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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                ΑΡ.  ΤΣΗΜ ΔΗΓΗ :26208      

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔIA  

6Η Τ.Π.Δ. 

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΡΣΑ 

ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 

ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ  

ΣΗΛ: 2681361128 

FAX: 2681021414 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: Μπόκος Γ.-Σσώλα 

                           Π.-Αραβαντινού Ρ. 

 
e-mail: bokosg@gnartas.gr 
e - mail : tsolap@gnartas.gr 
e-mail : ARAVANTINOUR@gnartas.gr  
              www.gnartas.gr 

 

                                                      ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ αριθμ. Γ.. 123 / 2016 

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ 

ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΚΑΙ 

ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΚΣΙΡΙΧΝ ΣΟΤ Γ.Ν. ΑΡΣΑ ΚΑΙ ΣΟΤ 

ΚΔ.Φ.Ι.ΑΠ. ΑΡΣΑ με κριτάριο κατακύρωσης τη ταμηλότερη. (CPV:50711000-2 & 

50712000-9) 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ: 328.000,00 €  σσμπεριλαμβανομΫνοσ Φ.Π.Α 

 

         ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ – ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

 

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ Γ.Ν. ΑΡΣΑ 

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

ΤΠΗΡΔΙΔ ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ 

ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΧΝ 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΚΣΙΡΙΧΝ ΣΟΤ Γ.Ν. ΑΡΣΑ 

ΚΑΙ ΣΟΤ ΚΔ.Φ.Ι.ΑΠ. ΑΡΣΑ 

ΚΧΓΙΚΟ CPV 50712000-9& 50711000-2 

ΔΙΓΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Γηεζλήο Αλνηθηόο  Ηιεθηξνληθόο  Γηαγσληζκόο 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ Υακειόηεξε Σηκή 

ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΘΔΙΑ 

ΓΑΠΑΝΗ 

328.000,00 € σσμπερ. ΦΠΑ 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ 

ΤΜΒΑΗ 

Ένα  (1) Ϋτος 

 

ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

Σακτικός  Προϋπολογισμός  

ΚΧΓΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ 

ΔΞΟΓΟΤ (ΚΑΔ) 

0439  

         

 

ΣΟΠΟ ΚΑΣΑΘΔΗ ΣΧΝ 

ΠΡΟΦΟΡΧΝ  

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΟΒΟΛΗ: ηε δηαδηθηπαθή  πύιε 

www.promitheus.gov.gr  ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο  

mailto:tsolap@gnartas.gr
http://www.gnartas.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ.) 

ΔΝΣΤΠΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑ ΠΔΡΙΠΣΧΗ 

: 

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΡΣΑ 

ΛΟΦΟ ΠΔΡΑΝΘΗ 1 , Σ.Κ. 47100, ΑΡΣΑ 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΝΑΡΞΗ 

ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

3/08/2016 και ώρα 15:00 μ.μ  ηε δηαδηθηπαθή  πύιε 

www.promitheus.gov.gr  ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο  

Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ.) 

 

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 

ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΟΒΟΛΗ: 15/09/2016 

ΧΡΑ:15:00 μ.μ ζηε δηαδηθηπαθή  πύιε 

www.promitheus.gov.gr  ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο  

Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ.) 

ΔΝΣΤΠΗ ΠΡΟΦΟΡΑ: Σα ζηνηρεία θαη ηα 

δηθαηνινγεηηθά ηεο πξνζθνξάο πνπ ππνβάιινληαη 

ειεθηξνληθά πξνζθνκίδνληαη θαηά πεξίπησζε ζε έληππε 

κνξθή εληόο πξνζεζκίαο ηξηώλ εξγαζίκσλ εκεξώλ από 

ηελ εκεξνκελία ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ 

ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

 Η απνζθξάγηζε  ησλ πξνζθνξώλ ησλ ππνςεθίσλ 

αλαδόρσλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί  κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο  

πύιεο www.promitheus.gov.gr  ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο  

Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ.) ζηηο 

20/09/2016, ημΫρα Σρέτη και  ΧΡΑ 11:00 π.μ 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΙΥΤΟ 

ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

120 ΜΫρες 

ΣΔΥΝΙΚΔ  

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

ΠαρΪρτημα Β΄ 

ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ ΠαρΪρτημα Γ΄ 

ΚΡΑΣΗΔΙ ΔΠΙ ΣΗ 

ΣΙΜΗ ΣΧΝ ΔΙΓΧΝ 

 α) ην δύν ηνηο εθαηό (2%) ππέξ ηεο Φπρηθήο Τγείαο 

βάζεη ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 3580/07.β) παξαθξάηεζε 

0,1% ηνπ Ν. 4013/2011γ) Υαξηόζεκν 3,6% ηνπ Ν. 

4013/2011 επί ηεο θξάηεζεο ηεο πεξίπησζεο  

ΦΟΡΟ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ 

(ΑΡΘΡΟ 24 ν. 2198/94) 

Καηά ηελ πιεξσκή παξαθξαηείηαη θόξνο εηζνδήκαηνο 

ζύκθσλα κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 γηα παξνρή 

ππεξεζηώλ 8%. 

ΑΝΑΡΣΗΗ Τπνρξεσηηθή αλάξηεζε ηνπ ζπλόινπ ηεο δηαθήξπμεο 

(όπσο θαη νη ππόινηπεο δηαθεξύμεηο) ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

λνζνθνκείνπ θαη ζην ΔΗΓΗ-ΚΗΜΓΗ στις 

27/07/2016 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΠΟΣΟΛΗ 

ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΣΗΝ 

ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ ΣΗ 

ΚΤΒΔΡΝΗΗ 

  27/07/ 2016 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΠΟΣΟΛΗ 

ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΣΟΝ 

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΔΡΗΙΟ 

ΣΤΠΟ 

  27/07/2016 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΠΟΣΟΛΗ  

ΓΗΜΟΙΔΤΗ 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΗΝ 

26/07/2016 

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

 

 

 

 

Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ   Δ Η 

  

Γηεζλή Αλνηθηφ ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο γηα ηελ Αλάδεημε 

Αλαδόρνπ Τπεξεζηώλ Δπηζθεπήο θαη πληήξεζεο Μεραλνινγηθώλ θαη Ζιεθηξνινγηθώλ 

Δγθαηαζηάζεσλ Κηηξίσλ  ηνπ  Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Άξηαο θαη ηνπ ΚΔ.Φ.Η.ΑΠ. Άξηαο, (CPV: 

50712000-9 & 50711000-2) 

  κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ ρακειφηεξε ηηκή  . ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ελ ιφγσ δηαγσληζκνχ 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ν αλαινγνχλ Φ.Π.Α. 24%. 

1. Πξνζθνξέο ζα  ππνβιεζνύλ γηα ην ζύλνιν ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ ηνπ Γεληθνύ 

Ννζνθνκείνπ Άξηαο θαη ηνπ ΚΔ.Φ.Η.ΑΠ. Άξηαο,     

2. Ο Γηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ζε πξνζεζκία πελήληα δύν  (52) εκεξώλ απφ ηελ 

εκεξνκελία απνζηνιήο ηεο πεξίιεςεο ηεο δηαθήξπμεο  ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο. 

3. Ο Γηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ειεθηξνληθά απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ Γηαγσληζκψλ (εθεμήο: «Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ») ηνπ Γ.Ν ΑΡΣΑ θαη ηα 

αξκφδηα πξνο ηνχην πηζηνπνηεκέλα φξγαλα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κε ρξήζε ηεο 

πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..), 

κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr.  

4. Χο εκεξνκελία έλαξμεο ππνβνιήο πξνζθνξώλ ζηε δηαδηθηπαθή πχιε 

www.promitheus.gov.gr ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. νξίδεηαη ε: 3ε/08/2016 , εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα: 

15:00 κ.κ. 

5. Χο θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξώλ ζηε δηαδηθηπαθή πχιε 

www.promitheus.gov.gr ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. νξίδεηαη ε: 15ε/09/ 2016, εκέξα Πέκπηε θαη ώξα: 

15:00 κ.κ 

6. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο ελ ιφγσ θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο δελ ππάξρεη ε 

δπλαηφηεηα ππνβνιήο πξνζθνξάο κέζσ ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ. 

7. Ζκεξνκελία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξώλ ζηε δηαδηθηπαθή πχιε νξίδεηαη ε : 20/09/2016 

, εκέξα Σξίηε θαη ώξα 11:00 π.κ. 

8. Ο ρξφλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη θάζε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία κέζσ ηνπ πζηήκαηνο 

βεβαηψλεηαη απηφκαηα κε ππεξεζίεο ρξνλνζήκαλζεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 3 

ηνπ άξζξ. 6 ηνπ λ. 4155/2013 θαζψο θαη ζην άξζξν 6 ηεο ΤΑ/Π1/2390/16.10.2013. 

9. ε θάζε ζηάδην ηεο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, ακέζσο κεηά ηελ απνζθξάγηζε, νη 

έρνληεο ην ζρεηηθφ δηθαίσκα πξνζθέξνληεο δχλαληαη λα έρνπλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζηα 

http://www.promitheus.gov.gr/
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πεξηερφκελα ησλ απνζθξαγηζζέλησλ θαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα 

νξηδφκελα ζηελ νηθεία λνκνζεζία. 

10. Γελ επηηξέπνληαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο θαη αληηπξνζθνξέο. 

11. Οη ππνβαιιφκελεο ζηνλ παξφληα δηαγσληζκφ πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο 

ππνςήθηνπο γηα εθαηόλ είθνζη (120) εκεξνινγηαθέο εκέξεο, πξνζκεηξνχκελεο απφ ηελ 

επνκέλε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ. Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα 

παξαηείλεηαη, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

12. Οη Τπνςήθηνη Αλάδνρνη κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ αηηήκαηα παξνρήο ζπκπιεξσκαηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ θαη δηεπθξηλίζεσλ γηα ην πεξηερφκελν ηεο Πξνθήξπμεο, θέξνληα ςεθηαθή 

ππνγξαθή, ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Γηαγσληζκνχ κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο 

www.promitheus.gov.gr ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. κέρξη θαη νθηψ (8) εκέξεο πξν ηεο εθπλνήο ηεο 

πξνζεζκίαο άζθεζεο ηεο έλζηαζεο ηνπ άξζξνπ 15 παξ. 2 πεξ. α ηνπ Π.Γ. 118/2007. Ζ Γ/λζε 

Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ζα απαληήζεη ειεθηξνληθά, ηαπηφρξνλα θαη ζπγθεληξσηηθά ζε φιεο ηηο 

δηεπθξηλίζεηο πνπ ζα δεηεζνχλ εληφο ηνπ αλσηέξσ δηαζηήκαηνο ην αξγφηεξν ηξεηο (3) 

εξγάζηκεο εκέξεο, πξν ηεο εθπλνήο ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο. 

13. Δθφζνλ ηέηνηεο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ή δηεπθξηλίζεηο δεηεζνχλ κεηά ην πέξαο ηνπ 

νξηδφκελνπ αλσηέξσ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, νη ζρεηηθέο απαληήζεηο δίλνληαη επίζεο 

ειεθηξνληθά, έσο 6 εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, 

ρσξίο νη Τπνςήθηνη λα έρνπλ δηθαίσκα έλζηαζεο, δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 15, παξ.2, πεξ. α ηνπ 

π.δ. 118/2007. 

14. Σα εξσηήκαηα ζα απεπζχλνληαη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή απνθιεηζηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα, 

κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη παξαπάλσ. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δελ ζα απαληήζεη ζε 

εξσηήκαηα πνπ ζα έρνπλ ππνβιεζεί κε ηξφπν άιιν απφ ηνλ σο άλσ πξνδηαγεγξακκέλν. 

15. Μεηά ηελ ππνβνιή θαη απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, δηεπθξηλήζεηο, ηξνπνπνηήζεηο ή 

απνθξνχζεηο φξσλ ηεο Πξνθήξπμεο, δε γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

16. Πξνο δηεπθφιπλζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, ην πιήξεο θείκελν ηεο δηαθήξπμεο κε ηα ζπλεκκέλα 

κέξε ηεο (ζε ειεθηξνληθή κνξθή) ζα δηαηίζεηαη απφ ηνπο δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο www.gnartas.gr . Δπίζεο, ζα αλαξηεζεί ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ ΚΖΜΓΖ 

http://www.eprocurement.gov.gr.  

17. Καλέλαο ππνςήθηνο δελ κπνξεί, ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε, λα επηθαιεζηεί πξνθνξηθέο 

απαληήζεηο εθ κέξνπο νπνηνπδήπνηε ππαιιήινπ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ζρεηηθά κε ηνπο 

φξνπο ηνπ παξφληνο Γηαγσληζκνχ. 

18. Πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο  ζα δεκνζηεπηεί: ηελ Τπεξεζία Δπηζήκσλ Δθδφζεσλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο - ζην Φ.Δ.Κ – Σεχρνο Γηαθεξχμεσο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, ζε δχν (2) 

εκεξήζηεο νηθνλνκηθέο εθεκεξίδεο επξείαο θπθινθνξίαο θαη ζε κία ηνπηθή εθεκεξίδα. Δπίζεο, 

ζα αλαξηεζεί θαη ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γη@χγεηα: http://et.diavgeia.gov.gr. Σα 

έμνδα δεκνζίεπζεο, ζηνλ ειιεληθφ ηχπν βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 

3548/2007, φπσο ηζρχεη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 46 ηνπ Ν.3801/09. 

 

http://www.gnartas.gr/
file:///C:/Documents%20and%20Settings/user/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20files/Content.Outlook/PUWSK9TM/www.eprocurement.gov.gr
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Άξζξν 1 

Ζ δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνύ δηέπεηαη από ηα παξαθάησ:  

 

1.1 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 60/2007 (ΦΔΚ 64/η.Α’/16-3-2007), πεξί πξνζαξκνγήο ηεο κε αξηζκφ 

2004/18/ΔΚ  Οδεγίαο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 31εο 

Μαξηίνπ 2004 (EL 134/30-4-2004)  πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ. 

1.2 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 118/2007 (ΦΔΚ 150/η.Α’/ 10-7-2007), πεξί Καλνληζκνχ Πξνκεζεηψλ 

Γεκνζίνπ (Κ.Π.Γ). 

1.3 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3580/2007 (ΦΔΚ 134/η.Α’/ 18-6-2007) πεξί Πξνκεζεηψλ Φνξέσλ 

επνπηεπφκελσλ απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο φπσο ηξνπνπνηήζεθε κεηαγελέζηεξα κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν.3846/2010 (ΦΔΚ 

66/η.Α’/11-05-2010) θαη ηζρχεη. 

1.4 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3329/2005 (ΦΔΚ 81/η.Α’/04-04-2005),  πεξί Δζληθνχ πζηήκαηνο 

Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ N. 

3527/2007 (ΦΔΚ 25/η.Α/ 9-2-2007) θαη ηζρχεη. 

1.5 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2889/2001 (Φ.Δ.Κ. 37/η.Α’/02-03-2001) πεξί Βειηίσζεο θαη 

εθζπγρξνληζκνχ ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο.  

1.6 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2955/2001 (Φ.Δ.Κ. 256/η.Α’/02-11-2001) πεξί πξνκεζεηψλ 

Ννζνθνκείσλ θαη ινηπψλ κνλάδσλ πγείαο ησλ Πε..Τ θαη άιιεο δηαηάμεηο φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 

1.7 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2741/1999 (ΦΔΚ 199/η.Α’/ 28-09-1999), πεξί Δληαίνπ Φνξέα Διέγρνπ 

ηξνθίκσλ, άιιεο ξπζκίζεηο ζεκάησλ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη άιιεο δηαηάμεηο, άξζξν 8 

(Κξαηηθέο Πξνκήζεηεο), φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε ηα άξζξα 2 ηνπ Ν. 3060/2002 

(ΦΔΚ Α’ 242 / 11-10-2002) θαη 9 Ν. 3090/2002 (ΦΔΚ Α’ 329 /24-12-2002) θαη φπσο ην 

άξζξν απηφ εθαξκφδεηαη κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ Ν. 3310/2005. 

1.8 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2690/1999 (ΦΔΚ 45/η.Α’/09-03-1999) πεξί Κχξσζεο ηνπ Κψδηθα 

Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο. 

1.9 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3886/30-9-2010 (Φ.Δ.Κ. 173/η.Α’/30-09-2010) πεξί Γηθαζηηθήο 

Πξνζηαζίαο θαηά ην ζηάδην πνπ πξνεγείηαη ηεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ δεκνζίσλ έξγσλ, 

θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 89/665.  

1.10 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Σν Π.Γ. 82/96 πεξί νλνκαζηηθνπνίεζεο ησλ κεηνρψλ ησλ Διιεληθψλ 

Αλψλπκσλ Δηαηξεηψλ πνπ κεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο αλάιεςεο έξγσλ ή πξνκεζεηψλ ηνπ 

Γεκνζίνπ ή ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 8 ηνπ Ν.3414/2005 ζρεηηθά κε ηελ νλνκαζηηθνπνίεζε ησλ 

κεηνρψλ ησλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ.   

1.11 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2286/95 (Φ.Δ.Κ. 19/η.Α’/01-02-1995) πεξί πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ 

Σνκέα θαη Ρπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ. 

1.12 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν, 3863/2010 (ΦΔΚ 115/η.Α’/15-07-2010)  
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1.13 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4155 /2013 

1.14 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4280/2014 

1.15 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4281/2014 φπσο ηζρχνπλ. 

1.16 Σελ ΚΤΑ 5804/24-11-2012 (Φ.Δ.Κ 3261/4-12-2014) « Έγθξηζε  Πξνγξάκκαηνο 

Πξνκεζεηψλ Τπεξεζηψλ θαη Φαξκάθσλ ησλ Μνλάδσλ  Τγείαο θαη Δπνπηεπνκέλσλ 

Φνξέσλ έηνπο 2014, πηζηψζεηο 2014-2015  κε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηνλ ηαθηηθφ 

πξνυπνινγηζκφ, ην πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ , ηηο ινηπέο πεγέο .  

1.17  Σελ ππ’ αξηζκ. 6484/30-12-2014 Τ.Α πεξί   Οξηζκνχ θνξέσλ  δηελέξγεηαο γηα ηελ 

πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ Τγείαο (Π.Π.Τ.Τ) έηνπο 2014, 

πηζηψζεηο 2015  θαη εμνπζηνδφηεζε γηα ηε ζπγθξφηεζε ζπιινγηθψλ νξγάλσλ γηα ηελ 

δηεμαγσγή ησλ δηαγσληζκψλ.-Παξάηαζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ 

Τγείαο (ΠΠΤΤ) ησλ εηψλ 2010,2011 θαη 2013. 

1.18  Σελ ππ’ αξηζκ. 1/17-2-2014 ζέκα έθηαθην 5ν Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ  πεξί 

εγθξίζεσο ηνπ Πξνγξάκκαηνο  Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ Τγείαο (Π.Π.Τ.Τ) έηνπο 2014, 

πηζηψζεηο 2014-2015. 

1.19  Σελ ππ’ αξηζκ.πξση. 254/06-02-2015   Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηεο 6εο Τ.Π.Δ πεξί 

νξηζκφ θνξέσλ πινπνίεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ Τγείαο 

(Π.Π.Τ.Τ) έηνπο 2014, πηζηψζεηο 2015 .  

1.20 Σελ ππ’ αξηζκ. 50/3-12-2015 ζέκα 14ν Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πεξί 

εγθξίζεσο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ.  

1.21 Σελ ππ’ αξηζκ. 78/23-3-2016, 30-03-2016  ζέκα 5ν πλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο 

Πξνκεζεηψλ Τγείαο πεξί έγθξηζεο ηεξεζείζεο δηαδηθαζίαο επί ησλ ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ Φνξέσλ Τγείαο ΠΠΤΤ 2014. 

1.22 Σελ ππ’ αξηζκ. 19/1-6-2016 ζέκα 12ν Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πεξί 

εγθξίζεσο πξνθήξπμεο ηνπ ελ ιφγσ δηαγσληζκνχ. 

 

Καηάξηηζε θαη Τπνβνιή Πξνζθνξώλ 

Άξζξν 2ν 

ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

 

Ο δηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο 

Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ) κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο 

www.promitheus.gov.gr ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ειεθηξνληθά θαη ςεθηαθά 

ππνγεγξακκέλεο, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr, ηνπ 

Δ..Ζ.ΓΖ.. κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεη ε παξνχζα δηαθήξπμε, 

ζηελ Διιεληθή γιψζζα, ζε ειεθηξνληθφ θάθειν, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην 

λ.4155/13 (ΦΔΚ/Α/29-5-2013), ζην άξζξν 11 ηεο ΤΑ Π1/2390/2013 (ΦΔΚ/Α/2677/21-

102013) «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο 
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Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..)» θαη ζην Π.Γ. 118/07 (Καλνληζκφο 

Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ). 

Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο (Πξνκεζεπηέο) 

απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή, ρνξεγνχκελε απφ πηζηνπνηεκέλε αξρή 

παξνρήο ςεθηαθήο ππνγξαθήο. O θαηάινγνο ησλ Αξρψλ πνπ παξέρνπλ ςεθηαθή 

ππνγξαθή θαη έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζηελ Διιάδα, αλαθέξεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Αξρήο 

Σειεπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκείσλ (http:www.eett.gr/ opencms/ opencms/EETT/ 

Electronic Communications/ DigitalSignatures/ Supervised List.html). ηε ζπλέρεηα 

εγγξάθνληαη ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα (Δ..Ζ.ΓΖ.. -Γηαδηθηπαθή πχιε 

www.promitheus.gov.gr ) αθνινπζψληαο ηελ θαησηέξσ δηαδηθαζία εγγξαθήο. 

   α) Οη νηθνλνκηθνί θνξείο - ρξήζηεο αηηνχληαη κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ηελ εγγξαθή ηνπο ζε 

απηφ παξέρνληαο ηηο απαξαίηεηεο  πιεξνθνξίεο θαη απνδερφκελνη ηνπο φξνπο ρξήζεο ηνπ 

ηαπηνπνηνχκελνη σο εμήο: 

- Όζνη απφ ηνπο αλσηέξσ δηαζέηνπλ ειιεληθφ Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (ΑΦΜ) 

ηαπηνπνηνχληαη κε ρξήζε ησλ δηαπηζηεπηεξίσλ (φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο) 

πνπ απηνί θαηέρνπλ απφ ην ζχζηεκα TAXISNet ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθψλ 

πζηεκάησλ. Δθφζνλ γίλεη ε ηαπηνπνίεζε, εγθξίλεηαη ε εγγξαθή ηνπ ρξήζηε απφ ην 

Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηνηρείσλ ηεο Γηεχζπλζεο Πνιηηηθήο Πξνκεζεηψλ ηεο Γελ. 

Γηεχζπλζεο Κξαηηθψλ Πξνκεζεηψλ. 

 - Οη νηθνλνκηθνί θνξείο – ρξήζηεο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο νη νπνίνη 

δελ δηαζέηνπλ ειιεληθφ Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (ΑΦΜ) αηηνχληαη ηελ εγγξαθή ηνπο 

ζπκπιεξψλνληαο ηνλ αξηζκφ ηαπηφηεηαο ΦΠΑ (VAT Ηdentification Number) θαη 

ηαπηνπνηνχληαη κε ρξήζε ησλ δηαπηζηεπηεξίσλ πνπ θαηέρνπλ απφ ην αληίζηνηρν ζχζηεκα. 

Δθφζνλ γίλεη ε ηαπηνπνίεζε, εγθξίλεηαη ε εγγξαθή ηνπ ρξήζηε απφ ην Σκήκα 

Πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηνηρείσλ ηεο Γηεχζπλζεο Πνιηηηθήο Πξνκεζεηψλ ηεο Γεληθήο 

Γηεχζπλζεο Κξαηηθψλ Πξνκεζεηψλ. 

 - Οη νηθνλνκηθνί θνξείο – ρξήζηεο ηξίησλ ρσξψλ αηηνχληαη ηελ εγγξαθή ηνπο θαη 

ηαπηνπνηνχληαη απφ ηε ΓΓΔ απνζηέιινληαο: 

- είηε ππεχζπλε δήισζε ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε κε επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή. 

- είηε έλνξθε βεβαίσζε ή πηζηνπνηεηηθφ ζε κνξθή αξρείνπ .pdf κε επίζεκε κεηάθξαζε 

ζηελ ειιεληθή, φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα IX Α γηα ηηο δεκφζηεο 

ζπκβάζεηο έξγσλ, ζην Παξάξηεκα IX Β γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ θαη ζην 

Παξάξηεκα IX Γ γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο ππεξεζηψλ ηνπ π.δ. 60/2007, θαη ζχκθσλα 

κε ηνπο πξνβιεπφκελνπο φξνπο ζην θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, 

ζηα νπνία λα δειψλεηαη / απνδεηθλχεηαη ε εγγξαθή ηνπ ζε επαγγεικαηηθφ ή εκπνξηθφ 

κεηξψν, πξνζθνκηδφκελα εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ θαη ζε έληππε κνξθή 

(πξσηφηππν ή αθξηβέο αληίγξαθν) ζηελ αξκφδηα ππεξεζία. 

β) Σν αίηεκα εγγξαθήο ππνβάιιεηαη απφ φινπο ηνπο ππνςήθηνπο ρξήζηεο ειεθηξνληθά 

κέζσ ηνπ πζηήκαηνο. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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γ) Ο ππνςήθηνο ρξήζηεο ελεκεξψλεηαη απφ ην χζηεκα ή κέζσ ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ηνπ αηηήκαηνο εγγξαθήο ηνπ. Δθφζνλ ην αίηεκα 

εγγξαθήο εγθξηζεί, ν ππνςήθηνο ρξήζηεο ιακβάλεη ζχλδεζκν ελεξγνπνίεζεο 

ινγαξηαζκνχ σο πηζηνπνηεκέλνο ρξήζηεο θαη πξνβαίλεη ζηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ 

ινγαξηαζκνχ ηνπ. 

Σα θαηά πεξίπησζε πξνζθνκηδόκελα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά, όπσο 

πεξηγξάθνληαη θαησηέξσ, ζα πξέπεη επίζεο λα ππνβιεζνύλ εληόο ηξηώλ (3) 

εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ζε εληαίν ζθξαγηζκέλν θάθειν, 

ν νπνίνο ζα θέξεη ηελ έλδεημε: 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

Άξζξν 3ν 

              ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 
 

Σα πεξηερφκελα ηνπ ειεθηξνληθνχ θαθέινπ ηεο πξνζθνξάο νξίδνληαη σο εμήο: 

(α) έλαο (ππν)θάθεινο* κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-Σερληθή Πξνζθνξά» θαη 

(β) έλαο (ππν)θάθεινο* κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά». 

*(ππν)θάθεινο: θαηεγνξία επηζπλαπηφκελσλ αξρείσλ ζην ζχζηεκα. 

 

3.1 Πεξηερόκελα (ππό)Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο - Σερληθή Πξνζθνξά» 

ηνλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-Σερληθή πξνζθνξά» ππνβάιινληαη 

ε ΔΓΓΤΖΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ θαη φια ηα απαηηνχκελα θαηά ην ζηάδην ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο 

ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ θαζψο θαη ηα ΣΔΥΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ηεο πξνζθνξάο. 

πγθεθξηκέλα,  

3.1.1 Πξνζόληα θαη δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή ελψζεηο/θνηλνπξαμίεο 

απηψλ ή ζπλεηαηξηζκνί πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην αληηθείκελν ηνπ ππφ αλάζεζε έξγνπ, πνπ 

ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ) ή ηνπ 

Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (ΔΟΥ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε πκθσλία 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, ε νπνία θπξψζεθε κε ην λφκν 

2513/1997 θαη ησλ πνιπκεξψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ηνπ Γχξνπ ηεο Οπξνπγνπάεο, ζχκθσλα κε η 
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άξζξν 5 ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ (άξ. 4 Π.Γ. 60/2007) ή πξνεξρφκελα απφ ηξίηεο ρψξεο πνπ 

έρνπλ ζπλάςεη επξσπατθέο ζπκθσλίεο κε ηελ Δ.Δ.  

 

Οη ελψζεηο πξνζψπσλ δελ ππνρξενχληαη λα πεξηβιεζνχλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ 

ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο. Χζηφζν, ζε πεξίπησζε πνπ ην δηαθεξπζζφκελν κε ηελ παξνχζα 

Έξγν θαηαθπξσζεί ζε έλσζε πξνζψπσλ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνχηαη, εθ’ φζνλ ην ζεσξήζεη 

αλαγθαίν γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο χκβαζεο, λα δεηήζεη απφ ηελ έλσζε λα πεξηβιεζεί 

νξηζκέλε λνκηθή κνξθή θαη ε έλσζε, ζηελ πεξίπησζε απηή, ππνρξενχηαη λα ην πξάμεη. 

 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.3310/2005, ειέγρεη, επί 

πνηλή απαξαδέθηνπ ηεο ππνςεθηφηεηαο, εάλ ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία ζπκκεηέρεη εμσρψξηα 

εηαηξεία θαηά ηα αλαθεξφκελα ζηελ πεξ. α΄ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ ίδηνπ λφκνπ, 

φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν.3414/2005. 

 

Σα εγθαηεζηεκέλα ζηελ Διιάδα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πξέπεη λα είλαη εγγεγξακκέλα ζηα 

νηθεία επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα θαη λα πξνζθνκίδνπλ αλάινγν πηζηνπνηεηηθφ. Οη 

ππνςήθηνη πνπ δελ έρνπλ εγθαηάζηαζε ζηελ Διιάδα πξέπεη λα απνδεηθλχνπλ ηελ εγγξαθή ηνπο 

ζε επαγγεικαηηθφ ή εκπνξηθφ κεηξψν ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζήο ηνπο ή λα πξνζθνκίδνπλ 

αλάινγε έλνξθε βεβαίσζε ή πηζηνπνηεηηθφ, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 44 ηνπ Π.Γ. 60/2007. 

 

Οη πξνζθέξνληεο ππνβάιινπλ ειεθηξνληθά καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο , ππνρξεσηηθά καδί κε ηελ 

πξνζθνξά ηνπο , ΔΠΗ ΠΟΗΝΖ ΑΠΟΚΛΔΗΜΟΤ θαη κε ηε ζεηξά πνπ αλαθέξνληαη  ηα αθφινπζα 

θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, ζε κνξθή αξρείνπ *.pdf φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζην Π.Γ. 

118/2007 , ηo N. 4155/13 (ΦΔΚ/Α/29-05-2013) θαη ην άξζξν 11 ηεο ΤΑ Π1/2390/13 «Σερληθέο 

ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ.) φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη θάησζη:   

Α. Έιιελεο Πνιίηεο 

α/α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ 

1 Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό γηα πνζό πνπ αληηζηνηρεί ζε 
πνζνζηό 2% επί ηεο ζπλνιηθήο πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο ρσξίο ΦΠΑ. Ζ εγγχεζε 
ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη γηα ηνπιάρηζηνλ έλα (1) κήλα κεηά ηε ιήςε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο 
ηεο πξνζθνξάο. Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα 
ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείνπ *.pdf θαη πξνζθνκίδεηαη απφ απηφλ ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή  ζε 
έληππε κνξθή (πξσηφηππν) εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή 

2 Δθφζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζηνπο δηαγσληζκνχο κε αληηπξφζσπφ ηνπο, ππνβάιινπλ 
καδί κε ηελ πξνζθνξά παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο. 

3 Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986(Α/75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, .  
εκείσζε : ε αλσηέξσ ππεχζπλε δήισζε θέξεη εκεξνκελία εληφο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα 
εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξν ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ θαη δελ 
απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή ηα ΚΔΠ, 
αθφκα θαη αλ άιισο νξίδεηαη ζηελ εθάζηνηε πξνθήξπμε (άξζξν 3 ηνπ Ν. 4250/2014, ΦΔΚ 
74/η.Α΄/26-04-2014). 

 ΑΝΑΛΤΣΗΚΑ ΣΖΝ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986(Α/75), , 
φπνπ λα: 

3.1  Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ, ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ νη 
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πξνζθέξνληεο. 

 Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο νη πξνζθέξνληεο 
δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε: 

1. γηα θάπνην ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ π.δ. 60/2007, δειαδή 
γηα θάπνην απφ ηα αθφινπζα: 
 • ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 
παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 351  
ηεο 29.1.1998, ζει. 1). 
• δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο      πξάμεο ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 26εο Μαΐνπ 1997 (EE C 195 ηεο 25.6.1997, ζει. 1) θαη ζην 
άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ 
(EE L 358 ηεο 31.12.1998, ζει. 2). 

• απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία 
ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (EE C 316 ηεο 
27.11.1995, ζει. 48). 

• λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην 
άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 91/308/EOK ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ηνπλίνπ 1991, γηα 
ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε 
λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (EE L 166 ηεο 
28.6.1991, ζει. 77 Οδεγίαο, ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Οδεγία  
2001/97/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, EE L 344 ηεο 
28.12.2001, ζει. 76), ε νπνία ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 2331/1995 (Α΄173) θαη 
ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 3424/2005 (Α΄305). 

2. ςεπδνξθίαο, δσξνδνθίαο, δφιηαο ρξενθνπίαο 
3. γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε 

ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο 

 Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο φηη δελ ηεινχλ: 
1. ε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξίπησζε (2) ηνπ εδ. α΄ ηεο παξ.2 ηνπ 

άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαηαζηάζεηο, δειαδή ζε πηψρεπζε ή ζε δηαδηθαζία 
θήξπμεο πηψρεπζεο, 

2. ή αλάινγε θαηάζηαζε πνπ πξνθχπηεη απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πνπ 
πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπ πξνζθέξνληνο 

 Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο  ηνπο φηη δελ ηεινχλ: 
1. ε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Π.Γ. 

60/2007 θαηαζηάζεηο, δειαδή ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε θαη πησρεπηηθνχ 
ζπκβηβαζκνχ ή ζε δηαδηθαζία ζέζεο ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε θαη πησρεπηηθνχ 
ζπκβηβαζκνχ 

2. ή αλάινγε θαηάζηαζε πνπ πξνθχπηεη απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πνπ 
πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπ πξνζθέξνληνο 

 Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο φηη είλαη: 
1. αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, πνπ αθνξνχλ εηζθνξέο 
θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη 
2. 2. θνξνινγηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 

 Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο φηη είλαη 
εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν επηκειεηήξην θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία 
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο φηη ε επηρείξεζή 
ηνπο δελ ηειεί ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξ. (2) ηνπ εδ. γ΄ ηεο παξ. 2 ηνπ 
άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαηαζηάζεηο, δειαδή ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ή εηδηθή 
εθθαζάξηζε θαη, επίζεο, φηη ε επηρείξεζε δελ ηειεί ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο 
θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο θαζψο θαη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε 
γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο θαη δελ 
ηεινχλ ζε απνθιεηζκφ απφ δηαγσληζκνχο κε βάζε ακεηάθιεηε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 
Αλάπηπμεο. 

 Να δειψλεηαη φηη αλαιακβάλεηαη ε ππνρξέσζε γηα ηελ πξνζήθνπζα θαη έγθαηξε 
πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007, πνπ 
απαηηνχληαη θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαθχξσζεο, φπσο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην άξζξν 14 
ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο (δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο) θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη 
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ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Π.Γ.118/2007. 

3.2 Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη απφ ηε δηαθήξπμε ζχκθσλα κε ηα άξζξα 8 θαη 8α ηνπ Π.Γ. 
118/2007, θαηά ην ζηάδην ηεο ζπκκεηνρήο, ζρεηηθά κε ηελ θεξεγγπφηεηα, ηελ επαγγεικαηηθή 
δξαζηεξηφηεηα, ηελ ρξεκαηνπηζησηηθή θαη νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηηο ηερληθέο ηθαλφηεηεο ηνπ 
ππνςεθίνπ πξνκεζεπηή θαη ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο, ήηνη: 

1. Τπεχζπλε δήισζε ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ 1559/1986, κε ζηελ 
νπνία ζα δειψλεηαη: 

        • Οη ηπρφλ λνκηθνί πεξηνξηζκνί ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο 
 • Όηη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο δελ έρεη δηαπξάμεη θαλέλα ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ 

παξάπησκα 
 • Όηη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο δελ έρεη θεξπρζεί έθπησηνο απφ ζχκβαζε 

πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ηνπ δεκνζίνπ 
 • Όηη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο δελ έρεη ηηκσξεζεί κε απνθιεηζκφ απφ ηνπο 

δηαγσληζκνχο πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. 
 

3.3 Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄ 75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη 
,φπνπ λα δειψλεηαη φηη: 

1. Απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο. 
2. Ζ πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο 
πξνθήξπμεο, ησλ νπνίσλ νη πξνζθέξνληεο έιαβαλ πιήξε θαη αλεπηθχιαθηε 
γλψζε. 
3. Ζ ππνβαιιφκελε πξνζθνξά θαιχπηεη ην ζχλνιν ηεο πξνκήζεηαο . 
4. Σα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αιεζή θαη αθξηβή. 
5. Παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπ ζρεηηθά κε 
νπνηαδήπνηε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα αλαβνιή ή αθχξσζε – 
καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ. 
6. πκκεηέρεη ζε κηα κφλν πξνζθνξά ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο 
δηαγσληζκνχ. 

 
Β. Αιινδαπνί 
 

α/α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ  

1 Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό γηα πνζό πνπ αληηζηνηρεί ζε 
πνζνζηό 2% επί ηεο ζπλνιηθήο πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο ρσξίο ΦΠΑ. Ζ εγγχεζε 
ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη γηα ηνπιάρηζηνλ έλα (1) κήλα κεηά ηε ιήςε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο 
ηεο πξνζθνξάο. Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα 
ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείνπ *.pdf θαη πξνζθνκίδεηαη απφ απηφλ ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή  ζε 
έληππε κνξθή (πξσηφηππν) εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή 

2 Δθφζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζηνπο δηαγσληζκνχο κε αληηπξφζσπφ ηνπο, ππνβάιινπλ 
καδί κε ηελ πξνζθνξά παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο. 

3 Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986(Α/75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη. 
 εκείσζε : ε αλσηέξσ ππεχζπλε δήισζε θέξεη εκεξνκελία εληφο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα 
εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξν ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ θαη δελ 
απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή ηα ΚΔΠ, 
αθφκα θαη αλ άιισο νξίδεηαη ζηελ εθάζηνηε πξνθήξπμε (άξζξν 3 ηνπ Ν. 4250/2014, ΦΔΚ 
74/η.Α΄/26-04-2014). 

 ΑΝΑΛΤΣΗΚΑ ΣΖΝ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986(Α/75), 
πξέπεη: 

3.1  Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ, ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ νη 
πξνζθέξνληεο. 

 Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο νη πξνζθέξνληεο 
δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε: 

1. γηα θάπνην ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ π.δ. 60/2007, δειαδή 
γηα θάπνην απφ ηα αθφινπζα: 
 • ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 
παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 351  
ηεο 29.1.1998, ζει. 1). 
• δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο      πξάμεο ηνπ 
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πκβνπιίνπ ηεο 26εο Μαΐνπ 1997 (EE C 195 ηεο 25.6.1997, ζει. 1) θαη ζην 
άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ 
(EE L 358 ηεο 31.12.1998, ζει. 2). 

• απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία 
ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (EE C 316 ηεο 
27.11.1995, ζει. 48). 

• λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην 
άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 91/308/EOK ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ηνπλίνπ 1991, γηα 
ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε 
λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (EE L 166 ηεο 
28.6.1991, ζει. 77 Οδεγίαο, ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Οδεγία  
2001/97/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, EE L 344 ηεο 
28.12.2001, ζει. 76), ε νπνία ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 2331/1995 (Α΄173) θαη 
ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 3424/2005 (Α΄305). 

2. γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο απάηεο, ππεμαίξεζεο, εθβίαζεο, 
πιαζηνγξαθίαο, ςεπδνξθίαο, δσξνδνθίαο, δφιηαο ρξενθνπίαο 

3. γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε 
ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο 

 Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο φηη δελ ηεινχλ: 
1. ε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξίπησζε (2) ηνπ εδ. α΄ ηεο παξ.2 ηνπ 

άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαηαζηάζεηο, δειαδή ζε πηψρεπζε ή ζε δηαδηθαζία 
θήξπμεο πηψρεπζεο, 

2. ή αλάινγε θαηάζηαζε πνπ πξνθχπηεη απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πνπ 
πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπ πξνζθέξνληνο 

 Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο  ηνπο φηη δελ ηεινχλ: 
1. ε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Π.Γ. 

60/2007 θαηαζηάζεηο, δειαδή ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε θαη πησρεπηηθνχ 
ζπκβηβαζκνχ ή ζε δηαδηθαζία ζέζεο ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε θαη πησρεπηηθνχ 
ζπκβηβαζκνχ 

2. ή αλάινγε θαηάζηαζε πνπ πξνθχπηεη απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πνπ 
πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπ πξνζθέξνληνο 

 Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο φηη είλαη: 
1. αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, πνπ αθνξνχλ εηζθνξέο 
θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη 
2. θνξνινγηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 

 Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο φηη είλαη 
εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν επηκειεηήξην θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο θαηά ηελ 
εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο φηη ε επηρείξεζή 
ηνπο δελ ηειεί ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξ. (2) ηνπ εδ. γ΄ ηεο παξ. 2 ηνπ 
άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαηαζηάζεηο, δειαδή ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ή εηδηθή 
εθθαζάξηζε θαη, επίζεο, φηη ε επηρείξεζε δελ ηειεί ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο 
θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ππφ αλάινγεο θαηαζηάζεηο θαζψο θαη δελ έρνπλ 
θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο 
επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο θαη δελ ηεινχλ ζε απνθιεηζκφ απφ δηαγσληζκνχο 
κε βάζε ακεηάθιεηε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο. 

 Να δειψλεηαη φηη αλαιακβάλεηαη ε ππνρξέσζε γηα ηελ πξνζήθνπζα θαη έγθαηξε 
πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007, πνπ 
απαηηνχληαη θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαθχξσζεο, φπσο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην Άξζξν 
14 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο (δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο) θαη ζχκθσλα κε ηνπο 
φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Π.Γ.118/2007. 

3.2 Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη απφ ηε δηαθήξπμε ζχκθσλα κε ηα άξζξα 8 θαη 8α ηνπ Π.Γ. 
118/2007, θαηά ην ζηάδην ηεο ζπκκεηνρήο, ζρεηηθά κε ηελ θεξεγγπφηεηα, ηελ επαγγεικαηηθή 
δξαζηεξηφηεηα, ηελ ρξεκαηνπηζησηηθή θαη νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ηηο ηερληθέο ηθαλφηεηεο ηνπ 
ππνςεθίνπ πξνκεζεπηή θαη ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο, ήηνη: 

1. Τπεχζπλε δήισζε ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ 1559/1986, κε 
ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο,   ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη: 

   • Οη ηπρφλ λνκηθνί πεξηνξηζκνί ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο 
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   • Όηη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο δελ έρεη δηαπξάμεη θαλέλα ζνβαξφ 
επαγγεικαηηθφ παξάπησκα 

• Όηη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο δελ έρεη θεξπρζεί έθπησηνο απφ ζχκβαζε 
πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ηνπ δεκνζίνπ 

• Όηη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο δελ έρεη ηηκσξεζεί κε απνθιεηζκφ απφ ηνπο 
δηαγσληζκνχο πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. 

 

3.3 Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄ 75),   φπσο εθάζηνηε ηζρχεη , 
φπνπ λα δειψλεηαη φηη: 

1. Απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο. 
2. Ζ πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο, 
ησλ νπνίσλ νη πξνζθέξνληεο έιαβαλ πιήξε θαη αλεπηθχιαθηε γλψζε. 
3. Ζ ππνβαιιφκελε πξνζθνξά θαιχπηεη ην ζχλνιν ή νξηζκέλα κφλν απφ ηα 
δεηνχκελα είδε. 
4. Σα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αιεζή θαη αθξηβή. 
5. Παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπ ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε 
απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα αλαβνιή ή αθχξσζε – καηαίσζε ηνπ 
δηαγσληζκνχ. 
6. πκκεηέρεη ζε κηα κφλν πξνζθνξά ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ. 

 
Γ. Ννκηθά πξφζσπα, Ζκεδαπά ή Αιινδαπά 
 

α/α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ 

1. Όια ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ησλ αλσηέξσ παξαγξάθσλ Α. Έιιελεο πνιίηεο θαη Β. 
Αιινδαπνί, αληηζηνίρσο. Γηεπθξηλίδεηαη φηη νη απαηηνχκελεο θαηά ηα αλσηέξσ ππεχζπλεο 
δειψζεηο ππνγξάθνληαη απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο, ζηηο πεξηπηψζεηο Δ.Π.Δ., Ο.Δ. θαη Δ.Δ. θαη απφ 
ηνλ Πξφεδξν ή απφ ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν ηνπ Γ.., ζηηο πεξηπηψζεηο Α.Δ. 

2.  Όια ηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θάζε ζπκκεηέρνληνο γηα ηελ απφδεημε ησλ αλσηέξσ ηδηνηήησλ 
θαη ηεο εμνπζίαο έθδνζεο παξαζηαηηθνχ εθπξνζψπεζεο. πγθεθξηκέλα: 
2Α. Γηα Ζκεδαπά λνκηθά πξφζσπα κε ηε κνξθή Αλσλχκνπ Δηαηξείαο (Α.Δ.) ή Δηαηξείαο 
Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο (Δ.Π.Δ.): 
   • ΦΔΚ ζχζηαζεο ηεο εηαηξείαο θαζψο θαη φισλ ησλ ηξνπνπνηήζεσλ 
   • ΦΔΚ εθπξνζσπήζεσο ηεο εηαηξίαο 
   • Πξφζθαην θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ, ζεσξεκέλν απφ ηελ αξκφδηα αξρή. 
   • Βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο, απφ ηελ νπνία λα 

πξνθχπηνπλ νη ηπρφλ κεηαβνιέο, πνπ έρνπλ επέιζεη ζην λνκηθφ πξφζσπν θαη ηα φξγαλα 
δηνίθεζεο απηνχ. 

   • Πξαθηηθφ απφθαζεο Γ.. πεξί εγθξίζεσο ζπκκεηνρήο ζε Γηαγσληζκνχο θαη 
     εμνπζηνδφηεζε ζε ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν λα θαηαζέζεη ηελ πξνζθνξά. 
 
