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1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ 

 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

 

 

Επωνυμία Ρανεπιςτθμιακό Γενικό Νοςοκομείο 
Αλεξανδροφπολθσ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ 6ο χλμ. Αλεξανδροφπολθσ – Κομοτθνισ, 
περιοχι «Δραγάνα»  

Ρόλθ Αλεξανδροφπολθ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 68100 

Χϊρα GR (HELLAS) 

Κωδικόσ ΝUTS EL511 

Τθλζφωνο 2551353000/2551353421 

Φαξ 2551353409 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο  prosfores@pgna.gr 

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι Νοςοκομείο  και ανικει ςτον Δθμόςιο τομζα (Ν.Ρ.Δ.Δ.) 

 

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ Υγεία 

 

Εφαρμοςτζο εκνικό δίκαιο  είναι το Ελλθνικό, όπωσ αναφζρεται λεπτομερϊσ κατωτζρω (παρ. 1.4):  

Θ ςφμβαςθ ανατίκεται από Κεντρικι Αρχι Αγορϊν (ΚΑΑ). 

 

Στοιχεία Επικοινωνίασ  

α) Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 
πρόςβαςθ ςτθν διεφκυνςθ (URL) :www.pgna.gr κακϊσ και μζςω του προγράμματοσ Δι@φγεια.  

β) Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από τθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ 

 

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με ςυνοπτικό διαγωνιςμό του άρκρου 117 του Ν.4412/2016. 

 

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Θ δαπάνθ για τθν εν λόγω ςφμβαςθ βαρφνει τθν με Κ.Α. : 088701α ςχετικι πίςτωςθ του προχπολογιςμοφ 
του οικονομικοφ ζτουσ 2018  του Φορζα  
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1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο  

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ παροχι υπθρεςιϊν ςυντιρθςθσ των Θλεκτρομθχανολογικϊν 
εγκαταςτάςεων του Νοςοκομείου για χρονικό διάςτθμα ενόσ (1) μινα.  Θ παροχι των υπθρεςιϊν κα 
πραγματοποιθκεί από τον ανάδοχο με δικά του ζξοδα και εργαςίεσ, ςφμφωνα με τον τρόπο που 
υποδεικνφεται ςτουσ τεχνικοφσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και τθσ υπ. αρικμ. 922/17 Σφμβαςθσ του 
Νοςοκομείου. 

Τα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων 
ςυμβάςεων (CPV): 50710000-5 

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 45.000,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24%  

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται για ζνα (1) μινα, υπό τθν αίρεςθ ότι θ ιςχφσ τθσ κα παφςει να ιςχφει ςε 
περίπτωςθ ολοκλιρωςθσ τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ τθσ υπ. αρικμ. 14/18 Διακιρυξθσ.  

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ 
Ι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, 
βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθ ποιότθτασ – τιμισ 

 

1.4 Θεζκηθό πιαίζην  

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

του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμηθειϊν και Τπηρεςιϊν (προςαρμογή ςτισ 
Οδηγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δημοςιονομικήσ διαχείριςησ και εποπτείασ (ενςωμάτωςη τησ Οδηγίασ 
2011/85/ΕΕ) – δημόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργήςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν Προςϊπων 
και Τπηρεςιϊν του Δημοςίου Σομζα-Σροποποίηςη Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ 
ρυθμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,   

τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογή τησ ελληνικήσ νομοθεςίασ ςτην Οδηγία 2011/7 τησ 
16.2.2011 για την καταπολζμηςη των καθυςτερήςεων πληρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,  

του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςη του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο» 

του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «υγκρότηςη ςυλλογικϊν οργάνων τησ διοίκηςησ και οριςμόσ των 
μελϊν τουσ με κλήρωςη», 

του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςη ενιαίασ Ανεξάρτητησ Αρχήσ Δημοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ 
Ηλεκτρονικοφ Μητρϊου Δημοςίων υμβάςεων…»,  

του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςη τησ διαφάνειασ με την υποχρεωτική ανάρτηςη νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικϊν, διοικητικϊν και αυτοδιοικητικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και 
άλλεσ διατάξεισ”, 

του άρκρου 23 τθσ απόφαςθσ με αρικμ. 11389/1993 (Βϋ 185) του Υπουργοφ Εςωτερικϊν 

του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςη Κϊδικα Φόρου Προςτιθζμενησ Αξίασ»,  

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

του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτηςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα”,  

του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηςη διατάξεων για την πρόςβαςη ςε δημόςια ζγγραφα και ςτοιχεία”,  

του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ” 
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τθσ με αρ. 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεφχοσ Β') Απόφαςησ του Τπ. Οικονομίασ & Ανάπτυξησ 
«Ρφθμιςη ειδικότερων θεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςησ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μητρϊου 
Δημοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξησ  

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

Θ υπ. αρικμ. Θ19Δ.Σ22/3-08-2018 απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου με τθν οποία εγκρίνεται θ 
διενζργεια ςτο ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ 

 

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί ςτο γραφείο Ρρομθκειϊν του Ρ.Γ.Ν. Αλεξανδροφπολθσ, τθν Τρίτθ 
04/09/2018 και ϊρα 12:00 (θμερομθνία και χρόνοσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ & ζναρξθ αποςφράγιςθσ 
προςφορϊν), ενϊπιον τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ. 

Ωσ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν ορίηεται θ Δευτζρα 03/09/2018 και ϊρα 15:00 

Αν, για λόγουσ ανωτζρασ βίασ, δεν διενεργθκεί θ αποςφράγιςθ κατά τθν οριςκείςα θμζρα, θ 
αποςφράγιςθ μετατίκενται ςε οποιαδιποτε άλλθ θμζρα, με απόφαςθ των μελϊν τθσ Επιτροπισ 
Αξιολόγθςθσ που προςιλκαν για τθν αρχικι αποςφράγιςθ. Θ απόφαςθ αυτι κοινοποιείται εγγράφωσ, δφο 
(2) τουλάχιςτον εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθ νζα θμερομθνία, ςε όςουσ οικονομικοφσ φορείσ ζλαβαν τα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Αν και ςτθ νζα αυτι θμερομθνία δεν καταςτεί δυνατι θ αποςφράγιςθ των 
προςφορϊν, μπορεί να οριςκεί και νζα θμερομθνία, εφαρμοηομζνων κατά τα λοιπά των διατάξεων των 
δφο προθγοφμενων εδαφίων. 

 

1.6 Γεκνζηόηεηα 

Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο  

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

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

Θ Διακιρυξθ καταχωρικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ (URL) 
:  www.pgna.gr   

 

1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο  

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

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

http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.pgna.gr/
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β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋόλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν 

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

 

 

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΘΤΘΣ ΤΟΥ Ρ.Γ.Ν. ΕΒΟΥ 

 

 

Δ. ΑΔΑΜΙΔΘΣ 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ  είναι τα ακόλουκα: 

 θ Ρερίλθψθ τθσ Διακιρυξθσ, όπωσ αυτι ζχει δθμοςιευτεί 

 θ παροφςα Διακιρυξθ με τα Ραραρτιματα που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ. 

  Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ *ΤΕΥΔ]. 

 το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ με τα Ραραρτιματά τθσ  

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο 

Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να ζχουν δωρεάν πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ μζςω τθσ 
ιςτοςελίδασ www.pgna.gr. Επίςθσ, τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ διατίκενται ςτα γραφεία τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ.  

2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν  

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

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

β) Πταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

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

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

2.1.4 Γιώζζα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  

Τυχόν ενςτάςεισ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι 
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι 
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ 
τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188). 

Ειδικότερα, όλα τα δθμόςια ζγγραφα που αφοροφν αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ και που κα 
κατατεκοφν από τουσ προςφζροντεσ ςτθν παροφςα διαδικαςία, κα είναι νόμιμα επικυρωμζνα, και θ 
μετάφραςθ των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τθ μεταφραςτικι υπθρεςία του ΥΡ.ΕΞ., είτε 
από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρολ.Δ. και 53 του 
Κϊδικα περί Δικθγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραςτι τθσ χϊρασ προζλευςθσ, αν υφίςταται ςτθ χϊρα 
αυτι τζτοια υπθρεςία. 

http://www.pgna.gr/
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Επιτρζπεται αντίςτοιχα θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ που αφορά 
αλλοδαπι Επιχείρθςθ με τθ μορφι επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο 
επικυρωμζνο ζγγραφο από το αρμόδιο Ρροξενείο τθσ χϊρασ του προςφζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο 
ζγγραφο με τθν ςφραγίδα ‘’Apostile” ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 05-10-61. Θ επικφρωςθ 
αυτι πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρ.Δ. και 53 του Κϊδικα 
περί Δικθγόρων. 

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

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

2.1.5 Δγγπήζεηο 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που 
λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-
μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να 
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και 
Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με 
γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι 
μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ 
εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

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

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

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

2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο 

2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο  

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

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

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

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

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 
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2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ.  

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

2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

2.2.3.2. Πταν ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με 
τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν 
εκνικι νομοκεςία  ι/και όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο 
προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ. 

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

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

2.2.3.3. Κατ' εξαίρεςθ, ο προςφζρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλειςμόσ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 
2.2.3.2, κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το 
ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, 
ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 4412/2016, πριν από τθν εκπνοι τθσ 
προκεςμίασ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.  
 
2.2.3.4. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, προςφζρων 
οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  

(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε 
ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. 
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των 
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω 
φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα 
για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ,  

(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε 
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,  

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

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

(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ 
απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,  
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(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που 
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων 
επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά 
που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 23 τθσ παροφςασ,  

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

(κ) εάν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά 
του, για το οποίο του επιβλικθκε ποινι που του ςτερεί το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ δθμοςίων ζργων και καταλαμβάνει τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία.  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα, ο οποίοσ βρίςκεται ςε μια εκ των 
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παρ. 4, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεδειγμζνα ο 
εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και 
τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ  

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

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

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

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

 

2.2.4 Καηαιιειόιεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο 

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να 
αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ προμικειασ.  
Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ 
εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ 
μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε 
τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ 
ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα. Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα 
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οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό 
Επιμελθτιριο.  

2.2.5 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα 

Πςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ δεν απαιτείται οι οικονομικοί φορείσ να διακζτουν κάποια ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά  

2.2.6 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα  

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ οφείλουν – επί ποινι απόρριψθσ - να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο 
ςχετικό επαγγελματικό ι εμπορικό μθτρϊο που τθρείται ςτο κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ. Ειδικά οι 
προςφζροντεσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Γενικό 
Εμπορικό Μθτρϊο ( Γ.Ε.ΜΘ.) Ειδικά, οι προςφζροντεσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτα Μθτρϊα του παραρτιματοσ ΧΙ του 
Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. 

2.2.7 ηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ  

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ 
επάρκειασ (τθσ παραγράφου 2.2.5) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ 
παραγράφου 2.2.6), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των 
δεςμϊν τουσ με αυτοφσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ τουσ 
αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων 
ςτθρίηονται.  

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

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

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

2.2.9 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 

2.2.9.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ  

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

Το ΤΕΥΔ καταρτίηεται από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του Ραραρτιματοσ Α 
τθσ Απόφαςθσ 158/2016 τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ 

 ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Κατευκυντιριασ Οδθγίασ 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΘ). Το ΤΕΥΔ ςε 
επεξεργάςιμθ μορφι είναι αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ (www.eaadhsy.gr) και 
(www.hsppa.gr ). 

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
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Ραράλλθλα, επί ποινι απόρριψθσ και για λόγω επίςπευςθσ των διαδικαςιϊν υπογραφισ τθσ ςχετικισ 
ςφμβαςθσ, ςτα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ κατατίκενται και τα κάτωκι αποδεικτικά μζςα των 
αναφερόμενων ςτο ΤΕΥΔ:  

2.2.9.2 Απνδεηθηηθά κέζα 

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

Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων 
φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφό 2.2.8. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων 
ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι 
λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 
κατά περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8). 

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

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν 
και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ 
πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ 
Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, 
θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε 
εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) του άρκρου 
79 παρ. 4 ν. 4412/2016  

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

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

α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει 
αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ 
ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο 
προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ 
αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα 
ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα 
ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο, 

β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια 
αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι  

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου το 
ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί 
να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ 
βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ 
αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι 
τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. 

Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν 
καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν 
περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4. 
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Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ 
φορζα ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ 
ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του ότι 
δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ. 

γ) για τθν παράγραφο 2.2.3.9. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ενϊπιον 
αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ 
οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του ότι δεν ζχει 
εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016. 

B. 2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλόλθτασ για τθν άςκθςθ 
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε 
κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου 
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με 
το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν 
περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται 
από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από 
υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ 
χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ 
δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ. 

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

Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αποςπάςματα οικονομικϊν καταςτάςεων . Εάν ο οικονομικόσ φορζασ, 
για βάςιμο λόγο, δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα ανωτζρω δικαιολογθτικά, μπορεί να αποδεικνφει 
τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι του επάρκεια με οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο ζγγραφο. 

Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν 
κατάλογο των αντίςτοιχων ςυμβάςεων που εκτελζςτθκαν κατά τθν τελευταία τριετία, με αναφορά του 
αντίςτοιχου ποςοφ, τθσ θμερομθνίασ και του δθμόςιου παραλιπτθ.  

Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ 
φορζασ είναι νομικό πρόςωπο, προςκομίηει τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και 
νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. 
ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του διαγωνιηομζνου). Από τα ανωτζρω 
ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςι του, όλεσ οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των 
καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ 
του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει 
χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ 
νόμιμου εκπροςϊπου. 

Β.6. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται από τισ 
εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που 
ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό 
εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.  

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

Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το 
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον 
αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.  
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Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν 
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.  

Β.7. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.8. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, 
προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό. 

2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο   

2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο  

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά 
αποκλειςτικά βάςει τιμισ.  

2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ 

2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα Ι τθσ Διακιρυξθσ, για 
το ςφνολο τθσ προκθρυχκείςασ ποςότθτασ τθσ προμικειασ.  

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ  

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

2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ  

Χρόνοσ και τρόποσ υποβολισ Ρροςφορϊν  

2.4.2.1. Οι φάκελοι των προςφορϊν υποβάλλονται μζςα ςτθν προκεςμία του άρκρου 1.5 είτε (α) με 
αποςτολι μζςω εταιρίασ ταχυμεταφορϊν προσ τθν ανακζτουςα αρχι είτε (γ) με κατάκεςι τουσ ςτο 
πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Σε περίπτωςθ ταχυδρομικισ αποςτολισ ι κατάκεςθσ ςτο 
πρωτόκολλο, οι φάκελοι προςφοράσ γίνονται δεκτοί εφόςον ζχουν πρωτοκολλθκεί ςτο πρωτόκολλο 
τθσ ανακζτουςασ αρχισ που διεξάγει τον διαγωνιςμό, το αργότερο μζχρι τθν θμερομθνία και ϊρα 
του διαγωνιςμοφ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 1.5 τθσ παροφςασ. Θ ανακζτουςα αρχι δεν φζρει 
ευκφνθ για τυχόν ελλείψεισ του περιεχομζνου των προςφορϊν που αποςτζλλονται ταχυδρομικά 
οφτε για κακυςτεριςεισ ςτθν άφιξι τουσ. Δεν κα παραλθφκοφν φάκελοι ι άλλα ζγγραφα από 
οποιοδιποτε ταχυδρομικό κατάςτθμα, ακόμα κι αν θ ανακζτουςα αρχι ειδοποιθκεί εγκαίρωσ . 
 
2.4.2.2. Οι προςφορζσ υποβάλλονται μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο (κυρίωσ φάκελοσ), ςτον οποίο πρζπει 
να αναγράφονται ευκρινϊσ τα ακόλουκα: 

 

Ρροσ το Ρανεπιςτθμιακό Γενικό Νοςοκομείο Αλεξανδροφπολθσ 

Ρροςφορά 

του (επωνυμία προςφζροντοσ) 

για τθν προμικεια: « (τίτλοσ διαγωνιςμοφ) » 

με ανακζτουςα αρχι το Ρ.Γ.Ν. Αλεξανδροφπολθσ 
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και θμερομθνία λιξθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν (θμερομθνία λιξθσ κατάκεςθσ προςφορϊν, 
όπωσ αναγράφεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ) 

2.4.2.3. Στον κυρίωσ φάκελοσ τθσ προςφοράσ αναγράφονται επίςθσ τα απαραίτθτα ςτοιχεία 
επικοινωνίασ (ταχυδρομικι διεφκυνςθ, αρικμό τθλεφϊνου, fax, e-mail).  

Με τθν προςφορά υποβάλλονται τα ακόλουκα: 

α) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ, με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» κατά τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 2.4.3  

β) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ, με τθν ζνδειξθ «Τεχνικι Ρροςφορά», ο οποίοσ περιζχει τα 
τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 2.4.4. Αν τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ 
προςφοράσ δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποκετθκοφν ςτον κυρίωσ φάκελο, τότε 
αυτά ςυςκευάηονται χωριςτά και ακολουκοφν τον κυρίωσ φάκελο με τισ ίδιεσ ενδείξεισ και  

γ) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ (κλειςμζνοσ με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχκεί χωρίσ να 
καταςτεί τοφτο αντιλθπτό επί ποινι αποκλειςμοφ), με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά», ο οποίοσ 
περιζχει τα οικονομικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 2.4.5 τθσ παροφςασ . 

Οι τρεισ ωσ άνω ξεχωριςτοί ςφραγιςμζνοι φάκελοι φζρουν επίςθσ τισ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου 
του άρκρου 2.4.2.2. 

2.4.2.4.  Ρροςφορζσ που περιζρχονται ςτθν ανακζτουςα αρχι με οποιοδιποτε τρόπο πριν από τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ του άρκρου 1.5 τθσ παροφςασ, δεν αποςφραγίηονται, αλλά 
παραδίδονται ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ κατά  τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.1.1 τθσ παροφςασ. 

2.4.2.5.  Για τυχόν προςφορζσ που υποβάλλονται εκπρόκεςμα , θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ςθμειϊνει 
ςτο πρακτικό τθσ τθν εκπρόκεςμθ υποβολι ( θμερομθνία και ακριβι ϊρα που περιιλκε θ προςφορά 
ςτθν κατοχι τθσ ι που παρελιφκθ θ ςυςτθμζνθ επιςτολι από τθν ανακζτουςα αρχι ι που 
κατατζκθκε ςτο πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ) και τισ απορρίπτει ωσ μθ κανονικζσ. . 

2.4.2.6. Οι προςφορζσ υπογράφονται και μονογράφονται ανά φφλλο από τον οικονομικό φορζα ι, ςε 
περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων, από το νόμιμο εκπρόςωπο αυτϊν. 

2.4.2.7. Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται 

υποχρεωτικά, είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από 

εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται 

θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ 

τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ.  

2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο»  

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

α) Tο τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 4 του άρκρου 79 
του ν. 4412/2016, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.9.1. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Οι προςφζροντεσ 
ςυμπλθρϊνουν το  ςχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ 
(Ραράρτθμα II), κακϊσ και τα ςχετικά αποδεικτικά μζςα των δθλουμζνων ςτο ανωτζρω ΤΕΥΔ. 

β) εγγφθςθ ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με τo άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και τισ παραγράφουσ 2.1.5 και 2.2.2 
τθσ παροφςασ διακιρυξθσ (εάν προβλζπεται).  

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

2.4.4 Φάθεινο «Σερληθή Πξνζθνξά» 

H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί 
από τθν ανακζτουςα αρχι με το κεφάλαιο “Απαιτιςεισ-Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ” του Ραραρτιματοσ  Ι τθσ 
Διακιρυξθσ, περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται. 
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Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλόλθτα 
των προςφερόμενων ειδϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο 
ωσ άνω Ραράρτθμα 

Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι 
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν. 

2.4.5 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξόπνο ζύληαμεο θαη ππνβνιήο 
νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ 

Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ όπωσ 
ορίηεται ςτθ παροφςα διακιρυξθ. 

