζνλ 
είλαη απαξαίηεην εγθαζηζηά θαηάιιειε αληηζηαζκηζηηθή δηάηαμε ζηελ ειεθηξηθή 
εγθαηάζηαζε ησλ  αλειθπζηήξσλ. Ζ κέηξεζε δελ ακείβεηαη ηδηαηηέξσο, παξά 
κφλν ε αληηζηαζκηζηηθή δηάηαμε εθφζνλ απαηηεζεί. Ζ ζρεηηθή βεβαίσζε φηη 
πιεξείηαη ε παξαπάλσ ππνρξέσζε ππνβάιιεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν ζπληεξεηή 
ηνπ αλειθπζηήξα ζηελ Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο ηεο νηθείαο Ν.Α. , κε κέξηκλα ηνπ. 
 
 16. Ο εξγνιάβνο κε δηθά ηνπ έμνδα θαη κέξηκλα ππνρξενχηαη ζηε ζχλαςε 
αζθάιεηαο ζε κία κνλίκσο ιεηηνπξγνχζα ζηελ Διιάδα αζθαιηζηηθή εηαηξεία 
αηπρεκάησλ σο αθνινχζσο: 
  α. Γηα αηνκηθέο βιάβεο ελφο (1) αηφκνπ εθάζηνηε θαη γηα θάζε  
αηχρεκα πνπ ζα ζπκβεί ΠΔΝΖΝΣΑ ΥΗΛΗΑΓΔ Δπξψ (50.000 €). 
  β. Γηα πιηθέο δεκηέο ζε πξάγκαηα θαη γηα θάζε αηχρεκα πνπ ζα 
ζπκβεί,  ΔΗΚΟΗ ΥΗΛΗΑΓΔ Δπξψ (20.000 € ). 
  γ. Γηα εθάζηνηε νκαδηθφ αηχρεκα πνπ ζα ζπκβεί, ΔΚΑΣΟΝ 
ΔΒΓΟΜΖΝΣΑ ΥΗΛΗΑΓΔ Δπξψ (170.000 €). 
 
 17. Πξνο ηνχην ν Δξγνιάβνο νθείιεη λα παξαδψζεη κε ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο ζην Ννζνθνκείν αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο, 
ππνρξενχηαη δε λα ην δηαηεξεί ζε ηζρχ θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο παξνχζεο 
ζπκβάζεσο. 
 
 18. Δπηπιένλ ππνρξενχηαη ζηελ αζθάιηζε ηνπ έξγνπ έλαληη 
νπνηαζδήπνηε πιηθήο δεκίαο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Ννζνθνκείνπ πνπ κπνξεί λα 
πξνθιεζεί απφ ζθάικα ηνπ αλαδφρνπ 
 
 19. Ο εξγνιάβνο εθηφο ησλ σο άλσ θέξεη αθέξαηα ηελ επζχλε (αζηηθή θαη 
πνηληθή) γηα ηπρφλ αηχρεκα απφ θαθή ζπληήξεζε ησλ αλειθπζηήξσλ αθ' ελφο 
κελ δηα ην πξνζσπηθφ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαζψο θαη γηα νπνηνλδήπνηε ηξίην. 
 
 20. Ο ζπληεξεηήο ησλ αλειθπζηήξσλ πξέπεη λα δηαζέηεη ην θαηάιιειν 
ζπλεξγείν ζπληήξεζεο απνηεινχκελν απφ ην θαηά λφκν πξνβιεπφκελν 
πξνζσπηθφ κε ηηο αληίζηνηρεο άδεηεο, γηα ηελ αλά 15ήκεξνλ ηνπιάρηζηνλ 
ζπληήξεζε απηψλ. 
 
 21. Απηνί πξέπεη λα εθνδηάδνληαη απφ ην ζπληεξεηή ηνπ αλειθπζηήξα κε 
ην θαηάιιεια φξγαλα θαη κέζα γηα ηελ θαιή ζπληήξεζε απηνχ.  
 
 22. Πξέπεη λα απαζρνιεί πξνζσπηθφ αλάινγν ηνπ αξηζκνχ ησλ 
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αλαιεθζέλησλ παξ' απηνχ αλειθπζηήξσλ, ππνινγηδνκέλνπ ελφο ζπλεξγείνπ γηα 
πέληε ην πνιχ ζπληεξήζεηο αλειθπζηήξσλ εκεξεζίσο θαη γηα 25 εξγάζηκεο 
εκέξεο κεληαίαο. 
 
 23. Ο ζπληεξεηήο ππνρξεψλεηαη ζηελ αλά ηξίκελν επηζεψξεζε ησλ 
αλειθπζηήξσλ, δηα δηπισκαηνχρνπ Μ-Ζ ηνπ Δ.Μ.Π ή ηζνηίκνπ ζρνιήο θαη 
ππνβνιήο εθζέζεσο γηα ηελ θαηάζηαζε εθάζηνπ αλειθπζηήξα αλαθεξνκέλσλ 
αλαιπηηθψο ησλ ειιείςεσλ ή ησλ αλαγθαηνχλησλ επηζθεπψλ. 
 
 24. Δθ' φζνλ ν πληεξεηήο θιεζεί θαη δελ παξνπζηαζζεί πξνο 
απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο ή θζνξάο θάπνηνπ αλειθπζηήξα, εληφο ρξνληθνχ 
νξίνπ, φπσο ηνχην θαζνξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 6 , ην Ννζνθνκείν δηθαηνχηαη λα 
αλαζέζεη ηελ εξγαζία ζε άιιν ηερληθφ γξαθείν θαη λα παξαθξαηήζεη ηελ 
θαηαβιεζείζα ζε απηφ ακνηβή απφ ηελ κεληαία απνδεκίσζε ηνπ ζπληεξεηή, 
ζπγρξφλσο δε λα επηβάιεη πξφζηηκν ζηνλ πληεξεηή γηα κελ ηελ πξψηε θνξά ίζν 
κε ην 1/5 ηεο κεληαίαο απνδεκίσζεο, γηα δε ηελ δεχηεξε θνξά ίζν κε ην 1/2 θαη 
γηα ηελ ηξίηε θνξά λα θεξχμεη απηφλ έθπησην, ε δε εγγχεζε λα εθπέζεη ππέξ ηνπ 
Ν.Η.Μ.Σ.. Πξφζηηκν επηβάιιεηαη επίζεο ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ζπληεξεηήο 
ππεξβεί ηηο πξνζεζκίεο αθηλεηνπνίεζεο εθάζηνπ αλειθπζηήξα (θαηά ηε δηάξθεηα 
ησλ επηζθεπψλ), ην νπνίν θαζνξίδεηαη ζε 100,00 € αλά εκέξα πξφζζεηεο 
αθηλεηνπνίεζεο. 
 