2Β. Γηα Ζκεδαπά λνκηθά πξφζσπα κε ηε κνξθή πξνζσπηθήο εηαηξείαο (Ο.Δ. ή Δ.Δ.): 
   • Δπίζεκν αληίγξαθν ή επηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν ηνπ ζπκθσλεηηθνχ ζχζηαζεο ηεο 
εηαηξείαο θαη φισλ ησλ ηξνπνπνηήζεσλ απηνχ, θαζψο θαη ηνπ ηειεπηαίνπ ζε ηζρχ θαηαζηαηηθνχ 
ηεο εηαηξίαο. 
   • Πηζηνπνηεηηθφ πεξί κεηαβνιψλ ηεο εηαηξείαο απφ ηελ αξκφδηα αξρή 
 
2Γ. Γηα Αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα: 
Αλάινγα κε ηε κνξθή ηνπο, αληίζηνηρα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θαη πηζηνπνηεηηθά κε απηά πνπ 
αλαθέξνληαη αλσηέξσ ζηηο παξαγξάθνπο 2Α ή 2Β, ηα νπνία πξνβιέπνληαη απφ ην δίθαην ηεο 
ρψξαο ηεο έδξαο ή ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη απφ ηα νπνία απνδεηθλχεηαη ε λφκηκε ζχζηαζε θαη 
ιεηηνπξγία ηνπο, ε εγγξαθή ζηα πξνβιεπφκελα κεηξψα εηαηξηψλ θαη ην ηειεπηαίν ζε ηζρχ 
θαηαζηαηηθφ, θαη νη ινηπέο πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία, πνπ δεηνχληαη αλσηέξσ γηα ηνπο 
εκεδαπνχο. ε πεξίπησζε πνπ ε ρψξα πξνέιεπζεο δελ εθδίδεη θάπνην 
αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ, απηφ αληηθαζίζηαηαη απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ λφκηκνπ 
εθπξνζψπνπ ηνπ ππνςεθίνπ, απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη φηη: (α) δελ εθδίδεηαη ηέηνην 
πηζηνπνηεηηθφ, θαη (β) ν Τπνςήθηνο πιεξνί ην ζρεηηθφ λνκηκνπνηεηηθφ φξν. 

 
Γ. πλεηαηξηζκνί 
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α/α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ  

1. Καηά πεξίπησζε, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη αληηζηνίρσο αλσηέξσ, ππφ ζηνηρεία Α, 
Β θαη Γ θαζψο θαη ππεχζπλε δήισζε φπνπ ζα δειψλεηαη φηη ν πλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί 
λφκηκα. 
Γηεπθξηλίδεηαη φηη: 
• ην πξνζθνκηδφκελν απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηζνδχλακν έγγξαθν αθνξά ηνλ 
Πξφεδξν ηνπ Γ.. ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ θαη 
• νη απαηηνχκελεο θαηά ηα αλσηέξσ ππεχζπλεο δειψζεηο ππνγξάθνληαη απ’ απηφλ 

 
Δ. Δλψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά 

α/α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ 

1 Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα ηνλ θάζε πξνκεζεπηή, πνπ ζπκκεηέρεη 
ζηελ έλσζε. 
Δπηζεκαίλεηαη φηη ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε 
θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο έλσζεο. 

2 Γήισζε ζχζηαζεο έλσζεο πξνκεζεπηψλ, λφκηκα ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο 
ησλ δεινχλησλ, ζηελ νπνία ζα θαίλεηαη ην αληηθείκελν ησλ εξγαζηψλ ηνπ θαζελφο απφ ηνπο 
ζπκκεηέρνληεο, ε πνζφηεηα ηνπ πιηθνχ ή ην κέξνο απηνχ πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ θαζέλα εμ απηψλ 
επί ηνπ ζπλφινπ ηεο πξνζθνξάο, ν εθπξφζσπνο ηεο έλσζεο έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο 
θαη ην πξφζσπν πνπ ελδερνκέλσο ηνλ αλαπιεξψλεη. 

 

Ζ κε έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα ππνβνιή ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ ζπληζηά ιόγν 

απνθιεηζκνύ ηνπ πξνκεζεπηή απφ ηνλ δηαγσληζκφ. 

ε πεξίπησζε πνπ ην νηθείν θξάηνο δελ εθδίδεη θάπνην έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθφ, απφ ηα 

απαηηνχκελα ή πνπ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο , απηφ κπνξεί λα 

αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ή ζηα θξάηε κέιε φπνπ δελ 

πξνβιέπεηαη ε έλνξθε βεβαίσζε απφ ππεχζπλε δήισζε ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή 

δηνηθεηηθήο αξρήο , ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνο 

θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο. Ζ ππνρξέσζε αθνξά φιεο ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο ππνςεθίσλ. 

Σα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ πξνζθέξνληνο ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία 

ππνβάιινληαη απφ απηφλ ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείνπ ηχπνπ  pdf  θαη πξνζθνκίδνληαη θαηά 

πεξίπησζε απφ απηφλ  εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή, πιελ 

ησλ ΦΔΚ θαη ησλ εγγξάθσλ πνπ θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά ή ηα άιια ζηνηρεία ηνπ ππνθαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά 

ζπκκεηνρήο-ηερληθή πξνζθνξά» πνπ έρνπλ ππνβιεζεί κε ηελ ειεθηξνληθή πξνζθνξά θαη 

απαηηνχληαη λα πξνζθνκηζζνχλ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή εληφο ηεο αλσηέξσ αλαθεξφκελεο 

πξνζεζκίαο είλαη ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία πνπ δελ έρνπλ εθδνζεί/ζπληαρζεί απφ ηνλ ίδην ηνλ 

νηθνλνκηθφ θνξέα θαη θαηά ζπλέπεηα δελ θέξνπλ ηελ ςεθηαθή ηνπ ππνγξαθή. Χο ηέηνηα ζηνηρεία 

ελδεηθηηθά είλαη: ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο, πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ δεκφζηεο αξρέο ή 

άιινπο θνξείο. 

Γηθαηνινγεηηθά πνπ εθδίδνληαη ζε θξάηνο εθηφο ηεο Διιάδαο, ζα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ 

επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

3.1.2 Σερληθή Πξνζθνξά 

Ζ Σερληθή Πξνζθνξά ζπληάζζεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ αληίζηνηρε εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ 

ζπζηήκαηνο. ηελ ζπλέρεηα, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν, ζε κνξθή pdf, ην 

νπνίν ππνγξάθεηαη ςεθηαθά θαη ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Σα ζηνηρεία πνπ 
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πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ παξαγφκελνπ ςεθηαθά 

ππνγεγξακκέλνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ην ζχζηεκα 

παξάγεη ζρεηηθφ κήλπκα θαη ν πξνζθέξσλ θαιείηαη λα παξάγεη εθ λένπ ην ειεθηξνληθφ αξρείν pdf. 

Δθφζνλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο δελ έρνπλ απνηππσζεί ζην ζχλνιφ ηνπο ζηηο εηδηθέο 

ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ν πξνζθέξσλ επηζπλάπηεη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα ηα 

ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία. 

Αλαιπηηθφηεξα, ζηνλ (ππφ) θάθειν «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο – Σερληθή Πξνζθνξά», 

ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά ηα θάησζη ηα νπνία ζα θέξνπλ θαη ςεθηαθή ππνγξαθή: 

α) Πιήξε ηερληθή πεξηγξαθή ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ζε πιήξε αληαπφθξηζε-παξαπνκπή (αλά 

θεθάιαην θαη παξάγξαθν) ηφζν κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο 

δηαθήξπμεο φζν θαη ηα ζπλππνβαιιφκελα prospectus (ηερληθά θπιιάδηα ηνπ θαηαζθεπαζηή) ή 

δηθαηνινγεηηθά (ζε πξσηφηππα ή  αληίγξαθα). Πξνο ηνχην ζπληάζζεηαη θαη ππνβάιιεηαη ςεθηαθά 

ππνγεγξακκέλνο ν Πίλαθαο πκκφξθσζεο ηνπ Παξαξηήκαηνο Δ΄ ηεο παξνχζεο. 

β) Σα θαηαηηζέκελα εγρεηξίδηα (prospectus), ηα νπνία πξέπεη λα επαιεζεχνπλ ηα ηερληθά θαη 

πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλαγξάθνληαη ζηηο πξνζθνξέο. Πξέπεη λα είλαη πξσηφηππα ή 

αληίγξαθα ηνπ κεηξηθνχ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ ή εθηππψζεηο απφ επίζεκεο ηνπνζεζίεο ηνπ 

θαηαζθεπαζηή ζην δηαδίθηπν, ε αθξηβήο ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ησλ νπνίσλ πξέπεη λα δειψλεηαη 

ζηελ πξνζθνξά ή λα πξνθχπηεη ζαθψο απφ ηα ππνβιεζέληα ζηνηρεία. Πξέπεη επίζεο λα είλαη 

απηά πνπ ρξεζηκνπνηεί ν νίθνο θαηαζθεπήο πνπ πξντφληνο ζην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο πξνψζεζεο 

ησλ πσιήζεσλ ηνπ ζηηο αγνξέο (ηδησηηθέο θαη ηνπ Γεκνζίνπ) ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ. 

 

3.2  Πεξηερόκελα (ππν)θαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» 

Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά επί πνηλή απνξξίςεσο ζηνλ (ππφ)θάθειν 

«Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά». 

Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ζπληάζζεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ αληίζηνηρε εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα 

ηνπ ζπζηήκαηνο. ηελ ζπλέρεηα, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν, ζε κνξθή *.pdf, 

ην νπνίν ππνγξάθεηαη ςεθηαθά θαη ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Σα ζηνηρεία πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ παξαγφκελνπ ςεθηαθά 

ππνγεγξακκέλνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ην ζχζηεκα 

παξάγεη ζρεηηθφ κήλπκα θαη ν πξνζθέξσλ θαιείηαη λα παξάγεη εθ λένπ ην ειεθηξνληθφ αξρείν pdf. 

Δθφζνλ ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά δελ έρεη απνηππσζεί ζην ζχλνιφ ηνπο ζηηο εηδηθέο ειεθηξνληθέο 

θφξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ν πξνζθέξσλ επηζπλάπηεη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα ηα ζρεηηθά 

ειεθηξνληθά αξρεία. 

ηελ πεξίπησζε απηή ν (ππν)θάθεινο «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» ηνλ νπνίν ζα ππνβάιεη 

ν ππνςήθηνο Πξνκεζεπηήο πξέπεη λα πεξηέρεη ζπκπιεξσκέλνπο ηνπο Πίλαθεο Οηθνλνκηθήο 

Πξνζθνξάο ηνπ Παξαξηήκαηνο Α ηεο παξνύζεο. 

Καηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο απφ ηνλ Οηθνλνκηθφ Φνξέα ζεκαίλνληαη απφ απηφλ κε ρξήζε 

ηνπ ζρεηηθνχ πεδίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ηα ζηνηρεία εθείλα ηεο πξνζθνξάο ηνπ πνπ έρνπλ 

εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα. 
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Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα ην ζύλνιν ησλ  ππό αλάζεζεο ππεξεζηώλ . 

Πεξηπηψζεηο πξνζθνξψλ πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηνπο απαξάβαηνπο φξνπο ηεο 

Γηαθήξπμεο  ζπλεπάγνληαη απφξξηςε ησλ πξνζθνξψλ. 

Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη. 

Πξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

 

3.2.1 Σηκέο 

Οη ηηκέο ησλ πξνζθνξψλ γηα ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο θαζψο θαη νπνηαζδήπνηε κνξθήο 

εμνπιηζκφ ζα εθθξάδνληαη ζε Δπξψ. Πξνζθνξέο πνπ δελ δίλνπλ ηηο ηηκέο ζε ΔΤΡΧ ή πνπ 

θαζνξίδνπλ ζρέζε ΔΤΡΧ πξνο μέλν λφκηζκα ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

Ζ αλαγξαθή ηεο ηηκήο ζε ΔΤΡΧ, κπνξεί λα γίλεηαη κε δχν δεθαδηθά ςεθία, εθφζνλ ρξεζηκνπνηείηαη 

ζε ελδηάκεζνπο ππνινγηζκνχο. Σν γεληθφ ζχλνιν ζηξνγγπινπνηείηαη ζε δπν δεθαδηθά ςεθία, πξνο 

ηα άλσ εάλ ην ηξίην δεθαδηθφ ςεθίν είλαη ίζν ή κεγαιχηεξν ηνπ πέληε θαη πξνο ηα θάησ εάλ είλαη 

κηθξφηεξν ηνπ πέληε. 

Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή ή δελ δίδεηαη εληαία 

ηηκή γηα νιφθιεξε ηελ πξνζθεξφκελε πνζφηεηα, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ην εθάζηνηε πνζνζηφ Φ.Π.Α. επί ηνηο εθαηφ, ηεο αλσηέξσ ηηκήο ζα ππνινγίδεηαη 

απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα. 

ε πεξίπησζε πνπ ην πξνζθεξφκελν είδνο ζπγθξνηείηαη απφ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο κέξε πνπ 

ππφθεηληαη ζε δηαθνξεηηθφ πνζνζηφ Φ.Π.Α, ζα δίδεηαη ππνρξεσηηθά ηηκή ρσξηζηά γηα θάζε κέξνο 

απ’ απηά. 

Ζ ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεηαη κε βάζε ην θφζηνο πνπ ζα πξνθχςεη απφ ην ζχλνιν ησλ 

εηδψλ. 

ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά ν αληίζηνηρνο θσδηθφο είδνπο ζην 

Παξαηεξεηήξην Σηκψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη ε ηξέρνπζα ηηκή (γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ έρεη 

εθαξκνγή). Οηθνλνκηθέο πξνζθνξέο πνπ είλαη αλψηεξεο απφ ηηο ηηκέο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην 

Παξαηεξεηήξην Σηκψλ ηεο Δπηηξνπήο Πξνκεζεηψλ Τγείαο θαηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 

θαηάζεζεο πξνζθνξψλ ηνπ δηαγσληζκνχ, απνξξίπηνληαη. (Ν. 3918/2011, άξζξν 13, - ΦΔΚ 

31/η.Α’/02.03.2011).Οηθνλνκηθέο πξνζθνξέο πνπ είλαη αλψηεξεο απφ ηηο ηηκέο πνπ θαηαγξάθνληαη 

ζην Παξαηεξεηήξην Σηκψλ ηεο Δπηηξνπήο Πξνκεζεηψλ Τγείαο θαηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 

θαηάζεζεο πξνζθνξψλ ηνπ δηαγσληζκνχ, απνξξίπηνληαη (Ν. 3918/2011, άξζξν 13, - ΦΔΚ 

31/η.Α’/02.03.2011). 

 

3.2.2 ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΧΜΖ – ΚΡΑΣΖΔΗ 

Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη κεηά ηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ/ππεξεζηψλ κε ηελ 

έθδνζε ηνπ ζρεηηθνχ  εληάικαηνο πιεξσκήο  θαη κέζα ζηελ λφκηκε πξνζεζκία πνπ πξνβιέπεηαη 

ζηε ππνπαξάγξαθν Ε5 ηνπ Ν. 4152 (ΦΔΚ 107/09.05.2013, η.Α). 
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Όιεο νη πιεξσκέο ζα γίλνληαη ζε επξψ κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαηά ην ρξφλν πιεξσκήο θαη ζε ρξφλν 

πξνζδηνξηδφκελν απφ ηελ αλαγθαία δηνηθεηηθή δηαδηθαζία γηα έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ ρξεκαηηθψλ 

εληαικάησλ. 

Γηα φιεο ηηο πιεξσκέο ζα εθδίδνληαη ηα απαξαίηεηα λφκηκα παξαζηαηηθά / δηθαηνινγεηηθά. Απφ 

θάζε ηηκνιφγην ηνπ Αλαδφρνπ ζα γίλνληαη φιεο νη λφκηκεο θξαηήζεηο, ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο 

θάζε θνξά Νφκνπο θαη ζρεηηθέο Δγθπθιίνπο ησλ αξκφδησλ Τπνπξγείσλ. : α) ην δύν ηνηο εθαηό 

(2%) ππέξ ηεο Φπρηθήο Τγείαο βάζεη ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 3580/07.β) παξαθξάηεζε 0,1% ηνπ 

Ν. 4013/2011γ) Υαξηόζεκν 3,6% ηνπ Ν. 4013/2011 επί ηεο θξάηεζεο ηεο πεξίπησζεο (β). 

Ζ ακνηβή ηνπ Αλαδόρνπ ζα επηβαξύλεηαη από ηελ παξαθξάηεζε θόξνπ εηζνδήκαηνο 

ζύκθσλα κε ηνλ πξνβιεπόκελν από ην άξζξν 24 ηνπ   Ν.2198/94 θόξνο εηζνδήκαηνο. 

 

Άξζξν 4. Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε Πξνζθνξώλ 

 

Ζ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη ζηηο 20.09.2016, εκέξα Σξίηε   θαη 

ώξα 11:00 π.κ., κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην ζχζηεκα νξγάλσλ ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ γηα ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ. Καηά ηελ πξναλαθεξφκελε εκεξνκελία θαη ψξα γίλεηαη απνζθξάγηζε 

κφλν ησλ ειεθηξνληθψλ (ππφ)θαθέισλ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο Σερληθή Πξνζθνξά». Οη 

ειεθηξνληθνί (ππν)θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ απνζθξαγίδνληαη ειεθηξνληθά κέζσ ησλ 

αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην ζχζηεκα νξγάλσλ ζε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα γλσζηνπνηεζεί 

ζε απηνχο ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο θξίζεθαλ απνδεθηέο κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ινηπψλ 

ζηνηρείσλ απηψλ. 

Ακέζσο κεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ (ππν)θαθέισλ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο – 

Σερληθή Πξνζθνξά», νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ζα έρνπλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζην 

πεξηερφκελν ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγίζζεθαλ. Οκνίσο, κεηά ηελ ειεθηξνληθή 

απνζθξάγηζε ησλ (ππν)θαθέισλ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», νη πξνζθέξνληεο ησλ νπνίσλ νη 

νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο απνζθξαγίζζεθαλ, ζα έρνπλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν 

ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγίζζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ηηκψλ πνπ 

πξνζθέξζεθαλ. 

 

Άξζξν 5. Γηαδηθαζία Ζιεθηξνληθήο Αμηνιόγεζεο Πξνζθνξώλ 

Μεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή πξνβαίλεη ζηελ 

αμηνιφγεζε απηψλ κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην χζηεκα νξγάλσλ ηεο, 

εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ γηα ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη 

ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο θαηά πεξίπησζε Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

πγθεθξηκέλα κέζα απφ ην χζηεκα ηδίσο: 

• Ζ αξκφδηα επηηξνπή αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ, πνπ έρεη νξηζζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή 

θαη ηα κέιε ηεο, πηζηνπνηεκέλνη ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο, πξνβαίλεη ζηε δηαδηθαζία ειέγρνπ θαη 

αμηνιφγεζεο ησλ θαηά πεξίπησζε θαθέισλ θαη ππνθαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ. 
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• Ζ αξκφδηα επηηξνπή αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ζπληάζζεη θαη ππνγξάθεη ηα θαηά πεξίπησζε 

πξαθηηθά αμηνιφγεζεο ησλ θαθέισλ θαη ππνθαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ. 

• Ζ αλαζέηνπζα αξρή εθδίδεη ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο επί ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ειεθηξνληθψλ 

πξνζθνξψλ. 

• Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ελεκεξψλνληαη γηα ηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςε ηεο 

πξνζθνξάο ηνπο. 

• Ζ επηηξνπή αμηνιφγεζεο δηαγσληζκνχ ή άιινη πηζηνπνηεκέλνη ρξήζηεο απφ ηελ αλαζέηνπζα 

αξρή ηνπ δηαγσληζκνχ απεπζχλνπλ αηηήκαηα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ρξήζηεο –νηθνλνκηθνχο θνξείο 

γηα παξνρή δηεπθξηλίζεσλ επί ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη νη ρξήζηεο – νηθνλνκηθνί θνξείο 

παξέρνπλ ηηο δηεπθξηλίζεηο εληφο ησλ θαηά πεξίπησζε πξνζεζκηψλ πνπ ηνπο νξίδνληαη. 

 

ΑΡΘΡΟ 6. Γηαδηθαζία Αλάδεημεο Μεηνδόηε- Γηθαηνινγεηηθά Καηαθύξσζεο 

Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ην άξζξν 20 ηνπ Π.Γ. 118/07, ν πξνζθέξσλ ζηνλ 

νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, εληφο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηε ζρεηηθή 

εηδνπνίεζε πνπ ηνπ απνζηέιιεηαη ειεθηξνληθά, ππνβάιιεη ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο, ζε 

κνξθή αξρείνπ *.pdf θαη ζε θάθειν κε ζήκαλζε «Γηθαηνινγεηηθά Καηαθχξσζεο», ηα δηθαηνινγεηηθά 

πνπ απαηηνχληαη θαηά πεξίπησζε θαη αλαθέξνληαη ζην επφκελν άξζξν. Σα δηθαηνινγεηηθά 

πξνζθνκίδνληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή 

ππνβνιή θαη ζε έληππε κνξθή. 

 

6.1 ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΠΟΤ ΤΠΟΒΑΛΛΟΝΣΑΗ ΚΑΣΑ ΣΟ ΣΑΓΗΟ ΣΖ 

ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ:  

 

Α. ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΠΡΟΧΠΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ 

1. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο 

αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη, φηη δελ έρνπλ 

θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα: 

(α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο 

θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 351 ηεο 29.1.1998, ζει. 1), 

(β) δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

26εο Μαΐνπ 1997 (EE C 195 ηεο 25.6.1997, ζει. 1) θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο 

δξάζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 358 ηεο 31.12.1998, ζει. 2), 

   (γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (EE C 316 ηεο 27.11.1995, ζει. 48), 

(δ) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο 

νδεγίαο 91/308/EOK ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ηνπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε 

ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ 

παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (EE L 166 ηεο 28.6.1991, ζει. 77 Οδεγίαο, ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε 

απφ ηελ Οδεγία 2001/97/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, EE L 344 ηεο 

28.12.2001, ζει. 76) ε νπνία ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 2331/1995 (Α΄ 173) θαη ηξνπνπνηήζεθε 

κε ην λ. 3424/2005 (Α΄ 305), 

(ε) θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, 

ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξεσθνπίαο. 
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Τπφρξενη πξνζθφκηζεο Απνζπάζκαηνο Πνηληθνχ Μεηξψνπ ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο 

δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, είλαη ηα θπζηθά πξφζσπα, νη 

δηαρεηξηζηέο ησλ πξνζσπηθψλ εηαηξηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) θαη ησλ εηαηξηψλ πεξηνξηζκέλεο 

επζχλεο 

(Δ.Π.Δ.), ν Πξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο ησλ Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ (Α.Δ.), ν πξφεδξνο 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ πλεηαηξηζκνχ. 

2. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, 

πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη 

φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο. 

3. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, 

πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη 

φηη δελ ηεινχλ ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε θαη πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ θαη, επίζεο, φηη δελ 

ηεινχλ ζε δηαδηθαζία ζέζεο ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε θαη πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ. 

4. Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη 

επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο. 

 

ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαπάλσ 

πεξηπηψζεσλ (2), (3) θαη (4) εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ. 

 

Δπηπξφζζεηα, ν ππνςήθηνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ππεχζπλε δήισζε λνκίκσο ζεσξεκέλε 

γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ζηελ νπνία λα δειψλνληαη νη αζθαιηζηηθνί θνξείο ζηνπο νπνίνπο 

είλαη ππνρξεσκέλνο, θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, λα θαηαβάιεη αζθαιηζηηθέο 

εηζθνξέο γηα ην απαζρνινχκελν ζε απηφλ πξνζσπηθφ. 

5. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ή ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθήο νξγάλσζεο, κε ην 

νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζ' απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, θαηά 

ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαη αθεηέξνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ 

εγγεγξακκέλνη κέρξη ηεο επίδνζεο ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. 

6. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, 

πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη 

φηη δελ ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ Κ.Ν. 2190/20, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή εηδηθή 

εθθαζάξηζε ηνπ λ. 1892/1990 (A΄101), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή άιιεο αλάινγεο 

θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ππφ 

δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ 

ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα). Δπί εκεδαπψλ 

αλσλχκσλ εηαηξεηψλ ηα πξναλαθεξφκελα πηζηνπνηεηηθά ηεο εθθαζάξηζεο, εθδίδνληαη, φζνλ 

αθνξά ζηελ θνηλή εθθαζάξηζε απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο, 

ζην κεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ηεο νπνίαο είλαη εγγεγξακκέλε ε ζπκκεηέρνπζα ζην 

δηαγσληζκφ A.E., ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 7α.1.ηα΄ θαη 7β.12 ηνπ Κ.Ν. 

2190/20, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, θαη, φζνλ αθνξά ζηελ εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ. 1892/1990, 

φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, απφ ην αξκφδην Δθεηείν ηεο έδξαο ηεο αλσλχκνπ εηαηξείαο πνπ ηειεί 

ππφ εηδηθή εθθαζάξηζε. Δπί εκεδαπψλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη πξνζσπηθψλ 

εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) ην πηζηνπνηεηηθφ ηεο εθθαζάξηζεο, εθδίδεηαη απφ ην αξκφδην 

ηκήκα ηνπ Πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηεο ζπκκεηέρνπζαο ζηνλ δηαγσληζκφ επηρείξεζεο. 

       7. Οη ζπλεηαηξηζκνί, βεβαίσζε αξκφδηαο αξρήο φηη ν πλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα. ε 

πεξίπησζε πνπ ζηε ρψξα ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ νξηζκέλα απφ ηα πην πάλσ δηθαηνινγεηηθά 

δελm εθδίδνληαη ή δελ θαιχπηνπλ ζην ζχλνιφ ηνπο φιεο ηηο πην πάλσ πεξηπηψζεηο, πξέπεη επί 

πνηλή απνθιεηζκνχ λα αλαπιεξσζνχλ κε Έλνξθε Βεβαίσζε ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ ή, ζηα 

θξάηε φπνπ δελ πξνβιέπεηαη Έλνξθε Βεβαίσζε, κε Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ 
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ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθή αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ 

ηεο ρψξαο ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ ζηελ νπνία ζα βεβαηψλεηαη φηη ζηε ζπγθεθξηκέλε ρψξα δελ 

εθδίδνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα θαη φηη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο δελ βξίζθεηαη ζηελ αληίζηνηρε 

θαηάζηαζε. 

       8. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 ζηελ νπνία ζα δειψλνπλ φηη: 

       α) Ζ επηρείξεζή ηνπο δελ ππφθεηηαη ζε ηπρφλ λνκηθνχο πεξηνξηζκνχο ιεηηνπξγίαο, 

       β) Γελ έρεη απνθιεηζζεί ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δηαγσληζκφ, κε ακεηάθιεηε απφθαζε, 

       γ) Γελ έρνπλ ππνπέζεη ζε ζνβαξφ παξάπησκα θαηά ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο 

δξαζηεξηφηεηαο, 

       δ) Ζ επηρείξεζε είλαη ζπλεπήο ζηελ εθπιήξσζε ηφζν ησλ ζπκβαηηθψλ ηεο ππνρξεψζεσλ φζν 

θαη ησλ ππνρξεψζεψλ ηεο ελ γέλεη πξνο ην Γεκφζην ηνκέα, 

       ε) Γελ έρνπλ θάλεη ςεπδείο ή αλαθξηβείο δειψζεηο θαηά ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ πνπ 

δεηνχληαη απφ ηελ Τπεξεζία. 

 

Δθφζνλ ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε απνηειεί έλσζε/θνηλνπξαμία 

ππνςεθίσλ αλαδφρσλ πνπ ππέβαιιαλ θνηλή πξνζθνξά, πξνζθνκίδνληαη ηα παξαπάλσ θαηά 

πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά ησλ ζεκείσλ 1 έσο θαη 8 γηα θάζε κέινο πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε ή 

θνηλνπξαμία. 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη : 

o Γηθαηνινγεηηθά πνπ εθδίδνληαη ζε Κξάηνο εθηφο Διιάδαο, ζα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά 

απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ Διιεληθή γιψζζα. 

 

Ζ κε έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα ππνβνιή ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ ζπληζηά ιφγν απνθιεηζκνχ 

ηνπ πξνζθέξνληα απφ ηνλ δηαγσληζκφ 

 

6.2  ΠΡΟΘΔΣΟΗ ΟΡΟΗ 

Δάλ ζε θάπνηα ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά ή έγγξαθα, ή δελ θαιχπηνπλ 

φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ έλνξθε βεβαίσζε ηνπ 

πξνκεζεπηή πνπ γίλεηαη ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ. Γηα ηνπο 

πξνκεζεπηέο πνπ ζηε ρψξα ηνπο δελ πξνβιέπεηαη απφ ην λφκν έλνξθε βεβαίσζε, απηή κπνξεί λα 

αληηθαηαζηαζεί κε ππεχζπλε δήισζε, βεβαηνχκελνπ ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ δεινχληνο 

απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ 

νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο. 

 

Άξζξν 7. Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθώλ Καηαθύξσζεο» 

 

Ζ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο» ηνπ πξνζθέξνληνο 

ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη δύν (2) εξγάζηκεο εκέξεο κεηά θαη ηελ 

πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζε έληππε κνξθή, χζηεξα απφ ζρεηηθή εηδνπνίεζε ησλ 

ζπκκεηερφλησλ πνπ δηθαηνχληαη λα ιάβνπλ γλψζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ππεβιήζεζαλ. Ζ 

απνζθξάγηζε γίλεηαη κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην ζχζηεκα νξγάλσλ ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ γηα ηελ αλάζεζε 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ. 

Ακέζσο κεηά ηελ αλσηέξσ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε, νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ζα έρνπλ 

ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ηνπ θαθέινπ ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο πνπ 

απνζθξαγίζζεθε. 

 

Άξζξν 8. Αλάδεημε Μεηνδόηε 
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Όηαλ απηφο ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε δελ ππνβάιιεη ειεθηξνληθά θαη δελ 

πξνζθνκίζεη ζε έληππε κνξθή έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα σο άλσ έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά 

φπνπ απαηηείηαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή κε ηελ ακέζσο επφκελε ρακειφηεξε ηηκή. 

ε πεξίπησζε πνπ θαη απηφο δελ ππνβάιιεη θαη πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα 

θαη δηθαηνινγεηηθά φπνπ απαηηείηαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή κε ηελ ακέζσο 

επφκελε ρακειφηεξε ηηκή θαη νχησ θαζ΄ εμήο. 

Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνκεζεπηέο δελ ππνβάιιεη ειεθηξνληθά θαη πξνζθνκίδεη, ζχκθσλα κε ηνπο 

φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ, έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη 

δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη απφ απηέο, ν δηαγσληζκφο καηαηψλεηαη. 

 

ηηο πεξηπηψζεηο απηέο φηαλ ν ζπκκεηέρσλ ππνβάιιεη ςεπδή ή αλαθξηβή ππεχζπλε δήισζε ηεο 

παξ. 1ηνπ άξζξνπ 6 ή/θαη ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 8α ηνπ Π.Γ. 118/07 ή ν ππφρξενο πξνο ηνχην 

πξνζθέξσλ δελ ππνβάιιεη ειεθηξνληθά θαη δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο θαηά ην 

ζηάδην ηεο θαηαθχξσζεο έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηεο παξ. 2 ηνπ 

άξζξνπ 6 θαη, εθφζνλ έρνπλ δεηεζεί απφ ηελ δηαθήξπμε, ησλ πεξηπηψζεσλ α, β, θαη δ ηεο παξ. 2 

ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ ηδίνπ Γ/ηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ κεηνδφηε. 

Δπίζεο, θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ κεηνδφηε, εθφζνλ απφ ηα 

ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά πξνθχπηεη φηη δελ πιεξνχληαη ηα ζηε δηαθήξπμε θαζνξηδφκελα 

ειάρηζηα αλαγθαία φξηα ησλ νηθνλνκηθψλ θαη ηερληθψλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ άξζξνπ 8α ηνπ ΠΓ 

118/07. 

 

Άξζξν 9. Γηνηθεηηθέο Πξνζθπγέο 

 

8.1 Καηά ηεο Πξνθήξπμεο, ηεο ζπκκεηνρήο Τπνςεθίνπ ζην Γηαγσληζκφ θαη ηεο λνκηκφηεηαο ηεο 

δηελέξγεηάο ηνπ, έσο θαη ηελ θαηαθπξσηηθή απφθαζε, κπνξεί λα αζθεζεί έλζηαζε γηα ιφγνπο 

λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 

118/2007. Πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο, ζχκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4155/2013 θαη κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 4 ηνπ Ν. 

3886/2010 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 63 ηνπ Ν. 4055/2012 

8.2 Οη αλσηέξσ ελζηάζεηο θαη πξνζθπγέο ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά απφ ηνπο Τπνςεθίνπο κέζσ 

ηνπ ζπζηήκαηνο θαη επηζπλάπηεηαη ην ζρεηηθφ έγγξαθν ζε κνξθή αξρείνπ .pdf, ην νπνίν θέξεη 

ςεθηαθή ππνγξαθή. 

8.3 Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ π.δ. 

118/2007 απαηηείηαη λα πξνζθνκίδεηαη καδί κε ηελ έλζηαζε παξάβνιν θαηάζεζεο ππέξ ηνπ 

Γεκνζίνπ. ρεηηθά κε ηελ ελ ιφγσ θαηάζεζε παξαβφινπ απηφ ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά ζε κνξθή 

αξρείνπ .pdf απφ ηνπο πηζηνπνηεκέλνπο Τπνςεθίνπο θαη πξνζθνκίδεηαη ηαπηφρξνλα θαη ζε έληππε 

κνξθή (πξσηφηππν ή αθξηβέο αληίγξαθν) ζηελ αξκφδηα ππεξεζία, εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ 

εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ηνπ ππνβνιή. 
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8.4 Σν πνζφ ηνπ παξαβφινπ είλαη ίζν κε ην 0,10 % επί ηεο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο ηεο 

Τπεξεζίαο. Σν χςνο ηνπ φκσο δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ησλ 1.000 € θαη κεγαιχηεξν ησλ 

5.000 €. 

8.5 Μεηά ηελ ππνβνιή ησλ ελζηάζεσλ/πξνζθπγψλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή πξνβαίλεη ζηελ 

αμηνιφγεζε απηψλ κέζσ ησλ αξκνδίσλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην ζχζηεκα νξγάλσλ ηεο επηηξνπήο 

αμηνιφγεζεο ελζηάζεσλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 

4 ηνπ λ. 3886/2010 θαη ην άξζξν 15 ηνπ π.δ. 118/2007 

 

Άξζξν  10 . ΥΡΟΝΟ ΗΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Οη Πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνζθέξνληεο γηα εθαηφλ είθνζη εκέξεο (120) (άξζξν 

13, παξ. 1, ΠΓ 118/07) εκεξνινγηαθέο εκέξεο, πξνζεζκία πνπ αξρίδεη απφ ηελ επφκελε ηεο ιήμεο 

ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ 

παξαπάλσ αλαθεξφκελνπ ρξφλνπ απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο δχλαηαη 

λα παξαηαζεί (άξζξν 13, παξ. 3, ΠΓ 118/07), εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξηλ απφ 

ηε ιήμε ηεο, θαη’ αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην πξνβιεπφκελν απφ ηε δηαθήξπμε. 

Αλαθνίλσζε επηινγήο αλαδφρνπ κπνξεί λα γίλεη θαη κεηά ηε ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, 

δεζκεχεη φκσο ην δηαγσληδφκελν, κφλν εθφζνλ απηφο ην απνδερζεί. 

 

Άξζξν  11. ΜΔΡΗΚΖ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Πξνζθνξέο γηα ηελ πινπνίεζε κέξνπο ηεο δηαθεξπζζόκελεο κε ηελ παξνύζα ππεξεζηώλ 

δελ γίλνληαη δεθηέο . 

Άξζξν 12. ΔΓΓΤΖΔΗ 

 

Οη εγγπήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηε Γηαθήξπμε, εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή άιια λνκηθά 

πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα, ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

(ΔΔ) ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (ΔΟΥ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε 

πκθσλία Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, ε νπνία θπξψζεθε κε ην 

λφκν 2513/1997 θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζία ησλ θξαηψλ απηψλ, απηφ ην δηθαίσκα. 

Δγγπήζεηο πνπ εθδίδνληαη ζε άιιν θξάηνο εθηφο ηεο Διιάδαο, ζα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ 

επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ Διιεληθή γιψζζα. 

Οη εγγπήζεηο πξέπεη λα ζπληαρζνχλ ζχκθσλα κε ηα αληίζηνηρα ππνδείγκαηα ηνπ Παξαξηήκαηνο Η 

ηεο παξνχζαο. 

ηελ πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο εηαηξεηψλ νη εγγπήζεηο πεξηιακβάλνπλ θαη ηνλ φξν φηη ε 

εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο έλσζεο ή ηεο θνηλνπξαμίαο. 

Καηά ηα ινηπά, ζρεηηθά κε ηηο εγγπήζεηο, ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 25 ηνπ 

Κ.Π.Γ.(118/07). 

 

1. ΔΓΓΤΖΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

Οη Πξνζθέξνληεο νθείινπλ κε πνηλή απνθιεηζκνχ, καδί κε ηελ πξνζθνξά, λα θαηαζέζνπλ 

Δγγύεζε ζπκκεηνρήο ηνπο ζην δηαγσληζκό, ηεο νπνίαο ην πνζό ζα πξέπεη λα θαιύπηεη ην 

2% ηεο ζπλνιηθήο πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο ηεο Τπεξεζίαο εθηόο ΦΠΑ. 

Όηαλ ν δηαγσληζκφο αθνξά πιηθά θαη επηηξέπεηαη απφ ηελ δηαθήξπμε ε πξνζθνξά κεξηθψλ απφ 

απηά, γίλεηαη δεθηή πξνζθνξά θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε εγγχεζε δελ θαιχπηεη ην πξνβιεπφκελν 

πνζνζηφ ηεο αμίαο φισλ ησλ πξνζθεξνκέλσλ πιηθψλ, αξθεί απηή λα θαιχπηεη ην πνζνζηφ πνπ 

αλαινγεί ζηελ πξνυπνινγηδφκελε αμία ηνπ ειάρηζηνπ αξηζκνχ πιηθψλ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ 

δηαθήξπμε, ε δε θαηαθχξσζε πεξηνξίδεηαη ζηα πιηθά πνπ θαιχπηνληαη απφ ηελ εγγχεζε. 
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Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη γηα ηνπιάρηζηνλ έλα (1) κήλα κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ 

ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ Αλάδνρν κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο 

εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο θαη εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ελψ 

ζηνπο ινηπνχο Πξνζθέξνληεο κέζα ζε πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία 

Αλαθνίλσζεο ηεο Καηαθχξσζεο πξνο ηνλ αλάδνρν. 

2. ΔΓΓΤΖΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο, ην αξγφηεξν θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, λα θαηαζέζεη 

Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο, ην ύςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηό 5% ηνπ 

ζπλνιηθνύ ζπκβαηηθνύ ηηκήκαηνο ηνπ ηκήκαηνο πνπ ζα αλαιάβεη, κε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ. 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή (πνζνηηθή θαη πνηνηηθή) 

παξαιαβή ηνπ Έξγνπ θαη χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν 

ζπκβαιινκέλνπο. ε πεξίπησζε πνπ ε παξάδνζε γίλεηαη, ζχκθσλα κε ηε χκβαζε, ηκεκαηηθά, ε 

εγγχεζε απνδεζκεχεηαη ζηαδηαθά, θαηά ην πνζφλ πνπ αλαινγεί ζηελ αμία ηνπ κέξνπο ηεο 

πνζφηεηαο πνπ παξαιήθζεθε νξηζηηθά. Δπηζεκαίλεηαη φηη ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγπεηηθήο 

επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο ηεο πξνο ππνγξαθή ζχκβαζεο πξέπεη λα είλαη ανξίζηνπ ρξφλνπ, 

δειαδή ζα ηζρχεη κέρξη επηζηξνθήο ηεο ζηελ Σξάπεδα. 

ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο, ζηνλ νπνίν ζα θαηαθπξσζεί ν δηαγσληζκφο αξλεζεί λα ππνγξάςεη 

εκπξφζεζκα ηε ζχκβαζε ή λα θαηαζέζεη Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζην παξφλ ηεχρνο, ή λα εθπιεξψζεη εκπξφζεζκα νπνηαδήπνηε άιιε ππνρξέσζή ηνπ, 

πνπ απνξξέεη απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην δηαγσληζκφ, θεξχζζεηαη έθπησηνο, νπφηε ε εγγχεζε 

ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη απηνδηθαίσο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ. ηελ πεξίπησζε απηή ν ζπγθεθξηκέλνο 

δηαγσληδφκελνο βαξχλεηαη θαη κε ηα έμνδα δηελέξγεηαο λένπ δηαγσληζκνχ θαη γίλεηαη θαηαινγηζκφο 

ζε βάξνο ηνπ αξλεζέληνο λα ππνγξάςεη ππνςεθίνπ, ηεο νηθνλνκηθήο δηαθνξάο πνπ ηπρφλ 

πξνθχπηεη εάλ ηειηθά ε αλαζέηνπζα αξρή πξνθξίλεη απηή ηε ιχζε. 

 

ΑΡΘΡΟ 13. ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΔΡΓΟΤ 

Ζ παξαιαβή ηνπ έξγνπ ζα γίλεηαη απφ αξκφδηα επηηξνπή  πνπ ζα ζπληαρζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα 

Αξρή γηα ην ζθνπφ απηφ χζηεξα απφ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ησλ εξγαζηψλ κε ην πέξαο 

ηεο ζχκβαζεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 14. ΚΖΡΤΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΔΚΠΣΧΣΟΤ 

1) Δάλ ν πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν έγηλε ε αλαθνίλσζε, δελ πξνζήιζε λα ππνγξάςεη ηελ 

ζχκβαζε κέζα ζηελ πξνζεζκία ηνπ νξίζηεθε, θεξχζζεηαη έθπησηνο κε απφθαζε ηεο 

Γηεχζπλζεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ. 

2) Με ηε ίδηα δηαδηθαζία ν πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε 

θαη απφ θάζε δηθαίσκά ηνπ απνξξέεη απφ απηή, εθφζνλ δελ παξέδσζε ή αληηθαηέζηεζε ηα 

πιηθά κέζα ζην ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ην ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε ζχκθσλα κε φζα 

πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 34 ηεο παξνχζαο. 

3) Ο αλάδνρνο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο φηαλ ην έξγν δελ παξαδφζεθε ή αληηθαηαζηήζεθε κε 

επζχλε ηνπ Γεκνζίνπ ή φηαλ ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο. 

4) Με ηελ απφθαζε θήξπμεο αλαδφρνπ εθπηψηνπ απφ ηε ζχκβαζε κπνξεί λα ηνπ παξαζρεζεί 

ε δπλαηφηεηα παξάδνζεο ηνπ έξγνπ κέρξη ηελ πξνεγνχκελε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο 

ηνπ δηαγσληζκνχ πνπ γίλεηαη εηο βάξνο ηνπ πέξαλ ηεο νπνίαο νπδεκία παξάδνζε 

απνξξηθζέλησλ πιηθψλ γίλεηαη δεθηή. 

5) ηνλ πξνκεζεπηή πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε, αλάζεζε ή ζχκβαζε, 

επηβάιινληαη κε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο 

επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ε νπνία ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκελν 

πξνο παξνρή εμεγήζεσλ αζξνηζηηθά ή δηαδεπηηθά νη παξαθάησ θπξψζεηο: 
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Α. Καηάπησζε νιηθή ή κεξηθή ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο , ή θαιήο εθηέιεζεο ηεο 

ζχκβαζεο, θαηά πεξίπησζε. 

Β. Αλάζεζε ηεο ζε βάξνο ηνπ έθπησηνπ πξνκεζεπηή ζηνλ επφκελν πξνζθέξνληα πνπ είρε 

ιάβεη κέξνο ζην δηαγσληζκφ. Κάζε άκεζε ή έκκεζε πξνθαινχκελε δεκία ηνπ δεκνζίνπ ή 

ηπρφλ δηαθέξνλ πνπ ζα πξνθχςεη, θαηαινγίδεηαη ζε βάξνο ηνπ εθπηψηνπ πξνκεζεπηή. Ο 

θαηαινγηζκφο απηφο γίλεηαη αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ πξαγκαηνπνηεζεί λέα 

αλάζεζε ηνπ έξγνπ θαηά ηα παξαπάλσ νξηδφκελα. ηελ πεξίπησζε απηή ν ππνινγηζκφο 

ηνπ θαηαινγηδφκελνπ πνζνχ γίλεηαη κε βάζε θάζε ζηνηρείν, θαηά ηελ θξίζε ηνπ αξκνδίνπ 

νξγάλνπ θαη κε βάζε ηηο αξρέο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ. 

Γ. Καηαινγηζκφο ζηνλ πξνκεζεπηή πνζνχ ίζνπ κε ην 10%ηεο αμίαο ηνπ έξγνπ γηα ην νπνίν 

θεξχρζεθε έθπησηνο φηαλ ηνπ δφζεθε ην δηθαίσκα λα παξαδψζεη ην έξγν κέρξη ηελ κέρξη 

ηελ πξνεγνχκελε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ πνπ γίλεηαη εηο βάξνο ηνπ 

αλεμάξηεηα εάλ ηειηθά έθαλε ρξήζε ή φρη ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ. ηελ πεξίπησζε απηή 

έρνπλ εθαξκνγή θαη ηα αλαθεξφκελα ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 35 ηεο παξνχζαο. 

Γ. ε πεξίπησζε πνπ ε αλάζεζε πξνκήζεηαο γίλεη κε ηξνπνπνίεζε φξσλ ή ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ ηεο θαηαθχξσζεο, ηεο αλάζεζεο ή ηεο ζχκβαζεο, απφ ηηο νπνίεο 

θεξχρζεθε έθπησηνο, θαηά πεξίπησζε ,θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ δηαθέξνληνο ζε βάξνο 

ηνπ, ιακβάλεηαη ππφςε ε δηαθνξά πνπ ηπρφλ πξνθχπηεη απφ ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ 

ζρεηηθψλ φξσλ ή ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, ε νπνία ζπκςεθίδεηαη κε ην πξνο θαηαινγηζκφ 

πνζφ. 

 

ΑΡΘΡΟ 15. Κπξώζεηο-Πνηληθέο Ρήηξεο 

15.1 θάζε αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί απαξέγθιηηα ηνπο φξνπο θαη ηηο απαηηήζεηο νη νπνίεο 

αλαγξάθνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε (πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ παξαξηεκάησλ ηεο), ηνπο 

φξνπο ηεο πξνζθνξάο ηνπ, θαζψο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί κεηά ηελ 

θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο εηδψλ/ππεξεζηψλ. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε, ζα ππάξρνπλ θπξψζεηο 

φπσο αλαθέξεηαη ζρεηηθά παξαθάησ. 

