
ειίδα 1 απφ 57 
 

Πξνο: Κάζε Δλδηαθεξφκελν    ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΜΣ 
         ΓΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 
         TMHMA ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ 
         Μνλήο Πεηξάθε 10 - 12, Σ.Κ. 115 21 
Κνηλ.: ΤΠ.Δ.Δ.Γ.      Σει: 210 7288170-137 
         Αζήλα,  21   Μαξ 19 
 
 

ΓΗΑΚΤΡΖΞΖ   Νν 03/2019 
ΑΝΟΗΚΣΟΤ, ΓΖΜΟΗΟΤ, ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ – ΤΝΣΖΡΖΖ ΛΔΒΖΣΟΣΑΗΧΝ ΚΑΗ ΣΖΝ ΚΑΛΤΦΖ ΒΑΡΓΗΑ 
ΤΓΡΑΤΛΗΚΟΤ ΓΗΑ ΓΤΟ ΔΣΖ ΜΔ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ ΔΞΑΜΖΝΖ ΠΑΡΑΣΑΖ 

 
ΤΝΟΠΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

 

πζηεκηθφο Αξηζκφο ΔΖΓΖ 70816 

Αλαζέηνπζα Αξρή Ννζειεπηηθφ Ίδξπκα Μεηνρηθνχ Σακείνπ 
ηξαηνχ 

Δίδνο Γηαδηθαζίαο Αλνηθηή δηαδηθαζία άξζξνπ 27 λ.4412/2016 

Αληηθείκελν χκβαζεο Παξνρή ππεξεζηψλ Λεηηνπξγίαο– 
πληήξεζεο Λεβεηνζηαζίσλ θαη θάιπςε 
Βάξδηαο Τδξαπιηθνχ γηα δχν έηε κε 
δπλαηφηεηα εμάκελεο παξάηαζεο 

Κσδηθφο CPV 50710000-5 

Κξηηήξην Καηαθχξσζεο Ζ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή 
άπνςε πξνζθνξά κε βάζε ηε βέιηηζηε 
ζρέζε πνηφηεηαο – ηηκήο 
 

Πξνζθνξέο Πξνζθνξέο κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ γηα 
ην ζχλνιν ηεο πξνκήζεηαο (Με Γηαηξεηή 
πξνκήζεηα) 

Πξνυπνινγηζκφο 188.400,00 € πιένλ ΦΠΑ 

Γηάξθεηα χκβαζεο Γχν (2) έηε κε δηθαίσκα πξναίξεζεο 
κνλνκεξψο απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή έμη 
(6) κελψλ 

Υξεκαηνδφηεζε ΚΑΔ0889, Πξνυπνινγηζκνχ ΝΗΜΣ– 2019-
2020-2021 

Σερληθή Πεξηγξαθή πσο πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα «Α» 

Δλαιιαθηηθέο Πξνζθνξέο Γελ Δπηηξέπνληαη 

Γιψζζα χκβαζεο  Διιεληθή 

Πεξίνδνο Ηζρχνο Πξνζθνξψλ Γέθα (10) Μήλεο 

Νφκηζκα Δπξψ (€) 

Ζκεξνκελία Γεκνζίεπζεο 21   Μαξηίνπ 2019 

Έλαξμε Τπνβνιήο Πξνζθνξψλ 21   Μαξηίνπ 2019 

Λήμε Τπνβνιήο Πξνζθνξψλ 15   Απξηιίνπ 2019 

Απνζθξάγηζε Πξνζθνξψλ 19   Απξηιίνπ 2019 

 1. Αλαζέηνπζα Αξρή θαη Αληηθείκελν ύκβαζεο 
  α. ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο: 
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Δπσλπκία Ννζειεπηηθφ Ίδξπκα Μεηνρηθνχ 
Σακείνπ ηξαηνχ 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε Μνλήο Πεηξάθε 10-12 

Πφιε Αζήλα 

Σαρπδξνκηθφο Κσδηθφο 11521 

Υψξα Διιάδα 

Κσδηθφο ΝUTS EL303 

Σειέθσλν 2107288137 - 170 

Φαμ 2107211223 

Ζιεθηξνληθφ Σαρπδξνκείν promithies-nimts@army.gr 
promithiesnimts@gmail.com 

Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο Λγφο (Ο) Γεψξγηνο Πιαζηάξαο, 
ΜΤ Καληψηεο Γεκήηξηνο, ΜΤ Σζίλα 
Ακαιία 

Γεληθή Γηεχζπλζε ζην δηαδίθηπν  (URL) https://417nimts.army.gr/ 

Γηεχζπλζε ηνπ πξνθίι αγνξαζηή ζην δηαδίθηπν 
(URL) 

https://417nimts.army.gr/ 

 
   (1) Δίδνο Αλαζέηνπζαο Αξρήο: 
Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή είλαη Ννζνθνκείν (ΝΠΓΓ επνπηεπφκελν απφ ην ΤΠΔΘΑ), κε 
Κεληξηθή Αλαζέηνπζα Αξρή θαη αλήθεη ζηελ Γεληθή Κπβέξλεζε (Τπνηνκέαο 
Γεκφζησλ Ννζνθνκείσλ - S 1311). 
   (2) Κύξηα Γξαζηεξηόηεηα Αλαζέηνπζαο Αξρήο: 
Ζ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο είλαη ε Τγεία. 
   (3) ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο 
    (α) Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δηαζέζηκα γηα 
ειεχζεξε, πιήξε, άκεζε & δσξεάλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζηελ δηεχζπλζε (URL) 
https://417nimts.army.gr/ θαη κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο ww.promitheus.gov.gr 
ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. 

    (β) Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά ζηελ 
δηεχζπλζε : www.promitheus.gov.gr 
 
  β. πλνπηηθά ηνηρεία ύκβαζεο: 
 

Δίδνο Γηαδηθαζίαο Αλνηθηή δηαδηθαζία άξζξνπ 27 λ.4412/2016 

Αληηθείκελν ύκβαζεο Παξνρή ππεξεζηψλ Λεηηνπξγίαο– πληήξεζεο 
Λεβεηνζηαζίσλ θαη θάιπςε Βάξδηαο Τδξαπιηθνχ 
γηα δχν έηε κε δπλαηφηεηα εμάκελεο παξάηαζεο 

Κσδηθόο CPV 50710000-5 

Κξηηήξην 
Καηαθύξσζεο 

Ζ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 
πξνζθνξά κε βάζε ηε βέιηηζηε ζρέζε πνηφηεηαο – 
ηηκήο 

Πξνζθνξέο Πξνζθνξέο κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ γηα ην 
ζχλνιν ηεο πξνκήζεηαο (Με Γηαηξεηή πξνκήζεηα) 

Πξνϋπνινγηζκόο 188.400,00 € πιένλ ΦΠΑ 

Γηάξθεηα ύκβαζεο Γχν (2) έηε κε δηθαίσκα πξναίξεζεο κνλνκεξψο 
απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή έμη (6) κελψλ 

Υξεκαηνδόηεζε ΚΑΔ 0889, Πξνυπνινγηζκνχ ΝΗΜΣ  2019-2020-

mailto:promithies-nimts@army.gr
http://www.promitheus.gov.gr/
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2021 

Σερληθή Πεξηγξαθή πσο πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα «Α» 

 
  γ. Θεζκηθό Πιαίζην: 
  Ζ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο δηέπεηαη απφ ηελ θείκελε 
λνκνζεζία θαη ηηο θαη’ εμνπζηνδφηεζε απηήο εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, 
φπσο ηζρχνπλ θαη ηδίσο: 
   (1) ΒΓ 109Α/1958 «Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο ησλ Οηθνλνκηθψλ 
Τπεξεζηψλ ηνπ Ννζειεπηηθνχ Ηδξχκαηνο ηνπ Μεηνρηθνχ Σακείνπ ηξαηνχ», 
   (2) ΝΓ 721/1970 «Οηθνλνκηθή Μέξηκλα θαη Λνγηζηηθφ ησλ 
Δλφπισλ Γπλάκεσλ» 
   (3) Ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πλεπκαηηθή Ηδηνθηεζία, πγγεληθά 
Γηθαηψκαηα θαη Πνιηηηζηηθά Θέκαηα» 
   (4) Ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο 
Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15 
   (5) Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κχξσζε Κψδηθα Φφξνπ 
Πξνζηηζέκελεο Αμίαο», 
   (6) N.3861/2010 (ΦΔΚ 112/Α/2010)  «Δλίζρπζε  ηεο  δηαθάλεηαο  
κε  ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε Νφκσλ θαη Πξάμεσλ Κπβεξλεηηθψλ, Γηνηθεηηθψλ 
θαη Απηνδηνηθεηηθψλ Οξγάλσλ»  
   (7) Ν. 4013/2011 «χζηαζε Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 
Γεκφζησλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ» 
   (8) 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 
   (9) Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην 
Διεγθηηθφ πλέδξην» 
   (10)Ν.4270/2014 «Αξρέο Γεκνζηνλνκηθήο Γηαρείξηζεο θαη 
Δπνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο νδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – Γεκφζην Λνγηζηηθφ θαη άιιεο 
δηαηάμεηο» 
   (11) 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 
   (12)Π.Γ. 28/2015 (Α' 34) «Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ 
πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία» 
   (13) Ν. 4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη 
Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» 
   (14) Π.Γ. 80/2016 (Α΄145) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο 
Γηαηάθηεο» 
   (15) 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» 
   (16) Αξ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ 
Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο «Τετνικές λεπηομέρειες και διαδικαζίες 
λειηοσργίας ηοσ Εθνικού Σσζηήμαηος Ηλεκηρονικών Δημοζίων Σσμβάζεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 
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   (17) Σελ ΤΑ 1191/14.3.2017 (ΦΔΚ Β΄ 969/22.3.2017) 
«Καζνξηζκφο ηνπ ρξφλνπ, ηξφπνπ ππνινγηζκνχ ηεο δηαδηθαζίαο παξαθξάηεζεο 
θαη απφδνζεο ηεο θξάηεζεο 0,06% ππέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ 
Πξνζθπγψλ (Α.Δ.Π.Π.), θαζψο θαη ησλ ινηπψλ ιεπηνκεξεηψλ εθαξκνγήο ηεο 
παξαγξάθνπ 3, ηνπ άξζξνπ 350 ηνπ Ν.4412/16 (Α΄ 147)». 
   (18) Σν ΠΓ 38/2017 (ΦΔΚ Α΄ 63/4.5.2017) «Καλνληζκφο 
Λεηηνπξγίαο ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ». 
   (19) Σν ΠΓ 39/2017 (ΦΔΚ Α΄ 64/4.5.2017) «Καλνληζκφο εμέηαζεο 
Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ ελψπηνλ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ 
Πξνζθπγψλ». 
   (20) Σν Ν.4472/17 (ΦΔΚ Α΄ 74/19.5.2017) (άξζξα 21-35, 47, 61 
θαη 119) «πληαμηνδνηηθέο δηαηάμεηο …, κέηξα εθαξκνγήο ησλ δεκνζηνλνκηθψλ 
ζηφρσλ … θαη ινηπέο δηαηάμεηο». 
   (21) Σελ ΤΑ 57654/22.5.2017 (ΦΔΚ Β΄ 1781/23.5.2017) «Ρχζκηζε 
εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ 
Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη 
Αλάπηπμεο». 
   (22) Σελ ΤΑ 56902/215/19.5.2017 (ΦΔΚ Β΄ 1924/2.6.2017) 
«Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο 
Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..)» 
   (23) Σν άξζξν 324 ηνπ Ν.4072/12 (ΦΔΚ Α΄ 86/11.4.2012) 
«Βειηίσζε επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο … θαη άιιεο δηαηάμεηο.» 
   (24) Σηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ζχκθσλα κε ην ΠΓ 
1248/20/05Φεβ 16 
   (25) Σν ΠΓ 1295/16ν/29.11.2018  
   (26) Δληνιή Δθηέιεζεο Έξγνπ 160004933/07-03-2019 
  δ. Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα 
δηαγσληζκνύ: 
   (1) Ζκεξνκελία έλαξμεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ είλαη ε 21 Mαξ 
19, εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 10:00. Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ 
πξνζθνξψλ είλαη ε 15 Απξ 19, εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 10:00. 
   (2) Ζ δηαδηθαζία ζα δηελεξγεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ 
Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..), κέζσ 
ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ σο άλσ ζπζηήκαηνο 19 Απξ 
19, εκέξα Παξαζθεπή θαη ψξα 10:00 
    
  ε. Γεκνζηόηεηα: 
   (1) Σν πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθε 
ζην Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Κ.Ζ.Μ.ΓΖ..). 
   (2) Σν πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθε 
αθφκε ζηε δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ..: http://www.promitheus.gov.gr, φπνπ 
έιαβε  πζηεκηθφ  Αξηζκφ:70816 
   (3) Πξνθήξπμε (πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο) 
δεκνζηεχεηαη θαη ζηνλ Διιεληθφ Σχπν, ζχκθσλα κε ην άξζξν 66 ηνπ λ. 4412/2016. 
   (4) Ζ πξνθήξπμε (πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο) φπσο 
πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπησζε 16 ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 
3861/2010, αλαξηήζεθε ζην δηαδίθηπν, ζηνλ ηζηφηνπνhttp://et.diavgeia.gov.gr/ 
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΑΤΓΔΗΑ) (ΑΓΑ : 6ΤΖΟΡΛ0-ΓΗ). 
   (5) Ζ δηαθήξπμε θαηαρσξήζεθε ζην δηαδίθηπν, ζηελ ηζηνζειίδα 
ηνπ Ηδξχκαηνο, ζηε δηεχζπλζε https://417nimts.army.gr/ (θαηεγνξία αλαθνηλψζεηο). 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
https://417nimts.army.gr/
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   (6) Ζ δαπάλε ησλ δεκνζηεχζεσλ ζηνλ Διιεληθφ Σχπν βαξχλεη ην 
Ίδξπκα. 
 
  ζη. Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο: 
   Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δεζκεχνληαη φηη: 
   (1) Σεξνχλ θαη ζα εμαθνινπζήζνπλ λα ηεξνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε 
ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ,  ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο 
δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, 
πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο 
ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, 
νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 
4412/2016. Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ 
ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ηηο 
αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο 
επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο. 
   (2) Γελ ζα ελεξγήζνπλ αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαζ’ 
φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, αιιά θαη θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο 
ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ 
   (3) Λακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαθπιάμνπλ ηελ 
εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο ηέηνηεο. 
 
 2. Γεληθνί θαη Δηδηθνί Όξνη πκκεηνρήο 
 
  α. Γεληθέο Πιεξνθνξίεο: 
   (1) Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο: 
    Σα έγγξαθα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο είλαη ηα 
αθφινπζα: 
    (α) Ζ παξνχζα Γηαθήξπμε (ΑΓΑΜ: 19PROC004652060) κε ηα 
παξαξηήκαηα «Α», «Β», «Γ» θαη «Γ» πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο. 
    (β) Σν Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο. 
    (γ) Οη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ηπρφλ παξέρνληαη 
ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο, ηδίσο ζρεηηθά κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηα ζρεηηθά 
δηθαηνινγεηηθά. 
    (δ) Σν ζρέδην ηεο ζχκβαζεο. 
   (2) Δπηθνηλσλία – Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο: 
    ιεο νη επηθνηλσλίεο ζε ζρέζε κε ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο 
δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη φιεο νη αληαιιαγέο πιεξνθνξηψλ, 
ηδίσο ε ειεθηξνληθή ππνβνιή, εθηεινχληαη κε ηε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ 
Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ), κέζσ ηεο 
Γηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ σο άλσ ζπζηήκαηνο. 
   (3) Παξνρή Γηεπθξηλήζεσλ: 
    (α) Σα ζρεηηθά αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ 
ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά, ην αξγφηεξν έμη (6) εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή 
εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ θαη απαληψληαη αληίζηνηρα ζην δηθηπαθφ ηφπν 
ηνπ δηαγσληζκνχ κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr, ηνπ 
Δ..Ζ.ΓΖ.. Αηηήκαηα παξνρήο ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ – δηεπθξηλίζεσλ 
ππνβάιινληαη απφ εγγεγξακκέλνπο ζην ζχζηεκα νηθνλνκηθνχο θνξείο, δειαδή 
απφ εθείλνπο πνπ δηαζέηνπλ ζρεηηθά δηαπηζηεπηήξηα πνπ ηνπο έρνπλ ρνξεγεζεί 
(φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο) θαη απαξαίηεηα ην ειεθηξνληθφ αξρείν κε 
ην θείκελν ησλ εξσηεκάησλ είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν. Αηηήκαηα παξνρήο 

http://www.promitheus.gov.gr/
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δηεπθξηλήζεσλ πνπ ππνβάιινληαη είηε κε άιιν ηξφπν είηε ην ειεθηξνληθφ αξρείν 
πνπ ηα ζπλνδεχεη δελ είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν, δελ εμεηάδνληαη. 
    (β) Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία 
παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ, νχησο ψζηε φινη νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί 
θνξείο λα κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε φισλ ησλ αλαγθαίσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ 
θαηάξηηζε ησλ πξνζθνξψλ ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 
     1/ ηαλ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, πξφζζεηεο 
πιεξνθνξίεο, αλ θαη δεηήζεθαλ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα έγθαηξα, δελ έρνπλ 
παξαζρεζεί ην αξγφηεξν έμη (6) εκέξεο πξηλ απφ ηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα 
ηελ παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ, 
     2/ ηαλ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πθίζηαληαη 
ζεκαληηθέο αιιαγέο. 
    (γ) Ζ δηάξθεηα ηεο παξάηαζεο ζα είλαη αλάινγε κε ηε 
ζπνπδαηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ ή ησλ αιιαγψλ. 
    (δ) ηαλ νη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο δελ έρνπλ δεηεζεί 
έγθαηξα ή δελ έρνπλ ζεκαζία γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαηάιιεισλ πξνζθνξψλ, δελ 
απαηηείηαη παξάηαζε ησλ πξνζεζκηψλ. 
   (4) Γιώζζα: 
    (α) Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή 
γιψζζα. 
    (β) Σπρφλ ελζηάζεηο ή πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο 
ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 
    (γ) Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία 
ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή 
ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 
    (δ) Σα απνδεηθηηθά έγγξαθα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή 
γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 
ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο 
Υάγεο ηεο 5.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α΄188). 
    (ε) Δηδηθφηεξα, φια ηα δεκφζηα έγγξαθα πνπ αθνξνχλ 
αιινδαπνχο νηθνλνκηθνχο θνξείο θαη πνπ ζα θαηαηεζνχλ απφ ηνπο πξνζθέξνληεο 
ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία, ζα είλαη λφκηκα επηθπξσκέλα, θαη ε κεηάθξαζε ησλ ελ 
ιφγσ εγγξάθσλ κπνξεί λα γίλεη είηε απφ ηε κεηαθξαζηηθή ππεξεζία ηνπ ΤΠ.ΔΞ., 
είηε απφ ην αξκφδην πξνμελείν, είηε απφ δηθεγφξν θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 
454 ηνπ Κ.Πνι.Γ. θαη 53 ηνπ Κψδηθα πεξί Γηθεγφξσλ, είηε απφ νξθσηφ 
κεηαθξαζηή ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο, αλ πθίζηαηαη ζηε ρψξα απηή ηέηνηα 
ππεξεζία. 
    (ζη) Δπηηξέπεηαη αληίζηνηρα ε θαηάζεζε νηνπδήπνηε δεκφζηνπ 
εγγξάθνπ θαη δηθαηνινγεηηθνχ πνπ αθνξά αιινδαπή Δπηρείξεζε κε ηε κνξθή 
επηθπξσκέλεο θσηνηππίαο πξνεξρφκελεο είηε απφ ην λφκηκν επηθπξσκέλν 
έγγξαθν απφ ην αξκφδην Πξνμελείν ηεο ρψξαο ηνπ πξνζθέξνληνο, είηε απφ ην 
πξσηφηππν έγγξαθν κε ηελ ζθξαγίδα «Apostile» ζχκθσλα κε ηελ ζπλζήθε ηεο 
Υάγεο ηεο 05-10-61. Ζ επηθχξσζε απηή πξέπεη λα έρεη γίλεη απφ δηθεγφξν θαηά 
ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ Κ.Π.Γ. θαη 53 ηνπ Κψδηθα πεξί Γηθεγφξσλ. 
    (δ) Δλεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα -
εηαηξηθά ή κε- κε εηδηθφ ηερληθφ πεξηερφκελν κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζηελ 
αγγιηθή, ρσξίο λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή. 
    (ε) Κάζε κνξθήο επηθνηλσλία κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, 
θαζψο θαη κεηαμχ απηήο θαη ηνπ αλαδφρνπ, ζα γίλνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή 
γιψζζα. 
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   (5) Δγγπήζεηο :  
    (α) Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ησλ παξαγξάθσλ 2β(2) θαη 4α 
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.  
    (β) Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη θαη’ επηινγή ησλ 
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο εθδφηεο ηεο παξαπάλσ 
παξαγξάθνπ. 
    (β) Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη θαη’ επηινγή ησλ 
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο εθδφηεο ηεο παξαπάλσ 
παξαγξάθνπ. 
    (γ) Οη εγγπήζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ θαη’ ειάρηζηνλ ηα 
αθφινπζα ζηνηρεία: 
     1/ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο, 
     2/ ηνλ εθδφηε, 
     3/ ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλνληαη, 
     4/ ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο, 
     5/ ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε, 
     6/ 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), 
     7/ ηνπο φξνπο φηη: 
      α/ ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, 
ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, θαη 
      β/ φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ ηεο 
θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ, 
     8/ ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο θαη ηελ 
εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, 
     9/ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο 
εγγχεζεο, 
     10/ 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 
     11/ ζηελ πεξίπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, ηνλ 
αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.  
    (δ) Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή επηθνηλσλεί κε ηνπο εθδφηεο ησλ 
εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο.  
 