 25. ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζπληεξεηή πεξηιακβάλνληαη φια ηα 
πξνβιεπφκελα απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία , φπσο απηά πεξηγξάθνληαη, Αξηζκ. 
ΦΑ΄ 9.2/7543/403 , ΦΔΚ 696 Β/2007, Φ.Α/9.2/ΟΗΚ 28425/ΦΔΚ 2604 Β/2008 
 
Β. Δπηζθεπέο 
 
(1)Αλειθπζηήξεο Νν 6, Νν 7, Νν 8  
Πιήξεο αληηθαηάζηαζε δαπέδσλ  
 
(2)Αλειθπζηήξαο Νν 9 
Απνμήισζε απηφκαηεο ζχξαο ζαιάκνπ 
Πιήξεο αληηθαηάζηαζε δαπέδσλ  
Αληηθαηάζηαζε επέλδπζεο ζαιάκνπ 
 Αληηθαηάζηαζε νξνθήο ζαιάκνπ 
Δπαλαηνπνζέηεζε, ξχζκηζε απηφκαηεο ζχξαο 
 
Γ. Γεληθνί όξνη 
 Μέζα ζηνπο ζαιακίζθνπο θαη ζε εκθαλέο ζεκείν ζα ηνπνζεηεζνχλ 
πηλαθίδεο πνπ ζα αλαγξάθνπλ: 

  (1)  ηνλ ζπληεξεηή  
  (2) ηνλ αξηζκφ ζεηξάο παξαγσγήο θαη εγθαηαζηάζεσο ηνπ 

αλειθπζηήξα 
  (3) ην πξνβιεπφκελν θνξηίν  

  (4) ην έηνο θαηαζθεπήο  θαη  
  (5) ηνλ αξηζκφ αηφκσλ πνπ δχλαηαη κε αζθάιεηα λα κεηαθέξεη. 
 Μηθξέο πηλαθίδεο γηα ηνλ αξηζκφ αηφκσλ ζα ηνπνζεηεζνχλ εμσηεξηθά ζηηο 
ζχξεο ηνπ θξέαηνο ή θνληά ζε θαλεξά ζεκεία. 
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ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΩΝ ΝΗΜΣ 

 ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΑ Νν1 - ΝΔΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ – ΑΡΗΣΔΡΖ ΠΣΔΡΤΓΑ 

Δίδνο αλειθπζηήξα :  Ζιεθηξνθίλεηνο / αηφκσλ 

ηάζεηο/φξνθνη :  Δθηά 

Κηλεηήξαο: Otis 140 VAT,5KW 

Ολνκαζ. θνξηίν/άηνκα: 300kg/ 4 άηνκα 

Σαρχηεηα αλειθπζηήξα: 0,83 m/s 1:1 

Θχξεο ζαιάκνπ: bus 

Ζι. Πίλαθαο: Otis MCS 220 

 

ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΑ Νν2 - ΝΔΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ – ΑΡΗΣΔΡΖ ΠΣΔΡΤΓΑ 

 

Δίδνο αλειθπζηήξα :  Ζιεθηξνθίλεηνο / αηφκσλ 

ηάζεηο/΄Οξνθνη :  Δθηά 

Κηλεηήξαο: Otis 140 VAT,5KW 

Ολνκαζ. θνξηίν/άηνκα: 300kg/4 άηνκα 

Σαρχηεηα αλειθπζηήξα: 0,83 m/s 1:1 

Θχξεο ζαιάκνπ: bus 

Ζι. Πίλαθαο: Otis MCS 220 

ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΑ Νν3 - ΝΔΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ – ΑΡΗΣΔΡΖ ΠΣΔΡΤΓΑ 

 

Δίδνο αλειθπζηήξα :  Τδξαπιηθφο / αηφκσλ 

ηάζεηο/΄Οξνθνη :  Γχν 
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Κηλεηήξαο : 20 KW 

Ολνκαζ. θνξηίν/άηνκα : 1500kg/20 άηνκα 

Σαρχηεηα αλειθπζηήξα : 0,63 m/s  

Θχξεο ζαιάκνπ : Απηνκ./ ηειεζθνπηθέο 

Ζι. Πίλαθαο : electrolift 

 

ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΑ Νν4 - ΝΔΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ – ΓΔΞΗΑ ΠΣΔΡΤΓΑ 

 

Δίδνο αλειθπζηήξα :  Ζιεθηξνθίλεηνο / αηφκσλ 

ηάζεηο/΄Οξνθνη :  νρηψ 

Κηλεηήξαο : Otis 140VAT 

Ολνκαζ. θνξηίν/άηνκα : 300 kg /4 άηνκα 

Σαρχηεηα αλειθπζηήξα : 0,83 m/s  

Θχξεο ζαιάκνπ : bus 

Ζι. Πίλαθαο : Otis lem 

 

ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΑ Νν5 - ΝΔΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ – ΓΔΞΗΑ ΠΣΔΡΤΓΑ 

 

Δίδνο αλειθπζηήξα :  Ζιεθηξνθίλεηνο / αηφκσλ 

ηάζεηο/΄Οξνθνη :  oρηψ 

Κηλεηήξαο: Otis 140 vat 5kw 

Ολνκαζ. θνξηίν/άηνκα: 300 kg/4 άηνκα 
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Σαρχηεηα αλειθπζηήξα: 0,83 m/s  

Θχξεο ζαιάκνπ: bus 

Ζι. Πίλαθαο: Otis lem 

 

ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΑ Νν6 – ΑΘΔΝΟΦΟΡΟ ΝΔΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ– ΓΔΞΗΑ ΠΣΔΡΤΓΑ 

 

Δίδνο αλειθπζηήξα :  Ζιεθηξνθίλεηνο / αζζελνθφξν 

ηάζεηο/΄Οξνθνη :  νρηψ 

Κηλεηήξαο: Otis 18ATF 15kw 

Ολνκαζ. θνξηίν/άηνκα: 1125 kg/15 άηνκα 

Σαρχηεηα αλειθπζηήξα: 1,00 m/s  

Θχξεο ζαιάκνπ: Απηνκ./ζπξφκελεο 

Ζι. Πίλαθαο: Otis MCS 220 OVF  

ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΑ Νν7 – ΑΘΔΝΟΦΟΡΟ ΠΑΛΑΗΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ 

 

Δίδνο αλειθπζηήξα :  Ζιεθηξνθίλεηνο / αζζελνθφξν 

ηάζεηο/΄Οξνθνη :  Έμη 

Κηλεηήξαο: Otis 18ATF 15kw 

Ολνκαζ. θνξηίν/άηνκα: 1200 kg/16 άηνκα 

Σαρχηεηα αλειθπζηήξα: 1,00 m/s  

Θχξεο ζαιάκνπ: Απηνκ./ηειεζθνπηθέο 

Ζι. Πίλαθαο: Otis MSC 220 OVF 
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ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΑ Νν8 – ΑΘΔΝΟΦΟΡΟ ΠΑΛΑΗΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ 

 

Δίδνο αλειθπζηήξα :  Ζιεθηξνθίλεηνο / αζζελνθφξν 

ηάζεηο/φξνθνη :  Έμη 

Κηλεηήξαο: THYSSEN 10 KW 

Ολνκαζ. θνξηίν/άηνκα: 1200 kg/16 άηνκα 

Σαρχηεηα αλειθπζηήξα: 0,60 m/s 2:1 

Θχξεο ζαιάκνπ: Απηνκ./ζπξφκελεο 

Ζι. Πίλαθαο: Otis MSC 220 OVF 

 

ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΑ Νν9 – ΑΛΟΝΗΟΤ ΠΑΛΑΗΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ 

 

Δίδνο αλειθπζηήξα :  Ζιεθηξνθίλεηνο / αηφκσλ 

ηάζεηο/φξνθνη :  Έμη 

Κηλεηήξαο: Otis 160 vat 5kw 

Ολνκαζ. θνξηίν/άηνκα: 525 kg/7 άηνκα 

Σαρχηεηα αλειθπζηήξα: 1 m /s 1:1 

Θχξεο ζαιάκνπ: Απηνκ./ζπξφκελεο 

Ζι. Πίλαθαο: Otis MSC OVF 10 
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ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΑ Νν10 ΚΟΤΕΗΝΑ ΠΑΛΑΗΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ 

 

Δίδνο αλειθπζηήξα :  Ζιεθηξνθίλεηνο / αηφκσλ 

ηάζεηο/Όξνθνη :  Έμη 

Κηλεηήξαο: Otis 15ATL 9HP 

Ολνκαζ. θνξηίν/άηνκα: 525 kg/7 άηνκα 

Σαρχηεηα αλειθπζηήξα: 1 m/s 1:1 

Θχξεο ζαιάκνπ: Απηνκ./ζπξφκελεο 

Ζι. Πίλαθαο: Otis MSC 220 2S 

 

ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΑ Νν11 ΓΗΟΗΚΖΣΖΡΗΟΤ 

 

Δίδνο αλειθπζηήξα :  Ζιεθηξνθίλεηνο / αηφκσλ 

ηάζεηο/φξνθνη :  ηξείο 

Κηλεηήξαο: Otis 18ATF 9 HP 

Ολνκαζ. θνξηίν/άηνκα: 900 kg/12 άηνκα 

Σαρχηεηα αλειθπζηήξα: 0,60 m/s 1:1 

Θχξεο ζαιάκνπ: BUS 

Ζι. Πίλαθαο: Otis MSC 220 2S 

 

  

 
           ρεο (ΤΗ) Κσλ/λνο Βίιιηαο         

   Αθξηβέο αληίγξαθν           Τπνδηεπζπληήο 
 

         Λγνο (Ο) Γεψξγηνο Πιαζηάξαο                  
          Πξντζη. Σκ. Πξνκεζεηψλ                       
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Γ» ζηε ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ 
ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 03/2018 ΜΔΣΟΥΗΚΟY ΣΑΜΔΗΟY 

ΣΡΑΣΟΤ  
Αζήλα, 13 ΑΠΡ 2018 

  
ΦΑΚΔΛΟ «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ» 

 
1. Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ππνβάιινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά 

ηνπο, εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ζηνλ ππνθάθειν 

«ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ» ζπκπιεξσκέλν ην έληππν Σ.Δ.Τ.Γ. (Δπηζπλάπηεηαη ζηελ 

Πξνζζήθε «1» ηνπ Παξαξηήκαηνο ζπκπιεξσκέλε ε πξψηε ζειίδα) αξ. 

απφθαζεο 158/2016 (ΦΔΚ 3698 Β/16.11.2016) ηνπ Ν. 4412/2016 άξζξν 79 

παξάγξαθνο 4. ην έληππν ΣΔΤΓ ζα πξέπεη λα ζπκπιεξσζνχλ απφ ηνπο 

νηθνλνκηθνχο θνξείο ηα κέξε: Μέξνο ΗΗ (Α, Β, Γ, Γ) Μέξνο ΗΗΗ (Α, Β, Γ, Γ) Μέξνο ΗV 

(α) θαη Μέξνο VI. Πξνζθνξά ζηελ νπνία δελ ζα ππάξρεη ην αλσηέξσ έληππν ζα 

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζχκθσλα κε ηελ 

Καηεπζπληήξηα Οδεγία 15 ηεο ΔΑΑΓΖΤ  http://www.eaadhsy.gr/index.php/m-

foreis/m-odigies/234-kateythynthria-odhgia-15 . 