15.2 Ζ παξαθνινχζεζε ηεο θαιήο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ/ππεξεζηψλ θαη ε παξαιαβή απηψλ, 

θαζψο θαη ε ζχληαμε θάζε κήλα ηνπ πξαθηηθνχ πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο, αλαηίζεηαη 

ζηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο Δξγαζηψλ, πνπ δηνξίδεηαη πξνο ηνχην απφ ην 

Ννζνθνκείν. 

15.3 Γηα θάζε παξάβαζε φξνπ ζχκβαζεο, φπσο πρ. ειιείςεηο πξνζσπηθνχ, παξαιείςεηο 

πιεκκεινχο εξγαζίαο θ.α., επηβάιιεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή/αλάδνρν πνηληθή ξήηξα, ίζε κε ην 10% 

ηεο κεληαίαο απνδεκίσζεο, αλάινγα κε ηελ βαξχηεηα ηεο παξάβαζεο, ζχκθσλα κε ηελ αλέιεγθηε 

θξίζε ηνπ Γ.. ε θάζε πεξίπησζε ην Γ.. κπνξεί ηαπηφρξνλα λα θαηαγγείιεη ηελ ζχκβαζε θαη λα 

θεξχμεη έθπησην ηνλ αλάδνρν. 

15.4  Όιεο νη παξαπάλσ θπξψζεηο επηβάιινληαη απφ ην Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ κεηά απφ 

πξνεγνχκελε θιήζε πξνο απνινγία ηνπ αλαδφρνπ θαη αθνχ έρεη ζπληαρζεί γηα θάζε πεξίπησζε 

πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο Δξγαζηψλ πνπ λα δηαπηζηψλεη θαηά 

ηξφπν επαξθή ηελ παξάβαζε.   

15.5 Ζ θήξπμε θαηά ηα αλσηέξσ ηνπ αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ γίλεηαη απφ ην Ννζνθνκείν αδεκίσο 

γηα απηφ. 

15.6 Γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην Άξζξν 16 θαηαπίπηνπλ ηαπηφρξνλα νη πνηληθέο ξήηξεο 

πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηελ νηθεία ζχκβαζε.  
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15.7 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ απαξέγθιηηε ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο 

(θαηαβνιή λνκίκσλ απνδνρψλ, νη νπνίεο δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξεο ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ 

ηελ νηθεία ..Δ, ηήξεζε ηνπ λνκίκνπ σξαξίνπ, αζθαιηζηηθή θάιπςε, βαζηθνί φξνη αζθάιεηαο θαη 

πγηεηλήο εξγαδνκέλσλ θιπ). ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί ακεηάθιεηα, επαλεηιεκκέλε ζνβαξή 

παξάβαζε ηνπ παξφληνο φξνπ, ην Ννζνθνκείν κπνξεί λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε, κε ηε 

δηαδηθαζία θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ αλσηέξσ παξαγξάθσλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 16. Ηζρύο ηεο ζύκβαζεο 

 

16.1    Ζ ζύκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί ζα έρεη δηάξθεηα ελόο  (1) έηνπο. 

16.2  H δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα ηεο δεκνπξαηνχκελεο ππεξεζίαο ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α.Δ. 0439  

ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ εμόδσλ ηνπ Γ.Ν. Άξηαο. 

16.3 ε πεξίπησζε δηελέξγεηαο θαη ππνγξαθήο ζχκβαζεο ζρεηηθνχ δηαγσληζκνχ ζε 

πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, ε ζχκβαζε παχεη λα ηζρχεη αδεκίσο γηα ην Ννζνθνκείν. 

16.4 ε πεξίπησζε πνπ ην Τπνπξγείν Τγείαο  ή Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο 

Αιιαγήο ή Τ.Πε ή άιινο θνξέαο ρνξεγήζεη είδε/παξέρεη ηε ζρεηηθή Τπεξεζία ζην Ίδξπκα κε 

νπνηνδήπνηε ηξφπν (δσξεά, ζχκβαζε, θ.ι.π.) πνπ θαιχπηεη ζην ζχλνιν ή θαηά έλα κέξνο ηηο 

αλάγθεο ηνπ, κνλνκεξψο ην Ννζνθνκείν θαη ρσξίο δηθαίσκα γηα απνδεκίσζε απφ κέξνπο ηνπ 

αλαδφρνπ κπνξεί λα κεηψζεη ηηο ζπκβαηηθέο πνζφηεηεο κέρξη θαη ηνπ ζπλφινπ απηψλ.   

16.5 Σα παξαξηήκαηα απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο Γηαθήξπμεο θαη ηεο νηθείαο 

χκβαζεο.  

ΑΡΘΡΟ 17. ΤΜΒΑΖ 

Μεηά ηελ αλαθνίλσζε θαηαθχξσζεο ππνγξάθεηαη θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε ε χκβαζε 

ην θείκελν ηεο νπνίαο επηζπλάθζεθε ζηε δηαθήξπμε. Γελ ρσξεί νπνηαδήπνηε δηαπξαγκάηεπζε ζην 

θείκελν ηεο ζχκβαζεο πνπ επηζπλάθζεθε ζηε δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ, νχηε θαζ’ νηνλδήπνηε 

ηξφπν ηξνπνπνίεζε ή ζπκπιήξσζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ πξνκεζεπηή. 

Ζ ζχκβαζε πεξηιακβάλεη φια ηα ζηνηρεία ηεο πξνκήζεηαο θαη ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο: 

Α. Σνλ ηφπν θαη ρξφλν ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο 

Β. Σα ζπκβαιιφκελα κέξε 

Γ. Σα πξνο πξνκήζεηα πιηθά θαη ηελ πνζφηεηα 

Γ. Σελ ηηκή 

Δ. Σνλ ηφπν, ηξφπν θαη ρξφλν παξάδνζεο ησλ πιηθψλ 

Σ. Σηο Σερληθέο πξνδηαγξαθέο 

Ε. Σηο πξνβιεπφκελεο εγγπήζεηο 

Ζ. Σηο πξνβιεπφκελεο ξήηξεο 

Θ. Σνλ ηξφπν επίιπζεο ησλ ηπρφλ δηαθνξψλ 

Η. Σνλ ηφπν θαη ρξφλν πιεξσκήο 

ΗΑ. Σνλ ηξφπν αλαπξνζαξκνγήο ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, εθφζνλ πξνβιέπεηαη 

αλαπξνζαξκνγήο 

 

Σν θείκελν ηεο ζχκβαζεο θαηηζρχεη θάζε άιινπ θεηκέλνπ ζην νπνίν ηνχην ζηεξίδεηαη, φπσο 

πξνζθνξά, δηαθήξπμε θαη απφθαζε θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο εθηφο θαηάδεισλ ζθαικάησλ ή 

παξαδξνκψλ. 
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ε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο, εθφζνλ ζπκθσλήζνπλ πξνο ηνχην θαη ηα δχν 

ζπκβαιιφκελα κέξε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη ε ζχκβαζε, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ 

νξγάλνπ. 

ΑΡΘΡΟ 18. ΔΚΥΧΡΖΔΗ – ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΗ 

Ο Πξνκεζεπηήο δελ δηθαηνχηαη λα κεηαβηβάζεη ή εθρσξήζεη ηε χκβαζε ή κέξνο απηήο ή ηηο εμ 

απηήο πεγάδνπζεο ππνρξεψζεηο ηνπ ρσξίο ηελ έγγξαθε ζπλαίλεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ. Καη’ 

εμαίξεζε ν Πξνκεζεπηήο δηθαηνχηαη λα εθρσξήζεη, ρσξίο έγθξηζε, ηηο απαηηήζεηο ηνπ έλαληη ηνπ 

Ννζνθνκείνπ γηα ηελ θαηαβνιή πκβαηηθνχ Σηκήκαηνο, κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο, ζε 

Σξάπεδα ηεο επηινγήο ηνπ πνπ ιεηηνπξγεί λφκηκα ζηελ Διιάδα. 

 

                                        ΑΡΘΡΟ 19. ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΦΑΛΗΖ 

O Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπλάπηεη θαη λα δηαηεξεί, απνθιεηζηηθά κε δηθή ηνπ δαπάλε, 

αζθαιίζεηο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο παξνχζαο χκβαζεο ζχκθσλα κε ηε Διιεληθή 

λνκνζεζία θαη ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξνχζα χκβαζε, γηα νπνηεζδήπνηε δξαζηεξηφηεηεο 

πξνβιέπνληαη ή εκπίπηνπλ ζηελ παξνχζα χκβαζε, ηδίσο δε ηελ ζρεηηθά κε ηελ αζθάιηζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπ θαη γηα αζηηθή επζχλε έλαληη ηξίησλ φπσο αλαθέξεηαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β. 

 

                                     ΑΡΘΡΟ 20. ΛΟΗΠΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ην 

Ννζνθνκείν, ππνρξενχηαη δε λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο ηεο ζρεηηθά κε 

ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ. 

ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο είλαη Έλσζε/ Κνηλνπξαμία, ηα Μέιε πνπ απνηεινχλ ηελ Έλσζε/ 

Κνηλνπξαμία, ζα είλαη απφ θνηλνχ θαη εηο νιφθιεξνλ ππεχζπλα έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα 

ηελ εθπιήξσζε φισλ ησλ απνξξενπζψλ απφ ηε Γηαθήξπμε ππνρξεψζεψλ ηνπο. Σπρφλ 

πθηζηάκελεο κεηαμχ ηνπο ζπκθσλίεο πεξί θαηαλνκήο ησλ επζπλψλ ηνπο έρνπλ ηζρχ κφλνλ ζηηο 

εζσηεξηθέο ηνπο ζρέζεηο θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ δχλαληαη λα πξνβιεζνχλ έλαληη ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο σο ιφγνο απαιιαγήο ηνπ ελφο Μέινπο απφ ηηο επζχλεο θαη ηηο ππνρξεψζεηο 

ηνπ άιινπ ή ησλ άιισλ Μειψλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ. 

ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο είλαη Έλσζε/ Κνηλνπξαμία θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηεο 

χκβαζεο, νπνηαδήπνηε απφ ηα Μέιε ηεο Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο, εμαηηίαο αληθαλφηεηαο γηα 

νπνηνδήπνηε ιφγν ή ιφγσ αλσηέξαο βίαο, δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, ηα 

ππφινηπα Μέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε νινθιήξσζεο ηεο χκβαζεο κε ηνπο ίδηνπο 

φξνπο. 

 

ε πεξίπησζε ιχζεο, πηψρεπζεο, ή ζέζεο ζε θαζεζηψο αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή εηδηθήο 

εθθαζάξηζεο ελφο εθ ησλ κειψλ πνπ απαξηίδνπλ ηνλ Αλάδνρν, ε χκβαζε εμαθνινπζεί λα 

πθίζηαηαη θαη νη απνξξένπζεο απφ ηε χκβαζε ππνρξεψζεηο βαξχλνπλ ηα ελαπνκείλαληα κέιε 

ηνπ Αλαδφρνπ, κφλν εθφζνλ απηά είλαη ζε ζέζε λα ηηο εθπιεξψζνπλ. Ζ θξίζε γηα ηε δπλαηφηεηα 

εθπιήξσζεο ή κε ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ αξκνδίνπ 

νξγάλνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ην Ννζνθνκείν δχλαηαη λα θαηαγγείιεη ηε 

χκβαζε. Δπίζεο ζε πεξίπησζε ζπγρψλεπζεο, εμαγνξάο, κεηαβίβαζεο ηεο επηρείξεζεο θιπ. 

θάπνηνπ εθ ησλ κειψλ πνπ απαξηίδνπλ ηνλ Αλάδνρν, ε ζπλέρηζε ή φρη ηεο χκβαζεο ελαπφθεηηαη 

ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ Ννζνθνκείνπ. ε πεξίπησζε ιχζεο ή πηψρεπζεο ηνπ Αλαδφρνπ, φηαλ 

απηφο απνηειείηαη απφ κία εηαηξεία, ή ζέζεο ηεο πεξηνπζίαο απηνχ ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, ηφηε 

ε ζχκβαζε ιχεηαη απηνδίθαηα απφ ηελ εκέξα επέιεπζεο ησλ αλσηέξσ γεγνλφησλ. ε ηέηνηα 

πεξίπησζε θαηαπίπηνπλ ππέξ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη νη Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο Πξνθαηαβνιήο θαη 

Καιήο Δθηέιεζεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηε χκβαζε. 
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Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο χκβαζεο λα ζπκκνξθνχηαη κε ηηο 

ππνρξεψζεηο πνπ επηβάιινληαη απφ ηνλ Ν.3310/05 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηνλ Ν. 

3414/05. 

 

ΑΡΘΡΟ 21. ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΗΚΑΗΟ 

Ζ χκβαζε δηέπεηαη απφ ην Διιεληθφ Γίθαην. ε πεξίπησζε δηαθνξψλ ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία ή 

ηελ εθηέιεζε ή ηελ εθαξκνγή ηεο χκβαζεο ή εμ' αθνξκήο ηεο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ν 

Αλάδνρνο θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα ηε θηιηθή επίιπζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο 

ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ρξεζηψλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ. Γηα θάζε δηαθνξά πνπ δελ είλαη δπλαηφ 

λα επηιπζεί ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ νξηδφκελα, αξκφδηα ζα είλαη ηα δηθαζηήξηα πνπ εδξεχνπλ 

ζηελ Άξηα. 

Γελ απνθιείεηαη φκσο γηα νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, εθφζνλ ζπκθσλνχλ θαη ηα δχν κέξε, λα 

πξνβιεθζεί ζηε ζχκβαζε πξνζθπγή ησλ ζπκβαιινκέλσλ, αληί ζηα δηθαζηήξηα, ζε δηαηηεζία, 

ζχκθσλα πάληα κε ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία θαη κε φζα κεηαμχ ηνπο ζπκθσλήζνπλ. Αλ δελ 

επέιζεη ηέηνηα ζπκθσλία, ε αξκνδηφηεηα γηα ηελ επίιπζε ηεο δηαθνξάο αλήθεη ζηα Διιεληθά 

Γηθαζηήξηα θαη ηα νξηδφκελα ζηελ παξαπάλσ παξάγξαθν. 

 

ΑΡΘΡΟ 22. ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ- ΓΖΜΟΗΟΣΖΣΑ 

Ζ Πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Πξνθήξπμεο ηνπ Γηαγσληζκνχ ζηάιζεθε γηα δεκνζίεπζε: 

1. ηελ Τπεξεζία επηζήκσλ εθδφζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηηο 26-07-2016 

2. ην «Σεχρνο Γηαθεξχμεσλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ» ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβέξλεζεο ζηηο  

27-07-2016 

3. ηνλ ειιεληθφ ηχπν ζηηο 27-07-2016 

 ΖΥΧ ΓΖΜΟΠΡΑΗΧΝ 

 ΝΑΤΣΔΜΠΟΡΗΚΖ 

 ΜΑΥΖΣΖ 

4. Καηαρσξήζεθε επίζεο θαη ζηνλ ηζηόηνπν ηνπ Ννζνθνκείνπ ζηε δηεύζπλζε: www.gnartas.gr  

5. Αλάξηεζε ζην πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Δπηκειεηήξηνπ Άξηαο. 

 

 

Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ Γ.Ν ΑΡΣΑ κ.α.α 

 

 

                                                                                                ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΥΡΙΣΟΓΟΤΛΟ 

 

 
               ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α. ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ζα πξέπεη λα έρεη ηελ εμήο κνξθή θαη πεξηερόκελν:  

 

Α/Α  

 

ΕΙΔΟ /  

ΤΠΗΡΕΙΑ  

  

 

Μονάδα  

Μέηρηζης  

 

Ποζόηηηα  

 

Σιμή  

Μονάδας  

τωρίς ΦΠΑ  

 

σνολική  

Σιμή Υωρίς  

ΦΠΑ  

 

ΦΠΑ  

 

Σελική Σιμή  

με ΦΠΑ  

                

                

                

http://www.gnartas.gr/
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                                 ΤΝΟΛΑ  

  

      

 

Σα ποσά που θα καταχωρήσετε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα θα είναι  το συνολικό ετήσιο 

τίμημα που θα προκύπτουν από τον πινάκα οικονομικής χωρίς το ΥΠΑ και δεν θα 

επιδέχεται καμία προσαύξηση. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β.  

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΠΑΡΟΥΖ  ΤΠΖΡΔΗΧΝ  ΔΠΗΚΔΤΖ 

ΤΝΣΖΡΖΖ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΚΣΗΡΗΧΝ  ΣΟΤ 

Γ.Ν ΑΡΣΑ  ΚΑΗ ΣΟΤ ΚΔ. Φ.Η. ΑΠ. ΑΡΣΑ 

 
ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 

Απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνύ γηα ηελ επηζθεπή θαη  
ζπληήξεζε κεραλνινγηθώλ θαη ειεθηξνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ θηηξίσλ ηνπ Γ.Ν. 

Άξηαο θαη ηνπ ΚΔ.Φ.Η.ΑΠ. Άξηαο 

 
 
1. ΓΔΝΗΚΑ 

θνπφο ηεο παξνχζεο είλαη λα θαζνξηζζνχλ ηα πιαίζηα κέζα ζηα νπνία ζα γίλεη ε  
ζπληήξεζε ηνπ Ζ/Μ εμνπιηζκνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ηνπ ΚΔ.Φ.Η.ΑΠ.  

 

2. ΔΗΡΑ ΗΥΤΟ ΤΜΒΑΣΗΚΧΝ ΣΔΤΥΧΝ  

Σα παξαθάησ ηεχρε, καδί κε φια ηα ηεχρε θαη έγγξαθα πνπ πξνζαξηψληαη ζ΄ απηά ή ηα 

ζπκπιεξψλνπλ, απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα θαηαξηηζηεί θαη 

ηαμηλνκνχληαη θαηά ζεηξά ηζρχνο:  

1. χκβαζε 

2. Σερληθή Πξνζθνξά  

3. Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά 

4. Γηαθήξπμε 

5. πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ 

 

3. ΟΡΟΛΟΓΗΑ-ΔΡΜΖΝΔΗΑ ΟΡΧΝ 

Όπνπ ζηα θείκελα ηνπ παξφληνο ηεχρνπο θαη ηεο ζχκβαζεο γίλεηαη ρξήζε ησλ παξαθάησ 
φξσλ ε έλλνηα απηψλ ζα είλαη ε εμήο:  

 ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ: Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν Άξηαο. 

 ΚΔ.Φ.Η.ΑΠ: Σν  Κέληξν Φπζηθήο θαη Ηαηξηθήο Απνθαηάζηαζεο Άξηαο.  

 ΔΡΓΟ: Σν ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ θαη ππνρξεψζεσλ ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ησλ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζην αληηθείκελν ηεο παξνχζεο.  

 ΔΡΓΟΓΟΣΖ ή ΚΤΡΗΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν Άξηαο. 

 ΑΝΑΓΟΥΟ: Σν λνκηθφ πξφζσπν ζην νπνίν αλαηίζεηαη κε ηε ζχκβαζε ε 

εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 

 ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΖ ΑΡΥΖ: Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν Άξηαο.  

 ΓΗΔΤΘΤΝΟΤΑ ΤΠΖΡΔΗΑ: Ζ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Ννζνθνκείνπ Άξηαο.  

 ΤΜΒΑΖ: Σν ζχλνιν ησλ φξσλ πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο 

ππνρξεψζεηο ησλ αληηζπκβαιινκέλσλ, δειαδή ηνπ Δξγνδφηε θαη ηνπ Αλαδφρνπ, θαη 

πεξηιακβάλνληαη ζηα ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ, ζηελ απφθαζε έγθξηζεο ηνπ 

απνηειέζκαηνο θαη ην ζρεηηθφ  ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ πνπ ζα ππνγξαθεί κεηαμχ ησλ δχν 

ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ. 
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 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ή ΔΠΗΒΛΔΦΖ: Ο νξηδφκελνο απφ ηνλ ΔΡΓΟΓΟΣΖ 

Μεραληθφο σο αξκφδηνο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο ελ ιφγσ ζχκβαζεο 

θαη νη ηπρφλ νξηδφκελνη κε ηνλ ίδην ηξφπν αλαπιεξσηέο ηνπ.  

 ΔΡΓΑΗΑ: Ζ θάζε είδνπο ελέξγεηα, επέκβαζε ή θξνληίδα πνπ είλαη απαξαίηεηε 

θαη αλαγθαία γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνχ γηα ηνλ νπνίν θαηαξηίδεηαη ε παξνχζα.  

 ΤΝΣΖΡΖΖ: Σν ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ θαη ππνρξεψζεσλ ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 4, 5, 11 θαη 16 θαησηέξσ.  

 Ζ/Μ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤ ΚΔ.Φ.Η.ΑΠ : Σν ζχλνιν ησλ 

Ζ/Μ εγθ/ζεσλ κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ηνπ ΚΔ.Φ.Η.ΑΠ  είηε 

εληφο ησλ θηηξίσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ή ζα ιεηηνπξγήζνπλ κέζα ζηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο 

ζπκβάζεσο είηε εθηφο απηψλ, πιελ ησλ ηαηξηθψλ κεραλεκάησλ. πλνπηηθά πεξηγξάθεηαη 

ν ελ ιφγσ εμνπιηζκφο σο αθνινχζσο: 

- ΖΛΔΚΣΡΗΚΟΗ ΤΠΟΣΑΘΜΟΗ: θπςέιε ΓΔΖ, θπςέιεο δηαλνκήο κέζεο ηάζεσο, 
κεηαζρεκαηηζηέο ηζρχνο κε βνεζεηηθά ζπζηήκαηα αζθαιείαο, πεδία δηαλνκήο ρακειήο 
ηάζεσο ΓΔΖ & ειεθηξνπαξαγσγψλ δεπγψλ, ζπζηήκαηα δηφξζσζεο ζπλθ, ζχζηεκα 
ζεκειηαθήο γείσζεο.  

- ΖΛΔΚΣΡΟΠΑΡΑΓΧΓΑ ΕΔΤΓΖ: Ζ/Ε θίλεζεο & θσηηζκνχ, κεηά ησλ βνεζεηηθψλ ηνπο 
εγθαηαζηάζεσλ, δει. πίλαθεο απηνκαηηζκψλ, δεμακελή πεηξειαίνπ θιπ.  

- ΖΛΔΚΣΡΗΚΑ ΓΗΚΣΤΑ & ΚΑΣΑΝΑΛΧΔΗ: πίλαθεο θσηηζκνχ θαη θίλεζεο, πίλαθεο 
ΓΔΖ θαη αλάγθεο, πίλαθεο ρεηξνπξγείσλ, ΜΔΘ, ΜΟΔ, ΜΣΝ, απηνκαηηζκνί, θιπ.  

- ΚΔΝΣΡΗΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ UPS: UPS ππνζηήξημεο ρεηξνπξγείσλ, ΜΔΘ, data room θιπ.  

- ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΔΓΥΟΤ (BMS): Πίλαθεο, θάξηεο, ειεγθηέο, δίθηπν 
θαισδίσζεο, αηζζεηήξηα, θιπ.  

- ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΔ: αζζελνθφξνη, πξνζψπσλ, θνξηίσλ, ειεθηξηθνί θαη πδξαπιηθνί, 
θαζψο θαη αλειθπζηήξεο κεηαθνξάο εξγαιείσλ ρεηξνπξγείσλ (“πάζζα”).  

- AYTOMAΣΔ ΠΟΡΣΔ 

- ΑΣΜΟ: αηκνιέβεηεο, θαπζηήξεο, δνρείν εκεξήζηαο θαηαλάισζεο, απαεξησηήο, 
αληιίεο ηξνθνδνζίαο ιεβήησλ, αληιία ηξνθνδνζίαο ρεκηθψλ επεμεξγαζίαο λεξνχ,  
δίθηπα ζσιελψζεσλ, αηκνπαγίδεο, ππνζηαζκνί κείσζεο πίεζεο, δνρεία θαη αληιίεο 
ζπκππθλσκάησλ θιπ. 

- ΓΗΚΣΤΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ: δεμακελέο, δίθηπα, κεηξεηέο ζηάζκεο θιπ.  

- ΤΓΡΔΤΖ: θεληξηθέο δεμακελέο, πηεζηηθφ ζπγθξφηεκα (αληιίεο, αεξνζπκπηεζηέο, 
απηνκαηηζκνί), απνζθιεξπληέο, αληιίεο, θπθινθνξεηέο, δίθηπα ζσιελψζεσλ, boilers 
λεξνχ ρξήζεο, βξχζεο, λεξνρχηεο θιπ.  

- ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ: δεμακελέο απνζηξάγγηζεο κεραλνζηαζίσλ, δεμακελή αλάδεπζεο θαη 
ρισξίσζεο ιπκάησλ, δεμακελή εμνπδεηέξσζεο ιπκάησλ εξγαζηεξίσλ, δίθηπα 
ζσιελψζεσλ θαη θξεαηίσλ, κεραληζκνί πιχζεο ιεθαλψλ WC, ζηθψληα δαπέδνπ, 
αληιηνζηάζηα ιπκάησλ θαη νκβξίσλ  θιπ.  

- ΠΤΡΟΒΔΖ: ππξνζβεζηηθά ζπγθξνηήκαηα (αληιίεο, θηλεηήξεο, δνρείν δηαζηνιήο, 
πίλαθαο, απηνκαηηζκνί), δίθηπα ζσιελψζεσλ, ππξνζβεζηηθέο θσιηέο θαη θξνπλνί θιπ.  

- ΠΤΡΑΝΗΥΝΔΤΖ-ΚΑΣΑΒΔΖ: ζπζηήκαηα ππξαλίρλεπζεο θαη απηφκαηεο θαηάζβεζεο 
(θεληξηθφ, ππνζηαζκνχ, καγεηξείσλ, δεμακελήο πεηξειαίνπ, data room θιπ), πίλαθεο, 
ππξαληρλεπηέο (θαπλνχ, ζεξφηεηαο θιπ), κπνπηφλ ζπλαγεξκνχ, ζεηξήλεο, θσηηζηηθά 
αζθαιείαο, θαισδηψζεηο θιπ. 

-  ΠΗΗΝΑ: ειεθηξνκεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκνί, κεραλνζηάζην πηζίλαο  

- ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΘΔΡΜΑΝΖ: αληιίεο, θπθινθνξεηέο, ιέβεηεο ζέξκαλζεο θαη λεξνχ 
ρξήζεο, θαπζηήξεο, δνρεία δηαζηνιήο, δίθηπα ζσιελψζεσλ, ζεξκαληηθά ζψκαηα, θιπ.  
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- ΚΛΗΜΑΣΗΜΟ - ΔΞΑΔΡΗΜΟ: αληιίεο, θπθινθνξεηέο, ςπθηηθά ζπγθξνηήκαηα, 
πχξγνη ςχμεο, ηνπηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο αλεκηζηήξα-ζηνηρείνπ (FCU’s), θεληξηθέο 
θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο (AHU’s), κνλάδεο αεξηζκνχ-ζέξκαλζεο (ΜΑΘ), θιηκαηηζηηθά 
δηαηξνχκελνπ ηχπνπ (split units), αεξφζεξκα αηκνχ, δίθηπα ζσιελψζεσλ θαη 
αεξαγσγψλ, αλεκηζηήξεο θαη δίθηπα εμαεξηζκνχ θιπ.  

- ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΦΤΞΖ: ςπθηηθνί ζάιακνη, ςπγεία θάζε ηχπνπ, ηξάπεδεο αίκαηνο, 
ςχθηεο πφζηκνπ λεξνχ θιπ. 

- ΗΑΣΡΗΚΑ ΑΔΡΗΑ (Ο2 – N2O – ΠΔΠΗΔΜΔΝΟ ΑΔΡΑ – ΚΔΝΟ – CO2 – N2): θέληξα 
παξαγσγήο θαη ππνζηαζκνί δηαλνκήο, απηνκαηηζκνί, θηάιεο, δίθηπα ζσιελψζεσλ.  

- ΠΡΟΠΑΝΗΟ: δίθηπα, θηάιεο. 

- ΑΠΟΣΔΦΡΧΣΗΚΟ ΚΛΗΒΑΝΟ: θιίβαλνο, θαπζηήξεο, αλεκηζηήξαο, θακηλάδα θιπ.  

- ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΤΓΑΣΟ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ ΑΗΜΟΚΑΘΑΡΖ : απνζθιεξπληήο, 
θίιηξα, ζπζθεπέο αληίζηξνθεο φζκσζεο, δεμακελέο, αληιίεο, ζπζθεπέο UV, δίθηπα 
ζσιελψζεσλ θιπ. 

- ΑΠΟΣΔΗΡΧΖ: θιίβαλνη απνζηείξσζεο κε αηκφ δηθηχνπ ή αηκνγελλήηξηα.  

- ΠΛΤΝΣΖΡΗΑ-ΗΓΔΡΧΣΖΡΗΑ: πιπληήξηα, ζηεγλσηήξηα, ζηδεξσηήξην, πξέζεο αηκνχ, 
αεξνζπκπηεζηέο θιπ. 

- ΜΑΓΔΗΡΔΗΑ: βξαζηήξεο, θνχξλνη, κεραλέο θνπήο, ζεξκνζάιακνη, ςπγεία, πιπληήξηα 
θιπ. 

- ΔΣΗΑΣΟΡΗΟ: ειεθηξνκεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκνί.  

- ΑΝΣΗΚΔΡΑΤΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ: θισβφο πξνζηαζίαο, ζπλδέζεηο. 

- ΗΟΓΤΝΑΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ: κπάξεο, θαιψδηα, ζπλδέζεηο. 

- ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ: θέληξν, ζχζηεκα απηφκαηνπ ηειεθσλεηή, ζχζηεκα 
θαηαγξαθήο θιήζεσλ, ζχζηεκα dect κε αηνκηθέο ζπζθεπέο θαη θεξαίεο, ζχζηεκα 
απηφκαηεο εηδνπνίεζεο (batch calling system) θιπ.  

- ΓΗΚΣΤΟ ΓΟΜΖΜΔΝΖ ΚΑΛΧΓΗΧΖ: πξίδεο δηθηχνπ, θαισδίσζε, θαηαλεκεηέο θιπ. 

- ΔΝΓΟΤΝΔΝΝΟΖΖ-ΔΝΓΟΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ: ζπζθεπέο, θαισδηψζεηο.  

- ΖΛΔΚΣΡΗΚΑ ΧΡΟΛΟΓΗΑ: θεληξηθφ ξνιφη θαη δεπηεξεχνληα ξνιφγηα, θαισδηψζεηο.  

- ΣΖΛΔΟΡΑΖ: θεξαίεο, δίθηπα, ζπζθεπέο.  

- ΚΑΘΔ ΦΤΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΔ ΤΚΔΤΔ & ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΟΗΚΗΑΚΟΤ ή 
ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟΤ ή ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΣΤΠΟΤ: ζπζθεπέο fax θαη ηειεθσληθέο, 
ειεθηξηθέο ζεξκάζηξεο, θνπδίλεο, πιπληήξηα νηθηαθνχ ηχπνπ, αλεκηζηήξεο θνξεηνί θαη 
επηηνίρηνη, εηδηθά θσηηζηηθά ζψκαηα, θνξεηά UPS, θξεβάηηα, γξαθεία, θαξέθιεο, θιπ.  

- ΖΛΔΚΣΡΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ & ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΗ πνπ εμππεξεηνχλ φια ηα 
παξαπάλσ. 

 

ΔΞΟΠΛΗΜΟ-ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΠΟΤ ΔΞΑΗΡΟΤΝΣΑΗ ΣΧΝ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ ΣΟΤ 
ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

- Ηαηξηθά κεραλήκαηα: κε ηνλ φξν απηφ ελλννχληαη κεραλήκαηα θαη ζπζθεπέο πνπ 
έξρνληαη ζε άκεζε ή έκκεζε επαθή κε ηνλ αζζελή κε ζθνπφ ηε ζεξαπεία  ηνπ, ηελ 
εμέηαζή ηνπ ή ηελ εμέηαζε βηνινγηθνχ πιηθνχ ηνπ.  

- Γεμακελή πγξνχ Ομπγφλνπ. 

- Ζιεθηξνληθνί Τπνινγηζηέο, νζφλεο Ζ/Τ, εθηππσηέο, ζαξσηέο.  

- Φσηναληηγξαθηθά κεραλήκαηα. 

- Ππξνζβεζηήξεο (θνξεηνί θαη νξνθήο). 
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4. ΟΡΗΜΟ ΤΝΣΖΡΖΖ 

Ζ ζπληήξεζε αθνξά θαη πεξηιακβάλεη: α) ηε ζπλερή, ζε 24σξε βάζε θαη φιεο ηηο εκέξεο 
ηεο εβδνκάδαο, επνπηεία θαη παξαθνινχζεζε ηνπ Ζ/Μ εμνπιηζκνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ , β) 
ηε ζπλερή, ζε 8σξε βάζε θαη φιεο ηηο εκέξεο ηεο εβδνκάδαο, επνπηεία θαη 
παξαθνινχζεζε ηνπ Ζ/Μ εμνπιηζκνχ ηνπ ΚΔ.Φ.Η.ΑΠ, ηελ εμαζθάιηζε ηεο νκαιήο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ Ζ/Μ εμνπιηζκνχ ηνπο, ηελ αληηθαηάζηαζε ή θαη επηζθεπή εμαξηεκάησλ ή 
ζπζθεπψλ θαη κεραλεκάησλ, ηελ απνθαηάζηαζε νπνηαζδήπνηε βιάβεο (δηνξζσηηθή 
ζπληήξεζε), θαζψο θαη ηελ πξνιεπηηθή ζπληήξεζε φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ 
παξάγξαθν 11 παξαθάησ. 

Δηδηθφηεξα ζε φ,ηη αθνξά ηηο θεληξηθέο εγθαηαζηάζεηο, ζηφρνο είλαη ε πιήξεο θαη 
αδηάιεηπηε παξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ηζρχνο, ηαηξηθψλ αεξίσλ, λεξνχ ρξήζεο θξχνπ 
θαη δεζηνχ, λεξνχ ζέξκαλζεο, αηκνχ, θιηκαηηζκέλνπ αέξα, λεξνχ  ππξφζβεζεο, ε 
επεμεξγαζία ιπκάησλ (εμνπδεηέξσζε-ρισξίσζε) θιπ. 

Δάλ θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο χκβαζεο, ην Ννζνθνκείν ή ην ΚΔ.Φ.Η.ΑΠ πξνκεζεπηεί 
θάπνην λέν κεράλεκα ην νπνίν πεξηιακβάλεηαη, σο είδνο, ζε απηά ηεο παξαγξάθνπ 3 
αλσηέξσ, ηφηε ν ΑΝΑΓΟΥΟ έρεη ηελ επζχλε ζπληήξεζεο ηνπ κεραλήκαηνο κέρξη ηε ιήμε 
ηεο εγγχεζήο ηνπ (θαη εθφζνλ δελ έρεη ζπλαθζεί ζρεηηθή ζχκβαζε κεηαμχ Ννζνθνκείνπ – 
πξνκεζεπηή), θαη επηπιένλ ηεο απνθαηάζηαζεο βιαβψλ απηνχ απφ ηε ιήμε ηεο εγγχεζεο 
θαη κεηά. 

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ κε ην ππάξρνλ πξνζσπηθφ, ρσξίο επηπιένλ απνδεκίσζε, ζα αλαιακβάλεη 
θαη κηθξήο έθηαζεο εξγαζίεο θαηαζθεπψλ θαη επέθηαζεο δηθηχσλ φηαλ θξίλεηαη αλαγθαίν, 
εθ’ φζνλ απηφ δελ απνβαίλεη ζε βάξνο ηεο ζπληήξεζεο ησλ Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ, κεηά 
απφ ζπλελλφεζε θαη ζπλεξγαζία κε ηνλ ΔΡΓΟΓΟΣΖ. 

Γεληθψο ζηελ επζχλε ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ πεξηιακβάλεηαη θάζε εγθαηάζηαζε, ζπζθεπή, 
κεράλεκα θιπ. ηνπ Ζ/Μ εμνπιηζκνχ, πιελ ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ αλαθέξεηαη ξεηά φηη 
εμαηξείηαη (βιέπε αλσηέξσ). 

5. ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

 

Ζ ζηειέρσζε ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ζε πξνζσπηθφ γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ Ζ/Μ εμνπιηζκνχ ηνπ 
Ννζνθνκείνπ θαη ηνπ ΚΔ.Φ.Η.ΑΠ ζα είλαη θαη' ειάρηζηνλ ε εμήο:  

 Έλαο (1) Γηπισκαηνύρνο Μεραλνιόγνο ή Ζιεθηξνιόγνο ή Μεραλνιόγνο - 
Ζιεθηξνιόγνο Μεραληθόο Πνιπηερλείνπ 

 Δύο (2) Ηλεκηρολόγοι (με άδειες εγκαη/ηη ή ζυνη/ηή Α & Γ ειδικόηηηας) 

 Τέζζαρις (4) Υδρασλικοί  (με άδεια ηεχνίηη Α ηάξης, 1ης ειδικόηηηας) 

 Σξείο (3) Θεξκαζηέο (κε άδεηα ζεξκαζηή) 

 Έλαο (1) Φπθηηθόο (κε άδεηα ηερληθνχ ςπθηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ 2εο εηδηθφηεηαο) 

 Έλαο (1) Ζιεθηξνληθόο (κε πηπρίν κέζεο ηερληθήο ζρνιήο) 

 Έλαο (1) Μεραλνηερλίηεο (κε πηπρίν κέζεο ηερληθήο ζρνιήο ή αληίζηνηρε 

εκπεηξία) 

 Έλαο (1) πληεξεηήο θηηξίνπ (κε πηπρίν κέζεο ηερληθήο ζρνιήο ή αληίζηνηρε 

εκπεηξία) 

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ ππνρξενχηαη επίζεο, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηζρχνο ηεο χκβαζεο, λα 
ζπκβιεζεί κε πλεξγείν ζπληήξεζεο αλειθπζηήξσλ, ην νπνίν ζα θαηέρεη ηελ 
απαηηνχκελε απφ ην Νφκν άδεηα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ νπνίνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ 
παξάγξαθν 6. 

Όινη νη ηερληθνί ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ πξέπεη λα έρνπλ απνδεδεηγκέλα επαγγεικαηηθή 
εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εηώλ ζηελ εηδηθφηεηά ηνπο. Δηδηθά γηα ηνπο ζεξκαζηέο, 
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ζηελ πεξίπησζε πνπ απνδεδεηγκέλα δελ δχλαληαη λα θαιπθζνχλ νη παξαπάλσ 
πξνυπνζέζεηο, ζα γίλνληαη δεθηνί ζεξκαζηέο κε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ δύν (2) έηε ζε 
εγθαηαζηάζεηο αηκνχ, αληίζηνηρεο δπλακηθφηεηαο κε απηέο  ηνπ Ννζνθνκείνπ Άξηαο. 

Όζνλ αθνξά  ηνλ Γηπι. Μεραληθό, απφ ηελ πεληαεηή εκπεηξία ηνπ ηνπιάρηζηνλ ηα δύν 
(2) έηε ζα είλαη ζηε ζπληήξεζε ή θαηαζθεπή Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ λνζνθνκείσλ ή 
βηνκεραληψλ, κε εγθαηαζηάζεηο αληίζηνηρεο πνιππινθφηεηαο θαη κεγέζνπο κε απηέο ηνπ 
Ννζνθνκείνπ Άξηαο. 

Κάζε ζπκκεηέρσλ ζην δηαγσληζκφ ππνρξενχηαη κε ππεύζπλε δήισζε λα δειψζεη φηη, ζε 
πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ζε απηφλ, πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 
ζα θαηαζέζεη ππνρξεσηηθά ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά γηα ηα πξνζφληα ησλ ηερληθψλ 
πνπ ζα απαξηίδνπλ ην πξνζσπηθφ ηνπ:  

α) Σηο απαηηνχκελεο απφ ην Νφκν άδεηεο εξγαζίαο. 

β) Βεβαίσζε εκπεηξίαο εξγαζίαο ζηελ εηδηθφηεηά ηνπο, ζχκθσλα κε αλσηέξσ.  

γ) ύκβαζε κε ην πλεξγείν ζπληήξεζεο αλειθπζηήξσλ, καδί κε ηα απαξαίηεηα 
ζηνηρεία (άδεηεο θιπ). 

Ζ εκπεηξία ζα απνδεηθλχεηαη κε βεβαίσζε εξγνδφηε θαη ηα αληίζηνηρα έλζεκα ηνπ 
αζθαιηζηηθνχ θνξέα. 

Ο Γηπισκαηνύρνο Μεραληθόο (Γ.Μ) ζα έρεη πηπρίν αλαγλσξηζκέλν απφ ην Διιεληθφ 
Κξάηνο θαη ζα είλαη εγγεγξακκέλνο ζην Μεηξψν ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ  Διιάδνο 
(ΣΔΔ) θαη ν Αξηζκφο Μεηξψνπ ΣΔΔ ζα γλσζηνπνηεζεί ζην Ννζνθνκείν πξηλ ηελ 
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Σν ηερληθφ πξνζσπηθφ ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ζα ελεξγεί έρνληαο ηελ 
θαζνδήγεζε θαη ηελ έγθξηζε ηνπ Γ.Μ. Ο Γ.Μ ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ 
πξνγξάκκαηνο ζπληήξεζεο, ζα επηζθέπηεηαη ηαθηηθά φιεο ηηο Ζ/Μ εγθαηαζηάζεηο γηα λα 
δηαπηζηψλεη ηελ θαιή ιεηηνπξγία, ελψ ζα δηαπηζηψλεη ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ 
απφ ην ζχλνιν ησλ ηερληθψλ πνπ απαζρνινχληαη ζην ζπγθεθξηκέλν έξγν. Θα 
παξαβξίζθεηαη ζην ρψξν ηνπ Ννζνθνκείνπ θαζεκεξηλά, εθηφο αξγηψλ, θαηά ηελ πξσηλή 
βάξδηα, θαζψο θαη νπνηεδήπνηε απαηηεζεί, αλάινγα κε ηε ζνβαξφηεηα ηεο θαηάζηαζεο 
πνπ ζα παξνπζηαζηεί. Γηα ην ιφγν απηφ, ε επηθνηλσλία κε ηνλ Γ.Μ ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 
πξέπεη λα είλαη δπλαηή ζε 24σξε βάζε. ε θάζε πεξίπησζε ζα ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ 
ΔΠΗΒΛΔΠΟΝΣΑ Μεραληθφ ηνπ Ννζνθνκείνπ. ε πεξίπησζε πνπ, γηα θάπνην ιφγν, νη 
ζεξκαζηέο δελ επαξθνχλ γηα ηελ θάιπςε ησλ ππεξεζηψλ, ν Γ.Μ ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ζα 
θαιχπηεη ηηο επηπιένλ ππεξεζίεο, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηε Ννκνζεζία.  

Σν πξνζσπηθφ ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ, καδί κε ην αληίζηνηρν ηερληθφ πξνζσπηθφ ηνπ 
Ννζνθνκείνπ, ζα θαιχπηνπλ εληαία ηε ζπληήξεζε ησλ Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ: α) ηνπ 
Ννζνθνκείνπ πνπ πεξηγξάθεθαλ αλσηέξσ, ζε 24σξε βάζε θαη φιεο ηηο εκέξεο ηεο 
εβδνκάδνο εξγάζηκεο θαη κε θαη β) ηνπ ΚΔ.Φ.ΗΑΠ ζε 8σξε βάζε θαη φιεο ηηο εκέξεο ηεο 
εβδνκάδνο εξγάζηκεο θαη κε. 

Σν πξφγξακκα εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ζα θαζνξίδεηαη απφ ηηο εθάζηνηε αλάγθεο 
ζπληήξεζεο, ψζηε λα πξνθχπηεη ε ζσζηφηεξε δπλαηή θάιπςε ηνπ Ννζνθνκείνπ ζε 24σξε 
βάζε θαη ηνπ ΚΔ.Φ.Η.ΑΠ. ζε 8σξε.Θα πεξηιακβάλεη φινπο ηνπο ηερληθνχο (ηνπ 
Ννζνθνκείνπ θαη ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ). Θα θαηαξηίδεηαη απφ ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ ζε ζπλεξγαζία κε 
ηνλ ΔΠΗΒΛΔΠΟΝΣΑ. Θα παξαδίδεηαη ζηνλ ΔΠΗΒΛΔΠΟΝΣΑ γηα έγθξηζε πξηλ ηελ έλαξμε 
ηζρχνο ηνπ θαη ζα είλαη ζχκθσλν κε ηελ ηζρχνπζα βηνκεραληθή λνκνζεζία. 

Κάζε ηερληθφο ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ζα εθηειεί πέληε (5) νθηάσξεο ππεξεζίεο ηελ εβδνκάδα 
, απαζρνινχκελνο κε ηηο εξγαζίεο ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο ή 
δηνξζσηηθήο ζπληήξεζεο ή κε νπνηαδήπνηε άιιε εξγαζία πξνβιέπεηαη. Όπσο 
αλαθέξζεθε αλσηέξσ, νη ππεξεζίεο θάζε ηερληθνχ ζα πξνθχπηνπλ απφ ην κεληαίν 
πξφγξακκα εξγαζίαο, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ. Απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ 
ΑΝΑΓΟΥΟΤ, ηνπιάρηζηνλ έλαο ειεθηξνιόγνο θαη έλαο πδξαπιηθόο ζα εθηεινύλ 
πξσηλή ππεξεζία ηνπιάρηζηνλ ηηο θαζεκεξηλέο (δει. φιεο ηηο εκέξεο πιελ αββάηνπ, 
Κπξηαθήο θαη αξγηψλ). 

Σν πξνζσπηθφ, κε επζχλε ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ, ζα είλαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν, ζα 
γλσξίδεη άξηζηα ηε δνκή θαη ιεηηνπξγία ησλ Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ, δηθηχσλ, κεραλεκάησλ 
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θαη ζπζθεπψλ θαη ζα έρεη ζηε δηάζεζε ηνπ φιν ην 24σξν ηα απαξαίηεηα εξγαιεία, ζρέδηα, 
prospectus, γξαπηέο νδεγίεο θιπ, ψζηε λα είλαη αλά πάζα ζηηγκή έηνηκν γηα ηελ 
απνθαηάζηαζε νπνηαζδήπνηε βιάβεο πξνθχςεη.  

Σν πξνζσπηθφ ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ππνρξενχηαη λα θέξεη θαηά ηελ απαζρφιεζή ηνπ ζην 
Ννζνθνκείν: 

α) νκνηόκνξθε ελδπκαζία κε ηππσκέλν ην ινγφηππν ηεο εηαηξείαο.  

β) εηδηθά ππνδήκαηα γηα ιφγνπο αζθαιείαο ηνπ, φπνπ απαηηείηαη.  

γ) θνλθάξδα κε ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία.  