Α. Σιμζσ 

Θ τιμι των υπθρεςιϊν δίνεται  ςε ευρϊ.  

Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παροχι των υπθρεςιϊν ςτον τόπο και με 
τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

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

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

Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που κακορίηεται  
ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ 
τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ 
που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν ανακζτουςα αρχι ςτθ παροφςα διακιρυξθ.  

2.4.6 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ   

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα εκατόν 
είκοςι (120) θμερϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ  

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

Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα 
αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, κατ' ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω 
αρχικι διάρκεια. 

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

2.4.7 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ 

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

α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και 
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ 
υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλου δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, 2.4.4 (Ρεριεχόμενο 
φακζλου τεχνικισ προςφοράσ), 2.4.5. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ 
και υποβολισ οικονομικϊν προςφορϊν) , 2.4.6. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και 
αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 (Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ) τθσ παροφςασ,  
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β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται 
ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί 
κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ 
διακιρυξθσ, 

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

δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά,  

ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ. Ο 
περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ τθσ παροφςασ ( περ. γϋ τθσ παρ. 
4 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, 
κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων.  

η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  

κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ 
παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ. 
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3. ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ   

3.1 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ  

3.1.1 Παξαιαβή θαη εμέηαζε ησλ θαθέισλ πξνζθνξάο  

Θ υποβολι μόνο μίασ προςφοράσ δεν αποτελεί κϊλυμα για τθ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ του διαγωνιςμοφ 
και τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν τθν 
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτο άρκρο 1.5. Θ αποςφράγιςθ διενεργείται δθμόςια, είναι δυνατι δε θ 
παρουςία των προςφερόντων ι των νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων τουσ, οι οποίοι λαμβάνουν 
γνϊςθ των λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία και των ςτοιχείων που υπoβλικθκαν από αυτοφσ,  
ςφμφωνα με το άρκρο 21 του Ν.4412/2016. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν 
τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι 
οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 

α) Αποςφραγίηεται ο κυρίωσ φάκελοσ προςφοράσ, ο φάκελοσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, κακϊσ και 
ο φάκελοσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, μονογράφονται δε και ςφραγίηονται από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ 
όλα τα δικαιολογθτικά που υποβάλλονται κατά το ςτάδιο αυτό και θ τεχνικι προςφορά, ανά φφλλο ι ςτο 
πρϊτο και τελευταίο φφλλο εάν υπάρχει διατρθτικό μθχάνθμα. Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ καταχωρεί 
όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα αυτϊν δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του 
ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μζλθ του οργάνου. Οι φάκελοι των 
οικονομικϊν προςφορϊν δεν αποςφραγίηονται, αλλά μονογράφονται και ςφραγίηονται από το παραπάνω 
όργανο και τοποκετοφνται ςε ζνα νζο φάκελο ο οποίοσ επίςθσ ςφραγίηεται και υπογράφεται από το ίδιο 
όργανο και φυλάςςεται, προκειμζνου να αποςφραγιςκεί ςε μεταγενζςτερθ θμερομθνία και ϊρα. 
β) Στθ ςυνζχεια θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, ςφμφωνα 
με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και ςυντάςςει πρακτικό για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ των τεχνικϊν 
προςφορϊν και τουσ λόγουσ αποκλειςμοφ τουσ.  
γ) Οι κατά τα ανωτζρω ςφραγιςμζνοι φάκελοι με τα οικονομικά ςτοιχεία των προςφορϊν, μετά τθν 
ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ των λοιπϊν ςτοιχείων των προςφορϊν, αποςφραγίηονται είτε κατά τθν ίδια 
ςυνεδρίαςθ, μετά από ςχετικι απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ, είτε κατά θμερομθνία και ϊρα που 
κα οριςκεί από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ και κα ανακοινωκεί ςτουσ ςυμμετζχοντεσ. Ακολουκεί ςχετικι 
ανακοίνωςθ τιμϊν, θ οποία καταχωρείται ςε ςχετικό πρακτικό, μαηί με τουσ λόγουσ απόρριψθσ όςων 
προςφορϊν κρίνονται απορριπτζεσ. Για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ κατά τα προθγοφμενα 
ωσ άνω ςτάδια α' και β' οι φάκελοι τθσ οικονομικισ προςφοράσ δεν αποςφραγίηονται, αλλά 
επιςτρζφονται. 
Θ κατά τα ανωτζρω αποςφράγιςθ του φακζλου των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, των τεχνικϊν 
προςφορϊν και των οικονομικϊν προςφορϊν μποροφν να γίνουν ςε μία δθμόςια ςυνεδρίαςθ, κατά τθν 
κρίςθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ.  
δ) Τα αποτελζςματα των ανωτζρω ςταδίων επικυρϊνονται με απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου του 
Νοςοκομείου, θ οποία κοινoποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ. Κατά τθσ ανωτζρω 
απόφαςθσ χωρεί ζνςταςθ, ςφμφωνα με το άρκρο 127 του Ν.4412/2016. 
 

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

Στθν περίπτωςθ ιςοδφναμων προφορϊν, δθλαδι προςφορϊν με τθν ίδια ςυνολικι τελικι βακμολογία 
μεταξφ δφο ι περιςςοτζρων προςφερόντων θ ανάκεςθ γίνεται ςτθν προςφορά με τθν μεγαλφτερθ 
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βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ.  Αν οι ιςοδφναμεσ προςφορζσ ζχουν τθν ίδια βακμολογία τεχνικισ 
προςφοράσ, θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που 
υπζβαλαν τισ ιςοδφναμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ και 
παρουςία αυτϊν των οικονομικϊν φορζων  

3.2 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο  

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ 
διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα που ζχει υποβάλει 
αποδεκτι προςφορά, ςφμφωνα με το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, με 
κάκε πρόςφορο τρόπο, όπωσ με τθλεομοιοτυπία, θλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει.  Κατά τθσ 
ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί ζνςταςθ, ςφμφωνα με το άρκρο 127 του Ν.4412/2016. 
 
Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται με 
τθν κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον αυτόσ υποβάλει 
επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά τθσ παραγράφου 2.2.9.2. 

Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ εντόσ 
προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Το ςυμφωνθτικό 
ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.  

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

 3.3 Δλζηάζεηο  

Σε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία άςκθςισ τθσ είναι πζντε 
(5) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομι κό 
φορζα. Για τθν άςκθςθ ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ, θ ζνςταςθ υποβάλλεται μζχρι πζντε (5) 
θμζρεσ πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν.  

Θ ζνςταςθ υποβάλλεται, ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ . H ανακζτουςα αρχι αποφαςίηει 
αιτιολογθμζνα, κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ αξιολόγθςθσ ενςτάςεων, ςφμφωνα 
με τα οριηόμενα και ςτο άρκρο 221 του ν. 4412/2016, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν, μετά τθν 
άπρακτθ πάροδο τθσ οποίασ τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ.  

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι 
παραβόλου υπζρ του Δθμοςίου ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 127 του ν. 4412/2016, το οποίο 
επιςυνάπτεται. Το παράβολο αυτό αποτελεί δθμόςιο ζςοδο και  επιςτρζφεται με πράξθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι.  

3.4 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ 
αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε 
οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να 
ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν 
επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.  
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4. ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

4.1 Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο – Δγγύεζε Καιήο Λεηηνπξγίαο 

 

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

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

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

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

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

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι 
παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ 
παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι των ωσ άνω 
εγγυιςεων γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.  

4.2  πκβαηηθό Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία  

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

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

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

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

4.4 Τπεξγνιαβία 

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

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

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

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

4.5 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο  

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου 

4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο 

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

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

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

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον προμθκευτι λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων 
που υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του 
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 
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5. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο  

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τον πιο κάτω τρόπο :  

   Θ πλθρωμι του αναδόχου κα γίνεται εντόσ εξιντα (60) θμερϊν, υπολογιηόμενων από τθν επομζνθ τθσ 
υποβολισ του τιμολογίου του αναδόχου και τθν ςφνταξθ ςχετικοφ πρακτικοφ από τθν Επιτροπι Τεχνικισ 
Επίβλεψθσ & Ραρακολοφκθςθσ, που κα οριςτεί από τθ Διοίκθςθ και μετά τθν κεϊρθςθ του ςχετικοφ 
χρθματικοφ εντάλματοσ από τθν Υπθρεςία του Επιτρόπου του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου ςτο Ν. Ζβρου και 
κατά  βάςθ του άρκρου 18 του Ν. 2469/1997. Αντικείμενο τθσ Επιτροπισ Τεχνικισ Επίβλεψθσ & 
Ραρακολοφκθςθσ είναι θ επίβλεψθ τθσ τιρθςθσ των όρων τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ από τον ανάδοχο, 
κακϊσ και θ παρακολοφκθςθ  τθσ καλισ κακθμερινισ λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ των ανελκυςτιρων του 
Ρ.Γ.Ν.Α. από αυτόν. Επιπροςκζτωσ θ εν λόγω Επιτροπι Τεχνικισ Επίβλεψθσ & Ραρακολοφκθςθσ 
υπογράφει και το πρακτικό ποιοτικισ & πλιρουσ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν ςυντιρθςθσ των ανελκυςτιρων 
για το χρονικό διάςτθμα που ηθτείται θ πλθρωμι.  
 
   Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και 
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, κακϊσ και 
κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον 
ζλεγχο και τθν πλθρωμι.  

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

α) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει) 

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

γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 
Ρροςφυγϊν  

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

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

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο  

5.2.1. Ο προμθκευτισ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που 
απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου 
οργάνου, εφόςον δεν φορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκευάςει ι 
ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμφωνα με όςα 
προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016  

Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ  όταν: 

α) θ παροχι υπθρεςιϊν δεν παραςχεκεί με ευκφνθ του αντιςυμβαλλόμενου φορζα. 

β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ 
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Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του 
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 
τον ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ: 

α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

β) είςπραξθ εντόκωσ τθσ προκαταβολισ που χορθγικθκε ςτον ζκπτωτο από τθ ςφμβαςθ ανάδοχο είτε από 
ποςόν που δικαιοφται να λάβει είτε με κατάκεςθ του ποςοφ από τον ίδιο είτε με κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ 
προκαταβολισ. Ο υπολογιςμόσ των τόκων γίνεται από τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ προκαταβολισ από τον 
ανάδοχο μζχρι τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ απόφαςθσ κιρυξθσ του ωσ εκπτϊτου, με το ιςχφον κάκε φορά 
ανϊτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από τθν θμερομθνία δε αυτι και μζχρι τθσ 
επιςτροφισ τθσ, με το ιςχφον κάκε φορά επιτόκιο για τόκο υπερθμερίασ *θ περίπτωςθ αυτι 
ςυμπλθρϊνεται εφόςον προβλζπεται θ χοριγθςθ προκαταβολισ+. 

Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλειςμόσ του 
αναδόχου από τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

5.2.2.  Επίςθσ, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ: 
 Από τθν κατακφρωςθ που ζγινε ςτο όνομά του και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτι, 
εφόςον δεν προςζλκει για να υπογράψει τθν ςφμβαςθ που κα προκφψει από τθν παροφςα διακιρυξθ. 
 Από τθν παροφςα ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτι, εφόςον δεν πλθροί 
επακριβϊσ τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και παραβιάηει κατϋ επανάλθψθ αυτζσ όπωσ αυτό προκφπτει 
φςτερα από ςχετικι αυτοψία των αρμοδίων οργάνων 
 Στον ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ επιβάλλονται ςωρευτικά, με απόφαςθ του Δ.Σ του 
Ρ.Γ.Ν.Α οι παρακάτω κυρϊςεισ: 
Ρροςωρινόσ ι οριςτικόσ αποκλειςμόσ του αναδόχου από αντίςτοιχουσ διαγωνιςμοφσ του δθμοςίου 
τομζα. 
Καταλογιςμόσ ςε βάροσ του ζκπτωτου αναδόχου τθσ διαφοράσ τιμισ, κακϊσ και άλλων πρόςκετων 
δαπανϊν, που τυχόν κα προκφψουν από τθν ανάκεςθ των εργαςιϊν ςε άλλο ςυντθρθτι, με βάςθ τθν 
απόφαςθ του Δ.Σ του Νοςοκομείου. 
  Θ απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου (Δ.Σ) με βάςθ τθν οποία ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ και 
θ οποία πρζπει να είναι απολφτωσ αιτιολογθμζνθ, κοινοποιείται ςτον ανάδοχο με διαδικαςία εγγράφου 
επιδόςεωσ. 
 

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ  

Ο προμθκευτισ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων 
των άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.4. 
(Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν 
από τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το 
αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου. 

Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι προςφυγι. 
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6. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

   Αντικείμενο τθσ προσ υπογραφι ςφμβαςθσ αποτελεί θ ςυντιρθςθ των Θλεκτρομθχανολογικϊν 
εγκαταςτάςεων του Ρ.Γ.Ν. Αλεξανδροφπολθσ, όπωσ αναλυτικά αυτοί αναφζρονται ςτο Ραράρτθμα Ι 
και ςφμφωνα με τουσ τεχνικοφσ όρουσ και τισ προδιαγραφζσ παροχισ υπθρεςιϊν όπωσ αναλυτικά 
περιγράφονται κατωτζρω. 
 
   Ο ανάδοχο κα πρζπει, επί ποινι απόρριψθσ, να προςκομίςει βεβαίωςθ τθσ τεχνικισ υπθρεςίασ του 
Νοςοκομείου ότι ζχει επιςκεφκεί τουσ χϊρουσ του Νοςοκομείου και ζχει λάβει πλιρθ γνϊςθ των 
ςυνκθκϊν, των κτιριακϊν και των Θ/Μ εγκαταςτάςεων του Νοςοκομείου, κακϊσ επίςθσ και των 
προβλθμάτων που επικρατοφν.   
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ΡΑΑΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Φπζηθνύ θαη Οηθνλνκηθνύ Αληηθεηκέλνπ ηεο 
ύκβαζεο (πξνζαξκνζκέλν από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή) 

 

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 

για ηην παροτή σπηρεζιών επιζκεσής και ζσνηήρηζης  

ηλεκηρομητανολογικών εγκαηαζηάζεφν ηοσ Ξ.Γ.Λ.Δ.  

 

1. ΝΟΗΠΚΝΗ 

1. ΔΟΓΝΓΝΡΖΠ: Δίλαη ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΑΘΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΔΒΟΝ - ΦΝΟΔΑΠ 

ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΞΝΙΖΠ λνκίκσο εθπξνζσπνχκελν. 

2. ΔΞΗΒΙΔΞΝΛΡΔΠ – ΔΞΗΒΙΔΤΖ: Δίλαη ην θπζηθφ πξφζσπν ή ην ζπιινγηθφ φξγαλν ην νπνίν ζα 

νξηζηεί απφ ηνλ Δξγνδφηε θαη ζα είλαη αξκφδην γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη έιεγρν ηεο 

Πχκβαζεο. 

3. ΓΗΔΘΛΝΠΑ ΞΖΟΔΠΗΑ: Δίλαη ε Ρερληθή πεξεζία ηνπ θνξέα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, πνπ 

είλαη αξκφδηα γηα ηελ παξαθνινχζεζε, έιεγρν θαη δηνίθεζε ηνπ έξγνπ θαη ελ πξνθεηκέλσ ε 

Ρερληθή πεξεζία ηνπ Ξ.Γ.Λ. Έβξνπ – θνξέαο Ξ.Γ.Λ. Αιεμαλδξνχπνιεο. 

4. ΞΟΝΦΠΡΑΚΈΛΖ ΑΟΣΖ: Δίλαη ε Αξρή ή πεξεζία ή φξγαλν ηνπ θνξέα πνπ επνπηεχεη ηελ 

εθηέιεζε ηεο Πχκβαζεο θαη ηδίσο απηή πνπ απνθαζίδεη γηα ηελ κεηαβνιή ησλ φξσλ ηεο 

Πχκβαζεο ή άιισλ ζηνηρείσλ απηήο θαη ελ πξνθεηκέλσ ην Γ.Π. ηνπ Ξ.Γ.Λ.Δ. – Φ.Λ.Α. 

5. ΑΛΑΓΝΣΝΠ: Ρν λνκηθφ ή θπζηθφ πξφζσπν ζην νπνίν ζα αλαηεζεί ε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 

6. ΠΚΒΑΠΖ: Ζ γξαπηή ζπκθσλία κεηαμχ ηνπ Δξγνδφηε θαη ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ εθηέιεζε 

ηνπ έξγνπ θαζψο θαη φια ηα ζρεηηθά παξαξηήκαηα, φξνη θαη πξνδηαγξαθέο. 

7. ΔΟΓΝ: Ρν ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ θαη ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη 

ζην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

8. ΔΟΓΑΠΗΑ: Ζ θάζε είδνπο ελέξγεηα, επέκβαζε ή θξνληίδα πνπ είλαη απαξαίηεηε θαη αλαγθαία 

γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνχ γηα ηνλ νπνίν θαηαξηίδεηαη ε παξνχζα δηαθήξπμε. 

9. ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ ΘΑΗ ΠΛΡΖΟΖΠΖ: Αθνξά ην ζχλνιν ησλ Ζ/Κ εγθαηαζηάζεσλ κεραλεκάησλ θαη 

ζπζθεπψλ ηνπ λνζνθνκείνπ είηε εληφο ησλ θηηξίσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ή ζα ιεηηνπξγήζνπλ 

κέζα ζηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο ζπκβάζεσο, είηε εθηφο απηψλ.  

 

2. ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΠΚΒΑΠΖΠ 

2.1  Γενικά 

 

Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο είλαη ε γεληθφηεξε ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηεο  Ρερληθήο 

πεξεζίαο, ν θαζνξηζκφο ησλ πιαηζίσλ κέζα ζηα νπνία ζα γίλνπλ νη εξγαζίεο ιεηηνπξγίαο θαη 

ζπληήξεζεο ησλ Ζ/Κ εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ ηνπ Λνζνθνκείνπ, ε εθπαίδεπζε ησλ 

λενπξνζιεθζέλησλ ηερληθψλ, ε αλαβάζκηζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ. 

Ν αλάδνρνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε φισλ ησλ 

Ζιεθηξνκεραλνινγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ αληίζηνηρνπ εμνπιηζκνχ πνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνο ζην Ξ.Γ.Λ. Αιεμαλδξνχπνιεο (πιελ ηνπ Ηαηξνηερλνινγηθνχ), φιν ην 

εηθνζηηεηξάσξν θαη φιεο ηηο εκέξεο ηνπ κήλα, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. 

Σαξαθηεξηζηηθά αλαθέξνληαη νη εγθαηαζηάζεηο: θιηκαηηζκνχ (ςχμε θαη ζέξκαλζε), 

χδξεπζεο, απνρέηεπζεο, άξδεπζεο, ηζρπξψλ θαη αζζελψλ ξεπκάησλ, ππνζηαζκνχ κέζεο ηάζεο, 

ειεθηξνπαξαγσγψλ δεπγψλ, UPS, ηαηξηθψλ αεξίσλ, θπζηθνχ αεξίνπ, πεπηεζκέλνπ αέξα, θελνχ, 

αηκνχ, ρεκηθήο εμνπδεηέξσζεο, ξαδηελεξγψλ, θιηκαηηζηηθψλ κεραλεκάησλ θαη αεξφςπθησλ 

ζπκππθλσκάησλ (κε αληαιιαθηηθά), εμνπιηζκνχ θεληξηθήο απνιχκαλζεο θιηλψλ & ζηξσκάησλ, 

κεραλεκάησλ θεληξηθήο απνζηείξσζεο, πιπληεξίσλ ζθσξακίδσλ θ.ι.π.  