 
2. Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν.1599/1986 ζηελ νπνία λα δειψλεηαη φηη ε 

εηαηξεία (ή επηρείξεζε): 
  α. Έιαβαλ γλψζε ησλ φξσλ ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ησλ ηερληθψλ 
πεξηγξαθψλ θαη ηνπο νπνίνπο ΑΠΟΓΔΥΟΝΣΑΗ πιήξσο θαη αλεπηθύιαθηα. ηελ 
πεξίπησζε πνπ νη ππεξεζίεο ηνπο παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο ή δηαθνξνπνηήζεηο, 
απφ απηά πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ ηερληθή πξνδηαγξαθή ή πξνδηαγξαθή (θαηά 
πεξίπησζε) ηνπ Ηδξχκαηνο, απηέο πξέπεη απαξαίηεηα λα αλαθέξνληαη κε 
ιεπηνκέξεηεο ζηελ πξνζθνξά ησλ πξνκεζεπηψλ. 
  β. Γε ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζαλ άκεζν ή έκκεζν αληηπξφζσπν ηνπο, 
κφληκν ή ζε εθεδξεία Αμησκαηηθφ ησλ ηξηψλ θιάδσλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ ή 
ππάιιειν ηνπ Ηδξχκαηνο εθφζνλ δελ έρεη παξέιζεη πεληαεηία απφ ηνλ ρξφλν 
απνζηξαηείαο ή ζπληαμηνδφηεζεο ηνπο. 

 
3. Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα αλσηέξσ έληππα ζα πξέπεη λα θέξνπλ 

εκεξνκελία εληφο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξν ηεο 
θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ θαη δελ απαηηείηαη 
βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ δεζκεχνληνο ηελ εηαηξεία απφ αξκφδηα 
Γηνηθεηηθή Αξρή ή ηα ΚΔΠ. 

           ρεο (ΤΗ) Κσλ/λνο Βίιιηαο         
   Αθξηβέο αληίγξαθν           Τπνδηεπζπληήο 

 
 
 
         Λγνο (Ο) Γεψξγηνο Πιαζηάξαο                  

          Πξντζη. Σκ. Πξνκεζεηψλ                        
 

  
ΠΡΟΘΖΚΔ  
 «1» Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 
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ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ 

 ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ 
ΣΡΑΣΟΤ 

 Αζήλα, 13 Απξ 2018 
  
ΠΡΟΘΖΚΖ «1» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β»  
ΣΖ ΓΗΑΚ: 03/2018  

 
ΣΤΠΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ (TEΤΓ) 

[άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016 (Α 147)] 
 γηα δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηώλ 

Μέξνο Η: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέα  θαη ηε 
δηαδηθαζία αλάζεζεο 

Παξνρή πιεξνθνξηώλ δεκνζίεπζεο ζε εζληθό επίπεδν, κε ηηο νπνίεο είλαη δπλαηή ε 
αδηακθηζβήηεηε ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

Α: Ολνκαζία, δηεύζπλζε θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (αα)/ αλαζέηνληα 
θνξέα (αθ) 
- Ολνκαζία: [Ννζειεπηηθφ Ίδξπκα Μεηνρηθνχ Σακείνπ ηξαηνχ] 
- Κσδηθφο  Αλαζέηνπζαο Αξρήο / Αλαζέηνληα Φνξέα ΚΖΜΓΖ : [50098] 
- Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε / Πφιε / Σαρ. Κσδηθφο: [Μνλή Πεηξάθε 10 – 12, ΣΚ 11521] 
- Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο: [Λγφο (Ο) Γεψξγηνο Πιαζηάξαο] 
- Σειέθσλν: [210 - 7288137] 
- Ζι. ηαρπδξνκείν: [promithies@nimts, promithiesnimts@gmail.com] 
- Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάν υπάρχει): [www.nimts.gr] 

Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο 
- Σίηινο ή ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζρεηηθνχ CPV): 
[ΤΝΣΖΡΖ – ΔΠΗΚΔΤΖ ΣΩΝ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΩΝ ΣΟΤ ΝΗΜΣ,  
CPV 50750000-7] 
- Κσδηθφο ζην ΚΖΜΓΖ: [ - ] 
- Ζ ζχκβαζε αλαθέξεηαη ζε έξγα, πξνκήζεηεο, ή ππεξεζίεο : [Τπεξεζίεο] 
- Δθφζνλ πθίζηαληαη, έλδεημε χπαξμεο ζρεηηθψλ ηκεκάησλ : [ - ] 
- Αξηζκφο αλαθνξάο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή (εάν υπάρχει): [ - ] 

 
ΟΛΔ ΟΗ ΤΠΟΛΟΗΠΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ Δ ΚΑΘΔ ΔΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΣΔΤΓ ΘΑ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ 
ΤΜΠΛΖΡΩΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΦΟΡΔΑ 

 
  

           ρεο (ΤΗ) Κσλ/λνο Βίιιηαο         
   Αθξηβέο αληίγξαθν           Τπνδηεπζπληήο 

 
 
 
         Λγνο (Ο) Γεψξγηνο Πιαζηάξαο                  

          Πξντζη. Σκ. Πξνκεζεηψλ                        
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Γ» ζηε ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ 
ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 03/2018 ΜΔΣΟΥΗΚΟY ΣΑΜΔΗΟY 

ΣΡΑΣΟΤ  
Αζήλα, 13 ΑΠΡ 2018 

 

ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ  
ΤΠ. ΑΡΗΘ.  /2018 

 ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΝΣΖΡΖΖ – ΔΠΗΚΔΤΖ ΣΩΝ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΩΝ ΣΟΤ ΝΗΜΣ    
 

ηελ Αζήλα ζήκεξα ηελ ……………….. εκέξα …………………..ηνπ έηνπο 2017, νη 
θάησζη ζπκβαιιφκελνη: 

Αθελόο 
 
 Σν Ννζειεπηηθφ Ίδξπκα Μεηνρηθνχ ηξαηνχ επί ηεο  νδνχ Μνλήο Πεηξαθή 
10-12, ΣΚ 11521, ηει :210-7288137-170, email: promithiesnimts@gmail.com , πνπ 
εθπξνζσπείηαη λφκηκα γηα ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο απφ ηνλ 
Γηεπζπληή – πληνληζηή Σαμρν Γεψξγην Γηαλλαθφ, θαη ην νπνίν ζην εμήο ζα 
αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε σο «ην Ίδξπκα». 