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ νθείιεη λα δηαζέηεη ζε εηνηκφηεηα πξνζσπηθφ, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε 
αληηκεηψπηζε αηθλίδησλ θαη επεηγνπζψλ βιαβψλ, θαζ’  φιν ην 24σξν θαη φιεο ηηο εκέξεο 
ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο, φζσλ ηερληηψλ θαη νπνηνπδήπνηε εμνπιηζκνχ απαηηείηαη 
πξνθεηκέλνπ λα γίλεηαη γξήγνξε θαη αζθαιήο επηζθεπή ησλ βιαβψλ κηθξήο έθηαζεο. Δάλ 
ε βιάβε είλαη κεγαιχηεξεο έθηαζεο, ν ΑΝΑΓΟΥΟ αλαθέξεη ακέζσο ζηνλ ΔΡΓΟΓΟΣΖ, 
γηα λα ιεθζνχλ ηα απαξαίηεηα κέηξα. 

Όια ηα κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ππνρξενχληαη λα θέξνπλ καδί ηνπο, ζε φιε 
ηε δηάξθεηα ηεο ππεξεζίαο ηνπο, ζπζθεπή αζχξκαηεο επηθνηλσλίαο, εθφζνλ ηνπο δνζεί 
απφ ην Ννζνθνκείν. 

Όια ηα κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ππφθεηληαη ζηελ έγθξηζε ηνπ 
ΔΠΗΒΛΔΠΟΝΣΑ Μεραληθνχ θαη ηνπ Ννζνθνκείνπ.  

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ νθείιεη λα απνκαθξχλεη απφ ην εξγνηάμην ακέζσο θάζε κέινο ηνπ 
πξνζσπηθνχ ηνπ 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 ηε ζπγθαηάζεζε ηεο 
Δπίβιεςεο θαη ηνπ Ννζνθνκείνπ. Σν δηθαίσκα ηεο Δπίβιεςεο θαη ηνπ Ννζνθνκείνπ δε λ 
απαιιάζζεη ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ απφ ηελ πιήξε επζχλε ηνπ σο πξνο ηελ πνζνηηθή θαη 
πνηνηηθή επάξθεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ.  

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ ππνρξενχηαη λα δειψζεη άκεζα ηελ απνρψξεζε νπνηνπδήπνηε κέινπο ηνπ 
πξνζσπηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηεί ζην έξγν. Ζ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία εξεπλά ηνπο ιφγνπο 
απνρψξεζεο. Αλ ε απνρψξεζε γίλεη κε επζχλε ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ θαη δελ θξηζεί 
δηθαηνινγεκέλε, επηζχξεη ηελ πνηλή ηεο εθπηψζεσο. ε θάζε πεξίπησζε, ν ΑΝΑΓΟΥΟ 
νθείιεη λα αλαπιεξψλεη άκεζα ηνλ ππάιιειν πνπ απνρσξεί, κε ζηέιερνο ίδησλ 
ηνπιάρηζηνλ πξνζφλησλ. Αλ παξ’ φια απηά ν ππάιιεινο δελ αληηθαηαζηαζεί άκεζα, ηφηε 
ζα ππάξμεη πεξηθνπή ηνπ ινγαξηαζκνχ ζχκθσλα κε ηελ Παξάγξαθν 25.  

ε πεξίπησζε πνπ θάπνην κέινο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ αδπλαηεί γηα 
νπνηνδήπνηε ιφγν λα εθηειέζεη ηελ -βάζεη ηνπ πξνγξάκκαηνο- πξνβιεπφκελε ππεξεζία, 
ν ΑΝΑΓΟΥΟ ππνρξενχηαη λα θαιχςεη ην θελφ κε δηθή ηνπ επζχλε. ε πεξίπησζε πνπ 
απηφ δελ είλαη δπλαηφ -θαη κφλν εθφζνλ δελ πξνθαιείηαη πξφβιεκα ζην Έξγν- ζα ππάξρεη 
κείσζε ηεο αμίαο ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο θαηά ην 1/14 ηεο ζπκβαηηθήο επί ην 
αληίζηνηρν ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο απνπζίαο. Αλ ε απνπζία δεκηνπξγεί πξφβιεκα ζηε 
ζσζηή εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ, είηε ιφγσ ηεο δηάξθεηάο ηεο είηε ιφγσ ηεο εηδηθφηεηαο ηνπ 
ηερληθνχ, ηφηε ζα ππάξμεη πεξηθνπή ηνπ ινγαξηαζκνχ ζχκθσλα κε ηελ Παξάγξαθν 25 . 

Κάζε εξγαδφκελνο ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ζην παξφλ έξγν δηθαηνχηαη ηηο λνκηκεο άδεηεο, 
ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. Θα πξέπεη φκσο ν ΑΝΑΓΟΥΟ λα ιάβεη ηελ 
απαξαίηεηε κέξηκλα, ψζηε απηφ λα κελ επεξεάδεη ηελ εχξπζκε θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ 
Ννζνθνκείνπ θαη ηνπ ΚΔ.Φ.Η.ΑΠ. 

 

6. ΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖ ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΟΤ Ζ/Μ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ  

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα δηαζέζεη ην απαηηνχκελν πξνζσπηθφ 
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5, ην νπνίν ζα επηθνπξείηαη  απφ ην πξνζσπηθφ πνπ δηαζέηεη 
ν ΔΡΓΟΓΟΣΖ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ παξαπάλσ εξγαζηψλ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ησλ 
θαηαζθεπαζηψλ θαη ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο θαη ηεο επηζηήκεο, ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ 
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Διιεληθνχ Κξάηνπο, ΓΔΖ, ΟΣΔ, ΓΔΤΑΑ θιπ, ή ζπκπιεξσκαηηθά ηνπο θαλνληζκνχο μέλσλ 
ηερλνινγηθά πξνεγκέλσλ ρσξψλ.  

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζε 24σξε 
βάζε θαη φιεο ηηο εκέξεο ηεο εβδνκάδνο εξγάζηκεο θαη κε, αλεμαξηήησο ηνπ ηερληθνχ 
πξνζσπηθνχ πνπ ηπγράλεη λα έρεη ππεξεζία.  

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ ζα ηεξεί φινπο ηνπο θαλφλεο ηεο εγθαηάζηαζεο, ζα εθηειε ί ηηο απαξαίηεηεο 
εξγαζίεο γηα ηελ πξφιεςε δεκηψλ, ζα επηζθεπάδεη θαη ζα απνθαζηζηά ηε ιεηηνπξγία ζε 
θάζε πεξίπησζε βιάβεο, ζε φπνηα αηηία θαη αλ νθείιεηαη (πιεκκειήο ζπληήξεζε, 
εζθαικέλνο ρεηξηζκφο, θπζηνινγηθή ή φρη θζνξά, ειαηησκαηηθά πιηθά, πιεκκειήο 
εγθαηάζηαζε θιπ). 

Δπίζεο, ζα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο νδεγίεο ηνπ ΔΠΗΒΛΔΠΟΝΣΑ ζε θάζε ζέκα πνπ έρεη 
ζρέζε κε ηηο εθηεινχκελεο εξγαζίεο.  

Γεληθφηεξα ν ΑΝΑΓΟΥΟ είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθηειεί φιεο ηηο εξγαζίεο θαη ελέξγεηεο 
εθείλεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ζσζηή ζπληήξεζε ηνπ Ζ/Μ εμνπιηζκνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ 
θαη ηνπ ΚΔ.Φ.Η.ΑΠ, φπσο απηφο πεξηγξάθεηαη αλσηέξσ.  

Δθηφο ησλ φζσλ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 5, ν ΑΝΑΓΟΥΟ ζα παξέρεη εηδηθφηεξα ηηο 
θάησζη ππεξεζίεο: 

Σν ζπλεξγείν ζπληήξεζεο αλειθπζηήξσλ ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ είλαη ππνρξεσκέλν: 

- Να ππνβάιιεη εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 

αλαιπηηθφ πξόγξακκα πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο  γηα θάζε αλειθπζηήξα, κε ζαθψο 

θαζνξηζκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα ειέγρσλ θαη εξγαζηψλ αλά ηκήκα θαη κεραληζκφ 

αλειθπζηήξα, πνπ ζα εμαζθαιίδεη ηελ πιεξφηεηα, κε αζθάιεηα θαη ειεγρφκελε ξνή, 

ησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο. Σν πξφγξακκα ζα ειεγρζεί θαη ελδερφκελα δηνξζσζεί θαη 

ζπκπιεξσζεί απφ ηνλ ΔΠΗΒΛΔΠΟΝΣΑ Μεραληθφ, ζα ζπκθσλεζεί απφ θνηλνχ θαη ζα 

θαηαρσξεζεί ζε ειεθηξνληθή κνξθή.  

- Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο λα δηαηεξεί θαη ελεκεξψλεη βηβιίν 

παξαθνινύζεζεο γηα θάζε αλειθπζηήξα, φπσο νξίδεη ε ζρεηηθή λνκνζεζία, 

ζεσξεκέλν απφ ην θνξέα ειέγρνπ θαη ηελ Τπεξεζία βηνκεραλίαο ηεο Ννκ/θήο 

Απηνδ/ζεο Άξηαο, ζην νπνίν ζα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ αλειθπζηήξα ηνπ 

νπνίνπ αλαιακβάλεηαη ή δηαθφπηεηαη ε ζπληήξεζε, θαη επίζεο ζα θαηαρσξνχληαη φιεο 

νη θαζηεξσκέλεο πξνιεπηηθέο ζπληεξήζεηο θαη ζα ππνγξάθνληαη απφ ην πληεξεηή θαη 

ηνλ ΔΠΗΒΛΔΠΟΝΣΑ Μεραληθφ. 

- Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο λα δηαηεξεί θαη ελεκεξψλεη εκεξνιόγην ζην 

νπνίν ζα θαηαγξάθνληαη θαζεκεξηλψο φιεο νη παξαηεξεζείζεο βιάβεο θαη αλσκαιίεο 

ησλ αλειθπζηήξσλ, ε αηηία ηνπο (θπζηνινγηθή θζνξά, ειιηπήο ζπληήξεζε, θαθή 

ρξήζε), νη ελέξγεηεο πνπ έγηλαλ γηα ηελ απνθαηάζηαζή ηνπο, θαζψο θαη ηα 

αληαιιαθηηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ή πνπ απαηηνχληαη. Κάζε λέα εγγξαθή ζην βηβιίν 

ζα ππνγξάθεηαη απφ ηνλ ζπληεξεηή θαη ηνλ εθάζηνηε ππεχζπλν ηνπ Ννζνθνκείνπ 

(ππάιιεινο ηερληθνχ ηκήκαηνο ή ππεχζπλνο βάξδηαο λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ) θαη 

ζα ζεσξείηαη απφ ηνλ ΔΠΗΒΛΔΠΟΝΣΑ Μεραληθφ. Σν εκεξνιφγην απηφ ζα θπιάζζεηαη 

ζην γξαθείν πληεξήζεσο ηνπ Ννζνθνκείνπ.  

- Να παξέρεη 24σξε θάιπςε γηα φινπο ηνπο αλειθπζηήξεο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ηνπ 

ΚΔ.Φ.Η.ΑΠ, θαη σο εθ ηνχηνπ λα είλαη ζπλερψο θαη ζε 24σξε βάζε δπλαηή ε 

επηθνηλσλία καδί ηνπ (ζε ζηαζεξφ ή/θαη θηλεηφ ηειέθσλν ηα νπνία ζα γλσζηνπνηήζεη 

ζην Ννζνθνκείν). 

- Να πξαγκαηνπνηεί πξνιεπηηθή ζπληήξεζε φισλ ησλ αλειθπζηήξσλ αλά ηαθηά 

ρξνληθά δηαζηήκαηα, φπσο νξίδεηαη απφ ηε ζρεηηθή λνκνζεζία. Ζ πξνιεπηηθή 

ζπληήξεζε ζα γίλεηαη ζε εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο, αθνχ πξψηα εηδνπνηεζεί ν 
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ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ Μεραληθφο ηνπ Ννζνθνκείνπ. Δξγαζίεο ζπληήξεζεο κπνξνχλ λα γίλνπλ 

θαη ζε άιιεο ψξεο, κφλν χζηεξα απφ ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ Δπηβιέπνληα. Κάζε 

εξγαζία ζπληήξεζεο ζα θαηαγξάθεηαη ζην βηβιίν ηνπ αληίζηνηρνπ αλειθπζηήξα θαη ζα 

ππνγξάθεηαη απφ ην ζπληεξεηή θαη ηνλ Δπηβιέπνληα Μεραληθφ.  

- Να βξίζθεηαη ζην Ννζνθνκείν ή ζην ΚΔ.Φ.Η.ΑΠ γηα επηδηφξζσζε βιάβεο εληφο δχν 

(2) σξψλ απφ ηε ιήςε ηεο ηειεθσληθήο εηδνπνίεζεο.  

- Να δηαπηζηψλεη ηελ αηηία θάζε βιάβεο εληφο 24 σξψλ απφ ηελ άθημή ηνπ ζην 

Ννζνθνκείν, θαη λα ηελ απνθαζηζηά εληφο 72 σξψλ, εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ 

απαηηνχληαη επηζθεπέο ζε εξγαζηήξην (πρ. πεξηέιημε θηλεηήξα ή πελίσλ θξέλσλ θιπ).  

- Να ηεξεί φινπο ηνπο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο, λα εθηειεί ηηο 

απαξαίηεηεο εξγαζίεο γηα ηελ πξφιεςε δεκηψλ θαη λα απνθαζηζηά, ρσξίο απνδεκίσζε, 

θάζε βιάβε. 

- Να δηαηεξεί ζε άξηζηε θαηάζηαζε ηνπο ρψξνπο κεραλνζηαζίσλ θαη θξεαηίσλ ησλ 

αλειθπζηήξσλ. 

- Να εθπαηδεχζεη ηνπο ειεθηξνιφγνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ ζηνλ απεγθισβηζκφ αηφκσλ.  

Οη πδξαπιηθνί ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ, εθηφο ηεο ζπληήξεζεο ησλ πδξαπιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ 
φπσο απηέο πεξηγξάθεθαλ αλσηέξσ, ζα εθηεινχλ ππεξεζίεο ζην θηίξην ηαηξηθψλ αεξίσλ, 
φπνπ κεηαμχ ησλ ππνρξεψζεσλ ζα πεξηιακβάλνληαη θαη νη εμήο:  

- Παξάδνζε-παξαιαβή θηαιψλ ηαηξηθψλ αεξίσλ ζηνλ εμσηεξηθφ πξνκεζεπηή γηα 

πιήξσζε. 

- Παξάδνζε-παξαιαβή θηαιψλ νμπγφλνπ ζε θιηληθέο, αζζελνθφξα θαη αζζελείο ηνπ 

Ννζνθνκείνπ. 

Δπίζεο, ν ΑΝΑΓΟΥΟ ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο θαιήο θαηάζηαζεο ηεο 
θηηξηαθήο ππνδνκήο θαη ηνπ μελνδνρεηαθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ. Αλάκεζα ζηα 
θαζήθνληά ηνπ είλαη: ε επηζθεπή ζπξψλ, παξαζχξσλ, ηδακηψλ, θνπθσκάησλ, θιεηδαξηψλ, 
ρεηξνιαβψλ, κεραληζκψλ ζπξψλ, δαπέδσλ, ζνβαηεπηψλ, ηνηρνπνηίαο, πξνζηαηεπηηθψλ 
ηνηρνπνηίαο, ςεπδνξνθψλ, πιαθηδίσλ δαπέδσλ θαη ηνίρσλ, επηρξηζκάησλ, κνλψζεσλ, 
εηδψλ πγηεηλήο, πάγθσλ, ληνπιαπηψλ, επίπισλ θιπ, θαζψο θαη ν ρξσκαηηζκφο επηθαλεηψλ 
φηαλ απαηηείηαη. 

 

7. ΑΓΔΗΔ ΔΡΓΑΗΑ 

Λφγσ ηνπ είδνπο ηεο εξγαζίαο, ν ΑΝΑΓΟΥΟ ππνρξενχηαη λα εμαζθαιίζεη ηηο 
απαξαίηεηεο άδεηεο γηα απαζρφιεζε Τπεξσξηαθή, Νπρηεξηλή θαη Κπξηαθψλ-αξγηψλ. Γηα 
ηηο πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη εθηάθησο λα θαιείηαη γηα λα απαζρνιεζεί πξνζσπηθφ ηνπ 
ΑΝΑΓΟΥΟΤ ζα γίλνληαη φιεο νη πξνβιεπφκελεο απφ ηελ εξγαηηθή λνκνζεζία ελέξγεηεο κε 
κέξηκλα θαη επζχλε απηνχ. 

 

8. ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΔΡΓΟΓΟΣΖ 

Σν κφληκν ηερληθφ πξνζσπηθφ πνπ δηαζέηεη ν ΔΡΓΟΓΟΣΖ, εηδηθνηήησλ ίδησλ κε απηέο 
ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ, ζα εξγάδεηαη ζε εληαίν πξφγξακκα κε ην πξνζσπηθφ 
ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ. 

ε αληηζηνηρία κε ηα φζα αλαθέξζεθαλ ζηελ παξάγξαθν 5, ζε πεξίπησζε πνπ θάπνην 
κέινο ηνπ κφληκνπ ηερληθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ, αδπλαηεί λα εθηειέζεη ηελ -
βάζεη ηνπ πξνγξάκκαηνο- πξνβιεπφκελε ππεξεζία, ην Ννζνθνκείν ππνρξενχηαη λα 
θαιχςεη ην θελφ κε δηθή ηνπ επζχλε. ε θάζε πεξίπησζε, ΑΝΑΓΟΥΟ θαη ΔΠΗΒΛΔΦΖ 
νθείινπλ λα ζπλεξγάδνληαη κε ακνηβαία εκπηζηνζχλε γηα ηε ιχζε νπνηνπδήπνηε 
πξνβιήκαηνο πξνθχςεη. 
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ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο πξνζιεθζεί απφ ην Ννζνθνκείν 
ηερληθφ πξνζσπηθφ εηδηθφηεηαο ίδηαο κε θάπνηα απφ απηέο πνπ δηαζέηεη ην πξνζσπηθφ ηνπ 
ΑΝΑΓΟΥΟΤ, ηφηε ην πξνζσπηθφ απηφ, αθνχ εθπαηδεπηεί θαηάιιεια θαη εμνηθεησζεί κε ηηο 
εγθαηαζηάζεηο εξγαδφκελν καδί κε ην πξνζσπηθφ ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ θαη ηνπ ΔΡΓΟΓΟΣΖ, 
ζα εθηειεί θαλνληθά ππεξεζία εληαζζφκελν ζην ππάξρνλ πξνζσπηθφ. Σπρφλ πξνζιήςεηο 
ηερληθνχ πξνζσπηθνχ απφ ην Ννζνθνκείν θαηά ηε  δηάξθεηα ηζρχνο ηεο χκβαζεο, δελ ζα 
έρνπλ σο ζπλέπεηα ηε κείσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ.  

 

9. ΑΝΑΛΧΗΜΑ, ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΑ, ΔΡΓΑΛΔΗΑ 

Όια ηα απαηηνχκελα αλαιψζηκα πιηθά γηα ηε ζπληήξεζε φπσο θαχζηκα, ιηπαληηθά, αέξηα 
θιπ, θαζψο επίζεο θαη φια ηα αληαιιαθηηθά θαη αλαιψζηκα πνπ απαηηνχληαη, πιελ ησλ 
πεξηπηψζεσλ βιαβψλ γηα ηηο νπνίεο επζχλεηαη ν ΑΝΑΓΟΥΟ, πξνκεζεχνληαη κε επζχλε 
ηνπ ΔΡΓΟΓΟΣΖ, ν νπνίνο επηβαξχλεηαη θαη ηε ζρεηηθή δαπάλε.  

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ ππνρξενχηαη λα θάλεη ηε ζρεηηθή έξεπλα αγνξάο θαη λα πξνηείλεη  ηα πιηθά 
πνπ ζεσξεί απαξαίηεηα γηα ηηο εθάζηνηε αλάγθεο ζπληήξεζεο, δηαηππψλνληαο εγγξάθσο 
ηπρφλ αληηξξήζεηο ηνπ ζε πεξίπησζε πνπ δελ εγθξίλεη ηα πιηθά πνπ πξνκεζεχεηαη ν 
ΔΡΓΟΓΟΣΖ. 

ηηο πεξηπηψζεηο βιαβψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ειιηπή ή πιεκκειή ζπληήξεζε ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ ή εζθαικέλνπο ρεηξηζκνχο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ, θαη γεληθά 
ιφγσ ππαηηηφηεηάο ηνπο, νη ζρεηηθέο δαπάλεο απνθαηάζηαζεο (εξγαζία θαη πιηθά) ζα 
βαξχλνπλ ηνλ ίδην ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ. 

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ ππνρξενχηαη λα εθνδηάζεη ην πξνζσπηθφ ηνπ κε ηα απαξαίηεηα εξγαιεία 
θαζεκεξηλήο ρξήζεο: θαηζαβίδηα, πνιχκεηξα, πέλζεο, θφθηεο, θιεηδηά θάζε ηχπνπ (άιελ, 
πνιχγσλα, γεξκαληθά θιπ), ηζηκπίδεο, θάβνπξεο, δξάπαλα, ζθπξηά, θαιέκηα, αξίδεο, 
ζηδεξνπξίνλα, δίζθνη θνπήο, κπαιαληέδεο, αιθάδηα, θαθνί, κέηξα, ζθάιεο, π ηζηφιηα 
ζηιηθφλεο θιπ θαη γεληθά ηα απαξαίηεηα κέζα πνπ απαηηνχληαη θαζεκεξηλά ζηελ εξγαζία.  

Ο ΔΡΓΟΓΟΣΖ ππνρξενχηαη λα παξέρεη, φπνηε απαηηείηαη, ζηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ εξγαιεία 
εηδηθώλ εθαξκνγώλ (θνκπξεζέξ, ζπζθεπή ειεθηξνζπγθφιιεζεο, αλαιπηήο θαπζαεξίσλ, 
ζπζθεπή απφθξαμεο απνρεηεχζεσλ, πιπζηηθφ κεράλεκα, θνλθιέξ θιπ), ηα νπνία ν 
ΑΝΑΓΟΥΟ νθείιεη λα ρεηξίδεηαη κε πξνζνρή θαη λα ηα παξαδίδεη ζηνλ ΔΡΓΟΓΟΣΖ ζηελ 
θαηάζηαζε πνπ ηα παξέιαβε. 

ε πεξίπησζε απψιεηαο ή θαθήο ρξήζεο ησλ παξαπάλσ  εξγαιείσλ, ν ΑΝΑΓΟΥΟ 
ππνρξενχηαη λα ηα αληηθαηαζηήζεη θαη λα ηα παξαδψζεη ζηνλ ΔΡΓΟΓΟΣΖ.  

 

10. ΤΠΖΡΔΗΔ ΣΡΗΣΧΝ 

Λφγνη πξαθηηθνί, ηερληθνί ή άιινη κπνξεί λα επηβάιινπλ θάπνηα απφ ηα κεραλήκαηα πνπ 
πεξηιακβάλνληαη ζην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, λα αλαιακβάλνληαη, φζνλ αθνξά ηε 
ζπληήξεζε ή/θαη ηηο επηζθεπέο, απφ άιια ζπλεξγεία. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ν ΑΝΑΓΟΥΟ ζα 
ζπλάπηεη ζπκβάζεηο ή ζα θαιεί απ' επζείαο ηα ζπλεξγεία απηά, αλάινγα κε ηελ 
πεξίπησζε. 

Οη αλσηέξσ πεξηγξαθείζεο ζπκβάζεηο -ή αληίζηνηρα νη θιήζεηο ζπλεξγείσλ- ζα γίλνληαη 
χζηεξα απφ έιεγρν θαη έγθξηζε ηνπ ΔΡΓΟΓΟΣΖ, ζα επηβαξύλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ 
ΑΝΑΓΟΥΟ θαη δελ ζα έρνπλ σο ζπλέπεηα ηε κείσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ.  

Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ηνπο Μεηαζρεκαηηζηέο Ηζρύνο, θάζε έηνο δείγκαηα ηνπ 
κνλσηηθνχ ειαίνπ ζα ζηέιλνληαη γηα έιεγρν ζε αλαγλσξηζκέλν εξγαζηήξην, κε έμνδα ηνπ 
ΔΡΓΟΓΟΣΖ. Αλάινγα κε ηα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ, ζα ηζρχνπλ ηα θάησζη:  

i. ε πεξίπησζε πνπ ε δηειεθηξηθή αληνρή είλαη κεγαιχηεξε απφ 30 kV, δελ ζα 

πξαγκαηνπνηείηαη αλαζχζηαζε ηνπ ειαίνπ.  

ii. ε πεξίπησζε πνπ ε δηειεθηξηθή αληνρή είλαη κηθξφηεξε απφ 30 kV, ζα 

πξαγκαηνπνηείηαη αλαζχζηαζε ηνπ ειαίνπ κε έμνδα ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ. Σν θφζηνο 
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αλαζχζηαζεο δελ ζα βαξχλεη ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ, κφλν ζε πεξίπησζε πνπ έρεη γίλεη 

αλαζχζηαζε ειαίνπ κέζα ζην πξνεγνχκελν απφ ηε κέηξεζε έηνο.  

Όζνλ αθνξά ην Σειεθσληθό Κέληξν, ν ΑΝΑΓΟΥΟ ππνρξενχηαη λα ζπλάςεη χκβαζε 
πξνιεπηηθήο & δηνξζσηηθήο ζπληήξεζεο κε εηαηξεία, ε νπνία ζα έρεη εμνπζηνδφηεζε γηα 
επέκβαζε ζην ηειεθσληθφ θέληξν ηεο Siemens HiPath 4000 θαη ζα πεξηιακβάλεη απαξαηηήησο 
ηνπιάρηζηνλ ηνπο θάησζη φξνπο:  

 Σερληθή ππνζηήξημε επί 24-ψξνπ βάζεσο θαη 365 εκέξεο ην ρξφλν. 

 Ύπαξμε Help Desk ζηελ εηαηξεία γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ βιαβψλ.  

 Υξφλνο απφθξηζεο απφ ηελ αλαθνίλσζε ηεο βιάβεο ζην Help Desk ηεο εηαηξείαο: 1 
ψξα. 

Όζνλ αθνξά ηα Κεληξηθά UPS, ν ΑΝΑΓΟΥΟ ππνρξενχηαη λα ζπλάςεη χκβαζε 
πξνιεπηηθήο & δηνξζσηηθήο ζπληήξεζεο κε εμεηδηθεπκέλν ζπλεξγείν πνπ έρεη απνδεδεηγκέλε 
άδεηα γηα ηελ ζπληήξεζε ησλ UPS ηνπ Ννζνθνκείνπ,  ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη απαξαηηήησο 
ηνπιάρηζηνλ ηνπο θάησζη φξνπο:  

 Οη εξγαζίεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο ζα γίλνληαη ζε εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο, αθνχ 

πξψηα εηδνπνηεζεί ν ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ Μεραληθφο ηνπ Ννζνθνκείνπ.  

 ε πεξίπησζε βιάβεο, ν ρξφλνο αληίδξαζεο δελ ζα ππεξβαίλεη ηηο 24 ψξεο απφ ηελ 

εηδνπνίεζε. 

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη απηέο ηηο ζπκβάζεηο κέρξη ηελ ππνγξαθή ηεο 
ύκβαζεο κε ην Ννζνθνκείν. 

 

11. ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΖ ΤΝΣΖΡΖΖ Ζ/Μ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 

11Α. ΓΔΝΗΚΑ 

θνπφο ηνπ παξφληνο είλαη λα θαζνξηζζνχλ ηα πιαίζηα κέζα ζηα νπνία ζα γίλεη ε 
πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ηνπ Ζ/Μ εμνπιηζκνχ θαη πνπ απνηειεί κέξνο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 
ζχκβαζεο. 

11Β. ΟΡΗΜΟ ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΖ ΤΝΣΖΡΖΖ  

Παξαθάησ δίλεηαη ν νξηζκφο ηεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο ζε αληηδηαζηνιή κε ηε 
δηνξζσηηθή ζπληήξεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ.  

Με ηελ πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ελλνείηαη ε ζε ηαθηά δηαζηήκαηα θαη ζχκθσλα κε ηηο 
νδεγίεο ησλ θαηαζθεπαζηψλ επηζεψξεζε, έγθαηξε αιιαγή θζαξηψλ εμαξηεκάησλ, 
αληηθαηάζηαζε ή ζπκπιήξσζε ιηπαληηθψλ, έιεγρν θαη παξνρή θαηάιιεισλ νδεγηψλ γηα 
ηελ δηαηήξεζε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο.  

ηελ πξνιεπηηθή ζπληήξεζε αλήθεη θαη ε έγθαηξε ππφκλεζε γηα κεγαιχηεξεο έληαζεο 
εξγαζίεο ή γηα αληηθαηάζηαζε θζαξκέλσλ εμαξηεκάησλ πνπ δελ απνηεινχλ αληηθείκελν 
ηεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο.  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε θαλνληθή ζπληήξεζε αθνξά ηελ ζπλερή παξαθνινχζεζε ηεο 
εγθαηάζηαζεο, ηελ εμαζθάιηζε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο,  ηελ αληηθαηάζηαζε ή θαη επηζθεπή 
εμαξηεκάησλ θαζψο θαη ηελ απνθαηάζηαζε κεγαιχηεξσλ βιαβψλ. Ζ πξνιεπηηθή 
ζπληήξεζε ζα γίλεηαη βάζεη πξνγξάκκαηνο (βι. παξ. 11Γ).  

11Γ. ΔΚΣΑΖ ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΖ ΤΝΣΖΡΖΖ 

Αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο απνηεινχλ νη πίλαθεο πξνιεπηηθήο 
ζπληήξεζεο ηνπ Ζ/Μ εμνπιηζκνχ, νη νπνίνη επηζπλάπηνληαη (βι. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ). Με βάζε 
απηνχο ηνπ πίλαθεο, ζα θαηαξηίδεηαη θαζεκεξηλά πξφγξακκα ζπληήξεζεο ηνπ Ζ/Μ 
εμνπιηζκνχ, αλά εηδηθφηεηα ηερληθψλ, ην νπνίν ζα αθνινπζείηαη απφ ηνπο ηερληθνχο ηνπ 
ΑΝΑΓΟΥΟΤ θαη ηνπ Ννζνθνκείνπ, αλάινγα κε ηελ ππεξεζία, θαη ζα ειέγρεηαη απφ ην 
Μεραληθφ ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ θαη ηνλ ΔΠΗΒΛΔΠΟΝΣΑ Μεραληθφ.  
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Οη επηζπλαπηφκελνη πίλαθεο κπνξνχλ λα ηξνπνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο 
ζχκβαζεο (πρ πξφζζεζε λέσλ εξγαζηψλ εθφζνλ απηέο αλήθνπλ πξνθαλψο ζηε 
ζπληήξεζε θιπ), αλάινγα κε ηηο αλάγθεο πνπ ζα πξνθχςνπλ, θαηφπηλ ζπλελλφεζεο 
κεηαμχ ηνπ ΔΠΗΒΛΔΠΟΝΣΑ θαη ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ. 

11Γ. ΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ αλαιακβάλεη λα δηαζέζεη φιν ην απαηηνχκελν πξνζσπηθφ, ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 6, γηα ηελ εθηέιεζε ησλ παξαπάλσ εξγαζηψλ πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο ζχκθσλα 
κε ηηο νδεγίεο ησλ θαηαζθεπαζηψλ, ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο θαη ηεο επηζηήκεο, ηελ 
ηζρχνπζα Βηνκεραληθή Ννκνζεζία θαη ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο, ΟΣΔ, 
ΓΔΖ, ΓΔΤΑΑ θιπ. Ο ΑΝΑΓΟΥΟ ζα ηεξεί κε ζπλέπεηα θαη θάζε ιεπηνκέξεηα φζα 
αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 12 ζην νπνίν ζα θαηαγξάθνληαη νη εθηειεζζείζεο εξγαζίεο θαη νη 
νδεγίεο πνπ δφζεθαλ. 

   

12. ΟΡΓΑΝΧΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΝΣΖΡΖΖ  

Δληόο ηξηάληα (30) εκεξώλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ν ΑΝΑΓΟΥΟ 
ππνρξενχηαη λα νξγαλψζεη θαη λα παξαδψζεη ζηνλ ΔΡΓΟΓΟΣΖ ηα εμήο:  

α. Πίλαθα ησλ απαηηνχκελσλ βαζηθψλ αληαιιαθηηθώλ θαη αλαισζίκσλ πιηθψλ γηα ηε 
ζπληήξεζε ηνπ Ζ/Μ εμνπιηζκνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ πνπ αλήθεη ζην πεδίν επζχλεο 
ηνπ. 

β. Καζεθνληνιόγην ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ. 

Δπίζεο, θαζ' φιν ην δηάζηεκα ηνπ ρξόλνπ ηζρύνο ηεο ζύκβαζεο, ν ΑΝΑΓΟΥΟ 
ππνρξενχηαη λα δηαρεηξίδεηαη θαη λα παξαθνινπζεί:  

γ. Γειηία Αλαγγειίαο Βιάβεο ή Δπηζθεπήο, ζηα νπνία εγγξάθνληαη θαζεκεξηλψο 
φιεο νη παξαηεξεζείζεο βιάβεο θαη αλσκαιίεο ζην έξγν φπσο θαη νη εξγαζίεο πνπ 
γίλνληαη γηα ηελ άξζε απηψλ, ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη γεληθά 
νπνηαδήπνηε ζρεηηθά ζηνηρεία απαηηνχληαη. Οη σο άλσ εγγξαθέο ζα ζεσξνχληαη απφ 
ηνλ ΔΠΗΒΛΔΠΟΝΣΑ. Σα Γειηία ζα αξρεηνζεηνχληαη κε επζχλε ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ θαη ζα 
θπιάζζνληαη ζην γξαθείν πληήξεζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ.  

δ. Μεηξώα ζπληήξεζεο – επηζθεπώλ ησλ ζεκαληηθφηεξσλ κεραλεκάησλ θαη 
εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ηνκέα επζχλεο ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ, ηα νπνία ζα βξίζθνληαη ζηνπο 
ρψξνπο εγθαηάζηαζεο ησλ κεραλεκάησλ θαη ζα αλαλεψλνληαη θάζε κήλα.  

ε. Αξρείν ζε ειεθηξνληθή κνξθή, ζην νπνίν ζα θαηαγξάθνληαη, γηα θάζε κεράλεκα 
ηνπ ηνκέα επζχλεο ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ, φιεο νη εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο βιαβψλ θαη 
πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο. 

ην πξνζσπηθφ ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ζα δηαηεζνχλ ρψξνη ηνπ ηερληθνχ ηκήκαηνο. Δπίζεο, ν 
ΔΡΓΟΓΟΣΖ ζα δηαζέζεη ζην Μεραληθφ ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ φια ηα απαξαίηεηα ζρέδηα, 
δηαγξάκκαηα, έληππα πνπ αθνξνχλ ζηνλ Ζ/Μ εμνπιηζκφ ηνπ πεδίνπ επζχλεο ηνπ 
ΑΝΑΓΟΥΟΤ. Με ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο, ν ΑΝΑΓΟΥΟ ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη 
νηηδήπνηε ηνπ δηέζεζε ν ΔΡΓΟΓΟΣΖ (ρψξνπο, έληππα θιπ.) ζε θαιή θαηάζηαζε.  

 

13. ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ 

Ζ ζπληήξεζε ηνπ Ζ/Μ εμνπιηζκνχ ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε:  

α. Σελ ηζρχνπζα Βηνκεραληθή Ννκνζεζία. 

β. Σνπο ηζρχνληεο Καλνληζκνχο, πξνδηαγξαθέο θιπ. ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο, ΣΔΔ, 
ΓΔΖ, ΟΣΔ, ΓΔΤΑΑ θιπ. 

γ. Σνπο Καλνληζκνχο μέλσλ ηερλνινγηθά πξνεγκέλσλ ρσξψλ (Ακεξηθαληθνχο, 
Αγγιηθνχο, Γεξκαληθνχο, Γαιιηθνχο), φπνπ δελ ππάξρνπλ αληίζηνηρνη Διιεληθνί ή 
είλαη αλεπαξθείο. 
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δ. Σηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ Ννζνθνκείσλ ηνπ Τπνπξγείνπ 
Τγείαο. 

ε.  Σηο νδεγίεο θαηαζθεπαζηψλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ, κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπψλ.  

ζη. Σνπο θαλφλεο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο εκπεηξίαο.  

 

14. ΟΓΖΓΗΔ ΠΟΤ ΚΑΘΗΣΟΤΝ ΑΜΦΗΒΟΛΖ ΣΖΝ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΒΛΑΒΧΝ  

Αλ θαηά ηελ πξφνδν ησλ εξγαζηψλ, ν ΑΝΑΓΟΥΟ έρεη ηελ γλψκε φηη εδφζε εληνιή απφ 
ηνλ ΔΡΓΟΓΟΣΖ ή ηνλ ΔΠΗΒΛΔΠΟΝΣΑ γηα θάπνηα εξγαζία ε νπνία θάλεη ακθίβνιε ηελ 
απνθαηάζηαζε βιάβεο ή ηε ιεηηνπξγία εγθαηαζηάζεσλ ή έρεη ζαλ ζπλέπεηα παξέθθιηζε 
απφ ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο, ηφηε πξέπεη πξηλ απφ ηελ έλαξμε θάζε ζρεηηθήο 
εξγαζίαο λα ππνβάιιεη ακειιεηί κε έγγξαθν ζηνλ ΔΡΓΟΓΟΣΖ ηηο αληηξξήζεηο ηνπ.  

 

15. ΑΦΑΛΔΗΑ ΔΡΓΟΤ 

15Α. ΕΖΜΗΔ Δ ΣΡΗΣΟΤ ΚΑΗ ΣΗ ΠΔΡΗΟΤΗΔ ΑΤΣΧΝ  

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ είλαη απνθιεηζηηθά ππεύζπλνο 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 ΔΡΓΟΓΟΣΖ, ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ, ησλ 
αζζελψλ, ησλ επηζθεπηψλ, ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ 
ππεξεζίαο Δπίβιεςεο, κόλνλ φηαλ ν θίλδπλνο απηφο πξνέξρεηαη απφ ηε κε θαιή 
εθηέιεζε ηνπ έξγνπ απφ πξνζσπηθφ ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ.  

15Β. ΑΣΤΥΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΕΖΜΗΔ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΚΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ  

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ είλαη απνθιεηζηηθά ππεύζπλνο γηα θάζε δεκηά ή βιάβε ε νπνία ζα 
πξνμελεζεί απφ εξγαηηθφ αηχρεκα ζε εξγάηεο ή  άιια πξφζσπα ηα νπνία ρξεζηκνπνηεί 
ζην έξγν, είλαη ππνρξεσκέλνο λα απαιιάμεη ηνλ ΔΡΓΟΓΟΣΖ απφ θάζε πιεξσκή γη' απηέο 
ηηο δεκηέο ή βιάβεο θαζψο θαη γηα θάζε απαίηεζε, ελέξγεηα, έμνδα θαη επηβαξχλζεηο 
ζρεηηθέο κε απηέο, εθηόο αλ πξνθχπηεη ζνβαξή παξάιεηςε ή εζθεκκέλε ελέξγεηα ηνπ 
ΔΡΓΟΓΟΣΖ.  

15Γ. ΣΔΥΝΗΚΟ ΑΦΑΛΔΗΑ 

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ νθείιεη λα απαζρνιεί Σερληθφ Αζθαιείαο, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα 
λνκνζεζία (Ν 1568/85, Π.Γ 294/88, Π.Γ 17/96, Π.Γ 159/99, καδί κε ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο 
ηνπο, θιπ). Θα θαηαηεζνχλ ζην Ννζνθνκείν φια ηα απαξαίηεηα έγγξαθα πνπ 
απνδεηθλχνπλ ηνλ νξηζκφ Σερληθνχ Αζθαιείαο γηα ην ζπγθεθξηκέλν έξγν.  

15Γ. ΑΦΑΛΗΖ ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΤΠΑΛΛΖΛΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ  

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ είλαη ππνρξεσκέλνο λα αζθαιίδεη θαηά αηπρεκάησλ ζε αζθαιηζηηθέο 
εηαηξείεο, αλαγλσξηζκέλεο απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην, ην εξγαηηθφ θαη ππαιιειηθφ 
πξνζσπηθφ ηνπ πνπ έρεη ζρέζε κε ην έξγν, εθφζνλ απηφ δελ ππάγεηαη ζηηο θνηλσληθέο 
αζθαιίζεηο νχηε θαιχπηεηαη ε αζθάιηζε απηή κε ηηο πάζεο θχζεσο εηζθνξέο πνπ 
επηβάιινληαη απφ ην Νφκν γηα ην ΗΚΑ, ην ΔΣ, ΑΔΣ θαη ΞΔ θαη ηπρφλ άιινπο 
αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο, γηα ηηο νπνίεο εηζθνξέο επζχλεηαη θαη επηβαξχλεηαη 
απνθιεηζηηθά ν ΑΝΑΓΟΥΟ θαη ε αληίζηνηρε δαπάλε ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ ακνηβή 
ηνπ. Ο ΑΝΑΓΟΥΟ νθείιεη πξηλ απφ θάζε πιεξσκή λα πξνζθνκίδεη ζηελ ΔΠΗΒΛΔΦΖ  
βεβαίσζε πιεξσκήο αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηεί ζην 
έξγν. 

Δπίζεο, φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή ησλ λνκίκσλ επηβαιινκέλσλ εηζθνξψλ πξνο ηνπο 
αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο ΗΚΑ θιπ, ν ΑΝΑΓΟΥΟ νθείιεη πξηλ απφ θάζε πιεξσκή λα 
πξνζθνκίδεη ζηελ ΔΠΗΒΛΔΦΖ βεβαηψζεηο γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ 
πξνο απηνχο ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνλ Νφκν (αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα). 

 

16. ΑΝΧΣΔΡΑ ΒΗΑ 
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Καλέλαο 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, Φπζηθέο θαηαζηξνθέο, Πιεκκχξεο, εηζκνί, Ππξθαγηέο.  

β) Απεξγίεο αλαγλσξηζκέλσλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ θαη κεξψλ, επηβνιή 
ζηξαηησηηθνχ λφκνπ, πνιεκηθή ζχξξαμε, εκπάξγθν.  

Κάζε ζπκβαιιφκελν κέξνο ππνρξενχηαη κέζα ζε δέθα (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.  

Καηά 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 θαηαβάιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα ψζηε ηα απνηειέζκαηα ηεο αλσηέξαο βίαο λα 
αξζνχλ ρσξίο θαζπζηέξεζε. 

Δηδηθφηεξα ζε φ,ηη αθνξά ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ, απηφο νθείιεη έλαληη ηηκήκαηνο πνπ ζα εθηηκεζεί 
θαη ζπκθσλεζεί ακνηβαία, λα απνθαηαζηήζεη ηηο δεκίεο πνπ πξνθαινχληαη απφ ηηο 
παξαπάλσ αηηίεο. 

 

17. ΚΑΣΑΣΑΖ ΔΚΣΑΚΣΖ ΑΝΑΓΚΖ  

ε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο ν ΑΝΑΓΟΥΟ θαη ην Πξνζσπηθφ ηεο αθνινπζνχλ ηηο 
νδεγίεο θαη εληνιέο ηνπ ΔΡΓΟΓΟΣΖ δηεπθνιχλνληαο ην έξγν θαη ηελ απνζηνιή ηνπ 
Ννζνθνκείνπ ζηηο λέεο ζπλζήθεο, αλεμάξηεηα απφ πξνγξάκκαηα, ζρεδηαζκνχο θαη άιιεο 
δεζκεχζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ ζχκβαζε. Ο ραξαθηεξηζκφο ησλ ζπλζεθψλ 
«έθηαθηεο αλάγθεο» γίλεηαη κε απφθαζε ησλ αξκφδησλ θξαηηθψλ νξγάλσλ.  
 

18. ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΖ 

Τπνθαηάζηαζε ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ κε ηξίην γηα ηελ παξνρή κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ 
ππεξεζηψλ ή εθρψξεζε απαγνξεχεηαη ρσξίο έγθξηζε ηνπ ΔΡΓΟΓΟΣΖ.  

ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο θαη κεηά απφ πξφηαζε ηεο ΔΠΗΒΛΔΦΖ θαη γλσκνδφηεζε ηεο 
ΓΗΔΤΘΤΝΟΤΑ ΤΠΖΡΔΗΑ κπνξεί λα εγθξηζεί ε ππνθαηάζηαζε κε απαιιαγή ηνπ 
ΑΝΑΓΟΥΟΤ απφ ηελ επζχλε ηνπ πξνο ηνλ ΔΡΓΟΓΟΣΖ, αλ απηφ επηβάιιεηαη απφ ην 
ζπκθέξνλ ηεο ζχκβαζεο θαη ν ΑΝΑΓΟΥΟ βξίζθεηαη ζε πξνθαλή αδπλακία λα ηεξήζεη 
ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο.  

Τπνθαηάζηαζε κπνξεί λα γίλεη κφλν φηαλ ν ππνθαηάζηαηνο ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ έρεη ηα ίδηα 
πξνζφληα πνπ απαηηήζεθαλ γηα ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη 
απνδέρεηαη ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ αλάιεςε ησλ ζρεηηθψλ ππνρξεψζεσλ. 

 

19. ΠΡΟΘΔΣΔ ΔΡΓΑΗΔ 

Αλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θξηζεί αλαγθαία ε εθηέιεζε εξγαζηψλ πνπ δελ είραλ 
πξνβιεθζεί αιιά θξίλνληαη απνιχησο απαξαίηεηεο, ή πξνθχπηεη επείγνπζα αλάγθε, ή 
ππάξρνπλ απξφβιεπηα γεγνλφηα, ή αλσηέξα βία, ή ε αλάζεζε ζε ηξίην ζα δεκηνπξγνχζε 
πξνβιήκαηα ζηελ νξζή ηήξεζε ηεο ζχκβαζεο, ή δελ είλαη δπλαηφο ν δηαρσξηζκφο απφ 
ηελ θχξηα ζχκβαζε ιφγσ νηθνλνκηθψλ, ηερληθψλ ή άιισλ ζνβαξψλ ιφγσλ πνπ 
δπζθνιεχνπλ ηνλ ΔΡΓΟΓΟΣΖ, είλαη δπλαηή ε αλάζεζε πξφζζεησλ εξγαζηψλ ζηνλ 
ΑΝΑΓΟΥΟ, κε ηίκεκα πνπ ακνηβαία ζα ζπκθσλεζεί χζηεξα απφ πξφηαζε ηεο 
ΔΠΗΒΛΔΦΖ θαη εηζήγεζε ηεο ΓΗΔΤΘΤΝΟΤΑ ΤΠΖΡΔΗΑ πξνο ηνλ ΔΡΓΟΓΟΣΖ.  
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Ο ΑΝΑΓΟΥΟ δελ δχλαηαη λα αξλεζεί ηελ εθηέιεζε ησλ επηπιένλ εξγαζηψλ ρσξίο 
αηηηνιφγεζε. Άξλεζε ρσξίο ζνβαξή αηηηνιφγεζε δχλαηαη λα εθιεθζεί εθ κέξνπο ηνπ 
ΔΡΓΟΓΟΣΖ σο αηηία έθπησζεο ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ. 