Πηε ζχκβαζε ζα πεξηιακβάλεηαη ηφζν ε πξνιεπηηθή φζν θαη ε επηζθεπαζηηθή - θαλνληθή 

ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία φινπ ηνπ εμνπιηζκνχ. 
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Δπίζεο, ζηε ζχκβαζε πεξηιακβάλεηαη ππνρξεσηηθά ε πξνκήζεηα ηνπ Λνζνθνκείνπ κε ηα 

αληαιιαθηηθά, φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζην επηζπλαπηφκελν Ξαξάξηεκα «Ξίλαθαο 

Αληαιιαθηηθψλ», ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.  

2.2 Ξροληπηική και επιζκεσαζηική ζσνηήρηζη 

Κε ηελ πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ελλνείηαη ε ζε ηαθηά δηαζηήκαηα θαη ζχκθσλα κε ηηο 

νδεγίεο ησλ θαηαζθεπαζηψλ επηζεψξεζε, έγθαηξε αιιαγή θζαξκέλσλ εμαξηεκάησλ, 

αληηθαηάζηαζε ή ζπκπιήξσζε ιηπαληηθψλ, έιεγρν θαη παξνρή θαηάιιεισλ νδεγηψλ γηα ηελ 

δηαηήξεζε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο.  

Πηελ πξνιεπηηθή ζπληήξεζε αλήθεη θαη ε έγθαηξε ππφκλεζε θαζψο θαη ν 

πξνγξακκαηηζκφο γηα κεγαιχηεξεο έληαζεο εξγαζίεο ή γηα αληηθαηάζηαζε θζαξκέλσλ 

εμαξηεκάησλ πνπ δελ απνηεινχλ αληηθείκελν ηεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο. 

Πηελ επηζθεπαζηηθή ζπληήξεζε αλήθεη θάζε είδνπο επηζθεπή ή απνθαηάζηαζε βιάβεο κε 

πξνγξακκαηηζκέλεο πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ζπλερή ιεηηνπξγία ή εμαηηίαο έθηαθησλ αλαγθψλ, κε 

ζθνπφ ηε ζπλέρηζε ηεο αζθαινχο ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ, θαζψο 

θαη νπνηαδήπνηε εξγαζία αλαβάζκηζεο ή επέθηαζεο γηα ηελ απνδνηηθφηεξε ιεηηνπξγία απηψλ κε 

ηελ πξνυπφζεζε φηη κπνξεί λα γίλεη απφ ην ππάξρνλ πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιείηαη ζην έξγν. 

2.3 Δπίβλευη και λειηοσργία 

Ζ επίβιεςε θαη ιεηηνπξγία αθνξά θαη πεξηιακβάλεη ηελ ζπλερή ζε 24σξε θαη φιεο ηηο 

εκέξεο ηεο εβδνκάδνο, ζέζε ζε ιεηηνπξγία, παξαθνινχζεζε ηνπ Ζ/Κ εμνπιηζκνχ ηνπ 

Λνζνθνκείνπ, ηελ εμαζθάιηζε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο, ηελ αληηθαηάζηαζε ή θαη επηζθεπή 

εμαξηεκάησλ ή ζπζθεπψλ θαη κεραλεκάησλ, ηελ απνθαηάζηαζε νηαζδήπνηε βιάβεο θαζψο θαη 

ηελ πξνιεπηηθή θαη επηζθεπαζηηθή ζπληήξεζε φπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2 

παξαπάλσ. Δηδηθφηεξα γηα φ,ηη αθνξά ηηο θεληξηθέο εγθαηαζηάζεηο, ζηφρνο είλαη ε πιήξεο θαη 

αδηάιεηπηε παξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ηζρχνο, λεξνχ ρξήζεσο θξχνπ θαη δεζηνχ, λεξνχ 

ζέξκαλζεο, αηκνχ, θιηκαηηζκέλνπ αέξα, λεξνχ ππξφζβεζεο, παξνρέηεπζεο ηαηξηθψλ αεξίσλ, ε 

επεμεξγαζία ιπκάησλ (εμνπδεηέξσζε- ρισξίσζε). 

Δπίζεο, ε ζσζηή θαη αδηάιεηπηε ιεηηνπξγία ησλ θπθισκάησλ αζζελψλ ξεπκάησλ. Πηνπο 

ππφ ιεηηνπξγία ρψξνπο, λα εμαζθαιίδεηαη πιελ ησλ αλσηέξσ θαη ε δηαηήξεζε ζε θαιή 

θαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ, πξηδψλ, πδξαπιηθψλ παξνρψλ θαη 

απνρεηεχζεσλ, ηνπηθψλ ζηνηρείσλ θιηκαηηζκνχ (FΑNCOILS), ζσκάησλ θεληξηθήο ζέξκαλζεο θαη 

γεληθφηεξα θάζε ζηνηρείνπ Ζ/Κ εγθαηαζηάζεσλ ζηνπο ρψξνπο ηνπ Λνζνθνκείνπ. 

Ζ νκαιή ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ησλ δηθηχσλ άξδεπζεο απνηεινχλ επίζεο αληηθείκελν 

ηεο ζχκβαζεο. 

Γεληθψο ζηελ επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ πεξηιακβάλεηαη θάζε εγθαηάζηαζε, ζπζθεπή θαη 

κεράλεκα ηνπ Ζ/Κ εμνπιηζκνχ ηνπ Λνζνθνκείνπ. 

2.4 Δγκαηαζηάζεις ποσ περιλαμβάνονηαι ζηη ζύμβαζη 

Πηε ζχκβαζε πεξηιακβάλνληαη φιεο νη Κεραλνινγηθέο θαη Ζιεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο 

ηνπ Ξ.Γ.Λ.Δ. – Φνξέαο Λνζνθνκείν Αιεμαλδξνχπνιεο, φπσο επηγξακκαηηθά πεξηγξάθνληαη 

παξαθάησ. 

Γνκέο νη νπνίεο αλήθνπλ νξγαληθά ζην Λνζνθνκείν Αιεμαλδξνχπνιεο αιιά βξίζθνληαη 

εθηφο ηεο νηθνπεδηθήο έθηαζεο ηνπ Λνζνθνκείνπ (Τπρηαηξηθέο δνκέο, μελψλεο θ.ι.π.) 

πεξηιακβάλνληαη ζηε Πχκβαζε. 

Δπηπξνζζέησο, εγθαηαζηάζεηο ή εμνπιηζκφο ν νπνίνο βξίζθεηαη εθηφο ιεηηνπξγίαο θαηά ην 

ρξφλν έλαξμεο ηεο Πχκβαζεο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν (βιάβε, έιιεηςε αληαιιαθηηθνχ, κε 

ρξεζηκνπνίεζε θιπ) αιιά πνπ είλαη απαξαίηεην λα ιεηηνπξγήζεη θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζήο 

ηεο, πεξηιακβάλνληαη ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ ν νπνίνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνβεί 

ζηελ επηζθεπή ηνπο θαη ηε ζέζε απηψλ ζε ιεηηνπξγία, αζρέησο εάλ ηηο παξέιαβε αλελεξγέο. 

2.4.1 Κητανολογικές εγκαηαζηάζεις και μητανήμαηα 
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i ΑΡΚΝ (αηκνιέβεηεο, αηκνγελλήηξηεο, εζηίεο θαχζεο, εγθαηαζηάζεηο 

ιεβεηνζηαζίνπ, δίθηπα, δνρεία ζπκππθλσκάησλ, αηκνπαγίδεο, αληιίεο, 
ελαιιάθηεο). 

ii ΞΔΡΟΔΙΑΗΝ (Γεμακελέο, δίθηπα). 

iii ΦΠΗΘΝ ΑΔΟΗΝ (Θαπζηήξεο, ειεθηξνβάλεο, αζθαιηζηηθά) 

iv ΓΟΔΠΖΠ (Θξχα- δεζηά λεξά, δεμακελέο, πηεζηηθά ζπγθξνηήκαηα, απνζθιεξπληέο, 

αληίζηξνθε φζκσζε, αληιίεο, θπθινθνξεηέο κε ηνπο ειεθηξνθηλεηήξεο ηνπο, δίθηπα, 

boilers). 

v ΑΟΓΔΠΖΠ (Γίθηπα, ζπζηήκαηα άξδεπζεο ). 

vi ΑΞΝΣΔΡΔΠΖΠ (Ιπκάησλ & φκβξησλ: Γίθηπα, εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο). 

vii ΞΟΝΠΒΔΠΖΠ (Ξπξνζβεζηήξεο πιελ δαπάλεο αλαγφκσζεο, δίθηπα, ππξνζβεζηηθέο θσιηέο, 

κφληκα ππξνζβεζηηθά ζπγθξνηήκαηα, ζπζηήκαηα απηφκαηεο θαηάζβεζεο, ππξνζβεζηηθνί 

ζηαζκνί). 

viii ΘΙΗΚΑΡΗΠΚΝ-ΔΜΑΔΟΗΠΚΝ (Κεραλνζηάζηα, δίθηπα, εμαεξηζηήξεο, θεληξηθέο θιηκαηηζηηθέο 

κνλάδεο, Chillers, πχξγνη ςχμεο). 

ix ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΘΔΟΚΑΛΠΖΠ (Θεξκηθνί ππνζηαζκνί, δίθηπα, ζεξκαληηθά ζψκαηα, F.C.U., 

ιέβεηεο). 

x ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΚΑΓΔΗΟΔΗΥΛ – ΞΙΛΡΖΟΗΥΛ (Δμνπιηζκφο, δίθηπα) 

xi ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΔΙΗΘΝΓΟΝΚΗΝ (Δμνπιηζκφο) 

xii ΞΛΔΚΑΡΗΘΝ ΡΑΣΓΟΝΚΔΗΝ (Θέληξν ειέγρνπ, ηεξκαηηθνί ζηαζκνί, δίθηπν, νβίδεο) 

xiii ΝΜΓΝΛΝ (Θέληξν δηαλνκήο, δεμακελή πγξνχ νμπγφλνπ, δίθηπα, δηαρείξηζε θηαιψλ πιελ 

δαπάλεο αλαγφκσζεο, ξάκπεο θηαιψλ, ιήςεηο). 

xiv ΞΟΥΡΝΜΔΗΓΗΝ ΡΝ ΑΕΥΡΝ (Θέληξν δηαλνκήο, δίθηπα, θηάιεο πιελ δαπάλεο αλαγφκσζεο, 

ξάκπεο θηαιψλ, ιήςεηο). 

xv ΘΔΛΝ (Θέληξν παξαγσγήο, δίθηπα, ιήςεηο). 

xvi ΞΔΞΗΔΠΚΔΛΝ ΑΔΟΑ (Θέληξν παξαγσγήο, δίθηπα, ιήςεηο). 

xvii ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΑΞΝΙΚΑΛΠΖΠ ΘΙΗΛΥΛ ΘΑΗ ΠΡΟΥΚΑΡΥΛ 

xviii ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΑΞΝΠΡΔΗΟΥΠΖΠ  

xix ΞΙΛΡΖΟΗΑ ΠΘΥΟΑΚΗΓΥΛ 

xx ΝΗ ΖΙΔΘΡΟΗΘΔΠ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΘΑΗ ΑΡΝΚΑΡΗΠΚΝΗ πνπ εμππεξεηνχλ φια ηα παξαπάλσ. 

xxi ΘΑΘΔ ΑΙΙΖ ΔΓΘ/ΠΖ ή ΚΖΣΑΛΖΚΑ ή ΠΠΘΔΖ πνπ ραξαθηεξίδεηαη ζαθψο κεραλνινγηθή θαη 

δελ αλαθέξεηαη ξεηά αλσηέξσ 

 

2.4.2 Ζλεκηρολογικές εγκαηαζηάζεις και μητανήμαηα 

 

i ΖΙΔΘΡΟΗΘΝΗ ΞΝΠΡΑΘΚΝΗ (Θπςέιεο δηαλνκήο Κέζεο Ράζεσο, Κεηαζρεκαηηζηέο κε 

βνεζεηηθά ζπζηήκαηα αζθαιείαο, πίλαθεο δηαλνκήο ρακειήο ηάζεσο ΓΔΖ θαη 

ειεθηξνπαξαγσγνχ δεχγνπο, ζπζηήκαηα δηφξζσζεο ζπλθ, ζχζηεκα ζεκειηαθήο γείσζεο.) 

ii ΖΙΔΘΡΟΝΞΑΟΑΓΥΓΑ ΕΔΓΖ (κεηά ησλ βνεζεηηθψλ ηνπο εγθαηαζηάζεσλ, π.ρ. πίλαθεο 

απηνκαηηζκψλ, δεμακελέο πεηξειαίνπ Ζ/Ε). 

iii ΖΙΔΘΡΟΗΘΑ ΓΗΘΡΑ ΘΑΗ ΘΑΡΑΛΑΙΥΠΔΗΠ ΦΥΡΗΠΚΝ ΘΑΗ ΘΗΛΖΠΖΠ-ΞΗΛΑΘΔΠ ΘΟΗΠΗΚΥΛ 

ΦΝΟΡΗΥΛ (κεηαγσγήο θαη δηαλνκήο) 

iv ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ B.M.S. (θεληξηθφο ζηαζκφο, ειεγθηέο, θαισδηψζεηο, αηζζεηήξηα) 

v ΞΟΑΛΗΣΛΔΠΖΠ (θεληξηθφο πίλαθαο ειέγρνπ ππξαλίρλεπζεο, ηνπηθνί πίλαθεο 

ππξαλίρλεπζεο, ππξαληρλεπηέο, θσηηζηηθά αζθαιείαο, ειεθηξνκαγλήηεο, ππξνζβεζηηθφ 

ζπγθξφηεκα). 

vi ΑΛΡΗΘΔΟΑΛΗΘΖΠ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ. 

vii ΗΠΝΓΛΑΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ. 

viii ΡΖΙΔΦΥΛΗΘΔΠ (Ρειεθσληθφ θέληξν, θαηαλεκεηέο, δίθηπα εζσηεξηθά θαη αζηηθά, 

ηειεθσληθέο ζπζθεπέο). 

ix ΖΙΔΘΡΟΗΘΥΛ ΥΟΝΙΝΓΗΥΛ. 

x ΡΖΙΔΝΟΑΠΖΠ (θεξαίεο, δίθηπα, ζπζθεπέο). 

xi ΠΠΡΖΚΑ U.P.S. (θεληξηθά, καγλεηηθνχ, εμνπιηζκνχ) 

xii ΑΠΟΚΑΡΖΠ ΑΛΑΕΖΡΖΠΖΠ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ (PAGING) (θαξηέιεο, δέθηεο)  

xiii ΑΗΘΝΠΑΠ ΓΗΑΙΔΜΔΥΛ ΘΑΗ ΚΔΡΑΦΟΑΠΡΗΘΝ ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ. 

xiv ΚΔΓΑΦΥΛΗΘΖΠ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ 
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xv ΓΗΘΡΑ ΑΡΝΚΑΡΗΠΚΥΛ ΓΔΛΗΘΥΠ (Κνλάδεο θεληξηθνχ Διέγρνπ,P.L.C., θέληξν ειέγρνπ 

αζζελψλ ξεπκάησλ). 

xvi ΘΑΘΔ ΑΙΙΖ ΔΓΘΑΡ/ΠΖ ή ΚΖΣΑΛΖΚΑ ή ΠΠΘΔΖ πνπ ραξαθηεξίδεηαη ζαθψο ειεθηξνινγηθή 

θαη δελ αλαθέξεηαη ξεηά αλσηέξσ 

 

Ζιεθηξνκεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο νη νπνίεο δελ αλαθέξνληαη ξεηά αλσηέξσ θαη νη 

νπνίεο δελ ππήξραλ ζην Λνζνθνκείν θαηά ην ρξφλν ζχληαμεο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, 

αιιά δεκηνπξγήζεθαλ θαη πθίζηαληαη θαηά ην ρξφλν θαηάξηηζεο θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

Πχκβαζεο, ζα πεξηιακβάλνληαη ζε απηήλ. 

3. ΝΟΓΑΛΥΠΖ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ – ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ 

3.1  Γενικά 

 

Ν αλάδνρνο αλαιακβάλεη λα δηαζέζεη φιν ην απαηηνχκελν πξνζσπηθφ γηα ηελ εθηέιεζε 

ησλ παξαπάλσ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ησλ θαηαζθεπαζηψλ, ηνπο 

θαλφλεο ηεο ηέρλεο θαη ηεο επηζηήκεο, ηελ ηζρχνπζα Βηνκεραληθή Λνκνζεζία θαη ηνπο 

θαλνληζκνχο ηνπ Διιεληθνχ Θξάηνπο, Θαλνληζκνχο ΝΡΔ, ΓΔΖ, ΓΔΑΑ θ.ι.π. 

 Ν αλάδνρνο ζα θαηαρσξεί κε ζπλέπεηα θαη θάζε ιεπηνκέξεηα ζην εκεξνιφγην έξγνπ φια 

ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία ηεο ζπληήξεζεο (εθηειεζζείζεο εξγαζίεο θαη νδεγίεο πνπ δφζεθαλ, 

αληαιιαθηηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θ.ι.π.). 

Ν αλάδνρνο ζα παξαδίδεη θαζεκεξηλά, ζηελ Ρερληθή πεξεζία, αλαθνξά κε ηα πξνβιήκαηα 

πνπ εκθαλίζζεθαλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Λνζνθνκείνπ, θαζψο θαη ηνλ ηξφπν πνπ απηά 

αληηκεησπίζηεθαλ. 

Ν αλάδνρνο ζα εθνδηάζεη ην πξνζσπηθφ ηνπ κε ηα απαξαίηεηα εξγαιεία θαη ζπζθεπέο πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ησλ Ζ/Κ 

εγθαηαζηάζεσλ. Κεηαμχ απηψλ ζα πεξηιακβάλνληαη απαξαηηήησο θαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ ηα 

εξγαιεία θαη εμνπιηζκφο πνπ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ηνπ παξφληνο, θαζψο θαη 

ν,ηη άιιν ζεσξεί ν αλάδνρνο φηη είλαη απαξαίηεην γηα ηελ εθηέιεζε ησλ σο άλσ εξγαζηψλ. Ν 

εθνδηαζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί εληφο 15 εξγάζηκσλ εκεξψλ. Ν Αλάδνρνο ζα είλαη ν κφλνο 

ππεχζπλνο γηα ηε θχιαμε ησλ εξγαιείσλ ηνπ θαη ζα θέξεη ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηελ 

νξζή ρξήζε θαη θαιή θαηάζηαζε απηψλ. Ρα αλσηέξσ εξγαιεία θαη ζπζθεπέο, ζα είλαη άξηζηεο 

πνηφηεηαο θαη ζα ππφθεηληαη ζηνλ έιεγρν ηεο Ρερληθήο πεξεζίαο ηνπ Λνζνθνκείνπ, ζε φηη 

αθνξά ηελ θαηαιιειφηεηά ηνπο. 

Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα νξγαλψζεη Γξαθείν πνπ ζα απαληά ζε 24σξε βάζε ζηηο 

ηειεθσληθέο θιήζεηο αλαθνξάο βιαβψλ. Ζ πξνκήζεηα θαη ιεηηνπξγία ζε 24σξε βάζε θηλεηψλ 

ηειεθψλσλ γηα ηνλ πεχζπλν Έξγνπ, ηνπο κεραληθνχο (Γηπισκαηνχρνπο Κεραληθνχο θαη 

Ξηπρηνχρνπο Κεραληθνχο) θαη ηνπο ηερληθνχο βάξδηαο  ηνπ Αλαδφρνπ είλαη ππνρξεσηηθή. 

 

3.2  Γιάρθρφζη προζφπικού, πρόγραμμα – βάρδιες  

 

3.2.1 Θαηάρηιζη σποβολή προγράμμαηος 

 

Ρν πξφγξακκα εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ ζα ππνβάιιεηαη ζε κεληαία βάζε 

θαη ζα εγθξίλεηαη απφ ηελ Δπίβιεςε. Ρν πξφγξακκα ζα ππνβάιιεηαη ηνπιάρηζηνλ 5 εκέξεο πξν 

ηεο έλαξμεο ηνπ επνκέλνπ κήλα. 