  β. Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο :  
   (1) Γηθαηνύκελνη ζπκκεηνρήο :  
    (α) Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο 
παξνχζαο ζχκβαζεο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα θαη, ζε πεξίπησζε 
ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα κέιε απηψλ, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε:  
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     1/ Κξάηνο - κέινο ηεο Έλσζεο.  
     2/ Κξάηνο - κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ 
(Δ.Ο.Υ.).  
     3/ Σξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε 
Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα 
Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε 
Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο.  
     4/ ε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε 3 
ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο 
κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.  
    (β) Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
θαη ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ, δελ απαηηείηαη λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε 
λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο.  
    (γ) ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε 
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα κέιε ηεο επζχλνληαη έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο 
αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ.  
   (2) Δγγύεζε ζπκκεηνρήο: 
    (α) Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο 
παξνχζαο ζχκβαζεο, θαηαηίζεηαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο 
(πξνζθέξνληεο) εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο πνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 
ηξηψλ ρηιηάδσλ επηαθνζίσλ εμήληα νθηψ  επξψ (3.768,00 €). 
    (β) ηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε εγγχεζε 
ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη θαη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο 
φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έλσζε.  
    (γ) Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα 
ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ηεο 
παξαγξάθνπ 2δ(5) ηεο παξνχζαο, άιισο ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη. Ζ 
Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί, πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζθνξάο, λα δεηά απφ ηνλ 
πξνζθέξνληα λα παξαηείλεη, πξηλ ηε ιήμε ηνπο, ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο 
πξνζθνξάο θαη ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο.  
    (δ) Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κε ηελ 
πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο.  
    (ε) Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνπο ινηπνχο 
πξνζθέξνληεο κεηά: 
     1/ Σελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο 
πξνζθπγήο ή ηελ έθδνζε απφθαζεο επί αζθεζείζαο πξνζθπγήο θαηά ηεο 
απφθαζεο θαηαθχξσζεο.  
     2/ Σελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο 
αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ή ηελ έθδνζε απφθαζεο επ’ απηψλ.  
    (ζη) Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη αλ ν πξνζθέξσλ 
απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο απηήο, παξέρεη ςεπδή 
ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2β(3) έσο 2β(6), δελ 
πξνζθνκίζεη εγθαίξσο ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ παξνχζα δηθαηνινγεηηθά ή δελ 
πξνζέιζεη εγθαίξσο γηα ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 
   (3) Λόγνη απνθιεηζκνύ :  
    Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία 
ζχλαςεο ζχκβαζεο (δηαγσληζκφ) πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο, εθφζνλ 
ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα κεκνλσκέλν θπζηθφ ή λνκηθφ 
πξφζσπν) ή ζε έλα απφ ηα κέιε ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα έλσζε νηθνλνκηθψλ 
θνξέσλ) έλαο ή πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο:  
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    (α) ηαλ ππάξρεη ζε βάξνο ηνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή 
απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο:  
     1/ πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή 
νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 
24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 
300 ηεο 11.11.2008 ζ. 42).  
     2/ Γσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο 
πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ 
Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 
25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 
2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 
δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο 
νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα.  
     3/ Απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο 
ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ 
Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 
2803/2000 (Α’ 48).  
     4/ Σξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε 
ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 
ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002, γηα 
ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή 
απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην 
άξζξν 4 απηήο.  
     5/ Ννκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο 
δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην 
άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο 
ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε 
εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο 
(ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία 
κε ην λ. 3691/2008 (Α’ 166).  
     6/ Παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο 
αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ 
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ 
πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία 
ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 
2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία 
ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (Α΄ 215). 
     7/ Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη, επίζεο, φηαλ ην 
πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη 
κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρεη εμνπζία 
εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ.  
      α/ ηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο 
επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) θαη I.K.E. ηδησηηθψλ 
θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ, ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά θαη’ 
ειάρηζηνλ ζηνπο δηαρεηξηζηέο.  
      β/ ηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ε 
ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά θαη’ ειάρηζηνλ ηνλ Γηεπζχλνληα 
χκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.  
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      γ/ ε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ 
πξνζψπσλ, ε ππνρξέσζε ησλ πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ αθνξά ζηνπο λφκηκνπο 
εθπξνζψπνπο ηνπο.  
    (β) ηαλ ν πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ 
φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηφ 
έρεη δηαπηζησζεί απφ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή 
ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ή ηελ εζληθή 
λνκνζεζία ή/θαη φηαλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια 
κέζα φηη ν πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ 
θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο.  
     1/ Αλ ν πξνζθέξσλ είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ 
εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο 
θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή 
αζθάιηζε.  
     2/ Γελ απνθιείεηαη ν πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο, 
φηαλ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο 
εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά 
πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ είηε ππαγφκελνο ζε 
δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο.  
    (γ) Καη' εμαίξεζε, ν πξνζθέξσλ δελ απνθιείεηαη, φηαλ ν 
απνθιεηζκφο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2β(3)(β), ζα ήηαλ ζαθψο 
δπζαλάινγνο, ηδίσο φηαλ κφλν κηθξά πνζά ησλ θφξσλ ή ησλ εηζθνξψλ 
θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ έρνπλ θαηαβιεζεί ή φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
ελεκεξψζεθε ζρεηηθά κε ην αθξηβέο πνζφ πνπ νθείιεηαη ιφγσ αζέηεζεο ησλ 
ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο ζε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη κέηξα, 
ζχκθσλα κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 73 λ. 4412/2016, πξηλ 
απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο.  
    (δ) Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο 
ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε απφ 
ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο:  
     1/ Δάλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη 
ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016. 
     2/ Δάλ ηειεί ππφ πηψρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία 
εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ 
εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ 
ζπκβηβαζκνχ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ 
βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα 
δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή 
κπνξεί λα κελ απνθιείεη έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε κία εθ ησλ 
θαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε απηή, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη 
απνδεηθλχεη φηη ν ελ ιφγσ θνξέαο είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, 
ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηα κέηξα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο 
επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο.  
     3/ Τπάξρνπλ επαξθψο εχινγεο ελδείμεηο πνπ νδεγνχλ 
ζην ζπκπέξαζκα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπλήςε ζπκθσλίεο κε άιινπο 
νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ.  
     4/ Δάλ κία θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηά 
ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 4412/2016 δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί 
απνηειεζκαηηθά κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα.  
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     5/ Δάλ κία θαηάζηαζε ζηξέβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχ 
απφ ηελ πξφηεξε ζπκκεηνρή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο 
δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 48 ηνπ λ. 
4412/2016, δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα.  
     6/ Δάλ έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε 
πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο 
δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα θνξέα ή 
πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε 
θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο 
θπξψζεηο.  
     7/ Δάλ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ 
θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο 
απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, έρεη 
απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα 
δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 23 ηεο παξνχζαο.  
     8/ Δάλ επηρείξεζε λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε 
δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο Αλαζέηνπζα Αξρή, λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο 
πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε 
δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρεη εμ ακειείαο παξαπιαλεηηθέο 
πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ 
αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε.  
     9/ Δάλ έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ 
παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ ακθηβφισ ηελ αθεξαηφηεηά ηνπ, γηα ην νπνίν ηνπ 
επηβιήζεθε πνηλή πνπ ηνπ ζηεξεί ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο 
ζχκβαζεο δεκνζίσλ έξγσλ θαη θαηαιακβάλεη ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία. 
     Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί λα κελ απνθιείεη έλαλ 
νηθνλνκηθφ θνξέα, ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε κηα εθ ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ 
αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 2β(3)(δ)2/, ππφ ηελ πξνυπφζεζε 
φηη απνδεδεηγκέλα ν ελ ιφγσ θνξέαο είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, 
ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηα κέηξα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο 
επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο.  
    (ε) Ο πξνζθέξσλ απνθιείεηαη ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ 
ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, φηαλ 
απνδεηθλχεηαη φηη βξίζθεηαη, ιφγσ πξάμεσλ ή παξαιείςεψλ ηνπ, είηε πξηλ είηε 
θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο.  
    (ζη) Πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ εκπίπηεη ζε κηα απφ 
ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2β(3)(α) θαη 2β(3)(δ) κπνξεί 
λα πξνζθνκίδεη ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη φηη ηα κέηξα πνπ έιαβε 
επαξθνχλ γηα λα απνδείμνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ, παξφηη ζπληξέρεη ν ζρεηηθφο 
ιφγνο απνθιεηζκνχ (απηoθάζαξζε). Δάλ ηα ζηνηρεία θξηζνχλ επαξθή, ν ελ ιφγσ 
νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. Σα 
κέηξα πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο αμηνινγνχληαη ζε 
ζπλάξηεζε κε ηε ζνβαξφηεηα θαη ηηο ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο ηνπ πνηληθνχ 
αδηθήκαηνο ή ηνπ παξαπηψκαηνο. Αλ ηα κέηξα θξηζνχλ αλεπαξθή, γλσζηνπνηείηαη 
ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ην ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο απηήο. Οηθνλνκηθφο θνξέαο 
πνπ έρεη απνθιεηζηεί, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, κε ηειεζίδηθε απφθαζε, 
ζε εζληθφ επίπεδν, απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζχκβαζεο ή 
αλάζεζεο παξαρψξεζεο δελ κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ηεο αλσηέξσ δπλαηφηεηαο 
θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε.  
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    (δ) Ζ απφθαζε γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο επάξθεηαο ή κε ησλ 
επαλνξζσηηθψλ κέηξσλ θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν εθδίδεηαη ζχκθσλα κε 
ηα νξηδφκελα ζηηο παξ. 8 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016.  
    (ε) Οηθνλνκηθφο θνξέαο, ζηνλ νπνίν έρεη επηβιεζεί, κε ηελ 
θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ λ. 4412/2016, ε πνηλή ηνπ 
απνθιεηζκνχ απνθιείεηαη απηνδίθαηα θαη απφ ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο 
ηεο ζχκβαζεο. 
   (4) Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα :  
    ζνλ αθνξά ζηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα γηα ηελ 
παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη: 
    (α) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηεο 
ζπκκεηέρνπζαο εηαηξείαο κε ηα ζηνηρεία ησλ Τδξαπιηθψλ, Ζιεθηξνιφγσλ ή 
Μεραλνιφγσλ  Μεραληθψλ, νη νπνίνη ζα έρνπλ ηελ επζχλε ηεο επίβιεςεο ησλ 
ζπλεξγείσλ ζηε βάξδηα. 
    (β) Καηάινγνο έξγσλ ζηε κέζε ηάζε, πνπ έρνπλ εθηειέζεη ή 
επηβιέςεη νη πην πάλσ κεραληθνί πνπ ζα είλαη ππεχζπλνη βάξδηαο, 
    (γ) Καηάινγν παξφκνησλ έξγσλ πνπ έρεη εθηειέζεη ε εηαηξεία 
κε ηηο αληίζηνηρεο έγγξαθεο βεβαηψζεηο ησλ εξγνδνηψλ, απφ φπνπ ζα πξνθχπηεη ε 
θαιή εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο (απαηηείηαη δηαρσξηζκφο αλά θξηηήξην 1- 3) 
    (δ) Καηάζηαζε ζπλαθψλ εξγαζηψλ πνπ έρνπλ εθηειέζεη ζε 
λνζνθνκεία ή μελνδνρεία ή βηνκεραλίεο, θαζψο θαη έγγξαθεο βεβαηψζεηο ησλ 
εξγνδνηψλ απφ φπνπ ζα πξνθχπηεη ε θαιή εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο (απαηηείηαη 
δηαρσξηζκφο αλά θξηηήξην αμηνιφγεζεο 1-3), 
    (ε) Καηάζηαζε εξγαζηψλ ζε ζπληεξήζεηο – επηζθεπέο 
Λεβεηνζηαζίσλ, 
    (ζη) Βεβαίσζε ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη ην εηδηθεπκέλν 
πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιεί ε επηρείξεζε, ήηνη θαηάζηαζε πξνζσπηθνχ 
ζεσξεκέλε απφ ηελ επηζεψξεζε εξγαζίαο, θαη νη επαγγεικαηηθέο άδεηεο πνπ 
θαηέρεη έθαζηνο ηερληθφο. ε απηή ζα πξέπεη λα θαίλεηαη ζαθψο αλ ζην κφληκν 
πξνζσπηθφ ζπκπεξηιακβάλνληαη ειεθηξνιφγνη αδεηνχρνη εγθαηαζηάηεο – 
ζπληεξεηέο θαη νη άδεηεο πνπ απηνί θαηέρνπλ, θαζψο θαη πδξαπιηθνί, ηερλίηεο, 
Ζιεθηξνιφγνη θαη δηπισκαηνχρνη ειεθηξνιφγνη ή κεραλνιφγνη κεραληθνί 
(απαηηείηαη δηαρσξηζκφο αλά θξηηήξην αμηνιφγεζεο 4-6). 
    (δ) Καηάζηαζε πξνζσπηθνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ 
αλάιεςε ηεο εξγαζίαο απηήο θαη νη επαγγεικαηηθέο άδεηεο, πνπ ην πξνζσπηθφ 
απηφ δηαζέηεη, θαη ε ζρέζε εξγαζίαο κε ηνλ πξνζθέξνληα (απαηηείηαη δηαρσξηζκφο 
αλά θξηηήξην αμηνιφγεζεο 4-6). 
   (5) Πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα 
πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο :  
    (α) Πηζηνπνηεηηθφ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ηεο εηαηξείαο 
ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO 9001:2008 ή λεψηεξεο εθδφζεηο ή ηζνδχλακα γηα 
εγθαηάζηαζε ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εξγαζηψλ. 
    (β) Πηζηνπνηεηηθφ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο πγηεηλήο θαη 
αζθάιεηαο ηεο εξγαζίαο θαηά  ISO ΔΛΟΣ 1801 ή ΟΖSAS 18001: 2007 ή λεψηεξεο 
εθδφζεηο ή ηζνδχλακα. 
   (6) ηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ :  
    Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ή ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 
κπνξνχλ, φζνλ αθνξά ζηα θξηηήξηα ζρεηηθά κε ηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή 
ηθαλφηεηα (ηεο παξαγξάθνπ 2β(4), λα ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ 
ή ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, αληίζηνηρα, αζρέησο ηεο λνκηθήο θχζεο ησλ 
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δεζκψλ ηνπο κε απηνχο. ηελ πεξίπησζε απηή, απνδεηθλχνπλ φηη ζα έρνπλ ζηε 
δηάζεζή ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο, κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο ζρεηηθήο δέζκεπζεο 
ησλ θνξέσλ ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ ζηεξίδνληαη. 
   (7) Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο :  
    (α) Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή 
πξνζθνξώλ :  
     1/ Πξνο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε φηη νη πξνζθέξνληεο 
νηθνλνκηθνί θνξείο: α) δελ βξίζθνληαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηεο παξαγξάθνπ 
2β(3) θαη β) πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ησλ παξαγξάθσλ 2β(4) θαη 
2β(5) ηεο παξνχζεο, πξνζθνκίδνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο, σο 
δηθαηνινγεηηθφ ζπκκεηνρήο, ην πξνβιεπφκελν απφ ην άξζξν 79 παξ. 4 ηνπ λ. 
4412/2016 Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) (Β/3698/16-11-
2016), ζχκθσλα κε ην επηζπλαπηφκελν ζηελ παξνχζα Παξάξηεκα «Β», ην νπνίν 
απνηειεί ελεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε, κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ λ. 1599/1986.  
     2/ Σν ΣΔΤΓ θαηαξηίδεηαη απφ ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο 
βάζεη ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο Α ηεο Απφθαζεο 158/2016 
ηεο Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ. θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνχο 
θνξείο. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ησλ Καηεπζπληήξησλ 
Οδεγηψλ 15/2016 (ΑΓΑ: ΧΥ0ΓΟΞΣΒ-ΑΚΖ) θαη 23/2018 (ΑΓΑ: Φ3ΖΗΟΞΣΒ-Κ3Δ). 
Σν ΣΔΤΓ ζε επεμεξγάζηκε κνξθή είλαη αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 
Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ. (www.eaadhsy.gr). 
    (β) Απνδεηθηηθά κέζα :  
     1/ Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη 
νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ηνπο, φπσο νξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 
2β(1) έσο 2β(6), θξίλνληαη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο, θαηά ηελ ππνβνιή 
ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξνχζαο θαη θαηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο ζηηο 
πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 105 παξ. 3 πεξ. γ ηνπ λ. 4412/2016.  
     2/ Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα 
ππνβάιινπλ δηθαηνινγεηηθά ή άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία, αλ θαη ζην κέηξν πνπ ε 
Αλαζέηνπζα Αξρή έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιακβάλεη ηα πηζηνπνηεηηθά ή ηηο ζπλαθείο 
πιεξνθνξίεο απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε 
νπνηνδήπνηε θξάηνο - κέινο ηεο Έλσζεο, ε νπνία δηαηίζεηαη δσξεάλ, φπσο εζληθφ 
κεηξψν ζπκβάζεσλ, εηθνληθφ θάθειν επηρείξεζεο, ειεθηξνληθφ ζχζηεκα 
απνζήθεπζεο εγγξάθσλ ή ζχζηεκα πξνεπηινγήο. Ζ δήισζε γηα ηελ πξφζβαζε 
ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ εκπεξηέρεηαη ζην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο 
Γήισζεο (ΣΔΤΓ) ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016.  
     3/ Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα 
ππνβάινπλ δηθαηνινγεηηθά, φηαλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή δηαζέηεη ήδε ηα σο άλσ 
δηθαηνινγεηηθά θαη απηά εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ. 
     4/ Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ 
απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2β(3) νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο 
πξνζθνκίδνπλ αληίζηνηρα ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά:  
      α/ Γηα ηελ παξάγξαθν 2β(3)(α) απφζπαζκα ηνπ 
ζρεηηθνχ κεηξψνπ, φπσο ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ ή, ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακν 
έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο - 
κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη απηέο νη 
πξνυπνζέζεηο. Ζ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ηνπ σο άλσ απνζπάζκαηνο αθνξά 
θαη ζηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα ή ζηα πξφζσπα πνπ έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο 



ειίδα 14 απφ 57 
 

απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ θαηά ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζηελ σο άλσ 
παξάγξαθν.  
      β/ Γηα ηηο παξαγξάθνπο 2β(3)(β) θαη 2β(3)(δ)2/ 
πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή 
ρψξαο.  
       1 Αλ ην θξάηνο - κέινο ή ε ελ ιφγσ ρψξα δελ 
εθδίδεη ηέηνηνπ είδνπο έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθφ ή φπνπ ην έγγξαθν ή ην 
πηζηνπνηεηηθφ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο 
παξαγξάθνπο 2β(3)(α), 2β(3)(β) θαη 2β(3)(δ)2/, ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ 
κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο 
φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ 
ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, 
ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ 
θξάηνπο - κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο 
ν νηθνλνκηθφο θνξέαο.  
       2 Οη αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο παξέρνπλ, φπνπ 
θξίλεηαη αλαγθαίν, επίζεκε δήισζε ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη δελ εθδίδνληαη ηα 
έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ή φηη ηα έγγξαθα απηά 
δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 
2β(3)(α), 2β(3)(β) θαη 2β(3)(δ)2/. 
      γ/ Γηα ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 
2β(3)(δ), ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα ελψπηνλ 
αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ 
επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο - κέινπο ή ηεο ρψξαο 
θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ 
νη νξηδφκελνη ζηελ παξάγξαθν ιφγνη απνθιεηζκνχ.  
      δ/ Γηα ηελ παξάγξαθν 2β(3)(ε), ππεχζπλε δήισζε 
ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο 
αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ 
ηνπ θξάηνπο - κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ φηη 
δελ έρεη εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ απφθαζε απνθιεηζκνχ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 74 
ηνπ λ. 4412/2016.  
     5/ Γηα ηελ απφδεημε ηεο ηερληθήο ηθαλφηεηαο ηεο 
παξαγξάθνπ 2β(4) νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ θαηάινγν ησλ θπξηφηεξσλ 
ππεξεζηψλ πνπ παξαδφζεθαλ ηελ ηειεπηαία πεληαεηία, θαηά κέγηζην φξην, κε 
αλαθνξά ηνπ αληίζηνηρνπ πνζνχ, ηεο εκεξνκελίαο θαη ηνπ δεκφζηνπ ή ηδησηηθνχ 
παξαιήπηε, ζπλνδεπφκελν απφ ηηο αληίζηνηρεο βεβαηψζεηο θαιήο εθηέιεζεο ή 
εγγπεηηθέο επηζηνιέο ή άιιν απνδεηθηηθφ έγγξαθν θαζψο θαη ηηο αληίζηνηρεο 
θαηαζηάζεηο, ππεχζπλεο δειψζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη. 
     6/ Γηα ηελ απφδεημε ηεο ζπκκφξθσζήο ηνπο κε πξφηππα 
δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη πξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ηεο 
παξαγξάθνπ 2β(5) νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ αληίγξαθα ησλ 
πξσηφηππσλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ελ ιφγσ παξάγξαθν.  
     7/ Γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο ζχζηαζεο θαη 
εθπξνζψπεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη λνκηθφ 
πξφζσπν, πξνζθνκίδεη ηα θαηά πεξίπησζε λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζχζηαζεο θαη 
λφκηκεο εθπξνζψπεζεο (φπσο θαηαζηαηηθά, πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιψλ, 
αληίζηνηρα ΦΔΚ, ζπγθξφηεζε Γ.. ζε ζψκα, ζε πεξίπησζε Α.Δ., θ.ιπ., αλάινγα 
κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ δηαγσληδνκέλνπ). Απφ ηα αλσηέξσ έγγξαθα πξέπεη λα 
πξνθχπηνπλ ε λφκηκε ζχζηαζή ηνπ, φιεο νη ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ 
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θαηαζηαηηθψλ, ην/ηα πξφζσπν/α πνπ δεζκεχεη/νπλ λφκηκα ηελ εηαηξία θαηά ηελ 
εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ (λφκηκνο εθπξφζσπνο, δηθαίσκα 
ππνγξαθήο θιπ.), ηπρφλ ηξίηνη, ζηνπο νπνίνπο έρεη ρνξεγεζεί εμνπζία 
εθπξνζψπεζεο, θαζψο θαη ε ζεηεία ηνπ/ησλ ή/θαη ησλ κειψλ ηνπ νξγάλνπ 
δηνίθεζεο/ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ.  
     8/ Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε 
επίζεκνπο θαηαιφγνπο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο εζληθέο 
δηαηάμεηο ή δηαζέηνπλ πηζηνπνίεζε απφ νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο πνπ 
ζπκκνξθψλνληαη κε ηα επξσπατθά πξφηππα πηζηνπνίεζεο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ 
Παξαξηήκαηνο VII ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α’ ηνπ λ. 4412/2016, κπνξνχλ λα 
πξνζθνκίδνπλ ζηηο αλαζέηνπζεο αξρέο πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο εθδηδφκελν απφ 
ηελ αξκφδηα αξρή ή ην πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ αξκφδην νξγαληζκφ 
πηζηνπνίεζεο.  
      α/ ηα πηζηνπνηεηηθά απηά αλαθέξνληαη ηα 
δηθαηνινγεηηθά βάζεη ησλ νπνίσλ έγηλε ε εγγξαθή ησλ ελ ιφγσ νηθνλνκηθψλ 
θνξέσλ ζηνλ επίζεκν θαηάινγν ή ε πηζηνπνίεζε θαη ε θαηάηαμε ζηνλ ελ ιφγσ 
θαηάινγν. 
      β/ Ζ πηζηνπνηνχκελε εγγξαθή ζηνπο επίζεκνπο 
θαηαιφγνπο απφ ηνπο αξκφδηνπο νξγαληζκνχο ή ην πηζηνπνηεηηθφ, πνπ εθδίδεηαη 
απφ ηνλ νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο, ζπληζηά ηεθκήξην θαηαιιειφιεηαο φζνλ αθνξά 
ηηο απαηηήζεηο πνηνηηθήο επηινγήο, ηηο νπνίεο θαιχπηεη ν επίζεκνο θαηάινγνο ή ην 
πηζηνπνηεηηθφ.  
      γ/ Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε 
επίζεκνπο θαηαιφγνπο απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ηνπο.  
     9/ Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ 
θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ, θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα 
θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα 
πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 19 παξ. 2 ηνπ λ. 4412/2016.  
 
  γ. Κξηηήξην αλάζεζεο :  
   (1) Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα 
νηθνλνκηθή πξνζθνξά βάζεη ηε βέιηηζηε ζρέζε πνηφηεηαο – ηηκήο ζχκθσλα κε ηα 
αληίζηνηρα θξηηήξηα επηινγήο. Αλαιπηηθά ηα θξηηήξηα επηινγήο κε ηηο αληίζηνηρεο 
βαζκνλνκήζεηο θαζψο θαη ιεπηνκέξεηεο ηνπ ηξφπνπ αμηνιφγεζεο, πεξηγξάθνληαη 
ζην Παξάξηεκα «Α» ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ. 
   (2) Πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά είλαη 
εθείλε πνπ παξνπζηάδεη ην κηθξφηεξν ιφγν ηεο ζπγθξηηηθήο ηηκήο ηεο πξνζθνξάο 
(γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ) πξνο ηε βαζκνινγία ηεο. ε πεξίπησζε πνπ 
πξνθχςνπλ ηζνδχλακεο πξνζθνξέο, ε ππεξεζία επηιέγεη ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν 
κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζνδχλακεο 
πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ θαη 
παξνπζία ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζνδχλακεο πξνζθνξέο θαη 
ην απνηέιεζκα θαηαγξάθεηαη ζην πξαθηηθφ. 
   (3) Ζ βαζκνιφγεζε θαη θαηάηαμε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ζα  
πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηνλ ηχπν: 
U = Β1 * Κ1 + Β2 * Κ2+……Β11 * Κ11φπνπ Β νη αληίζηνηρνη ζπληειεζηέο 
βαξχηεηαο ηνπ θάζε θξηηεξίνπ θαη Κ νη βαζκνινγίεο ησλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο. Ζ 
βαζκνινγία θάζε θξηηεξίνπ αμηνιφγεζεο θπκαίλεηαη απφ100 έσο 110 βαζκνχο. Ζ 
βαζκνινγία είλαη 100 βαζκνί γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηθαλνπνηνχληαη αθξηβψο φινη 
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νη φξνη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. Ζ βαζκνινγία απηή απμάλεηαη έσο 110 
βαζκνχο φηαλ ππεξθαιχπηνληαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Ζ ζπλνιηθή 
βαζκνινγία φπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ αλσηέξσ ηχπν, θπκαίλεηαη απφ 100 έσο 110 
βαζκνχο. 
   (4) Οη βαζκνινγίεο ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξψλ 
πξνθχπηνπλ κε ηελ εθαξκνγή ηεο απιήο κεζφδνπ ησλ ηξηψλ ζηα επηπιένλ 
πξνζθεξφκελα κεγέζε (ζε ζρέζε κε ηηο απαηηνχκελεο ηηκέο). Ζ εθαξκνγή γίλεηαη 
γηα ηνπο επηπιένλ 10 βαζκνχο θαη ε βαζκνινγία εμάγεηαη κε ηνλ ηχπν: 

Κ = 100 + 10χ
ΠΤ − ΑΤ

ΒΤ − ΑΤ
 

πνπ ΠΣ ε πξνζθεξφκελε ηηκή, ΑΣ ε απαηηνχκελε ηηκή, ΒΣ ε βέιηηζηε 
πξνζθεξφκελε ηηκή. Γηεπθξηλίδεηαη φηη γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ έρνπκε ειάρηζην 
απαηηνχκελν φξην, βέιηηζηε ζεσξείηαη ε κεγαιχηεξε πξνζθνξά, ελψ γηα ηηο 
πεξηπηψζεηο πνπ έρνπκε κέγηζην απαηηνχκελν φξην, βέιηηζηε ζεσξείηαη ε 
κηθξφηεξε πξνζθνξά. Δπίζεο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ γηα θάπνην ραξαθηεξηζηηθφ 
δελ είλαη δπλαηφλ λα πξνζδηνξηζηεί ε ειάρηζηε ή ε κέγηζηε απαίηεζε ηεο 
ππεξεζίαο, ηφηε ε ειάρηζηε ή κέγηζηε αληίζηνηρα πξνζθεξφκελε απνδεθηή ηηκή 
απφ ην ζχλνιν ησλ πξνζθνξψλ, απνηειεί ηελ απαηηνχκελε ηηκή ΑΣ γηα ηελ 
πινπνίεζε ηνπ παξαπάλσ ηχπνπ. 
   (6) Ζ πιένλ ζπκθέξνπζα ηηκή είλαη εθείλε ε νπνία παξνπζηάδεη ην 

κηθξφηεξν ιφγν ηεο ζπγθξηηηθήο ηηκήο ηεο πξνζθνξάο πξνο ηε βαζκνινγία ηεο θαη 

ζα πξνθχςεη απφ ηνλ αθφινπζν ηχπν: 