 

20. ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΧΝ – ΓΗΑΗΣΖΗΑ 

Κάζε δηαθνξά πνπ ζα αλαθχςεη κεηαμχ ηνπ ΔΡΓΟΓΟΣΖ θαη ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ζα 
παξαπέκπεηαη γηα επίιπζε ζην Σερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδνο - Σκήκα Ζπείξνπ. ε 
πεξίπησζε κε επίιπζεο ησλ δηαθνξψλ, αξκφδηα είλαη ηα Διιεληθά Γηθαζηήξηα ηεο 
πεξηνρήο πνπ εθηειείηαη ε ζχκβαζε.  

 

21. ΔΚΣΔΛΔΖ ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΑ ΣΖΝ ΤΠΑΡΞΖ ΓΗΑΦΧΝΗΑ  

Γηαθσλίεο, δηελέμεηο θαη δηαθνξέο πνπ ηπρφλ αλαθχςνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο 
δελ δηθαηνινγνχλ ηελ εθ κέξνπο ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ άξλεζε παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ θαη 
εθηέιεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπ φπσο απηά πξνβιέπνληαη ζηε ζχκβαζε, εθηφο αλ ηνχην 
ξεηψο πξνβιέπεηαη απφ ην Νφκν ή ηε ζχκβαζε. Αλ παξφηη δελ πθίζηαηαη ηέηνην δηθαίσκα, 
ν ΑΝΑΓΟΥΟ αξλεζεί ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, ν ΔΡΓΟΓΟΣΖ κπνξεί λα θεξχμεη ηνλ 
ΑΝΑΓΟΥΟ έθπησην. 

 

22. ΠΛΖΜΜΔΛΖ ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ - ΤΣΑΔΗ - ΔΚΠΣΧΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

Αλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ν ΑΝΑΓΟΥΟ εθηειεί πιεκκειψο ηα θαζήθνληά ηνπ 
θαη δελ πιεξνί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ζχκβαζε, ν ΔΡΓΟΓΟΣΖ 
δχλαηαη λα εθαξκφζεη ζεηξά κέηξσλ φπσο έγγξαθεο παξαηεξήζεηο θαη ζπζηάζεηο, 
δπζκελείο εθζέζεηο, απαηηήζεηο απφιπζεο πξνζσπηθνχ, πεξηθνπέο επί ηνπ ινγαξηαζκνχ, 
απαίηεζε απνθαηάζηαζεο δεκηψλ εγθαηαζηάζεσλ ή εμνπιηζκνχ, απαίηεζε θαηαβνιήο 
απνδεκηψζεσλ θιπ. 

ε αθξαίεο παξαβηάζεηο ηεο ζχκβαζεο θαη εθφζνλ ν ΑΝΑΓΟΥΟ δελ ζπκκνξθψλεηαη ζηηο 
ζπζηάζεηο θαη άιια κέηξα πνπ ιακβάλεη ν ΔΡΓΟΓΟΣΖ, πξνβιέπεηαη ε θήξπμε ηνπ 
ΑΝΑΓΟΥΟΤ σο εθπηψηνπ φπσο αλαθέξεηαη ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο Γηαθήξπμεο, κε 
παξαθξάηεζε ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ θαη ηε ιήςε νπνηνλδήπνηε άιισλ κέηξσλ θαη 
ελεξγεηψλ (ελδίθσλ ή κε) πνπ ν ΔΡΓΟΓΟΣΖ ζα θξίλεη σο πξνζθνξφηεξα γηα ηελ 
πξνάζπηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ.  

Ζ θήξπμε ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ σο έθπησηνπ γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ ΔΡΓΟΓΟΣΖ. Γηα ηνλ 
ζθνπφ απηφ απαηηείηαη αλαιπηηθή θαη αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηεο ΔΠΗΒΛΔΦΖ θαη ηεο 
ΓΗΔΤΘΤΝΟΤΑ ΤΠΖΡΔΗΑ. 

 

23. ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΗΥΤΟ ΤΜΒΑΖ 

Ζ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο είλαη έλα(1) έηνο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο . 

 

24. ΛΤΖ ΤΜΒΑΖ ΓΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΛΟΓΟΤ 

Ο ΔΡΓΟΓΟΣΖ δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη κνλνκεξψο θαη αδεκίσο γη' απηφλ ηε ζχκβαζε 
εάλ δελ εγθξίλεη ηελ ππνθαηάζηαζε ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ (βι. παξ. 19), ή αλ απηφο ηεζεί ππφ 
εθθαζάξηζε, ή ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε. Πηψρεπζε ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ, ζπλεπάγεηαη ηελ 
απηνδίθαηε ιχζε ηεο ζχκβαζεο, ελψ πηψρεπζε κέινπο ζχκπξαμεο ή θνηλνπξαμίαο 
ζπλεπάγεηαη ηελ δπλαηφηεηα ππνθαηάζηαζεο ηνπ πησρεχζαληνο κεηά απφ έγθξηζε ηεο 
Πξντζηακέλεο Αξρήο.   

 

25. ΠΛΖΡΧΜΔ – ΠΔΡΗΚΟΠΔ – ΚΡΑΣΖΔΗ 

Όπσο αλαθέξεηαη ζηε δηαθήξπμε, νη πιεξσκέο γίλνληαη κεληαία. Ο ινγαξηαζκφο (πνπ 
ζπλνδεχεηαη απφ πξσηφθνιιν πνηνηηθήο - πνζνηηθήο παξαιαβήο, θαζψο θαη βεβαηψζεηο 
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γηα θνξνινγηθή - αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα θαη πιεξσκήο αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ηνπ 
πξνζσπηθνχ) ππνγξάθεηαη απφ ηελ ΔΠΗΒΛΔΦΖ, ζεσξείηαη απφ ηελ ΓΗΔΤΘΤΝΟΤΑ 
ΤΠΖΡΔΗΑ θαη εγθξίλεηαη απφ ηνλ ΔΡΓΟΓΟΣΖ. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ζηα 
ηηκνιφγηα ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ λα αλαγξάθεηαη ην δηάζηεκα γηα ην νπνίν έγηλε παξνρή 
ππεξεζηψλ. 

Ζ ζπκβαηηθή ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ πεξηιακβάλεη φιεο ηηο δαπάλεο (φπσο έμνδα 
κεηαθηλήζεσλ, εηδηθά θαη γεληθά έμνδα θιπ.) θαη ην επηρεηξεκαηηθφ ηνπ θέξδνο κέρξη ηελ 
νινθιήξσζε θαη παξάδνζε ησλ εξγαζηψλ. Οη ιφγνη πξνζαχμεζεο ηεο ακνηβήο 
πξνβιέπνληαη ζην λφκν θαη ζηελ παξνχζα. Γελ αλαγλσξίδνληαη άιινη ιφγνη πξνζαχμεζεο 
ηεο ακνηβήο. 

Ο ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ δχλαηαη λα θάλεη πεξηθνπή κέρξη 10% επί ηνπ εθάζηνηε ινγαξηαζκνχ ζην 
βαζκφ πνπ δηαπηζηψλεη πιεκκειή ηήξεζε ηεο ζχκβαζεο. Γηα ζνβαξέο παξαβηάζεηο ηεο 
ζχκβαζεο ε ΓΗΔΤΘΤΝΟΤΑ ΤΠΖΡΔΗΑ δχλαηαη λα πεξηθφςεη χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο 
ΔΠΗΒΛΔΦΖ κέρξη θαη 25%. Σέινο, ν ΔΡΓΟΓΟΣΖ δηαηεξεί ην δηθαίσκα πεξηθνπήο κέρξη 
θαη ην 50% ηνπ κεληαίνπ ηηκήκαηνο χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο ΓΗΔΤΘΤΝΟΤΑ 
ΤΠΖΡΔΗΑ, ζην βαζκφ πνπ ππάξρεη ζνβαξή θαηαζηξαηήγεζε ηεο ζχκβαζεο.  

 

26. ΛΖΞΖ ΤΜΒΑΖ 

Μεηά ηελ εθπλνή ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ ησλ εξγαζηψλ θαη κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα 
δέθα (10) εκεξψλ ν ΑΝΑΓΟΥΟ ππνρξενχηαη:  

α. Να εθηειέζεη παξνπζία ησλ εθπξνζψπσλ ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο θαη ηνλ 
ελδερφκελν λέν ΑΝΑΓΟΥΟ φιεο ηηο δνθηκέο θαη ιεηηνπξγίεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ 
ζα νξίζεη ε Τπεξεζία, πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί ν έιεγρνο θαη ε παξάδνζε 
ησλ εγθαηαζηάζεσλ. 

β. Να ζπληάμεη θαη λα ππνβάιεη ζηελ ππεξεζία ιεπηνκεξή έθζεζε επί ηεο θαηάζηαζεο 
ησλ εγθαηαζηάζεσλ κε ηηο ζρεηηθέο παξαηεξήζεηο θαη δηαπηζηψζεηο ηνπ.  

γ. Να παξαδψζεη ελεκεξσκέλα θαη ππνγεγξακκέλα φια ηα ζρεηηθά βηβιία, κεηξψα θαη 
ινηπά παξαζηαηηθά ζηνηρεία πνπ ζα έρνπλ ηεξεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ, 
ηα ηερληθά εγρεηξίδηα, ηηο νδεγίεο ζπληήξεζεο, ηα ζρέδηα θαη ινηπά ηερληθά ζηνηρεία 
πιήξσο ηαθηνπνηεκέλα θαη ηαμηλνκεκέλα εληφο θαθέισλ.  

Ζ εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ εξγαζηψλ εθ κέξνπο ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ απνηειεί πξνυπφζεζε γηα 
ηελ παξαιαβή ησλ εξγαζηψλ ηνπ, ηελ εθθαζάξηζε, ηελ νηθνλνκηθή ηαθηνπνίεζε θαη ηειηθή 
πιεξσκή ηνπ, θαζψο θαη ηελ επηζηξνθή ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ ηνπ. ε πεξίπησζε 
θαζπζηέξεζεο ή ακέιεηαο ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ελ ιφγσ 
ππνρξεψζεσλ επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα εηο βάξνο ηνπ.  

Δάλ απφ ηνπο ελ ιφγσ ειέγρνπο δηαπηζησζνχλ βιάβεο, θζνξέο ή δεκηέο ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ πνπ έπξεπε λα είραλ επηζθεπαζζεί απφ ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ ή παξαιείςεηο ζηε 
ζπληήξεζή ηνπο, ηφηε ε ππεξεζία κπνξεί λα δηαηάμεη ηελ εθηέιεζε ησλ ζρεηηθψλ 
αλαγθαίσλ εξγαζηψλ απφ ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία αλάινγε πξνο ηελ 
έθηαζε ησλ εξγαζηψλ. 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ αλσηέξσ δηαδηθαζηψλ ζπληάζζεηαη θαη ππνγξάθεηαη ζρεηηθφ 
πξαθηηθφ θαη αθνινπζεί ε νηθνλνκηθή εθθαζάξηζε ησλ εξγαζηψλ θαη ε ηειηθή πιεξσκή ηνπ 
ΑΝΑΓΟΥΟΤ. Ζ επηζηξνθή ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο ζα γίλεη κε ηελ 
επηηπρή νινθιήξσζε φισλ ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ, γεγνλφο πνπ ζα βεβαηψλεηαη 
κε ηελ έθζεζε δηεθπεξαίσζεο έξγνπ απφ ηελ ΔΠΗΒΛΔΦΖ, βεβαίσζε ηεο ΓΗΔΤΘΤΝΟΤΑ 
ΤΠΖΡΔΗΑ θαη ζρεηηθή απφθαζε ηνπ ΔΡΓΟΓΟΣΖ. 

Η/Μ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΡΓΑΙΑ ΤΝΣΗΡΗΗ 
ΤΥΝΟΣΗΣΑ 
ΤΝΣ/Η 

Κπςέιεο Μέζεο Τάζεο   
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Κπςέιεο Μέζεο Σάζεο Οπηηθόο ειεγρνο δηαθνπηώλ (έιεγρνο γηα ζπηλζήξα) Ζκεξεζηα 

Κπςέιεο δηαθνπηώλ Μέζεο Σάζεο Λίπαλζε κεραληθώλ κεξώλ δηαθνπηώλ Δμακεληαηα 

Κπςέιεο δηαθνπηώλ Μέζεο Σάζεο Λίπαλζε ξάγαο θύιεζεο δηαθόπηε Δμακεληαηα 

Κπςέιεο δηαθνπηώλ Μέζεο Σάζεο Έιεγρνο ειαηεξίνπ νπιίζεσο δηαθόπηε Δμακεληαηα 

Κπςέιεο δηαθνπηώλ Μέζεο Σάζεο Έιεγρνο ζηάζκεο ειαίνπ δηαθόπηε Δμακεληαηα 

Κπςέιεο δηαθνπηώλ Μέζεο Σάζεο Καζαξηζκόο δηαθόπηε Δμακεληαηα 

Κπςέιε απνδεύθηε-γεησηή Καζαξηζκόο θπςέιεο Δηήζηα 

Κπςέιε απνδεύθηε-γεησηή Έιεγρνο θαηάζηαζεο αθξνθηβσηίσλ Δηήζηα 

Κπςέιε απνδεύθηε-γεησηή Έιεγρνο ρεηξηζηεξίνπ απνδεύθηε Δηήζηα 

Κπςέιε απνδεύθηε-γεησηή Έιεγρνο ρεηξηζηεξίνπ γεησηή Δηήζηα 

Κπςέιε απνδεύθηε-γεησηή Καζαξηζκόο καραηξηώλ απνδεύθηε Δηεζηα 

Κπςέιε απνδεύθηε-γεησηή Λίπαλζε κεραληθώλ κεξώλ απνδεύθηε-γεησηή Δηήζηα 

Μεηαζρεκαηηζηέο Ιζρύνο   

Μεηαζρεκαηηζηέο  Καηαγξαθή ζηάζκεο ιαδηνύ  Ζκεξεζηα 

Μεηαζρεκαηηζηέο  Καηαγξαθή ζεξκνθξαζίαο ιαδηνύ Ζκεξεζηα 

Μεηαζρεκαηηζηέο  Έιεγρνο δηαξξνώλ ιαδηνύ  Ζκεξεζηα 

Μεηαζρεκαηηζηέο  Έιεγρνο αθπγξαληώλ Ζκεξεζηα 

Μεηαζρεκαηηζηέο  Ακπεξνκέηξεζε ππθλσηώλ αληηζηάζκηζεο Μεληαηα 

Μεηαζρεκαηηζηέο  
Καζαξηζκόο κνλσηήξσλ & εμσηεξηθνύ 
πεξηβιήκαηνο 

Δμακεληαηα 

Μεηαζρεκαηηζηέο  Γνθηκή πξνζηαζίαο BUCCHOLTZ Δμακεληαηα 

Μεηαζρεκαηηζηέο  Γνθηκή πξνζηαζίαο από ππεξζέξκαλζε Δμακεληαηα 

Μεηαζρεκαηηζηέο  
 

Μέηξεζε δηειεθ/θήο αληνρήο ιαδηνύ (αλαζύζηαζε 
αλ απαηηείηαη) 

Δηήζηα 

Πεδία Χακειήο Τάζεο   

Πεδία ρακειήο ηάζεο Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο αλεκηζηήξα πεδίσλ Ζκεξεζηα 
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Πεδία ρακειήο ηάζεο Καηαγξαθή ελδείμεσλ νξγάλσλ (V-A) Ζκεξεζηα 

Πεδία ρακειήο ηάζεο Καηαγξαθή ελδείμεσλ νξγάλνπ ππθλσηώλ cosθ Ζκεξεζηα 

Πεδία ρακειήο ηάζεο Έιεγρνο ζπζθίμεσλ Δηήζηα 

Πεδία ρακειήο ηάζεο Καζαξηζκόο πεδίσλ Δηήζηα 

Πεδίν αληηζηάζκηζεο cosθ Καηαγξαθή ελδείμεσλ νξγάλνπ ππθλσηώλ cosθ Ζκεξήζηα 

Πεδίν αληηζηάζκηζεο cosθ Έιεγρνο αζθαιεηώλ Ζκεξήζηα 

Πεδίν αληηζηάζκηζεο cosθ Ακπεξνκέηξεζε ππθλσηώλ Μεληαηα 

Ηιεθηξνπαξαγσγά δεύγε   

Ζιεθηξνπαξαγσγά δεύγε Γνθηκή ιεηηνπξγίαο ρσξίο θνξηίν Δβδνκαδηαηα 

Ζιεθηξνπαξαγσγά δεύγε Καηαγξαθή ελδείμεσλ νξγάλσλ ζε ιεηηνπξγία Δβδνκαδηαηα 

Ζιεθηξνπαξαγσγά δεύγε Καηαγξαθή σξώλ ιεηηνπξγίαο Δβδνκαδηαηα 

Ζιεθηξνπαξαγσγά δεύγε Γνθηκή ζπζηεκάησλ αζθαιείαο Μεληαηα 

Ζιεθηξνπαξαγσγά δεύγε Έιεγρνο ζπζηήκαηνο ειεθηξηθώλ ζθαικάησλ Σξηκεληαηα 

ύζηεκα ςύμεο Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο πξνζέξκαλζεο λεξνύ Δβδνκαδηαηα 

ύζηεκα ςύμεο Έιεγρνο ζηάζκεο λεξνύ Δβδνκαδηαηα 

ύζηεκα ςύμεο Δθθέλσζε λεξνύ από δηαρσξηζηή πεηξειαίνπ-λεξνύ Δβδνκαδηαηα 

ύζηεκα ςύμεο 
Έιεγρνο ζσιήλσλ θαη θνιιάξσλ λεξνύ γηα 
δηαξξνέο 

Δβδνκαδηαηα 

ύζηεκα ςύμεο Έιεγρνο ηξνραιίαο αληιίαο λεξνύ Δηεζηα 

ύζηεκα ςύμεο Αιιαγή θίιηξνπ λεξνύ (ΖΕ θσηηζκνύ) Δηεζηα 

ύζηεκα ςύμεο Καζαξηζκόο ςπγείνπ εζσηεξηθά Δηεζηα 

ύζηεκα ςύμεο Καζαξηζκόο πηεξπγίσλ ςπγείνπ Δηεζηα 

ύζηεκα ςύμεο Έιεγρνο αλεκηζηήξα ςπγείνπ λεξνύ Δηεζηα 

ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο πξνζέξκαλζεο πεηξειαίνπ Δβδνκαδηαηα 

ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ Έιεγρνο ζσιελώζεσλ γηα δηαξξνέο Δβδνκαδηαία 
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ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ Έιεγρνο ζηάζκεο δεμακελήο πεηξειαίνπ Δβδνκαδηαηα 

ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ Έιεγρνο αληιίαο πεηξειαίνπ Μεληαηα 

ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ Αιιαγή θίιηξσλ πεηξειαίνπ Δηεζηα 

ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ Απνζηξάγγηζε-θαζαξηζκόο δεμακελήο πεηξειαίνπ Δηήζηα 

ύζηεκα ιίπαλζεο Έιεγρνο ζηάζκεο ιαδηνύ  Δβδνκαδηαηα 

ύζηεκα ιίπαλζεο Αιιαγή ιαδηώλ & θίιηξσλ ιαδηνύ Δηεζηα 

ύζηεκα εηζαγσγήο - εμαγσγήο Έιεγρνο δείθηε θίιηξνπ αέξα Δβδνκαδηαηα 

ύζηεκα εηζαγσγήο - εμαγσγήο Έιεγρνο δηαξξνώλ εμάηκηζεο Μεληαηα 

ύζηεκα εηζαγσγήο - εμαγσγήο Έιεγρνο δηαξξνώλ εηζόδνπ αέξα Μεληαηα 

ύζηεκα εηζαγσγήο - εμαγσγήο Καζαξηζκόο ή αιιαγή θίιηξνπ αέξα Δηεζηα 

πζζσξεπηέο Έιεγρνο θόξηηζεο ζπζζσξεπηώλ (28V) Δβδνκαδηαηα 

πζζσξεπηέο Έιεγρνο πγξώλ ζπζζσξεπηώλ Δβδνκαδηαηα 

Κηλεηήξαο Έιεγρνο ηκάλησλ Μεληαηα 

Κηλεηήξαο Καζαξηζκόο κεραλήο  Δμακεληαηα 

Κηλεηήξαο ύζθημε θνριίσλ έδξαζεο κεραλήο Δηεζηα 

Γελλήηξηα Καζαξηζκόο γελλήηξηαο Δμακεληαηα 

Γελλήηξηα Γξαζζάξηζκα ξνπιεκάλ γελλήηξηαο Δηεζηα 

Γελλήηξηα Μέηξεζε αληίζηαζεο ηπιηγκάησλ Δηεζηα 

Ζιεθηξηθνί πίλαθεο Καζαξηζκόο ειεθηξηθώλ πηλάθσλ Μεληαηα 

Ζιεθηξηθνί πίλαθεο Έιεγρνο ζύζθημεο αθξνδεθηώλ Δμακεληαηα 

Ζιεθηξηθνί πίλαθεο Έιεγρνο ειεθηξηθώλ δηαθνπηώλ Δμακεληαηα 

Υώξνο Ζ/Ε Καζαξηζκόο ρώξνπ Σξηκεληαηα 

Ηιεθηξηθνί πίλαθεο   

Πίλαθεο Υεηξνπξγείσλ, ΜΔΘ, ΣΔΠ, θιπ  Γνθηκή ζπζθεπήο "ΣΔΣ ΜΟΝΧΖ" Δβδνκαδηαηα 
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Ζιεθηξηθνί πίλαθεο ύζθημε ζηνηρείσλ Δηήζηα 

Κεληξηθά UPS   

Κεληξηθά UPS Καηαγξαθή ελδείμεσλ (V - A - θνξηίν %) Ζκεξήζηα 

Κεληξηθά UPS Καζαξηζκόο ρώξνπ θαη κεραλεκάησλ Μεληαηα 

Κεληξηθά UPS Γνθηκή επάξθεηαο κπαηαξηώλ Μεληαία 

Ιαηξηθά αέξηα   

Κέληξν Ο2 Καηαγξαθή πίεζεο θύξηνπ δηθηύνπ Ζκεξεζηα 

Κέληξα Ο2 & Ν2Ο Καηαγξαθή πίεζεο θύξηαο-εθεδξηθήο ζπζηνηρίαο Ζκεξεζηα 

Κέληξα Ο2 & Ν2Ο Έιεγρνο ζηεγαλόηεηαο θέληξνπ Δβδνκαδηαηα 

Κέληξα Ο2 & Ν2Ο Έιεγρνο θσηεηλνερεηηθήο ζήκαλζεο Δβδνκαδηαηα 

Κέληξα Ο2 & Ν2Ο Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο αλαζηξνθέα Μεληαία 

Κέληξα Ο2 & Ν2Ο Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο βαιβίδαο VSP Μεληαηα 

Κέληξα Ο2, Ν2Ο, AIR, VAC Έιεγρνο ζηνηρείσλ ειεθηξ. πίλαθα Σξηκεληαία 

Γεμακελή πγξνύ Ο2  Έιεγρνο πίεζεο (bar) Ζκεξεζηα 

Γεμακελή πγξνύ Ο2  Έιεγρνο απνζέκαηνο ζε Ομπγόλν (nm3) Ζκεξεζηα 

Φηάιεο O2, Ν2Ο, N2, CO2, AIR Καηακέηξεζε γεκάησλ θηαιώλ Ζκεξεζηα 

Φηάιεο Ο2 Καηαγξαθή πίεζεο εθεδξηθήο θηάιεο ΜΔΘ Δβδνκαδηαηα 

Φηάιεο Ο2 Έιεγρνο πίεζεο εθεδξ. θηαιώλ Ο2 (50lit) θιηληθώλ Μεληαία 

Φηάιεο Ο2 Έιεγρνο θηαιώλ Ο2 (5lit) θιηληθώλ Μεληαία 

Τπνζηαζκνί ηαηξηθώλ αεξίσλ Έιεγρνο ππνζηαζκώλ θαη πηλάθσλ venturi Δβδνκαδηαηα 

Τπνζηαζκνί ηαηξηθώλ αεξίσλ Έιεγρνο δηαξξνώλ ιήςεσλ (Ο2, Ν2Ο, AIR, VAC) Σξηκεληαία 

Τπνζηαζκνί ηαηξηθώλ αεξίσλ Έιεγρνο ιεηη. ζπλαγεξκώλ (Ο2, Ν2Ο, AIR, VAC) Σξηκεληαία 

Κέληξν πεπηεζκέλνπ αέξα Καηαγξαθή min-max πίεζεο δηθηύνπ Ζκεξεζηα 

Κέληξν πεπηεζκέλνπ αέξα Καηαγξαθή min-max ζεξκ/ζίαο ιαδηνύ ζπκπηεζηώλ Ζκεξεζηα 
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Κέληξν πεπηεζκέλνπ αέξα Καηαγξαθή ρξόλνπ ιεηηνπξγίαο ζπκπηεζηώλ Ζκεξήζηα 

Κέληξν πεπηεζκέλνπ αέξα Έιεγρνο ζηάζκεο ιαδηνύ ζπκπηεζηώλ Δβδνκαδηαηα 

Κέληξν πεπηεζκέλνπ αέξα Καζαξηζκόο ςπγείνπ ζπκπηεζηώλ Μεληαία 

Κέληξν πεπηεζκέλνπ αέξα 
Μέηξεζε πηώζεο πίεζεο δηαρσξηζηή ιαδηνύ 
ζπκπηεζηώλ 

Δηήζηα 

Κέληξν πεπηεζκέλνπ αέξα Έιεγρνο θόκπιεξ ζπκπηεζηώλ Δηήζηα 

Κέληξν πεπηεζκέλνπ αέξα Έιεγρνο βαιβίδαο αζθαιείαο ζπκπηεζηώλ Δηήζηα 

Κέληξν πεπηεζκέλνπ αέξα πληήξεζε ζπκπηεζηώλ βάζεη κελπκάησλ νζόλεο 
Όηαλ 
απαηηείηαη 

Κέληξν πεπηεζκέλνπ αέξα Δλαιιαγή ιεηηνπξγίαο μεξαληώλ Δβδνκαδηαηα 

Κέληξν πεπηεζκέλνπ αέξα Έιεγρνο δείθηε πγξαζίαο μεξαληώλ Δβδνκαδηαηα 

Κέληξν πεπηεζκέλνπ αέξα Έιεγρνο θαζαξόηεηαο θίιηξσλ μεξαληώλ Δβδνκαδηαηα 

Κέληξν πεπηεζκέλνπ αέξα Αληηθαηάζηαζε θίιηξσλ μεξαληώλ Δηήζηα 

Κέληξν πεπηεζκέλνπ αέξα Αιιαγή θίιηξνπ βαιβίδαο κείσζεο πίεζεο μεξαληώλ Δηήζηα 

Κέληξν πεπηεζκέλνπ αέξα Έιεγρνο πίεζεο πύξγσλ μεξαληώλ Δβδνκαδηαηα 

Κέληξν πεπηεζκέλνπ αέξα Έιεγρνο πξν-πίεζεο ζηε δίνδν αέξα μεξαληώλ Δβδνκαδηαηα 

Κέληξν πεπηεζκέλνπ αέξα Υεηξνθίλεηε απνζηξάγγηζε θίιηξσλ μεξαληώλ Δβδνκαδηαηα 

Κέληξν πεπηεζκέλνπ αέξα Έιεγρνο ρξώκαηνο δείθηε ζηήιεο ελεξγνύ άλζξαθα Δβδνκαδηαηα 

Κέληξν πεπηεζκέλνπ αέξα Απνζηείξσζε θίιηξσλ κηθξνβίσλ Δβδνκαδηαηα 

Κέληξν πεπηεζκέλνπ αέξα 
Έιεγρνο απνζηξαγγηζηηθώλ βαιβίδσλ 
αεξνθπιαθίσλ 

Δβδνκαδηαηα 

Κέληξν θελνύ Καηαγξαθή min-max πίεζεο δηθηύνπ Ζκεξεζηα 

Κέληξν θελνύ Καηαγξαθή σξώλ ιεηηνπξγίαο αληιηώλ Ζκεξεζηα 

Κέληξν θελνύ Έιεγρνο απηόκαηεο ελαιιαγήο αληιηώλ Ζκεξεζηα 

Κέληξν θελνύ Έιεγρνο δνρείνπ πεξηζπιινγήο ζπκππθλσκάησλ Δβδνκαδηαηα 

Κέληξν θελνύ Έιεγρνο πηώζεο πίεζεο βαθηεξηνινγηθνύ θίιηξνπ Δβδνκαδηαηα 

Κέληξν θελνύ Δθθέλσζε ζπκππθλσκάησλ θελνδνρείσλ Δβδνκαδηαηα 
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Κέληξν θελνύ 
Καζαξηζκόο θπζηγγίνπ πξνθίιηξνπ αληιηώλ κε 
πίεζε 

Δβδνκαδηαηα 

Κέληξν θελνύ Έιεγρνο ζηάζκεο ιαδηνύ αληιηώλ Δβδνκαδηαηα 

Κέληξν θελνύ Αιιαγή ιαδηώλ θαη θίιηξνπ ιαδηνύ 
3-
κελε,500σξ 

Κέληξν θελνύ Αληηθαηάζηαζε βαθηεξηνινγηθνύ θίιηξνπ 6-κελε 

Κέληξν θελνύ Αιιαγή θίιηξσλ ζπγθξάηεζεο αηκώλ ιαδηνύ 3500 σξ 

Κέληξν θελνύ Αιιαγή θπζηγγίνπ πξνθίιηξνπ αληιίαο 3500 σξ 

Κέληξν θελνύ Καζαξηζκόο θίιηξνπ (ζηελ αλαξ. αληιίαο)  3500 σξ 

Κέληξν θελνύ Αληηθαηάζηαζε ειαζηηθνύ ηκήκαηνο θόκπιεξ 3500 σξ 

Κέληξν θελνύ Αληηθαηάζηαζε πηεξπγίσλ αληιηώλ 5000 σξ 

Κέληξν θελνύ 
Αληηθαηάζηαζε ζηεγαλνπνηεηηθώλ θιαληδώλ 
αληιηώλ 

5000 σξ 

Κέληξν θελνύ Αληηθαηάζηαζε ξνπικάλ 10000 σξ 

Ύδξεπζε   

Γεμακελέο ύδαηνο Καηαγξαθή έλδεημεο πδξνκεηξεηή Ζκεξήζηα 

Γεμακελέο ύδαηνο Καζαξηζκόο & ρισξίσζε δεμακελώλ Δηήζηα 

Γεμακελέο ύδαηνο Καζαξηζκόο θίιηξσλ λεξνύ θεληξηθήο γξακκήο Δηήζηα 

Κεληξηθνί ζπιιέθηεο ύδξεπζεο Άλνηγκα - θιείζηκν βαλώλ  Δβδνκαδηαηα 

Πηεζηηθό ζπγθξόηεκα ύδξεπζεο Καηαγξαθή ειάρηζηεο-κέγηζηεο πίεζεο δηθηύνπ Ζκεξήζηα 

Πηεζηηθό ζπγθξόηεκα ύδξεπζεο Έιεγρνο ελαιιαγήο αληιηώλ Ζκεξήζηα 

Πηεζηηθό ζπγθξόηεκα ύδξεπζεο Δλαιιαγή ιεηηνπξγίαο αεξνζπκπηεζηώλ Δβδνκαδηαία 

Πηεζηηθό ζπγθξόηεκα ύδξεπζεο Διεγρνο ζηαζκεο ιαδηνπ αεξνζπκπηεζηώλ Δβδνκαδηαηα 

Πηεζηηθό ζπγθξόηεκα ύδξεπζεο Υεηξνθίλεηε δνθηκαζηηθή ιεηη. αληιηώλ-ζπκπηεζηώλ Δβδνκαδηαία 

Πηεζηηθό ζπγθξόηεκα ύδξεπζεο Έιεγρνο ζηεγαλόηεηαο αληιηώλ - πηεζηηθώλ δνρείσλ Δβδνκαδηαηα 

Πηεζηηθό ζπγθξόηεκα ύδξεπζεο Έιεγρνο ζηάζκεο ζνξύβνπ αληιηώλ - ζπκπηεζηώλ Δβδνκαδηαία 

Πηεζηηθό ζπγθξόηεκα ύδξεπζεο Διεγρνο ηκάλησλ αεξνζπκπηεζηώλ (επζπγξ.-ηάλπζε) Δβδνκαδηαηα 
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Πηεζηηθό ζπγθξόηεκα ύδξεπζεο Γξαζζάξηζκα αληιηώλ 15-κεξε 

Πηεζηηθό ζπγθξόηεκα ύδξεπζεο Καζαξηζκόο εμση. επηθαλεηώλ αεξνζπκπηεζηώλ Σξηκεληαία 

Πηεζηηθό ζπγθξόηεκα ύδξεπζεο Έιεγρνο θνξάο θίλεζεο αληιηώλ Δμακεληαία 

Πηεζηηθό ζπγθξόηεκα ύδξεπζεο Ακπεξνκέηξεζε αληιηώλ Δμακεληαία 

Πηεζηηθό ζπγθξόηεκα ύδξεπζεο ύζθημε αθξνδεθηώλ ειεθξηθνύ πίλαθα Δμακεληαία 

Πηεζηηθό ζπγθξόηεκα ύδξεπζεο Καζαξηζκόο - ζύζθημε αθξνδεθηώλ αληιηώλ Δηήζηα 

Πηεζηηθό ζπγθξόηεκα ύδξεπζεο Αιιαγε ιαδηνύ αεξνζπκπηεζηώλ Δηεζηα 

Απνζθιεξπληήο ςπρξνζηαζίνπ Μέηξεζε ζθιεξόηεηαο λεξνύ Ζκεξήζηα 

Απνζθιεξπληήο ςπρξνζηαζίνπ Έιεγρνο πνζόηεηαο άιαηνο Δβδνκαδηαηα 

Απνζθιεξπληήο ςπρξνζηαζίνπ Διεγρνο ιεηηνπξγίαο βαιβίδαο Δηήζηα 

Απνζθιεξπληήο ςπρξνζηαζίνπ Αληηθαηάζηαζε ξεηηλώλ 8-εηήο 

ύζηεκα παξαγσγήο λεξνύ αηκνθάζαξζεο Μέηξεζε ζθιεξόηεηαο λεξνύ Ζκεξήζηα 

ύζηεκα παξαγσγήο λεξνύ αηκνθάζαξζεο Έιεγρνο πίεζεο δηθηύνπ Ζκεξήζηα 

ύζηεκα παξαγσγήο λεξνύ αηκνθάζαξζεο Καηαγξαθή πίεζεο λεξνύ επηζηξνθήο Ζκεξήζηα 

ύζηεκα παξαγσγήο λεξνύ αηκνθάζαξζεο Καηαγξαθή αγσγηκόηεηαο λεξνύ Ζκεξήζηα 

ύζηεκα παξαγσγήο λεξνύ αηκνθάζαξζεο Δλαιιαγή ιεηηνπξγίαο αληιηώλ αλαθπθι/ξίαο λεξνύ  Ζκεξήζηα 

ύζηεκα παξαγσγήο λεξνύ αηκνθάζαξζεο Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο ζπζθεπώλ UV  Ζκεξήζηα 

ύζηεκα παξαγσγήο λεξνύ αηκνθάζαξζεο Καηαγξαθή σξώλ ιεηηνπξγίαο ζπζθεπώλ UV Ζκεξήζηα 

ύζηεκα παξαγσγήο λεξνύ αηκνθάζαξζεο Δλαιιαγή ιεηηνπξγίαο ζπζθεπώλ αληίζη. όζκσζεο  3-κεξε 

ύζηεκα παξαγσγήο λεξνύ αηκνθάζαξζεο Έιεγρνο πνζόηεηαο άιαηνο απνζθιεξπληή Δβδνκαδηαία 

ύζηεκα παξαγσγήο λεξνύ αηκνθάζαξζεο Έιεγρνο ώξαο ζηηο ρξνληθέο θεθαιέο Δβδνκαδηαία 

ύζηεκα παξαγσγήο λεξνύ αηκνθάζαξζεο Έιεγρνο ζηεγαλόηεηαο ζσιελώζεσλ, αληιηώλ Δβδνκαδηαηα 

ύζηεκα παξαγσγήο λεξνύ αηκνθάζαξζεο Έιεγρνο ζηάζκεο λεξνύ δεμακελώλ Δβδνκαδαία 

ύζηεκα παξαγσγήο λεξνύ αηκνθάζαξζεο Έιεγρνο ζνξύβνπ-ζηεγαλόηεηαο αληιηώλ ηξνθ/ζίαο Δβδνκαδαία 
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ύζηεκα παξαγσγήο λεξνύ αηκνθάζαξζεο Έιεγρνο ζνξύβνπ αληιηώλ ηξνθνδνζίαο Δβδνκαδαία 

ύζηεκα παξαγσγήο λεξνύ αηκνθάζαξζεο Απνζηείξσζε θίιηξσλ κηθξνβίσλ 15-κεξε 

ύζηεκα παξαγσγήο λεξνύ αηκνθάζαξζεο Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο ζεηξήλαο αλαγγειίαο βιαβώλ Μεληαία 

ύζηεκα παξαγσγήο λεξνύ αηκνθάζαξζεο 
Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο απηόκαησλ δηαθνπηώλ 
ζηάζκεο 

Μεληαία 

ύζηεκα παξαγσγήο λεξνύ αηκνθάζαξζεο Αιιαγή θίιηξσλ αησξεκάησλ  Σξηκεληαηα 

ύζηεκα παξαγσγήο λεξνύ αηκνθάζαξζεο Αιιαγή πξνθίιηξσλ ζπζθεπώλ αληηζη. όζκσζεο Σξηκεληαηα 

ύζηεκα παξαγσγήο λεξνύ αηκνθάζαξζεο Αληηθαηάζηαζε ιακπηήξσλ ζπζθεπώλ UV Δηήζηα 

ύζηεκα παξαγσγήο λεξνύ αηκνθάζαξζεο Καζαξηζκόο δεμακελώλ απηνλ. ύδαηνο Δηήζηα 

ύζηεκα παξαγσγήο λεξνύ αηκνθάζαξζεο Καζαξηζκόο θάδνπ άιαηνο Δηήζηα 

ύζηεκα παξαγσγήο λεξνύ αηκνθάζαξζεο Αιιαγή θίιηξσλ κηθξνβίσλ  3-εηήο 

ύζηεκα παξαγσγήο λεξνύ αηκνθάζαξζεο Αληηθαηάζηαζε ξεηηλώλ απνζθιεξπληή 8-εηεο 

Boilers δεζηνύ λεξνύ ρξήζεο Έιεγρνο δηαξξνώλ Μεληαία 

Boilers δεζηνύ λεξνύ ρξήζεο Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο αζθαιηζηηθνύ Μεληαία 

Boilers δεζηνύ λεξνύ ρξήζεο Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο-ξύζκηζε ζεξκνζηάηε-δίνδεο Μεληαία 

Boilers δεζηνύ λεξνύ ρξήζεο Έιεγρνο αλνδίνπ (αιιαγή αλ απαηηείηαη) Σξηκεληαία 

Boilers δεζηνύ λεξνύ ρξήζεο Έιεγρνο - επηδηόξζσζε πξνζηαζίαο κόλσζεο Δηήζηα 

Aπνρέηεπζε   

Αληιεηηθά ζπγθξνηήκαηα αθαζάξησλ Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο αληιηώλ - πισηεξνδηαθνπηώλ Δβδνκαδηαία 

Αληιεηηθά ζπγθξνηήκαηα αθαζάξησλ Καζαξηζκόο θξεαηίσλ Δμακεληαία 

Αληιεηηθά ζπγθξνηήκαηα αθαζάξησλ Καζαξηζκόο αληιηώλ - πηεξσηήο Δηεζηα 

Αληιεηηθά ζπγθξνηήκαηα αθαζάξησλ Καζαξηζκόο αληιηώλ - πηεξσηήο Δηεζηα 

Γεμακελή ρισξίσζεο Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο δνζνκεηξηθήο αληιίαο Δβδνκαδηαία 

Γεμακελή ρισξίσζεο Γνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία αληιίαο αλάδεπζεο Δβδνκαδηαία 

Γεμακελή ρισξίσζεο Έιεγρνο ζηάζκεο ρισξίνπ Δβδνκαδαία 
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Γεμακελή ρισξίσζεο Έιεγρνο ξπζκίζεσλ-απηνκαηηζκώλ ειεθηξ. πίλαθα Μεληαία 

Γεμακελή ρισξίσζεο Καζαξηζκόο - έιεγρνο αληιίαο αλάδεπζεο Δηήζηα 

Γεμακελή ρισξίσζεο Καζαξηζκόο  Δηήζηα 

Γεμακελή ρισξίσζεο Αληηθαηάζηαζε ειεθηξνδίνπ δνζνκεηξηθήο αληιίαο 2-εηήο 

Γεμακελή εμνπδεηέξσζεο ιπκάησλ 
Έιεγρνο ζηάζκεο νμένο-βάζεο (ζπκπι/ζε αλ 
απαηηείηαη) 

Ζκεξήζηα 

Γεμακελή εμνπδεηέξσζεο ιπκάησλ Καηαγξαθή pH (έλδεημε νζόλεο) Ζκεξήζηα 

Γεμακελή εμνπδεηέξσζεο ιπκάησλ Καζαξηζκόο θάδσλ Δηήζηα 

Γεμακελή εμνπδεηέξσζεο ιπκάησλ Αληηθαηάζηαζε ειεθηξνδίνπ δνζνκεηξηθήο αληιίαο 2-εηήο 

Δκθαληζηήξηα ζθνηεηλώλ ζαιάκσλ Καζαξηζκόο ζηθσλίνπ δαπέδνπ & μέπιπκα ζσιήλα Δβδνκαδαία 

Γίθηπν απνρέηεπζεο Καζαξηζκόο ιηπνζπιιέθηε (καγεηξεία) Σξηκεληαηα 

Γίθηπν απνρεηεπζεο Καζαξηζκόο παγίδσλ γύςνπ Μεληαία 

Γίθηπν απνρέηεπζεο Δπηζεώξεζε θξεαηίσλ αθαζάξησλ-νκβξίσλ Δηήζηα 

Γίθηπν απνρέηεπζεο Καζαξηζκόο θεθαιώλ πδξνξξνώλ Δηήζηα 

Ππξόζβεζε   

Γίθηπν ππξόζβεζεο Καηαγξαθή πίεζεο δηθηύνπ (8 bar) Δβδνκαδηαηα 

Γίθηπν ππξόζβεζεο Άλνηγκα - θιείζηκν βαλώλ θεληξηθνύ ζπιιέθηε Δβδνκαδηαηα 

Γίθηπν ππξόζβεζεο Έιεγρνο δηαξξνώλ δηθηύνπ πεξηβάιινληνο ρώξνπ 15-κεξε 

Γίθηπν ππξόζβεζεο Έιεγρνο ππξνζβεζηηθώλ θσιεώλ (ιάζηηρα, βάλεο)  15-κεξε 

Ππξνζβεζηηθό ζπγθξόηεκα Μέηξεζε πίεζεο δνρείνπ δηαζηνιήο  Σξηκεληαία 

Πεηξειαηνθίλεην αληιεηηθό ππξνζβεζηηθό 
ζπγθξόηεκα 

Γνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία  Δβδνκαδηαηα 

Πεηξειαηνθίλεην αληιεηηθό ππξνζβεζηηθό 
ζπγθξόηεκα 

Μέηξεζε ηάζεο ζπζζσξεπηή Δβδνκαδηαηα 

Πεηξειαηνθίλεην αληιεηηθό ππξνζβεζηηθό 
ζπγθξόηεκα 

Έιεγρνο ζηάζκεο πεηξειαίνπ Δβδνκαδηαηα 

Πεηξειαηνθίλεην αληιεηηθό ππξνζβεζηηθό 
ζπγθξόηεκα 

Έιεγρνο ζηάζκεο ιαδηνύ Δβδνκαδηαηα 

Πεηξειαηνθίλεην αληιεηηθό ππξνζβεζηηθό 
ζπγθξόηεκα 

Έιεγρνο ζηάζκεο ιαδηνύ ζην θίιηξν αέξα  Δβδνκαδηαηα 
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Πεηξειαηνθίλεην αληιεηηθό ππξνζβεζηηθό 
ζπγθξόηεκα 

Διεγρνο ιεηηνπξγίαο θνξηηζηή Δβδνκαδηαηα 

Πεηξειαηνθίλεην αληιεηηθό ππξνζβεζηηθό 
ζπγθξόηεκα 

Έιεγρνο ηκάληα αλεκηζηήξα Δβδνκαδηαηα 

Πεηξειαηνθίλεην αληιεηηθό ππξνζβεζηηθό 
ζπγθξόηεκα 

Καζαξηζκόο θίιηξνπ αέξα Μεληαία 

Πεηξειαηνθίλεην αληιεηηθό ππξνζβεζηηθό 
ζπγθξόηεκα 

Καζαξηζκόο πεηξειαηνθηλεηήξα εμσηεξηθά Δμακεληαηα 

Πεηξειαηνθίλεην αληιεηηθό ππξνζβεζηηθό 
ζπγθξόηεκα 

Αληηθαηάζηαζε ιαδηνύ & θίιηξνπ ιαδηνύ Δηήζηα 

Ζιεθηξνθίλεην αληιεηηθό ππξνζβεζηηθό 
ζπγθξόηεκα 

Γνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία Δβδνκαδηαία 

Ζιεθηξνθίλεην αληιεηηθό ππξνζβεζηηθό 
ζπγθξόηεκα 

Έιεγρνο ζηάζκεο ζνξύβνπ Δβδνκαδηαία 

Ζιεθηξνθίλεην αληιεηηθό ππξνζβεζηηθό 
ζπγθξόηεκα 

Ακπεξνκέηξεζε Δμακεληαία 

Ζιεθηξνθίλεην αληιεηηθό ππξνζβεζηηθό 
ζπγθξόηεκα 

Αιιαγή ιαδηνύ ηνπ θόκπιεξ κνηέξ - αληιίαο Δηήζηα 

Ζιεθηξνθίλεην αληιεηηθό ππξνζβεζηηθό 
ζπγθξόηεκα 

Έιεγρνο θνξάο θίλεζεο Δηήζηα 

Ζιεθηξνθίλεην αληιεηηθό ππξνζβεζηηθό 
ζπγθξόηεκα 

ύζθημε αθξνδεθηώλ Δηήζηα 

Αληιία jokey ππξνζβεζηηθνύ ζπγθξνηήκαηνο Γνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία Δβδνκαδηαία 