Ν αξηζκφο θαη ηα νλφκαηα ησλ ηερληηψλ θάζε βάξδηαο θαη νη εηδηθφηεηεο ζα θαζνξίδνληαη 

απφ ηηο εθάζηνηε αλάγθεο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ζην ρξφλν θάζε βάξδηαο, ζχκθσλα κε 

ηελ ηζρχνπζα Βηνκεραληθή Λνκνζεζία, κε πξφηαζε ηνπ Αλαδφρνπ θαη ζχκθσλε γλψκε ησλ 

Δπηβιεπφλησλ θαη ηεο Γηεπζχλνπζαο πεξεζίαο. 

Γελ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη πξνζσπηθφ γηα εξγαζία πέξαλ ηνπ 8ψξνπ ζε 

θαζεκεξηλή βάζε. Απαγνξεχεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε ηερληθνχ ζε 2 βάξδηεο εκεξεζίσο. Πε 

πεξίπησζε ζνβαξψλ θαη πιήξσο αηηηνινγεκέλσλ ιφγσλ θαη κφλν θαηφπηλ έγθξηζεο ηφζν ηεο 

Δπίβιεςεο φζν θαη ηεο Γηεπζχλνπζαο πεξεζίαο είλαη δπλαηή ε κε ηήξεζε ηνπ παξαπάλσ. 
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Ν αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ηα Παββαηνθχξηαθα θαη αξγίεο είλαη ίδηνο κε απηφλ ησλ 

θαζεκεξηλψλ φζνλ αθνξά ηηο εηδηθφηεηεο ειεθηξνιφγσλ θαη ζεξκνυδξαπιηθψλ– ςπθηηθψλ. 

Αιιαγέο ιφγσ αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο είλαη δπλαηφλ λα γίλνληαη κεηά απφ εληνιή ηεο 

Δπίβιεςεο. 

3.2.2 Δνδεικηική Θαηανομή προζφπικού ζε βάρδιες  

 

Ξρφινή βάρδια (7.οο -15.οο) 

Έλαο (1) Δγθαηαζηάηεο Ζιεθηξνιφγνο 1εο νκάδαο θαη Α΄ εηδηθφηεηαο. 

Έλαο (1) Αξρηηερλίηεο δξαπιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. 

Έλαο (1) Tερλίηεο Τπθηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ 

Έλαο (1) Tερλίηεο γξψλ θαη Αεξίσλ Θαπζίκσλ 

Έλαο (1) Tερλίηεο Κεραληθφο Δγθαηαζηάζεσλ  

Γχν (2)  Δξγάηεο γεληθψλ θαζεθφλησλ 

Έλαο (1) Ζιεθηξνληθφο 

Έλαο (1) Γηπισκαηνχρνο Κεραληθφο  

Ρξείο (3) Ξηπρηνχρνη Ζιεθηξνιφγνη Κεραληθνί  

Απογεσμαηινή βάρδια (15.οο – 23.οο) 

Έλαο (1) Δγθαηαζηάηεο Ζιεθηξνιφγνο 1εο νκάδαο θαη Α΄ εηδηθφηεηαο. 

Έλαο (1) Αξρηηερλίηεο δξαπιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ή έλαο (1) Ρερλίηεο Τπθηηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ. 

Ή Έλαο (1) Tερλίηεο γξψλ θαη Αεξίσλ Θαπζίκσλ 

Λσκηερινή βάρδια ( 23.οο – 07.οο) 

Έλαο (1) Δγθαηαζηάηεο Ζιεθηξνιφγνο 1εο νκάδαο θαη Α΄ εηδηθφηεηαο. 

Ή Έλαο (1) Tερλίηεο γξψλ θαη Αεξίσλ Θαπζίκσλ ν νπνίνο ζα εθηειεί θπθιηθή βάξδηα ζε 

ζπλδπαζκφ κε ην κφληκν πξνζσπηθφ. 

Ζ αλσηέξσ δηάξζξσζε πξνζσπηθνχ ζε βάξδηεο, αθνξά ηνλ ειάρηζην αξηζκφ αηφκσλ αλά 

βάξδηα θαη είλαη δπλαηφλ λα ηξνπνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο πεξεζίαο θαη κεηά ηελ 

έγθξηζε ηεο Δπίβιεςεο. 

3.3 Αναλώζιμα – ανηαλλακηικά – εργαλεία  

 

Ρα απαηηνχκελα αλαιψζηκα πιηθά γηα ηελ ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε φπσο θαχζηκα, 

ιηπαληηθά, αέξηα, πιηθά θαζαξηζκνχ θ.ι.π. θαζψο επίζεο θαη φια ηα αληαιιαθηηθά πνπ 

απαηηνχληαη (πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ βιαβψλ ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ), πξνκεζεχνληαη κε 

θξνληίδα, επζχλε θαη δαπάλε ηνπ Λνζνθνκείνπ. Ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα γλσζηνπνηεί 

εγγξάθσο θαη εγθαίξσο ζηελ Ρερληθή πεξεζία ηηο πξνδηαγξαθέο, ηηο πξνβιεπφκελεο πνζφηεηεο 

θαζψο θαη ηελ πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε ησλ αλσηέξσ πιηθψλ, ζπλππνινγίδνληαο θαη έλαλ 

εχινγν ρξφλν παξάδνζεο ησλ πιηθψλ ζχκθσλα κε ηηο επίζεκεο δηαδηθαζίεο ηνπ Λνζνθνκείνπ. 

Απφ ηελ αλσηέξσ δηάηαμε εμαηξνχληαη ηα πιηθά επηζθεπήο αληιηψλ θαη θηλεηήξσλ, φπνπ ην 

θφζηνο ηνπο είλαη δχζθνιν λα δηαρσξηζηεί απφ ηελ εξγαζία ηνπνζέηεζεο, ήηνη ξνπιεκάλ, 

ζηππηνζιίπηεο, άμνλεο, ραιθφο, πιηθά πεξηειίμεσλ, θαπάθηα, γέθπξεο, θηεξσηέο θ.ι.π. ηα νπνία 

ζα βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν, εθηφο ηεο πεξηπηψζεσο πνπ ην ζπλνιηθφ θφζηνο απηψλ ππεξβαίλεη 

ηελ ηηκή πξνκήζεηαο λένπ αληίζηνηρνπ θηλεηήξα ή αληιίαο κεηά απφ ζρεηηθή έξεπλα αγνξάο, ε 

νπνία ζα δηελεξγείηαη απφ ηηο πεξεζίεο ηνπ Δξγνδφηε. 

Δπηπιένλ εμαηξνχληαη απφ ηελ αλσηέξσ δηάηαμε ηα απαξαίηεηα αλαιψζηκα, εμαξηήκαηα, 

ιηπαληηθά, θαχζηκα θ.ι.π. γηα νρήκαηα θαη κεραλήκαηα ηδηνθηεζίαο ηνπ αλαδφρνπ. 
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Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη φπσο εληφο δχν κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζεο 

ζπκβάζεσο, παξαδψζεη ζην Λνζνθνκείν πίλαθα ησλ απαηηνχκελσλ βαζηθψλ αληαιιαθηηθψλ θαη 

αλαισζίκσλ πιηθψλ γηα ηελ ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Ζ/Κ εμνπιηζκνχ ηνπ Λνζνθνκείνπ. 

Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη θαη λα εθνδηάζεη ην πξνζσπηθφ ηνπ κε ηα απαξαίηεηα 

κεραλήκαηα, εξγαιεία, φξγαλα, ζπζθεπέο θαη γεληθά ηα απαξαίηεηα κέζα πνπ απαηηνχληαη γηα 

ηελ εξγαζία, ζχκθσλα κε ην ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ θαη ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 

3.1. Πε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν απαηηεζεί ην πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ λα 

ρξεζηκνπνηήζεη εξγαιεία ή ζπζθεπέο ηα νπνία αλήθνπλ ζην Λνζνθνκείν γηα ηελ εθηέιεζε 

νπνηαζδήπνηε κέηξεζεο, ειέγρνπ, εξγαζίαο θιπ, ζα παξαδψζεη απηά πίζσ ζην Ρερληθφ 

πξνζσπηθφ ηνπ Λνζνθνκείνπ ζε άξηζηε θαηάζηαζε απφ άπνςε ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη 

θαζαξηφηεηαο θαη πάληα κεηά απφ δνθηκή ιεηηνπξγίαο ηνπο θαηά ηελ επηζηξνθή. Πε πεξίπησζε 

πξφθιεζεο νπνηαζδήπνηε θζνξάο, απψιεηαο ή θάζε είδνπο δεκίαο απηψλ κε ππαηηηφηεηα ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ είηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο είηε φρη, ζα πξέπεη απηά λα 

αληηθαζίζηαληαη κε ίζσλ ή αλψηεξσλ πξνδηαγξαθψλ θαη πνηφηεηαο.   

3.4  Πσνεννοήζεις – Αλληλογραθία  

 

Όιεο νη ζπλελλνήζεηο κεηαμχ Δξγνδφηε, Γηεπζχλνπζαο πεξεζίαο θαη Δπίβιεςεο απφ ην 

έλα κέξνο θαη Αλαδφρνπ απφ ην άιιν, είηε αθνξνχλ ηελ παξνρή ή αίηεζε νδεγηψλ είηε ζε θάζε 

άιιε ελέξγεηα ή δήισζε, γίλνληαη νπσζδήπνηε εγγξάθσο. 

Ζ κε απάληεζε εθ κέξνπο ηνπ Δξγνδφηε επί αηηεκάησλ ηνπ Αλαδφρνπ, δελ απνηειεί 

ηεθκήξην απνδνρήο ηνπ εθάζηνηε αηηήκαηνο. 

Νη νπνηαζδήπνηε θχζεσο πξνθνξηθέο ζπλελλνήζεηο δελ ιακβάλνληαη ππφςε θαη θαλέλα 

απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε δελ έρεη ην δηθαίσκα λα ηηο επηθαιεζηεί κε νπνηνδήπνηε ηξφπν. Πε 

πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ιφγσ ηνπ επείγνληνο ηνπ ραξαθηήξα ηεο ε εληνιή δίδεηαη 

πξνθνξηθά, θαηαρσξείηαη ζην εκεξνιφγην ηνπ έξγνπ.  

Υο έδξα ηνπ Αλαδφρνπ θαζνξίδεηαη ην γξαθείν πνπ ζα ηνπ δηαζέζεη πξνο ρξήζε ν 

Δξγνδφηεο ζηα θηίξηα ηνπ. 

3.5  Ζμερολόγιο Έργοσ 

 

Θαζ’ φιν ην δηάζηεκα ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο ηεξείηαη απφ ηνλ Αλάδνρν 

εκεξνιφγην ζην νπνίν εγγξάθεηαη θαζεκεξηλψο θάζε ζπκβάλ πνπ αθνξά ην έξγν, 

θαηαρσξνχληαη φιεο νη παξαηεξνχκελεο βιάβεο θαη αλσκαιίεο θαζψο  θαη νη εξγαζίεο πνπ 

γίλνληαη γηα ηελ άξζε απηψλ, νη εξγαζίεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο, ή νπνηαδήπνηε ζρεηηθά 

ζηνηρεία ζηελ ζχκβαζε απαηηνχληαη. Νη σο άλσ εγγξαθέο ζα ζεσξνχληαη απφ ηνλ αξκφδην 

Δπηβιέπνληα.  

Νη Δπηβιέπνληεο (ηαθηηθνί θαη αλαπιεξσκαηηθνί) ζα νξίδνληαη κε Απφθαζε ηεο Γηνίθεζεο 

κε ηελ θαηάξηηζε ηεο Πχκβαζεο θαη ηα νλφκαηα ή νη ηδηφηεηεο απηψλ ζα θαηαγξάθνληαη ζηε 

Πχκβαζε. 

Ρν εκεξνιφγην απηφ θπιάζζεηαη ζην γξαθείν ηνπ Αλαδφρνπ θαη αληίγξαθν παξαδίδεη 

θαζεκεξηλά ζηελ Δπίβιεςε. Ρν βηβιίν ζεσξείηαη ζην ηέινο θάζε κήλα απφ ηε Γηεπζχλνπζα 

πεξεζία. 

3.6  Έλεγτοι – Δπιθεφρήζεις Έργοσ 

 

Νη Δπηβιέπνληεο ειέγρνπλ ζπλερψο θαη ζε 24σξε βάζε ηελ ηήξεζε ηεο ζχκβαζεο. Γίδνπλ 

ηηο απαξαίηεηεο εληνιέο, νδεγίεο θαη παξαηεξήζεηο γηα θάζε δήηεκα πνπ αθνξά ηελ εξγαζία. 

Ζ Γηεπζχλνπζα πεξεζία επνπηεχεη ην έξγν, ελεκεξψλεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ηελ 

Δπίβιεςε. Κηα θνξά ην κήλα ηνπιάρηζηνλ επηζεσξεί ην έξγν παξνπζία ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηεο 

Δπίβιεςεο. Ζ Γηεπζχλνπζα πεξεζία κε εθζέζεηο ηεο ελεκεξψλεη ηνλ Δξγνδφηε γηα ηελ πνξεία 

ησλ εξγαζηψλ. Νη εθζέζεηο ηεο Γηεπζχλνπζαο πεξεζίαο θνηλνπνηνχληαη ππνρξεσηηθά ζηνλ 

Αλάδνρν. 

3.7  Νργάνφζη πηρεζίας Πσνηήρηζης  
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Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα νξγαλψζεη θαη λα παξαδψζεη ζηνλ Δξγνδφηε κέρξη ηελ 

εκεξνκελία ιήμεο ηεο ζπκβάζεσο ηα εμήο: 

α) Γξαθείν ζπληήξεζεο κε φια ηα απαξαίηεηα ζρέδηα, δηαγξάκκαηα, έληππα πνπ ζα ζέζεη 

ζηελ δηάζεζε ηνπ Αλαδφρνπ ν Δξγνδφηεο θαη ζα ζπιιέμεη ζπκπιεξσκαηηθά ν Αλάδνρνο.  

Ν απαξαίηεηνο μελνδνρεηαθφο εμνπιηζκφο (γξαθεία, ζρεδηαζηήξηα, αξρεηνζήθεο, 

ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο θ.ι.π.)  εγθαζίζηαηαη κε δαπάλε θαη κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ. Ν 

εμνπιηζκφο απηφο απνηειεί πεξηνπζία ηνπ Αλαδφρνπ θαη δελ παξαδίδεηαη ζηνλ Δξγνδφηε κεηά ην 

πέξαο ηεο ζχκβαζεο. 

β) Φάθειν κε πιήξεηο νδεγίεο γηα ηελ πξνιεπηηθή ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ. 

γ) Ζκεξνιφγηα πνπ ζα θαηαρσξνχληαη νη βιάβεο θαη νη ζπληεξήζεηο. 

δ) Δλεκεξσκέλν κεραλνγξαθεκέλν ζχζηεκα δηαρείξηζεο θαη ζπληήξεζεο ησλ 

ζεκαληηθφηεξσλ κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπψλ ή κεξψλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ π.ρ. πνζηαζκφο, 

ιεβεηνζηάζην, ςπρξνζηάζην (CMMS). 

3.8  πηρεζίες ηρίηφν  

 

Ιφγνη πξαθηηθνί, ηερληθνί ή άιινη κπνξεί λα επηβάιινπλ ηνκείο ζπληήξεζεο ηνπ 

Λνζνθνκείνπ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, λα γίλνληαη απφ άιια 

ζπλεξγεία. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ν Αλάδνρνο  ζα ζπκβιεζεί απ’ επζείαο κε ηα ζπλεξγεία απηά. 

Νη ζπκβάζεηο – αλαζέζεηο απηέο ζα γίλνληαη χζηεξα απφ έιεγρν θαη έγθξηζε ηεο Δπίβιεςεο 

θαη ηεο Γηεπζχλνπζαο πεξεζίαο, δελ επηβαξχλνπλ ηνλ Δξγνδφηε θαη δελ έρνπλ σο ζπλέπεηα 

ηελ κείσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ιεηηνπξγίαο – ζπληήξεζεο ησλ Ζ/Κ εγθαηαζηάζεσλ. 

Ππκβάζεηο νη νπνίεο ήδε πθίζηαληαη αλάκεζα ζην Λνζνθνκείν θαη ηξίηεο εηαηξίεο θαηά ηε 

ζχλαςε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαη αθνξνχλ ηε ζπληήξεζε εμεηδηθεπκέλνπ εμνπιηζκνχ 

εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ έσο ηε ιήμε ηνπο, θαη ν Αλάδνρνο νθείιεη λα ζπλεξγάδεηαη θαη λα 

ελεκεξψλεηαη απφ απηέο. Δπίζεο ην Λνζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αλαζέηεη ζε ζπλεξγεία 

εθηφο ηνπ Αλαδφρνπ, εμσζπκβαηηθέο εξγαζίεο επηζθεπψλ, βειηηψζεσλ, αλαβαζκίζεσλ θιπ. Πηελ 

πεξίπησζε απηή ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηεπθνιχλεη ηνλ εξγνιάβν παξέρνληαο 

πξφζβαζε θαη φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηνπ 

νπνίνπ ε ιχζε επηρεηξείηαη.  

 Απνηεινχλ αληηθείκελν ηεο Πχκβαζεο θάζε είδνπο ππνζηεξηθηηθφ δίθηπν ή εγθαηάζηαζε 

ή κεράλεκα γηα ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ αλσηέξσ εμνπιηζκνχ. 

3.9  Γιαθφνίες Αναδότοσ 

 

Αλ θαηά ηελ πξφνδν ησλ εξγαζηψλ ν Αλάδνρνο έρεη ηελ γλψκε φηη δφζεθε εληνιή απφ ηελ 

Γηεπζχλνπζα πεξεζία  ή ηελ Δπίβιεςε γηα θάπνηα εξγαζία ε νπνία θάλεη ακθίβνιε ηελ 

απνθαηάζηαζε βιάβεο ή ηελ ιεηηνπξγία εγθαηαζηάζεσλ ή έρεη ζαλ ζπλέπεηα παξέθθιηζε απφ 

ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο, ηφηε πξέπεη πξηλ απφ ηελ έλαξμε θάζε ζρεηηθήο εξγαζίαο λα 

ππνβάιιεη άκεζα θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε κε έγγξαθν ζηνλ Δξγνδφηε ηηο αληηξξήζεηο ηνπ. 

Ρν ίδην ηζρχεη γηα νπνηνδήπνηε δήηεκα αθνξά ηελ θαηά ηελ γλψκε ηνπ κε ηήξεζε ηεο 

Πχκβαζεο απφ ηνλ Δξγνδφηε. Θάζε παξάιεηςε έγγξαθεο αμίσζεο ζεσξείηαη σο ζπκθσλία ηνπ 

Αλαδφρνπ ζηηο ζρεηηθέο ελέξγεηεο ηνπ Δξγνδφηε. 

 

4. ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ 

4.1  Γενικά  

 

Ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηαζέηεη ηα απαξαίηεηα άηνκα ηα νπνία θαη ζα 

απαζρνιεί ππνρξεσηηθά γηα ηελ ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ησλ Ζ/Κ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ 

αληίζηνηρνπ εμνπιηζκνχ ηνπ Ξ.Γ.Λ. Αιεμαλδξνχπνιεο, κε ηα νπνία ζα ζπκπιεξψλεη ηελ 

ππάξρνπζα Ρερληθή πεξεζία ηνπ Λνζνθνκείνπ.  
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Ρν πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ καδί κε ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ηνπ Λνζνθνκείνπ ζα 

απνηεινχλ έλα εληαίν ιεηηνπξγηθά ζχλνιν, γηα ηελ ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ Ζ/Κ 

εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ αληίζηνηρνπ εμνπιηζκνχ ηνπ Λνζνθνκείνπ θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο 

νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

Ζ Ρερληθή πεξεζία ηνπ Λνζνθνκείνπ, ζα κπνξεί λα απνκαθξχλεη πξνζσπηθφ ηνπ 

αλαδφρνπ, εάλ απηφ δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ή θξηζεί αθαηάιιειν γηα ηηο αλάγθεο ηεο 

πεξεζίαο. 