Λ =  
Προσφερθείσα Οικονομική Τιμή

Τελική Βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς U
 

 
  δ. Καηάξηηζε – Πεξηερόκελν πξνζθνξώλ :  
   (1) Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ :  
    (α) Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κε βάζε ηηο απαηηήζεηο πνπ 
νξίδνληαη ζην Παξάξηεκα «Α» ηεο Γηαθήξπμεο, γηα ην ζχλνιν ηεο πξνθεξπρζείζαο 
πνζφηεηαο ηεο πξνκήζεηαο ηνπ θάζε είδνπο.(Με Γηαηξεηή πξνκήζεηα).  
    (β) Γελ επηηξέπνληαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο.  
    (γ) Ζ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή 
πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά ςεθηαθά είηε απφ φινπο ηνπο 
νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο 
λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν. ηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα 
πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 
ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο) θάζε κέινπο ηεο έλσζεο, θαζψο θαη ν 
εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο.  
   (2) Υξόλνο θαη ηξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ :  
    (α) Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο 
ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ 
Δ..Ζ.ΓΖ.., κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεη ε παξνχζα 
Γηαθήξπμε [παξάγξαθνο 1δ(1)], ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ζε ειεθηξνληθφ θάθειν, 
ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην λ. 4412/2016, ηδίσο άξζξα 36 θαη 37, θαη ηελ 
Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζκ. Π1/2390/2013 (ΦΔΚ 2677/Β – 21.10.13) «Σερληθέο 
ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ 
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..)».  
    (β) Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ νη ελδηαθεξφκελνη 
νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή, ρνξεγνχκελε απφ 
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πηζηνπνηεκέλε αξρή παξνρήο ςεθηαθήο ππνγξαθήο θαη λα εγγξαθνχλ ζην 
ειεθηξνληθφ ζχζηεκα (Δ..Ζ.ΓΖ.. - Γηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr) 
αθνινπζψληαο ηελ θαησηέξσ δηαδηθαζία εγγξαθήο ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 3.2 έσο 3.4 
ηεο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο αξηζκ. Π1/2390/2013 (ΦΔΚ 2677/Β – 21.10.13) 
«Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο 
Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..)».  
    (γ) Ο ρξφλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε 
ειεθηξνληθή επηθνηλσλία κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο βεβαηψλεηαη απηφκαηα απφ ην 
ζχζηεκα κε ππεξεζίεο ρξνλνζήκαλζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 37 
ηνπ λ. 4412/2016 θαη ην άξζξν 6 ηεο σο άλσ Τπνπξγηθήο Απφθαζεο.  
    (δ) Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη 
ψξαο, δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην ζχζηεκα. ε 
πεξηπηψζεηο ηερληθήο αδπλακίαο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.., ε Αλαζέηνπζα Αξρή 
ζα ξπζκίζεη ηα ηεο ζπλέρεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ κε ζρεηηθή αλαθνίλσζή ηεο.  
    (ε) Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο 
ηα αθφινπζα :  
     1/ Έλαλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά 
πκκεηνρήο – Σερληθή Πξνζθνξά», ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλνληαη ηα θαηά 
πεξίπησζε απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ε ηερληθή πξνζθνξά ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη ηελ παξνχζα.  
     2/ Έλαλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή 
Πξνζθνξά», ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλεηαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ 
θνξέα θαη ηα θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά.  
     Απφ ηνλ πξνζθέξνληα ζεκαίλνληαη κε ρξήζε ηνπ ζρεηηθνχ 
πεδίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ηα ζηνηρεία εθείλα ηεο πξνζθνξάο ηνπ πνπ έρνπλ 
εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 21 ηνπ λ. 4412/16. 
Δθφζνλ έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο ραξαθηεξίδεη πιεξνθνξίεο σο εκπηζηεπηηθέο, 
ιφγσ χπαξμεο ηερληθνχ ή εκπνξηθνχ απνξξήηνπ, ζηε ζρεηηθή δήισζή ηνπ, 
αλαθέξεη ξεηά φιεο ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο λφκνπ ή δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ 
επηβάιινπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίαο. Γελ 
ραξαθηεξίδνληαη σο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ηηκέο κνλάδαο, ηηο 
πξνζθεξφκελεο πνζφηεηεο, ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαη ηα ζηνηρεία ηεο ηερληθήο 
πξνζθνξάο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζή ηεο.  
    (ζη) Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ζπληάζζνπλ ηελ ηερληθή θαη 
νηθνλνκηθή ηνπο πξνζθνξά ζπκπιεξψλνληαο ηηο αληίζηνηρεο εηδηθέο ειεθηξνληθέο 
θφξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο. ηελ ζπλέρεηα ην ζχζηεκα παξάγεη ηα ζρεηηθά 
ειεθηξνληθά αξρεία ηα νπνία ππνγξάθνληα ςεθηαθά θαη ππνβάιινληαη απφ ηνλ 
πξνζθέξνληα. Σα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα 
ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ παξαγφκελνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ pdf (ην νπνίν ζα 
ππνγξαθεί ειεθηξνληθά) πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. ε αληίζεηε πεξίπησζε ην 
ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ κήλπκα θαη ν πξνζθέξσλ θαιείηαη λα παξάγεη εθ λένπ 
ην ειεθηξνληθφ αξρείν pdf.  
    (δ) Ο ρξήζηεο - νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνβάιιεη ηνπο αλσηέξσ 
(ππν)θαθέινπο κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο, φπσο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ :  
     1/ Σα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηε δηαδηθαζία ππνβάιινληαη απφ απηφλ ειεθηξνληθά ζε 
κνξθή αξρείσλ ηχπνπ pdf θαη εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί/παξαρζεί απφ ηνλ ίδην, 
θέξνπλ νξαηή κε θξππηνγξαθεκέλε ςεθηαθή ππνγξαθή ζθιεξήο απνζήθεπζεο, 
ρσξίο λα απαηηείηαη ζεψξεζε γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο.  

http://www.promitheus.gov.gr/
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     2/ Απφ ην χζηεκα εθδίδεηαη ειεθηξνληθή απφδεημε 
ππνβνιήο πξνζθνξάο, ε φπνηα απνζηέιιεηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα κε κήλπκα 
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ.  
     3/ Δληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ 
ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ σο άλσ ζηνηρείσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πξνζθνκίδνληαη 
ππνρξεσηηθά απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζε έληππε κνξθή 
θαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα ζηνηρεία ηεο ειεθηξνληθήο πξνζθνξάο ηα νπνία 
απαηηείηαη λα πξνζθνκηζζνχλ ζε πξσηφηππε κνξθή ζχκθσλα κε ηνλ λ. 
4250/2014. Σέηνηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά είλαη ελδεηθηηθά ε εγγπεηηθή 
επηζηνιή ζπκκεηνρήο, ηα πξσηφηππα έγγξαθα ηα νπνία έρνπλ εθδνζεί απφ 
ηδησηηθνχο θνξείο θαη δελ θέξνπλ επηθχξσζε απφ δηθεγφξν, θαζψο θαη ηα έγγξαθα 
πνπ θέξνπλ ηε θξαγίδα ηεο Υάγεο (Apostile). Γελ πξνζθνκίδνληαη ζε έληππε 
κνξθή ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή, ηα ΦΔΚ, 
ηα ηερληθά θπιιάδηα θαη φζα πξνβιέπεηαη απφ ην λ. 4250/2014 φηη νη θνξείο 
ππνρξενχληαη λα απνδέρνληαη ζε αληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ.  
     4/ Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί λα δεηεί απφ 
πξνζθέξνληεο θαη ππνςήθηνπο ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηελ δηάξθεηα 
ηεο δηαδηθαζίαο, λα ππνβάιινπλ ζε έληππε κνξθή θαη ζε εχινγε πξνζεζκία φια ή 
νξηζκέλα δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία πνπ έρνπλ ππνβάιεη ειεθηξνληθά, φηαλ απηφ 
απαηηείηαη γηα ηελ νξζή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο.  
   (3) Πεξηερόκελα θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο – 
Σερληθή Πξνζθνξά» :  
    (α) Σα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ζπκκεηνρή ησλ 
πξνζθεξφλησλ ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία πεξηιακβάλνπλ :  
     1/ Σν ηππνπνηεκέλν έληππν ππεχζπλεο δήισζεο 
(Σ.Δ.Τ.Γ.), φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ. 4412/2016, 
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2β(7)(α) ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. Οη 
πξνζθέξνληεο ζπκπιεξψλνπλ ην ζρεηηθφ πξφηππν ΣΔΤΓ ην νπνίν έρεη αλαξηεζεί, 
θαη ζε επεμεξγάζηκε κνξθή αξρείνπ doc, ζηε δηαδηθηπαθή πχιε 
www.promitheus.gov.gr ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. θαη απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο 
Γηαθήξπμεο (Παξάξηεκα «Β»). Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ 
θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ην Σ.Δ.Τ.Γ. γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ 
ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε.  
     2/ Δγγχεζε ζπκκεηνρήο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 ηνπ λ. 
4412/2016 θαη ηηο παξαγξάθνπο 2α(5) θαη 2β(2) ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. 
    (β) H ηερληθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα θαιχπηεη φιεο ηηο 
απαηηήζεηο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζην 
Παξάξηεκα «Α» ηεο Γηαθήξπμεο, πεξηγξάθνληαο αθξηβψο πψο νη ζπγθεθξηκέλεο 
απαηηήζεηο θαη πξνδηαγξαθέο πιεξνχληαη. Θα πξέπεη λα ζπλππνβιεζεί ην θχιιν 
ζπκκφξθσζεο ηνπ παξαξηήκαηνο «Γ», ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν απφ ηνλ λφκηκν 
εθπξφζσπν ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα (Πξφεδξν Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή 
Γηεπζχλνληα χκβνπιν ή Γηαρεηξηζηή θιπ ή εηδηθά εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπφ 
ηνπο). Πεξηιακβάλεη ηδίσο ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, βάζεη ησλ νπνίσλ ζα 
αμηνινγεζεί ε θαηαιιειφιεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ, κε βάζε ην 
θξηηήξην αλάζεζεο, ζχκθσλα κε ηα αλαιπηηθψο αλαθεξφκελα ζην σο άλσ 
Παξάξηεκα. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο αλαθέξνπλ ην ηκήκα ηεο ζχκβαζεο πνπ 
πξνηίζεληαη λα αλαζέζνπλ ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, θαζψο θαη ηνπο 
ππεξγνιάβνπο πνπ πξνηείλνπλ. πγθεθξηκέλα, ζα πεξηιακβάλνληαη :  
     1/ Πιήξε θαη ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ησλ κεραλεκάησλ – 
εμνπιηζκνχ πνπ ζα πξνζδηνξίδεη αθξηβψο ην είδνο θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπο. 
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Ζ ηερληθή πξνζθνξά κπνξεί επίζεο λα πεξηιακβάλεη ηπρφλ πιηθφ ηεθκεξίσζεο, 
θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα ή πξφηππα, prospectus, θσηνγξαθίεο, κεζνδνινγία 
παξαγσγήο θαη εγθξίζεηο απηήο, παξαπνκπή ζε επίζεκε θαη έγθπξε βηβιηνγξαθία, 
κεζνδνινγία ειέγρνπ θαηαιιειφηεηαο ηνπ πιηθνχ, ηπρφλ εγθξίζεηο πνπ έρεη ιάβεη, 
ζπζθεπαζία, παξερφκελεο εγγπήζεηο θ.ιπ., απφ ηα νπνία ζα πξνθχπηεη ε θάιπςε 
ησλ απαηηήζεσλ ηεο Γηαθήξπμεο. Σπρφλ απνθιίζεηο απφ ηα θαζνξηδφκελα ζηα 
απαξαίηεηα κεραλήκαηα ηνπ ηερληθνχ εμνπιηζκνχ ηεο παξνχζαο, κπνξνχλ λα 
γίλνπλ απνδεθηέο απφ ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο, εθφζνλ θξηζνχλ επνπζηψδεηο. 
Ζ επηηξνπή αμηνιφγεζεο δχλαηαη θαηά ηελ θξίζε ηεο λα δεηήζεη απφ ηνλ ππνςήθην 
αλάδνρν, δηεπθξηλίζεηο επί ησλ αλαγξαθνκέλσλ ζηελ πξνζθνξά ηνπ, γηα ηελ 
πιεξέζηεξε δηαπίζησζε ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη δπλαηνηήησλ ησλ 
ζπζθεπψλ.  
     2/ Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 κε ηελ νπνία ζα 
δειψλεηαη φηη:  
      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 
θαη θπξίσο ζην θχιιν ζπκκφξθσζεο. 
      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/ Έγγξαθε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο γηα ην ρξφλν 
ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ν νπνίνο δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξνο απφ δέθα (10) 
κήλεο απφ ηελ επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.   
 (4) Πεξηερόκελα θαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξόπνο 
ζύληαμεο θαη ππνβνιήο νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ :  
    Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ζπληάζζεηαη κε βάζε ηελ ηηκή, φπσο 
νξίδεηαη θαησηέξσ θαη ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηνπ Παξαξηήκαηνο «Β» ηεο 
Γηαθήξπμεο. Ο πξνζθέξσλ ζα επηζπλάςεη ζηνλ ππνθάθειν «Οηθνλνκηθή 
Πξνζθνξά» ηελ ειεθηξνληθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε 
θαη ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία (ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα πνπ ππάξρεη ζην 
Παξάξηεκα «Β» ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο) ζε κνξθή pdf :  
    (α) Ζ ηηκή ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο δίλεηαη ζε επξψ θαη 
αθνξά ην ζχλνιν. 
    (β) ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο 
θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ζηνλ ηφπν θαη κε 
ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.  
    (γ) Οη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ 
αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ 3% θαη ζηελ επ’ απηνχ εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ 20%.  
    (δ) Δπηζεκαίλεηαη φηη ην εθάζηνηε πνζνζηφ Φ.Π.Α. επί ηνηο 
εθαηφ, ηεο αλσηέξσ ηηκήο ζα ππνινγίδεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα.  
    (ε) Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη ζηαζεξέο θαζ’ φιε ηε 
δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη δελ αλαπξνζαξκφδνληαη.  
    (ζη) Χο απαξάδεθηεο ζα απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο ζηηο 
νπνίεο: 
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     1/ Γελ δίλεηαη ηηκή ζε ΔΤΡΧ ή πνπ θαζνξίδεηαη ζρέζε 
ΔΤΡΧ πξνο μέλν λφκηζκα, 
     2/ Γελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, κε 
ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ λ. 4412/2016 θαη  
     3/ Ζ ηηκή ππεξβαίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ζχκβαζεο 
πνπ θαζνξίδεηαη θαη ηεθκεξηψλεηαη απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζην Παξάξηεκα 
«Β» ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. 
   (5) Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ :  
    (α) Οη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ 
ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα δηάζηεκα δέθα (10) κελψλ απφ ηελ επφκελε ηεο 
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Πξνζθνξά ε νπνία νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν 
απφ ηνλ αλσηέξσ πξνβιεπφκελν απνξξίπηεηαη.  
    (β) Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη 
εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, πξηλ απφ ηε ιήμε 
ηεο, κε αληίζηνηρε παξάηαζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε 
ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 72 παξ. 1α ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ παξάγξαθν 2β(2)(γ) 
ηεο παξνχζαο, θαη' αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ηελ πξνβιεπφκελε 
σο άλσ αξρηθή δηάξθεηα.  
    (γ) Μεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ 
παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο 
καηαηψλνληαη, εθηφο αλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή θξίλεη, θαηά πεξίπησζε, 
αηηηνινγεκέλα, φηη ε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, 
νπφηε νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία κπνξνχλ λα 
επηιέμνπλ είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά θαη ηελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπο, 
εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ αλσηέξσ αλψηαηνπ νξίνπ παξάηαζεο 
ηεο πξνζθνξάο ηνπο είηε φρη. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη 
κε φζνπο παξάηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο θαη απνθιείνληαη νη ινηπνί νηθνλνκηθνί 
θνξείο.  
   (6) Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ :  
    H Αλαζέηνπζα Αξρή κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ 
θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, απνξξίπηεη, ζε θάζε πεξίπησζε, 
πξνζθνξά :  
    (α) Ζ νπνία δελ ππνβάιιεηαη εκπξφζεζκα, κε ηνλ ηξφπν θαη 
κε ην πεξηερφκελν πνπ νξίδεηαη πην πάλσ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο παξαγξάθνπο 
2δ(1) (Γεληθνί φξνη ππνβνιήο πξνζθνξψλ), 2δ(2) (Υξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο 
πξνζθνξψλ), 2δ(3) (Πεξηερφκελν θαθέισλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ηερληθήο 
πξνζθνξάο), 2δ(4) (Πεξηερφκελν θαθέινπ νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο / ηξφπνο 
ζχληαμεο θαη ππνβνιήο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ), 2δ(5) (Υξφλνο ηζρχνο 
πξνζθνξψλ), 3α (Απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ), 3β (Πξφζθιεζε 
ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο) ηεο παξνχζαο.  
    (β) Ζ νπνία πεξηέρεη αηέιεηεο, ειιείςεηο, αζάθεηεο ή 
ζθάικαηα, εθφζνλ απηά δελ επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε ή εθφζνλ 
επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε, δελ έρνπλ απνθαηαζηαζεί θαηά ηελ 
απνζαθήληζε θαη ηελ ζπκπιήξσζή ηεο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3α(1)(γ) ηεο 
παξνχζεο Γηαθήξπμεο.  
    (γ) Γηα ηελ νπνία ν πξνζθέξσλ δελ έρεη παξάζρεη ηηο 
απαηηνχκελεο εμεγήζεηο, εληφο ηεο πξνθαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο ή ε εμήγεζε δελ 
είλαη απνδεθηή απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3α(1)(γ) 
ηεο παξνχζαο θαη ην άξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016.  
    (δ) Ζ νπνία είλαη ελαιιαθηηθή πξνζθνξά.  
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    (ε) Ζ νπνία ππνβάιιεηαη απφ έλαλ πξνζθέξνληα πνπ έρεη 
ππνβάιιεη δχν ή πεξηζζφηεξεο πξνζθνξέο. Ο πεξηνξηζκφο απηφο ηζρχεη, ππφ ηνπο 
φξνπο ηεο παξαγξάθνπ 2β(3)(δ)3/ ηεο παξνχζαο (πεξ. γ’ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 
73 ηνπ λ. 4412/2016) θαη ζηελ πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κε θνηλά 
κέιε, θαζψο θαη ζηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ είηε 
απηνηειψο είηε σο κέιε ελψζεσλ.  
    (ζη) Ζ νπνία είλαη ππφ αίξεζε.  
    (δ) Ζ νπνία ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο.  
    (ε) Ζ νπνία παξνπζηάδεη ειιείςεηο σο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά 
πνπ δεηνχληαη απφ ηα έγγξαθα ηεο παξνχζεο Γηαθήξπμεο θαη απνθιίζεηο σο πξνο 
ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ζχκβαζεο. 
    (ζ) Χο απαξάδεθηεο ζα απνξξίπηνληαη νη πξνζθνξέο ησλ 
νπνίσλ ε ηηκή είλαη αλψηεξε ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκψλ (εθφζνλ ππάξρνπλ θαηά 
ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ). 
 
 3. ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ – ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ :  
 
  α. Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ :  
   (1) Ζιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ :  
    (α) Σν πηζηνπνηεκέλν ζην Δ..Ζ.ΓΖ.., γηα ηελ απνζθξάγηζε 
ησλ πξνζθνξψλ αξκφδην φξγαλν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (Δπηηξνπή 
Γηαγσληζκνχ), πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ειεθηξνληθήο 
απνζθξάγηζεο ησλ θαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ην άξζξν 100 ηνπ λ. 
4412/2016, αθνινπζψληαο ηα εμήο ζηάδηα :  
     1/ Ζιεθηξνληθή απνζθξάγηζε ηνπ (ππφ)θαθέινπ 
«Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο - Σερληθή Πξνζθνξά» ηελ 19 Απξ 19 θαη ψξα 10:00 
π.κ. 
     2/ Ζιεθηξνληθή απνζθξάγηζε ηνπ (ππφ)θαθέινπ 
«Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», θαηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα νξίζεη ε 
Αλαζέηνπζα Αξρή.  
     3/ Ζιεθηξνληθή απνζθξάγηζε ηνπ (ππφ)θαθέινπ 
«Γηθαηνινγεηηθά Καηαθχξσζεο», θαηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα νξίζεη ε 
Αλαζέηνπζα Αξρή.  
    (β) Με ηελ απνζθξάγηζε ησλ σο άλσ θαθέισλ, αλά ζηάδην, 
θάζε πξνζθέξσλ πνπ ζπλερίδεη ζε επφκελν ζηάδην απνθηά πξφζβαζε ζηηο ινηπέο 
πξνζθνξέο θαη ηα ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά ηνπο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ 
πηπρψλ εθείλσλ ηεο θάζε πξνζθνξάο πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο εκπηζηεπηηθέο.  
    (γ) Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί λα θαιέζεη ηνπο νηθνλνκηθνχο 
θνξείο λα ζπκπιεξψζνπλ ή λα δηεπθξηλίζνπλ ηα έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά πνπ 
έρνπλ ππνβιεζεί, ή λα δηεπθξηλίζνπλ ην πεξηερφκελν ηεο ηερληθήο ή νηθνλνκηθήο 
πξνζθνξάο ηνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016.  
 
   (2) Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ :  
    (α) Μεηά ηελ θαηά πεξίπησζε ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ 
πξνζθνξψλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε απηψλ κέζσ ησλ 
αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην ζχζηεκα νξγάλσλ ηεο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα 
ινηπά ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ.  
    (β) Δηδηθφηεξα :  
     1/ Ζ αξκφδηα Δπηηξνπή θαηαρσξεί φζνπο ππέβαιαλ 
πξνζθνξέο, θαζψο θαη ηα ππνβιεζέληα απηψλ δηθαηνινγεηηθά θαη ηα 
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απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απηψλ ζε πξαθηηθφ, ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα 
κέιε ηνπ νξγάλνπ.  
     2/ ηε ζπλέρεηα ην αξκφδην φξγαλν πξνβαίλεη ζηελ 
αμηνιφγεζε ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ησλ εγγξάθσλ ηεο 
ζχκβαζεο θαη ζπληάζζεη πξαθηηθφ γηα ηελ απφξξηςε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ 
πνπ δελ γίλνληαη απνδεθηέο θαη ηελ απνδνρή ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ κε βάζε 
ην θξηηήξην αλάζεζεο ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο. 
     3/ Οη θαηά ηα αλσηέξσ ζθξαγηζκέλνη θάθεινη κε ηα 
νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ 
ινηπψλ ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξψλ, απνζθξαγίδνληαη θαηά ηελ εκεξνκελία θαη 
ψξα πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφζθιεζε. Γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ 
απνδεθηέο θαηά ηα πξνεγνχκελα σο άλσ ζηάδηα 1/ θαη 2/, νη θάθεινη ηεο 
νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά ηεξνχληαη απφ ηελ 
Αλαζέηνπζα Αξρή κέρξη ηελ νξηζηηθή επίιπζε ηπρφλ δηαθνξψλ πνπ πξνθχςνπλ 
απφ ηελ σο άλσ δηαδηθαζία ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3δ ηεο παξνχζαο.  
     4/ Ζ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε 
ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη ζπληάζζεη πξαθηηθφ ζην νπνίν εηζεγείηαη 
αηηηνινγεκέλα ηελ απνδνρή ή απφξξηςή ηνπο, ηελ θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ κε 
βάζε ην νξηδφκελν κε ηελ παξνχζα θξηηήξην αλάζεζεο θαη ηελ αλάδεημε ηνπ 
πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ.  
     5/ Δάλ νη πξνζθνξέο θαίλνληαη αζπλήζηζηα ρακειέο ζε 
ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή απαηηεί απφ ηνπο 
νηθνλνκηθνχο θνξείο λα εμεγήζνπλ ηελ ηηκή ή ην θφζηνο πνπ πξνηείλνπλ ζηελ 
πξνζθνξά ηνπο, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο, θαηά αλψηαην φξην δέθα (10) 
εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. ηελ πεξίπησζε απηή 
εθαξκφδνληαη ηα άξζξα 88 θαη 89 λ. 4412/2016.  
     6/ ηελ πεξίπησζε ηζφηηκσλ πξνζθνξψλ ε Αλαζέηνπζα 
Αξρή επηιέγεη ηνλ αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ 
ππέβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο ηνπ 
Γηαγσληζκνχ θαη παξνπζία ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζφηηκεο 
πξνζθνξέο.  
     7/ Σα απνηειέζκαηα ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ 
επηθπξψλνληαη κε απφθαζε/απνθάζεηο ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ ηεο 
Αλαζέηνπζαο Αξρή, ε νπνία θνηλνπνηείηαη ζηνπο πξνζθέξνληεο κέζσ ηνπ 
Δ..Ζ.ΓΖ..  
     8/ Καηά ησλ αλσηέξσ απνθάζεσλ ρσξεί έλζηαζε 
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3δ ηεο παξνχζαο.  
 
  β. Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο - 
Γηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο :  
   (1) Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή 
απνζηέιιεη ζρεηηθή ειεθηξνληθή πξφζθιεζε κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ζηνλ 
πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ 
αλάδνρν»), θαη ηνλ θαιεί λα ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ 
ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, ηα πξσηφηππα ή αληίγξαθα 
πνπ εθδίδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4250/2014 (Α’ 74) 
φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 2β(7)(β) ηεο 
παξνχζαο Γηαθήξπμεο, σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ 
απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2β(3) ηεο δηαθήξπμεο, θαζψο θαη γηα ηελ πιήξσζε 
ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο ησλ παξαγξάθσλ 2β(4) θαη 2β(5) απηήο.  
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   (2) Σα ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθά, ππνβάιινληαη απφ ηνλ 
πξνζθέξνληα («πξνζσξηλφ αλάδνρν»), ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο, ζε 
κνξθή αξρείσλ pdf θαη πξνζθνκίδνληαη θαηά πεξίπησζε απφ απηφλ εληφο ηξηψλ 
(3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπο. ηαλ ππνγξάθνληαη 
απφ ηνλ ίδην, θέξνπλ ειεθηξνληθή ππνγξαθή.  
   (3) Με ηελ παξαιαβή ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ην ζχζηεκα 
εθδίδεη επηβεβαίσζε ηεο παξαιαβήο ηνπο θαη απνζηέιιεη ελεκεξσηηθφ ειεθηξνληθφ 
κήλπκα ζ’ απηφλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε.  
   (4) Αλ κεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε θαη θαηά ηνλ έιεγρν 
ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη δελ έρνπλ πξνζθνκηζζεί ή ππάξρνπλ 
ειιείςεηο ζε απηά πνπ ππνβιήζεθαλ, παξέρεηαη πξνζεζκία ζηνλ πξνζσξηλφ 
αλάδνρν λα ηα πξνζθνκίζεη ή λα ηα ζπκπιεξψζεη εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ 
θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο, κέζσ ηνπ πζηήκαηνο, εηδνπνίεζήο ηνπ. Ζ 
Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί αηηηνινγεκέλα λα παξαηείλεη ηελ σο άλσ πξνζεζκία θαη’ 
αλψηαην φξην γηα δεθαπέληε (15) επηπιένλ εκέξεο.  
   (5) ζνη ππέβαιαλ παξαδεθηέο πξνζθνξέο ιακβάλνπλ γλψζε 
ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ.  
   (6) Απνξξίπηεηαη ε πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, 
θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε 
θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ 
ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, ηεξνπκέλεο ηεο αλσηέξσ 
δηαδηθαζίαο, εάλ:  
    (α) Καηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ 
δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ κε ην Σ.Δ.Τ.Γ., είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή 
ή  
    (β) Γελ ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα 
ηα απαηηνχκελα πξσηφηππα ή αληίγξαθα ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ ή  
    (γ) Απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη 
εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχνληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο 
ζχκθσλα κε ηα άξζξα 2β(3) (ιφγνη απνθιεηζκνχ) θαη 2β(4) - 2β(5) (θξηηήξηα 
πνηνηηθήο επηινγήο) ηεο παξνχζαο.  
   (7) ε πεξίπησζε έγθαηξεο θαη πξνζήθνπζαο ελεκέξσζεο ηεο 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα κεηαβνιέο ζηηο πξνυπνζέζεηο ηηο νπνίεο ν πξνζσξηλφο 
αλάδνρνο είρε δειψζεη κε ην ΣΔΤΓ, φηη πιεξνί, νη νπνίεο επήιζαλ ή γηα ηηο νπνίεο 
έιαβε γλψζε κεηά ηελ δήισζε θαη κέρξη ηελ εκέξα ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο γηα 
ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο (νςηγελείο κεηαβνιέο), δελ 
θαηαπίπηεη ππέξ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ.  
   (8) Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππνβάιιεη αιεζή ή 
αθξηβή δήισζε ή δελ πξνζθνκίζεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα 
δηθαηνινγεηηθά ή δελ απνδείμεη φηη πιεξνί ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο 
ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 2β(4) θαη 2β(5) ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο, ε 
δηαδηθαζία καηαηψλεηαη. 
   (9) Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ 
νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ ηελ Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ηε 
δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ηε 
ιήςε απφθαζεο είηε γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο 
δηαδηθαζίαο είηε γηα ηελ θήξπμε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ. 
Δπηζεκαίλεηαη φηη, ε αξκφδηα επηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ, κε αηηηνινγεκέλε 
εηζήγεζή ηεο, κπνξεί λα πξνηείλεη ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο γηα νιφθιεξε ή 
κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε πνζφηεηα θαηά πνζνζηφ ζηα εθαηφ, ζχκθσλα κε ην αξ. 
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105 ηνπ λ.4412/2016. Γηα θαηαθχξσζε κέξνπο ηεο πνζφηεηαο θάησ ηνπ 
θαζνξηδφκελνπ σο αλσηέξσ πνζνζηνχ, απαηηείηαη πξνεγνχκελε απνδνρή απφ 
ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρνπ. 
   (10) Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ 
δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηεο εηζήγεζεο ηεο Δπηηξνπήο επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε 
θαηαθχξσζεο.  
 