 
Καη αθεηέξνπ 

 
 Ζ Δηαηξεία κε ηελ επσλπκία ……………  πνπ εδξεχεη ζην ………….., επί 
ηεο νδνχ ………………….., Σ.Κ:………….., έρεη ΑΦΜ ………….. ππάγεηαη ζηελ 
…………………  θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ/ηελ ……………………. (ζα 
απνθαιείηαη «Αλάδνρνο»), ζπκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηα παξαθάησ: 
 

Λακβάλνληαο ππόςε : 
1) Σα Πξαθηηθά Αμηνιφγεζεο Απνηειεζκάησλ ηνπ ζρεηηθνχ ζπλνπηηθνχ 
δηαγσληζκνχ, 
2) Σελ Σερληθν – Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηνπ Πξνκεζεπηή ζην πιαίζην ηνπ 
πλνπηηθνχ  δηαγσληζκνχ θαη 
3) Σελ Φ.800/ / . /   2018/ΝΗΜΣ/ΓΟΤ/Σκ.Πξνκεζεηψλ  απφθαζε ηνπ Ηδξχκαηνο, 
κε ηελ νπνία θαηαθπξψζεθε ην απνηέιεζκα ηνπ πλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ ζηνλ 
Πξνκεζεπηή 

 
πκθώλεζαλ θαη έθαλαλ ακνηβαία απνδεθηά ηα αθόινπζα: 

 
      ΑΡΘΡΟ 1o 

ΑΝΑΘΔΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 
 

 Σν Ίδξπκα κε βάζε ην πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο ησλ 
νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ηεο Γηαγσληζηηθήο Γηαδηθαζία κε αξηζκφ /2018, αλαζέηεη 
ηελ πληήξεζε – Δπηζθεπή ησλ Αλειθπζηήξσλ ηνπ ΝΗΜΣ κε ην πνζφ ησλ 
………….επξώ (€). 

ΑΡΘΡΟ 2ν 
 ΗΥΤ ΣΖ  ΤΜΒΑΖ 

 
 Ζ ρξνληθή δηάξθεηα νινθιήξσζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε 
δχν (2) έηε κε δηθαίσκα παξάηαζεο έλα (1) εμάκελν κε ηνπο ίδηνπο φξνπο. 
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ΑΡΘΡΟ 3o 
ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΩΜΖ 

 
1. Ζ πιεξσκή ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ ην Ίδξπκα 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 200 ηνπ Ν.4412/2016 ζε πνζνζηφ 100% ηεο ζπλνιηθήο 
αμίαο ηνπ πξντφληνο (θάζε ηκεκαηηθήο παξαιαβήο), αθνχ αθαηξεζνχλ νη 
πξνβιεπφκελεο θξαηήζεηο θαη κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή. 

 
2. Ζ εμφθιεζε γίλεηαη κε βάζε ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη 

ηα ινηπά ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 200 ηνπ Ν.4412/2016 θαη ηελ 
ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηελ εμφθιεζε ηίηισλ πιεξσκήο ή ηελ είζπξαμε 
απαηηήζεσλ απφ ην Γεκφζην θαη ηα Ν.Π.Γ.Γ. δειαδή: 

 Πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ ηκήκαηνο πνπ αθνξά ε 
πιεξσκή ζχκθσλα κε ην άξζξν 219 ηνπ Ν.4412/2016. 

 Σηκνιφγην ηνπ αλαδφρνπ. 

 Δμνθιεηηθή απφδεημε ηνπ πξνκεζεπηή, εάλ ην ηηκνιφγην δελ θέξεη 
ηελ έλδεημε «Δμνθιήζεθε». 

 Πηζηνπνηεηηθά Φνξνινγηθήο θαη Αζθαιηζηηθήο Δλεκεξφηεηαο. 

 Πέξαλ ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ νη αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ 
δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή, κπνξνχλ λα δεηήζνπλ θαη νπνηνδήπνηε 
άιιν δηθαηνινγεηηθφ, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία. 

 
3. Ζ πξνζεζκία πιεξσκήο αλαζηέιιεηαη: 

 Καηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί απφ ηελ απνζηνιή ηεο 
ζρεηηθήο Έθζεζεο Γελνκέλεο Γαπάλεο απφ ην αξκφδην ηκήκα ζηελ αξκφδηα 
Τπεξεζία Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ γηα ην Ίδξπκα (ήηνη ΤΠΔΔΓ) θαη κέρξη ηε 
ζεψξεζε απηήο, 

 Καηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηπρφλ δηθαζηηθψλ δηελέμεσλ θαη  

 ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην Ν.4412/2016. 
 
4. Δπίζεο, δελ πξνζκεηξείηαη ν ρξφλνο θαζπζηέξεζεο ηεο πιεξσκήο 

πνπ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ πξνκεζεπηή (κε έγθαηξε ππνβνιή ησλ 
αλαγθαίσλ δηθαηνινγεηηθψλ). 

 
5. Φφξνη, δαζκνί, θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ θαη θάζε άιιε λφκηκε 

επηβάξπλζε θαζψο θαη θάζε άιινπ είδνπο δαπάλε πνπ πηζαλφλ πξαγκαηνπνηήζεη 
ν πξνζθέξσλ, επηβαξχλνπλ ηνλ ίδην. 

 
6. Ο Αλάδνρνο επηβαξχλεηαη κε ηηο λφκηκεο θξαηήζεηο Ηδίσο βαξχλεηαη κε 

ηηο αθφινπζεο θξαηήζεηο: 
  α. Κξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε 
πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε 
ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο Τπέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ επηβάιιεηαη (άξζξν 4 Ν.4013/2011 φπσο ηζρχεη).  
  β. Κξάηεζε χςνπο 0,02% ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, ε νπνία ππνινγίδεηαη 
επί ηεο αμίαο, εθηφο ΦΠΑ, ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο 
ζχκβαζεο. Σν πνζφ απηφ παξαθξαηείηαη ζε θάζε πιεξσκή απφ ηελ Αλαζέηνπζα 
Αξρή ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ θαη Πξνκεζεηψλ.  
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  γ. Κξάηεζε 0,06% ππέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ 
Πξνζθπγψλ (Α.Δ.Π.Π.), ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηφο ΦΠΑ, ηεο 
αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. Σν πνζφ απηφ 
παξαθξαηείηαη ζε θάζε πιεξσκή απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη γηα ινγαξηαζκφ 
ηεο Α.Δ.Π.Π.  
 