Ρα άηνκα πνπ ζα απαζρνιεί ν Αλάδνρνο, πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηα απαξαίηεηα πξνζφληα 

πνπ ζα απνδεηρζνχλ κε ηελ θαηάζεζε ζηελ πεξεζία, επηθπξσκέλσλ αληηγξάθσλ πηπρίσλ, 

αδεηψλ θ.ι.π. θαζψο θαη βεβαηψζεσλ Γεκ. πεξεζηψλ ην πνιχ 10 εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή 

ηεο Πχκβαζεο.  Γηα ηελ απφδεημε ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπ είδνπο ηεο εκπεηξίαο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ 

πξνηίζεηαη λα δηαζέζεη γηα ην έξγν ν Αλάδνρνο, καδί κε ηα αλσηέξσ πηπρία θαη άδεηεο, ζα 

θαηαηεζεί θαη ζχληνκν βηνγξαθηθφ ζεκείσκα θαη βεβαηψζεηο εξγνδνηψλ ζην λνζνθνκείν, 

πξνθεηκέλνπ λα εγθξηζεί ην πξνζσπηθφ απφ άπνςε αξηηφηεηαο. Πε πεξίπησζε πνπ γίλεη απφ ηνλ 

Αλάδνρν πξφζιεςε λένπ πξνζσπηθνχ απφ απηφ πνπ ελδερνκέλσο λα απαζρνιείηαη ήδε ζην 

έξγν απφ πξνεγνχκελεο Ππκβάζεηο, ζα παξίζηαηαη ζηηο ζπλεληεχμεηο θαη εθπξφζσπνο ηεο 

Ρερληθήο πεξεζίαο. Πε θάζε πεξίπησζε θαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ν Αλάδνρνο νθείιεη ην 80% 

ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα πξνζιάβεη γηα ηελ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ Λνζνθνκείνπ λα είλαη 

ηερληθνί νη νπνίνη έρνπλ ήδε εξγαζηεί ή εξγάδνληαη ζηελ θαηαζθεπή ή ηε ζπληήξεζε 

Λνζνθνκείσλ αλάινγεο δπλακηθφηεηαο, πνιππινθφηεηαο θαη ηερλνγλσζίαο κε ην Λνζνθνκείν 

Αιεμαλδξνχπνιεο.  

Δπηπιένλ εληφο 10 εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο Πχκβαζεο ν Αλάδνρνο ζα αλαξηήζεη ζε 

εκθαλέο ζεκείν ζην θέληξν ειέγρνπ (BMS) πίλαθα κε ηα νλφκαηα θαη ηα θηλεηά ηειέθσλα ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπ θαη ησλ ππεπζχλσλ. Αληίγξαθν ζα δνζεί θαη ζηελ Ρερληθή πεξεζία ηνπ 

Λνζνθνκείνπ. Θα νξηζηεί θηλεηφ ηειέθσλν αλάγθεο ην νπνίν ζα είλαη αλνηρηφ φιν ην 24σξν θαη 

φιεο ηηο εκέξεο ηνπ ρξφλνπ. 

Ν Αλάδνρνο νθείιεη λα ρξεζηκνπνηεί πξνζσπηθφ απνδεθηφ ζην Λνζνθνκείν, εηδηθεπκέλν, 

πγηέο, άξηζην ζην είδνο ηνπ, άςνγν απφ πιεπξάο εξγαηηθφηεηαο, ζπλέπεηαο, ήζνπο, 

ζπκπεξηθνξάο απέλαληη ζηνπο ηξίηνπο θαη ζην πξνζσπηθφ ηνπ Λνζνθνκείνπ. 

Ν Αλάδνρνο νθείιεη λα αληηθαζηζηά ην πξνζσπηθφ ην νπνίν απνπζηάδεη εμαηηίαο λφκηκεο 

άδεηαο ή αλάπαπζεο θαη λα θαιχπηεη ηα θελά απφ αζζέλεηεο ή αδηθαηνιφγεηεο απνπζίεο γηα ηελ 

εθπιήξσζε ησλ αλαιακβαλνκέλσλ ππνρξεψζεσλ έλαληη ηνπ Λνζνθνκείνπ. 

4.2  Ξροζφπικό Αναδότοσ  

 

4.2.1 Πηελέτφζη 

 

Ζ ζηειέρσζε ηνπ Αλαδφρνπ ζε πξνζσπηθφ γηα ηελ ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ Ζ/Κ 

εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ ηνπ Λνζνθνκείνπ ζα είλαη ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα 

 

 

α/α Διδικόηηηα 

Πύνολο αηόμφν για 

κάλσυη βαρδιών 

καθημερινές και Π/Θ 

Δλάτιζηος αριθμός αηόμφν ανά 

βάρδια 

Ξξσηλή 

βάξδηα 

Απνγεπκαηηλή 

βάξδηα 

Λπρηεξηλή 

βάξδηα 

1 
ΓΔ Ζιεθηξνιφγνη - 

Ζιεθηξνηερλίηεο 
6 1 1 1 

2 
ΓΔ 

Θεξκνυδξαπιηθνί 
3 1 

1 

0 

3 
ΓΔ Ρερληθνί 

Τπθηηθψλ 

Δγθαηαζηάζεσλ θαη 

3 1 0 
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Θιηκαηηζκνχ 

4 

ΓΔ Ρερληθψλ γξψλ 

θαη αεξίσλ 

θαπζίκσλ 

1 

θπθιηθή βάξδηα κε ην 

κφληκν πξνζσπηθφ 

1 ή 1 ή1 

5 

ΓΔ Ξξαθηηθνί 

Κεραληθνί – 

Ππληεξεηέο 

1 1 0 0 

6 
Δξγάηεο Γεληθψλ 

Θαζεθφλησλ 
2 2 0 0 

7 ΓΔ Ζιεθηξνληθφο 1 1   

8 ΡΔ Κεραληθνί 3 
4 0 0 

9 ΞΔ Κεραληθνί 1 

Πχλνιν 21    

 

4.2.2 Διδικόηηηες 

 

 Έλαο (1) Γηπισκαηνχρνο Κεραληθφο εηδηθφηεηαο Κεραλνιφγνο Κερ/θφο είηε Ζιεθηξνιφγνο 

Κερ/θφο είηε Κεραλνιφγνο -  Ζιεθηξνιφγνο Κεραληθφο. 

 Ρξεηο (3)  Ξηπρηνχρνη Ζιεθηξνιφγνη Κεραληθνί ΡΔ ή Κεραλνιφγνη Κεραληθνί ΡΔ. 

 Έμη (6) Ζιεθηξνιφγνη κε Άδεηα ηνπιάρηζηνλ Δγθαηαζηάηε 1εο νκάδαο θαη Α΄ εηδηθφηεηαο. 

 Ρξεηο (3)Θεξκνυδξαπιηθνί κε Άδεηα ηνπιάρηζηνλ Αξρηηερλίηε δξαπιηθνχ. 

 Ρξεηο (3) Ρερληθνί Τπθηηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ θαη Θιηκαηηζκνχ κε άδεηα ηνπιάρηζηνλ Tερλίηε 

θαη ειάρηζηε εκπεηξία ηεζζάξσλ εηψλ, εθ ν νπνίσλ ν έλαο ζα έρεη άδεηα Δξγνδεγνχ. πάξρεη 

ε δπλαηφηεηα αληηθαηάζηαζεο ελφο Ρερλίηε ΓΔ Τπθηηθνχ απφ Ξξαθηηθφ Κεραληθφ – 

Ππληεξεηή, εθφζνλ θξίλεηαη απαξαίηεην απφ ηνλ αλάδνρν θαη ην Λνζνθνκείν.  

 Έλαλ (1) πξαθηηθφ Κεραληθφ – Ππληεξεηή γηα θηλεηήξηεο κεραλέο κε άδεηα ηνπιάρηζηνλ 

Αξρηηερλίηε. 

 Έλαλ (1) ΓΔ Ζιεθηξνληθφ κε ειάρηζηε εκπεηξία 5 κελψλ γηα ηελ επηζθεπή ειεθηξνληθψλ 

πιαθεηψλ Ζ/Κ εμνπιηζκνχ. 

 Έλαλ (1) Ρερληθφ γξψλ θαη Αεξίσλ Θαπζίκσλ κε Άδεηα  ηνπιάρηζηνλ Tερλίηε 

 Γχν (2) Δξγάηεο Γεληθψλ Θαζεθφλησλ, πνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο. Ν έλαο λα έρεη εκπεηξία 

ζε νηθνδνκηθέο εξγαζίεο θαη ν άιινο ζε εξγαζίεο αινπκηλίνπ γηα ηελ ζπληήξεζε ησλ Ζ/Κ 

εγθαηαζηάζεσλ.  

Ν ΞΔ Κεραληθφο ηνπ Αλαδφρνπ ζα νξηζηεί πεχζπλνο ηνπ  Έξγνπ θαη ζα θέξεη ηελ επζχλε 

ησλ ελεκεξψζεσλ θαη ζπλελλνήζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ κε ηελ Δπίβιεςε. Ν πεχζπλνο Έξγνπ ζα 

ππφθεηηαη ζηελ έγθξηζε ηεο Γηεπζχλνπζαο πεξεζίαο. 

Ρν πξνζσπηθφ κε επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ ζα είλαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν, ζα γλσξίδεη 

άξηζηα ηελ δνκή θαη ιεηηνπξγία ησλ Ζ/Κ δηθηχσλ, εγθαηαζηάζεσλ, κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπψλ 

θαη ζα έρεη ζηελ δηάζεζή ηνπ φιν ην 24σξν ηα απαξαίηεηα εξγαιεία, ζρέδηα, prospectus, 

γξαπηέο νδεγίεο θ.ι.π. ψζηε λα κπνξεί αλά πάζα ζηηγκή λα επέκβεη γηα ηελ απνθαηάζηαζε 

νπνηαζδήπνηε βιάβεο πξνθχςεη.  

Ρν πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ ζα θαιχπηεη ηελ ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηνπ Λνζνθνκείνπ 

ζε 24σξε βάζε θαη φιεο ηηο εκέξεο ηεο εβδνκάδνο, εξγάζηκεο θαη κε.  

Όια ηα κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ ππφθεηληαη ζηελ έγθξηζε ηεο Δπίβιεςεο θαη 

ηεο Γηεπζχλνπζαο πεξεζίαο. 

Ν Αλάδνρνο νθείιεη λα απνκαθξχλεη απφ ην έξγν ακέζσο θάζε κέινο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ 

θξίλεηαη σο αθαηάιιειν ή δείρλεη ακέιεηα αζπγρψξεηε σο πξνο ηα θαζήθνληά ηνπ ή 

ζπκπεξηθέξεηαη άπξεπα θαη λα κελ επαλαπξνζιάβεη ηνχην ζε νπνηαδήπνηε εξγαζία πνπ λα έρεη 

ζρέζε κε ην έξγν ρσξίο ηελ ζπγθαηάζεζε ηεο Δπίβιεςεο θαη ηεο Γηεπζχλνπζαο πεξεζίαο. Ρν 

δηθαίσκα ηεο Δπίβιεςεο θαη ηνπ Λνζνθνκείνπ δελ απαιιάζζεη ηνλ Αλάδνρν απφ ηελ επζχλε ηνπ 

σο πξνο ηελ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή επάξθεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ. 
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πνρξέσζε ηνπ Αλαδφρνπ ζα είλαη επίζεο, λα δηαζέηεη ην απαξαίηεην εθπαηδεπκέλν 

πξνζσπηθφ πνπ ζε ζπλεξγαζία κε ην πξνζσπηθφ ηνπ Λνζνθνκείνπ ζα πξνβαίλεη ηνπο αλαγθαίνπο 

απεγθισβηζκνχο απφ ηνπο αλειθπζηήξεο. 

4.2.3 Ξροζόνηα προζφπικού 

Όιν ην πξνζσπηθφ ζα πξέπεη λα έρεη ηα εμήο πξνζφληα:  

Λα έρνπλ ιεπθφ Ξνηληθφ Κεηξψν  

Λα θαηέρνπλ ηηο απαηηνχκελεο απφ ην Λφκν άδεηεο εξγαζίαο. 

Δπηπιένλ αλά εηδηθφηεηα απαηηνχληαη ηα παξαθάησ: 

Α) ΡΗΡΙΝΗ ΠΞΝΓΥΛ  

Νη εξγαδφκελνη πξέπεη λα δηαζέηνπλ έλαλ απφ ηνπο παξαθάησ ηίηινπο ζπνπδψλ: 

1. Νκψλπκν ή αληίζηνηρν, αλά εηδηθφηεηα, ηίηιν IEK ή Ρερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ 

Δθπαηδεπηεξίνπ A' ή B' θχθινπ ζπνπδψλ ή Δληαίνπ Ξνιπθιαδηθνχ Ιπθείνπ ή Ρερληθνχ 

Δπαγγεικαηηθνχ Ιπθείνπ ή Ρερληθψλ Δπαγγεικαηηθψλ ζρνιψλ δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο ή Πρνιψλ Καζεηείαο ηoπ ΝΑΔΓ ηoπ Λ. 1346/1983 ή άιιν ηζφηηκν ηίηιν 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο, o oπoίoς 

οδηγεί ζηην ανά ειδικόηηηα, απαιηούμενη άδεια άζκηζης επαγγέλμαηος ή 

βεβαίφζη εγγραθής ζηα μηηρώα πηστιούτφν Κέζφν Ρετνικών Πτολών ηoσ 

ανηίζηοιτοσ ηομέα (όποσ τορηγείηαι ανηί άδειας) 

 

ή 

Νποιοζδήποηε ηίηλος κεηα δεπηεξνβάζκηαο ΗΔΘ ή δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή άιιν 

ηζφηηκν θαη αληίζηνηρν ηίηιν ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο εκεδαπήο ε αιινδαπήο, σπό ηην 

προϋπόθεζη φηη o ππνςήθηνο σποβάλλει βεβαίφζη ηεο αξκφδηαο γηα ηελ έθδνζε ηεο 

άδεηαο ππεξεζίαο, φηη ε, αλά εηδηθφηεηα, άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ρνξεγήζεθε βάζεη 

ηoπ ζπγθεθξηκέλνπ ηίηινπ είηε απηνηειψο είηε κε ζπλππνινγηζκφ θαη εκπεηξίαο  

 

2. Νμώνσμο ή ανηίζηοιτο, ανά ειδικόηηηα, απνιπηήξην ηίηιν αλαγλσξηζκέλεο 

θαηψηεξεο ηερληθήο ζρνιήο ηεο εκεδαπήο ε ηζφηηκν θαη αληίζηνηρν ηίηιν ζρνιήο ηεο 

αιινδαπήο, o οποίος οδηγεί ζηην ανά ειδικόηηηα, απαιηούμενη άδεια άζκηζης 

επαγγέλμαηος ή ζηη βεβαίφζη εγγραθής ζηα μηηρώα πηστιούτφν Κέζφν 

Ρετνικών Πτολών ηoσ ανηίζηοιτοσ ηομέα (όποσ τορηγείηαι ανηί άδειας) 

 

ή 

Νποιοζδήποηε ηίηλος αλαγλσξηζκέλεο θαηψηεξεο ηερληθήο ζρνιήο ηεο εκεδαπήο, σπό 

ηην προϋπόθεζη φηη o ππνςήθηνο ππνβάιιεη βεβαίφζη ηεο αξκφδηαο γηα ηελ έθδνζε 

ηεο άδεηαο ππεξεζίαο, oηη ε, αλά εηδηθφηεηα. άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ρνξεγήζεθε 

βάζεη ηoπ ζπγθεθξηκέλνπ ηίηινπ είηε απηνηειψο είηε κε ζπλππνινγηζκφ θαη εκπεηξίαο  

* Για ηοσς καηότοσς ηίηλφν Κητανολογικού ηομέα απαιηείηαι ανηί αδείας 

βεβαίφζη εγγραθής ζηα Κηηρώα Ξηστιούτφν Κέζφν Ρετνικών Πτολών ηoσ 

Κητανολογικού ηομέα. 

 

3. Νμώνσμο ή ανηίζηοιτο, ανά ειδικόηηηα, απνιπηήξην ηίηιν αλαγλσξηζκέλεο αλψηεξεο 

ηερληθήο ζρνιήο ηεο εκεδαπήο ε ηζφηηκν θαη αληίζηνηρν ηίηιν ζρνιήο ηεο αιινδαπήο, o 

οποίος οδηγεί ζηην ανά ειδικόηηηα, απαιηούμενη άδεια άζκηζης επαγγέλμαηος η 

ζηη βεβαίφζη εγγραθής ζηα μηηρώα πηστιούτφν Ανώηερφν Ρετνικών Πτολών 

ηoσ ανηίζηοιτοσ ηομέα 

 

4. Νμώνσμο ή ανηίζηοιτο, ανά ειδικόηηηα, απνιπηήξην ηίηιν αλαγλσξηζκέλεο αλψηαηεο 

ηερληθήο ζρνιήο ηεο εκεδαπήο ε ηζφηηκν θαη αληίζηνηρν ηίηιν ζρνιήο ηεο αιινδαπήο, 

oοπoίoς οδηγεί ζηην ανά ειδικόηηηα, απαιηούμενη άδεια άζκηζης επαγγέλμαηος 
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η ζηη βεβαίφζη εγγραθής ζηα μηηρώα πηστιούτφν Ανώηαηφν Ρετνικών Πτολών 

ηoσ ανηίζηοιτοσ ηομέα 

 

Β) ΑΓΔΗΔΠ ΑΠΘΖΠΖΠ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΝΠ 

 Γιπλφμαηούτοι Κητανικοί: 

Κέιε Ρ.Δ.Δ. ησλ εηδηθνηήησλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ. Απνδεδεηγκέλε ηξηεηή εκπεηξία ζε 

ζπληήξεζε λνζνθνκεηαθψλ κνλάδσλ ή 3 έηε εκπεηξία ζε αλάινγεο πνιππινθφηεηαο θαη 

κεγέζνπο κε ην Λνζνθνκείν Αιεμαλδξνχπνιεο εγθαηαζηάζεηο, ζε βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο 

θ.ι.π. Γλψζε κηαο ηνπιάρηζηνλ μέλεο γιψζζαο θαηά πξνηίκεζε Αγγιηθψλ (δπλαηφηεηα 

αλάγλσζεο manuals, ηερληθψλ θπιιαδίσλ θ.ι.π.). Απαξαηηήησο θαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ ζα 

θαηέρεη ηελ απαηηνχκελε απφ ην Λφκν Άδεηα γηα εθηέιεζε εξγαζηψλ θαη ρεηξηζκψλ ζε 

εγθαηαζηάζεηο Κέζεο Ράζεο 20 KV, θαζψο θαη ηελ απαηηνχκελε γηα ην ζθνπφ απηφ εκπεηξία. 

 Ξηστιούτοι Κητανολόγοι Κητανικοί: 

Ξηπρηνχρνο ΡΔΗ Κεραλνινγηθήο Θαηεχζπλζεο, κε άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Ρερλνιφγνπ 

Κεραλνιφγνπ. Απνδεδεηγκέλε 3έηε πξνυπεξεζία/εκπεηξία ζε ζπληήξεζε λνζνθνκεηαθψλ 

κνλάδσλ ή  3 έηε εκπεηξία ζε αλάινγεο πνιππινθφηεηαο θαη κεγέζνπο κε ην Λνζνθνκείν 

Αιεμαλδξνχπνιεο εγθαηαζηάζεηο, ζε βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο θ.ι.π. Θαιή γλψζε 

ζπληήξεζεο ζεξκηθψλ θαη θιηκαηηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, εγθαηαζηάζεσλ ηαηξηθψλ αεξίσλ 

θαζψο θαη επηζπκεηή εκπεηξία ζε πεηξειαηνθίλεηα ειεθηξνπαξαγσγά δεχγε. 