  γ. Καηαθύξσζε – ζύλαςε ζύκβαζεο :  
   (1) Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, 
καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο 
ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα πνπ έρεη ππνβάιεη απνδεθηή πξνζθνξά, 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 100 ηνπ λ. 4412/2016, εθηφο απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, 
ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο.  
   (2) Ζ ελ ιφγσ απφθαζε αλαθέξεη ηελ πξνζεζκία γηα ηελ 
αλαζηνιή ηεο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3δ. 
   (3) Σα έλλνκα απνηειέζκαηα ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη 
ηδίσο ε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο επέξρνληαη εθφζνλ ζπληξέμνπλ ζσξεπηηθά ηα 
θάησζη : 
    (α) άπξαθηε πάξνδνο ησλ πξνζεζκηψλ άζθεζεο ησλ 
πξνβιεπφκελσλ ζηελ παξάγξαθν 3δ ηεο παξνχζαο, βνεζεκάησλ θαη κέζσλ ζην 
ζηάδην ηεο πξνδηθαζηηθήο θαη δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο θαη απφ ηηο απνθάζεηο 
αλαζηνιψλ επί απηψλ, 
    (β) θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ζηνλ 
πξνζσξηλφ αλάδνρν, εθφζνλ απηφο ππνβάιεη επηθαηξνπνηεκέλα ηα δηθαηνινγεηηθά 
ηεο παξαγξάθνπ 2β(7)(β). 
   (4) Ζ αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα 
ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ εληφο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ 
θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο εηδηθήο πξφζθιεζεο. Σν ζπκθσλεηηθφ έρεη απνδεηθηηθφ 
ραξαθηήξα.  
   (5) ηελ πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα 
ππνγξάςεη ην σο άλσ ζπκθσλεηηθφ κέζα ζηελ ηεζείζα πξνζεζκία, θεξχζζεηαη 
έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγπεηηθή επηζηνιή 
ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε, κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία, γίλεηαη ζηνλ 
πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ  ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά.  
 
  δ. Δλζηάζεηο :  
   ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα άζθεζεο 
πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηά ησλ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ηεο Αλαζέηνπζαο 
Αξρήο πνπ αθνξνχλ ζηε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ έσο θαη ην ζηάδην ηεο 
έθδνζεο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζην Βηβιίν IV 
άξζξα 345 έσο 374 ηνπ λ .4412/16 θαη ζην Π.Γ 39/2017.  
 
  ε. Μαηαίσζε δηαδηθαζίαο :  
   Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή καηαηψλεη ή δχλαηαη λα καηαηψζεη ελ φισ ή 
ελ κέξεη αηηηνινγεκέλα ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο, γηα ηνπο ιφγνπο θαη ππφ ηνπο 
φξνπο ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ λ. 4412/2016, κεηά απφ γλψκε ηεο αξκφδηαο 
Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ. Δπίζεο, αλ δηαπηζησζνχλ ζθάικαηα ή παξαιείςεηο 
ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, κπνξεί, κεηά απφ γλψκε ηνπ 
αξκφδηνπ νξγάλνπ, λα αθπξψζεη κεξηθψο ηε δηαδηθαζία ή λα αλακνξθψζεη 
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αλάινγα ην απνηέιεζκά ηεο ή λα απνθαζίζεη ηελ επαλάιεςή ηεο απφ ην ζεκείν 
πνπ εκθηινρψξεζε ην ζθάικα ή ε παξάιεηςε. 
 
 4. ΟΡΟΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ :  
 
  α. Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο :  
   (1) Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή 
εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 παξ. 1 β) ηνπ λ. 4412/2016, 
ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, εθηφο 
ΦΠΑ, θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.  
   (2) Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απνδεθηή, 
πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη' ειάρηζηνλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 2α(5)(γ) 
ζηνηρεία ηεο παξνχζαο θαη επηπιένλ ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο 
ζχκβαζεο.  
   (3) Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά 
θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ εθαξκνγή φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε 
απαίηεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο έλαληη ηνπ αλαδφρνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 
ηπρφλ ηζφπνζεο πξνο απηφλ πξνθαηαβνιήο.  
   (4) ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ηελ 
παξάγξαθν 4ε, ε νπνία ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ν αλάδνρνο 
είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη πξηλ ηελ ηξνπνπνίεζε, ζπκπιεξσκαηηθή 
εγγχεζε ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηνπ πνζνχ ηεο 
αχμεζεο, εθηφο ΦΠΑ.  
   (5) Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζε πεξίπησζε 
παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη.  
   (6) Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη ζην ζχλνιφ ηεο κεηά 
ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. Δάλ 
ζην πξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο αλαθέξνληαη 
παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε επηζηξνθή ησλ σο άλσ 
εγγπήζεσλ γίλεηαη κεηά ηελ αληηκεηψπηζε ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ 
εθπξνζέζκνπ.  
 
  β. πκβαηηθό πιαίζην – Δθαξκνζηέα λνκνζεζία :  
   Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 
4412/2016, νη φξνη ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη ζπκπιεξσκαηηθά ν Αζηηθφο 
Κψδηθαο.  
 
  γ. Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο :  
   (1) Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο ηεξεί ηηο 
ππνρξεψζεηο ζηνπο ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη 
εξγαηηθνχ δηθαίνπ, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, 
ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, 
θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δίθαην, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην 
Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016.  
   (2) Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ απφ ηνλ αλάδνρν θαη 
ηνπο ππεξγνιάβνπο ηνπ ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ 
ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ 
ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο. 
 
  δ. Τπεξγνιαβία :  
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   (1) Ο Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ 
ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο ιφγσ αλάζεζεο ηεο εθηέιεζεο ηκήκαηνο / ηκεκάησλ ηεο 
ζχκβαζεο ζε ππεξγνιάβνπο. Ζ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 
18 ηνπ λ. 4412/2016 απφ ππεξγνιάβνπο δελ αίξεη ηελ επζχλε ηνπ θπξίνπ 
αλαδφρνπ.  
   (2) Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν θχξηνο αλάδνρνο 
ππνρξενχηαη λα αλαθέξεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ην φλνκα, ηα ζηνηρεία 
επηθνηλσλίαο θαη ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπ, νη νπνίνη 
ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθηέιεζε απηήο, εθφζνλ είλαη γλσζηά ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή 
ζηηγκή. Δπηπιένλ, ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θάζε 
αιιαγή ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη ηηο 
απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε θάζε λέν ππεξγνιάβν, ηνλ νπνίν ν θχξηνο 
αλάδνρνο ρξεζηκνπνηεί ελ ζπλερεία ζηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε, πξνζθνκίδνληαο ηα 
ζρεηηθά ζπκθσλεηηθά / δειψζεηο ζπλεξγαζίαο. ε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο 
ζπλεξγαζίαο ηνπ αλαδφρνπ κε ππεξγνιάβν / ππεξγνιάβνπο ηεο ζχκβαζεο, απηφο 
ππνρξενχηαη ζε άκεζε γλσζηνπνίεζε ηεο δηαθνπήο απηήο ζηελ Αλαζέηνπζα 
Αξρή, νθείιεη δε λα δηαζθαιίζεη ηελ νκαιή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο είηε απφ ηνλ 
ίδην, είηε απφ λέν ππεξγνιάβν ηνλ νπνίν ζα γλσζηνπνηήζεη ζηελ Αλαζέηνπζα 
Αξρή θαηά ηελ σο άλσ δηαδηθαζία.  
   (3) Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή επαιεζεχεη ηε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ 
απνθιεηζκνχ γηα ηνπο ππεξγνιάβνπο, φπσο απηνί πεξηγξάθνληαη ζηελ 
παξάγξαθν 2β(3) θαη κε ηα απνδεηθηηθά κέζα ηεο παξαγξάθνπ 2β(7)(β) ηεο 
παξνχζαο, εθφζνλ ην(α) ηκήκα(ηα) ηεο ζχκβαζεο, ην(α) νπνίν(α) ν αλάδνρνο 
πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, ππεξβαίλνπλ 
ζσξεπηηθά ην πνζνζηφ ηνπ ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο 
ζχκβαζεο. Δπηπιένλ, πξνθεηκέλνπ λα κελ αζεηνχληαη νη ππνρξεψζεηο ηεο παξ. 2 
ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016, δχλαηαη λα επαιεζεχζεη ηνπο σο άλσ ιφγνπο θαη 
γηα ηκήκα ή ηκήκαηα ηεο ζχκβαζεο πνπ ππνιείπνληαη ηνπ σο άλσ πνζνζηνχ. 
ηαλ απφ ηελ σο άλσ επαιήζεπζε πξνθχπηεη φηη ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ 
απαηηεί ή δχλαηαη λα απαηηήζεη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ, θαηά ηα εηδηθφηεξα 
αλαθεξφκελα ζηηο παξ. 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 131 ηνπ λ. 4412/2016.  
 
  ε. Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο :  
   Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο 
λα απαηηείηαη λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο 
θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016 θαη θαηφπηλ 
γλσκνδφηεζεο ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ.  
 
  ζη. Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο :  
   Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί, κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη 
θείκελεο δηαηάμεηο, λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο, 
εθφζνλ : 
   (1) Ζ ζχκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, θαηά ηελ 
έλλνηα ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016, πνπ ζα απαηηνχζε λέα 
δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο.  
   (2) Ο αλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, 
ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2β(3)(α) 
θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα έπξεπε λα έρεη απνθιεηζηεί απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο 
ζχκβαζεο.  
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   (3) Ζ ζχκβαζε δελ έπξεπε λα αλαηεζεί ζηνλ αλάδνρν ιφγσ 
ζνβαξήο παξαβίαζεο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ ππέρεη απφ ηηο πλζήθεο θαη ηελ 
Οδεγία 2014/24/ΔΔ, ε νπνία έρεη αλαγλσξηζηεί κε απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο 
Έλσζεο ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 258 ηεο ΛΔΔ. 
 
 5. ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ :  
 
  α. Σξόπνο πιεξσκήο :  
   (1) Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζε πνζνζηφ 
100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ πιηθψλ (θάζε 
ηκεκαηηθήο παξαιαβήο). Ζ πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη κε ηελ 
πξνζθφκηζε ησλ λφκηκσλ παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη 
απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 200 παξ. 5 ηνπ λ. 4412/2016, θαζψο θαη θάζε άιινπ 
δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ 
δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή.  
   (2) Σνλ αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε 
άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 
Φ.Π.Α., ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη 
ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Οη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε 
ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ 3% θαη ζηελ επ’ απηνχ εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ 
20%.  
   (3) Με θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ 
θείκελε λνκνζεζία παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο αμίαο 8% επί ηνπ θαζαξνχ 
πνζνχ. 
   (4) Ζ πξνζεζκία πιεξσκήο αλαζηέιιεηαη: 
    (α) 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, 
    (β) Καηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηπρφλ δηθαζηηθψλ δηελέμεσλ θαη  
    (γ) ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην 
Ν.4412/2016. 
   (5) Δπίζεο, δελ πξνζκεηξείηαη ν ρξφλνο θαζπζηέξεζεο ηεο 
πιεξσκήο πνπ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ πξνκεζεπηή (κε έγθαηξε ππνβνιή 
ησλ αλαγθαίσλ δηθαηνινγεηηθψλ). 
 
 
  β. Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ – Κπξώζεηο :  
   (1) Ο αλάδνρνο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο ζπλδξνκήο ιφγσλ 
αλσηέξαο βίαο, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο (αξ. 203 ηνπ λ.4412/2016) 
απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, κε απφθαζε 
ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, εάλ 
δελ εθπιεξψζεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή δελ ζπκκνξθσζεί κε ηηο 
γξαπηέο εληνιέο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, πνπ είλαη ζχκθσλεο κε ηελ ζχκβαζε ή 
ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη εάλ ππεξβεί ππαίηηα ηε ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο 
ηεο ζχκβαζεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ παξαηάζεσλ. ηελ πεξίπησζε απηή 
ηνπ θνηλνπνηείηαη εηδηθή φριεζε, ε νπνία πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλε πεξηγξαθή 
ησλ ελεξγεηψλ ζηηο νπνίεο νθείιεη λα πξνβεί απηφο, ζέηνληαο πξνζεζκία γηα ηε 
ζπκκφξθσζή ηνπ, ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ δεθαπέληε (15) 
εκεξψλ. Αλ ε πξνζεζκία πνπ ηεζεί κε ηελ εηδηθή φριεζε παξέιζεη ρσξίο λα 
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ζπκκνξθσζεί, θεξχζζεηαη αηηηνινγεκέλα έθπησηνο κέζα ζε ηξηάληα (30) εκέξεο 
απφ ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο ζπκκφξθσζεο. ηνλ αλάδνρν 
πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ ζχκβαζε, επηβάιιεηαη νιηθή θαηάπησζε ηεο 
εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 
   (2) Αλ νη ππεξεζίεο παξαζρεζνχλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ 
κεηά ηε ιήμε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο 
παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε, επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ πνηληθέο ξήηξεο, κε 
αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Οη πνηληθέο ξήηξεο (αξ. 218 ηνπ 
λ.4412/2016) ππνινγίδνληαη σο εμήο :  
    (α) Γηα θαζπζηέξεζε πνπ πεξηνξίδεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα 
πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 50% ηεο πξνβιεπφκελεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο 
ζχκβαζεο, ή ζε πεξίπησζε ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ ηεο αληίζηνηρεο πξνζεζκίαο, 
επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 2,5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ΦΠΑ ησλ 
ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζκα.  
    (β) Γηα θαζπζηέξεζε πνπ ππεξβαίλεη ην 50% επηβάιιεηαη 
πνηληθή ξήηξα 5% ρσξίο ΦΠΑ επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ 
παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζκα.  
    (γ) Οη πνηληθέο ξήηξεο γηα ππέξβαζε ησλ ηκεκαηηθψλ 
πξνζεζκηψλ είλαη αλεμάξηεηεο απφ ηηο επηβαιιφκελεο γηα ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο 
δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο θαη δχλαληαη λα αλαθαινχληαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε 
ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, αλ νη ππεξεζίεο πνπ αθνξνχλ ζηηο σο άλσ ηκεκαηηθέο 
πξνζεζκίεο παξαζρεζνχλ κέζα ζηε ζπλνιηθή ηεο δηάξθεηα θαη ηηο εγθεθξηκέλεο 
παξαηάζεηο απηήο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζχλνιν ηεο ζχκβαζεο έρεη 
εθηειεζηεί πιήξσο. 
   (3) Δπηπιένλ κπνξεί λα επηβιεζεί ν πξνβιεπφκελνο απφ ην 
άξζξν 74 ηνπ λ. 4412/2016 απνθιεηζκφο ηνπ αλαδφρνπ απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε 
δηαδηθαζίεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 
 
  γ. Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο :  
   Ο αλάδνρνο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε 
βάξνο ηνπ θπξψζεηο, δπλάκεη ησλ φξσλ ησλ παξαγξάθσλ 5β (Κήξπμε 
νηθνλνκηθνχ θνξέα εθπηψηνπ – Κπξψζεηο) θαη 6δ (Απφξξηςε παξαδνηέσλ – 
Αληηθαηάζηαζε), λα ππνβάιεη πξνζθπγή γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο 
ελψπηνλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30) 
εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ έιαβε γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. Δπί ηεο 
πξνζθπγήο, απνθαζίδεη ην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν, χζηεξα απφ 
γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. Ζ ελ ιφγσ απφθαζε δελ 
επηδέρεηαη πξνζβνιή κε άιιε νπνηαζδήπνηε θχζεσο δηνηθεηηθή πξνζθπγή. 
 
 6. ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΔΚΣΔΛΔΖ :  
 
  α. Παξαθνινύζεζε ηεο ζύκβαζεο : 
   (1) Ζ παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαη ε 
δηνίθεζε απηήο ζα δηελεξγεζεί απφ ην αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν ηεο 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ην νπνίν ζα εηζεγείηαη απηεπάγγειηα απφ δηθή ηνπ 
πξσηνβνπιία είηε θαηφπηλ ζρεηηθήο παξαγγειίαο ηεο Γηνίθεζεο είηε χζηεξα απφ 
έγγξαθε επηζήκαλζε ηεο παξάβαζεο απφ ηα αληίζηνηρα ηκήκαηα, γηα φια ηα 
δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζήθνπζα εθηέιεζε φισλ ησλ φξσλ ηεο 
ζχκβαζεο θαη ζηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ, ζηε ιήςε ησλ 
επηβεβιεκέλσλ κέηξσλ ιφγσ κε ηήξεζεο ησλ σο άλσ φξσλ θαη ηδίσο γηα 
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δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζε ηξνπνπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη παξάηαζε ηεο 
δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016. Σα 
θαζήθνληα ηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ είλαη, ελδεηθηηθά, ε πηζηνπνίεζε ηεο εθηέιεζεο 
ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη ν έιεγρνο ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ 
αλαδφρνπ κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο. Με εηζήγεζε ηνπ αξκφδηνπ ηκήκαηνο ή 
ηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί λα απεπζχλεη έγγξαθα κε 
νδεγίεο θαη εληνιέο πξνο ηνλ αλάδνρν πνπ αθνξνχλ ζηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.  
   (2) Γηα ηελ πξνζήθνπζα θαη έγθαηξε παξαιαβή ησλ ππεξεζηψλ 
ηεξείηαη απφ ηνλ αλάδνρν εκεξνιφγην (βηβιίν επηθνηλσλίαο) ζην νπνίν 
θαηαγξάθνληαη ε ηκεκαηηθή εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, ε 
θαζεκεξηλή απαζρφιεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζε αξηζκφ θαη εηδηθφηεηα, έθηαθηα 
ζπκβάληα θαη άιια ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. Σν 
εκεξνιφγην ζπλππνγξάθεηαη απφ ην ζπιινγηθφ φξγαλν, πνπ κπνξεί λα ζεκεηψζεη 
επί απηνχ παξαηεξήζεηο γηα ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θπιάζζεηαη 
ζηνλ ρψξν εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο. Οη θαηαγξαθέο ηνπ απνηεινχλ ζηνηρείν γηα 
ηελ παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. 
   (3) ε θαζεκεξηλή βάζε ζα ζπκπιεξψλεηαη ελεκεξσηηθφ δειηίν 
γηα ηηο εξγαζίεο πνπ παξαζρέζεθαλ (βιάβεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο βάξδηαο, αλ απνθαηαζηάζεθαλ ή παξακέλνπλ ζε εθθξεκφηεηα, 
ελέξγεηεο πνπ απαηηήζεθαλ). 
 
 
  β. Γηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο 
   Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε δχν (2) έηε κε δηθαίσκα 
πξναίξεζεο κνλνκεξψο απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή έμη (6) κελψλ.  
 
  γ. Παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο 
   (1) H παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ γίλεηαη απφ 
επηηξνπέο, πξσηνβάζκηεο ή θαη δεπηεξνβάζκηεο, πνπ ζπγθξνηνχληαη ζχκθσλα κε 
ηελ παξ. 11 εδ. β ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Ν.4412/16 φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 219 
ηνπ σο άλσ λφκνπ. Καηά ηελ δηαδηθαζία παξαιαβήο θαη δηελέξγεηαο ηνπ ειέγρνπ 
θαη εθφζνλ ην επηζπκεί κπνξεί λα παξαζηεί ν αλάδνρνο. Ο έιεγρνο 
πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ 
πξνβιέπνληαη ζηα Παξαξηήκαηα «Α» θαη «Β». 
   (2) 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.  
   (3) 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.  
   (4) Σν πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο εγθξίλεηαη απφ ην 
αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν κε απφθαζή ηνπ, ε νπνία θνηλνπνηείηαη 
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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.  
   (5) 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 218 ηνπ λ. 
4412/2016. Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο δελ επηζηξέθεηαη πξηλ ηελ 
νινθιήξσζε φισλ ησλ πξνβιεπφκελσλ ειέγρσλ θαη ηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ 
πξσηνθφιισλ. 
 
  δ. Απόξξηςε παξαδνηέσλ 
   ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξνπ ή κέξνπο ησλ 
παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, κε απφθαζε ηεο 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο κπνξεί λα εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζε ησλ ππεξεζηψλ απηψλ 
κε άιιεο, πνπ λα είλαη ζχκθσλεο κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή 
πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ απφθαζε απηή. Αλ ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά 
ηε ιήμε ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ 
αληηθαηάζηαζε δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 25% ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο 
ηεο ζχκβαζεο, ν δε αλάδνρνο ππφθεηηαη ζε πνηληθέο ξήηξεο, ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 218 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ παξάγξαθν 5β(2) ηεο παξνχζαο, ιφγσ 
εθπξφζεζκεο παξάδνζεο. 
 
 Yπηγνο Γεψξγηνο Γηαλλαθφο 
Αθξηβέο αληίγξαθν Γληήο- πληνληζηήο 

  
  
  

Λγνο (Ο) Γεψξγηνο Πιαζηάξαο  
Πξντζη. Σκ. Πξνκεζεηψλ  

 
 
 
 
 
 
 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 
«Α» Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο – Λεηηνπξγηθέο Απαηηήζεηο 
«Β» Οηθνλνκηθφ Αληηθείκελν ηεο χκβαζεο 
«Γ» ρέδην χκβαζεο 
«Γ» Σππνπνηεκέλν έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο –  Τπφδεηγκα Φχιινπ 
πκκφξθσζεο 
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 ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ 
 ΜΔΣΟΥΗΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ 
 ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ 
 Αζήλα,   21  Μαξ 19 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ  
ΓΚΞΖ 03/19  
 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ – ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ  
 

 Α.  ΓΔΝΗΚΑ 

  1.  Ζ παξνχζα ηερληθή πεξηγξαθή αθνξά ηηο απαηηήζεηο γηα ηελ 
ηερληθή ππνζηήξημε ησλ κεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ λνζνθνκείνπ πνπ 
πεξηιακβάλεη επίβιεςε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ αηκνχ,  ηελ 
πξνιεπηηθή ζπληήξεζε θαη ηελ απνθαηάζηαζε ησλ βιαβψλ απηνχ θαη ηνπ 
ιεβεηνζηαζίνπ ηεο λέαο πηέξπγαο γηα δχν έηε θαζψο θαη ηελ θάιπςε πξσηλήο 
βάξδηαο πδξαπιηθνχ γηα ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα. 

  2.  Σν  ΝΗΜΣ δηαζέηεη δχν ιεβεηνζηάζηα ηα νπνία θαιχπηνπλ φιεο ηηο 
αλάγθεο παξαγσγήο αηκνχ, ζέξκαλζεο θαη δεζηνχ λεξνχ ρξήζεο.  

 α.  Σν θεληξηθφ ιεβεηνζηάζην παξαγσγήο αηκνχ δηαζέηεη ηξεηο 
αηκνιέβεηεο 5.000 Kg/h,  ιεηηνπξγεί θαζεκεξηλά απφ ηηο 05:00 πκ έσο ηηο 21:00 κκ  
θαη θαιχπηεη φιεο ηηο αλάγθεο παξαγσγήο αηκνχ (καγείξεκα, απνζηείξσζε, 
πιχζηκν θαη ζηδέξσκα ηκαηηζκνχ), ζέξκαλζεο θαη δεζηνχ λεξνχ ρξήζεο ηεο 
παιαηάο πηέξπγαο ηνπ Ννζνθνκείνπ , ηνπ θηηξίνπ δηνίθεζεο θαη ησλ θηηξίσλ 
Σερληθήο Τπεξεζίαο θαη Πεηξακαηηθνχ Υεηξνπξγείνπ. 

 β.  Σν ιεβεηνζηάζην ηεο λέαο πηέξπγαο δηαζέηεη ηξεηο ιέβεηεο 
λεξνχ θαη θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ζε ζέξκαλζε θαη δεζηφ λεξφ ρξήζεο ηεο λέαο 
πηέξπγαο θαη ιεηηνπξγεί θαζεκεξηλά 24 ψξεο ην 24-σξν. 

3. Γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ κεραλνινγηθψλ 
εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, απαηηείηαη ε θάιπςε ηεο πξσηλήο βάξδηαο κε 
πδξαπιηθφ.  
 
 Β. ΓΔΝΗΚΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΔΡΓΟΛΑΒΟΤ 
 

Ο Δξγνιάβνο ζα είλαη ππεχζπλνο 
 1.  Γηα ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ παξαγσγήο αηκνχ 

ηνπ  Ν.Η.Μ.Σ., ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ ηεο λέαο πηέξπγαο θαη ηελ επίβιεςε ηεο 
ιεηηνπξγίαο ησλ κεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, νθείιεη λα ηεξεί φια ηα 
πξνβιεπφκελα ζηελ πθηζηάκελε λνκνζεζία. 

 2. Γηα ηελ έληερλε θαη εκπξφζεζκε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ 
πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο θαη απνθαηάζηαζεο βιαβψλ ησλ ιεβεηνζηαζίσλ  ηνπ  
Ν.Η.Μ.Σ.. 

  3.  Γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ αηκνχ ζε έμη8σξεο βάξδηεο 
θαζεκεξηλά εβδνκαδηαίσο απφ ηερληθφ πξνζσπηθφ εηδηθφηεηαο  αξρηηερλίηε ή 
εξγνδεγνχ κεραληθνχ 4εο εηδηθφηεηαο. 