7. Οη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ 
ηέινο ραξηνζήκνπ 3% θαη ζηελ επ’ απηνχ εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ 20%.  

 
8. Καηά ηελ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο ησλ εηδψλ παξαθξαηείηαη ν 

πξνβιεπφκελνο απφ ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/1994 θφξνο εηζνδήκαηνο 4% επί 
ηεο θαζαξήο αμίαο κείνλ ησλ θξαηήζεσλ. 
 

ΑΡΘΡΟ 4ν 
ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΔΡΓΟΛΑΒΟΤ - ΤΝΣΖΡΖΣΖ 

 
 1. Ο εξγνιάβνο ζπληεξεηήο ππνρξενχηαη λα απαζρνιεί εμεηδηθεπκέλα 
ζπλεξγεία ζπληεξήζεσο αλειθπζηήξσλ, ζηειερσκέλα κε αδεηνχρνπο ηερλίηεο, 
πξνθεηκέλνπ νη αλειθπζηήξεο ηνπ Ννζνθνκείνπ λα ιεηηνπξγνχλ άςνγα, αζφξπβα 
θαη ρσξίο δηαθνπή. 
 2. Ο εξγνιάβνο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ αλαθεξφκελνπ έξγνπ είλαη 
απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ θάιπςε πάζεο θχζεσο δαπαλψλ πνπ 
απνξξένπλ απφ ππνρξέσζε πξνο ηξίηνπο, Γεκφζην, ΝΠΓΓ, ΝΠΗΓ θιπ. Καζψο 
επίζεο θαη γηα ηελ αζθάιηζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ έξγνπ. Τπνρξενχηαη λα ηεξεί 
ηνπο θαλφλεο αζθαιείαο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε λνκνζεζία θαη λα θαηαβάιεη ηηο 
πξνβιεπφκελεο εηζθνξέο, επηδφκαηα θιπ. Τπέξ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ελ γέλεη 
θέξεη ηελ επζχλε γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 
 
 3. Λνηπέο ππνρξεψζεηο ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα «Β» ηεο Γθμεο ε 
νπνία απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο ζχκβαζεο. 
 

ΑΡΘΡΟ 5Ο 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ - ΠΑΡΑΛΑΒΖ 

 
 1. Ζ παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο παξνρήο ππεξεζίαο 
θαη ε δηνίθεζε απηήο δηελεξγείηαη απφ ηελ θαζ’ χιελ αξκφδηα ππεξεζία ή άιισο 
απφ ηελ ππεξεζία ε νπνία νξίδεηαη κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. H 
παξαιαβή ησλ ππεξεζηψλ γίλεηαη απφ επηηξνπέο, πξσηνβάζκηεο ή θαη 
δεπηεξνβάζκηεο, πνπ ζπγθξνηνχληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 221 ηνπ Ν.4412/16. 
Καηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο δηελεξγείηαη ν απαηηνχκελνο έιεγρνο, ζχκθσλα κε 
ηα νξηδφκελα ζηε ζχκβαζε, κπνξεί δε λα θαιείηαη λα παξαζηεί θαη ν αλάδνρνο. Ο 
έιεγρνο γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη 
ζηα Παξαξηήκαηα «Α» θαη «Β» ηεο Γηαθήξπμεο. 
 
 2. Ζ επηηξνπή παξαιαβήο, κεηά ηνπο πξνβιεπφκελνπο ειέγρνπο 
ζπληάζζεη κεληαία πξσηφθνιια ζχκθσλα κε ην άξζξν 219 ηνπ λ. 4412/16. 
 
 3. Σα πξσηφθνιια πνπ ζπληάζζνληαη απφ ηηο επηηξνπέο (πξσηνβάζκηεο 
– δεπηεξνβάζκηεο) θνηλνπνηνχληαη ππνρξεσηηθά θαη ζηνπο αλαδφρνπο. 
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 4. Αλ ε επηηξνπή παξαιαβήο θξίλεη φηη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο δελ 
αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν 
πξνζσξηλήο παξαιαβήο, πνπ αλαθέξεη ηηο παξεθθιίζεηο πνπ δηαπηζηψζεθαλ απφ 
ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη γλσκνδνηεί αλ νη αλαθεξφκελεο παξεθθιίζεηο 
επεξεάδνπλ ηελ θαηαιιειφιεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ζπλεπψο αλ 
κπνξνχλ νη ηειεπηαίεο λα θαιχςνπλ ηηο ζρεηηθέο αλάγθεο.  
 
 5. ηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη δελ επεξεάδεηαη ε 
θαηαιιειφιεηα, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ 
νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξηζεί ε παξαιαβή ησλ ελ ιφγσ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, 
κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ε νπνία ζα πξέπεη λα είλαη αλάινγε πξνο 
ηηο δηαπηζησζείζεο παξεθθιίζεηο. Μεηά ηελ έθδνζε ηεο σο άλσ απφθαζεο, ε 
επηηξνπή παξαιαβήο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ 
παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηεο ζχκβαζεο θαη λα ζπληάμεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν 
νξηζηηθήο παξαιαβήο, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ απφθαζε.  
 
 6. Σν πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο εγθξίλεηαη απφ ην αξκφδην 
απνθαηλφκελν φξγαλν κε απφθαζή ηνπ, ε νπνία θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά θαη 
ζηνλ αλάδνρν. Αλ παξέιζεη ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ 30 εκεξψλ απφ ηελ 
εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ θαη δελ ιεθζεί ζρεηηθή απφθαζε γηα ηελ έγθξηζε ή ηελ 
απφξξηςή ηνπ, ζεσξείηαη φηη ε παξαιαβή έρεη ζπληειεζηεί απηνδίθαηα.  
 