ή 

 Ξηστιούτοι Ζλεκηρολόγοι Κητανικοί: 

Ξηπρηνχρνο ΡΔΗ Ζιεθηξνινγηθήο Θαηεχζπλζεο, κε άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Ρερλνιφγνπ 

Ζιεθηξνιφγνπ. Απνδεδεηγκέλε 3έηε πξνυπεξεζία/εκπεηξία ζε ζπληήξεζε λνζνθνκεηαθψλ 

κνλάδσλ ή 3έηε εκπεηξία ζε αλάινγεο πνιππινθφηεηαο θαη κεγέζνπο κε ην Λνζνθνκείν 

Αιεμαλδξνχπνιεο εγθαηαζηάζεηο, ζε βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο θ.ι.π.. Δκπεηξία ζε ρεηξηζκνχο 

πηλάθσλ ειέγρνπ ιεηηνπξγίαο, ζε εγθαηαζηάζεηο θαη απηνκαηηζκνχο θίλεζεο θαη θσηηζκνχ 

θαζψο θαη ζε αζζελή ξεχκαηα 

 Ζλεκηρολόγοι: 

Ξηπρηνχρνη κέζεο Ρερληθήο Δθπαίδεπζεο, κε άδεηα ηνπιάρηζηνλ Δγθαηαζηάηε1εο νκάδαο θαη Α΄ 

εηδηθφηεηαο (3εο βαζκίδαο ζχκθσλα κε ην Ξ.Γ. 108/13) θαη ζρεηηθή αλαγγειία, κε 3έηε  

εκπεηξία ζε ρεηξηζκνχο πηλάθσλ ειέγρνπ ιεηηνπξγίαο ζε εγθαηαζηάζεηο θαη απηνκαηηζκνχο 

θίλεζεο θαη θσηηζκνχ θαζψο θαη ζε αζζελή ξεχκαηα. 

 Θερμοϋδρασλικοί: 

Ξηπρηνχρνη κέζεο Ρερληθήο Δθπαίδεπζεο , κε άδεηα ηνπιάρηζηνλ Αξρηηερλίηε δξαπιηθνχ 

(ζχκθσλα κε ην Ξ.Γ. 112/12) θαη ζρεηηθή αλαγγειία, κε 3 έηε  εκπεηξία ζε δίθηπα δεζηνχ – 

θξχνπ λεξνχ ρξήζεο, απνρεηεπηηθά δίθηπα ιπκάησλ θαη φκβξησλ, δίθηπα ππξφζβεζεο ππφ 

πίεζε, δίθηπα αηκνχ θαη επηζπκεηή εκπεηξία ζε δίθηπα ηαηξηθψλ αεξίσλ.  

 Ρετνικοί Τσκηικών Δγκαηαζηάζεφν και Θλιμαηιζμού: 

Ξηπρηνχρνη κέζεο Ρερληθήο Δθπαίδεπζεο , κε άδεηα ηνπιάρηζηνλ Ρερλίηε Τπθηηθνχ (ζχκθσλα κε 

ην Ξ.Γ. 1/13) θαη ζρεηηθή αλαγγειία, κε 3έηε εκπεηξία ζε δίθηπα δεζηνχ – θξχνπ λεξνχ 

θιηκαηηζκνχ, θεληξηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο, ηνπηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο (fan coil & split), 

πδξφςπθηα θεληξηθά ζπζηήκαηα παξαγσγήο ςπρξνχ λεξνχ (chillers) θαη πχξγνπο ςχμεο, 

ςπθηηθνχο ζαιάκνπο, ςπγεία νηθηαθνχ θαη επαγγεικαηηθνχ ηχπνπ.  

 Ρετνικοί Δγκαηαζηάζεφν Θαύζης: 

Ξηπρηνχρνη κέζεο Ρερληθήο Δθπαίδεπζεο, κε άδεηα ηνπιάρηζηνλ Ρερλίηε Δγθαηαζηάζεσλ θαχζεο 

(ζχκθσλα κε ην Ξ.Γ. 114/12) θαη ζρεηηθή αλαγγειία, κε 3έηε  εκπεηξία ζε δίθηπα θαη 

εγθαηαζηάζεηο πγξψλ θαη αεξίσλ θαπζίκσλ, θαπζηήξεο θπζηθνχ αεξίνπ θαη πεηξειαίνπ. 

 Ρετνικός Κητανικός Δγκαηαζηάζεφν 

Ξηπρηνχρνη κέζεο Ρερληθήο Δθπαίδεπζεο, κε άδεηα ηνπιάρηζηνλ Ρερλίηε Κεραληθνχ 

εγθαηαζηάζεσλ φισλ ησ εηδηθνηήησλ (ζχκθσλα κε ην Ξ.Γ. 115/12) θαη ζρεηηθή αλαγγειία, κε 

3έηε εκπεηξία ζε κεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο, αληιίεο, πηεζηηθά ζπγθξνηήκαηα θ.ι.π. 

 Δργάηες γενικών καθηκόνηφν 

πνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο, ν έλαο λα έρεη εκπεηξία ζε νηθνδνκηθέο εξγαζίεο θαη ν άιινο ζε 

εξγαζίεο αινπκηλίνπ γηα ηελ ζπληήξεζε ησλ Ζ/Κ εγθαηαζηάζεσλ. 
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 Ζλεκηρονικός 

Ξηπρηνχρνο κέζεο Ρερληθήο Δθπαίδεπζεο κε άδεηα Ρερλίηε Ζιεθηξνληθνχ κε εκπεηξία 

ηνπιάρηζηνλ 5 κελψλ γηα ηελ επηζθεπή ειεθηξνληθψλ πιαθεηψλ Ζ/Κ εμνπιηζκνχ. 

 

4.3  Ξροζφπικό Δργοδόηη  

 

Δάλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο πξνζιεθζεί λέν πξνζσπηθφ ιεηηνπξγίαο θαη 

ζπληήξεζεο  ζα ηίζεηαη ζηελ δηάζεζε ηνπ Αλαδφρνπ πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεί ηελ 
απαξαίηεηε εθπαίδεπζε θαη λα εμνηθεησζεί κε ηηο εγθαηαζηάζεηο, εξγαδφκελν καδί κε ην 
πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ θαη ην ήδε ππάξρνλ πξνζσπηθφ ηνπ Λνζνθνκείνπ. 
 

 

5. ΔΘΛΔΠ – ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΑΛΑΓΝΣΝ 

 

5.1  Γενικά 

 

Ν Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα δηαζέζεη ην απαηηνχκελν πξνζσπηθφ 

ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ θαη πνπ ζα ζπλεξγάδεηαη κε ην πξνζσπηθφ πνπ δηαζέηεη ν Δξγνδφηεο, 

ιεηηνπξγψληαο ζε έλα εληαίν ζχλνιν γηα ηελ εθηέιεζε ησλ παξαπάλσ εξγαζηψλ ιεηηνπξγίαο θαη 

ζπληήξεζεο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ησλ θαηαζθεπαζηψλ θαη ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο θαη ηεο 

επηζηήκεο, ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ Διιεληθνχ θξάηνπο, ηηο δηαηάμεηο ησλ Νξγαληζκψλ Θνηλήο 

Υθέιεηαο, ΓΔΖ, ΝΡΔ, ΓΔΑΑ θ.ι.π. ή ζπκπιεξσκαηηθά ηνπο θαλνληζκνχο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο ή μέλσλ ηερλνινγηθά πξνεγκέλσλ ρσξψλ. 

Πηελ επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ αλήθεη ε ζπλερήο θαη επί 24ψξνπ βάζεσο θαζ’ φιε ηελ 

εβδνκάδα ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ φπσο θαζνξίδεηαη ζην θεθάιαην 1 «Αληηθείκελν 

Πχκβαζεο». 

Ν Αλάδνρνο ζα ηεξεί φινπο ηνπο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο, ζα εθηειεί ηηο 

απαξαίηεηεο εξγαζίεο, γηα ηελ πξφιεςε δεκηψλ, ζα επηζθεπάδεη θαη ζα απνθαζηζηά ηελ 

ιεηηνπξγία ζε πεξηπηψζεηο βιαβψλ πνπ νθείινληαη ζε πιεκκειή ζπληήξεζε θαη ελ γέλεη 

ππαηηηφηεηά ηνπ ή ζε θαλνληθή θζνξά. Πηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ πεξηιακβάλεηαη θαη ε 

έγθαηξε έγγξαθε πξνεηδνπνίεζε ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ αλάγθε εθηέιεζεο νπνηαζδήπνηε 

εξγαζίαο, θαζψο θαη ππφδεημε ηνπ είδνπο ησλ εξγαζηψλ πνπ πξέπεη λα εθηειεζηνχλ πξνθεηκέλνπ 

λα απνθεπρζνχλ βιάβεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο. Οεηά ζπκθσλείηαη φηη παξάιεηςε απφ κέξνπο ηνπ 

Αλαδφρνπ έγθαηξεο θαη έγγξαθεο πξνεηδνπνίεζεο ηνπ Λνζνθνκείνπ εθιακβάλεηαη σο 

πιεκκειήο εθηέιεζε ησλ φξσλ θαη επηθέξεη ηηο πξνβιεπφκελεο ζπλέπεηεο ζε βάξνο ηνπ. 

Πηηο πεξηπηψζεηο βιαβψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ειιηπή ή πιεκκειή ζπληήξεζε ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ ή εζθαικέλνπο ρεηξηζκνχο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ, θαη γεληθά ιφγσ 

ππαηηηφηεηάο ηνπο, νη ζρεηηθέο δαπάλεο απνθαηάζηαζεο ζα βαξχλνπλ ηνλ ίδην ηνλ αλάδνρν. 

Ν Αλάδνρνο νθείιεη λα κεξηκλά γηα ηελ νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη λα 

θξνληίδεη γηα ηελ κείσζε ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ηνπ θηηξίνπ. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζα 

πξέπεη λα δηαζέηεη ζην έξγν, κφληκα ή πεξηνδηθά αλαιπηή ελέξγεηαο/ηζρχνο κε δπλαηφηεηεο 

κέηξεζεο ζε κνλνθαζηθά θαη ηξηθαζηθά θπθιψκαηα φισλ ησλ παξακέηξσλ ηνπ θπθιψκαηνο 

(ηάζε, έληαζε, θαηλφκελε, ελεξγή θαη άεξγν ηζρχ, ζπληειεζηή ηζρχνο) θαη απεηθφληζε απηψλ 

θαζψο θαη δπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε Ζ/ γηα επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ. 

Θαηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο ν Αλάδνρνο νθείιεη λα πξνζθνκίζεη θαηάινγν 

κεραλεκάησλ, νξγάλσλ εξγαιείσλ θαη γεληθά ηνλ ηερληθφ εμνπιηζκνχ πνπ απαηηείηαη  γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο (θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 3.1) . 

Δπίζεο νη ρψξνη πνπ ζα γίλνληαη εξγαζίεο ζα πξέπεη λα θαζαξίδνληαη απφ ην πξνζσπηθφ 

ηνπ Αλαδφρνπ θαη λα επαλέξρνληαη ζηελ πξφηεξε θαηάζηαζή ηνπο  (π.ρ. επαλαηνπνζέηεζε 

ςεπδνξνθψλ θαζαξψλ θιπ).    

Ν Αλάδνρνο νθείιεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο νδεγίεο ηεο Ρερληθήο πεξεζίαο ηνπ 

Λνζνθνκείνπ ζε θάζε ζέκα πνπ έρεη ζρέζε κε ηηο εθηεινχκελεο εξγαζίεο, ε νπνία είλαη θαη 

αξκφδηα γηα ηελ επίβιεςε θαη δηαπίζησζε ηεο εθηέιεζεο ησλ ζρεηηθψλ εξγαζηψλ θαη ηεο 

ηήξεζεο ηεο ζχκβαζεο. 
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Ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα απνθαζηζηά δεκηέο πνπ νθείινληαη ζε αλσηέξα βία 

θαζψο θαη ζε ειαηησκαηηθά πιηθά ή πιεκκειή εγθαηάζηαζε. 

Ν Αλάδνρνο θξνληίδεη ψζηε νη ππάιιεινί ηνπ λα ηεξνχλ ερεκχζεηα ζρεηηθά κε δεηήκαηα 

πνπ ππέπεζαλ ζηελ αληίιεςή ηνπ θαηά ηελ άζθεζε ηεο εξγαζίαο ηνπο θαη άπηνληαη ηνπ ηαηξηθνχ 

απνξξήηνπ ή κε, ππνρξέσζε ε νπνία εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη θαη κεηά ην πέξαο ηεο 

Ππκβάζεσο.  

Γεληθφηεξα ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο: α) λα εθηειεί φιεο ηηο εξγαζίεο θαη ελέξγεηεο 

εθείλεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ζσζηή ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ Ζ/Κ εγθαηαζηάζεσλ θαη 

εμνπιηζκνχ ηνπ Λνζνθνκείνπ θαη β) λα εθπαηδεχεη ην ηερληθφ πξνζσπηθφ. 

Ρν πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ, καδί κε ην Ρερληθφ πξνζσπηθφ ηνπ Λνζνθνκείνπ ζα 

απνηεινχλ έλα εληαίν ιεηηνπξγηθά ζχλνιν, γηα ηελ ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ Ζ/Κ 

Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ Λνζνθνκείνπ. Γηα θάζε δήηεκα ζπληνληζκνχ, πξνγξακκάησλ, ηδηνκνξθηψλ 

θαη δπζθνιηψλ πνπ είλαη δπλαηφλ λα πξνθχπηνπλ  ιφγσ ηεο ζχκπξαμεο ησλ δχν πιεπξψλ, ηηο 

ηειηθέο απνθάζεηο ζα ιακβάλνπλ, ε Δπίβιεςε θαη ε Γηεπζχλνπζα πεξεζία, κε ζθνπφ ηελ 

εχξπζκε θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ Λνζνθνκείνπ. 

 

5.2   Αζθάλιζη προζφπικού Αναδότοσ – Αηστήμαηα – όροι γιεινής και Αζθάλειας 

 

Ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αζθαιίδεη ην εξγαηηθφ θαη ππαιιειηθφ πξνζσπηθφ ηεο 

πνπ έρεη ζρέζε κε ην έξγν. Γηα ηηο αλαγθαίεο εηζθνξέο επζχλεηαη θαη επηβαξχλεηαη απνθιεηζηηθά 

ν Αλάδνρνο θαη ε αληίζηνηρε δαπάλε ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ ακνηβή ηνπ. Ρν Λνζνθνκείν 

δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απαγνξεχεη ζε εξγαδφκελν λα εξγαζηεί εάλ δελ απνδείμεη ν Αλάδνρνο 

φηη είλαη αζθαιηζκέλνο, ππνρξενχκελνπ ηνπ Αλαδφρνπ λα εθνδηάδεη ην Λνζνθνκείν κε ηα 

ζρεηηθά επίζεκα έγγξαθα. 

Ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηεξεί ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα 

ησλ εξγαδνκέλσλ θαη λα είλαη απνθιεηζηηθφο θαη κφλνο ππεχζπλνο πνηληθά θαη αζηηθά γηα θάζε 

αηχρεκα πνπ ηπρφλ ζα πξνέθππηε ζην πξνζσπηθφ ηνπ, ή ζε άιια άηνκα, εμαηηίαο ρεηξηζκψλ ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ή πιεκκεινχο ζπληήξεζεο απηψλ.  

Ν Αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα θάζε δεκηά ή βιάβε ε νπνία ζα πξνθιεζεί 

απφ εξγαηηθφ αηχρεκα ζε Κεραληθνχο, Δξγνδεγνχο, Ρερλίηεο, Δξγάηεο ή άιια πξφζσπα ηα 

νπνία ρξεζηκνπνηεί. Δίλαη ππνρξεσκέλνο λα απαιιάμεη ηνλ Δξγνδφηε απφ θάζε πιεξσκή γη’ 

απηέο ηηο δεκηέο ή βιάβεο θαζψο θαη γηα θάζε απαίηεζε, ελέξγεηα, έμνδα θαη επηβαξχλζεηο 

ζρεηηθέο κε απηέο εθηφο αλ ε δεκηά ή βιάβε γίλεη απφ ελέξγεηα ή ππαηηηφηεηά ηνπ ή ησλ 

αληηπξνζψπσλ ηνπ ή ησλ ππαιιήισλ ηνπ. 

Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία πεξί πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο 

ησλ εξγαδφκελσλ 

5.3  Εημιές ζε ηρίηοσς και περιοσζίες ασηών 

Ν Αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα θάζε θίλδπλν πνπ ζηξέθεηαη θαηά ηεο δσήο, 

πγείαο, ζσκαηηθήο αθεξαηφηεηαο, πεξηνπζίαο θαη νπνησλδήπνηε άιισλ πξνζσπηθψλ ή 

πεξηνπζηαθψλ πιηθψλ ή άιισλ αγαζψλ παληφο ηξίηνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ Δξγνδφηε, 

ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Λνζνθνκείνπ, ησλ αζζελψλ, ησλ επηζθεπηψλ, ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ 

Λνζνθνκείνπ, ν νπνίνο θίλδπλνο πξνέξρεηαη απφ ηελ κε θαιή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ηελ κε 

εμαζθάιηζε ηεο θαιήο θαη αζθαινχο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ζ/Κ εμνπιηζκνχ. 

 

5.4  Ξεριπηώζεις έκηακηης ανάγκης 

Πε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο ν Αλάδνρνο θαη ην Ξξνζσπηθφ ηνπ αθνινπζνχλ ηηο 

νδεγίεο θαη εληνιέο ηνπ Δξγνδφηε δηεπθνιχλνληαο ην έξγν θαη ηελ απνζηνιή ηνπ Λνζνθνκείνπ 

ζηηο λέεο ζπλζήθεο, αλεμάξηεηα απφ πξνγξάκκαηα, ζρεδηαζκνχο θαη άιιεο δεζκεχζεηο πνπ 

απνξξένπλ απφ ηελ ζχκβαζε. Ν ραξαθηεξηζκφο ησλ ζπλζεθψλ «έθηαθηεο αλάγθεο» γίλεηαη κε 

απφθαζε ησλ αξκφδησλ θξαηηθψλ νξγάλσλ. 

 

5.5  Ανφηέρα Βία 
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Θαλέλαο απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο δελ επζχλεηαη γηα παξάιεηςε εθπιήξσζεο ησλ 

ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ, αλ ε παξάιεηςε απηή είλαη απφξξνηα αλσηέξαο βίαο, δειαδή 

ζπλζεθψλ πνπ δηαθεχγνπλ ηνπ ειέγρνπ ηνπ ζπκβαιιφκελνπ, εθφζνλ έρεη επηδείμεη ηελ 

πξνζήθνπζα πξνζνρή θαη επηκέιεηα ελφο ινγηθνχ θαη ζπλεηνχ ζπκβαιιφκελνπ θαη δελ είλαη 

δπλαηφλ λα πξνβιεθζνχλ θαη απνηξαπνχλ απφ απηφλ. Δλδεηθηηθά, γεγνλφηα αλσηέξαο βίαο 

ζπληζηνχλ :  

α) Θενκελίεο, θπζηθέο θαηαζηξνθέο, πιεκκχξεο, ζεηζκνί, ππξθαγηέο . 

β) Απεξγίεο αλαγλσξηζκέλσλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ θαη κεξψλ, επηβνιή 

ζηξαηησηηθνχ λφκνπ, πνιεκηθή ζχξξαμε, εκπάξγθν. 

Θάζε ζπκβαιιφκελν κέξνο ππνρξενχηαη κέζα ζε 10 εκέξεο απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα 

πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ αλσηέξα βία, λα αλαθέξεη εγγξάθσο απηά θαη λα πξνζθνκίζεη ζην 

άιιν κέξνο ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 

Θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ γεγνλφηνο ηεο αλσηέξαο βίαο, ην κέξνο πνπ ηελ επηθαιείηαη νθείιεη 

λα ιάβεη θάζε πξφζθνξν κέηξν, ψζηε λα ειαρηζηνπνηεζνχλ νη δεκηνγφλεο ζπλέπεηέο ηνπ θαη λα 

θαηαβάιιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα ψζηε ηα απνηειέζκαηα ηεο αλσηέξαο βίαο λα αξζνχλ 

ρσξίο θαζπζηέξεζε. 