  4. Γηα ηελ επίβιεςε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ κεραλνινγηθψλ 
εγθαηαζηάζεσλ (δίθηπα θη εγθαηαζηάζεηο αηκνχ , λεξνχ απνρεηεχζεσλ)θαη  ηε  
ζπληήξεζε  θαη απνθαηάζηαζε βιαβψλ εηδηθφηεηαο πδξαπιηθνχ κε ηελ θάιπςε 
βάξδηαο αξρηηερλίηε πδξαπιηθνχ. Ο αξρηηερλίηεο πδξαπιηθφο εθηειεί απηνηειψο ηηο 
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δξαζηεξηφηεηεο ηεο 1εο εηδηθφηεηαο θαη ππφ  ηηο νδεγίεο εξγνδεγνχ πδξαπιηθνχ ή 
έρνληνο πξνο ηνχην ην δηθαίσκα εθηειεί εξγαζίεο 2εο εηδηθφηεηαο.  

 
   Γ.  ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΛΑΒΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΛΤΦΖ 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ    ΛΔΒΖΣΟΣΑΗΟΤ ΑΣΜΟΤ 
 

Ο Δξγνιάβνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ 
ιεβεηνζηαζίνπ παξαγσγήο αηκνχ ηνπ  Ν.Η.Μ.Σ. θαη νθείιεη λα ηεξεί φια ηα 
πξνβιεπφκελα ζηελ πθηζηάκελε λνκνζεζία . 

Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ αηκνχ πξαγκαηνπνηείηαη ζε δχν (2) 
βάξδηεο, ηελ πξσηλή θαη ηελ απνγεπκαηηλή, θαζεκεξηλά (εξγάζηκεο θαη αξγίεο). Ζ 
πξσηλή βάξδηα μεθηλά ζηηο 05:00 θαη ιήγεη ζηηο 13:00 θαη ε απνγεπκαηηλή βάξδηα 
μεθηλά ζηηο 13:00 θαη ζα ιήγεη ζηηο 21:00.  

Ο εξγνιάβνο ζα θαιχπηεη έμη βάξδηεο ιεηηνπξγίαο εβδνκαδηαίσο (πξσηλέο ή  
απνγεπκαηηλέο) ζε πξφγξακκα πνπ ζα θαηαξηίδεηαη απφ ηνλ ίδην θαη ζα εγθξίλεηαη 
απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία. Σν Ίδξπκα δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αλαπξνζαξκφζεη 
ην σξάξην ιεηηνπξγίαο κε ηελ ζχκθσλε γλψκε ηνπ Δξγνιάβνπ. 

Σν Ίδξπκα δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη ηε ιεηηνπξγία θαη ηξίηεο βάξδηαο 
(απφ 21.00 έσο 05.00) θαηά ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο, ε νπνία ζα ακεηθζεί κε 
πξφζζεην ηίκεκα ην νπνίν ζα  έρεη πξν ζπκθσλεζεί (αλά βάξδηα) θαη ην νπνίν ζα 
αλαθέξεηαη ζε μερσξηζηή παξάγξαθν ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ησλ 
ζπκκεηερφλησλ. Δπίζεο ην  Ίδξπκα δηαηεξεί ην δηθαίσκα, ζε πεξίπησζε πνπ 
θξίλεη αθαηάιιειν ην απφ ηνλ Δξγνιάβν απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ λα δεηήζεη 
ηελ απνκάθξπλζή ηνπ. ηελ πεξίπησζε απηή, ν Δξγνιάβνο είλαη ππνρξεσκέλνο 
λα πξνρσξήζεη ζηελ άκεζε αληηθαηάζηαζή ηνπ. 

Οη ηερλίηεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ν Δξγνιάβνο ζα θέξνπλ ηηο απφ ηνλ 
λφκν πξνβιεπφκελεο άδεηεο, 4εο εηδηθφηεηαο   θαη ζπγθεθξηκέλα αδεηνχρνπ 
αξρηηερλίηε ή εξγνδεγνχ κεραληθνχ ηηο νπνίεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη 
κε ηελ πξνζθνξά. Δπίζεο ζα απαζρνιεί  επηβιέπνληα κεραληθφ κε πεληαεηή 
ηνπιάρηζηνλ εκπεηξία ζηε ιεηηνπξγία ή  ζπληήξεζε παξφκνησλ εγθαηαζηάζεσλ , ν 
νπνίνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ αηκνιεβήησλ θαη ζα πξέπεη λα 
κεξηκλά γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηε λνκνζεζία . Σν φλνκα ηνπ 
κεραληθνχ απηνχ ζα δεισζεί ζηελ πξνζθνξά ησλ ζπκκεηερφλησλ. ηα πιαίζηα 
απηά, ν ππεχζπλνο γηα ηελ επίβιεςε κεραληθφο , κεξηκλά γηα ηελ ηήξεζε εηδηθνχ  
εκεξνινγίνπ γηα θάζε αηκνιέβεηα  ζην νπνίν ζα  αλαγξάθνληαη ζε ηαθηά ρξνληθά 
δηαζηήκαηα θαη ηνπιάρηζηνλ θάζε νθηψ (8) ψξεο, ζχκθσλα κε πξφγξακκα πνπ ν 
ίδηνο  ν επηβιέπσλ έρεη θαηαξηίζεη, ηε ιεηηνπξγία ηνπ αηκνιέβεηα, κεηξήζεηο θαη 
ελδείμεηο απφ ηνλ αηκνιέβεηα, ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ εθάζηνηε 
θαηαζθεπαζηή. 

ην εκεξνιφγην ηνπ αηκνιέβεηα αλαγξάθνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα θάησζη 
ζηνηρεία: Ζκεξνκελία, Ώξεο ιεηηνπξγίαο, Πίεζε ιεηηνπξγίαο αηκνχ, θιεξφηεηα θαη 
ε Δλεξγφο  Ομχηεο (pΖ) λεξνχ, πίεζε ζηελ έμνδν ηεο αληιίαο ηξνθνδνζίαο λεξνχ, 
ζεξκνθξαζία θαπζαεξίσλ θαη δείθηεο αηζάιεο, θαζψο θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε 
ηελ θαζεκεξηλή θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο ηνπ αηκνιέβεηα. ην εκεξνιφγην ηνπ 
αηκνιέβεηα αλαγξάθνληαη επίζεο ηα ζηνηρεία ησλ ειέγρσλ πνπ δηελεξγνχληαη 
ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 9 ηεο ΟΗΚ 10735/651 ΦΔΚ 2656/Β΄/28-
09-2012. 

Σν εκεξνιφγην πξέπεη λα είλαη ζηε δηάζεζε ησλ αξκνδίσλ αξρψλ θαη ηνπ 
θνξέα πηζηνπνίεζεο θαη λα δηαηεξείηαη ηνπιάρηζηνλ κέρξη ηνλ επφκελν έιεγρν ηνπ. 
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Δπίζεο, ν επηβιέπσλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ αηκνιέβεηα νθείιεη :   
  1. Να κεξηκλά ψζηε ν αηκνιέβεηαο λα ηξνθνδνηείηαη κε λεξφ 
θαηάιιειεο πνηφηεηαο, ηνπ νπνίνπ νη αληίζηνηρεο ηηκέο ζα πξέπεη λα ειέγρνληαη, 
ζχκθσλα κε πξφγξακκα ην νπνίν θαηαξηίδεη θαη νη νπνίεο λα θαηαρσξνχληαη ζην 
εκεξνιφγην ηνπ αηκνιέβεηα. 

 2.  Να κεξηκλά ψζηε ζε εχθνια νξαηφ ζεκείν εληφο ηνπ 
ιεβεηνζηαζίνπ λα αλαξηάηαη πηλαθίδα, αλαγξάθνπζα κε ηξφπν επθξηλή ηηο 
ζεκαληηθέο νδεγίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ αηκνιέβεηα, κε έκθαζε ζηελ παξαθνινχζεζε 
ηνπ εμνπιηζκνχ ειέγρσλ θαη πεξηνξηζκνχ. 

 3.  Να θαηαξηίδεη εγθαίξσο πξφγξακκα ζπληήξεζεο ηνπ αηκνιέβεηα, 
φπσο κε ιεπηνκέξεηα αλαθέξεηαη ζην άξζξν 8 ηεο ΟΗΚ 10735/651  ην νπνίν 
εγθξίλεη ν εξγνδφηεο ν νπνίνο θαη αλαιακβάλεη ηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο ηνπ. ηε 
ζπλέρεηα ν επηβιέπσλ  κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ θαη πξνβαίλεη ζε ππνδείμεηο, 
φπνηε απαηηείηαη. 

  4.  Να δηαηεξεί βηβιίν ζπληεξήζεσλ θαη επηζθεπψλ ζην νπνίν ζα 
πεξηγξάθεηαη θάζε θνξά ην είδνο ησλ εξγαζηψλ νη νπνίεο έγηλαλ ζηνλ αηκνιέβεηα 
ή ζηνλ εμνπιηζκφ πνπ είλαη ζπλαξκνινγεκέλνο επάλσ ζε απηφλ (π.ρ. ξχζκηζε 
θαπζηήξα). ην ελ ιφγσ βηβιίν ζα θαηαρσξνχληαη επίζεο θάζε είδνπο πιηθά πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη (π.ρ. αληαιιαθηηθά) θαζψο θαη ηα πηζηνπνηεηηθά απηψλ. 

 
Δηδηθόηεξα νη εξγαζίεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηνύληαη θαζεκεξηλά έρνπλ 

σο εμήο : 
  1.  Δλεξγνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ 

αηκνχ ζε θαζεκεξηλή βάζε, κε κέξηκλα ηνπ ηερληθνχ βάξδηαο. 
 2. πλερήο παξαθνινχζεζε ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

εμνπιηζκνχ. 
  3. Πξαγκαηνπνίεζε κε κέξηκλα ηνπ ηερλίηε βάξδηαο φισλ ησλ 

απαξαηηήησλ ελεξγεηψλ εθείλσλ πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ ηελ αζθαιή θαη νκαιή 
ιεηηνπξγία ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ (ζηξαηζσληζκφο φπνηε απαηηείηαη, ελαιιάμ ή 
παξάιιειε ιεηηνπξγία ησλ αηκνιεβήησλ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Ηδξχκαηνο ζε 
αηκφ θ.η.ι.), θαζψο θαη επηζθεπέο ζπληήξεζε ηνπ παξειθφκελνπ κεραλνινγηθνχ 
εμνπιηζκνχ (πιελ θαπζηήξσλ) πνπ εμππεξεηείηαη απφ ηνπο αηκνιέβεηεο, εξγαζίεο 
νη νπνίεο ζα θαηαγξάθνληαη ζην εκεξνιφγην ιεηηνπξγίαο εθάζηνπ αηκνιέβεηα. 

  4.  Έιεγρνο ηεο πνηφηεηαο ηνπ λεξνχ ηξνθνδνζίαο θαη ησλ λεξψλ ησλ 
αηκνιεβήησλ πνπ πεξηιακβάλεη ηηο εμήο κεηξήζεηο : ζθιεξφηεηα, pH, εηδηθή 
αγσγηκφηεηα, ρισξηφληα, ζίδεξν, ζπγθξηηηθφ έιεγρν κε ηηο επηηξεπφκελεο ηηκέο  γηα 
ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ είδνπο, θαη πξνζζήθε βειηησηηθνχ ή άιινπ πξντφληνο ζε 
δνζνινγία πνπ ζα πξνζδηνξίδεηαη απφ ην πεξηερφκελν ησλ γελφκελσλ 
κεηξήζεσλ. 

  5.  Πξαγκαηνπνίεζε κεηξήζεσλ θαη θαηαγξαθή ζην εκεξνιφγην ηνπ 
θάζε αηκνιέβεηα φισλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ ΟΗΚ 10735/651 
πεξί εγθαηάζηαζεο, ιεηηνπξγίαο θαη ειέγρνπ αηκνιεβήησλ φπσο πξναλαθέξζεθε. 

 6.  Σεξκαηηζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ 
αηκνχ, ζε θαζεκεξηλή βάζε κε ηελ ιήμε ηεο απνγεπκαηηλήο βάξδηαο ή λπρηεξηλήο 
εθφζνλ απαηηεζεί. 

 7.   Παξαθνινπζεί - κέξηκλα γηα ηνλ αλεθνδηαζκφ δεμακελψλ 
θαπζίκσλ ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ παξαγσγήο αηκνχ ηνπ  Ν.Η.Μ.Σ.. θαη  ηνπ 
ιεβεηνζηαζίνπ ηεο Νέαο Πηέξπγαο. 
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 8.   Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ , ζα πξέπεη 
λα ηεξνχληαη φινη νη θαλφλεο αζθαινχο ιεηηνπξγίαο ησλ αηκνιεβήησλ θαη ησλ 
παξειθφκελσλ εμαξηεκάησλ .  

  9.  ε πεξίπησζε θάιπςεο απφ ηνλ αλάδνρν θαη πξφζζεηεο βάξδηαο 
ζεξκαζηή, νη ππνρξεψζεηο ηνπ ζεξκαζηή αθνξνχλ φιεο ηηο εξγαζίεο    πνπ 
πεξηγξάθνληαη πην πάλσ. Ο αξρηηερλίηεο ή εξγνδεγφο κεραληθφο 4εο εηδηθφηεηαο  
ζα απαζρνιείηαη απηνπξνζψπσο , θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο βάξδηαο ,απνθιεηζηηθά 
κε ηελ επηηήξεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ αηκνιεβήησλ (έλαπζε , παξαθνινχζεζε 
,ηεξκαηηζκφο ) θαη ηε ζπληήξεζε ησλ ζπλαθψλ εμαξηεκάησλ . 
 
 Γ. ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΛΑΒΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ  ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΖ 
ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΧΝ ΛΔΒΖΣΟΣΑΗΧΝ ΣΟΤ  ΝΗΜΣ  
 

Με ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη εληφο 15 εκεξψλ, ν εξγνιάβνο –κέζσ 
ηνπ επηβιέπνληνο κεραληθνχ-  ζα  θαηαζέζεη ρξνλνδηάγξακκα ηεο εηήζηαο 
ζπληήξεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ ησλ δχν ιεβεηνζηαζίσλ ηνπ Ηδξχκαηνο, ζχκθσλα κε 
φζα αλαθέξνληαη ζην ΦΔΚ 2656/Β΄/28-09-2012 θαη ζην ΦΔΚ 2654/Β΄/09-11-2011,  
ην νπνίν ζα εγθξίλεη  ε ηερληθή ππεξεζία.  

Δπί πιένλ, θαη θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο,  ν επηβιέπσλ  
κεραληθφο ζα κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ θαη ζα πξνβαίλεη φπνηε απαηηείηαη ζε 
ππνδείμεηο γηα ηελ απξφζθνπηε, αζθαιή θαη νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία ηνπ 
εμνπιηζκνχ.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ιεηηνπξγία ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ αηκνχ είλαη βαζηθήο 
ζεκαζίαο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Ηδξχκαηνο θαη δελ ζα πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε 
απηφ λα ηεζεί ζπλνιηθά εθηφο ιεηηνπξγίαο, παξά κφλν ζε πεξίπησζε πνπ 
ζπληξέμνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο. ιεο νη εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη 
απνθαηάζηαζεο βιαβψλ ζα πξέπεη λα γίλνληαη κε γλψκνλα ηελ απξφζθνπηε 
παξνρή αηκνχ πξνο ηηο εγθαηαζηάζεηο.  
           Σν πξφγξακκα ζπληήξεζεο ζα πεξηέρεη θαη’ ειάρηζηνλ ηηο παξαθάησ 
αλαθεξφκελεο εξγαζίεο.  
 
 Γ.1. Πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ ηεο Νέαο Πηέξπγαο 

 ην ιεβεηνζηάζην ηεο Νέαο Πηέξπγαο βξίζθνληαη εγθαηεζηεκέλνη ηξεηο 
ρπηνζηδεξνί ιέβεηεο MEGASTAR 10 (670.700 kcal/h) κε ηνπο θαπζηήξεο ηνπο 
κάξθαο RIELLOPRESS 3G.  

Οη εξγαζίεο πνπ ζα πξέπεη λα εθηεινχληαη απφ ηνλ αλάδνρν είλαη νη εμήο : 
 Γ.1.2 ΔΞΑΜΖΝΗΑΗΧ :  
 Αλά εμάκελν, ν αλάδνρνο ζα πξνβαίλεη ζε πιήξε πξνιεπηηθή ζπληήξεζε 
ησλ ηξηψλ ιεβήησλ θαη ησλ θαπζηήξσλ ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ησλ 
θαηαζθεπαζηψλ ηνπο θαη ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο θαη ηεο επηζηήκεο. Ηδηαίηεξε 
κέξηκλα ζα πξέπεη λα δνζεί ζηε ξχζκηζε ησλ θαπζηήξσλ, ψζηε λα ιεηηνπξγνχλ κε 
ην κέγηζην βαζκφ απφδνζεο θαχζεο. Ο εληνπηζκφο θζαξκέλσλ ή ειαηησκαηηθψλ 
εμαξηεκάησλ (κπεθ, εχθακπηνη ζσιήλεο πεηξειαίνπ, θίιηξα πεηξειαίνπ, 
παινζαιακάζηξεο θηι) θαη ε αληηθαηάζηαζή ηνπο κε λέα απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ 
αλαδφρνπ. Σν θφζηνο πξνκήζεηαο ησλ λέσλ εμαξηεκάησλ ζα βαξχλεη ην Ίδξπκα. 
Δθηφο ησλ ιεβήησλ θαη ησλ θαπζηήξσλ ηνπο ζα πξέπεη λα ειέγρνληαη θαη νη 
θπθινθνξεηέο ησλ ιεβήησλ.  
 Γ.1.2.1 ΤΝΣΖΡΖΖ ΛΔΒΖΣΧΝ ΝΔΡΟΤ (ΝΔΑ ΠΣΔΡΤΓΑ) 

  1.   Έιεγρνο θαη απνθαηάζηαζε ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβιήκαηνο. 
 2.   Έιεγρνο θαη απνθαηάζηαζε ηεο πεξηθεξεηαθήο κφλσζεο. 
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 3.  Έιεγρνο θαη ξχζκηζε ησλ νξγάλσλ νδήγεζεο ηνπ θαπζηήξα 
(ζεξκνζηάηεο ιεηηνπξγίαο, ζεξκνζηάηεο αζθαιείαο, δηαθφπηεο on/off θ.η.ι.), θαη 
ησλ ππνινίπσλ ζπζθεπψλ (αληιίεο λεξνχ, θ.η.ι.). 

  4.    Καζαξηζκφο / εθθαπληζκφο ηνπ ζαιάκνπ θαχζεο. 
  5.    Καζαξηζκφο / εθθαπληζκφο ησλ θινγναπιψλ. 
  6.    Καζαξηζκφο / εθθαπληζκφο ηνπ θαπλνζαιάκνπ. 
  7.    Καζαξηζκφο ησλ επηβξαδπληψλ θαπζαεξίσλ. 
  8. Έιεγρνο θαη απνθαηάζηαζε κηθξνξσγκψλ ηεο ππξίκαρεο 

επέλδπζεο ηεο πφξηαο. 
  9.  Έιεγρνο γηα δηαξξνή θαπζαεξίσλ απφ ην ιέβεηα θαη 

απνθαηάζηαζε απηήο. 
  10. Έιεγρνο γηα δηαξξνή λεξνχαπφ ην ιέβεηα θαη απνθαηάζηαζε 

απηήο. 
 Γ.1.2.2 ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΑΤΣΖΡΧΝ (ΝΔΑ ΠΣΔΡΤΓΑ) 
 1. Απνκφλσζε ηνπ θαπζηήξα απφ ηελ ειεθηξηθή παξνρή. 
 2. Απνκφλσζε ηνπ θαπζηήξα απφ ηελ παξνρή θαπζίκνπ. 
 3. Δμάξκσζε ηνπ θαπζηήξα απφ ηελ πφξηα ηνπ ιέβεηα. 
 4. Καζαξηζκφο εμσηεξηθψλ επηθαλεηψλ θαπζηήξα. 
 5. Απνζχλδεζε θαη θαζαξηζκφο θινγνζσιήλα (κπνχθα). 
 6. Καζαξηζκφο δηαζθνξπηζηήξα αέξα. 
 7. Αληηθαηάζηαζε ησλ κπεθ ςεθαζκνχ πεηξειαίνπ. 
 8. Καζαξηζκφο ησλ ειεθηξνδίσλ αλάθιεμεο. 
 9. Καζαξηζκφο ησλ θαισδίσλ πςειήο ηάζεο. 
 10. Καζαξηζκφο ησλ κπεθνζσιήλσλ θαη ηεο θινγνθεθαιήο. 
 11. Καζαξηζκφο ηνπ θσηνθπηηάξνπ. 
 12. Καζαξηζκφο ηεο θηεξσηήο αέξα. 
 13. Καζαξηζκφο ηνπ θίιηξνπ ηεο αληιίαο πεηξειαίνπ 
 14.  Καζαξηζκφο ηνπ θίιηξνπ γξακκήο ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ 
 15. Έιεγρνο θαη αληηθαηάζηαζε αλ απαηηείηαη ησλ επθάκπησλ 
ζσιήλσλ πεηξειαίνπ. 
 16. χζθημε ησλ επαθψλ ηνπ ειεθηξηθνχ θπθιψκαηνο 
 17. Δπαλαηνπνζέηεζε φισλ ησλ εμαξηεκάησλ θαη ξχζκηζε ηεο 
ζέζεσο απηψλ 
 18. Δπαλαηνπνζέηεζε ηνπ θαπζηήξα ζην ιέβεηα 
 19. χλδεζε ηεο ειεθηξηθήο παξνρήο θαη ηεο παξνρήο θαπζίκνπ 
 20. Θέζε ζε δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία 
 21. Έιεγρνο γηα αζπλήζηζηνπο ζνξχβνπο – θξαδαζκνχο θ.η.ι. 
 22. Λήςε θαπζαεξίσλ απφ ηνλ θαπλαγσγφ 
 23. Ρχζκηζε αλαινγίαο αέξα – θαπζίκνπ 
 24. Έιεγρνο ησλ ζεξκνζηαηψλ ελεξγνπνίεζεο ηνπ θαπζηήξα θαη 
ξχζκηζε απηψλ 
  25. Δπαλαιεπηηθή δηαδηθαζία δεηγκαηνιεςίαο θαπζαεξίσλ / ξχζκηζεο 
αλαινγίαο αέξα – θαπζίκνπ, κε ζθνπφ ηελ εχξπζκε θαη εληφο ησλ νξίσλ ηνπ 
ΤΠΔΚΑ ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ιέβεηα – θαπζηήξα  
 26. Έθδνζε θχιινπ ειέγρνπ ζπληήξεζεο θαη ξχζκηζεο ζχκθσλα κε 
ηα πξφηππα ηνπ ΤΠΔΚΑ 
 27. Δθηίκεζε ηεο πξαγκαηηθήο νλνκαζηηθήο ηζρχνο ηνπ ιέβεηα 
ζχκθσλα κε ηηο δηελεξγεζείζεο κεηξήζεηο θαη ζχγθξηζή ηεο κε ηελ αλαγξαθφκελε 
ζηελ πηλαθίδα ηνπ ιέβεηα ψζηε λα δηαπηζησζεί ε αλάγθε ή κε ηεο εθηέιεζεο 
ρεκηθνχ θαζαξηζκνχ ζηνλ πδξνζάιακν ηνπ ιέβεηα.  
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Με ηελ έλαξμε ηεο ζπκβάζεσο, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα 
ζεσξήζεη ζηελ αξκφδηα αξρή ηεηξάδην θαηαγξαθήο ησλ κεληαίσλ κεηξήζεσλ 
θαπζαεξίσλ ησλ ιεβήησλ.  

Μεηά απφ ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο, ζα εθδίδνληαη 
θχιια ειέγρνπ θαχζεο θαη γηα ηνπο ηξεηο ιέβεηεο θαη ζα παξαδίδνληαη ζηελ 
ηερληθή ππεξεζία ηνπ Ηδξχκαηνο, φπσο επίζεο ζα ζπληάζζεηαη θαη ηερληθή έθζεζε 
–ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ επηβιέπνληα ηνπ αλαδφρνπ- ζηελ νπνία ζα 
πεξηγξάθνληαη φιεο νη εθηειεζζείζεο εξγαζίεο θαη φιεο νη παξαηεξήζεηο-
ππνδείμεηο ζρεηηθά κε ηνλ εμνπιηζκφ.  

Οη κεηξήζεηο ησλ θαπζαεξίσλ ζα πξέπεη λα γίλνληαη κε βαζκνλνκεκέλν 
αλαιπηή θαπζαεξίσλ -φπσο απαηηείηαη απφ ην ΦΔΚ 2654/Β΄/09-11-2011 (άξζξν 
4.4)- ελψ ηα θχιια ειέγρνπ ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ην αληίζηνηρν 
απφθνκκα ηνπ εθηππσηή ηνπ νξγάλνπ.  
 Γ.1.3 ΜΖΝΗΑΗΧ :  
 Πέξαλ ησλ δχν εμακεληαίσλ πξνιεπηηθψλ ζπληεξήζεσλ, ν αλάδνρνο ζα 
πξέπεη θάζε κήλα (10 θνξέο ην ρξφλν) λα πξνβαίλεη ζε έιεγρν ηεο θαιήο 
ιεηηνπξγίαο ησλ θαπζηήξσλ, κέηξεζε ησλ θαπζαεξίσλ θαη δηφξζσζε ηεο ξχζκηζεο 
-αλ απαηηείηαη. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ ξχζκηζεο, ζα θαηαρσξεί ηηο 
κεηξήζεηο ζην ζεσξεκέλν ηεηξάδην θαηαγξαθήο ησλ θαπζαεξίσλ.  

Οη κεηξήζεηο ησλ θαπζαεξίσλ ζα πξέπεη λα γίλνληαη κε βαζκνλνκεκέλν 
αλαιπηή θαπζαεξίσλ -φπσο απαηηείηαη απφ ην ΦΔΚ 2654/Β΄/09-11-2011 (άξζξν 
4.4)- ελψ ζην ηεηξάδην  ζα πξέπεη λα επηζπλάπηνληαη ηα αληίζηνηρα απνθφκκαηα 
ηνπ εθηππσηή ηνπ νξγάλνπ.  
 