 7. Αλεμάξηεηα απφ ηελ, θαηά ηα αλσηέξσ, απηνδίθαηε παξαιαβή θαη ηελ 
πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ, πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηε ζχκβαζε 
έιεγρνη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 219 ηνπ λ. 4412/2016. Ζ 
εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο δελ επηζηξέθεηαη πξηλ ηελ νινθιήξσζε φισλ 
ησλ πξνβιεπφκελσλ ειέγρσλ θαη ηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ. 
 

ΑΡΘΡΟ 6o 
ΚΖΡΤΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ Ω ΔΚΠΣΩΣΟΤ – ΚΤΡΩΔΗ – ΔΞΑΗΡΔΔΗ 

 
 1. Δπίζεο ν Αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηε 
ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκά ηνπ πνπ απνξξέεη απ’ απηή, κε εηζήγεζε ηεο 
Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Ηδξχκαηνο κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ 
νξγάλνπ θαη απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ηδξχκαηνο, εθφζνλ 
δηαπηζησζεί παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ πεξί εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, ακνηβψλ, 
σξαξίνπ εξγαζίαο, θνηλσληθψλ παξνρψλ, πγηεηλήο, απνδεκηψζεσλ θφξσλ θιπ, ή 
εθφζνλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο αζεηεί ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο. 
Δπίζεο ν Αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο εθφζνλ πησρεχζεη, ηεζεί ππφ 
αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή εθθαζάξηζε, ιπζεί ή αλαθιεζεί ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ή 
γίλνπλ πξάμεηο αλαγθαζηηθήο εθηειέζεσο ζε βάξνο ηνπ, ζην ζχλνιν ή ζε 
ζεκαληηθφ κέξνο ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπ ζηνηρείσλ ή έρεη  εθδνζεί ηειεζίδηθε 
απφθαζε θαηά ηνπ γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηφο ηνπ. 
 
 2. Με ηελ απφθαζε θήξπμεο ηνπ Αλαδφρνπ εθπηψηνπ απφ ηε ζχκβαζε 
κπνξεί λα ηνπ παξαζρεζεί ε δπλαηφηεηα εξγαζίαο κέρξη ηελ πξνεγνχκελε ηεο 
εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο νπνηαζδήπνηε δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ γίλεηαη ζε 
βάξνο ηνπ, πέξαλ ηεο νπνίαο νπδεκία εξγαζία γίλεηαη δεθηή. 
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 3. ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ηνπ αλαδφρνπ κε ηηο επηβιεζείζεο 
θπξψζεηο, απηφο κπνξεί λα αζθήζεη πξνζθπγή θαηά ηε δηαδηθαζία θαη ηηο 
πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 205 ηνπ Ν.4412/2016. Δπί ηεο πξνζθπγήο εηζεγείηαη ε 
νξηζζείζα αξκφδηα επηηξνπή Αμηνιφγεζεο Δλζηάζεσλ - Πξνζθνξψλ θαη 
απνθαζίδεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Ηδξχκαηνο. Ζ ελ ιφγσ απφθαζε δελ 
επηδέρεηαη ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε απηή πξνζβνιή κε άιιε, νπνηαζδήπνηε 
θχζεσο, δηνηθεηηθή πξνζθπγή. 

 
 4. Αλ ε πξνζθπγή γίλεη δεθηή ελ όισ ή ελ κέξεη, ε επηβιεζείζα πνηλή 
εμαιείθεηαη ή πξνζαξκφδεηαη αλάινγα θαη ην παξαθξαηεζέλ πνζφ απνδίδεηαη 
ζηνλ αλάδνρν κε ηελ ακνηβή ηνπ επφκελνπ κήλα. Ζ απφξξηςε ηεο πξνζθπγήο 
θαζηζηά ηζρπξή ηελ ηειεζίδηθα επηβιεζείζα πνηλή. 
 
 5. Δπηβάιινληαη νη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 218 ηνπ 
Ν.4412/2016 κε απφθαζε ηνπ έρνληα ηελ νηθνλνκηθή εμνπζία, χζηεξα απφ 
γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, ελεξγψληαο είηε απηεπάγγειηα απφ δηθή ηνπ 
πξσηνβνπιία, είηε θαηφπηλ ζρεηηθήο παξαγγειίαο ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Ηδξχκαηνο, 
είηε χζηεξα απφ έγγξαθε ή πξνθνξηθή επηζήκαλζε ηεο παξάβαζεο απφ ηα 
αληίζηνηρα ηκήκαηα ηνπ Ηδξχκαηνο. 
 
 6. Δθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Ν.4412/2016, o 
Αλάδνρνο επζχλεηαη θαη γηα θάζε δεκία πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη εηο βάξνο ηνπ 
Ηδξχκαηνο, απφ ηελ κε εθηέιεζε ή ηελ θαθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

 
 7. ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ αηηνχκελσλ ππεξεζηψλ 
παξαηεξεζνχλ παξαιήςεηο ή κε ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ζχκθσλα κε ηα 
ζπκθσλεζέληα ζηε ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί εθαξκφδνληαη ηα εμήο: 
  α. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα απνθαζηζηά άκεζα θάζε έιιεηςε ή 
πιεκκειή εξγαζία πνπ ζα παξαηεξείηαη θαη γλσζηνπνηείηαη ζ’ απηφλ εγγξάθσο 
απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ Ηδξχκαηνο. 
  β. Δάλ δελ ππάξρεη ζπκκφξθσζε γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ 
αλσηέξσ εληφο ηνπ νξηζζέληνο ρξφλνπ, επηβάιινληαη, κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
πκβνπιίνπ ηνπ Ηδξχκαηνο χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ 
Ηδξχκαηνο κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ νη πξνβιεπφκελεο 
θπξψζεηο – πξφζηηκα. 

 
 8. Ζ είζπξαμε ηπρφλ πξνζηίκνπ γίλεηαη, κε παξαθξάηεζε από ην 
ιαβείλ ηνπ αλάδνρνπ ή, ζε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ή έιιεηςεο απηνχ, κε 
ηζφπνζε θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, εθφζνλ ν αλάδνρνο δελ 
θαηαζέζεη ην απαηηνχκελν πνζφ. 