Αληιία jokey ππξνζβεζηηθνύ ζπγθξνηήκαηνο Έιεγρνο ζηάζκεο ζνξύβνπ Δβδνκαδηαία 

Αληιία jokey ππξνζβεζηηθνύ ζπγθξνηήκαηνο Ακπεξνκέηξεζε Δμακεληαία 

Αληιία jokey ππξνζβεζηηθνύ ζπγθξνηήκαηνο Έιεγρνο θνξάο θίλεζεο Δηήζηα 

Αληιία jokey ππξνζβεζηηθνύ ζπγθξνηήκαηνο ύζθημε αθξνδεθηώλ Δηήζηα 

Πίλαθαο ππξνζβ/θνύ ζπγθξ/ηνο Έιεγρνο - ξύζκηζε πηεδνζηαηώλ Δβδνκαδηαηα 

Πίλαθαο ππξνζβ/θνύ ζπγθξ/ηνο Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο απηνκαηηζκώλ Δβδνκαδηαηα 

Πίλαθαο ππξνζβ/θνύ ζπγθξ/ηνο ύζθημε αθξνδεθηώλ Δμακεληαία 

"Καλνλάθηα" ππξόζβεζεο Γξαζάξηζκα άμνλα βάζεο πεξηζηξνθήο 15-κεξε 

Ππξαλίρλεπζε-Ππξαζθάιεηα   

Πίλαθεο ππξαλίρλεπζεο RESET θαη θαηαγξαθή ελδείμεσλ (trouble & fire) Δβδνκαδηαηα 

Πίλαθεο ππξαλίρλεπζεο Δπηηόπνπ έιεγρνο ζθαικάησλ  Δβδνκαδηαηα 

Πίλαθεο ππξαλίρλεπζεο Έιεγρνο ηάζεο - θαισδηώζεσλ ζπζζσξεπηώλ Μεληαία 
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Πίλαθεο ππξαλίρλεπζεο Έιεγρνο ζπζζσξεπηώλ ππν θνξηίν Μεληαία 

Πίλαθεο ππξαλίρλεπζεο Πξνζνκνίσζε ζθάικαηνο θαισδίσζεο αληρλεπηώλ Σξηκεληαία 

Πίλαθεο ππξαλίρλεπζεο Πξνζνκνίσζε ζθάικαηνο θαισδίσζεο ζεηξήλσλ Σξηκεληαία 

Πίλαθεο ππξαλίρλεπζεο Καζαξηζκόο αληρλεπηώλ θαη έιεγρνο θαισδίσζεο Δηεζηα 

Πίλαθεο ππξαλίρλεπζεο Δλεξγνπνηήζε όισλ ησλ δσλώλ Δηήζηα 

ύζηεκα ππξόζβεζεο καγεηξείσλ Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο απηόκαηα θαη ρεηξνθίλεηα Σξηκεληαία 

ύζηεκα ππξόζβεζεο καγεηξείσλ Έιεγρνο πξνζηαηεπηηθώλ θαιπκκάησλ αθξνθπζίσλ Μεληαηα 

ύζηεκα ππξόζβεζεο καγεηξείσλ Δπηζεώξεζε ησλ εύηεθησλ ζπλδέζκσλ Μεληαηα 

ύζηεκα ππξόζβεζεο καγεηξείσλ Έιεγρνο πίεζεο θηάιεο Μεληαηα 

ύζηεκα ππξόζβεζεο καγεηξείσλ Δπηζεώξεζε ηεο θεθαιήο ηεο θηάιεο Μεληαηα 

ύζηεκα ππξόζβεζεο καγεηξείσλ Αληηθαηάζηαζε εύηεθησλ ζπλδέζκσλ Δηήζηα 

Φσηηζηηθά αζθαιείαο Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο Σξηκεληαία 

Αηκόο   

Αηκνιέβεηαο ζε ιεηηνπξγηα Μέηξεζε πξντόλησλ θαύζεο 
ύκθσλα κε 
λνλνζεζία 

Αηκνιέβεηαο ζε ιεηηνπξγηα Διεγρνο ησλ πδξνδεηθηώλ 8-σξε 

Αηκνιέβεηαο ζε ιεηηνπξγηα Δλαιιαγή ιεηηνπξγίαο αληιηώλ Ζκεξήζηα 

Αηκνιέβεηαο ζε ιεηηνπξγηα Καηαγξαθή σξώλ ιεηηνπξγίαο Ζκεξήζηα 

Αηκνιέβεηαο ζε ιεηηνπξγηα Διεγρνο ζηάζκεο ζνξύβνπ αληιηώλ Ζκεξήζηα 

Αηκνιέβεηαο ζε ιεηηνπξγηα Διεγρνο ζηεγαλόηεηαο αληιηώλ Ζκεξήζηα 

Αηκνιέβεηαο ζε ιεηηνπξγηα Διεγρνο ζπκθσλίαο πηεδνζηαηώλ κε καλόκεηξν Δβδνκαδηαία 

Αηκνιέβεηαο ζε ιεηηνπξγηα Διεγρνο ιεηηνπξγίαο απηνκάηνπ δηαθόπηε ζηάζκεο Δβδνκαδηαία 

Αηκνιέβεηεο Δλαιιαγή ιεηηνπξγίαο αηκνιεβεησλ Δβδνκαδηαηα 

Αηκνιέβεηεο Καζαξηζκόο θαπλαγσγώλ & θαπλνζαιάκνπ Μεληαία 

Αηκνιέβεηεο Διεγρνο ιεηηνπξγίαο απηνκαηηζκώλ θαπζηήξα Μεληαία 
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Αηκνιέβεηεο Διεγρνο ζπζθίμεσλ ζηνηρείσλ πίλαθα Μεληαηα 

Αηκνιέβεηεο Καζαξηζκόο θίιηξσλ πεηξειαίνπ Μεληαία 

Αηκνιέβεηεο Μέηξεζε πξνηόλησλ θαύζεο Μεληαία 

Αηκνιέβεηεο Διεγρνο-επηζθεπή ππξίκαρεο επέλδπζεο Σξηκεληαία 

Αηκνιέβεηεο Διεγρνο αζθαιηζηηθώλ επηζηνκίσλ Δμακεληαία 

Αηκνιέβεηεο Καζαξηζκόο αθξνθπζίσλ  Δηήζηα 

Αηκνιέβεηεο Ρύζκηζε αλαινγίαο αέξα - θαπζηκνπ Δηήζηα 

Αηκνιέβεηεο Καζαξηζκόο - ξύζκηζε ζπηλζεξηζηώλ Δηήζηα 

Γίθηπν ζσιελώζεσλ Διεγρνο ζηεγαλόηεηαο Δμακεληαία 

Γίθηπν ζσιελώζεσλ Διεγρνο παξακνξθώζεσλ δηαζηνιηθώλ ζπλδέζκσλ Δμακεληαία 

Γίθηπν ζσιελώζεσλ Απνθαηάζηαζε θζαξκέλσλ ηκεκάησλ κόλσζεο Δηήζηα 

Αηκνπαγίδεο Διεγρνο ιεηηνπξγίαο Μεληαία 

Αηκνπαγίδεο Καζαξηζκόο Δηήζηα 

Βαιβίδεο αζθαιείαο δηθηύνπ αηκνύ Διεγρνο ιεηηνπξγίαο Μεληαία 

Τπνζηαζκνί κείσζεο πίεζεο αηκνύ Διεγρνο ιεηηνπξγίαο Δβδνκαδηαία 

Γεμακελή ηξνθνδνζίαο λεξνύ αηκνιεβήησλ Διεγρνο ζηάζκεο πδαηνο 8-σξε 

Γεμακελή ηξνθνδνζίαο λεξνύ αηκνιεβήησλ Διεγρνο ζηάζκεο ρεκηθώλ 8-σξε 

Γεμακελή ηξνθνδνζίαο λεξνύ αηκνιεβήησλ Διεγρνο ιεηηνπξγίαο αληιίαο 8-σξε 

Γεμακελή ηξνθνδνζίαο λεξνύ αηκνιεβήησλ Διεγρνο - ξύζκηζε ζεξκνζηάηε Μεληαία 

Απνζθιεξπληήο ιεβεηνζηαζίνπ Μέηξεζε ζθιεξόηεηαο λεξνύ 8-σξε 

Απνζθιεξπληήο ιεβεηνζηαζίνπ Διεγρνο πξνγξακκαηηζκνύ Δβδνκαδηαία 

Απνζθιεξπληήο ιεβεηνζηαζίνπ Καζαξηζκόο βαιβίδσλ Δηήζηα 

Απνζθιεξπληήο ιεβεηνζηαζίνπ Αληηθαηάζηαζε ξεηηλώλ 8-εηήο 

Γεμακελέο ζπκππθλσκάησλ  Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο απηνκαηηζκνύ Δβδνκαδηαία 
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Γεμακελέο ζπκππθλσκάησλ  Υεηξνθίλεηε δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία αληιηώλ Δβδνκαδηαία 

Γεμακελέο ζπκππθλσκάησλ  Δλαιιαγή ιεηηνπξγίαο αληιηώλ Δβδνκαδηαία 

Γεμακελέο ζπκππθλσκάησλ  Διεγρνο ζνξύβνπ θαη ζηεγαλόηεηαο αληιηώλ Δβδνκαδηαηα 

Θέξκαλζε   

Λέβεηεο ζέξκαλζεο & λεξνύ ρξήζεο Μέηξεζε πξντόλησλ θαύζεο 
ύκθσλα κε 
λνλνζεζία 

Λέβεηεο ζέξκαλζεο & λεξνύ ρξήζεο Καηαγξαθή σξώλ ιεηηνπξγίαο Ζκεξήζηα 

Λέβεηεο ζέξκαλζεο & λεξνύ ρξήζεο Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο ζεξκνζηαηώλ Δβδνκαδηαία 

Λέβεηεο ζέξκαλζεο & λεξνύ ρξήζεο Διεγρνο απηνκαηηζκώλ θαπζηήξα Μεληαία 

Λέβεηεο ζέξκαλζεο & λεξνύ ρξήζεο Διεγρνο - ξύζκηζε απηόκαηνπ πιήξσζεο Μεληαία 

Λέβεηεο ζέξκαλζεο & λεξνύ ρξήζεο Καζαξηζκόο θινγνζαιάκνπ θαη απιώλ Δμακεληαία 

Λέβεηεο ζέξκαλζεο & λεξνύ ρξήζεο Διεγρνο -απνθαηάζηαζε ππξίκαρεο επελδπζεο Δμακεληαία 

Λέβεηεο ζέξκαλζεο & λεξνύ ρξήζεο Καζαξηζκόο αθξνθπζίσλ θαπζηήξα Δμακεληαία 

Λέβεηεο ζέξκαλζεο & λεξνύ ρξήζεο Ρύζκηζε αλαινγίαο αέξα - θαπζηκνπ θαπζηήξα Δμακεληαία 

Λέβεηεο ζέξκαλζεο & λεξνύ ρξήζεο Καζαξηζκόο - ξύζκηζε ζπηλζεξηζηώλ θαπζηήξα Δμακεληαία 

Λέβεηεο ζέξκαλζεο & λεξνύ ρξήζεο Καζαξηζκόο θίιηξνπ πεηξειαίνπ Δμακεληαία 

Λέβεηεο ζέξκαλζεο & λεξνύ ρξήζεο 
Μέηξεζε πίεζεο δνρείνπ δηαζηνιήο - πιήξσζε 
αέξα 

Δμακεληαία 

Λέβεηεο ζέξκαλζεο & λεξνύ ρξήζεο Διεγρνο αζθαιηζηηθνύ δνρείνπ δηαζηνιήο Δμακεληαία 

Λέβεηεο ζέξκαλζεο & λεξνύ ρξήζεο Αιιαγή αθξνθπζίσλ θαπζηήξα Δηήζηα 

Λέβεηεο ζέξκαλζεο & λεξνύ ρξήζεο Διεγρνο - ξύζκηζε αζθαιηζηηθνύ ιέβεηα Δηήζηα 

Λέβεηεο ζέξκαλζεο & λεξνύ ρξήζεο Δθθαπληζκόο ιέβεηα-θαπλνδόρνπ Δηήζηα 

ύζηεκα αληηζηάζκηζεο Έιεγρνο - δνθηκή ιεηηνπξγίαο Μεληαία 

Καπλνδόρνο  Δθθαπληζκόο Δηήζηα 

Γεμακελέο πεηξειαίνπ  Διεγρνο ζηάζκεο πεηξειαίνπ Ζκεξήζηα 

Γεμακελέο πεηξειαίνπ  Διεγρνο ζηεγαλόηεηαο Μεληαία 
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Γεμακελέο πεηξειαίνπ  Καζαξηζκόο Δηήζηα 

πιιέθηεο λεξνύ Έιεγρνο ζεξκνθξαζίαο Ζκεξήζηα 

Κπθινθνξεηέο, αληιίεο  Διεγρνο δηαξξνσλ Δβδνκαδηαηα 

Κπθινθνξεηέο, αληιίεο  Δλαιιαγή ιεηηνπξγίαο δηδύκνπ (ρεηκ. πεξ.) Δβδνκαδηαηα 

Κπθινθνξεηέο, αληιίεο  Γνθηκαζηηθε ιεηηνπξγηα (ζεξ. πεξ.) 15-κεξε 

Κπθινθνξεηέο, αληιίεο  Διεγρνο ζνξπβνπ Μεληαηα 

Κπθινθνξεηέο, αληιίεο  Καζαξηζκνο θπθινθνξεηε Σξηκεληαηα 

Κπθινθνξεηέο, αληιίεο  Έιεγρνο - ζύζθημε αθξνδεθηώλ Δηεζηα 

Αεξόζεξκα αηκνύ Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο Μεληαία 

Αεξόζεξκα αηκνύ Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο απηνκαηηζκώλ Δμακεληαία 

Αεξόζεξκα αηκνύ Καζαξηζκόο θίιηξσλ Δμακεληαηα 

Γίθηπν ζσιελώζεσλ Έιεγρνο ζηεγαλόηεηαο Δηήζηα 

Γίθηπν ζσιελώζεσλ Έιεγρνο παξακνξθώζεσλ δηαζηνιηθώλ ζπλδέζκσλ Δηήζηα 

Γίθηπν ζσιελώζεσλ Καζαξηζκόο θίιηξσλ Δηήζηα 

Γίθηπν ζσιελώζεσλ Απνθαηάζηαζε θζαξκέλσλ ηκεκάησλ κόλσζεο Δηήζηα 

Θεξκαληηθά ζώκαηα Δμαέξσζε Δηήζηα 

Κιηκαηηζκόο   

Φπθηηθά ζπγθξνηήκαηα Έιεγρνο ζέξκαλζεο ιαδηνύ ζπκπηεζηώλ Ζκεξεζηα 

Φπθηηθά ζπγθξνηήκαηα Δλαιιαγή ιεηηνπξγίαο ςπθηώλ 15-κεξε 

Φπθηηθά ζπγθξνηήκαηα Έιεγρνο ειεθηξηθνύ πίλαθα Μεληαηα 

Φπθηηθά ζπγθξνηήκαηα Έιεγρνο απηνκαηηζκώλ ειεθηξ. πίλαθα (ρεηκ.πεξ.) Δμακεληαηα 

Φπθηηθά ζπγθξνηήκαηα Αιιαγή ιαδηώλ ζπκπηεζηώλ Δηήζηα 

Φπθηηθά ζπγθξνηήκαηα Καζαξηζκόο απιώλ ζπκππθλσηώλ (θύθισκα λεξνύ) Δηεζηα 

Φπθηηθά ζπγθξνηήκαηα Αιιαγή ιαδηώλ ζπκπηεζηώλ Δηεζηα 
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Φπθηηθά ζπγθξνηήκαηα Αληηθαηάζηαζε θπζηγγίσλ αθύγξαλζεο Δηεζηα 

Φπθηηθό ζπγθξόηεκα ζε ιεηηνπξγία  Καηαγξαθή δεδνκέλσλ ιεηηνπξγίαο & ελδείμεσλ Ζκεξεζηα 

Φπθηηθό ζπγθξόηεκα ζε ιεηηνπξγία  Έιεγρνο ζηάζκεο ιαδηνύ ζπκπηεζηώλ Ζκεξεζηα 

Φπθηηθό ζπγθξόηεκα ζε ιεηηνπξγία  Έιεγρνο ζηάζκεο ςπθηηθνύ πγξνύ Δβδνκαδηαία 

Φπθηηθό ζπγθξόηεκα ζε ιεηηνπξγία  Έιεγρνο ύγξαλζεο ςπθηηθνύ πγξνύ Δβδνκαδηαία 

Φπθηηθό ζπγθξόηεκα ζε ιεηηνπξγία  Δλαιιαγή βαζκίδσλ ςύθηε 15-κεξε 

Φπθηηθό ζπγθξόηεκα ζε ιεηηνπξγία  Δλαιιαγή ιεηηνπξγίαο αληιηώλ ςύθηε & ΠΦ 15-κεξε 

Αληιίεο ςύθηε Γνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία (ρεηκ.πεξ.) Μεληαηα 

Αληιίεο ςύθηε ύζθημε θνριηώλ αγθύξσζεο Μεληαηα 

Αληιίεο ςύθηε Έιεγρνο ζηεγαλόηεηαο αληιηώλ δαπέδνπ Μεληαηα 

Αληιίεο ςύθηε Έιεγρνο ζηάζκεο ζνξύβνπ αληιηώλ δαπέδνπ Μεληαία 

Αληιίεο ςύθηε Ακπεξνκέηξεζε θηλεηήξα 3-κελε 

Αληιίεο ςύθηε ύζθημε αθξνδεθηώλ  Δηήζηα 

Αληιίεο ςύθηε Έιεγρνο επζπγξάκκηζεο αληιηώλ Δηήζηα 

Πύξγνη ςύμεο Έιεγρνο θινηεξ Ζκεξήζηα 

Πύξγνη ςύμεο Έιεγρνο δηαξξνώλ Δβδνκαδηαία 

Πύξγνη ςύμεο Γνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία αλεκηζηήξσλ (ρεηκ.πεξ.) Μεληαηα 

Πύξγνη ςύμεο Καζαξηζκόο αθξνθπζίσλ ςεθαζηήξσλ λεξνύ Δηεζηα 

Πύξγνη ςύμεο Δζσηεξηθόο θαζαξηζκόο  Δηήζηα 

Πύξγνη ςύμεο Καζαξηζκόο πηεξσηήο αλεκηζηήξσλ Δηήζηα 

Πύξγνο ςύμεο ζε ιεηηνπξγία ηξαηζσλάξηζκα 4-σξε 

Πύξγνο ςύμεο ζε ιεηηνπξγία πκπιήξσζε ρεκηθώλ Δβδνκαδηαηα 

Πύξγνο ςύμεο ζε εξεκία Έιεγρνο ηκάλησλ αλεκηζηήξσλ 15-κεξε 

Πύξγνο ςύμεο ζε εξεκία Γξαζζάξηζκα ξνπικάλ αλεκηζηήξσλ 15-κεξε 
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Αληιίεο πύξγνπ ςύμεο  Γνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία (ρεηκ.πεξ.) Μεληαηα 

Αληιίεο πύξγνπ ςύμεο  ύζθημε θνριηώλ αγθύξσζεο Μεληαηα 

Αληιίεο πύξγνπ ςύμεο  Έιεγρνο ζηεγαλόηεηαο αληιηώλ Μεληαηα 

Αληιίεο πύξγνπ ςύμεο  Έιεγρνο ζηάζκεο ζνξύβνπ αληιηώλ Μεληαία 

Αληιίεο πύξγνπ ςύμεο  Ακπεξνκέηξεζε θηλεηήξα Σξηκεληαία 

Αληιίεο πύξγνπ ςύμεο  ύζθημε αθξνδεθηώλ  Δηήζηα 

Αληιίεο πύξγνπ ςύμεο  Έιεγρνο επζπγξάκκηζεο αληιηώλ Δηήζηα 

Κεληξηθέο Κιηκαηηζηηθέο Μνλάδεο Ακπεξνκέηξεζε θηλεηήξσλ Μεληαηα 

Κεληξηθέο Κιηκαηηζηηθέο Μνλάδεο Έιεγρνο παξακέηξσλ πξνγξακκαηηζκνύ (ΠΟΑ) Μεληαηα 

Κεληξηθέο Κιηκαηηζηηθέο Μνλάδεο Έιεγρνο αληηθξαδαζκηθώλ ζπλδέζκσλ Μεληαηα 

Κεληξηθέο Κιηκαηηζηηθέο Μνλάδεο Έιεγρνο θαηάζηαζεο & επζπγξάκκηζεο ηκάλησλ  Μεληαηα 

Κεληξηθέο Κιηκαηηζηηθέο Μνλάδεο Έιεγρνο ειαζηηθώλ εδξάζεσλ Μεληαηα 

Κεληξηθέο Κιηκαηηζηηθέο Μνλάδεο Έιεγρνο δηαξξνώλ ζηνηρείσλ Μεληαηα 

Κεληξηθέο Κιηκαηηζηηθέο Μνλάδεο Έιεγρνο θαζαξόηεηαο ζαθόθηιηξσλ Μεληαηα 

Κεληξηθέο Κιηκαηηζηηθέο Μνλάδεο Έιεγρνο πηώζεο πίεζεο ζαθόθηιηξσλ Μεληαηα 

Κεληξηθέο Κιηκαηηζηηθέο Μνλάδεο Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο ηξίνδσλ / δίνδσλ βαλώλ Γηκεληαία 

Κεληξηθέο Κιηκαηηζηηθέο Μνλάδεο Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο αηζζεηεξίσλ Γηκεληαία 

Κεληξηθέο Κιηκαηηζηηθέο Μνλάδεο Καζαξηζκόο ζηνηρείσλ θξύνπ - δεζηνύ λεξνύ Σξηκεληαία 

Κεληξηθέο Κιηκαηηζηηθέο Μνλάδεο Καζαξηζκόο ιεθάλεο απνζηξάγγηζεο Σξηκεληαία 

Κεληξηθέο Κιηκαηηζηηθέο Μνλάδεο Καζαξηζκόο πξόθηιηξσλ Σξηκεληαία 

Κεληξηθέο Κιηκαηηζηηθέο Μνλάδεο Καζαξηζκόο θίιηξσλ πγξαληήξσλ αηκνύ Σξηκεληαία 

Κεληξηθέο Κιηκαηηζηηθέο Μνλάδεο Διεγρνο αηκνπαγίδαο πγξαληήξσλ αηκνύ Σξηκεληαία 

Κεληξηθέο Κιηκαηηζηηθέο Μνλάδεο Αιιαγή ξπζκίζεσλ ΠΟΑ  Δμακεληαία 

Κεληξηθέο Κιηκαηηζηηθέο Μνλάδεο Καζαξηζκόο ζηνκίσλ πξνζαγσγήο αέξα Δμακεληαηα 
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Κεληξηθέο Κιηκαηηζηηθέο Μνλάδεο Καζαξηζκόο ζηνκίσλ αλαξξόθεζεο αέξα Δμακεληαηα 

Κεληξηθέο Κιηκαηηζηηθέο Μνλάδεο Αληηθαηάζηαζε πξόθηιηξσλ Δηήζηα 

Κεληξηθέο Κιηκαηηζηηθέο Μνλάδεο Αληηθαηάζηαζε ζαθόθηιηξσλ Δηεζηα 

Κεληξηθέο Κιηκαηηζηηθέο Μνλάδεο Αιιαγή ζηεγαλ/θώλ δαθηπιίσλ πγξαληήξσλ αηκνύ Δηήζηα 

Κεληξηθέο Κιηκαηηζηηθέο Μνλάδεο Καζαξηζκόο ή αιιαγή ζηγαζηήξα πγξαληήξα αηκνύ Δηήζηα 

Κεληξηθέο Κιηκαηηζηηθέο Μνλάδεο Έιεγρνο - αληηθαηάζηαζε απόιπησλ θίιηξσλ 2-εηεο 

Κπθινθνξεηέο & αληιίεο Δλαιιαγή ιεηηνπξγίαο δηδύκνπ Δβδνκαδηαηα 

Κπθινθνξεηέο & αληιίεο Έιεγρνο - ζθίμηκν αθξνδεθηώλ Δηεζηα 

Κπθινθνξεηέο & αληιίεο Έιεγρνο ζνξύβνπ Δβδνκαδηαία 

Κπθινθνξεηέο δεζηνύ λεξνύ Γνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία (ζεξ. πεξίνδνο) Μεληαία  

Κπθινθνξεηέο δεζηνύ λεξνύ Γνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία (ρεηκ.πεξ.) Μεληαία 

Μεηαζεξκαληηθά ζηνηρεία Έιεγρνο δηαξξνώλ Μεληαηα 

Μεηαζεξκαληηθά ζηνηρεία Καζαξηζκόο εμση. επηθαλεηώλ Δηεζηα 

Γίθηπν ζσιελώζεσλ Καζαξηζκόο θίιηξσλ ζσιελώζεσλ πύξγσλ ςύμεο Δηεζηα 

Γίθηπν ζσιελώζεσλ Έιεγρνο ζηεγαλόηεηαο ζσιελώζεσλ - εμαξηεκάησλ Δηήζηα 

Γίθηπν ζσιελώζεσλ Απνθαηάζηαζε θζαξκέλσλ ηκεκάησλ κόλσζεο Δηήζηα 

Γίθηπν ζσιελώζεσλ Έιεγρνο δηαξξνώλ βαλώλ ζεκείνπ ειέγρνπ Μεληαηα 

Γίθηπν ζσιελώζεσλ Έιεγρνο δηαξξνώλ ζπιιεθηώλ ςπρξ/ζίνπ, κεζ/θνπ Δβδνκαδηαηα 

Γίθηπν αεξαγσγώλ Έιεγρνο ξπζκίζεσλ ζηόκησλ - θαζαξηζκόο Δηεζηα 

Γίθηπν αεξαγσγώλ Έιεγρνο κνλώζεσλ θαη πξνζηαζίαο απηώλ Δηεζηα 

Κιηκ/θέο κνλάδεο αλεκηζηήξα - ζηνηρείνπ (FCU) Έιεγρνο νκαιήο ιεηηνπξγίαο αλεκηζηήξα Μεληαηα 

Κιηκ/θέο κνλάδεο αλεκηζηήξα - ζηνηρείνπ (FCU) Έιεγρνο δηαξξνώλ ζηνηρείσλ - ζπλδέζεσλ Μεληαηα 

Κιηκ/θέο κνλάδεο αλεκηζηήξα - ζηνηρείνπ (FCU) Έιεγρνο απηνκαηηζκώλ Μεληαηα 

Κιηκ/θέο κνλάδεο αλεκηζηήξα - ζηνηρείνπ (FCU) Καζαξηζκόο πξόθηιηξσλ Σξηκεληαία 
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Κιηκ/θέο κνλάδεο αλεκηζηήξα - ζηνηρείνπ (FCU) Καζαξηζκόο ιεθάλεο ζπκππθλσκάησλ Σξηκεληαηα 

Κιηκ/θέο κνλάδεο αλεκηζηήξα - ζηνηρείνπ (FCU) Έιεγρνο-θαζαξηζκόο θίιηξνπ Δμακεληαηα 

Κιηκ/θέο κνλάδεο αλεκηζηήξα - ζηνηρείνπ (FCU) Αληηθαηάζηαζε πξόθηιηξσλ Δηήζηα 

Γηαηξνύκελεο θιηκ/θέο κνλάδεο (split) Καζαξηζκόο πεξζίδσλ - θίιηξσλ αέξα Γηκεληαία 

Γηαηξνύκελεο θιηκ/θέο κνλάδεο (split) Καζαξηζκόο ζηνηρείσλ κε ρεκηθό πγξό Δηήζηα 

Κιηκ/θέο κνλάδεο θξίζηκσλ ρώξσλ Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο, θαηαγξαθή ζεξκνθξαζίαο Ζκεξήζηα 

Εμαεξηζκόο   

Αλεκηζηήξεο θεληξηθνί Έιεγρνο θαηάζηαζεο & επζπγξάκκηζεο ηκάληα Μεληαηα 

Αλεκηζηήξεο θεληξηθνί Έιεγρνο - θαζαξηζκόο θηεξσηήο θηλεηήξα  Σξηκεληαία 

Αλεκηζηήξεο θεληξηθνί Ακπεξνκέηξεζε θηλεηήξα  Σξηκεληαηα 

Αλεκηζηήξεο θεληξηθνί Λίπαλζε ξνπιεκάλ Δμακεληαηα 

Αλεκηζηήξεο θεληξηθνί ύζθημε θνριηώλ αγθύξσζεο Δηήζηα 

Αλεκηζηήξεο θεληξηθνί ύζθημε αθξνδεθηώλ Δηήζηα 

Αλεκηζηήξεο θεληξηθνί Καζαξηζκόο αλεκηζηήξα Δηεζηα 

Δμαεξηζκόο καγεηξείσλ Καζαξηζκόο θίιηξσλ ρναλώλ Μεληαία 

Δμαεξηζκόο καγεηξείσλ Καζαξηζκόο ιηπνζπιιέθηε αεξαγσγώλ Μεληαία 

Μνλάδα εμαεξηζκνύ αθηηλνινγηθνύ Έιεγρνο πξόθηιηξσλ Σξηκεληαηα 

Μνλάδα εμαεξηζκνύ αθηηλνινγηθνύ Έιεγρνο ζαθόθηιηξσλ Δμακεληαηα 

Μνλάδα εμαεξηζκνύ αθηηλνινγηθνύ Έιεγρνο απόιπησλ θίιηξσλ Δηήζηα 

Μνλάδα εμαεξηζκνύ αθηηλνινγηθνύ Έιεγρνο ελεξγνύ άλζξαθα Δηήζηα 

Αληηθεξαπληθή πξνζηαζία   

Αληηθεξαπληθή πξνζηαζία Δπηζεώξεζε δηθηύνπ ζπιιήςεσο θεξαπλνύ Δμακεληαία 

Αληηθεξαπληθή πξνζηαζία Μέηξεζε ηηκήο αληίζηαζεο γείσζεο Δηεζηα 

Ηιεθηξηθά ξνιόγηα   
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Ζιεθηξηθά ξνιόγηα Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο θεληξηθνύ ξνινγηνύ ("κάλα") Μεληαηα 

Ζιεθηξηθά ξνιόγηα Γνθηκή ιεηηνπξγίαο ζπζζσξεπηή ρσξίο ξεύκα Μεληαηα 

Ζιεθηξηθά ξνιόγηα Έιεγρνο - ξύζκηζε ώξαο Δμακεληαία 

Ζιεθηξηθά ξνιόγηα Έιεγρνο θαισδηαθνύ δηθηύνπ Δηεζηα 

Ελδνεπηθνηλσλία-Ελδνζπλελλόεζε   

Δλδνεπηθνηλσλία Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο δηαθνπηώλ θιήζεσο Μεληαηα 

Δλδνεπηθνηλσλία Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο θέληξσλ, ππνζηαζκώλ Μεληαηα 

Δλδνεπηθνηλσλία Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο πινεγώλ ιπρληώλ Μεληαηα 

Δλδνεπηθνηλσλία Έιεγρνο θαισδηαθνύ δηθηύνπ Δηεζηα 

Δλδνζπλελλόεζε Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο ηνπηθώλ ζπζθεπώλ Μεληαηα 

Δλδνζπλελλόεζε Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο θεληξηθώλ ζπζθεπώλ Μεληαηα 

Δλδνζπλελλόεζε Έιεγρνο θαισδηαθνύ δηθηύνπ Δηεζηα 

Τειεόξαζε   

Σειεόξαζε Έιεγρνο πξνζαλαηνιηζκνύ θεληξηθήο θεξαίαο Μεληαηα 

Σειεόξαζε Έιεγρνο θεξαηνδνηώλ Δηήζηα 

Σειεόξαζε Έιεγρνο, ξύζκηζε εληζρπηώλ - δηαθιαδσηήξσλ Δηήζηα 

Σειεόξαζε Δπηζεώξεζε θαισδηαθνύ δηθηύνπ Δηεζηα 

Εμνπιηζκόο πιπληεξίσλ   

ηδεξσηήξην Αλνηγκα βαλαο αηκνπ (πξση) Ζκεξήζηα 

ηδεξσηήξην Κιεηζηκν βαλαο αηκνπ (κεζεκεξη) Ζκεξήζηα 

ηδεξσηήξην Κιείζηκν θεληξηθνύ δηαθόπηε (απόγεπκα) Ζκεξεζηα 

ηδεξσηήξην Έιεγρνο θνκβίνπ STOP θαη πξνζηαζίαο δαθηύισλ Ζκεξεζηα 

ηδεξσηήξην Έιεγρνο αλεκηζηήξα απαγσγήο Δβδνκαδηαηα 

ηδεξσηήξην Διεγρνο - θαζαξηζκόο αλεκηζηεξα απαγσγεο Δβδνκαδηαηα 
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ηδεξσηήξην 
Διεγρνο ηκάλησλ, αιπζίδσλ ζπζη. κεηαδνζεο 
θηλεζεο  

Δβδνκαδηαηα 

ηδεξσηήξην Γξαζαξηζκα ξνπικαλ κε έλδεημε "grease weekly" Δβδνκαδηαία 

ηδεξσηήξην Διεγρνο θαηάζηαζεο ηκαλησλ κεηαθνξάο Δβδνκαδηαία 

ηδεξσηήξην Καζαξηζκόο θαη ιηπαλζε αιπζίδσλ (SAE 90) Μεληαία 

ηδεξσηήξην Λίπαλζε ξνπιεκάλ-θίηξηλε εηηθέηα  Μεληαία 

ηδεξσηήξην Διεγρνο ιαδηνύ ζπζη. κεηαδνζεο θηλεζεο Eμακεληαία 

Αεξνζπκπηεζηέο πιπληεξίσλ-απνζηείξσζεο Καηαγξαθή σξώλ ιεηηνπξγίαο Ζκεξήζηα 

Αεξνζπκπηεζηέο πιπληεξίσλ-απνζηείξσζεο Διεγρνο ζηάζκεο ιαδηνύ Δβδνκαδηαία 

Αεξνζπκπηεζηέο πιπληεξίσλ-απνζηείξσζεο Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο απηόκαηεο απνζηξαγγηζηηθήο Δβδνκαδηαία 

Αεξνζπκπηεζηέο πιπληεξίσλ-απνζηείξσζεο Διεγρνο ηκάλησλ Δβδνκαδηαία 

Αεξνζπκπηεζηέο πιπληεξίσλ-απνζηείξσζεο Καζαξηζκόο θίιηξνπ αέξα Δβδνκαδηαία 

Αεξνζπκπηεζηέο πιπληεξίσλ-απνζηείξσζεο Διεγρνο - ζύζθημε θνριηώλ θεθαιήο Σεηξακεληαία 

Αεξνζπκπηεζηέο πιπληεξίσλ-απνζηείξσζεο Διεγρνο - θαζαξηζκνο επαθσλ πξεζζνζηαηε Δμακεληαηα 

Αεξνζπκπηεζηέο πιπληεξίσλ-απνζηείξσζεο Αιιαγε ιαδηνύ (SAE40) Δηήζηα 

Αεξνζπκπηεζηέο πιπληεξίσλ-απνζηείξσζεο Αιιαγή θίιηξνπ αέξα Δηήζηα 

Αεξνζπκπηεζηέο πιπληεξίσλ-απνζηείξσζεο Αληηθαηάζηαζε θίιηξνπ θεθαιήο Δηεζηα 

Πιπληήξηα ηκαηηζκνύ Διεγρνο ζηάζκεο ιαδηνύ ζπκπιέθηε Μεληαία 

Πιπληήξηα ηκαηηζκνύ Διεγρνο ζηάζκεο ιαδηνύ γξακκήο πεπ. αέξα  Μεληαία 

Πιπληήξηα ηκαηηζκνύ Διεγρνο ζπκπιέθηε γηα δηαξξνή ιαδηνύ Μεληαία 

Πιπληήξηα ηκαηηζκνύ Διεγρνο ζηάζκεο ιαδηνύ ακνξηηζέξ θάδνπ Μεληαία 

Πιπληήξηα ηκαηηζκνύ Λίπαλζε πιαζηηθώλ βάζεσλ ακνξηηζέξ Μεληαία 

Πιπληήξηα ηκαηηζκνύ Γξαζζάξηζκα κνηέξ θίλεζεο Μεληαία 

Πιπληήξηα ηκαηηζκνύ Διεγρνο ηκάλησλ Μεληαία 

Πιπληήξηα ηκαηηζκνύ Λίπαλζε κεληεζέδσλ ζπξώλ Γηκεληαία 
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Πιπληήξηα ηκαηηζκνύ Γξαζάξηζκα ξνπικάλ θάδνπ & αμόλσλ κνηέξ Σξηκεληαία 

Πιπληήξηα ηκαηηζκνύ Διεγρνο - ξύζκηζε θξέλνπ Δηήζηα 

Πξέζζεο αηκνύ Διεγρνο πηεζεο αεξα ζηελ εηζνδν Δβδνκαδηαηα 

Πξέζζεο αηκνύ Διεγρνο απηνκ. απνζηξαγγηζηηθνύ γξακκήο αέξα  Δβδνκαδηαηα 

Πξέζζεο αηκνύ Καζαξηζκνο ζηγαζηεξσλ βαιβηδσλ εμαγσγεο αεξα Δβδνκαδηαηα 

Πξέζζεο αηκνύ Διεγρνο ζηαζκεο ιαδησλ ακνξηηζεξ Μεληαηα 

Πξέζζεο αηκνύ Γξαζζαξηζκα ξνπιεκαλ (κε γξαζζν πςειεο) Μεληαηα 

Εμνπιηζκόο καγεηξείσλ   

Φπθηηθνί ζάιακνη Έιεγρνο απεγθισβηζκνύ Δβδνκαδηαηα 

Φπθηηθνί ζάιακνη Έιεγρνο ειαζηηθώλ ησλ ζπξώλ Δβδνκαδηαηα 

Φπθηηθνί ζάιακνη Έιεγρνο θσηηζκνύ ζαιάκνπ Μεληαηα 

Φπθηηθνί ζάιακνη Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο αλεκηζηήξα ζπκππθλσηή Μεληαηα 

Φπθηηθνί ζάιακνη Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο αλεκηζηήξα εμαηκηζηή Μεληαηα 

Φπθηηθνί ζάιακνη Έιεγρνο ζηήξημεο ζπκπηεζηή Μεληαηα 

Φπθηηθνί ζάιακνη 
Γνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία ςπγείσλ πνπ δε 
ιεηηνπξγνύλ 

Μεληαηα 

Φπθηηθνί ζάιακνη Λίπαλζε ειαζηηθώλ ησλ ζπξώλ ηνπ ζαιάκνπ Μεληαηα 

Φπθηηθνί ζάιακνη Καζαξηζκόο ζηνηρείνπ ζπκπηεζηή  Μεληαηα 

Φπθηηθνί ζάιακνη Καζαξηζκόο ζηνηρείνπ εμαηκηζηή Μεληαηα 

Φπθηηθνί ζάιακνη Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο ειεθ. αληίζηαζεο απόςπμεο Μεληαηα 

Φπθηηθνί ζάιακνη Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο ειεθηξνκαγλ. βαιβίδαο Μεληαηα 

Φπθηηθνί ζάιακνη Έιεγρνο απνρέηεπζεο λεξνύ παγνιεθάλεο Μεληαηα 

Φπθηηθνί ζάιακνη & ςπγεία 
Βαζκνλ/ζε ζεξκ/ηξσλ (ζπκπιήξσζε εληύπνπ 
HACCP) 

Σξηκεληαηα 

Φπθηηθνί ζάιακνη & ςπγεία Φπθηηθόο έιεγρνο (ζπκπιήξσζε εληύπνπ HACCP) Δμακεληαηα 

Φπθηηθνί ζάιακνη & ςπγεία 
Ζιεθηξνι/θόο έιεγρνο (ζπκπιήξσζε εληύπνπ 
HACCP) 

Δμακεληαηα 
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Φνύξλνο, ειεθ. βξαζηήξαο, κίμεξ θιπ. 
Ζιεθηξνι/θόο έιεγρνο (ζπκπιήξσζε εληύπνπ 
HACCP) 

Δμακεληαηα 

Πιπληήξηα καγεηξείσλ Καζαξηζκόο θίιηξσλ θάδσλ 15κεξε 

Κιίβαλνη αηκνύ   

Απνιπκαηηθόο θιίβαλνο Γξαζζάξηζκα αληιίαο θελνύ 15-κεξε 

Απνιπκαηηθόο θιίβαλνο Αιιαγή ιαδηνύ αεξνζπκπηεζηή Δηήζηα 

Κιίβαλνη αηκνύ Αιιαγή θίιηξσλ εμηζνξξόπεζεο ζαιάκνπ Δηήζηα 

Κεληξηθή είζνδνο ζπξσξείνπ   

Κεληξηθή είζνδνο ζπξσξείνπ Έιεγρνο πνζόηεηαο ιαδηνύ ζην κνηέξ Μεληαία 

Απνηεθξσηηθόο θιίβαλνο   

Απνηεθξσηηθόο θιίβαλνο 
Καζαξηζκόο νπώλ αέξα ηνπ ππζκελα πξση/ληνο 
ζαι. 

Ζκεξήζηα 

Απνηεθξσηηθόο θιίβαλνο Διεγρνο ζηεγαλνηεηαο ππζκελα πξση. ζαιάκνπ Ζκεξήζηα 

Απνηεθξσηηθόο θιίβαλνο Διεγρνο ιεηηνπξγηαο θαπζηεξσλ Ζκεξήζηα 

Απνηεθξσηηθόο θιίβαλνο Διεγρνο αθξνθπζίσλ δεπηεξεύνληνο αέξα Ζκεξήζηα 

Απνηεθξσηηθόο θιίβαλνο Έιεγρνο θαηάζηαζεο ηνπ ζηνκίνπ ησλ θαπζηήξσλ Δβδνκαδηαία 

Απνηεθξσηηθόο θιίβαλνο Έιεγρνο ησλ δίζθσλ αλαθνπήο ησλ θαπζηήξσλ Δβδνκαδηαία 

Απνηεθξσηηθόο θιίβαλνο Έιεγρνο παξεκβύζκαηνο πόξηαο πξσηεύνληνο ζαι. Μεληαία 

Απνηεθξσηηθόο θιίβαλνο Δπηζεώξεζε ππξίκαρεο επέλδπζεο πξση/ληνο ζαι. Μεληαία 

Απνηεθξσηηθόο θιίβαλνο Δπηζεώξεζε ππξίκαρεο επέλδπζεο δεπη/ληνο ζαι. Μεληαία 

Απνηεθξσηηθόο θιίβαλνο Λίπαλζε ησλ αξκώλ ηνπ δηαθξάγκαηνο αέξα Μεληαία 

Απνηεθξσηηθόο θιίβαλνο Δπηζεώξεζε-θαζαξηζκόο ησλ δύν θαπζηήξσλ Μεληαία 

Απνηεθξσηηθόο θιίβαλνο Ληπαλζε κεληεζεδσλ θαη αξκσλ πξση/ληνο ζαι. Μεληαία 

Απνηεθξσηηθόο θιίβαλνο Λίπαλζε ησλ αξκσλ ηνπ δηαθξαγκαηνο αεξα Σξηκεληαηα 

Απνηεθξσηηθόο θιίβαλνο Μεηαθίλεζε δίζθσλ ππζκέλα θαη θαζαξηζκόο  Σξηκεληαηα 

Απνηεθξσηηθόο θιίβαλνο Έιεγρνο αλεκηζηήξα πξσηεύνληνο αέξα Σξηκεληαηα 
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Απνηεθξσηηθόο θιίβαλνο Δζσηεξηθόο θαζαξηζκόο ζεξκναληηδξαζηήξα Δηήζηα 

Απνηεθξσηηθόο θιίβαλνο Αιιαγή κπεθ θαπζηήξσλ Δηήζηα 

Απνηεθξσηηθόο θιίβαλνο Αιιαγή θίιηξνπ πεηξειαίνπ Δηήζηα 

 
 

  ΑΜΑΠΟΠΑΣΟ ΣΛΗΛΑ ΣΗ ΣΕΥΜΘΙΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΘΑ ΑΠΟΣΕΚΕΘ Ο ΠΑΡΑΙΑΣΩ ΠΘΜΑΙΑ- 

ΦΤΚΚΟ ΤΛΛΟΡΦΩΗ:  

ΠΘΜΑΙΑ ΤΛΛΟΡΦΩΗ ΛΕ ΣΘ ΖΗΣΟΤΛΕΜΕ ΣΕΥΜΘΙΕ ΠΡΟΔΘΑΓΡΑΦΕ 
                                                          

ΣΕΥΝΙΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ  ΑΠΑΙΣΗΗ  ΑΠΑΝΣΗΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ  
 

1. ΓΔΝΗΚΑ 

θνπφο ηεο παξνχζεο είλαη λα θαζνξηζζνχλ ηα πιαίζηα κέζα ζηα 
νπνία ζα γίλεη ε ζπληήξεζε ηνπ Ζ/Μ εμνπιηζκνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ 
θαη ηνπ ΚΔ.Φ.Η.ΑΠ.  

 

  

 

2. ΔΗΡΑ ΗΥΤΟ ΤΜΒΑΣΗΚΧΝ ΣΔΤΥΧΝ  

Σα παξαθάησ ηεχρε, καδί κε φια ηα ηεχρε θαη έγγξαθα πνπ 
πξνζαξηψληαη ζ΄ απηά ή ηα ζπκπιεξψλνπλ, απνηεινχλ 
αλαπφζπαζην κέξνο ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα θαηαξηηζηεί θαη 
ηαμηλνκνχληαη θαηά ζεηξά ηζρχνο:  

1. χκβαζε 

2. Σερληθή Πξνζθνξά  

3. Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά 

4. Γηαθήξπμε 

5. πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ 

 

  

 

3. ΟΡΟΛΟΓΗΑ-ΔΡΜΖΝΔΗΑ ΟΡΧΝ 

Όπνπ ζηα θείκελα ηνπ παξφληνο ηεχρνπο θαη ηεο ζχκβαζεο γίλεηαη 
ρξήζε ησλ παξαθάησ φξσλ ε έλλνηα απηψλ ζα είλαη ε εμήο:  

 ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ: Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν Άξηαο.  

 ΚΔ.Φ.Η.ΑΠ: Σν  Κέληξν Φπζηθήο θαη Ηαηξηθήο 

Απνθαηάζηαζεο Άξηαο.  

 ΔΡΓΟ: Σν ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ θαη ππνρξεψζεσλ ηνπ 

ΑΝΑΓΟΥΟΤ ησλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζην αληηθείκελν ηεο 
παξνχζεο. 

 ΔΡΓΟΓΟΣΖ ή ΚΤΡΗΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: Σν Γεληθφ 

Ννζνθνκείν Άξηαο.  

 ΑΝΑΓΟΥΟ: Σν λνκηθφ πξφζσπν ζην νπνίν αλαηίζεηαη 

κε ηε ζχκβαζε ε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ.  

 ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΖ ΑΡΥΖ: Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν Άξηαο.  

 ΓΗΔΤΘΤΝΟΤΑ ΤΠΖΡΔΗΑ: Ζ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ 

Ννζνθνκείνπ Άξηαο.  