 Γ.2. Πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ αηκνύ 

ην ιεβεηνζηάζην παξαγσγήο αηκνχ ηνπ Ηδξχκαηνο βξίζθνληαη 
εγθαηεζηεκέλνη ηξεηο αηκνιέβεηεο ΚΟΤΠΠΑ 5.000 Kg/h, κε ηνπο θαπζηήξεο ηνπο 
κάξθαο WANSON. 

Οη εξγαζίεο πνπ ζα πξέπεη λα εθηεινχληαη απφ ηνλ αλάδνρν θαη ε 
ζπρλφηεηά ηνπο είλαη νη εμήο : 

Με ηελ έλαξμε ηεο ζπκβάζεσο, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα 
θαηαζθεπάζεη θαη λα ζεσξήζεη ζηελ αξκφδηα αξρή ηεηξάδην εκεξήζηαο 
θαηαγξαθήο ησλ θαπζαεξίσλ ησλ ιεβήησλ.  
 Δπηπιένλ,  
 Γ.2.1 ΔΞΑΜΖΝΗΑΗΧ :  
 Αλά εμάκελν, ν αλάδνρνο ζα πξνβαίλεη ζε πιήξε πξνιεπηηθή ζπληήξεζε 
ησλ ηξηψλ ιεβήησλ θαη ησλ θαπζηήξσλ ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ησλ 
θαηαζθεπαζηψλ ηνπο θαη ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο θαη ηεο επηζηήκεο.  

Θα εθηειείηαη εθθαπληζκφο ησλ ιεβήησλ, πνπ πεξηιακβάλεη απνκάθξπλζε 
ηεο αηζάιεο απφ φιεο ηηο επηθάλεηεο ηνπ ιέβεηα πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ηηο 
θιφγεο.  

Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα εθηειείηαη θαζαξηζκφο ηνπ θαπλαγσγνχ –νρεηνχ 
πνπ νδεγεί ζηελ θεληξηθή θακηλάδα. 

Δθηφο ησλ αλσηέξσ, ζα γίλεηαη επηζεψξεζε θαη απνθαηάζηαζε –εάλ 
απαηηείηαη- ηεο ππξίκαρεο επέλδπζεο ηνπ ζαιάκνπ θαχζεο ησλ ιεβήησλ (θηίζηκν 
θψλνπ θαη δαθηπιηδηνχ).  

Ηδηαίηεξε κέξηκλα ζα πξέπεη λα δνζεί ζηε ξχζκηζε ησλ θαπζηήξσλ, ψζηε λα 
ιεηηνπξγνχλ εληφο λνκνζεηεκέλσλ νξίσλ θαη κε ην κέγηζην δπλαηφ βαζκφ 
απφδνζεο θαχζεο. Ο εληνπηζκφο θζαξκέλσλ ή ειαηησκαηηθψλ εμαξηεκάησλ 
(κπεθ, εχθακπηνη ζσιήλεο πεηξειαίνπ, θίιηξα πεηξειαίνπ, παινζαιακάζηξεοθηι) 
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θαη ε αληηθαηάζηαζή ηνπο κε λέα απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ αλαδφρνπ. Σν θφζηνο 
πξνκήζεηαο ησλ λέσλ εμαξηεκάησλ ζα βαξχλεη ην Ίδξπκα.  

Μεηά απφ ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο, ζα εθδίδνληαη 
θχιια ειέγρνπ θαχζεο θαη γηα ηνπο ηξεηο ιέβεηεο θαη ζα παξαδίδνληαη ζηελ 
ηερληθή ππεξεζία ηνπ Ηδξχκαηνο, φπσο επίζεο ζα ζπληάζζεηαη θαη ηερληθή έθζεζε 
–ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ επηβιέπνληα ηνπ αλαδφρνπ- ζηελ νπνία ζα 
πεξηγξάθνληαη φιεο νη εθηειεζζείζεο εξγαζίεο θαη φιεο νη παξαηεξήζεηο-
ππνδείμεηο ζρεηηθά κε ηνλ εμνπιηζκφ.  

Οη κεηξήζεηο ησλ θαπζαεξίσλ ζα πξέπεη λα γίλνληαη κε βαζκνλνκεκέλν 
αλαιπηή θαπζαεξίσλ -φπσο απαηηείηαη απφ ην ΦΔΚ 2654/Β΄/09-11-2011 (άξζξν 
4.4)- ελψ ηα θχιια ειέγρνπ ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ην αληίζηνηρν 
απφθνκκα ηνπ εθηππσηή ηνπ νξγάλνπ.  
 Γ.2.2 ΜΖΝΗΑΗΧ   

Πέξαλ ησλ δχν εμακεληαίσλ πξνιεπηηθψλ ζπληεξήζεσλ -θαη εμαηηίαο ηεο 
παιαηφηεηαο θαη ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ησλ θαπζηήξσλ-  ν αλάδνρνο ζα πξέπεη θάζε 
κήλα (10 θνξέο ην ρξφλν) λα πξνβαίλεη ζε ζπληήξεζε ησλ θαπζηήξσλ,  κέηξεζε 
ησλ θαπζαεξίσλ θαη δηφξζσζε ηεο ξχζκηζεο -αλ απαηηείηαη. Μεηά ηελ νινθιήξσζε 
ησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο, ζα εθδίδνληαη θχιια ειέγρνπ θαχζεο θαη γηα ηνπο ηξεηο 
ιέβεηεο θαη ζα παξαδίδνληαη ζηελ ηερληθή ππεξεζία ηνπ Ηδξχκαηνο  

Οη κεηξήζεηο ησλ θαπζαεξίσλ ζα πξέπεη λα γίλνληαη κε βαζκνλνκεκέλν 
αλαιπηή θαπζαεξίσλ -φπσο απαηηείηαη απφ ην ΦΔΚ 2654/Β΄/09-11-2011 (άξζξν 
4.4)- ελψ ηα θχιια ειέγρνπ ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ην αληίζηνηρν 
απφθνκκα ηνπ εθηππσηή ηνπ νξγάλνπ.  
 Γ.2.3 ΔΣΖΗΧ 

Άπαμ εηεζίσο θαη θαηά ηε κία εθ ησλ δχν εμακεληαίσλ πξνιεπηηθψλ 
ζπληεξήζεσλ ησλ ιεβήησλ/θαπζηήξσλ, ζα πξέπεη λα εθηεινχληαη θαη νη θάησζη 
εξγαζίεο :  
 Γ.2.3.1 ΥΖΜΗΚΟ ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΑΣΜΟ-ΤΓΡΟΘΑΛΑΜΟΤ 
ΑΣΜΟΛΔΒΖΣΧΝ 

Ζ απνκάθξπλζε ησλ θαζαιαηψζεσλ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε 
ρξεζηκνπνίεζε ρεκηθψλ κέζσλ πνπ ζρεκαηίδνπλ καιαθφ ίδεκα, πνπ θαηαπίπηεη 
εχθνια θαη απνκαθξχλεηαη. 
 Οη εξγαζίεο ρεκηθνχ θαζαξηζκνχ γηα θάζε ιέβεηα ζα αθνινπζνχλ ηελ 
παξαθάησ πνξεία : 
 1.  Άδεηαζκα θάζε ιέβεηα θαη εμάξκσζε ηεο αλζξσπνζπξίδαο. 
 2. Μεραληθή αθαίξεζε ησλ παρέσλ θαζαιαηψζεσλ. Πιήξσζε ηνπ 
ιέβεηα κε αδξαλνπνηεκέλν δηάιπκα πδξνρισξηθνχ νμένο, πεξηεθηηθφηεηαο 15% κε 
πξφζζεην απνζθσξησηηθφ, θαη θπθινθνξία ηνπ δηαιχκαηνο ελ ςπρξψ , θαη ηειηθψο 
ελ ζεξκψ κέρξη 60νC. Σν πγξφ ηνπ ρεκηθνχ θαζαξηζκνχ ,πέξα απφ ηε κεγάιε 
δηαζθνξπηζηηθή δπλαηφηεηα πνπ πξέπεη  λα έρεη , ζα πξέπεη αθφκε λα παξέρεη 
ηειείσο αζθαιή πξνζηαζία ησλ κεηαιιηθψλ επηθαλεηψλ απφ ηελ επηβιαβή δξάζε 
ηφλησλ πδξνγφλνπ (Ζ+) πνπ πεξηέρνληαη ζην δηάιπκα  HCl , ζηελ θξπζηαιιηθή 
δνκή ησλ κεηάιισλ. Ζ θπθινθνξία ζα επηηπγράλεηαη κε εμσηεξηθή αληιία, 
εηζαγσγή ζηελ εθθέλσζε ηνπ ιέβεηα (ζηξαηζψλα) θαη επηζηξνθή ζην δνρείν 
αλακίμεσο. 
 3.  Μεηά ηνλ θαζαξηζκφ ζα επαθνινπζεί εμνπδεηέξσζε ηνπ νμένο κε 
ρξήζε αλζξαθηθήο ζφδαο ή άιινπ πιηθνχ πνπ δελ ζα θαηαζηξέθεη ην ζρεκαηηζζέλ 
κνλνκνξηαθφ πξνζηαηεπηηθφ ησλ κεηαιιηθψλ επηθαλεηψλ. 
 4.  Σειηθή έθπιπζε ηνπ ιέβεηα, κε κεγάιεο πνζφηεηεο λεξνχ ε νπνία 
ζα ζηακαηά εθφζνλ ην ph ιάβεη ηελ θαηάιιειε ηηκή, κε ηαπηφρξνλε έιιεηςε 
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θπζαιιίδσλ απφ ην δίθηπν λεξνχ θαη παξάδνζε πξνο επηζεψξεζε ζηνλ 
επηβιέπνληα ηνπ Ηδξχκαηνο. 
 5.  Άλνηγκα ακθφηεξσλ ησλ θεθαινζπξίδσλ θαη ησλ ρεηξνζπξίδσλ  
γηα ηνλ θαιχηεξν θαζαξηζκφ , θαη ζα ζηεγαλνπνίεζε κε θαηλνχξγηα 
παξεκβχζκαηα.  
 6. Δάλ κεηά ηελ έθπιπζε δηαπηζησζεί φηη νη κεηαιιηθέο επηθάλεηεο 
δελ έρνπλ θαζαξηζηεί πιήξσο ζα επαλαιακβάλεηαη ν ρεκηθφο θαζαξηζκφο. 
 Γ.2.3.2  ΤΝΣΖΡΖΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΧΝ ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΧΝ 

Δθηφο ηεο ζπληήξεζεο/εθθαπληζκνχ ησλ ιεβήησλ θαη ησλ θαπζηήξσλ ζα 
πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη ζπληήξεζε ζε φια ηα πεξηθεξεηαθά εμαξηήκαηα 
ησλ ιεβήησλ (πδξνδείθηεο, αληιίεο ηξνθνδνζίαο λεξνχ, αζθαιηζηηθά, ειεθηξφδηα 
ζηάζκεο, βαιβίδεο ζηξαηζσληζκνχ, θηεξσηέο αλεκηζηήξσλ θαπζηήξσλ, 
αηκνθξάθηεοθηι) ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε νκαιή ιεηηνπξγία ηνπο κε ηαπηφρξνλε 
απνθαηάζηαζε ησλ φπνησλ δηαξξνψλ λεξνχ ή αηκνχ.  
 Γ.2.3.3 ΤΝΣΖΡΖΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΧΝ 

Έιεγρνο θαη ζπληήξεζε ηνπ ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ησλ 
απηνκαηηζκψλ ησλ αηκνιεβήησλ. Ηδηαίηεξε έκθαζε ζα δνζεί ζηνπο απηνκαηηζκνχο 
ηνπ ζπζηήκαηνο αζθαιείαο ησλ θαπζηήξσλ ησλ ιεβήησλ (χζηεκα ειέγρνπ 
ζηάζκεο, ζεηξήλα ζπλαγεξκνχ, ξειιαί θηι). 
 Γ.2.3.4 ΔΠΑΝΔΛΔΓΥΟ-ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΑΣΜΟΛΔΒΖΣΧΝ 
 Μεηά ηνλ επηηπρή ρεκηθφ θαζαξηζκφ ησλ αηκνιεβήησλ, ζα πξέπεη ν 
αλάδνρνο λα κεξηκλήζεη γηα ηνλ επαλέιεγρν ησλ αηκνιεβήησλ ζχκθσλα κε ην 
ΦΔΚ 2656/Β΄/28-09-2012. Ζ ειηθία ησλ αηκνιεβήησλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 
θαηεγνξία ηνπο, επηβάιιεη ηνλ εηήζην επαλέιεγρφ ηνπο. Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα 
έξζεη ζε ζπλελλφεζε κε ηηο αξκφδηεο αξρέο θαη λα εθηειέζεη φιεο εθείλεο ηηο 
απαηηνχκελεο εξγαζίεο πξνθεηκέλνπ νη ιέβεηεο λα επαλειεγρζνχλ επηηπρψο θαη λα 
αλαλεσζεί ην πηζηνπνηεηηθφ ηνπο.  

Με ηελ νινθιήξσζε ησλ παξαπάλσ εηήζησλ εξγαζηψλ, ζα ππνβάιιεηαη 
ζηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Ν.Η.Μ.Σ.. θάθεινο φπνπ ζα πεξηγξάθεηαη πιήξσο ε 
θαηάζηαζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ αηκνχ, καδί κε ηπρφλ 
παξαηεξήζεηο θαη πξνηάζεηο γηα βειηηψζεηο.  
 Γ.2.4ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΧ 

Καζεκεξηλά θαη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά αλά βάξδηα, νη ηερληθνί επίβιεςεο 
ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ ζα πξέπεη λα εθηεινχλ κέηξεζε θαπζαεξίσλ κε 
βαζκνλνκεκέλν αλαιπηή θαη λα θαηαγξάθνπλ ηηο κεηξήζεηο ζην ζεσξεκέλν 
ηεηξάδην. ε πεξίπησζε δπζιεηηνπξγίαο, ζα πξέπεη άκεζα λα δηαθφπηνπλ ηε 
ιεηηνπξγία ηνπ θαπζηήξα θαη λα εηδνπνηνχλ ηνλ επηβιέπνληα ηνπ αλαδφρνπ γηα ηελ 
άκεζε απνθαηάζηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο.  
  
 Δ.  Τπνρξεώζεηο ηνπ Δξγνιάβνπ – Απνθαηάζηαζε Βιαβώλ 
ιεβεηνζηαζίσλ . 
 Δ.1. Λεβεηνζηάζην Νέαο Πηέξπγαο 
 

Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα 
αληαπνθξίλεηαη άκεζα – εληφο κίαο εξγάζηκεο εκέξαο- πξνθεηκέλνπ λα 
απνθαζηζηά βιάβεο πνπ ελδερνκέλσο εκθαληζηνχλ ζηνπο θαπζηήξεο ηνπ 
ιεβεηνζηαζίνπ ηεο Νέαο Πηέξπγαο.  

ηηο εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο βιαβψλ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη εξγαζίεο 
αληηθαηάζηαζεο εμνπιηζκνχ (ιέβεηεο, δεμακελέο, θαπζηήξεο θηι) φπσο θαη 
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κεγάιεο έθηαζεο εξγαζίεο φπσο αληηθαηάζηαζε ζηνηρείσλ ιέβεηα, ζσιελψζεσλ 
θηι.  
 Δ.2. Λεβεηνζηάζην παξαγσγήο αηκνύ 

Με ηνλ φξν απνθαηάζηαζε βιαβψλ ελλννχληαη φιεο νη εξγαζίεο 
απνθαηάζηαζεο θζνξψλ ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ αηκνχ πνπ ζα 
πξνθχςνπλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο – ζπληεξήζεσο ηνπ εμνπιηζκνχ 
απφ ηνλ αλάδνρν . Ζ πξνκήζεηα ησλ απαξαηηήησλ πιηθψλ – αληαιιαθηηθψλ 
απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ αλαδφρνπ, κεηά απφ ζπλελλφεζε θαη έγθξηζε απφ ην 
Ίδξπκα, ην νπνίν θαη βαξχλνπλ. ηηο απνθαηαζηάζεηο βιαβψλ δελ 
πεξηιακβάλνληαη εξγαζίεο αληηθαηάζηαζεο εμνπιηζκνχ φπσο ιέβεηεο, θαπζηήξεο, 
δεμακελέο, θ.η.ι. 

ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο θαζπζηεξεί αδηθαηνιφγεηα ζηελ 
απνθαηάζηαζε ησλ βιαβψλ ν Δξγνδφηεο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα πξνρσξήζεη 
ζηελ απνθαηάζηαζε απηψλ ρσξίο ηελ ζπλδξνκή ηνπ. Σν θφζηνο ηεο 
απνθαηάζηαζεο ηέηνησλ βιαβψλ ζα βαξχλεη εμ’ νινθιήξνπ ηνλ αλάδνρν.  

Με ηε ιήμε ηεο ζπκβάζεσο ζα γίλεη έιεγρνο ηεο θαηαζηάζεσο ηνπ 
εμνπιηζκνχ ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ αηκνχ απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ ΝΗΜΣ. ε 
πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζνχλ βιάβεο νη νπνίεο πξνήιζαλ απφ πιεκκειή 
ζπληήξεζε ή ειιηπή επίβιεςε ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ απφ ηνλ 
αλάδνρν, ην θφζηνο απνθαηαζηάζεψο ησλ ζα βαξχλεη απηφλ.  

 
 Σ. ΤΛΗΚΑ-ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΑ ΤΝΣΖΡΖΖ – ΔΠΗΚΔΤΖ 
ΛΔΒΖΣΟΣΑΗΧΝ  

Σα πιηθά θαη ηα αληαιιαθηηθά πνπ ζα απαηηεζνχλ ζηα πιαίζηα ηεο εηήζηαο 
ζχκβαζεο ζπληήξεζεο θαη απνθαηάζηαζεο βιαβψλ ησλ δχν ιεβεηνζηαζίσλ ζα 
βαξχλνπλ ην Ίδξπκα πιελ ησλ : 

 1.  Πεξηπηψζεσλ ππαηηηφηεηαο ηνπ αλαδφρνπ. 
 2. Τιηθψλ ρεκηθνχ θαζαξηζκνχ ησλ αηκνιεβήησλ (νμχ, ζφδα, 

παξεκβχζκαηα). 
  3. Τιηθψλ απνθαηαζηάζεσο ησλ ππξνδνκψλ (ππξφηνπβια, 

ππξφρσκα, θφιιεο θηι). 
 4.   Αλαισζίκσλ πιηθψλ (γξάζζν, ζηνππηά, ιάδηα θηι). 
 5.   Πάζεο θχζεσο εξγαιείσλ ηνπ αλαδφρνπ 
 6.   Υξσκάησλ βαθήο 

 
 Ε. ΔΠΗΒΛΔΦΖ ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΧΝ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΧΝ 
ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ, ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΒΛΑΒΧΝ. 

Έλαο (1) Μεραλνιφγνο ή Ζιεθηξνιφγνο Μεραληθφο, ππεχζπλνο ηεο 
επίβιεςεο, ιεηηνπξγίαο θαη απνθαηάζηαζεο βιαβψλ, εθπξφζσπνο θαη αληίθιεηνο 
ηνπ αλαδφρνπ, ζα ειέγρεη εβδνκαδηαίσο ηνπο ζεξκηθνχο ππνζηαζκνχο, ηνπο 
ρψξνπο απφ φπνπ δηέξρνληαη δίθηπα αηκνχ,  θαη ηδηαίηεξα ηνπο ρψξνπο θαη ηνλ 
εμνπιηζκφ φπνπ  γίλεηαη ρξήζε αηκνχ (ελδεηθηηθά ζεξκηθνί ππνζηαζκνί, πιπληήξηα, 
καγεηξεία, απνζηείξσζε θιπ), ζα ελεκεξψλεη ηελ Σερληθή ππεξεζία γηα θάζε 
δπζιεηηνπξγία πνπ παξαηεξείηαη, ζα πξνηείλεη ηξφπνπο απνθαηάζηαζεο, ζα 
θαζνδεγεί ηνπο πδξαπιηθνχο  θαη ζα παξεπξίζθεηαη ζην Ννζνθνκείν φηαλ 
εθηεινχληαη εξγαζίεο ζην δίθηπν θαη ζηνλ εμνπιηζκφ ηνπ αηκνχ απνθαηάζηαζεο 
βιαβψλ ή φηαλ θξίλεηαη απαξαίηεην απφ ηελ  Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Ννζνθνκείνπ.  

Θα θαιχπηεηαη κία βάξδηα πδξαπιηθνχ πξσηλή ή απνγεπκαηηλή βάξδηα 
(07:00-15:00 ή 15:00-23:00), απφ Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή, εθηφο ησλ αξγηψλ πνπ 
ηζρχνπλ γηα ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Σηο ππφινηπεο ψξεο θαη κφλν γηα επείγνπζεο 
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βιάβεο ζα ππάξρεη δπλαηφηεηα ελεκέξσζεο απφ ηειέθσλν θαη άκεζεο 
αληαπφθξηζεο εληφο κηάκηζεο (1,5) ψξαο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο.  

 Οη ηερληθνί πνπ ζα θαιχςνπλ ηε βάξδηα  ζα πξέπεη λα έρνπλ άδεηα 
αξρηηερλίηε πδξαπιηθνχ 1εο εηδηθφηεηαο ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ 
ΠΓ 112/2012 ή άδεηα εξγνδεγνχ πδξαπιηθνχ. 
 
ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ φζνλ αθνξά ζηελ θάιπςε ηεο βάξδηαο 
πδξαπιηθνχ πεξηιακβάλνληαη ελδεηθηηθά  θαη φρη πεξηνξηζηηθά : 

 1. Έιεγρνο, ζπληήξεζε πδξαπιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ 
πεξηιακβάλεη επηζεψξεζε ησλ δηθηχσλ χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο κε ζθνπφ ηε 
δηαζθάιηζε ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο 

 2. Απνθαηάζηαζε βιαβψλ-δηαξξνψλ, απφθξαμε εηδψλ πγηεηλήο, 
αληηθαηάζηαζεζηθνληψλ, ληπηήξσλ, λεξνρπηψλ, κπαηαξηψλ φπνπ απαηηείηαη. 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απαξαηηήησλ κηθξνυιηθσλ  πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην 
πίλαθα. 

 3. Απνμήισζε, ηνπνζέηεζε εηδψλ πγηεηλήο. 
   4. Σξνπνπνίεζε, επέθηαζε δηθηχνπ ζσιελψζεσλ αλεμαξηήησο 

κήθνπο, είδνπο θαη δηαηνκήο ζσιελψζεσλ. 
  5. Καηαζθεπή λέσλ δηθηχσλ αλεμαξηήηνπ κήθνπο, είδνπο θαη 

δηαηνκήο ζσιελψζεσλ (ζπκπεξηιακβάλνληαη πδξνξξνέο, απνρεηεχζεηο) 
  6. Αληηθαηάζηαζε εμαξηεκάησλ δηθηχνπ (π.ρ. βάλεο, ειεθηξνβάλεο, 

θίιηξα, αληεπίζηξνθεο, εμαεξηζηηθά,καλφκεηξα, πηεζνζηάηεοθιπ). 
  7. Δπηζθεπέο, ζπγθνιιήζεηο ζε ραιθνζσιήλεο θαη ζηδεξνζσιήλεο 

αλεμαξηήηνπ δηαηνκήο. 
  8. Δπηζθεπή, ηνπνζέηεζε, αληηθαηάζηαζε κνλψζεσλ ζσιελψζεσλ 

πάζεο θχζεσο εμσηεξηθψλ θαη εζσηεξηθψλ. 
 9. Έιεγρνο, αληηθαηάζηαζε δνρείσλ δηαζηνιήο,θπθινθνξεηψλ, 

αληιηψλ, ζεξκαληηθψλ ζσκάησλ, fancoil θιπ. 
  10. Έιεγρνο, ξχζκηζε πίεζεο αέξα πηεζηηθψλ δνρείσλ. 
  11. Έιεγρνο, αληηθαηάζηαζε θίιηξσλ δηθηχνπ λεξνχ. 
  12. Έιεγρνο, απφθξαμε, θαζαξηζκφο πδξνξξνψλ θαη ζηθσληψλ. 
  13. Έιεγρνο, αληηθαηάζηαζε ζραξψλ ζηθσληψλ δαπέδνπ. 
  14. Δμαεξψζεηο δηθηχσλ 
 15. Δθζθαθέο κηθξήο έθηαζεο (θαη απνθαηάζηαζε απηψλ) γηα ηνλ 

έιεγρν δηαξξνψλ, αληηθαηάζηαζε ζσιελψζεσλ, απνμήισζε θαη ηνπνζέηεζε 
εηδψλ πγηεηλήο, ζηθσληψλ θιπ. 

Γελ πεξηιακβάλνληαη πιαθνζηξψζεηο δαπέδσλ, ηνίρσλ. 
Θα ζπκπιεξψλεη θαζεκεξηλά βηβιίν ζπληήξεζεο, ζην νπνίν ζα 

αλαγξάθνληαη:  
 1. Οη εξγαζίεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο νη νπνίεο εθηειέζηεθαλ. 
 2. Βιάβεο πνπ επηδηνξζψζεθαλ, ν αξηζκφο ηεο αίηεζεο παξνρήο 
ηερληθψλ ππεξεζηψλ κε ην νπνίν ελεκεξψζεθε, πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ή 
πνπ απαηηνχληαη θαζψο θαη παξαηεξήζεηο γηα ειιείςεηο πνπ δηαπηζηψζεθαλ, 
εθθξεκφηεηεο θαη ζεκείσκα. 
 3. Θα ηεξείηαη αξρείν ησλ ζεκεησκάησλ ηερληθήο εμππεξέηεζεο. 
 
 Ζ.  ΔΗΓΗΚΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

Οη παξαθάησ πξφζζεηνη φξνη αθνξνχλ ηηο επζχλεο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ 
αλάδνρνπ: 
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  1. Ο αλάδνρνο ζα παίξλεη απφ ηελ απνζήθε ηερληθνχ πιηθνχ ηνπ 
λνζνθνκείνπ θάζε αλαιψζηκν πιηθφ πνπ απαηηείηαη γηα νξζή θαη γξήγνξε 
απνπεξάησζε ησλ εξγαζηψλ, θαηφπηλ εγθξίζεσο ηεο Σ.Τ. ε πεξίπησζε πνπ ε 
απνζήθε ηερληθνχ πιηθνχ, ζηεξείηαη ησλ αλαγθαίσλ πιηθψλ, ζην ζχλνιν ηνπο ή ελ 
κέξεη, είλαη δπλαηφλ θαηφπηλ εγθξίζεσο λα γίλεηαη κε κέξηκλα ηνπ αλαδφρνπ ε 
γξήγνξε αλεχξεζε ησλ θαηαιιήισλ αληαιιαθηηθψλ , ζχκθσλα κε ηνλ 
ζπκθσλεζέληα ηηκνθαηάινγν.  