Γηα φηη αθνξά ηελ πεξίπησζε απεξγηαθψλ θηλεηνπνηήζεσλ, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα 

δηαζέζεη ην απαηηνχκελν πξνζσπηθφ αζθαιείαο. 

5.6  Θανονιζμοί 

 

Ζ ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηνπ Ζ/Κ εμνπιηζκνχ ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε: 

 Ρελ ηζρχνπζα Βηνκεραληθή Λνκνζεζία  

 Ρνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο, πξνδηαγξαθέο θ.ι.π. ηνπ Διιεληθνχ Θξάηνπο, ΡΔΔ, ΓΔΖ, 

ΝΡΔ, ΓΔΑΑ  θ.ι.π. 

 Ρνπο Θαλνληζκνχο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηερλνινγηθά πξνεγκέλσλ ρσξψλ φπνπ δελ 

ππάξρνπλ αληίζηνηρνη Διιεληθνί ή είλαη αλεπαξθείο. 

 Ρηο νδεγίεο θαηαζθεπαζηψλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ, κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπψλ. 

 Ρνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο, ηεο επηζηήκεο θαη ηεο εκπεηξίαο. 

 

6. ΙΖΜΖ ΠΚΒΑΠΖΠ 

Κε ηελ ιήμε ηεο ζχκβαζεο ν Αλάδνρνο ζα παξαδψζεη ζηνλ Δξγνδφηε, παξνπζία ηεο 

Δπίβιεςεο θαη ηεο Γηεπζχλνπζαο πεξεζίαο θαη επί απνδείμεη, φινπο ηνπο ζρεηηθνχο θαθέινπο 

κε ηα θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα ησλ δηαθφξσλ Ζ/Κ δηθηχσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ θαη ηα prospectus 

κε ηα ηερληθά ζηνηρεία θαη ηηο νδεγίεο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ησλ κεραλεκάησλ θαη 

ζπζθεπψλ ηνπ Λνζνθνκείνπ-ζηνηρεία ηα νπνία παξέιαβε απφ ην Λνζνθνκείν ή ζπκπιήξσζε ν 

ίδηνο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Δπίζεο ζα παξαδψζεη ην (θαζεκεξηλφ) Ζκεξνιφγην 

Ππληήξεζεο, ηηο θαξηέιεο ζπληήξεζεο θαη ηα Ξξνγξάκκαηα Ξξνιεπηηθήο Ππληήξεζεο θαζψο θαη 

θάζε άιιν ζηνηρείν πνπ αθνξά ην έξγν. 

Κε ηελ εγθαηάζηαζε λένπ Αλαδφρνπ θαη γηα δηάζηεκα πνπ ζα θξηζεί αλαγθαίν απφ ηνλ 

Δξγνδφηε (φρη πέξαλ ηνπ εμακήλνπ) ε Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλε λα δίδεη θάζε πιεξνθνξία 

θαη λα παξάζρεη ην απαξαίηεην πξνζσπηθφ (ππεχζπλν Έξγνπ, δχν Δξγνδεγνχο, ή άιιν 

πξνζσπηθφ) γηα ελεκέξσζε θαη βνήζεηα πξνθεηκέλνπ λα ζπλερηζηεί ε νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ 

Λνζνθνκείνπ. 

7. ΞΟΝΠΡΗΚΑ 

 Κε έγθαηξε ελεκέξσζε βιάβεο ή πξνεηδνπνίεζε πξνβιεκαηηθήο θαηάζηαζεο: 

100€/βιάβε 

 Κε έγθαηξε απνθαηάζηαζε ζπλήζνπο βιάβεο κε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ 100€/βιάβε 

ΑΔΑ: ΨΗΜΝ4690Ω3-ΒΕΤ





 

Σελίδα 41 

 Κε ππνβνιή πξνγξακκάησλ, θχιισλ ειέγρνπ, δηθαηνινγεηηθψλ θηι 200€ 

 Απνπζία πξνζσπηθνχ βάξδηαο 500€/άηνκν 

 Δγγξάθσο παξάπνλα αλά ηκήκα ηνπ Λνζνθνκείνπ 100€/ζπκβάλ 

 

 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ –  ΣΔΤΓ (Πξνζαξκνζκέλν από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή) 

 

ΤΥΡΟΡΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ 

Μζροσ Ι: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζαi  και τθ διαδικαςία ανάκεςθσ 

Ραροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ 
ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα 
φορζα (αφ) 

- Ονομαςία: *Ρανεπιςτθμιακό Γενικό Νοςοκομείο Αλεξανδροφπολθσ] 

- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘΣ : *04120] 

- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: *9ο χλμ. Αλεξανδροφπολθσ - Κομοτθνισ] 

- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: *Ελευκεριάδθσ Ραφλοσ] 

- Τθλζφωνο: *2551353423] 

- Θλ. ταχυδρομείο: *prosfores@pgna.gr] 

- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): *www.pgna.gr] 

Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ 
CPV): [50710000-5] 

- Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ: *……+ 

- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : [Ρρομικειεσ] 

- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : *Πχι] 

- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): 
[15/18] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΛΟΙΡΕΣ ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΡΛΗΩΘΟΥΝ ΑΡΟ 
ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΕΑ 

Μζροσ II: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Στοιχεία αναγνϊριςθσ: Απάντθςθ: 

Ρλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ 
του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον 

[   ] 
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εκνικό αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον 
απαιτείται και υπάρχει  

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιii : 

Τθλζφωνο: 

Θλ. ταχυδρομείο: 

Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ 
δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι 
ι μεςαία επιχείρθςθiii; 

 

Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽  
αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20: ο 
οικονομικόσ φορζασ είναι προςτατευόμενο 
εργαςτιριο, «κοινωνικι επιχείρθςθ»iv ι 
προβλζπει τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων ςτο 
πλαίςιο προγραμμάτων προςτατευόμενθσ 
απαςχόλθςθσ; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των 
εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 
εργαηομζνων; 

Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια 
κατθγορία ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με 
αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων 
ανικουν οι απαςχολοφμενοι. 

* + Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

[...............] 

 

 

*…...............+ 

*….+ 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι 
εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο 
εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει 
ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ 
ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ); 

*+ Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου 

Εάν ναι: 

Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ 
παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου 
απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ 
μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά 
περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ 
ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.  

α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι 
του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό 
εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 

β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ 
πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία 

 

 

 

 

 

 

 

α) *……+ 

 

 

β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
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βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, 
κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο 
κατάλογοv: 

δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα 
τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; 

Εάν όχι: 

Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ πλθροφορίεσ 
που λείπουν ςτο μζροσ IV, ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ 
κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ εφόςον αυτό 
απαιτείται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ: 

ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να 
προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να 
παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ 
δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον 
ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ 
μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων 
ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 
δωρεάν; 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 

γ) *……+ 

 

 

 

δ) *+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) *+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+ 

Τρόποσ ςυμμετοχισ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από 
κοινοφ με άλλουσvi; 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΤΕΥΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ 
οικονομικοφσ φορείσ. 

Εάν ναι: 

α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ 
φορζα ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία   
(επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα 
κακικοντα …): 

β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ 
φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

 

α) *……+ 

 

 

 

β) *……+ 
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γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ 
ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

 

 

γ) *……+ 

Τμιματα Απάντθςθ: 

Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ  ι 
των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ 
φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά. 

[   ] 

 

Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι 
αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ 
διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο 

ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον 
τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

*……+ 

*……+ 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Τθλζφωνο: *……+ 

Θλ. ταχυδρομείο: *……+ 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία 
ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, 
τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …): 

*……+ 

 

Γ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΕΩΝvii  

Στιριξθ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ 
ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων 
προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια 
επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και 
ςτα (τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που 
κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω;  

*+Ναι *+Πχι 

Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΤΕΥΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ 
Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ ςχετικοφσ φορείσ, 
δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ αυτϊν.  

Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ, 
είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι υπεφκυνοι για τον 
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το τεχνικό προςωπικό ι οι 
τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, 
παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ IV και V για κάκε 
ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 
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Δ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο οικονομικόσ 
φορζασ  

(Θ παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται ρθτϊσ από τθν 
ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)  

Υπεργολαβικι ανάκεςθ : Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει 
οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ 
υπό μορφι υπεργολαβίασ; 

*+Ναι *+Πχι 

 

Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποςοςτό 
τθσ ςφμβαςθσ που κα αναλάβουν:  

*…+ 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' εφαρμογι του 
άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ  προτίκεται να ανακζςει ςε 
τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ 
ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που 
προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται 
ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε υπεργολάβο 
(ι κατθγορία υπεργολάβων).  

Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσviii 

Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 

ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθix· 

δωροδοκίαx,xi· 

απάτθxii· 

τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσxiii· 

νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασxiv· 

παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxv. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Υπάρχει τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ 
εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι 
οποιουδιποτε προςϊπουxvi το οποίο είναι 
μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 
εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου 
ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που 
παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι 
καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί 
πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν 
οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ 
αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;  

*+ Ναι *+ Πχι 
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Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+xvii 

Εάν ναι, αναφζρετεxviii: 

α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 
προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 
αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ 
καταδίκθσ, 

β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 

γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν καταδικαςτικι 
απόφαςθ: 

 

α) Θμερομθνία:*   +,  

ςθμείο-(-α): *   +,  

λόγοσ(-οι):*   + 

 

β) *……+ 

γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ 
και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) *   + 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+xix 

Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο 
οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 
αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν 
φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ 
(«αυτοκάκαρςθ»)xx; 

*+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκανxxi: 

*……+ 

 

Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ  

Ρλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ: 

Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ 
τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν πλθρωμι 
φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσxxii, 
ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν οποία είναι 
τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ; 

*+ Ναι *+ Πχι  

 

 

Εάν όχι αναφζρετε:  

α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο 
πρόκειται: 

β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό; 

γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των 
υποχρεϊςεων; 

ΦΟΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 
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1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 

- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και 
δεςμευτικι; 

- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι 
ζκδοςθσ απόφαςθσ 

- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, 
εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ 
διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 

2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε: 

δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ 
υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ 
φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 
που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των 
προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;xxiii 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  

-*+ Ναι *+ Πχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, να 
αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 

*……+ 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  

-*+ Ναι *+ Πχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, να 
αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 

*……+ 
 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 
καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): xxiv 

*……+*……+*……+ 

 

Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα 

Ρλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι 
αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, 
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ 
του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και 
εργατικοφ δικαίουxxv; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει 
μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία 
του παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου 
αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»); 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: *…….............+ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε 
οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ 
καταςτάςεισxxvi : 

α) πτϊχευςθ, ι  

β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 

γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 

*+ Ναι *+ Πχι 
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δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι 
από το δικαςτιριο, ι 

ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ, ι  

ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν 
δραςτθριοτιτων, ι  

η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία 
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου 

Εάν ναι: 

- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 

- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ 
ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να 
εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ 
τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των 
μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ 
επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ 
αυτζσ τισ περιςτάςεισxxvii  

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Ζχει διαπράξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμαxxviii; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

[.......................] 

 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν:  

*..........……+ 

Ζχει ςυνάψει ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με 
ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

*…...........+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
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*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: 

*……+ 

Γνωρίηει ο οικονομικόσ φορζασ τθν φπαρξθ 
τυχόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντωνxxix, λόγω τθσ 
ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

*.........…+ 

Ζχει παράςχει ο οικονομικόσ φορζασ ι 
επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ 
ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα 
φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν 
προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 
ςφμβαςθσxxx; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

[...................…+ 

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι 
επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλειαxxxi κατά τθν 
εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο 
προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ 
παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν 
πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ 
ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ 
κυρϊςεισ;  

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*….................+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: 

*……+ 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να 
επιβεβαιϊςει ότι: 

α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν 
δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν 
που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ 
απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν 

*+ Ναι *+ Πχι 
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πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, 

β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, 

γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ 
κακυςτζρθςθ τα δικαιολογθτικά που 
απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα 
αρχι/ανακζτοντα φορζα  

δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με 
ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ 
αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 
ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει 
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να 
του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ 
διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ 
αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ 
αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν 
επιλογι ι τθν ανάκεςθ;  

 

 

Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΡΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν εταιρειϊν που 
ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ Άρκρο 8 παρ. 
4 ν. 3310/2005xxxii: 

Απάντθςθ: 

Συντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ 
παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

*+ Ναι *+ Πχι  

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν:  

*……+ 

Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 

Πςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο οικονομικόσ 
φορζασ δθλϊνει ότι:  

α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ ανακζτουςα 
αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο τθν 
Ενότθτα a του Μζρουσ ΙV χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ 
ΙV: 

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων 
κριτθρίων επιλογισ 

Απάντθςθ 
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Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια 
επιλογισ; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

Α: Καταλλθλότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να  παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 
προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Καταλλθλότθτα Απάντθςθ 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ 
ςτα ςχετικά επαγγελματικά ι εμπορικά 
μθτρϊα που τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο 
κράτοσ μζλοσ εγκατάςταςισxxxiii; του: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*…+ 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

2) Για ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν: 

Χρειάηεται ειδικι ζγκριςθ ι να είναι ο 
οικονομικόσ φορζασ μζλοσ ςυγκεκριμζνου 
οργανιςμοφ για να ζχει τθ δυνατότθτα να 
παράςχει τισ ςχετικζσ υπθρεςίεσ ςτθ χϊρα 
εγκατάςταςισ του 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν ναι, διευκρινίςτε για ποια πρόκειται και 
δθλϊςτε αν τθ διακζτει ο οικονομικόσ φορζασ:  

* …+ *+ Ναι *+ Πχι 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

 

 

Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 
προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια Απάντθςθ: 

1α) Ο («γενικόσ») ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν 
του οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό 
οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται ςτθ 
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ : 

και/ι, 

1β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 
οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό ετϊν που 
απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 

 

 

 

(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):  

*……+,*……+*…+νόμιςμα 
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ο εξισ xxxiv: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

2α) Ο ετιςιοσ («ειδικόσ») κφκλοσ εργαςιϊν του 
οικονομικοφ φορζα ςτον επιχειρθματικό τομζα 
που καλφπτεται από τθ ςφμβαςθ και 
προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ  ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ για 
τον αρικμό οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται 
είναι ο εξισ: 

και/ι, 

2β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 
οικονομικοφ φορζα ςτον τομζα και για τον 
αρικμό ετϊν που απαιτοφνται ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα 
τθσ ςφμβαςθσ είναι ο εξισxxxv: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 

 

 

 

 

 

(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):  

*……+,*……+*…+ νόμιςμα 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

3) Σε περίπτωςθ που οι πλθροφορίεσ ςχετικά 
με τον κφκλο εργαςιϊν (γενικό ι ειδικό) δεν 
είναι διακζςιμεσ για ολόκλθρθ τθν 
απαιτοφμενθ περίοδο, αναφζρετε τθν 
θμερομθνία που ιδρφκθκε ι άρχιςε τισ 
δραςτθριότθτζσ του ο οικονομικόσ φορζασ: 

*…................................…+ 

4)Πςον αφορά τισ χρθματοοικονομικζσ 
αναλογίεσxxxvi που ορίηονται ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα 
τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει 
ότι οι πραγματικζσ τιμζσ των απαιτοφμενων 
αναλογιϊν ζχουν ωσ εξισ: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

(προςδιοριςμόσ τθσ απαιτοφμενθσ αναλογίασ-
αναλογία μεταξφ x και yxxxvii -και θ αντίςτοιχθ 
αξία) 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

5) Το αςφαλιςμζνο ποςό ςτθν αςφαλιςτικι *……+*…+νόμιςμα 
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κάλυψθ επαγγελματικϊν κινδφνων του 
οικονομικοφ φορζα είναι το εξισ: 

Εάν οι εν λόγω πλθροφορίεσ διατίκενται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

6) Πςον αφορά τισ λοιπζσ οικονομικζσ ι 
χρθματοοικονομικζσ απαιτιςεισ, οι οποίεσ 
(ενδζχεται να) ζχουν προςδιοριςτεί ςτθ 
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ 
δθλϊνει ότι: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ που ενδζχεται να 
ζχει προςδιοριςτεί ςτθ ςχετικι προκιρυξθ ι 
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*……..........+ 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

 

Γ: Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 
οριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα  ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι 
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ . 

Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα Απάντθςθ: 

1α) Μόνο για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων: 

Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου 
αναφοράσxxxviii, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει 
εκτελζςει τα ακόλουκα ζργα του είδουσ που 
ζχει προςδιοριςτεί: 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 
καλι  εκτζλεςθ και ολοκλιρωςθ των 
ςθμαντικότερων εργαςιϊν διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι 
προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 
αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ): 

*…+ 

Ζργα: *……+ 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): 

 *……+*……+*……+ 

1β) Μόνο για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 
προμθκειϊν και δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 
υπθρεςιϊν: 

Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου 
αναφοράσxxxix, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει 
προβεί ςτισ ακόλουκεσ κυριότερεσ παραδόςεισ 
αγακϊν του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί ι 
ζχει παράςχει τισ ακόλουκεσ κυριότερεσ 
υπθρεςίεσ του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί: 

Κατά τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ καταλόγου 
αναφζρετε τα ποςά, τισ θμερομθνίεσ και τουσ 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι 
προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 
αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ):  

*…...........+ 

Ρεριγρα
φι 

ποςά θμερομθ
νίεσ 

παραλιπτ
εσ 
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παραλιπτεσ δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσxl: 

2) Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να 
χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό 
προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ 
υπθρεςίεσxli, ιδίωσ τουσ υπεφκυνουσ για τον 
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ: 

Στθν περίπτωςθ δθμόςιων ςυμβάςεων ζργων, 
ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 
χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό 
προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ 
υπθρεςίεσ για τθν εκτζλεςθ του ζργου: 

*……..........................+ 

 

 

 

 

*……+ 

3) Ο οικονομικόσ φορζασ χρθςιμοποιεί τον 
ακόλουκο τεχνικό εξοπλιςμό και λαμβάνει τα 
ακόλουκα μζτρα για τθν διαςφάλιςθ τθσ 
ποιότθτασ και τα μζςα μελζτθσ και ζρευνασ 
που διακζτει είναι τα ακόλουκα:  

*……+ 

4) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 
εφαρμόςει τα ακόλουκα ςυςτιματα 
διαχείριςθσ τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ και 
ανίχνευςθσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

*....……+ 

5) Για ςφνκετα προϊόντα ι υπθρεςίεσ που κα 
παραςχεκοφν ι, κατ’ εξαίρεςθ, για προϊόντα ι 
υπθρεςίεσ που πρζπει να ανταποκρίνονται ςε 
κάποιον ιδιαίτερο ςκοπό: 

Ο οικονομικόσ φορζασ κα επιτρζπει τθ 
διενζργεια ελζγχωνxlii όςον αφορά το 
παραγωγικό δυναμικό ι τισ τεχνικζσ 
ικανότθτεσ του οικονομικοφ φορζα και, 
εφόςον κρίνεται αναγκαίο, όςον αφορά τα 
μζςα μελζτθσ και ζρευνασ που αυτόσ διακζτει 
κακϊσ και τα μζτρα που λαμβάνει για τον 
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ; 

 

 

 

 

*+ Ναι *+ Πχι 

6) Οι ακόλουκοι τίτλοι ςπουδϊν και 
επαγγελματικϊν προςόντων διατίκενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπθρεςιϊν ι τον 
εργολάβο, 

και/ι (ανάλογα με τισ απαιτιςεισ που 
ορίηονται ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ ι διακιρυξθ 
ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ) 

β) τα διευκυντικά ςτελζχθ του: 

 

 

α)*......................................……+ 

 

 

 

 

β) *……+ 

7) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 
εφαρμόηει τα ακόλουκα μζτρα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ κατά τθν 
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