 
 9. ε πεξίπησζε έλσζεο αλαδφρσλ, ην πξφζηηκν επηβάιιεηαη 
αλαινγηθά ζε φια ηα κέιε ηεο έλσζεο. 
 

ΑΡΘΡΟ 7o 
ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΠΡΟΦΤΓΔ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΔΚΣΔΛΔΖ 

 
 Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε 
βάξνο ηνπ θπξψζεηο, λα ππνβάιιεη πξνζθπγή γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο 
δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 205 ηνπ Ν.4412/2016. 
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ΑΡΘΡΟ 8o 

ΔΓΓΤΖΔΗ – ΔΓΓΤΖΣΗΚΔ ΔΠΗΣΟΛΔ 
 

1. Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο παξνχζαο, ν Πξνκεζεπηήο θαηέζεζε ζην 
Ίδξπκα ηε κε αξηζκφ ………………………… εγγπεηηθή επηζηνιή ηεο 
……………………., πνζνχ ………………….. επξώ (……………..€) (5% ηεο 
ζπκθσλνχκελεο κε ηελ παξνχζα ακνηβήο ηνπ Αλαδφρνπ, κε 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θφξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο), κε ρξφλν ηζρχνο έσο ηελ 
εθπιήξσζε φισλ ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ. 

 
2. Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Ηδξχκαηνο 

κε ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε πξνο ηελ εγγπήηξηα ηξάπεδα θαη θνηλνπνίεζε πξνο 
ηνλ Αλάδνρν, ζε πεξίπησζε παξάβαζεο θάπνηνπ φξνπ ηεο παξνχζαο ή/θαη ηεο 
δηαθήξπμεο θαη ζε δηάζηεκα ηξηψλ εκεξψλ απφ ηελ εηδνπνίεζε απηήο γηα 
επηθείκελε θαηάπησζε. 

 
ΑΡΘΡΟ 9o 

ΛΤΖ – ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΤΜΒΑΖ 
 
 Ζ παξνχζα ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί ή λα ιπζεί ζχκθσλα κε ηα 
θαζνξηδφκελα ζην άξζξν 132 θαη 133 ηνπ Ν.4412/2016. 
 

ΑΡΘΡΟ 11o 
ΣΔΛΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 

 
1. Ζ παξνχζα ζχκβαζε: 
 α. Γηέπεηαη απφ ηνλ Ν.4412/2016 φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 
 β. Ζ ζεηξά ηζρχνο ησλ εγγξάθσλ ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο 

ζχλαςεο είλαη ε αθφινπζε, εθαξκνδνκέλσλ ζπκπιεξσκαηηθψο ησλ νηθείσλ 
δηαηάμεσλ ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα,:  

  (1) Ζ παξνχζα ζχκβαζε.  
  (2) Ο λ. 4412/2016  
  (3) Ζ Απφθαζε Καηαθχξσζεο Φ… ηνπ δηαγσληζκνχ  
  (4) Ζ Γηαθήξπμε (ππ’ αξηζ.     /2018) κε ηα Παξαξηήκαηά ηεο.  
  (5) Ζ Σερληθή Πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ.  
  (6) Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ. 
 
2. Ζ Τπεξεζία δελ αλαιακβάλεη ππνρξέσζε γηα κέηξα θαη απμήζεηο ησλ 

πάζεο θχζεσο δαπαλψλ, θφξσλ, ηειψλ θιπ. πνπ ζα ιεθζνχλ θαη δελ επζχλεηαη 
νχηε απνδέρεηαη νπνηαδήπνηε επίδξαζε ζηελ ηηκή, ηελ πνηφηεηα θαη ην ρξφλν 
παξάδνζεο ηνπ πιηθνχ, γηα νιφθιεξν ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ηζρχεη ε ζχκβαζε 
απηή. 

 
3. Ζ ελ ιφγσ ζχκβαζε δηέπεηαη απφ ην Διιεληθφ Γίθαην. ε πεξίπησζε 

δηαθνξψλ, πνπ ελδερνκέλσο πξνθχςνπλ ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία ή ηελ εθηέιεζε 
ή ηελ εθαξκνγή ηεο ζχκβαζεο απηήο ή εμ’ αθνξκήο ηεο, ην Ίδξπκα θαη ν αλάδνρνο 
θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα ηε θηιηθή επίιπζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηνπο 
θαλφλεο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ρξεζηψλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ πάληα ππφ ην 
πξίζκα ηεο πξνζηαζίαο ηνπ Γεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. ε πεξίπησζε αδπλακίαο 
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εμεχξεζεο θνηλά απνδεθηήο ιχζεο απνθιεηζηηθά αξκφδηα είλαη ηα Διιεληθά 
Γηθαζηήξηα θαη δε απηά ησλ Αζελψλ.  

 
4. Ζ παξνχζα ζχκβαζε θαηηζρχεη θάζε άιινπ θεηκέλνπ ζην νπνίν 

ζηεξίδεηαη, φπσο πξνζθνξά, Γηαθήξπμε, Απφθαζε Καηαθχξσζεο ή Αλάζεζεο, 
εθηφο θαηαδήισλ ζθαικάησλ ή παξαδξνκψλ.  

 
5. ε πεξίπησζε πνπ ε ζχκβαζε θαηαιείπεη θελά, επεηδή ηα 

αληηζπκβαιιφκελα κέξε δελ πξνέβιεςαλ θάπνην ή θάπνηα ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα, 
ηφηε απηά ζα ζπκπιεξσζνχλ κε ζπκπιεξσκαηηθή εξκελεία, ζχκθσλα κε ηελ θαιή 
πίζηε θαη ηα ζπλαιιαθηηθά ήζε θαη χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ 
ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. 

 
6. Ζ παξνχζα ζπληάρζεθε εηο δηπινχλ θαη αθνχ αλαγλψζζεθε θαη 

βεβαηψζεθε, ππνγξάθεηαη απφ ηνπο ζπκβαιινκέλνπο. 
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