  2. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη θάζε φξγαλν, ζπζθεπή ή 
εξγαιείν γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, γηα ηνλ έιεγρν θαη ηηο δνθηκέο ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ θαζψο θαη γηα ηελ ξχζκηζε απηψλ. Γηα ηε θχιαμε ησλ παξαπάλσ 
ππεχζπλνο είλαη ν αλάδνρνο πνπ κπνξεί γηα ην ιφγν απηφ λα ρξεζηκνπνηεί ηνλ 
ρψξν εθηέιεζεο εξγαζηψλ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη απηά δελ ζα πξνμελήζνπλ 
θαλέλα θίλδπλν γηα ηελ πγεία θαη αζθάιεηα ηνπ θηηξίνπ ή ησλ παξεπξηζθφκελσλ 
ζην Ννζνθνκείν. Ζ θχιαμε ησλ κέζσλ ηνπ αλαδφρνπ εληφο λνζνθνκείνπ, ζα 
γίλεηαη κφλν κε ηελ ππφδεημε θαη ζπλαίλεζε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο. ε θακία 
πάλησο πεξίπησζε δελ ππάξρεη δηθαίσκα αμίσζεο απνδεκίσζεο γηα απψιεηα ησλ 
φπνησλ κέζσλ απφ ηνλ ρψξν ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη επίζεο ην Ννζνθνκείν δελ 
δεζκεχεηαη λα δηαζέζεη θαλελφο είδνπο εμνπιηζκφ ζηνλ αλάδνρν γηα ηελ 
απνπεξάησζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ. 

  3. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη θάζε κέζν γηα ηελ αζθάιεηα 
ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ (κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο, κνλσηηθά γάληηα, θξάλε, γπαιηά 
πξνζηαζίαο, θφξκεο εξγαζίαο, ππνδήκαηα αζθαιείαο) θαζψο θαη θάζε κέζν γηα 
ηελ εμαζθάιηζε ηνπ Ννζνθνκείνπ (ρψξνπο θαη αηφκσλ εληφο απηνχ), ζε ζέκαηα 
αζθάιεηαο θαη ππξαζθάιεηαο. Κακία αμίσζε (νηθνλνκηθή ή άιιε) δελ κπνξεί λα 
πξνθχςεη απφ ηξαπκαηηζκφ αηφκσλ πνπ απαζρνιεί ν αλάδνρνο. 

  4. Ο αλάδνρνο θαη ηα άηνκα πνπ ζα απαζρνιήζεη ππνρξενχληαη λα 
ζπκπεξηθέξνληαη θφζκηα, κε επγέλεηα θαη ιεπηφηεηα ζε φιν ην πξνζσπηθφ, ηνπο 
αζζελείο θαη ζπλνδνχο θαη λα είλαη πάληνηε ζπλεξγάζηκνη. 

 5. Σν πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιεί ν αλάδνρνο γηα ηελ εθηέιεζε 
ησλ εξγαζηψλ, αζρέησο εηδηθφηεηαο, πξέπεη λα είλαη ηθαλφ, εηδηθεπκέλν, θαη λα έρεη 
φια ηα πξνζφληα θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ Διιεληθή 
Ννκνζεζία θαη ηνπο ζρεηηθνχο Καλνληζκνχο. 

  6. Ρεηά ζπκθσλείηαη φηη ην πξνζσπηθφ πνπ ζα εξγάδεηαη εληφο 
Ννζνθνκείνπ ζα βξίζθεηαη θάησ απφ ηελ επζχλε ηνπ αλαδφρνπ. Σα 
απαζρνινχκελα άηνκα ζα είλαη ηεο απνδνρήο ηνπ Ννζνθνκείνπ, ην νπνίν κπνξεί 
λα δεηήζεη νπνηεδήπνηε ηελ αληηθαηάζηαζή ησλ, χζηεξα απφ αηηηνινγεκέλν 
αίηεκα πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ ηερληθή ηθαλφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ, ηε ζπλεξγαζία 
θαη γεληθφηεξα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο. 
 7. Σν Ννζνθνκείν έρεη ην δηθαίσκα ηεο επνπηείαο θαη ειέγρνπ κε δηθφ 
ηνπ πξνζσπηθφ, ησλ εθηεινχκελσλ εξγαζηψλ απφ ηνλ αλάδνρν, γεγνλφο πνπ δελ 
απαιιάζζεη ηνλ αλάδνρν ηεο επζχλεο ηνπ γηα ηηο εξγαζίεο πνπ εθηειεί. Ο 
αλάδνρνο νθείιεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο νδεγίεο θαη ηνπο ππνδείμεηο πνπ 
γίλνληαη απφ αξκφδην εθπξφζσπν ηνπ Ννζνθνκείνπ ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ηνπ 
έξγνπ ηνπ. Σν απαζρνινχκελν  πξνζσπηθφ είλαη ππνρξεσκέλν λα δέρεηαη 
αδηακαξηχξεηα νπνηνλδήπνηε έιεγρν ηπρφλ απνζθεπψλ θαηά ηελ έμνδφ ηνπ απφ 
ην Ν.Η.Μ.Σ..  

  8. Οη εξγαζίεο αξκνδηφηεηαο ηνπ πδξαπιηθνχ ζα εθηεινχληαη, θαηά ην 
δπλαηφλ, αζφξπβα θαη δε ζα πξνθαινχλ αλαζηάησζε ή δελ ζα παξεκπνδίδνπλ ηελ 
απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη κε ηξφπν ηέηνην ψζηε λα 
δεκηνπξγείηαη ε ειάρηζηε δπλαηή φριεζε (ζφξπβνο, ζθφλε, δηαθνπή παξνρψλ 



ειίδα 42 απφ 57 
 

θιπ) ζηνπο εξγαδνκέλνπο, αζζελείο θαη ινηπνχο παξεπξηζθφκελνπο ζην 
Ννζνθνκείν. Ο αλάδνρνο ζα θξνληίδεη λα απνκαθξχλεη ηηο ζθφλεο θαη ηελ 
δηαζπνξά κηθξνβίσλ κέζσ απηψλ, αθνινπζψληαο ηηο νδεγίεο ηνπ Ννζνθνκείνπ. 
Απνξξίκκαηα πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ ζα 
απνκαθξχλνληαη απφ ηνλ ίδην κε ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ. ηελ πεξίπησζε λέσλ 
εγθαηαζηάζεσλ ζα πξέπεη λα θξνληίδεη φηη ηα παξάγσγα ηνπο (απφβιεηα, πγξά, 
αέξηα, θαπζαέξηα θιπ) ζα απνκαθξχλνληαη κε ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεη ε ηξέρνπζα 
λνκνζεζία γηα ην πεξηβάιινλ. Σν σξάξην εξγαζηψλ ζα είλαη έηζη δηακνξθσκέλν 
ψζηε λα εμαζθαιίδνληαη ηα πξναλαθεξζέληα. 

 9. Ο αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ έληερλε, 
αζθαιή θαη ηαρεία εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ εηδηθφηεηαο πδξαπιηθνχ  ζχκθσλα ηηο 
νδεγίεο, ζηνηρεία, ππνδείμεηο θαη εληνιέο πνπ ζα ηνπ δίλεη ην Ννζνθνκείν θαη ηνπο 
θαλφλεο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηέρλεο.   Αλ παξνπζηαζζεί νπνηαδήπνηε 
θαθνηερλία, παξάιεηςε ή αηέιεηα ζηηο εξγαζίεο ή αλ ν αλάδνρνο δε ηεξεί ή 
παξαβεί ηελ νπνηαδήπνηε ππνρξέσζε ηνπ απέλαληη ζην Ννζνθνκείν ή παξαβεί 
ηελ ηζρχνπζα Ννκνζεζία, είλαη ππνρξεσκέλνο λα απνδεκηψζεη ην Ννζνθνκείν γηα 
νπνηαδήπνηε δεκηά πνπ ζα νθείιεηαη ζηνλ ιφγν απηφ. 

  10. Αλ ζε νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή, ην Ννζνθνκείν ζεσξήζεη φηη ε 
κέζνδνο εξγαζίαο ηνπ αλαδφρνπ ή ηα πιηθά θαη ην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ πνπ 
ρξεζηκνπνηεί ή ν εμνπιηζκφο, ηα κεραλήκαηα, ηα εξγαιεία θαη ηα εθφδηά ηνπ δελ 
είλαη επαξθή ή αθαηάιιεια γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηελ ηέιεηα, αζθαιή, νηθνλνκηθή, 
ηαρεία, εκπξφζεζκε θαη απφιπηα ζχκθσλε κε ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο, ηηο 
ππνδείμεηο ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο θαη ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο θαη ηεο επηζηήκεο, 
ην Ννζνθνκείν έρεη δηθαίσκα λα δηαηάμεη ηνλ αλάδνρν λα ζπκκνξθσζεί κε ηηο 
επηηαγέο θαη ηηο εληνιέο ηνπ, θαη λα θξνληίζεη άκεζα γηα ηελ ηαθηνπνίεζε ησλ 
παξαπάλσ αηειεηψλ ή εθθξεκνηήησλ, ρσξίο απηφο λα έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη 
θακία πξφζζεηε ακνηβή ή πξνζαχμεζε. Ζ άζθεζε ή φρη απφ ην Ννζνθνκείν ηνπ 
δηθαηψκαηνο απηνχ ηεο παξέκβαζεο δελ κεηψλεη θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν ηηο 
επζχλεο ηνπ αλαδφρνπ. 

 11. Ο αλάδνρνο είλαη ν κφλνο θαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα θάζε 
δεκηά ή βιάβε ζε πξάγκαηα ή γηα θάζε αηχρεκα, ζαλαηεθφξν ή φρη, πνπ ζα 
ζπκβεί ζε πξνζσπηθφ ηνπ Ννζνθνκείνπ, ησλ αζθαιηζκέλσλ ηνπ θαη ηνπ αλαδφρνπ 
ή ζε θάζε ηξίην πξφζσπν, εθφζνλ ηα παξαπάλσ πξνθχςνπλ θαηά ηε δηάξθεηα θαη 
εμαηηίαο ησλ εξγαζηψλ ή ζπλέπεηα ειαηησκάησλ απηψλ ή είλαη ζπλέπεηα 
αληηθαλνληθήο εξγαζίαο. 

 12. ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ πεξηιακβάλνληαη κεληαίεο θαη 
ηπρφλ έθηαθηεο έγγξαθεο αλαθνξέο ζρεηηθά κε πξνηάζεηο βειηίσζεο, 
αληηθαηάζηαζεο πνπ αθνξνχλ γεληθψο ηελ αζθαιή θαη ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ. 

 13. ε πεξηπηψζεηο βιαβψλ ν αλάδνρνο νθείιεη λα πξνβαίλεη ζε 
δηάγλσζε θαη ζε πιήξε ηερληθή πεξηγξαθή ηεο βιάβεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
ηπρφλ αληαιιαθηηθψλ θαη εθηηκψκελνπ θφζηνπο), ηελ νπνία ζα παξαδίδεη ζηελ 
Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Ννζνθνκείνπ.  

 14.  Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο : 
  α.  Να ηεξεί φινπο ηνπο Διιεληθνχο Νφκνπο πνπ δηέπνπλ ηηο 

ζρέζεηο ηεο κε ην πξνζσπηθφ ηεο, δειαδή απφ άπνςε εξγαηηθήο λνκνζεζίαο θαη 
λνκίκσλ δηαηάμεσλ πεξί ακνηβψλ σξαξίνπ εξγαζίαο, θνηλσληθψλ παξνρψλ, 
απνδεκηψζεσλ εηζθνξψλ, θ.ι.π. 
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  β.  Να εθπιεξψλεη φιεο ηηο λφκηκεο ππνρξεψζεηο ηεο έλαληη ηνπ 
Γεκνζίνπ, ησλ αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ θαη θάζε ηξίηνπ κε νηηδήπνηε άπηεηαη 
ηεο ζχκβαζεο. 

 γ. Να ππνβάιιεη, πξνο έιεγρν αλά κήλα, ζηνλ Δξγνδφηε, 
νλνκαζηηθέο κηζζνινγηθέο θαηαζηάζεηο νη νπνίεο ζα εκθαλίδνπλ φια ηα 
κηζζνινγηθά ζηνηρεία ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο, ηα ζρεηηθά κε ηελ Δξγνιαβία καδί κε ηα 
αληίζηνηρα απνδεηθηηθά αγνξάο ελζήκσλ Δ.Φ.Κ.Α. (βηβιίν αγνξάο ελζήκσλ) θαη 
ινηπά απνδεηθηηθά ηαθηνπνίεζεο ησλ αζθαιηζηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο εηαηξείαο. 
Δθφζνλ δηαπηζηψλεηαη δηαθνξά ηεο πξαγκαηηθήο ππνρξέσζεο ηεο αλαδφρνπ 
πξνο ηα αζθαιηζηηθά ηακεία σο πξνο ηελ ππνρξέσζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο 
κηζζνινγηθέο θαηαζηάζεηο πνπ ζα ππνβάιιεη ζηνλ Δξγνδφηε, ν Δξγνδφηεο 
δχλαηαη λα παξαθξαηήζεη έλα πνζφ απφ ηελ απνδεκίσζε ηεο εηαηξείαο γηα λα 
θαιχςεη ελδερφκελε απαίηεζε Σξίησλ θαηά ηνπ Ν.Η.Μ.Σ.. 

 δ.  Να γλσζηνπνηεί εγθαίξσο ζε θάζε κέινο ηνπ 
απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ηεο ζηελ Δξγνιαβία ηεο παξνχζεο ζπκβάζεσο, 
φηη : 
 (1) Οπδεκία εμάξηεζε θαη εξγαζηαθή ή λφκηκε ζρέζε έρεη κε 
ην Ν.Η.Μ.Σ.. 

  (2) Έλαληη απηνχ (ηνπ πξνζσπηθνχ) ζα ππέρεη ε εηαηξεία θαη 
κφλνλ φιεο ηηο  εθ ηνπ Νφκνπ θαη ηεο παξνχζεο ζπκβάζεσο πνηληθέο, αζηηθέο 
επζχλεο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο.  
 ε.  Να ηεξεί πάληνηε ηηο εθάζηνηε θείκελεο δηαηάμεηο ζρεηηθά κε 
ηελ αζθάιεηα θαη πγηεηλή ησλ εξγαδνκέλσλ θαη λα ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ Σερληθφ 
αζθαιείαο ηνπ Ννζνθνκείνπ. Δηδηθφηεξα ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο νπνηαζδήπνηε 
κνξθήο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο, ηελ πγεηνλνκηθή θάιπςε ηνπ πξνζσπηθνχ 
ζα ηελ αλαιάβεη εμ νινθιήξνπ ε αλάδνρνο.  

  ζη. Να ηεξεί ηνπο θαλφλεο αζθαιείαο θαη ππξαζθαιείαο ζηνπο 
ρψξνπο ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ αηκνχ αιιά θαη ζηνπο ινηπνχο ρψξνπο ηνπ Ν.Η.Μ.Σ.. 
φπσο απηνί δνζνχλ απφ ηνλ Δξγνδφηε, φληαο απνθιεηζηηθή θαη κφλε ππεχζπλε 
(πνηληθά θαη αζηηθά) γηα θάζε αηχρεκα πνπ ήζειε ζπκβεί ιφγσ κε ηήξεζεο ησλ 
αλσηέξσ απφ ην πξνζσπηθφ ηεο. 
 
 Θ.  ΠΡΟΟΝΣΑ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

  1.  ην δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηνί : 
 α.    ηνλ δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηνί : 

Δξγνιάβνη θαη εμεηδηθεπκέλεο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο γηα έξγα Ζ/Μ θαη 
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε ζπληήξεζε – ιεηηνπξγία κεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. 

Κνηλνπξαμίεο επηρεηξήζεσλ θαη αζθνχλ επάγγεικα πνπ είλαη ζρεηηθφ 
κε ην αληηθείκελν ηεο δηαθήξπμεο. 

Σα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα , πνπ γίλνληαη δεθηά , ππνρξεσηηθά ζα 
πξέπεη λα πιεξνχλ ηα πξνβιεπφκελα ζην Ν. 3982/17.06.1011 , ΚΤΑ 
158/25/ΦΓ9.1/10.01.2011, ΠΓ 112/2012  θαη Π.Γ. 115/17.10.2012 δειαδή λα 
θαηέρνπλ ηηο πξνβιεπφκελεο επαγγεικαηηθέο άδεηεο ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 1 §αδ , 
ηνπ Ν.3982 δειαδή ζηελ « .. πινπνίεζε κειέηεο Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ , ηελ 
θαηαζθεπή ησλ ελ ιφγσ εγθαηαζηάζεσλ , ηε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή απηψλ , ηελ 
επηηήξεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο , θαζώο θαη ην ρεηξηζκό ηνπ εμνπιηζκνύ 
ηνπο» , γηα εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο θαη δηαλνκήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο , 
θπζηθνχ αεξίνπ θαη αηκνχ. 

ηελ πεξίπησζε ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ , εθφζνλ δελ έρεη ηεζεί ζε 
εθαξκνγή ε θείκελε λνκνζεζία, πέξαλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξαγξάθνπ 3 ζα 
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ππνβιεζεί ππεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία ζα αλαθέξνπλ φηη αλαιακβάλνπλ ηελ 
ππνρξέσζε λα πξνζθνκίζνπλ ηελ ππφςε άδεηα , άκεζα κεηά ηελ νινθιήξσζε 
ησλ δηαδηθαζηψλ απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο  ηνπ ΤΠΔΚΑ.  
   β. Οη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα επηζθεθζνχλ ην ρψξν ηνπ 
ιεβεηνζηαζίνπ παξαγσγήο αηκνχ θαη ησλ ζεξκηθψλ ππνζηαζκψλ ηνπ  Ν.Η.Μ.Σ.. 
πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ  γλψζε γηα ην κέγεζνο θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ . ηνπο παξαπάλσ, ε Σερληθή Τπεξεζία ζα παξάζρεη ζρεηηθή 
βεβαίσζε ηελ νπνία νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ καδί κε ηα ππφινηπα 
δηθαηνινγεηηθά.  

  2.  Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ππνρξενχληαη επί πνηλή 
απόξξηςεο λα ππνβάιινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά ηα παξαθάησ :  
 α. Τπεχζπλε δήισζε, ζηελ νπνία ζα αλαθέξνπλ φηη έιαβαλ  
γλψζε ησλ Δηδηθψλ ξσλ, πκθσληψλ, θαη ηεο Γηαθεξχμεσο, ηα νπνία 
απνδέρνληαη πιήξσο, θαζψο θαη ησλ Γηαηάμεσλ πνπ δηέπνπλ γεληθά ηνπο 
Γεκνζίνπο Γηαγσληζκνχο 
 β. Τπεχζπλε δήισζε φηη δχλαληαη λα εγθαηαζηαζνχλ θαη λα 
παξέρνπλ ππεξεζίεο άκεζα , εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ εληνιή αλάζεζεο. 
 γ. Βεβαίσζε ηεο Σερληθήο  Τπεξεζίαο φηη επηζθέθζεθαλ ην ρψξν 
ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ παξαγσγήο αηκνχ ηνπ  Ν.Η.Μ.Σ.. θαη ησλ ζεξκηθψλ 
ππνζηαζκψλ θη έιαβαλ   γλψζε γηα ην κέγεζνο θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ 
 δ. Τπεχζπλε δήισζε κε ηα ζηνηρεία ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα 
απαζρνιεζεί γηα  ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο , θσηναληίγξαθα ησλ 
επαγγεικαηηθψλ ηνπο αδεηψλ θαη ε ζρέζε εξγαζίαο  κε ηνλ πξνζθέξνληα. Οη 
απαηηνχκελεο άδεηεο είλαη νη πξνβιεπφκελεο απφ ην Π.Γ. 115/17.10.2012 γηα ηελ 
4ε εηδηθφηεηα  ηνπ άξζξνπ 9 , θαη ζπγθεθξηκέλα απφ αδεηνχρν αξρηηερλίηε ή 
εξγνδεγφ κεραληθφ (άξζξν 14§7) (γηα ηελ παξνρή βάξδηαο ζην ιεβεηνζηάζην 
αηκνχ, αξρηηερλίηε (ή εξγνδεγνχ) πδξαπιηθνχ 1εο εηδηθφηεηαο  (γηα ηελ παξνρή 
βάξδηαο πδξαπιηθνχ) άξζξν 3 παξ. 2 ηνπ ΠΓ 112/2012,  θαη Γηπι. Μεραλνιφγνπ ή 
Ζιεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ  πνπ ζα έρεη ηελ επίβιεςε. 
 ε. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ κεραληθνχ ν νπνίνο ζα είλαη ππεχζπλνο 
γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ αηκνιεβήησλ θαη ησλ κεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ  γηα 
ηελ ηήξεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηε λνκνζεζία, θαη ηελ απνδνρή ηεο 
επίβιεςεο ζε πεξίπησζε αλάιεςεο ηνπ έξγνπ. 
 ζη. Πηζηνπνηεηηθφ δηαζθάιηζεο  πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ην 
πξφηππν ISO 9001 : 2000 γηα ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ειεθηξνκεραλνινγηθψλ 
εγθαηαζηάζεσλ. 

  3. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην δηαγσληζκφ ζα 
ιεθζνχλ ππ’ φςε  ηα παξαθάησ ζηνηρεία : 
 α. Ζ ηηκή ηεο πξνζθνξάο. 
 β. Ζ πξνεγνχκελε εκπεηξία ζε ιεηηνπξγία ιεβεηνζηαζίσλ 
παξαγσγήο αηκνχ θαη ζπληήξεζε πδξαπιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ (παξνρή δηθηχσλ 
ζεξκαζηψλ –αξρηζεξκαζηψλ – πδξαπιηθψλ). 
 γ. Ζ πξνεγνχκελε εκπεηξία ζε ζπληήξεζε ιεβεηνζηαζίσλ 
παξαγσγήο αηκνχ. 
 δ. Ζ εκπεηξία ζπληήξεζεο κεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ 
ππνζηήξημεο λνζνθνκείσλ. 
 ε. Ζ ηερληθή ζηειέρσζε ηεο εηαηξίαο (αξρηζεξκαζηέο – ζεξκαζηέο 
αξρηηερλίηεο ή εξγνδεγνί κεραληθνί 4εο εηδηθφηεηαο – ζπληεξεηέο θαπζηήξσλ 
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πγξψλ θαπζίκσλ – ειεθηξνιφγνη, πδξαπιηθνί  1εο εηδηθφηεηαο αξρηηερλίηεο θαη 
εξγνδεγνί). 
 ζη. Ζ αμία θαη ην κέγεζνο ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ ζρεηηθνχ κε ηε 
ζπληήξεζε θαη ηελ απνθαηάζηαζε βιαβψλ ιεβεηνζηαζίσλ παξαγσγήο αηκνχ. 
 δ. Ζ θαηνρή πηζηνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο πγηεηλήο θαη 
αζθάιεηαο ηεο εξγαζίαο θαηά  ISO ΔΛΟΣ 1801 ή ΟΖSAS 18001: 2007 

 4. Πξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηή ε αμηνιφγεζε ησλ παξαπάλσ 
ζηνηρείσλ νη ζπκκεηέρνληεο νθείινπλ λα ζπκπεξηιάβνπλ ζηηο ηερληθέο πξνζθνξέο 
ηνπο ηα εμήο: 
  α.  Καηάζηαζε ιεβεηνζηαζίσλ παξαγσγήο αηκνχ ζηα νπνία 
έρνπλ αλαιάβεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπο, θαζψο θαη έγγξαθεο βεβαηψζεηο ησλ 
εξγνδνηψλ απφ φπνπ ζα πξνθχπηεη ε θαιή εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο. ηελ 
θαηάζηαζε ζα αλαθέξεηαη κε ζαθήλεηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο εξγαζίαο 
(ιεηηνπξγίαο ησλ ιεβεηνζηαζίσλ παξαγσγήο αηκνχ) θαζψο θαη ηερληθά 
ραξαθηεξηζηηθά ησλ ιεβεηνζηαζίσλ απηψλ (αξηζκφο ιεβήησλ, θαηαζθεπαζηήο 
ιέβεηα θαη θαπζηήξα, δπλακηθφηεηα, ηχπνο θαπζίκνπ, πίεζε αηκνχ). 
   β.  Καηάζηαζε ιεβεηνζηαζίσλ παξαγσγήο αηκνχ, ζηα νπνία 
έρνπλ αλαιάβεη ηελ ζπληήξεζή ηνπο, θαζψο θαη έγγξαθεο βεβαηψζεηο απφ ηνπο σο 
άλσ αλαθεξνκέλνπο απφ φπνπ ζα πξνθχπηεη ε θαιή εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο. ηελ 
θαηάζηαζε ζα αλαθέξεηαη κε ζαθήλεηα νη εξγαζίεο πνπ εθηειέζηεθαλ, ην ρξνληθφ 
δηάζηεκα ηεο εξγαζίαο (ζπληεξήζεσο ησλ ιεβεηνζηαζίσλ παξαγσγήο αηκνχ) 
θαζψο θαη ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ιεβεηνζηαζίσλ απηψλ (αξηζκφο ιεβήησλ, 
θαηαζθεπαζηήο ιέβεηα θαη θαπζηήξα, δπλακηθφηεηα, ηχπνο θαπζίκνπ, πίεζε 
αηκνχ).  
  γ.  Καηάζηαζε ζηελ νπνία ζα εκθαλίδνληαη νη εξγαζίεο 
ζπληήξεζεο  - απνθαηάζηαζεο βιαβψλ κεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ ε 
εηαηξία έρεη εθηειέζεη ηελ ηειεπηαία πεληαεηία θαη ε αληίζηνηρε αμία απηψλ. 
    δ.  Βεβαίσζε ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη ην εηδηθεπκέλν 
πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιεί ε επηρείξεζε, ήηνη θαηάζηαζε πξνζσπηθνχ 
ζεσξεκέλε απφ ηελ επηζεψξεζε εξγαζίαο, θαη νη επαγγεικαηηθέο άδεηεο πνπ 
θαηέρεη έθαζηνο ηερληθφο. ε απηή ζα πξέπεη λα θαίλεηαη ζαθψο αλ ζην κφληκν 
πξνζσπηθφ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζεξκαζηέο, αξρηζεξκαζηέο αξρηηερλίηεο ,  
εξγνδεγνί κεραληθνί 4εοεηδηθφηεηαο,πδξαπιηθνί  1εο εηδηθφηεηαο αξρηηερλίηεο θαη 
εξγνδεγνί )θαη ζπληεξεηέο θαπζηήξσλ πγξψλ θαπζίκσλ. 
 ε. Καηάζηαζε πξνζσπηθνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ 
αλάιεςε ηεο εξγαζίαο απηήο θαη νη επαγγεικαηηθέο άδεηεο πνπ ην πξνζσπηθφ 
απηφ δηαζέηεη , θαη ε ζρέζε εξγαζίαο  κε ηνλ πξνζθέξνληα. 
 ζη. Σηκνθαηάινγν θξηζηκφηεξσλ αληαιιαθηηθψλ θαπζηήξσλ 
Wanson θαη ινηπνχ ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ γηα ιεβεηνζηάζηα 
παξαγσγήο αηκνχ αληαιιαθηηθψλ αηκνχ, θαπζηήξσλ, δηθηχσλ.  
 δ.  Σηκνθαηάινγν πδξαπιηθψλ εηδψλ ηεο ζπλεκκέλεο θαηάζηαζεο. 
 ε.  Καηάζηαζε ηδηφθηεηνπ εμνπιηζκνχ – εξγαιείσλ, ζρεηηθψλ κε 
ηε ζπληήξεζε θαη απνθαηάζηαζε βιαβψλ ιεβεηνζηαζίσλ παξαγσγήο αηκνχ, 
ψζηε λα κπνξεί λα εθηηκεζεί ε εηνηκφηεηα θαη ε ηθαλφηεηα απνθαηάζηαζεο 
βιαβψλ. 
 ζ. Πηζηνπνηεηηθφ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο 
ηεο εξγαζίαο θαηά  ISO θαηά  ISO ΔΛΟΣ 1801 ή ΟΖSAS 18001: 2007.  