*……+ 
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8) Το μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό δυναμικό 
του οικονομικοφ φορζα και ο αρικμόσ των 
διευκυντικϊν ςτελεχϊν του κατά τα τελευταία 
τρία ζτθ ιταν τα εξισ:  

Ζτοσ, μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό 
προςωπικό:  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

Ζτοσ, αρικμόσ διευκυντικϊν ςτελεχϊν: 

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

9) Ο οικονομικόσ φορζασ κα ζχει ςτθ διάκεςι 
του τα ακόλουκα μθχανιματα, εγκαταςτάςεισ 
και τεχνικό εξοπλιςμό για τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ: 

*……+ 

10) Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται, να 
ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι 
υπεργολαβίασxliii το ακόλουκο τμιμα (δθλ. 
ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ: 

*....……+ 

11) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν : 

Ο οικονομικόσ φορζασ κα παράςχει τα 
απαιτοφμενα δείγματα, περιγραφζσ ι 
φωτογραφίεσ των προϊόντων που κα 
προμθκεφςει, τα οποία δεν χρειάηεται να 
ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ· 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ 
δθλϊνει περαιτζρω ότι κα προςκομίςει τα 
απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ. 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

12) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν: 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει 
τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά που ζχουν 
εκδοκεί από επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου 
ποιότθτασ ι υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων 
ικανοτιτων, με τα οποία βεβαιϊνεται θ 
καταλλθλότθτα των προϊόντων, 
επαλθκευόμενθ με παραπομπζσ ςτισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ ι ςε πρότυπα, και τα οποία 
ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 
αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και αναφζρετε 

 

*+ Ναι *+ Πχι 
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ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 
προςκομιςτοφν: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 

 

*….............................................+ 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

 

 

Δ: Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςυςτιματα διαςφάλιςθσ 
ποιότθτασ και/ι τα πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ζχουν ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον 
ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και 
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Απάντθςθ: 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 
από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που 
βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα πρότυπα 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ 
για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 
προςκομιςτοφν όςον αφορά το ςφςτθμα 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

[+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

*……+ *……+ 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 
από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που 
βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα 
ςυςτιματα ι πρότυπα περιβαλλοντικισ 
διαχείριςθσ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 
προςκομιςτοφν όςον αφορά τα ςυςτιματα ι 
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

*……+ *……+ 
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Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

 

Μζροσ V: Ρεριοριςμόσ του αρικμοφ των πλθροφντων τα κριτιρια επιλογισ υποψθφίων 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων 
φορζασ ζχει προςδιορίςει αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να 
εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ των υποψθφίων που κα προςκλθκοφν να υποβάλουν 
προςφορά ι να ςυμμετάςχουν ςτον διάλογο. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ, οι οποίεσ μποροφν να ςυνοδεφονται 
από απαιτιςεισ όςον αφορά τα πιςτοποιθτικά (ι το είδοσ τουσ) ι τισ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων, 
εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ, που κα πρζπει να προςκομιςτοφν, ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ  ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Για κλειςτζσ διαδικαςίεσ, ανταγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ με διαπραγμάτευςθ, διαδικαςίεσ ανταγωνιςτικοφ 
διαλόγου και ςυμπράξεισ καινοτομίασ μόνον: 

Ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι: 

Ρεριοριςμόσ του αρικμοφ Απάντθςθ: 

Ρλθροί τα αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ 
κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να 
εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ 
των υποψθφίων με τον ακόλουκο τρόπο: 

Εφόςον ηθτοφνται οριςμζνα πιςτοποιθτικά ι 
λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων, 
αναφζρετε για κακζνα από αυτά αν ο 
οικονομικόσ φορζασ διακζτει τα απαιτοφμενα 
ζγγραφα: 

Εάν οριςμζνα από τα εν λόγω πιςτοποιθτικά ι 
λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν ςτοιχείων 
διατίκενται θλεκτρονικάxliv, αναφζρετε για το 
κακζνα: 

*….+ 

 

 

 

 

*+ Ναι *+ Πχιxlv 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+xlvi 
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Μζροσ VI: Τελικζσ δθλϊςεισ 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα μζρθ Ι – 
IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν 
ψευδϊν δθλϊςεων. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαι ςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ 
κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που 
αναφζρονταιxlvii, εκτόσ εάν : 

α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά 
απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 
δωρεάνxlviii. 

β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, προκειμζνου να αποκτιςει 
πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το 
αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλϊςθσ για τουσ 
ςκοποφσ τ... *προςδιοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ 
δθμοςίευςθ ςτον εκνικό τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+. 

 

Θμερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+    
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IΙΙ – ρέδην ύκβαζεο (Πξνζαξκνζκέλν από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή) 

 

Σφμβαςθ …./….. 

Με αντικείμενο τθν παροχι υπθρεςιϊν  …………………………………. 

Αξίασ : …………………. 

ςυμπεριλαμβανομζνου και του Φ.Ρ.Α. 

Αρικμόσ Δζςμευςθσ Ροςοφ: …………………… ΑΔΑ:……………………………………. 

 

      Στθν Αλεξανδροφπολθ ςιμερα ………………….. οι υπογεγραμμζνοι, αφ ενόσ μεν ο κ. ………………………… 
Διοικθτισ του Ρ.Γ.Ν. Ζβρου, εκπροςωπϊντασ νόμιμα με αυτι του τθν ιδιότθτα το Ρανεπιςτθμιακό Γενικό 
Νοςοκομείο Αλεξανδροφπολθσ (Ρ.Γ.Ν.Α.) και αφετζρου, θ εταιρεία:…………………………………………………, με 
ζδρα:……………………………………,  Οδόσ ……………………….. Αρικμόσ …………………………. ΑΦΜ:………………………….., 
ΔΟΥ:……………………………………… τθλ. Επικοινωνίασ: ………………………, FAX: ……………………….., θλεκτρονικι 
Διεφκυνςθ: ……………………………. νομίμωσ εκπροςωποφμενθ από τον/τθν ………………………….. με τθν ιδιότθτα 
του/τθσ ………………………………………  ζχοντασ υπόψθ :  

1. Τθν υπ. αρικμ ……/….. διακιρυξθ του Ρ.Γ.Ν. Αλεξανδροφπολθσ 

2. Τθν υπ. αρικμ. Ρρωτ. …………………. Ρροςφορά του αναδόχου 

3. Τθν υπ. αρικμ …………………………………………. απόφαςθ του Δ.Σ. με τθν οποία κατακυρϊνεται θ  
αρικ. πρωτ. ………………………  προςφορά τθσ ανωτζρω εταιρείασ. 

 

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ και ΣΥΝΑΡΟΔΕΧΘΗΚΑΝ τα παρακάτω : 

 

Ο πρϊτοσ των ςυμβαλλομζνων ανακζτει ςτον δεφτερο των ςυμβαλλομζνων, ο οποίοσ για 
ςυντομία κα ονομάηεται ςτο εξισ «ανάδοχοσ», τθν παροχι υπθρεςιϊν ςυντιρθςθσ των 
Θλεκτρομθχανολογικϊν Εγκαταςτάςεων του Ρ.Γ.Ν. Αλεξανδροφπολθσ, όπωσ αναλυτικά αναφζρονται ςτο 
ςυνθμμζνο Ραράρτθμα  Ι  το οποίο, όπωσ και θ διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ κακϊσ και θ προςφορά του 
αναδόχου, αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. Ο ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν 
υποχρζωςθ να εκτελζςει τθν παροφςα ςφμβαςθ με τουσ κατωτζρω όρουσ και ςυμφωνίεσ τουσ οποίουσ 
αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφφλακτα.  

 

ΑΘΟ 1ο : ΧΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΡΑΑΤΑΣΕΙΣ 

Θ παροφςα ςφμβαςθ ιςχφει για χρονικό διάςτθμα ενόσ ζτουσ, ιτοι από ../…/2018 ζωσ ../…/2018.  
Σε περίπτωςθ αμφιβολίασ οι όροι τθσ ςφμβαςθ ερμθνεφονται ζτςι ϊςτε να διατθρείται θ 

λειτουργικότθτά τθσ. Εάν κάποιοσ όροσ τθσ ςφμβαςθσ δεν είναι λειτουργικόσ, δεν επθρεάηεται θ ιςχφσ των 
υπολοίπων όρων. 

Για κάκε διαφορά που αφορά τθν παροφςα ςφμβαςθ αρμόδια είναι τα δικαςτιρια τθσ 
Αλεξανδροφπολθσ. 

Τόποσ εκπλιρωςθσ των υποχρεϊςεων του αναδόχου και του εργοδότθ είναι το Ρ.Γ.Ν. Ζβρου – 
φορζασ: Ρ.Γ.Ν. Αλεξανδροφπολθσ 
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Πλα τα δικαιϊματα και οι υποχρεϊςεισ των ςυμβαλλομζνων που δεν ρυκμίηονται από τθν 
παροφςα ςφμβαςθ, κα διζπονται από τθν ιςχφουςα νομοκεςία. 

 Θ παροφςα ςφμβαςθ ςε ουδεμία περίπτωςθ αποτελεί για το προςωπικό που απαςχολεί ο 
ανάδοχοσ «ςφμβαςθ εξθρτθμζνθσ εργαςίασ» με το Ρ.Γ.Ν.Ε. και ωσ εκ τοφτου ουδεμία αξίωςθ του ζναντι 
του Ρ.Γ.Ν.Ε. είναι νόμιμθ και βάςιμθ. 

Θ ςφμβαςθ είναι δυνατόν να λυκεί και πριν τθν λιξθ τθσ εφόςον για τα ίδια είδθ υπογραφεί 
ςφμβαςθ από Δθμόςια Υπθρεςία, ι από το αρμόδιο Υπουργείο ι τθ Δ.Υ.ΡΕ Μακεδονίασ και Θράκθσ ι άλλο 
δθμόςιο φορζα, κατόπιν διαγωνιςμοφ. 

 
ΑΘΟ 2ο : ΚΗΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΡΤΩΤΟΥ  - ΚΥΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΟΣ ΤΟΥ ΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

 

Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ: 
Από τθν κατακφρωςθ που ζγινε ςτο όνομά του και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτι, 

εφόςον δεν προςζλκει για να υπογράψει τθν παροφςα ςφμβαςθ. 
Από τθν παροφςα ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτι, εφόςον δεν πλθροί 

επακριβϊσ τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και παραβιάηει κατϋ επανάλθψθ αυτζσ όπωσ αυτό προκφπτει 
φςτερα από ςχετικι αυτοψία των αρμοδίων οργάνων  

Στον ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ επιβάλλονται ςωρευτικά, με απόφαςθ του Δ.Σ του 
Ρ.Γ.Ν.Α οι παρακάτω κυρϊςεισ: 

Ρροςωρινόσ ι οριςτικόσ αποκλειςμόσ του αναδόχου από αντίςτοιχουσ διαγωνιςμοφσ του 
δθμοςίου τομζα. 

Καταλογιςμόσ ςε βάροσ του ζκπτωτου αναδόχου τθσ διαφοράσ τιμισ, κακϊσ και άλλων πρόςκετων 
δαπανϊν, που τυχόν κα προκφψουν από τθν ανάκεςθ των εργαςιϊν ςε άλλο ςυντθρθτι, με βάςθ τθν 
απόφαςθ του Δ.Σ του Νοςοκομείου. 

 Θ απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου (Δ.Σ) με βάςθ τθν οποία ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ και 
θ οποία πρζπει να είναι απολφτωσ αιτιολογθμζνθ, κοινοποιείται ςτον ανάδοχο με διαδικαςία εγγράφου 
επιδόςεωσ. 

Εκτόσ από τισ κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτθν ιςχφουςα νομοκεςία περί προμθκειϊν, ο 
ανάδοχοσ κα βαρφνεται και για κάκε ηθμιά που κα προκαλζςει υπαίτια ςτο Ρ.Γ.Ν.Α. λόγω άρνθςθσ 
εκτζλεςθσ ι κακισ εκτζλεςθσ τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι θ ευκφνθ και θ υπαιτιότθτα 
του αναδόχου κα πρζπει να διαπιςτϊνεται από ανεξάρτθτο και αρμόδιο πιςτοποιθμζνο φορζα ελζγχου, 
όπωσ προβλζπεται ςτθν ΚΥΑ (οικ. 3899/253/Φ.9.2/27-02-02). 

Εφόςον ο ανεξάρτθτοσ πιςτοποιθμζνοσ φορζασ ελζγχου διαπιςτϊςει ότι υπαίτια ο ανάδοχοσ 
παραμελεί τθν ςυντιρθςθ ι ότι ευκφνεται υπαί τια για κάποια προκλθκείςα ηθμιά ςτο Νοςοκομείο ι ςε 
τρίτουσ, τότε το Νοςοκομείο μπορεί να επιβάλλει τισ προβλεπόμενεσ από τον νόμο κυρϊςεισ, κακϊσ και 
κατάπτωςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ, ενϊ και το κόςτοσ 
πλθρωμισ του ανεξάρτθτου φορζα κα βαρφνει τον Ανάδοχο. 

Ο ανάδοχοσ δεν ευκφνεται για ηθμιζσ που οφείλονται: 
α) Σε πυρκαγιζσ, πλθμμφρεσ, κεομθνίεσ, ςειςμοφσ και γενικά πάςθσ φφςεωσ φυςικζσ ι άλλεσ 

καταςτροφζσ. 
β) Σε αποδεδειγμζνεσ απρόβλεπτεσ αυξομειϊςεισ τθσ τάςθσ του θλεκτρικοφ ρεφματοσ τθσ Δ.Ε.Θ., 

όπωσ ενδεικτικά για ηθμιζσ από πτϊςεισ, εγκλωβιςμοφσ οφειλόμενεσ ςε απότομεσ μεταβολζσ τθσ τάςθσ 
του θλεκτρικοφ ρεφματοσ εκ μζρουσ τθσ Δ.Ε.Θ., για ηθμιζσ από υπερφόρτωςθ του Δικτφου, black – out. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να αποκακιςτά αμζςωσ κάκε ζλλειψθ ι παράλειψθ ι πλθμμελι παροχι 
υπθρεςιϊν που κα παρατθρείται και γνωςτοποιείται ςϋ αυτό από το Ρ.Γ.Ν.Α. Εάν ο ανάδοχοσ δεν 
φροντίςει άμεςα για τθν αποκατάςταςθ τθσ ζλλειψθσ ι παράλειψθσ ι πλθμμελισ παροχισ υπθρεςιϊν, κα 
επιβάλλεται από το  Ρ.Γ.Ν.Α. ποινικι ριτρα, ανάλογα με το είδοσ και το μζγεκοσ τθσ κάκε περίπτωςθσ, 
παρακρατοφμενθσ από τθν μθνιαία αμοιβι. Σε περίπτωςθ υποτροπισ θ πιο πάνω ριτρα διπλαςιάηεται, 
του Ρ.Γ.Ν.Α. διατθροφντοσ το δικαίωμα καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ και κιρυξθσ του αναδόχου ζκπτωτου, 
παράλλθλα με τθν αξίωςθ του Ρ.Γ.Ν.Α. για κατάπτωςθ τθσ εγγυθτικισ καλισ εκτζλεςθσ υπζρ αυτοφ. 

 
 

ΑΘΟ 3ο: ΑΝΩΤΕΑ ΒΙΑ 
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 Τα ςυμβαλλόμενα μζρθ δεν ευκφνονται για τθ μθ εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν τουσ υποχρεϊςεων, ςτο 
μζτρο που θ αδυναμία εκπλιρωςθσ οφείλεται ςε περιςτατικά ανωτζρασ βίασ. Ωσ τζτοια δεν κεωροφνται 
για τον ανάδοχο όςα ευρίςκονται αντικειμενικά εντόσ του πεδίου οικονομικισ δραςτθριότθτασ και 
ελζγχου του αναδόχου. 

 Ο ανάδοχοσ, επικαλοφμενοσ υπαγωγι τθσ αδυναμίασ εκπλιρωςθσ υποχρεϊςεϊν του ςε γεγονόσ που 
εμπίπτει ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο, οφείλει να γνωςτοποιιςει και επικαλεςκεί προσ τθν Ανακζτουςα 
Αρχι τουσ ςχετικοφσ λόγουσ και περιςτατικά εντόσ αποςβεςτικισ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τότε 
που ςυνζβθςαν, προςκομίηοντασ τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. Θ Ανακζτουςα Αρχι υποχρεοφται 
να απαντιςει εντόσ είκοςι (20) θμερϊν από λιψεωσ του ςχετικοφ αιτιματοσ του αναδόχου, διαφορετικά 
με τθν πάροδο άπρακτθσ τθσ προκεςμίασ τεκμαίρεται θ αποδοχι του αιτιματοσ. 

 

ΑΘΟ 4ο : ΡΛΗΩΜΗ – ΚΑΤΗΣΕΙΣ 

Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τον πιο κάτω τρόπο :  

Θ πλθρωμι του αναδόχου κα γίνεται εντόσ εξιντα (60) θμερϊν, υπολογιηόμενων από τθν επομζνθ τθσ 
υποβολισ του τιμολογίου του αναδόχου και τθν ςφνταξθ ςχετικοφ πρακτικοφ από τθν Επιτροπι Τεχνικισ 
Επίβλεψθσ & Ραρακολοφκθςθσ, που κα οριςτεί από τθ Διοίκθςθ και μετά τθν κεϊρθςθ του ςχετικοφ 
χρθματικοφ εντάλματοσ από τθν Υπθρεςία του Επιτρόπου του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου ςτο Ν. Ζβρου και 
κατά  βάςθ του άρκρου 18 του Ν. 2469/1997. Αντικείμενο τθσ Επιτροπισ Τεχνικισ Επίβλεψθσ & 
Ραρακολοφκθςθσ είναι θ επίβλεψθ τθσ τιρθςθσ των όρων τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ από τον ανάδοχο, 
κακϊσ και θ παρακολοφκθςθ  τθσ καλισ κακθμερινισ λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ των ανελκυςτιρων του 
Ρ.Γ.Ν.Α. από αυτόν. Επιπροςκζτωσ θ εν λόγω Επιτροπι Τεχνικισ Επίβλεψθσ & Ραρακολοφκθςθσ 
υπογράφει και το πρακτικό ποιοτικισ & πλιρουσ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν ςυντιρθςθσ των ανελκυςτιρων 
για το χρονικό διάςτθμα που ηθτείται θ πλθρωμι.  
 
   Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και 
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, κακϊσ και 
κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον 
ζλεγχο και τθν πλθρωμι.  

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

α) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει) 

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

γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 
Ρροςφυγϊν  

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

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

 

ΑΘΟ 5ο:  ΕΚΧΩΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 
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Σελίδα 62 

 Ο ανάδοχοσ δεν δικαιοφται να μεταβιβάςει ι εκχωριςει τθ Σφμβαςθ ι μζροσ αυτισ ι τισ εξ αυτισ 
πθγάηουςεσ υποχρεϊςεισ του χωρίσ τθν ζγγραφθ ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

 

ΑΘΟ 6ο : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

     Για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ κατζκεςε τθν υπ. αρικμ. 
………………………………… εγγυθτικι επιςτολι ποςοφ ………………….€ τθσ Τράπεηασ …………………….., θ οποία κα 
επιςτραφεί ςτον προμθκευτι μετά τθν πλιρθ και κανονικι εκτζλεςθ των όρων τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ.              

 

ΆΘΟ 7ο: ΠΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

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

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

 

ΆΘΟ 8ο: ΤΟΡΟΡΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΕΙΑ ΤΗΣ  

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου 

 

Άρκρο 9ο: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 

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

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

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

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

 

ΆΘΟ 10ο: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 

Διαμορφϊνονται από τισ προβλεπόμενεσ ςτθν διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ και από τθν 
προςφορά του αναδόχου.   
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Σελίδα 63 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΟΜΕΝΟΙ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΨΗΜΝ4690Ω3-ΒΕΤ





 

Σελίδα 64 
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