Διάρηζηε απαηηνχκελε εκπεηξία ζε ιεηηνπξγία ιεβεηνζηαζίσλ αηκνχ 
θαηεγνξίαο Α , ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο. 
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Διάρηζηε απαηηνχκελε εκπεηξία ζπληήξεζεο ιεβεηνζηαζίνπ αηκνχ, 
ηνπιάρηζηνλ κία νινθιεξσκέλε ζπληήξεζε (ιεβήησλ – θαπζηήξσλ), θαηεγνξίαο 
Α. 

Διάρηζηε απαηηνχκελε εκπεηξία ζπληήξεζεο κεραλνινγηθψλ 
εγθαηαζηάζεσλ, κία ζπληήξεζε – επηζθεπαζηηθέο εξγαζίεο  ζεξκηθψλ 
ππνζηαζκψλ (κε ελαιιάθηεο αηκνχ – λεξνχ,  εμνπιηζκφ αηκνχ πρ αηκνθξάθηεο , 
κεησηέο, αηκνπαγίδεο θιπ,), δχν ζπληεξήζεηο – επηζθεπαζηηθέο εξγαζίεο δηθηχσλ 
θιηκαηηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ επαγγεικαηηθνχ ηχπνπ. 

 
 Η. ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 
Σν θξηηήξην γηα ηελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη ζπλάξηεζε βαζκνινγίαο-
ηηκήο 
 

ΟΜΑΓΔ 
πλη. 

Βαξ. % 
Βαζκ. 
80-120 

ηαζκ. 
Βαζκ. 

Πξνεγνχκελε εκπεηξία ζε επίβιεςε 
ιεηηνπξγίαο ιεβεηνζηαζίσλ παξαγσγήο 
αηκνχ 

15% 
  

Πξνεγνχκελε εκπεηξία ζε ζπληήξεζε 
ιεβεηνζηαζίσλ παξαγσγήο αηκνχ 

15% 
  

Πξνεγνχκελε εκπεηξία ζε πηζηνπνίεζε 
αηκνιεβήησλ 

5 % 
  

Πξνεγνχκελε εκπεηξία ζε ζπληεξήζεηο 
ιεβεηνζηαζίσλ λεξνχ  

10% 
  

Πξνεγνχκελε εκπεηξία ζε ζπληεξήζεηο θαη 
ξπζκίζεηο θαπζηήξσλ WANSON 

10% 
  

Πξνεγνχκελε εκπεηξία ζε ζπληεξήζεηο 
επαγγεικαηηθψλ  κεραλνινγηθψλ εγθ/ζεσλ 

10% 
  

Σερληθή ηειέρσζε ηεο εηαηξείαο 
(Μεραληθνί, Σερληθνί) 

15% 
  

Αμία – κέγεζνο εμνπιηζκνχ ζρεηηθνχ κε ηε 
ζπληήξεζε κεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ 

10% 
  

Πηζηνπνηεηηθφ OHSAS 18001 : 2007 γηα ηε 
δηαρείξηζε ηεο πγηεηλήο θαη ηεο αζθάιεηαο 
ζηελ εξγαζία ζην πεδίν ηεο ιεηηνπξγίαο θαη 
ζπληήξεζεο Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ 

5% 

  

Πηζηνπνηεηηθφ ISO 14001 : 2004 γηα ηε 
δηαρείξηζε ηνπ πεξηβάιινληνο ζην πεδίν ηεο 
ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο Ζ/Μ 
εγθαηαζηάζεσλ 

5% 

  

χλνιν 100   

  
 ρεο (ΤΗ) Κσλ/λνο Βίιιηαο 
Αθξηβέο αληίγξαθν Τπoδηεπζπληήο 

  
  
  

Λγνο (Ο) Γεψξγηνο Πιαζηάξαο  
   Πξντζη. Σκ. Πξνκεζεηψλ  
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 ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ 
 ΜΔΣΟΥΗΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ 
 ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ 
 Αζήλα, 21  Μαξ 19 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β» ΣΖ  
ΓΚΞΖ  03/19  
 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΤΜΒΑΖ: 
 

 Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά απαηηείηαη λα πεξηιακβάλεη θαη λα είλαη 
δνκεκέλεζχκθσλα κε ηα παξαθάησ : 
 
 1. Σν ηίκεκα ηεο πξνζθνξάο θάζε ππνςήθηνπ αλάδνρνπ ζα δνζεί κε 
κηα θαη κνλαδηθή ηηκή ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ παξφληνο άξζξνπ γηα ηελ 
παξνρή ηνπ ζπλφινπ ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζπληζηνχλ ηε Λεηηνπξγία – πληήξεζε 
ησλ Λεβεηνζηαζίσλ ηνπ Ηδξχκαηνο (ΜΖ ΓΗΑΗΡΔΣΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ). ην 
πξνβιεπφκελν πεδίν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ δηαγσληζκνχ ζην χζηεκα 
(ΔΖΓΖ) ζα αλαγξαθεί ε πξνζθεξφκελε ηηκή πνπ αληηζηνηρεί ζηελ θάζε 
απαηηνχκελε ππεξεζία ζε Δπξψ (€) κε αλάιπζε κέρξη θαη δχν δεθαδηθά ςεθία. 
ηελ ηηκή ζα πεξηιακβάλνληαη νη ηπρφλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε 
επηβάξπλζε, εθηφο απφ ηνλ αλαινγνχληα ΦΠΑ γηα ηελ παξερφκελε ππεξεζία ζηνλ 
ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε. Ο ΦΠΑ 
βαξχλεη ηελ Τπεξεζία. 
 
  2. Οη ζπκκεηέρνληεο (ππνςήθηνη αλάδνρνη) ππνρξενχληαη λα 
ππνβάιινπλ ηελ νηθνλνκηθή ηνπο πξνζθνξά γηα θάζε κία μερσξηζηά ππεξεζία ζην 
αληίζηνηρν πξνβιεπφκελν πεδίν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ δηαγσληζκνχ ζην 
χζηεκα (ΔΖΓΖ), πνπ αζξνηζηηθά ζπληζηνχλ ηε ζπλνιηθή Λεηηνπξγία – 
πληήξεζε ησλ Λεβεηνζηαζίσλ ηνπ Ηδξχκαηνο (ΜΖ ΓΗΑΗΡΔΣΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ) 
ζχκθσλα κε ηηο παξαθάησ  ελδεηθηηθέο (κε δεζκεπηηθέο) επηκέξνπο 
πξνυπνινγηζζείζεο αμίεο: 
 

ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ 
ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ & ΤΝΣΖΡΖΖ 
ΛΔΒΖΣΟΣΑΗΧΝ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ 

ΔΠΗΜΔΡΟΤ Π/Τ ΑΞΗΑ 

Κάιπςε βάξδηαο  πδξαπιηθνύ 
ιεβεηνζηαζίνπ  

15.600,00 x 2 έηε = 31.200,00 

Κάιπςε βάξδηαο  ζεξκαζηή 
ιεβεηνζηαζίνπ  

30.000,00 x 2 έηε = 60.000,00 

Πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ιεβεηνζηαζίνπ 
αηκνύ (θαη’ έηνο : δύν εμακεληαίεο 
ζπληεξήζεηο θαη πηζηνπνίεζε 
αηκνιεβήησλ) 

28.000,00 x 2έηε = 56.000,00 

Πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ιεβεηνζηαζίνπ 
λέαο Πηέξπγαο (θαη’ έηνο : δύν 
εμακεληαίεο ζπληεξήζεηο) 

2.440,00 x 2 έηε = 4.880,00 

Μεληαίεο ζπληεξήζεηο – 
απνθαηαζηάζεηο βιαβώλ 
ιεβεηνζηαζίνπ αηκνύ 

8.000,00 

Μεληαίεο ζπληεξήζεηο – 2.400,00 
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απνθαηαζηάζεηο βιαβώλ 
ιεβεηνζηαζίνπ Νέαο Πηέξπγαο 
 

ύλνιν ΑΝΔΤ ΦΠΑ 162.480,00 

Πιένλ 6 Μελν Γηθαίσκα Παξάηαζεο 25.920,00 

Γεληθό ύλνιν ΆΝΔΤ ΦΠΑ 188.400,00 

 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηά απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

(ππνςήθηνπο αλαδφρνπο) ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ 

πξνζθεξνκέλσλ ηηκψλ (ηδίσο φηαλ απηέο είλαη αζπλήζηζηα ρακειέο γηα ην 

αληηθείκελν ηνπ έξγνπ), νη δε ππνςήθηνη αλάδνρνη ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ ηα 

ζηνηρεία απηά θαη λα δηεπθνιχλνπλ θάζε ζρεηηθφ έιεγρν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

 

 ρεο (ΤΗ) Κσλ/λνο Βίιιηαο 
Αθξηβέο αληίγξαθν Τπoδηεπζπληήο 

  
  
  

Λγνο (Ο) Γεψξγηνο Πιαζηάξαο  
   Πξντζη. Σκ. Πξνκεζεηψλ  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



ειίδα 49 απφ 57 
 

 ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ 
 ΜΔΣΟΥΗΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ 
 ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ 
 Αζήλα,  21   Μαξ 19 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Γ» ΣΖ  
ΓΚΞΖ 03/19  
 

ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ 
 

ΤΜΒΑΖ ΤΠ. ΑΡΗΘ.    /2019 
 

ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ …………………………………. 
 

ηελ Αζήλα ζήκεξα ηελ ……………….. εκέξα …………………..ηνπ έηνπο 2019, 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 Τπηγν Γεψξγην Γηαλλαθφ, θαη ην νπνίν ζην εμήο ζα 
αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε σο «ην Ίδξπκα». 

 
Καη αθεηέξνπ 

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

Λακβάλνληαο ππόςε : 
1) Σα Πξαθηηθά Αμηνιφγεζεο Απνηειεζκάησλ ηνπ ζρεηηθνχ δηαγσληζκνχ, 
2) Σελ Σερληθν – Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηνπ Πξνκεζεπηή ζην πιαίζην ηνπ 
δηαγσληζκνχ θαη 
3) Σελ Φ.800/…../………./………./………2019/ΝΗΜΣ/ΓΟΤ/Σκ.Πξνκεζεηψλ 
απφθαζε ηνπ Ηδξχκαηνο, κε ηελ νπνία θαηαθπξψζεθε ην απνηέιεζκα 
ηνπδηαγσληζκνχ 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 03/2019, 
αλαζέηεη ηελ Παξνρή ππεξεζηψλ Λεηηνπξγίαο– πληήξεζεο Λεβεηνζηαζίσλ θαη 
ηελ θάιπςε Βάξδηαο Τδξαπιηθνχ γηα δχν έηε κε δπλαηφηεηα εμάκελεο παξάηαζεο 
κε ην πνζφ ησλ…………………………………….. επξώ (………………….€). 
 

mailto:promithiesnimts@gmail.com
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ΑΡΘΡΟ 2ν 
ΗΥΤ ΣΖ  ΤΜΒΑΖ 

 
 Ζ ρξνληθή δηάξθεηα νινθιήξσζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε 
δχν (2) έηε κε δηθαίσκα παξάηαζεο, κε ηνπο ίδηνπο φξνπο, ελφο εμακήλνπ 
κνλνκεξψο απφ ηελ Τπεξεζία (δηθαίσκα πξναίξεζεο).  
 

ΑΡΘΡΟ 3o 
ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΧΜΖ 

 
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 αλαδφρνπ, 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. 
 
7. Οη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ 

ηέινο ραξηνζήκνπ 3% θαη ζηελ επ’ απηνχ εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ 20%. 
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8. Καηά ηελ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο ησλ εηδψλ παξαθξαηείηαη ν 
πξνβιεπφκελνο απφ ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/1994 θφξνο εηζνδήκαηνο 8% επί 
ηεο θαζαξήο αμίαο κείνλ ησλ θξαηήζεσλ. 
 

ΑΡΘΡΟ 4ν 
Τπνρξεώζεηο 

 
 1. χκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη εληφο ηεο δηάξθεηαο ηζρχνο 
απηήο, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ 
Ηδξχκαηνο, ελψ ην Ίδξπκα ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη ζηνλ αλάδνρν ην 
ζπκθσλεζέλ αληίηηκν, φπσο έρεη πξνθχςεη κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο 
εθηειεζηηθήο ζχκβαζεο.  
 
 2. Κακία απνδεκίσζε ή άιιε ρξεκαηηθή θαηαβνιή, δελ δηθαηνχηαη ν 
αλάδνρνο ζηηο πεξηπηψζεηο αδξάλεηαο, παχζεο θ.ιπ. ηεο ζχκβαζεο, ηδίσο δε γηαηί 
δελ παξνπζηάζηεθε αλάγθε ρξεζηκνπνίεζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ππεξεζηψλ. 
 
 3. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαξηίζεη πξφγξακκα εξγαζίαο γηα ην 
πξνζσπηθφ ηνπ, ην νπνίν ζα θνηλνπνηείηαη ζην Ίδξπκα. Σν κεληαίν πξφγξακκα, 
ζην νπνίν ζα πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ην σξάξην θαη ν ρψξνο πνπ ζα 
απαζρνιείηαη ν θάζε εξγαδφκελνο, ζα παξαδίδεηαη ζηελ αξκφδηα Δπηηξνπή 
Διέγρνπ, ην αξγφηεξν ηελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ πξνεγνχκελνπ κήλα. Δπίζεο ζα 
θαηαηίζεηαη θαη εβδνκαδηαίν πξφγξακκα φπνπ ζα αλαθέξεηαη ην πξνζσπηθφ. 
 
 4. Ο Αλάδνρνο ππνβάιεη ζηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο πξνθεηκέλνπ λα 
απνηειέζνπλ θαη δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο: 
  α. Μηζζνδνηηθή Καηάζηαζε ηνπ Πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιήζεθε ζην 
κήλα αλαθνξάο. 
  β. Αλαιπηηθή Πεξηνδηθή Γήισζε (ΑΠΓ) ηνπ κήλα αλαθνξάο 
ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. 
  γ. Απφδεημε θαηαβνιήο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ 
ΑΠΓ (θαηαζεηήξην ηξάπεδαο ή Internet Banking) ζχκθσλα κε ηελ θείκελε 
λνκνζεζία. 
 

ΑΡΘΡΟ 5Ο 
Παξαθνινύζεζε - Παξαιαβή ησλ Τπεξεζηώλ 

 
 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 ησλ ππεξεζηψλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ 
πξνβιέπνληαη ζην Παξάξηεκα «Α» ηεο Γηαθήξπμεο. 
 
 2. Ζ επηηξνπή παξαιαβήο, κεηά ηνπο πξνβιεπφκελνπο ειέγρνπο 
ζπληάζζεη κεληαία πξσηφθνιια ζχκθσλα κε ην άξζξν 219 ηνπ λ. 4412/16. 
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 3. Σα πξσηφθνιια πνπ ζπληάζζνληαη απφ ηηο επηηξνπέο (πξσηνβάζκηεο 
– δεπηεξνβάζκηεο) θνηλνπνηνχληαη ππνρξεσηηθά θαη ζηνπο αλαδφρνπο. 
 
 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 
Κήξπμε Αλαδόρνπ σο Έθπησηνπ – Κπξώζεηο – Πνηληθέο Ρήηξεο - Δμαηξέζεηο 
 
 1. ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξνπ ή κέξνπο ησλ 
παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, κε απφθαζε ηεο 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο κπνξεί λα εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζε ησλ ππεξεζηψλ απηψλ 
κε άιιεο, πνπ λα είλαη ζχκθσλεο κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή 
πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ απφθαζε απηή. Αλ ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά 
ηε ιήμε ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ 
αληηθαηάζηαζε δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 25% ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο 
ηεο ζχκβαζεο, ν δε αλάδνρνο ππφθεηηαη ζε πνηληθέο ξήηξεο, ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 218 ηνπ λ. 4412/2016 ιφγσ εθπξφζεζκεο παξάδνζεο. 

 
 2. Ο αλάδνρνο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο ζπλδξνκήο ιφγσλ αλσηέξαο βίαο, 
θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο (αξ. 203 ηνπ λ.4412/2016) απφ ηε ζχκβαζε 
θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο 
αξρήο, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, εάλ δελ εθπιεξψζεη ηηο 
ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή δελ ζπκκνξθσζεί κε ηηο γξαπηέο εληνιέο ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο, πνπ είλαη ζχκθσλεο κε ηελ ζχκβαζε ή ηηο θείκελεο δηαηάμεηο 
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θαη εάλ ππεξβεί ππαίηηα ηε ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, 
ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ παξαηάζεσλ. ηελ πεξίπησζε απηή ηνπ θνηλνπνηείηαη 
εηδηθή φριεζε, ε νπνία πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλε πεξηγξαθή ησλ ελεξγεηψλ ζηηο 
νπνίεο νθείιεη λα πξνβεί απηφο, ζέηνληαο πξνζεζκία γηα ηε ζπκκφξθσζή ηνπ, ε 
νπνία δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ δεθαπέληε (15) εκεξψλ. Αλ ε πξνζεζκία 
πνπ ηεζεί κε ηελ εηδηθή φριεζε παξέιζεη ρσξίο λα ζπκκνξθσζεί, θεξχζζεηαη 
αηηηνινγεκέλα έθπησηνο κέζα ζε ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ άπξαθηε πάξνδν 
ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο ζπκκφξθσζεο. ηνλ αλάδνρν πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο 
απφ ηελ ζχκβαζε, επηβάιιεηαη νιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο 
ηεο ζχκβαζεο. 

 
 3. Αλ νη ππεξεζίεο παξαζρεζνχλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ κεηά ηε 
ιήμε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ 
ρνξεγήζεθε, επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ πνηληθέο ξήηξεο, κε αηηηνινγεκέλε 
απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Οη πνηληθέο ξήηξεο (αξ. 218 ηνπ λ.4412/2016) 
ππνινγίδνληαη σο εμήο : 
  α. Γηα θαζπζηέξεζε πνπ πεξηνξίδεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ 
ππεξβαίλεη ην 50% ηεο πξνβιεπφκελεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ή ζε 
πεξίπησζε ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ ηεο αληίζηνηρεο πξνζεζκίαο, επηβάιιεηαη 
πνηληθή ξήηξα 2,5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ΦΠΑ ησλ ππεξεζηψλ πνπ 
παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζκα. 
  β. Γηα θαζπζηέξεζε πνπ ππεξβαίλεη ην 50% επηβάιιεηαη πνηληθή 
ξήηξα 5% ρσξίο ΦΠΑ επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ 
παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζκα. 
  γ. Οη πνηληθέο ξήηξεο γηα ππέξβαζε ησλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ 
είλαη αλεμάξηεηεο απφ ηηο επηβαιιφκελεο γηα ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο 
ηεο ζχκβαζεο θαη δχλαληαη λα αλαθαινχληαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο, αλ νη ππεξεζίεο πνπ αθνξνχλ ζηηο σο άλσ ηκεκαηηθέο 
πξνζεζκίεο παξαζρεζνχλ κέζα ζηε ζπλνιηθή ηεο δηάξθεηα θαη ηηο εγθεθξηκέλεο 
παξαηάζεηο απηήο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζχλνιν ηεο ζχκβαζεο έρεη 
εθηειεζηεί πιήξσο. 
 
 4. Ζ είζπξαμε ηνπ πνζνχ ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ, γίλεηαη κε παξαθξάηεζε 
απφ ην ιαβείλ ηνπ πξνκεζεπηή ή ζε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ή έιιεηςεο απηνχ, κε 
ηζφπνζε θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο αληίζηνηρα, 
εθφζνλ ν αλάδνρνο δελ θαηαζέζεη ην απαηηνχκελν πνζφ. ε πεξίπησζε αλάγθεο 
θαηαβνιήο, ε είζπξαμε ηνπ πνζνχ ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ, ζα γίλεηαη εληφο είθνζη 
(20) εκεξψλ απφ ηελ επηβνιή ηνπο. 
 
 5. Οη παξαπάλσ πνηληθέο ξήηξεο είλαη αλεμάξηεηεο απφ θάζε αμίσζε ηνπ 
Ηδξχκαηνο γηα νπνηαδήπνηε ζεηηθή δεκηά ηνπ πνπ πξνέξρεηαη άκεζα ή έκκεζα απφ 
ηελ άξλεζε ή ηελ αδπλακία ηνπ αλαδφρνπ, εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε αλψηεξεο 
βίαο, λα εθηειεζζεί πιήξσο ε ζχκβαζε. 
 
 6. Χο εθπξφζεζκεο κέξεο ππνινγίδνληαη νη εκεξνινγηαθέο εκέξεο. 

 
 7. Δπηπιένλ κπνξεί λα επηβιεζεί ν πξνβιεπφκελνο απφ ην άξζξν 74 
ηνπ λ. 4412/2016 απνθιεηζκφο ηνπ αλαδφρνπ απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε 
δηαδηθαζίεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 
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 8. Ο πξνκεζεπηήο πνπ επηθαιείηαη αλψηεξε βία, ζχκθσλα κε ην άξζξν 
204 ηνπ Ν.4412/2016 ππνρξενχηαη κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηφηε πνπ 
ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα βία, λα αλαθέξεη 
εγγξάθσο απηά θαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ Τπεξεζία ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά 
ζηνηρεία. 
 

ΑΡΘΡΟ 7o 
Γηνηθεηηθέο Πξνζθπγέο θαηά ηελ Δθηέιεζε 

 
 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. 
 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 8o 
Δγγπνδνζία 

 
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 10o 
Λύζε – Σξνπνπνίεζε ύκβαζεο 

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

ΑΡΘΡΟ 11o 
Σειηθέο Γηαηάμεηο 

 
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.  
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  (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 
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. 

ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΖ 
ΓΗΑ ΣΟ ΗΓΡΤΜΑ ΓΗΑ ΣΟΝ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ 

 
 

 
 ρεο (ΤΗ) Κσλ/λνο Βίιιηαο 
Αθξηβέο αληίγξαθν Τπoδηεπζπληήο 

  
  
  

Λγνο (Ο) Γεψξγηνο Πιαζηάξαο  
   Πξντζη. Σκ. Πξνκεζεηψλ  
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 ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ 
 ΜΔΣΟΥΗΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ 
 ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ 
 Αζήλα,  21 Μαξ 19 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Γ» ΣΖ  
ΓΚΞΖ 03/19  
 
 α. 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, Γ1β, Γ2, Γ6, Γ8, Γ10, Γ) θαη Μέξνο VI. 
 

ΣΤΠΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ (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, ΜΤ Καληψηεο 
Γεκήηξηνο, ΜΤ Σζίλα Ακαιία] 
- Σειέθσλν: [210 – 7288137,170] 
- Ζι. ηαρπδξνκείν: [Promithies-nimts@army.gr, promithiesnimts@gmail.com] 
- Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάν σπάρτει): 
[https://417nimts.army.gr/] 

Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο 
- Σίηινο ή ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 
ζρεηηθνχ CPV): [Παξνρή ππεξεζηψλ Λεηηνπξγίαο– πληήξεζεο Λεβεηνζηαζίσλ θαη 
ηελ θάιπςε Βάξδηαο Τδξαπιηθνχ]  
CPV : [50710000-5] 
- 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 
σπάρτει): [ - ] 

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

mailto:Promithies-nimts@army.gr
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 β. Τπφδεηγκα θχιινπ ζπκκφξθσζεο αλά ηερληθή πεξηγξαθή, ηνπ 
πξνζθεξφκελνπ είδνπο ζε αληηζηνηρία κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο, νχησο 
ψζηε λα κπνξεί λα ειεγρζεί απφ ηελ επηηξνπή, ε νξζφηεηα ηεο αληηζηνηρίαο 
δεηνχκελνπ/πξνζθεξφκελνπ είδνπο. 
 
Α/Α 
ΓΗΑΚ
ΖΡΤΞ
Ζ 

ΣΔΥΝΗΚΖ 
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
ΔΗΓΟΤ 
ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 

ΣΔΥΝΗΚΖ 
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΟΤ 
ΔΗΓΟΤ 

ΑΠΟΚΛΗΖ ΑΠΟ ΣΖΝ 
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΖ 
ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 
(ΔΗΣΔ ΑΠΟΣΔΛΔΗ 
ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑ, 
ΔΗΣΔ ΑΠΟΣΔΛΔΗ 
ΜΔΗΟΝΔΚΣΖΜΑ) 

ΔΛΗΓΑ ΚΑΣΑΛΟΓΟΤ 
ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΟΤ 
ΟΗΚΟΤ ΠΟΤ 
ΠΔΡΗΓΡΑΦΔΣΑΗ ΣΟ 
ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΟ 
ΤΛΗΚΟ Ή ΦΤΛΛΟ 
ΣΔΥΝΗΚΖ 
ΠΡΟΦΟΡΑ  

 
 

 ρεο (ΤΗ) Κσλ/λνο Βίιιηαο 
Αθξηβέο αληίγξαθν Τπoδηεπζπληήο 

  
  
  

Λγνο (Ο) Γεψξγηνο Πιαζηάξαο  
   Πξντζη. Σκ. Πξνκεζεηψλ  
 