 ΤΜΒΑΖ: Σν ζχλνιν ησλ φξσλ πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηα 

δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ αληηζπκβαιινκέλσλ, δειαδή 
ηνπ Δξγνδφηε θαη ηνπ Αλαδφρνπ, θαη πεξηιακβάλνληαη ζηα ηεχρε 
ηνπ δηαγσληζκνχ, ζηελ απφθαζε έγθξηζεο ηνπ απνηειέζκαηνο θαη 
ην ζρεηηθφ  ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ πνπ ζα ππνγξαθεί κεηαμχ ησλ 
δχν ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ. 

 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ή ΔΠΗΒΛΔΦΖ : Ο νξηδφκελνο 

απφ ηνλ ΔΡΓΟΓΟΣΖ Μεραληθφο σο αξκφδηνο γηα ηελ 
παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο ελ ιφγσ ζχκβαζεο θαη νη ηπρφλ 
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νξηδφκελνη κε ηνλ ίδην ηξφπν αλαπιεξσηέο ηνπ.  

 ΔΡΓΑΗΑ: Ζ θάζε είδνπο ελέξγεηα, επέκβαζε ή θξνληίδα 

πνπ είλαη απαξαίηεηε θαη αλαγθαία γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνχ 
γηα ηνλ νπνίν θαηαξηίδεηαη ε  παξνχζα. 

 ΤΝΣΖΡΖΖ: Σν ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ θαη 

ππνρξεψζεσλ ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο 
παξαγξάθνπο 4, 5, 11 θαη 16 θαησηέξσ.  

 Ζ/Μ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤ 
ΚΔ.Φ.Η.ΑΠ: Σν ζχλνιν ησλ Ζ/Μ εγθ/ζεσλ κεραλεκάησλ θαη 

ζπζθεπψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ηνπ ΚΔ.Φ.Η.ΑΠ  είηε εληφο ησλ 
θηηξίσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ή ζα ιεηηνπξγήζνπλ κέζα ζηνλ ρξφλν 
ηζρχνο ηεο ζπκβάζεσο είηε εθηφο απηψλ, πιελ ησλ ηαηξηθψλ 
κεραλεκάησλ.  

 

 

 πλνπηηθά πεξηγξάθεηαη ν ελ ιφγσ εμνπιηζκφο σο 
αθνινχζσο: 

- ΖΛΔΚΣΡΗΚΟΗ ΤΠΟΣΑΘΜΟΗ: θπςέιε ΓΔΖ, θπςέιεο δηαλνκήο 

κέζεο ηάζεσο, κεηαζρεκαηηζηέο ηζρχνο κε βνεζεηηθά ζπζηήκαηα 
αζθαιείαο, πεδία δηαλνκήο ρακειήο ηάζεσο ΓΔΖ & 
ειεθηξνπαξαγσγψλ δεπγψλ, ζπζηήκαηα δηφξζσζεο ζπλθ, 
ζχζηεκα ζεκειηαθήο γείσζεο.  

- ΖΛΔΚΣΡΟΠΑΡΑΓΧΓΑ ΕΔΤΓΖ: Ζ/Ε θίλεζεο & θσηηζκνχ, κεηά 

ησλ βνεζεηηθψλ ηνπο εγθαηαζηάζεσλ, δει. πίλαθεο 
απηνκαηηζκψλ, δεμακελή πεηξειαίνπ θιπ.  

- ΖΛΔΚΣΡΗΚΑ ΓΗΚΣΤΑ & ΚΑΣΑΝΑΛΧΔΗ : πίλαθεο θσηηζκνχ θαη 

θίλεζεο, πίλαθεο ΓΔΖ θαη αλάγθεο, πίλαθεο ρεηξνπξγείσλ, ΜΔΘ, 
ΜΟΔ, ΜΣΝ, απηνκαηηζκνί, θιπ. 

- ΚΔΝΣΡΗΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ UPS: UPS ππνζηήξημεο ρεηξνπξγείσλ, 

ΜΔΘ, data room θιπ.  

- ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΔΓΥΟΤ (BMS) : Πίλαθεο, θάξηεο, 

ειεγθηέο, δίθηπν θαισδίσζεο, αηζζεηήξηα, θιπ.  

- ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΔ: αζζελνθφξνη, πξνζψπσλ, θνξηίσλ, ειεθηξηθνί 

θαη πδξαπιηθνί, θαζψο θαη αλειθπζηήξεο κεηαθνξάο εξγαιείσλ 
ρεηξνπξγείσλ (“πάζζα”).  

- AYTOMAΣΔ ΠΟΡΣΔ 

- ΑΣΜΟ: αηκνιέβεηεο, θαπζηήξεο, δνρείν εκεξήζηαο 

θαηαλάισζεο, απαεξησηήο, αληιίεο ηξνθνδνζίαο ιεβήησλ, αληιία 
ηξνθνδνζίαο ρεκηθψλ επεμεξγαζίαο λεξνχ, δίθηπα ζσιελψζεσλ, 
αηκνπαγίδεο, ππνζηαζκνί κείσζεο πίεζεο, δνρεία θαη αληιίεο 
ζπκππθλσκάησλ θιπ.  

- ΓΗΚΣΤΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ: δεμακελέο, δίθηπα, κεηξεηέο ζηάζκεο 

θιπ. 

- ΤΓΡΔΤΖ: θεληξηθέο δεμακελέο, πηεζηηθφ ζπγθξφηεκα (αληιίεο, 

αεξνζπκπηεζηέο, απηνκαηηζκνί), απνζθιεξπληέο, αληιίεο, 
θπθινθνξεηέο, δίθηπα ζσιελψζεσλ, boilers λεξνχ ρξήζεο, 
βξχζεο, λεξνρχηεο θιπ. 

- ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ: δεμακελέο απνζηξάγγηζεο κεραλνζηαζίσλ, 

δεμακελή αλάδεπζεο θαη ρισξίσζεο ιπκάησλ, δεμακελή 
εμνπδεηέξσζεο ιπκάησλ εξγαζηεξίσλ, δίθηπα ζσιελψζεσλ θαη 
θξεαηίσλ, κεραληζκνί πιχζεο ιεθαλψλ WC, ζηθψληα δαπέδνπ, 
αληιηνζηάζηα ιπκάησλ θαη νκβξίσλ  θιπ.  

- ΠΤΡΟΒΔΖ: ππξνζβεζηηθά ζπγθξνηήκαηα (αληιίεο, θηλεηήξεο, 

δνρείν δηαζηνιήο, πίλαθαο, απηνκαηηζκνί), δίθηπα ζσιελψζεσλ, 
ππξνζβεζηηθέο θσιηέο θαη θξνπλνί θιπ.  

- ΠΤΡΑΝΗΥΝΔΤΖ-ΚΑΣΑΒΔΖ: ζπζηήκαηα ππξαλίρλεπζεο θαη 

απηφκαηεο θαηάζβεζεο (θεληξηθφ, ππνζηαζκνχ, καγεηξείσλ, 
δεμακελήο πεηξειαίνπ, data room θιπ), πίλαθεο, ππξαληρλεπηέο 
(θαπλνχ, ζεξφηεηαο θιπ), κπνπηφλ ζπλαγεξκνχ, ζεηξήλεο, 
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θσηηζηηθά αζθαιείαο, θαισδηψζεηο θιπ.  

-  ΠΗΗΝΑ: ειεθηξνκεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκνί, 

κεραλνζηάζην πηζίλαο 

- ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΘΔΡΜΑΝΖ: αληιίεο, θπθινθνξεηέο, ιέβεηεο 

ζέξκαλζεο θαη λεξνχ ρξήζεο, θαπζηήξεο, δνρεία δηαζηνιήο, 
δίθηπα ζσιελψζεσλ, ζεξκαληηθά ζψκαηα, θιπ.  

- ΚΛΗΜΑΣΗΜΟ - ΔΞΑΔΡΗΜΟ: αληιίεο, θπθινθνξεηέο, ςπθηηθά 

ζπγθξνηήκαηα, πχξγνη ςχμεο, ηνπηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο 
αλεκηζηήξα-ζηνηρείνπ (FCU’s), θεληξηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο 
(AHU’s), κνλάδεο αεξηζκνχ-ζέξκαλζεο (ΜΑΘ), θιηκαηηζηηθά 
δηαηξνχκελνπ ηχπνπ (split units), αεξφζεξκα αηκνχ, δίθηπα 
ζσιελψζεσλ θαη αεξαγσγψλ, αλεκηζηήξεο θαη δίθηπα εμαεξηζκνχ 
θιπ. 

- ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΦΤΞΖ: ςπθηηθνί ζάιακνη, ςπγεία θάζε ηχπνπ, 

ηξάπεδεο αίκαηνο, ςχθηεο πφζηκνπ λεξνχ θιπ.  

- ΗΑΣΡΗΚΑ ΑΔΡΗΑ (Ο2 – N2O – ΠΔΠΗΔΜΔΝΟ ΑΔΡΑ – ΚΔΝΟ – 

CO2 – N2): θέληξα παξαγσγήο θαη ππνζηαζκνί δηαλνκήο, 
απηνκαηηζκνί, θηάιεο, δίθηπα ζσιελψζεσλ.  

- ΠΡΟΠΑΝΗΟ: δίθηπα, θηάιεο.  

- ΑΠΟΣΔΦΡΧΣΗΚΟ ΚΛΗΒΑΝΟ: θιίβαλνο, θαπζηήξεο, 

αλεκηζηήξαο, θακηλάδα θιπ.  

 

- ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΤΓΑΣΟ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ ΑΗΜΟΚΑΘΑΡΖ : 

απνζθιεξπληήο, θίιηξα, ζπζθεπέο αληίζηξνθεο φζκσζεο, 
δεμακελέο, αληιίεο, ζπζθεπέο UV, δίθηπα ζσιελψζεσλ θιπ.  

- ΑΠΟΣΔΗΡΧΖ: θιίβαλνη απνζηείξσζεο κε αηκφ δηθηχνπ ή 

αηκνγελλήηξηα. 

- ΠΛΤΝΣΖΡΗΑ-ΗΓΔΡΧΣΖΡΗΑ: πιπληήξηα, ζηεγλσηήξηα, 

ζηδεξσηήξην, πξέζεο αηκνχ, αεξνζπκπηεζηέο θιπ.  

- ΜΑΓΔΗΡΔΗΑ: βξαζηήξεο, θνχξλνη, κεραλέο θνπήο, ζεξκνζάιακνη, 

ςπγεία, πιπληήξηα θιπ. 

- ΔΣΗΑΣΟΡΗΟ: ειεθηξνκεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη 

εμνπιηζκνί. 

- ΑΝΣΗΚΔΡΑΤΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ: θισβφο πξνζηαζίαο, ζπλδέζεηο.  

- ΗΟΓΤΝΑΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ: κπάξεο, θαιψδηα, ζπλδέζεηο.  

- ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ: θέληξν, ζχζηεκα απηφκαηνπ 

ηειεθσλεηή, ζχζηεκα θαηαγξαθήο θιήζεσλ, ζχζηεκα dect κε 
αηνκηθέο ζπζθεπέο θαη θεξαίεο, ζχζηεκα απηφκαηεο εηδνπνίεζεο 
(batch calling system) θιπ. 

- ΓΗΚΣΤΟ ΓΟΜΖΜΔΝΖ ΚΑΛΧΓΗΧΖ : πξίδεο δηθηχνπ, 

θαισδίσζε, θαηαλεκεηέο θιπ.  

- ΔΝΓΟΤΝΔΝΝΟΖΖ-ΔΝΓΟΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ: ζπζθεπέο, 

θαισδηψζεηο. 

- ΖΛΔΚΣΡΗΚΑ ΧΡΟΛΟΓΗΑ: θεληξηθφ ξνιφη θαη δεπηεξεχνληα 

ξνιφγηα, θαισδηψζεηο.  

- ΣΖΛΔΟΡΑΖ: θεξαίεο, δίθηπα, ζπζθεπέο.  

- ΚΑΘΔ ΦΤΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΔ ΤΚΔΤΔ & ΔΞΟΠΛΗΜΟ 
ΟΗΚΗΑΚΟΤ ή ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟΤ ή ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΣΤΠΟΤ : 

ζπζθεπέο fax θαη ηειεθσληθέο, ειεθηξηθέο ζεξκάζηξεο, θνπδίλεο, 
πιπληήξηα νηθηαθνχ ηχπνπ, αλεκηζηήξεο θνξεηνί θαη επηηνίρηνη, 
εηδηθά θσηηζηηθά ζψκαηα, θνξεηά UPS, θξεβάηηα, γξαθεία, 
θαξέθιεο, θιπ. 

- ΖΛΔΚΣΡΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ & ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΗ  πνπ 

εμππεξεηνχλ φια ηα παξαπάλσ. 

ΔΞΟΠΛΗΜΟ-ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΠΟΤ ΔΞΑΗΡΟΤΝΣΑΗ ΣΧΝ 
ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ  

- Ηαηξηθά κεραλήκαηα: κε ηνλ φξν απηφ ελλννχληαη κεραλήκαηα θαη 
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ζπζθεπέο πνπ έξρνληαη ζε άκεζε ή έκκεζε επαθή κε ηνλ αζζελή 
κε ζθνπφ ηε ζεξαπεία ηνπ, ηελ εμέηαζή ηνπ ή ηελ εμέηαζε 
βηνινγηθνχ πιηθνχ ηνπ. 

- Γεμακελή πγξνχ Ομπγφλνπ.  

- Ζιεθηξνληθνί Τπνινγηζηέο, νζφλεο Ζ/Τ, εθηππσηέο, ζαξσηέο.  

- Φσηναληηγξαθηθά κεραλήκαηα.  

- Ππξνζβεζηήξεο (θνξεηνί θαη νξνθήο).  

 

4. ΟΡΗΜΟ ΤΝΣΖΡΖΖ 

Ζ ζπληήξεζε αθνξά θαη πεξηιακβάλεη: α) ηε ζπλερή, ζε 24σξε βάζε 
θαη φιεο ηηο εκέξεο ηεο εβδνκάδαο, επνπηεία θαη παξαθνινχζεζε 
ηνπ Ζ/Μ εμνπιηζκνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ , β) ηε ζπλερή, ζε 8σξε βάζε  
θαη φιεο ηηο εκέξεο ηεο εβδνκάδαο, επνπηεία θαη παξαθνινχζεζε 
ηνπ Ζ/Μ εμνπιηζκνχ ηνπ ΚΔ.Φ.Η.ΑΠ, ηελ εμαζθάιηζε ηεο νκαιήο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ Ζ/Μ εμνπιηζκνχ ηνπο, ηελ αληηθαηάζηαζε ή θαη 
επηζθεπή εμαξηεκάησλ ή ζπζθεπψλ θαη κεραλεκάησλ, ηελ 
απνθαηάζηαζε νπνηαζδήπνηε βιάβεο (δηνξζσηηθή ζπληήξεζε), 
θαζψο θαη ηελ πξνιεπηηθή ζπληήξεζε φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ 

παξάγξαθν 11 παξαθάησ.  

Δηδηθφηεξα ζε φ,ηη αθνξά ηηο θεληξηθέο εγθαηαζηάζεηο, ζηφρνο είλαη ε 
πιήξεο θαη αδηάιεηπηε παξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ηζρχνο, 
ηαηξηθψλ αεξίσλ, λεξνχ ρξήζεο θξχνπ θαη δεζηνχ, λεξνχ ζέξκαλζεο, 
αηκνχ, θιηκαηηζκέλνπ αέξα, λεξνχ ππξφζβεζεο, ε επεμεξγαζία 
ιπκάησλ (εμνπδεηέξσζε-ρισξίσζε) θιπ. 

Δάλ θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο χκβαζεο, ην Ννζνθνκείν ή ην 
ΚΔ.Φ.Η.ΑΠ πξνκεζεπηεί θάπνην λέν κεράλεκα ην νπνίν 
πεξηιακβάλεηαη, σο είδνο, ζε απηά ηεο παξαγξάθνπ 3 αλσηέξσ, ηφηε 
ν ΑΝΑΓΟΥΟ έρεη ηελ επζχλε ζπληήξεζεο ηνπ κεραλήκαηνο κέρξη 
ηε ιήμε ηεο εγγχεζήο ηνπ (θαη εθφζνλ δελ έρεη ζπλαθζεί ζρεηηθή 
ζχκβαζε κεηαμχ Ννζνθνκείνπ – πξνκεζεπηή), θαη επηπιένλ ηεο 
απνθαηάζηαζεο βιαβψλ απηνχ απφ ηε ιήμε ηεο εγγχεζεο θαη κεηά.  

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ κε ην ππάξρνλ πξνζσπηθφ, ρσξίο επηπιένλ 
απνδεκίσζε, ζα αλαιακβάλεη θαη κηθξήο έθηαζεο εξγαζίεο 
θαηαζθεπψλ θαη επέθηαζεο δηθηχσλ φηαλ θξίλεηαη αλαγθαίν, εθ’ φζνλ 
απηφ δελ απνβαίλεη ζε βάξνο ηεο ζπληήξεζεο ησλ Ζ/Μ 
εγθαηαζηάζεσλ, κεηά απφ ζπλελλφεζε θαη ζπλεξγαζία κε ηνλ 
ΔΡΓΟΓΟΣΖ. 

Γεληθψο ζηελ επζχλε ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ πεξηιακβάλεηαη θάζε 
εγθαηάζηαζε, ζπζθεπή, κεράλεκα θιπ. ηνπ Ζ/Μ εμνπιηζκνχ, πιελ 
ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ αλαθέξεηαη ξεηά φηη εμαηξείηαη (βιέπε 
αλσηέξσ). 
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5. ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΑΝΑΓΟΥΟΤ  

Ζ ζηειέρσζε ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ζε πξνζσπηθφ γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ 

Ζ/Μ εμνπιηζκνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ηνπ ΚΔ.Φ.Η.ΑΠ ζα είλαη θαη' 
ειάρηζηνλ ε εμήο:  

 Έλαο (1) Γηπισκαηνύρνο Μεραλνιόγνο ή Ζιεθηξνιόγνο 
ή Μεραλνιόγνο - Ζιεθηξνιόγνο Μεραληθόο Πνιπηερλείνπ 

 Δύο (2) Ηλεκηρολόγοι (με άδειες εγκαη/ηη ή ζυνη/ηή Α & Γ 
ειδικόηηηας) 

 Τέζζαρις (4) Υδρασλικοί  (με άδεια ηεχνίηη Α ηάξης, 1
ης

 
ειδικόηηηας) 

 Σξείο (3) Θεξκαζηέο (κε άδεηα ζεξκαζηή) 

 Έλαο (1) Φπθηηθόο (κε άδεηα ηερληθνχ ςπθηηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ 2
εο

 εηδηθφηεηαο) 

 Έλαο (1) Ζιεθηξνληθόο (κε πηπρίν κέζεο ηερληθήο ζρνιήο)  

 Έλαο (1) Μεραλνηερλίηεο (κε πηπρίν κέζεο ηερληθήο 

ΝΑΗ 
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ζρνιήο ή αληίζηνηρε εκπεηξία)  

 Έλαο (1) πληεξεηήο θηηξίνπ  (κε πηπρίν κέζεο ηερληθήο 

ζρνιήο ή αληίζηνηρε εκπεηξία)  

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ ππνρξενχηαη επίζεο, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηζρχνο 
ηεο χκβαζεο, λα ζπκβιεζεί κε πλεξγείν ζπληήξεζεο 
αλειθπζηήξσλ, ην νπνίν ζα θαηέρεη ηελ απαηηνχκελε απφ ην Νφκν 

άδεηα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ νπνίνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν  

6. 

Όινη νη ηερληθνί ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ πξέπεη λα έρνπλ απνδεδεηγκέλα 
επαγγεικαηηθή εκπεηξία  ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εηώλ ζηελ 
εηδηθφηεηά ηνπο. Δηδηθά γηα ηνπο ζεξκαζηέο, ζηελ πεξίπησζε πνπ 

απνδεδεηγκέλα δελ δχλαληαη λα θαιπθζνχλ νη παξαπάλσ 
πξνυπνζέζεηο, ζα γίλνληαη δεθηνί ζεξκαζηέο κε εκπεηξία 
ηνπιάρηζηνλ δύν (2) έηε ζε εγθαηαζηάζεηο αηκνχ, αληίζηνηρεο 

δπλακηθφηεηαο κε απηέο ηνπ Ννζνθνκείνπ Άξηαο.  

Όζνλ αθνξά  ηνλ Γηπι. Μεραληθό, απφ ηελ πεληαεηή εκπεηξία ηνπ 
ηνπιάρηζηνλ ηα δύν (2) έηε ζα είλαη ζηε ζπληήξεζε ή θαηαζθεπή 

Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ λνζνθνκείσλ ή βηνκεραληψλ, κε εγθαηαζηάζεηο 
αληίζηνηρεο πνιππινθφηεηαο θαη κεγέζνπο κε απηέο ηνπ 
Ννζνθνκείνπ Άξηαο. 

Κάζε ζπκκεηέρσλ ζην δηαγσληζκφ ππνρξενχηαη κε ππεύζπλε 
δήισζε λα δειψζεη φηη, ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ηνπ 

δηαγσληζκνχ ζε απηφλ, πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ζα 
θαηαζέζεη ππνρξεσηηθά ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά γηα ηα 
πξνζφληα ησλ ηερληθψλ πνπ ζα απαξηίδνπλ ην πξνζσπηθφ ηνπ: 

α) Σηο απαηηνχκελεο απφ ην Νφκν άδεηεο εξγαζίαο. 

β) Βεβαίσζε εκπεηξίαο εξγαζίαο ζηελ εηδηθφηεηά ηνπο, 

ζχκθσλα κε αλσηέξσ.  

γ) ύκβαζε κε ην πλεξγείν ζπληήξεζεο αλειθπζηήξσλ, καδί κε 

ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία (άδεηεο θιπ).  

Ζ εκπεηξία ζα απνδεηθλχεηαη κε βεβαίσζε εξγνδφηε θαη ηα 
αληίζηνηρα έλζεκα ηνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα.  

 

Ο Γηπισκαηνύρνο Μεραληθόο (Γ.Μ)  ζα έρεη πηπρίν αλαγλσξηζκέλν 

απφ ην Διιεληθφ Κξάηνο θαη ζα είλαη εγγεγξακκέλνο ζην Μεηξψν ηνπ 
Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο (ΣΔΔ) θαη ν Αξηζκφο Μεηξψνπ ΣΔΔ 
ζα γλσζηνπνηεζεί ζην Ννζνθνκείν πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο. Σν ηερληθφ πξνζσπηθφ ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ζα ελεξγεί 
έρνληαο ηελ θαζνδήγεζε θαη ηελ έγθξηζε ηνπ Γ.Μ. Ο Γ.Μ ζα είλαη 
ππεχζπλνο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπληήξεζεο, ζα 
επηζθέπηεηαη ηαθηηθά φιεο ηηο Ζ/Μ εγθαηαζηάζεηο γηα λα δηαπηζηψλεη 
ηελ θαιή ιεηηνπξγία, ελψ ζα δηαπηζηψλεη ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ 
εξγαζηψλ απφ ην ζχλνιν ησλ ηερληθψλ πνπ απαζρνινχληαη ζην 
ζπγθεθξηκέλν έξγν. Θα παξαβξίζθεηαη ζην ρψξν ηνπ Ννζνθνκείνπ 
θαζεκεξηλά, εθηφο αξγηψλ, θαηά ηελ πξσηλή βάξδηα, θαζψο θαη 
νπνηεδήπνηε απαηηεζεί, αλάινγα κε ηε ζνβαξφηεηα ηεο θαηάζηαζεο 
πνπ ζα παξνπζηαζηεί. Γηα ην ιφγν απηφ, ε επηθνηλσλία κε ηνλ Γ.Μ 
ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ πξέπεη λα είλαη δπλαηή ζε 24σξε βάζε. ε θάζε 
πεξίπησζε ζα ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ ΔΠΗΒΛΔΠΟΝΣΑ Μεραληθφ ηνπ 
Ννζνθνκείνπ. ε πεξίπησζε πνπ, γηα θάπνην ιφγν, νη ζεξκαζηέο δελ 
επαξθνχλ γηα ηελ θάιπςε ησλ ππεξεζηψλ, ν Γ.Μ ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ζα 
θαιχπηεη ηηο επηπιένλ ππεξεζίεο, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηε 
Ννκνζεζία. 

Σν πξνζσπηθφ ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ, καδί κε ην αληίζηνηρν ηερληθφ 
πξνζσπηθφ ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζα θαιχπηνπλ εληαία ηε ζπληήξεζε 
ησλ Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ: α) ηνπ Ννζνθνκείνπ πνπ πεξηγξάθεθαλ 
αλσηέξσ, ζε 24σξε βάζε θαη φιεο ηηο εκέξεο ηεο εβδνκάδνο 
εξγάζηκεο θαη κε θαη β) ηνπ ΚΔ.Φ.ΗΑΠ ζε 8σξε βάζε θαη φιεο ηηο 
εκέξεο ηεο εβδνκάδνο εξγάζηκεο θαη κε.  

Σν πξφγξακκα εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ζα θαζνξίδεηαη απφ ηηο 
εθάζηνηε αλάγθεο ζπληήξεζεο, ψζηε λα πξνθχπηεη ε ζσζηφηεξε 
δπλαηή θάιπςε ηνπ Ννζνθνκείνπ ζε 24σξε βάζε θαη ηνπ ΚΔ.Φ.Η.ΑΠ. 
ζε 8σξε.Θα πεξηιακβάλεη φινπο ηνπο ηερληθνχο (ηνπ Ννζνθνκείνπ 
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θαη ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ). Θα θαηαξηίδεηαη απφ ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ ζε 
ζπλεξγαζία κε ηνλ ΔΠΗΒΛΔΠΟΝΣΑ. Θα παξαδίδεηαη ζηνλ 
ΔΠΗΒΛΔΠΟΝΣΑ γηα έγθξηζε πξηλ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ θαη ζα είλαη 
ζχκθσλν κε ηελ ηζρχνπζα βηνκεραληθή λνκνζεζία. 

Κάζε ηερληθφο ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ζα εθηειεί  πέληε (5) νθηάσξεο 
ππεξεζίεο ηελ εβδνκάδα , απαζρνινχκελνο κε ηηο εξγαζίεο ηεο 

πξνγξακκαηηζκέλεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο ή δηνξζσηηθήο 
ζπληήξεζεο ή κε νπνηαδήπνηε άιιε εξγαζία πξνβιέπεηαη. Όπσο 
αλαθέξζεθε αλσηέξσ, νη ππεξεζίεο θάζε ηερληθνχ ζα πξνθχπηνπλ 
απφ ην κεληαίν πξφγξακκα εξγαζίαο, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ 
έξγνπ. Απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ, ηνπιάρηζηνλ έλαο 
ειεθηξνιόγνο θαη έλαο πδξαπιηθόο ζα εθηεινύλ πξσηλή 
ππεξεζία ηνπιάρηζηνλ ηηο θαζεκεξηλέο  (δει. φιεο ηηο εκέξεο πιελ 

αββάηνπ, Κπξηαθήο θαη αξγηψλ).  

Σν πξνζσπηθφ, κε επζχλε ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ, ζα είλαη θαηάιιεια 
εθπαηδεπκέλν, ζα γλσξίδεη άξηζηα ηε δνκή θαη ιεηηνπξγία ησλ Ζ/Μ 
εγθαηαζηάζεσλ, δηθηχσλ, κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπψλ θαη ζα έρεη 
ζηε δηάζεζε ηνπ φιν ην 24σξν ηα απαξαίηεηα εξγαιεία, ζρέδηα, 
prospectus, γξαπηέο νδεγίεο θιπ, ψζηε λα είλαη αλά πάζα ζηηγκή 
έηνηκν γηα ηελ απνθαηάζηαζε νπνηαζδήπνηε βιάβεο πξνθχςεη.  

 

Σν πξνζσπηθφ ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ππνρξενχηαη λα θέξεη θαηά ηελ 
απαζρφιεζή ηνπ ζην Ννζνθνκείν:  

α) νκνηόκνξθε ελδπκαζία κε ηππσκέλν ην ινγφηππν ηεο 

εηαηξείαο. 

β) εηδηθά ππνδήκαηα γηα ιφγνπο αζθαιείαο ηνπ, φπνπ απαηηείηαη.  

γ) θνλθάξδα κε ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία.  

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ νθείιεη λα δηαζέηεη ζε εηνηκφηεηα πξνζσπηθφ, ψζηε 
λα είλαη δπλαηή ε αληηκεηψπηζε αηθλίδησλ θαη επεηγνπζψλ βιαβψλ, 
θαζ’  φιν ην 24σξν θαη φιεο ηηο εκέξεο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο, φζσλ 
ηερληηψλ θαη νπνηνπδήπνηε εμνπιηζκνχ απαηηείηαη πξνθεηκέλνπ λα 
γίλεηαη γξήγνξε θαη αζθαιήο επηζθεπή ησλ βιαβψλ κηθξήο έθηαζεο. 
Δάλ ε βιάβε είλαη κεγαιχηεξεο έθηαζεο, ν ΑΝΑΓΟΥΟ αλαθέξεη 
ακέζσο ζηνλ ΔΡΓΟΓΟΣΖ, γηα λα ιεθζνχλ ηα απαξαίηεηα κέηξα.  

Όια ηα κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ππνρξενχληαη λα 
θέξνπλ καδί ηνπο, ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο ππεξεζίαο ηνπο, ζπζθεπή 
αζχξκαηεο επηθνηλσλίαο, εθφζνλ ηνπο δνζεί απφ ην Ννζνθνκείν. 

Όια ηα κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ππφθεηληαη ζηελ 
έγθξηζε ηνπ ΔΠΗΒΛΔΠΟΝΣΑ Μεραληθνχ θαη ηνπ Ννζνθνκείνπ.  

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ νθείιεη λα απνκαθξχλεη απφ ην εξγνηάμην ακέζσο 
θάζε κέινο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ 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 ηε 
ζπγθαηάζεζε ηεο Δπίβιεςεο θαη ηνπ Ννζνθνκείνπ. Σν δηθαίσκα ηεο 
Δπίβιεςεο θαη ηνπ Ννζνθνκείνπ δελ απαιιάζζεη ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ απφ 
ηελ πιήξε επζχλε ηνπ σο πξνο ηελ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή επάξθεηα 
ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ. 

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ ππνρξενχηαη λα δειψζεη άκεζα ηελ απνρψξεζε 
νπνηνπδήπνηε κέινπο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηεί ζην έξγν. 
Ζ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία εξεπλά ηνπο ιφγνπο απνρψξεζεο. Αλ ε 
απνρψξεζε γίλεη κε επζχλε ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ θαη δελ θξηζεί 
δηθαηνινγεκέλε, επηζχξεη ηελ πνηλή ηεο εθπηψζεσο. ε θάζε 
πεξίπησζε, ν ΑΝΑΓΟΥΟ νθείιεη λα αλαπιεξψλεη άκεζα ηνλ 
ππάιιειν πνπ απνρσξεί, κε ζηέιερνο ίδησλ ηνπιάρηζηνλ 
πξνζφλησλ. Αλ παξ’ φια απηά ν ππάιιεινο δελ αληηθαηαζηαζεί 
άκεζα, ηφηε ζα ππάξμεη πεξηθνπή ηνπ ινγαξηαζκνχ ζχκθσλα κε ηελ 
Παξάγξαθν 25. 

ε πεξίπησζε πνπ θάπνην κέινο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 
αδπλαηεί γηα νπνηνδήπνηε ιφγν λα εθηειέζεη ηελ -βάζεη ηνπ 
πξνγξάκκαηνο- πξνβιεπφκελε ππεξεζία, ν ΑΝΑΓΟΥΟ 
ππνρξενχηαη λα θαιχςεη ην θελφ κε δηθή ηνπ επζχλε. ε πεξίπησζε 
πνπ απηφ δελ είλαη δπλαηφ -θαη κφλν εθφζνλ δελ πξνθαιείηαη 
πξφβιεκα ζην Έξγν- ζα ππάξρεη κείσζε ηεο αμίαο ηεο παξερφκελεο 
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ππεξεζίαο θαηά ην 1/14 ηεο ζπκβαηηθήο επί ην αληίζηνηρν ρξνληθφ 
δηάζηεκα ηεο απνπζίαο. Αλ ε απνπζία δεκηνπξγεί πξφβιεκα ζηε 
ζσζηή εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ, είηε ιφγσ ηεο δηάξθεηάο ηεο είηε ιφγσ 
ηεο εηδηθφηεηαο ηνπ ηερληθνχ, ηφηε ζα ππάξμεη πεξηθνπή ηνπ 
ινγαξηαζκνχ ζχκθσλα κε ηελ Παξάγξαθν 25.  

Κάζε εξγαδφκελνο ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ζην παξφλ έξγν δηθαηνχηαη ηηο 
λνκηκεο άδεηεο, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. Θα πξέπεη 
φκσο ν ΑΝΑΓΟΥΟ λα ιάβεη ηελ απαξαίηεηε κέξηκλα, ψζηε απηφ λα 
κελ επεξεάδεη ηελ εχξπζκε θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ Ννζνθνκείνπ 
θαη ηνπ ΚΔ.Φ.Η.ΑΠ. 

 

6. ΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖ ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΟΤ Ζ/Μ 
ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα δηαζέζεη ην 
απαηηνχκελν πξνζσπηθφ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5, ην νπνίν ζα 
επηθνπξείηαη  απφ ην πξνζσπηθφ πνπ δηαζέηεη ν ΔΡΓΟΓΟΣΖ γηα ηελ 
εθηέιεζε ησλ παξαπάλσ εξγαζηψλ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ησλ 
θαηαζθεπαζηψλ θαη ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο θαη ηεο επηζηήκεο, ηνπο 
θαλνληζκνχο ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο, ΓΔΖ, ΟΣΔ, ΓΔΤΑΑ θιπ, ή 
ζπκπιεξσκαηηθά ηνπο θαλνληζκνχο μέλσλ ηερλνινγηθά πξνεγκέλσλ 
ρσξψλ. 

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ ζε 24σξε βάζε θαη φιεο ηηο εκέξεο ηεο εβδνκάδνο 
εξγάζηκεο θαη κε, αλεμαξηήησο ηνπ ηερληθνχ πξνζσπηθνχ πνπ 
ηπγράλεη λα έρεη ππεξεζία.  

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ ζα ηεξεί φινπο ηνπο θαλφλεο ηεο εγθαηάζηαζεο, ζα 
εθηειεί ηηο απαξαίηεηεο εξγαζίεο γηα ηελ πξφιεςε δεκηψλ, ζα 
επηζθεπάδεη θαη ζα απνθαζηζηά ηε ιεηηνπξγία ζε θάζε πεξίπησζε 
βιάβεο, ζε φπνηα αηηία θαη αλ νθείιεηαη (πιεκκειήο ζπληήξεζε, 
εζθαικέλνο ρεηξηζκφο, θπζηνινγηθή ή φρη θζνξά, ειαηησκαηηθά 
πιηθά, πιεκκειήο εγθαηάζηαζε θιπ). 

Δπίζεο, ζα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο νδεγίεο ηνπ ΔΠΗΒΛΔΠΟΝΣΑ ζε 
θάζε ζέκα πνπ έρεη ζρέζε κε ηηο εθηεινχκελεο εξγαζίεο.  

Γεληθφηεξα ν ΑΝΑΓΟΥΟ είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθηειεί φιεο ηηο 
εξγαζίεο θαη ελέξγεηεο εθείλεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ζσζηή 
ζπληήξεζε ηνπ Ζ/Μ εμνπιηζκνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ηνπ ΚΔ.Φ.Η.ΑΠ, 
φπσο απηφο πεξηγξάθεηαη αλσηέξσ.  

Δθηφο ησλ φζσλ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 5, ν ΑΝΑΓΟΥΟ ζα 
παξέρεη εηδηθφηεξα ηηο θάησζη ππεξεζίεο:  

Σν ζπλεξγείν ζπληήξεζεο αλειθπζηήξσλ ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ είλαη 

ππνρξεσκέλν: 

- Να ππνβάιιεη εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο αλαιπηηθφ πξόγξακκα πξνιεπηηθήο 

ζπληήξεζεο γηα θάζε αλειθπζηήξα, κε ζαθψο θαζνξηζκέλα 

ρξνληθά δηαζηήκαηα ειέγρσλ θαη εξγαζηψλ αλά ηκήκα θαη 

κεραληζκφ αλειθπζηήξα, πνπ ζα εμαζθαιίδεη ηελ πιεξφηεηα, κε 

αζθάιεηα θαη ειεγρφκελε ξνή, ησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο. Σν 

πξφγξακκα ζα ειεγρζεί θαη ελδερφκελα δηνξζσζεί θαη 

ζπκπιεξσζεί απφ ηνλ ΔΠΗΒΛΔΠΟΝΣΑ Μεραληθφ, ζα 

ζπκθσλεζεί απφ θνηλνχ θαη ζα θαηαρσξεζεί ζε ειεθηξνληθή 

κνξθή. 

- Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο λα δηαηεξεί θαη 

ελεκεξψλεη βηβιίν παξαθνινύζεζεο γηα θάζε αλειθπζηήξα, 

φπσο νξίδεη ε ζρεηηθή λνκνζεζία, ζεσξεκέλν απφ ην θνξέα 

ειέγρνπ θαη ηελ Τπεξεζία βηνκεραλίαο ηεο Ννκ/θήο Απηνδ/ζεο 

Άξηαο, ζην νπνίν ζα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ αλειθπζηήξα 

ηνπ νπνίνπ αλαιακβάλεηαη ή δηαθφπηεηαη ε ζπληήξεζε, θαη 

επίζεο ζα θαηαρσξνχληαη φιεο νη θαζηεξσκέλεο πξνιεπηηθέο 

ζπληεξήζεηο θαη ζα ππνγξάθνληαη απφ ην πληεξεηή θαη ηνλ 

ΔΠΗΒΛΔΠΟΝΣΑ Μεραληθφ. 
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- Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο λα δηαηεξεί θαη 

ελεκεξψλεη εκεξνιόγην ζην νπνίν ζα θαηαγξάθνληαη 

θαζεκεξηλψο φιεο νη παξαηεξεζείζεο βιάβεο θαη αλσκαιίεο ησλ 

αλειθπζηήξσλ, ε αηηία ηνπο (θπζηνινγηθή θζνξά, ειιηπήο 

ζπληήξεζε, θαθή ρξήζε), νη ελέξγεηεο πνπ έγηλαλ γηα ηελ 

απνθαηάζηαζή ηνπο, θαζψο θαη ηα αληαιιαθηηθά πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ή πνπ απαηηνχληαη. Κάζε λέα εγγξαθή ζην 

βηβιίν ζα ππνγξάθεηαη απφ ηνλ ζπληεξεηή θαη ηνλ εθάζηνηε 

ππεχζπλν ηνπ Ννζνθνκείνπ (ππάιιεινο ηερληθνχ ηκήκαηνο ή 

ππεχζπλνο βάξδηαο λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ) θαη ζα ζεσξείηαη 

απφ ηνλ ΔΠΗΒΛΔΠΟΝΣΑ Μεραληθφ. Σν εκεξνιφγην απηφ ζα 

θπιάζζεηαη ζην γξαθείν πληεξήζεσο ηνπ Ννζνθνκείνπ.  

- Να παξέρεη 24σξε θάιπςε γηα φινπο ηνπο αλειθπζηήξεο ηνπ 

Ννζνθνκείνπ θαη ηνπ ΚΔ.Φ.Η.ΑΠ, θαη σο εθ ηνχηνπ λα είλαη 

ζπλερψο θαη ζε 24σξε βάζε δπλαηή ε επηθνηλσλία καδί ηνπ (ζε 

ζηαζεξφ ή/θαη θηλεηφ ηειέθσλν ηα νπνία ζα γλσζηνπνηήζεη ζην 

Ννζνθνκείν). 

- Να πξαγκαηνπνηεί πξνιεπηηθή ζπληήξεζε φισλ ησλ 

αλειθπζηήξσλ αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, φπσο νξίδεηαη 

απφ ηε ζρεηηθή λνκνζεζία. Ζ πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ζα γίλεηαη 

ζε εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο, αθνχ πξψηα εηδνπνηεζεί ν 

ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ Μεραληθφο ηνπ Ννζνθνκείνπ. Δξγαζίεο ζπληήξεζεο 

κπνξνχλ λα γίλνπλ θαη ζε άιιεο ψξεο, κφλν χζηεξα απφ ηε 

ζχκθσλε γλψκε ηνπ Δπηβιέπνληα. Κάζε εξγαζία ζπληήξεζεο ζα 

θαηαγξάθεηαη ζην βηβιίν ηνπ αληίζηνηρνπ αλειθπζηήξα θαη ζα 

ππνγξάθεηαη απφ ην ζπληεξεηή θαη ηνλ Δπηβιέπνληα Μεραληθφ.  

- Να βξίζθεηαη ζην Ννζνθνκείν ή ζην ΚΔ.Φ.Η.ΑΠ γηα 

επηδηφξζσζε βιάβεο εληφο δχν (2) σξψλ απφ ηε ιήςε ηεο 

ηειεθσληθήο εηδνπνίεζεο. 

- Να δηαπηζηψλεη ηελ αηηία θάζε βιάβεο εληφο 24 σξψλ απφ 

ηελ άθημή ηνπ ζην Ννζνθνκείν, θαη λα ηελ απνθαζηζηά εληφο 72 

σξψλ, εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ απαηηνχληαη επηζθεπέο ζε 

εξγαζηήξην (πρ. πεξηέιημε θηλεηήξα ή πελίσλ θξέλσλ θιπ).  

- Να ηεξεί φινπο ηνπο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο, 

λα εθηειεί ηηο απαξαίηεηεο εξγαζίεο γηα ηελ πξφιεςε δεκηψλ θαη 

λα απνθαζηζηά, ρσξίο απνδεκίσζε, θάζε βιάβε.  

- Να δηαηεξεί ζε άξηζηε θαηάζηαζε ηνπο ρψξνπο 

κεραλνζηαζίσλ θαη θξεαηίσλ ησλ αλειθπζηήξσλ.  

- Να εθπαηδεχζεη ηνπο ειεθηξνιφγνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ ζηνλ 

απεγθισβηζκφ αηφκσλ.  

 

Οη πδξαπιηθνί ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ, εθηφο ηεο ζπληήξεζεο ησλ 

πδξαπιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ φπσο απηέο πεξηγξάθεθαλ αλσηέξσ, ζα 
εθηεινχλ ππεξεζίεο ζην θηίξην ηαηξηθψλ αεξίσλ, φπνπ κεηαμχ ησλ 
ππνρξεψζεσλ ζα πεξηιακβάλνληαη θαη νη εμήο:  

- Παξάδνζε-παξαιαβή θηαιψλ ηαηξηθψλ αεξίσλ ζηνλ 

εμσηεξηθφ πξνκεζεπηή γηα πιήξσζε. 

- Παξάδνζε-παξαιαβή θηαιψλ νμπγφλνπ ζε θιηληθέο, 

αζζελνθφξα θαη αζζελείο ηνπ Ννζνθνκείνπ.  

Δπίζεο, ν ΑΝΑΓΟΥΟ ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο 
θαιήο θαηάζηαζεο ηεο θηηξηαθήο ππνδνκήο θαη ηνπ μελνδνρεηαθνχ 

εμνπιηζκνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ. Αλάκεζα ζηα θαζήθνληά ηνπ είλαη: ε 
επηζθεπή ζπξψλ, παξαζχξσλ, ηδακηψλ, θνπθσκάησλ, θιεηδαξηψλ, 
ρεηξνιαβψλ, κεραληζκψλ ζπξψλ, δαπέδσλ, ζνβαηεπηψλ, 
ηνηρνπνηίαο, πξνζηαηεπηηθψλ ηνηρνπνηίαο, ςεπδνξνθψλ, πιαθηδίσλ 
δαπέδσλ θαη ηνίρσλ, επηρξηζκάησλ, κνλψζεσλ, εηδψλ πγηεηλήο, 
πάγθσλ, ληνπιαπηψλ, επίπισλ θιπ, θαζψο θαη ν ρξσκαηηζκφο 
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επηθαλεηψλ φηαλ απαηηείηαη. 

 

7. ΑΓΔΗΔ ΔΡΓΑΗΑ  

Λφγσ ηνπ είδνπο ηεο εξγαζίαο, ν ΑΝΑΓΟΥΟ ππνρξενχηαη λα 
εμαζθαιίζεη ηηο απαξαίηεηεο άδεηεο γηα απαζρφιεζε Τπεξσξηαθή, 
Νπρηεξηλή θαη Κπξηαθψλ-αξγηψλ. Γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη 
εθηάθησο λα θαιείηαη γηα λα απαζρνιεζεί πξνζσπηθφ ηνπ 
ΑΝΑΓΟΥΟΤ ζα γίλνληαη φιεο νη πξνβιεπφκελεο απφ ηελ εξγαηηθή 
λνκνζεζία ελέξγεηεο κε κέξηκλα θαη επζχλε απηνχ.  

ΝΑΗ 

  

 

 8. ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΔΡΓΟΓΟΣΖ 

Σν κφληκν ηερληθφ πξνζσπηθφ πνπ δηαζέηεη ν ΔΡΓΟΓΟΣΖ, 
εηδηθνηήησλ ίδησλ κε απηέο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ, ζα 
εξγάδεηαη ζε εληαίν πξφγξακκα κε ην πξνζσπηθφ ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ.  

ε αληηζηνηρία κε ηα φζα αλαθέξζεθαλ ζηελ παξάγξαθν 5, ζε 
πεξίπησζε πνπ θάπνην κέινο ηνπ κφληκνπ ηερληθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ 
Ννζνθνκείνπ, αδπλαηεί λα εθηειέζεη ηελ -βάζεη ηνπ πξνγξάκκαηνο- 
πξνβιεπφκελε ππεξεζία, ην Ννζνθνκείν ππνρξενχηαη λα θαιχςεη ην 
θελφ κε δηθή ηνπ επζχλε. ε θάζε πεξίπησζε, ΑΝΑΓΟΥΟ θαη 
ΔΠΗΒΛΔΦΖ νθείινπλ λα ζπλεξγάδνληαη κε ακνηβαία εκπηζηνζχλε γηα 
ηε ιχζε νπνηνπδήπνηε πξνβιήκαηνο πξνθχςεη.  

ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο πξνζιεθζεί απφ 
ην Ννζνθνκείν ηερληθφ πξνζσπηθφ εηδηθφηεηαο ίδηαο κε θάπνηα απφ 
απηέο πνπ δηαζέηεη ην πξνζσπηθφ ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ, ηφηε ην 
πξνζσπηθφ απηφ, αθνχ εθπαηδεπηεί θαηάιιεια θαη εμνηθεησζεί κε ηηο 
εγθαηαζηάζεηο εξγαδφκελν καδί κε ην πξνζσπηθφ ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 
θαη ηνπ ΔΡΓΟΓΟΣΖ, ζα εθηειεί θαλνληθά ππεξεζία εληαζζφκελν ζην 
ππάξρνλ πξνζσπηθφ. Σπρφλ πξνζιήςεηο ηερληθνχ πξνζσπηθνχ απφ 
ην Ννζνθνκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο χκβαζεο, δελ ζα έρνπλ 
σο ζπλέπεηα ηε κείσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ΝΑΗ 

  

  

9. ΑΝΑΛΧΗΜΑ, ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΑ, ΔΡΓΑΛΔΗΑ  

Όια ηα απαηηνχκελα αλαιψζηκα πιηθά γηα ηε ζπληήξεζε φπσο 
θαχζηκα, ιηπαληηθά, αέξηα θιπ, θαζψο επίζεο θαη φια ηα 
αληαιιαθηηθά θαη αλαιψζηκα πνπ απαηηνχληαη, πιελ ησλ 
πεξηπηψζεσλ βιαβψλ γηα ηηο νπνίεο επζχλεηαη ν ΑΝΑΓΟΥΟ, 
πξνκεζεχνληαη κε επζχλε ηνπ ΔΡΓΟΓΟΣΖ, ν νπνίνο επηβαξχλεηαη 
θαη ηε ζρεηηθή δαπάλε.  

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ ππνρξενχηαη λα θάλεη ηε ζρεηηθή έξεπλα αγνξάο θαη 
λα πξνηείλεη ηα πιηθά πνπ ζεσξεί απαξαίηεηα γηα ηηο εθάζηνηε 
αλάγθεο ζπληήξεζεο, δηαηππψλνληαο εγγξάθσο ηπρφλ αληηξξήζεηο 
ηνπ ζε πεξίπησζε πνπ δελ εγθξίλεη ηα πιηθά πνπ πξνκεζεχεηαη ν 
ΔΡΓΟΓΟΣΖ. 

ηηο πεξηπηψζεηο βιαβψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ειιηπή ή πιεκκειή 
ζπληήξεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ή εζθαικέλνπο ρεηξηζκνχο ηνπ 
πξνζσπηθνχ ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ, θαη γεληθά ιφγσ ππαηηηφηεηάο ηνπο, νη 
ζρεηηθέο δαπάλεο απνθαηάζηαζεο (εξγαζία θαη πιηθά) ζα βαξχλνπλ 
ηνλ ίδην ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ.  

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ ππνρξενχηαη λα εθνδηάζεη ην πξνζσπηθφ ηνπ κε ηα 
απαξαίηεηα εξγαιεία θαζεκεξηλήο ρξήζεο: θαηζαβίδηα, 

πνιχκεηξα, πέλζεο, θφθηεο, θιεηδηά θάζε ηχπνπ (άιελ, πνιχγσλα, 
γεξκαληθά θιπ), ηζηκπίδεο, θάβνπξεο, δξάπαλα, ζθπξηά, θαιέκηα, 
αξίδεο, ζηδεξνπξίνλα, δίζθνη θνπήο, κπαιαληέδεο, αιθάδηα, θαθνί, 
κέηξα, ζθάιεο, πηζηφιηα ζηιηθφλεο θιπ θαη γεληθά ηα απαξαίηεηα 
κέζα πνπ απαηηνχληαη θαζεκεξηλά ζηελ εξγαζία.  

Ο ΔΡΓΟΓΟΣΖ ππνρξενχηαη λα παξέρεη, φπνηε απαηηείηαη, ζηνλ 
ΑΝΑΓΟΥΟ εξγαιεία εηδηθώλ εθαξκνγώλ  (θνκπξεζέξ, ζπζθεπή 

ειεθηξνζπγθφιιεζεο, αλαιπηήο θαπζαεξίσλ, ζπζθεπή απφθξαμεο 
απνρεηεχζεσλ, πιπζηηθφ κεράλεκα, θνλθιέξ θιπ), ηα νπνία ν 
ΑΝΑΓΟΥΟ νθείιεη λα ρεηξίδεηαη κε πξνζνρή θαη λα ηα παξαδίδεη 
ζηνλ ΔΡΓΟΓΟΣΖ ζηελ θαηάζηαζε πνπ ηα παξέιαβε.  

ε πεξίπησζε απψιεηαο ή θαθήο ρξήζεο ησλ παξαπάλσ  εξγαιείσλ, 
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ν ΑΝΑΓΟΥΟ ππνρξενχηαη λα ηα αληηθαηαζηήζεη θαη λα ηα 
παξαδψζεη ζηνλ ΔΡΓΟΓΟΣΖ.  

 

10. ΤΠΖΡΔΗΔ ΣΡΗΣΧΝ  

Λφγνη πξαθηηθνί, ηερληθνί ή άιινη κπνξεί λα επηβάιινπλ θάπνηα απφ 
ηα κεραλήκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, 
λα αλαιακβάλνληαη, φζνλ αθνξά ηε ζπληήξεζε ή/θαη ηηο επηζθεπέο, 
απφ άιια ζπλεξγεία. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ν ΑΝΑΓΟΥΟ ζα ζπλάπηεη 
ζπκβάζεηο ή ζα θαιεί απ' επζείαο ηα ζπλεξγεία απηά, αλάινγα κε ηελ 
πεξίπησζε. 

Οη αλσηέξσ πεξηγξαθείζεο ζπκβάζεηο -ή αληίζηνηρα νη θιήζεηο 
ζπλεξγείσλ- ζα γίλνληαη χζηεξα απφ έιεγρν θαη έγθξηζε ηνπ 
ΔΡΓΟΓΟΣΖ, ζα επηβαξύλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ  θαη δελ 

ζα έρνπλ σο ζπλέπεηα ηε κείσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ.  

Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ηνπο Μεηαζρεκαηηζηέο Ηζρύνο, θάζε έηνο 

δείγκαηα ηνπ κνλσηηθνχ ειαίνπ ζα ζηέιλνληαη γηα έιεγρν ζε 
αλαγλσξηζκέλν εξγαζηήξην, κε έμνδα ηνπ ΔΡΓΟΓΟΣΖ. Αλάινγα κε 
ηα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ, ζα ηζρχνπλ ηα θάησζη:  

i. ε πεξίπησζε πνπ ε δηειεθηξηθή αληνρή είλαη κεγαιχηεξε απφ 30 

kV, δελ ζα πξαγκαηνπνηείηαη αλαζχζηαζε ηνπ ειαίνπ. 

ii. ε πεξίπησζε πνπ ε δηειεθηξηθή αληνρή είλαη κηθξφηεξε απφ 30 

kV, ζα πξαγκαηνπνηείηαη αλαζχζηαζε ηνπ ειαίνπ κε έμνδα ηνπ 

ΑΝΑΓΟΥΟΤ. Σν θφζηνο αλαζχζηαζεο δελ ζα βαξχλεη ηνλ 

ΑΝΑΓΟΥΟ, κφλν ζε πεξίπησζε πνπ έρεη γίλεη αλαζχζηαζε 

ειαίνπ κέζα ζην πξνεγνχκελν απφ ηε κέηξεζε έηνο.  

Όζνλ αθνξά ην Σειεθσληθό Κέληξν, ν ΑΝΑΓΟΥΟ ππνρξενχηαη λα 

ζπλάςεη χκβαζε πξνιεπηηθήο & δηνξζσηηθήο ζπληήξεζεο κε 
εηαηξεία, ε νπνία ζα έρεη εμνπζηνδφηεζε γηα επέκβαζε ζην ηειεθσληθφ 
θέληξν ηεο Siemens HiPath 4000 θαη ζα πεξηιακβάλεη απαξαηηήησο 
ηνπιάρηζηνλ ηνπο θάησζη φξνπο:  

 Σερληθή ππνζηήξημε επί 24-ψξνπ βάζεσο θαη 365 εκέξεο ην 
ρξφλν. 

 Ύπαξμε Help Desk ζηελ εηαηξεία γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ 
βιαβψλ. 

 Υξφλνο απφθξηζεο απφ ηελ αλαθνίλσζε ηεο βιάβεο ζην 
Help Desk ηεο εηαηξείαο: 1 ψξα. 

Όζνλ αθνξά ηα Κεληξηθά UPS, ν ΑΝΑΓΟΥΟ ππνρξενχηαη λα 

ζπλάςεη χκβαζε πξνιεπηηθήο & δηνξζσηηθήο ζπληήξεζεο κε 
εμεηδηθεπκέλν ζπλεξγείν πνπ έρεη απνδεδεηγκέλε άδεηα γηα ηελ ζπληήξεζε 
ησλ UPS ηνπ Ννζνθνκείνπ,  ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη απαξαηηήησο 
ηνπιάρηζηνλ ηνπο θάησζη φξνπο:  

 Οη εξγαζίεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο ζα γίλνληαη ζε εξγάζηκεο 

εκέξεο θαη ψξεο, αθνχ πξψηα εηδνπνηεζεί ν ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ 

Μεραληθφο ηνπ Ννζνθνκείνπ.  

 ε πεξίπησζε βιάβεο, ν ρξφλνο αληίδξαζεο δελ ζα ππεξβαίλεη 

ηηο 24 ψξεο απφ ηελ εηδνπνίεζε. 

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη απηέο ηηο ζπκβάζεηο κέρξη 
ηελ ππνγξαθή ηεο ύκβαζεο κε ην Ννζνθνκείν.  
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11. ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΖ ΤΝΣΖΡΖΖ Ζ/Μ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ  

11Α. ΓΔΝΗΚΑ 

θνπφο ηνπ παξφληνο είλαη λα θαζνξηζζνχλ ηα πιαίζηα κέζα ζηα 
νπνία ζα γίλεη ε πξνιεπηηθή  ζπληήξεζε ηνπ Ζ/Μ εμνπιηζκνχ θαη 
πνπ απνηειεί κέξνο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο.  

 

  

 

11Β. ΟΡΗΜΟ ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΖ ΤΝΣΖΡΖΖ  
ΝΑΗ 
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Παξαθάησ δίλεηαη ν νξηζκφο ηεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο ζε 
αληηδηαζηνιή κε ηε δηνξζσηηθή ζπληήξεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ.  

Με ηελ πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ελλνείηαη ε ζε ηαθηά δηαζηήκαηα θαη 
ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ησλ θαηαζθεπαζηψλ επηζεψξεζε, έγθαηξε 
αιιαγή θζαξηψλ εμαξηεκάησλ, αληηθαηάζηαζε ή ζπκπιήξσζε 
ιηπαληηθψλ, έιεγρν θαη παξνρή θαηάιιεισλ νδεγηψλ γηα ηελ 
δηαηήξεζε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο.  

ηελ πξνιεπηηθή ζπληήξεζε αλήθεη θαη ε έγθαηξε ππφκλεζε γηα 
κεγαιχηεξεο έληαζεο εξγαζίεο ή γηα αληηθαηάζηαζε θζαξκέλσλ 
εμαξηεκάησλ πνπ δελ απνηεινχλ αληηθείκελν ηεο πξνιεπηηθήο 
ζπληήξεζεο.  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε θαλνληθή ζπληήξεζε αθνξά ηελ ζπλερή 
παξαθνινχζεζε ηεο εγθαηάζηαζεο, ηελ εμαζθάιηζε ηεο νκαιήο 
ιεηηνπξγίαο, ηελ αληηθαηάζηαζε ή θαη επηζθεπή εμαξηεκάησλ θαζψο 
θαη ηελ απνθαηάζηαζε κεγαιχηεξσλ βιαβψλ. Ζ πξνιεπηηθή 
ζπληήξεζε ζα γίλεηαη βάζεη πξνγξάκκαηνο (βι. παξ. 11Γ).  

 

11Γ. ΔΚΣΑΖ ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΖ ΤΝΣΖΡΖΖ 

Αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο απνηεινχλ νη 
πίλαθεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο ηνπ Ζ/Μ εμνπιηζκνχ, νη νπνίνη 
επηζπλάπηνληαη (βι. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ). Με βάζε απηνχο ηνπ πίλαθεο, 

ζα θαηαξηίδεηαη θαζεκεξηλά πξφγξακκα ζπληήξεζεο ηνπ Ζ/Μ 
εμνπιηζκνχ, αλά εηδηθφηεηα ηερληθψλ, ην νπνίν ζα αθνινπζείηαη απφ 
ηνπο ηερληθνχο ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ θαη ηνπ Ννζνθνκείνπ, αλάινγα κε 
ηελ ππεξεζία, θαη ζα ειέγρεηαη απφ ην Μεραληθφ ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ θαη 
ηνλ ΔΠΗΒΛΔΠΟΝΣΑ Μεραληθφ. 

Οη επηζπλαπηφκελνη πίλαθεο κπνξνχλ λα ηξνπνπνηνχληαη θαηά ηε 
δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο (πρ πξφζζεζε λέσλ εξγαζηψλ εθφζνλ 
απηέο αλήθνπλ πξνθαλψο ζηε ζπληήξεζε θιπ), αλάινγα κε ηηο 
αλάγθεο πνπ ζα πξνθχςνπλ, θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κεηαμχ ηνπ 
ΔΠΗΒΛΔΠΟΝΣΑ θαη ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ.  

ΝΑΗ 

  

 

11Γ. ΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ αλαιακβάλεη λα δηαζέζεη φιν ην απαηηνχκελν 
πξνζσπηθφ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 6, γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 
παξαπάλσ εξγαζηψλ πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο ζχκθσλα κε ηηο 
νδεγίεο ησλ θαηαζθεπαζηψλ, ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο θαη ηεο 
επηζηήκεο, ηελ ηζρχνπζα Βηνκεραληθή Ννκνζεζία θαη ηνπο 
θαλνληζκνχο ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο, ΟΣΔ, ΓΔΖ, ΓΔΤΑΑ θιπ. Ο 
ΑΝΑΓΟΥΟ ζα ηεξεί κε ζπλέπεηα θαη θάζε ιεπηνκέξεηα φζα 
αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 12 ζην νπνίν ζα θαηαγξάθνληαη νη 
εθηειεζζείζεο εξγαζίεο θαη νη νδεγίεο πνπ δφζεθαλ.  
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12. ΟΡΓΑΝΧΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΝΣΖΡΖΖ  

Δληόο ηξηάληα (30) εκεξώλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ν 

ΑΝΑΓΟΥΟ ππνρξενχηαη λα νξγαλψζεη θαη λα παξαδψζεη ζηνλ 
ΔΡΓΟΓΟΣΖ ηα εμήο:  

α. Πίλαθα ησλ απαηηνχκελσλ βαζηθψλ  αληαιιαθηηθώλ θαη 
αλαισζίκσλ πιηθψλ γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ Ζ/Μ εμνπιηζκνχ 

ηνπ Ννζνθνκείνπ πνπ αλήθεη ζην πεδίν επζχλεο ηνπ.  

β. Καζεθνληνιόγην ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ. 

Δπίζεο, θαζ' φιν ην δηάζηεκα ηνπ  ρξόλνπ ηζρύνο ηεο ζύκβαζεο, ν 

ΑΝΑΓΟΥΟ ππνρξενχηαη λα δηαρεηξίδεηαη θαη λα παξαθνινπζεί:  

γ. Γειηία Αλαγγειίαο Βιάβεο ή Δπηζθεπήο , ζηα νπνία 

εγγξάθνληαη θαζεκεξηλψο φιεο νη παξαηεξεζείζεο βιάβεο θαη 
αλσκαιίεο ζην έξγν φπσο θαη νη εξγαζίεο πνπ γίλνληαη γηα ηελ 
άξζε απηψλ, ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη γεληθά 
νπνηαδήπνηε ζρεηηθά ζηνηρεία απαηηνχληαη. Οη σο άλσ 
εγγξαθέο ζα ζεσξνχληαη απφ ηνλ ΔΠΗΒΛΔΠΟΝΣΑ. Σα Γειηία 
ζα αξρεηνζεηνχληαη κε επζχλε ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ θαη ζα 
θπιάζζνληαη ζην γξαθείν πληήξεζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ.  
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δ. Μεηξώα ζπληήξεζεο – επηζθεπώλ ησλ ζεκαληηθφηεξσλ 

κεραλεκάησλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ηνκέα επζχλεο ηνπ 
ΑΝΑΓΟΥΟΤ, ηα νπνία ζα βξίζθνληαη ζηνπο ρψξνπο 
εγθαηάζηαζεο ησλ κεραλεκάησλ θαη ζα αλαλεψλνληαη θάζε 
κήλα. 

ε. Αξρείν ζε ειεθηξνληθή κνξθή , ζην νπνίν ζα θαηαγξάθνληαη, 

γηα θάζε κεράλεκα ηνπ ηνκέα επζχλεο ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ, φιεο 
νη εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο βιαβψλ θαη πξνιεπηηθήο 
ζπληήξεζεο. 

ην πξνζσπηθφ ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ζα δηαηεζνχλ ρψξνη ηνπ ηερληθνχ 
ηκήκαηνο. Δπίζεο, ν ΔΡΓΟΓΟΣΖ ζα δηαζέζεη ζην Μεραληθφ ηνπ 
ΑΝΑΓΟΥΟΤ φια ηα απαξαίηεηα ζρέδηα, δηαγξάκκαηα, έληππα πνπ 
αθνξνχλ ζηνλ Ζ/Μ εμνπιηζκφ ηνπ πεδίνπ επζχλεο ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ. 
Με ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο, ν ΑΝΑΓΟΥΟ ππνρξενχηαη λα 
παξαδψζεη νηηδήπνηε ηνπ δηέζεζε ν ΔΡΓΟΓΟΣΖ (ρψξνπο, έληππα 
θιπ.) ζε θαιή θαηάζηαζε.  

 

13. ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ  

Ζ ζπληήξεζε ηνπ Ζ/Μ εμνπιηζκνχ ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε:  

α. Σελ ηζρχνπζα Βηνκεραληθή Ννκνζεζία.  

β. Σνπο ηζρχνληεο Καλνληζκνχο, πξνδηαγξαθέο θιπ. ηνπ 
Διιεληθνχ Κξάηνπο, ΣΔΔ, ΓΔΖ, ΟΣΔ, ΓΔΤΑΑ θιπ.  

γ. Σνπο Καλνληζκνχο μέλσλ ηερλνινγηθά πξνεγκέλσλ ρσξψλ 
(Ακεξηθαληθνχο, Αγγιηθνχο, Γεξκαληθνχο, Γαιιηθνχο), φπνπ δελ 
ππάξρνπλ αληίζηνηρνη Διιεληθνί ή είλαη αλεπαξθείο.  

δ. Σηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ 
Ννζνθνκείσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο.  

ε.  Σηο νδεγίεο θαηαζθεπαζηψλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ, κεραλεκάησλ 
θαη ζπζθεπψλ. 

ζη. Σνπο θαλφλεο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο εκπεηξίαο.  

ΝΑΗ 

  

 

14. ΟΓΖΓΗΔ ΠΟΤ ΚΑΘΗΣΟΤΝ ΑΜΦΗΒΟΛΖ ΣΖΝ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ 
ΒΛΑΒΧΝ 

Αλ θαηά ηελ πξφνδν ησλ εξγαζηψλ, ν ΑΝΑΓΟΥΟ έρεη ηελ γλψκε φηη 
εδφζε εληνιή απφ ηνλ ΔΡΓΟΓΟΣΖ ή ηνλ ΔΠΗΒΛΔΠΟΝΣΑ γηα θάπνηα 
εξγαζία ε νπνία θάλεη ακθίβνιε ηελ απνθαηάζηαζε βιάβεο ή ηε 
ιεηηνπξγία εγθαηαζηάζεσλ ή έρεη ζαλ ζπλέπεηα παξέθθιηζε απφ ηνπο 
ηζρχνληεο θαλνληζκνχο, ηφηε πξέπεη πξηλ απφ ηελ έλαξμε θάζε 
ζρεηηθήο εξγαζίαο λα ππνβάιιεη ακειιεηί κε έγγξαθν ζηνλ 
ΔΡΓΟΓΟΣΖ ηηο αληηξξήζεηο ηνπ.  

ΝΑΗ 

  

 

15. ΑΦΑΛΔΗΑ ΔΡΓΟΤ  

15Α. ΕΖΜΗΔ Δ ΣΡΗΣΟΤ ΚΑΗ ΣΗ ΠΔΡΗΟΤΗΔ ΑΤΣΧΝ  

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ είλαη απνθιεηζηηθά ππεύζπλνο 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 
ΔΡΓΟΓΟΣΖ, ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ, ησλ αζζελψλ, ησλ 
επηζθεπηψλ, ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ 
ππεξεζίαο Δπίβιεςεο, κόλνλ φηαλ ν θίλδπλνο απηφο πξνέξρεηαη 

απφ ηε κε θαιή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ απφ πξνζσπηθφ ηνπ 
ΑΝΑΓΟΥΟΤ. 

ΝΑΗ 

  

 

15Β. ΑΣΤΥΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΕΖΜΗΔ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΚΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ  

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ είλαη απνθιεηζηηθά ππεύζπλνο γηα θάζε δεκηά ή 

βιάβε ε νπνία ζα πξνμελεζεί απφ εξγαηηθφ αηχρεκα ζε εξγάηεο ή 
άιια πξφζσπα ηα νπνία ρξεζηκνπνηεί ζην έξγν, είλαη 
ππνρξεσκέλνο λα απαιιάμεη ηνλ ΔΡΓΟΓΟΣΖ απφ θάζε πιεξσκή γη' 
απηέο ηηο δεκηέο ή βιάβεο θαζψο θαη γηα θάζε απαίηεζε, ελέξγεηα, 

ΝΑΗ 
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έμνδα θαη επηβαξχλζεηο ζρεηηθέο κε απηέο, εθηόο αλ πξνθχπηεη 

ζνβαξή παξάιεηςε ή εζθεκκέλε ελέξγεηα ηνπ ΔΡΓΟΓΟΣΖ.  

 

15Γ. ΣΔΥΝΗΚΟ ΑΦΑΛΔΗΑ  

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ νθείιεη λα απαζρνιεί Σερληθφ Αζθαιείαο, ζχκθσλα 
κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία (Ν 1568/85, Π.Γ 294/88, Π.Γ 17/96, Π.Γ 
159/99, καδί κε ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπο, θιπ). Θα θαηαηεζνχλ ζην 
Ννζνθνκείν φια ηα απαξαίηεηα έγγξαθα πνπ απνδεηθλχνπλ ηνλ 
νξηζκφ Σερληθνχ Αζθαιείαο γηα ην ζπγθεθξηκέλν έξγν.  

ΝΑΗ 

  

 

15Γ. ΑΦΑΛΗΖ ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΤΠΑΛΛΖΛΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ  

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ είλαη ππνρξεσκέλνο λα αζθαιίδεη θαηά αηπρεκάησλ 
ζε αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, αλαγλσξηζκέλεο απφ ην Διιεληθφ 
Γεκφζην, ην εξγαηηθφ θαη ππαιιειηθφ πξνζσπηθφ ηνπ πνπ έρεη ζρέζε 
κε ην έξγν, εθφζνλ απηφ δελ ππάγεηαη ζηηο θνηλσληθέο αζθαιίζεηο 
νχηε θαιχπηεηαη ε αζθάιηζε απηή κε ηηο πάζεο θχζεσο εηζθνξέο 
πνπ επηβάιινληαη απφ ην Νφκν γηα ην ΗΚΑ, ην ΔΣ, ΑΔΣ θαη ΞΔ θαη 
ηπρφλ άιινπο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο, γηα ηηο νπνίεο εηζθνξέο 
επζχλεηαη θαη επηβαξχλεηαη απνθιεηζηηθά ν ΑΝΑΓΟΥΟ θαη ε 
αληίζηνηρε δαπάλε ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ ακνηβή ηνπ. Ο 
ΑΝΑΓΟΥΟ νθείιεη πξηλ απφ θάζε πιεξσκή λα πξνζθνκίδεη ζηελ 
ΔΠΗΒΛΔΦΖ βεβαίσζε πιεξσκήο αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ  ηνπ 

πξνζσπηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηεί ζην έξγν.  

Δπίζεο, φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή ησλ λνκίκσλ  επηβαιινκέλσλ 
εηζθνξψλ πξνο ηνπο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο ΗΚΑ θιπ, ν 
ΑΝΑΓΟΥΟ νθείιεη πξηλ απφ θάζε πιεξσκή λα πξνζθνκίδεη ζηελ 
ΔΠΗΒΛΔΦΖ βεβαηψζεηο γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ 
πξνο απηνχο ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνλ Νφκν 
(αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα). 

ΝΑΗ 

  

 

16. ΑΝΧΣΔΡΑ ΒΗΑ 

Καλέλαο 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, Φπζηθέο θαηαζηξνθέο, Πιεκκχξεο, εηζκνί, 
Ππξθαγηέο. 

β) Απεξγίεο αλαγλσξηζκέλσλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ θαη 
κεξψλ, επηβνιή ζηξαηησηηθνχ λφκνπ, πνιεκηθή ζχξξαμε, 
εκπάξγθν. 

Κάζε ζπκβαιιφκελν κέξνο ππνρξενχηαη κέζα ζε δέθα (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.  

Καηά 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 θαηαβάιεη 
θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα ψζηε ηα απνηειέζκαηα ηεο αλσηέξαο βίαο 
λα αξζνχλ ρσξίο θαζπζηέξεζε. 

Δηδηθφηεξα ζε φ,ηη αθνξά ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ, απηφο νθείιεη έλαληη 
ηηκήκαηνο πνπ ζα εθηηκεζεί θαη ζπκθσλεζεί ακνηβαία, λα 
απνθαηαζηήζεη ηηο δεκίεο πνπ πξνθαινχληαη απφ ηηο παξαπάλσ 
αηηίεο. 

ΝΑΗ 

  

17. ΚΑΣΑΣΑΖ ΔΚΣΑΚΣΖ ΑΝΑΓΚΖ  

ε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο ν ΑΝΑΓΟΥΟ θαη ην Πξνζσπηθφ 
ηεο αθνινπζνχλ ηηο νδεγίεο θαη εληνιέο ηνπ ΔΡΓΟΓΟΣΖ 

ΝΑΗ 

  



ΓΝ. ΑΡΣΑ ειίδα 79 από 99 

 

δηεπθνιχλνληαο ην έξγν θαη ηελ απνζηνιή ηνπ Ννζνθνκείνπ ζηηο λ έεο 
ζπλζήθεο, αλεμάξηεηα απφ πξνγξάκκαηα, ζρεδηαζκνχο θαη άιιεο 
δεζκεχζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ ζχκβαζε. Ο ραξαθηεξηζκφο ησλ 
ζπλζεθψλ «έθηαθηεο αλάγθεο» γίλεηαη κε απφθαζε ησλ αξκφδησλ 
θξαηηθψλ νξγάλσλ.  
 

 

18. ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΖ 

Τπνθαηάζηαζε ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ κε ηξίην γηα ηελ παξνρή κέξνπο ή 
ηνπ ζπλφινπ ππεξεζηψλ ή εθρψξεζε απαγνξεχεηαη ρσξίο έγθξηζε 
ηνπ ΔΡΓΟΓΟΣΖ.  

ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο θαη κεηά απφ πξφηαζε ηεο ΔΠΗΒΛΔΦΖ 
θαη γλσκνδφηεζε ηεο ΓΗΔΤΘΤΝΟΤΑ ΤΠΖΡΔΗΑ κπνξεί λα 
εγθξηζεί ε ππνθαηάζηαζε κε απαιιαγή ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ απφ ηελ 
επζχλε ηνπ πξνο ηνλ ΔΡΓΟΓΟΣΖ, αλ απηφ επηβάιιεηαη απφ ην 
ζπκθέξνλ ηεο ζχκβαζεο θαη ν ΑΝΑΓΟΥΟ βξίζθεηαη ζε πξνθαλή 
αδπλακία λα ηεξήζεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο.  

Τπνθαηάζηαζε κπνξεί λα γίλεη κφλν φηαλ ν ππνθαηάζηαηνο ηνπ 
ΑΝΑΓΟΥΟΤ έρεη ηα ίδηα πξνζφληα πνπ απαηηήζεθαλ γηα ηελ 
αλάζεζε ηνπ έξγνπ θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη απνδέρεηαη ηνπο 
φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ αλάιεςε ησλ ζρεηηθψλ ππνρξεψζεσλ.  

ΝΑΗ 

  

 

19. ΠΡΟΘΔΣΔ ΔΡΓΑΗΔ 

Αλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θξηζεί αλαγθαία ε εθηέιεζε 
εξγαζηψλ πνπ δελ είραλ πξνβιεθζεί αιιά θξίλνληαη απνιχησο 
απαξαίηεηεο, ή πξνθχπηεη επείγνπζα αλάγθε, ή ππάξρνπλ 
απξφβιεπηα γεγνλφηα, ή αλσηέξα βία, ή ε αλάζεζε ζε ηξίην ζα 
δεκηνπξγνχζε πξνβιήκαηα ζηελ νξζή ηήξεζε ηεο ζχκβαζεο, ή δελ 
είλαη δπλαηφο ν δηαρσξηζκφο απφ ηελ θχξηα ζχκβαζε ιφγσ 
νηθνλνκηθψλ, ηερληθψλ ή άιισλ ζνβαξψλ ιφγσλ πνπ δπζθνιεχνπλ 
ηνλ ΔΡΓΟΓΟΣΖ, είλαη δπλαηή ε αλάζεζε πξφζζεησλ εξγαζηψλ ζηνλ 
ΑΝΑΓΟΥΟ, κε ηίκεκα πνπ ακνηβαία ζα ζπκθσλεζεί χζηεξα απφ 
πξφηαζε ηεο ΔΠΗΒΛΔΦΖ θαη εηζήγεζε ηεο ΓΗΔΤΘΤΝΟΤΑ 
ΤΠΖΡΔΗΑ πξνο ηνλ ΔΡΓΟΓΟΣΖ.  

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ δελ δχλαηαη λα αξλεζεί ηελ εθηέιεζε ησλ επηπιένλ 
εξγαζηψλ ρσξίο αηηηνιφγεζε. Άξλεζε ρσξίο ζνβαξή αηηηνιφγεζε 
δχλαηαη λα εθιεθζεί εθ κέξνπο ηνπ ΔΡΓΟΓΟΣΖ σο αηηία έθπησζεο 
ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ.  

ΝΑΗ 

  

 

20. ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΧΝ – ΓΗΑΗΣΖΗΑ 

Κάζε δηαθνξά πνπ ζα αλαθχςεη κεηαμχ ηνπ ΔΡΓΟΓΟΣΖ θαη ηνπ 
ΑΝΑΓΟΥΟΤ ζα παξαπέκπεηαη γηα επίιπζε ζην Σερληθφ 
Δπηκειεηήξην Διιάδνο - Σκήκα Ζπείξνπ. ε πεξίπησζε κε επίιπζεο 
ησλ δηαθνξψλ, αξκφδηα είλαη ηα Διιεληθά Γηθαζηήξηα ηεο πεξηνρήο 
πνπ εθηειείηαη ε ζχκβαζε.  

ΝΑΗ 

  

 

 

21. ΔΚΣΔΛΔΖ ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΑ ΣΖΝ ΤΠΑΡΞΖ ΓΗΑΦΧΝΗΑ  

Γηαθσλίεο, δηελέμεηο θαη δηαθνξέο πνπ ηπρφλ αλαθχςνπλ θαηά ηελ 
εθηέιεζε ηεο χκβαζεο δελ δηθαηνινγνχλ ηελ εθ κέξνπο ηνπ 
ΑΝΑΓΟΥΟΤ άξλεζε παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ θαη εθηέιεζεο ησλ 
θαζεθφλησλ ηνπ φπσο απηά πξνβιέπνληαη ζηε ζχκβαζε, εθηφο αλ 
ηνχην ξεηψο πξνβιέπεηαη απφ ην Νφκν ή ηε ζχκβαζε. Αλ παξφηη δελ 
πθίζηαηαη ηέηνην δηθαίσκα, ν ΑΝΑΓΟΥΟ αξλεζεί ηελ εθηέιεζε ηεο 
ζχκβαζεο, ν ΔΡΓΟΓΟΣΖ κπνξεί λα θεξχμεη ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ 
έθπησην. 

 
 
 
 
 
 
 
  NAI 

  

 

22. ΠΛΖΜΜΔΛΖ ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ - ΤΣΑΔΗ - ΔΚΠΣΧΖ 
ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

Αλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ν ΑΝΑΓΟΥΟ εθηειεί 

     NAI 
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πιεκκειψο ηα θαζήθνληά ηνπ θαη δελ πιεξνί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ 
πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ζχκβαζε, ν ΔΡΓΟΓΟΣΖ δχλαηαη λα 
εθαξκφζεη ζεηξά κέηξσλ φπσο έγγξαθεο παξαηεξήζεηο θαη 
ζπζηάζεηο, δπζκελείο εθζέζεηο, απαηηήζεηο απφιπζεο πξνζσπηθνχ, 
πεξηθνπέο επί ηνπ ινγαξηαζκνχ, απαίηεζε απνθαηάζηαζεο δεκηψλ 
εγθαηαζηάζεσλ ή εμνπιηζκνχ, απαίηεζε θαηαβνιήο απνδεκηψζεσλ 
θιπ. 

ε αθξαίεο παξαβηάζεηο ηεο ζχκβαζεο  θαη εθφζνλ ν ΑΝΑΓΟΥΟ δελ 
ζπκκνξθψλεηαη ζηηο ζπζηάζεηο θαη άιια κέηξα πνπ ιακβάλεη ν 
ΔΡΓΟΓΟΣΖ, πξνβιέπεηαη ε θήξπμε ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ σο εθπηψηνπ 
φπσο αλαθέξεηαη ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο Γηαθήξπμεο, κε 
παξαθξάηεζε ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ θαη ηε ιήςε νπνηνλδήπνηε 
άιισλ κέηξσλ θαη ελεξγεηψλ (ελδίθσλ ή κε) πνπ ν ΔΡΓΟΓΟΣΖ ζα 
θξίλεη σο πξνζθνξφηεξα γηα ηελ πξνάζπηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ.  

Ζ θήξπμε ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ σο έθπησηνπ γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ 
ΔΡΓΟΓΟΣΖ. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ απαηηείηαη αλαιπηηθή θαη 
αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηεο ΔΠΗΒΛΔΦΖ θαη ηεο ΓΗΔΤΘΤΝΟΤΑ 
ΤΠΖΡΔΗΑ. 

 

23. ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΗΥΤΟ ΤΜΒΑΖ  

Ζ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο είλαη έλα(1) έηνο απφ ηελ ππνγξαθή 
ηεο. 

    NAI 

  

 

24. ΛΤΖ ΤΜΒΑΖ ΓΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΛΟΓΟΤ  

Ο ΔΡΓΟΓΟΣΖ δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη  κνλνκεξψο θαη αδεκίσο γη' 
απηφλ ηε ζχκβαζε εάλ δελ εγθξίλεη ηελ ππνθαηάζηαζε ηνπ 
ΑΝΑΓΟΥΟΤ (βι. παξ. 19), ή αλ απηφο ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε, ή ππφ 
αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε. Πηψρεπζε ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ, ζπλεπάγεηαη 
ηελ απηνδίθαηε ιχζε ηεο ζχκβαζεο, ελψ πηψρεπζε κέινπο 
ζχκπξαμεο ή θνηλνπξαμίαο ζπλεπάγεηαη ηελ δπλαηφηεηα 
ππνθαηάζηαζεο ηνπ πησρεχζαληνο κεηά απφ έγθξηζε ηεο 
Πξντζηακέλεο Αξρήο.   

     NAI 

  

 

25. ΠΛΖΡΧΜΔ – ΠΔΡΗΚΟΠΔ – ΚΡΑΣΖΔΗ 

Όπσο αλαθέξεηαη ζηε δηαθήξπμε, νη πιεξσκέο γίλνληαη κεληαία. Ο 
ινγαξηαζκφο (πνπ ζπλνδεχεηαη απφ πξσηφθνιιν πνηνηηθήο - 
πνζνηηθήο παξαιαβήο, θαζψο θαη βεβαηψζεηο γηα θνξνινγηθή - 
αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα θαη πιεξσκήο αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ηνπ 
πξνζσπηθνχ) ππνγξάθεηαη απφ ηελ ΔΠΗΒΛΔΦΖ, ζεσξείηαη απφ ηελ 
ΓΗΔΤΘΤΝΟΤΑ ΤΠΖΡΔΗΑ θαη εγθξίλεηαη απφ ηνλ ΔΡΓΟΓΟΣΖ. 
Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ζηα ηηκνιφγηα ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ λα 
αλαγξάθεηαη ην δηάζηεκα γηα ην νπνίν έγηλε παξνρή ππεξεζηψλ.  

Ζ ζπκβαηηθή ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ πεξηιακβάλεη φιεο ηηο δαπάλεο 
(φπσο έμνδα κεηαθηλήζεσλ, εηδηθά θαη γεληθά έμνδα θιπ.) θαη ην 
επηρεηξεκαηηθφ ηνπ θέξδνο κέρξη ηελ νινθιήξσζε θαη παξάδνζε ησλ 
εξγαζηψλ. Οη ιφγνη πξνζαχμεζεο ηεο ακνηβήο πξνβιέπνληαη ζην 
λφκν θαη ζηελ παξνχζα. Γελ αλαγλσξίδνληαη άιινη ιφγνη 
πξνζαχμεζεο ηεο ακνηβήο.  

Ο ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ δχλαηαη λα θάλεη πεξηθνπή κέρξη 10% επί ηνπ 
εθάζηνηε ινγαξηαζκνχ ζην βαζκφ πνπ δηαπηζηψλεη πιεκκειή ηήξεζε 
ηεο ζχκβαζεο. Γηα ζνβαξέο παξαβηάζεηο ηεο ζχκβαζεο ε 
ΓΗΔΤΘΤΝΟΤΑ ΤΠΖΡΔΗΑ δχλαηαη λα πεξηθφςεη χζηεξα απφ 
εηζήγεζε ηεο ΔΠΗΒΛΔΦΖ κέρξη θαη 25%. Σέινο, ν ΔΡΓΟΓΟΣΖ 
δηαηεξεί ην δηθαίσκα πεξηθνπήο κέρξη θαη ην 50% ηνπ κεληαίνπ 
ηηκήκαηνο χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο ΓΗΔΤΘΤΝΟΤΑ ΤΠΖΡΔΗΑ, 
ζην βαζκφ πνπ ππάξρεη ζνβαξή θαηαζηξαηήγεζε ηεο ζχκβαζεο.  

     NAI 

  

 

26. ΛΖΞΖ ΤΜΒΑΖ  

Μεηά ηελ εθπλνή ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ ησλ εξγαζηψλ θαη κέζα ζε 
ρξνληθφ δηάζηεκα δέθα (10) εκεξψλ ν ΑΝΑΓΟΥΟ ππνρξενχηαη:  

α. Να εθηειέζεη παξνπζία ησλ εθπξνζψπσλ ηεο Σερληθήο 

     NAI 
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Τπεξεζίαο θαη ηνλ ελδερφκελν λέν ΑΝΑΓΟΥΟ φιεο ηηο δνθηκέο 
θαη ιεηηνπξγίεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ ζα νξίζεη ε Τπεξεζία, 
πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί  ν έιεγρνο θαη ε παξάδνζε 
ησλ εγθαηαζηάζεσλ.  

β. Να ζπληάμεη θαη λα ππνβάιεη ζηελ ππεξεζία ιεπηνκεξή έθζεζε 
επί ηεο θαηάζηαζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ κε ηηο ζρεηηθέο 
παξαηεξήζεηο θαη δηαπηζηψζεηο ηνπ.  

γ. Να παξαδψζεη ελεκεξσκέλα θαη ππνγεγξακκέλα φια ηα 
ζρεηηθά βηβιία, κεηξψα θαη ινηπά παξαζηαηηθά ζηνηρεία πνπ 
ζα έρνπλ ηεξεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ, ηα ηερληθά 
εγρεηξίδηα, ηηο νδεγίεο ζπληήξεζεο, ηα ζρέδηα θαη ινηπά 
ηερληθά ζηνηρεία πιήξσο ηαθηνπνηεκέλα θαη ηαμηλνκεκέλα 
εληφο θαθέισλ. 

Ζ εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ εξγαζηψλ εθ κέξνπο ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 
απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ παξαιαβή ησλ εξγαζηψλ ηνπ, ηελ 
εθθαζάξηζε, ηελ νηθνλνκηθή ηαθηνπνίεζε θαη ηειηθή πιεξσκή ηνπ, 
θαζψο θαη ηελ επηζηξνθή ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ ηνπ. ε 
πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο ή ακέιεηαο ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ γηα ηελ 
εθπιήξσζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 
εηο βάξνο ηνπ.  

Δάλ απφ ηνπο ελ ιφγσ ειέγρνπο δηαπηζησζνχλ βιάβεο, θζνξέο ή 
δεκηέο ησλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ έπξεπε λα είραλ επηζθεπαζζεί απφ 
ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ ή παξαιείςεηο ζηε ζπληήξεζή ηνπο, ηφηε ε ππεξεζία 
κπνξεί λα δηαηάμεη ηελ εθηέιεζε ησλ ζρεηηθψλ αλαγθαίσλ εξγαζηψλ 
απφ ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία αλάινγε πξνο ηελ 
έθηαζε ησλ εξγαζηψλ.  

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ αλσηέξσ δηαδηθαζηψλ ζπληάζζεηαη θαη 
ππνγξάθεηαη ζρεηηθφ πξαθηηθφ θαη αθνινπζεί ε νηθνλνκηθή 
εθθαζάξηζε ησλ εξγαζηψλ θαη ε ηειηθή πιεξσκή ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ. Ζ 
επηζηξνθή ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο ζα γίλεη κε ηελ 
επηηπρή νινθιήξσζε φισλ ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ, γεγνλφο 
πνπ ζα βεβαηψλεηαη κε ηελ έθζεζε δηεθπεξαίσζεο έξγνπ απφ ηελ 
ΔΠΗΒΛΔΦΖ, βεβαίσζε ηεο ΓΗΔΤΘΤΝΟΤΑ ΤΠΖΡΔΗΑ θαη ζρεηηθή 
απφθαζε ηνπ ΔΡΓΟΓΟΣΖ.  

πρλφηεηα εξγαζηψλ πληήξεζεο ησλ Ζ/Μ Δγθαηαζηάζεσλ απφ ζει. 
43 έσο θαη ζει. 65 ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο δηαθήξπμεο.  

ΝΑΗ 
  

 

 

 

Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ Γ.Ν. ΑΡΣΑ κ.α.α 

                                                                                       Ο Γ/ΝΣΗ ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 

 

 

   

                                                                                      ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΥΡΙΣΟΓΟΤΛΟ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ’ 
ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ 

 

                    
 

   ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 

6
η 

ΤΠΔ                                                                                                                                                       

ΓΔΝΙΚΟ  ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΡΣΑ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 

ΤΜΒΑΗ ππ’ αξηζκ.     /2016 

 

 

                                 Αρ. Απου:    Α.Γ.Α: 

 

 

 

 

ΜΔΣΑΞΤ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΑΡΣΑ 

 

ΚΑΙ 

 

ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ   « ……………» 

 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ 

ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 

ΚΣΙΡΙΧΝ  ΣΟΤ Γ.Ν. ΑΡΣΑ  ΚΑΙ ΣΟΤ ΚΔ.Φ.Ι.ΑΠ. ΑΡΣΑ 

 

 

 

πκβαηηθνύ Σηκήκαηνο………………. € πιένλ Φ.Π.Α 24% ήηνη €  

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 
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ην …….. ζήκεξα   ……./……./201.. νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη, αθελφο ην  Ν.Π.Γ.Γ κε ηελ 

επσλπκία «ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ …………………..…..» πνπ εδξεχεη ζην …………………., λφκηκα 

εθπξνζσπνχκελν απφ ηνλ Γηνηθεηή απηνχ …………………., ην νπνίν ράξηλ ζπληνκίαο ζα θαιείηαη 

εθεμήο «Ννζνθνκείν» θαη αθεηέξνπ, ε εηαηξία κε ηελ επσλπκία “ΔΠΧΝΤΜΗΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ” ε νπνία 

εδξεχεη ........................................................ κε Α.Φ.Μ. ………………………………………..θαη 

εθπξνζσπείηαη λφκηκα γηα ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο απφ ........................................................,  

κε Α.Γ.Σ ……………. ππφ ηελ ηδηφηεηά ηνπ σο ……………………….…. θαη ε νπνία, ράξηλ 

ζπληνκίαο ζα θαιείηαη  ζην εμήο «ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ»,  

έρνληαο ππφςε: 

 Σε κε αξηζκό ……/…… δηαθήξπμε Γηεζλή Αλνηρηνύ Ζιεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ γηα 

ηελ αλάδεημε Αλαδόρνπ Τπεξεζηώλ Δπηζθεπήο θαη πληήξεζεο Μεραλνινγηθώλ θαη 

Ζιεθηξνινγηθώλ Δγθαηαζηάζεσλ θηηξίσλ ηνπ Γ.Ν. Άξηαο θαη ηνπ ΚΔ.Φ.Η.ΑΠ. Άξηαο. 

(Κσδηθφο Αξηζκφο Πξνγξάκκαηνο Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ Τγείαο έηνπο 201.. : 

………….., Κσδηθφο Αξηζκφο ζην Common Procurement Vocabulary : …………), 

πξνυπνινγηζκνχ …………..€ κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε απφ Οηθνλνκηθή 

Άπνςε Πξνζθνξά. ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ελ ιφγσ δηαγσληζκνχ ζπκπεξηιακβάλεηαη ν 

αλαινγνχλ Φ.Π.Α.  

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 60/2007 (ΦΔΚ 64/η.Α’/16-3-2007), πεξί πξνζαξκνγήο ηεο κε αξηζκφ  

2004/18/ΔΚ Οδεγίαο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 31εο Μαξηίνπ 

2004 (EL 134/30-4-2004)  πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ, έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ. 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 118/2007 (ΦΔΚ 150/η.Α’/10-7-2007), πεξί Καλνληζκνχ Πξνκεζεηψλ 

Γεκνζίνπ (Κ.Π.Γ). 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3580/2007 (ΦΔΚ 134/η.Α’/18-6-2007) πεξί Πξνκεζεηψλ Φνξέσλ 

επνπηεπφκελσλ απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε κεηαγελέζηεξα κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν.3846/2010 (ΦΔΚ 66/η.Α’/11-05-

2010) θαη ηζρχεη. 

 Σηο δηαηάμεηο  ηνπ Ν.3329/2005 (ΦΔΚ 81/η.Α’/04-04-2005),  πεξί Δζληθνχ πζηήκαηνο 

Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ  N. 

3527/2007 (ΦΔΚ 25/η.Α/9-2-2007) θαη ηζρχεη. 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2889/2001 (Φ.Δ.Κ. 37/η.Α’/2-3-2001) πεξί Βειηίσζεο θαη 

εθζπγρξνληζκνχ ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο θαη άιιεο  δηαηάμεηο.  

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2955/2001 (Φ.Δ.Κ. 256/2-11-2001 Σ.Α.) πεξί πξνκεζεηψλ 

Ννζνθνκείσλ θαη ινηπψλ κνλάδσλ πγείαο ησλ Πε..Τ θαη άιιεο δηαηάμεηο φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 

 Σηο δηαηάμεηο  ηνπ Ν. 2741/1999 (ΦΔΚ 199/η.Α’/28-09-1999), πεξί Δληαίνπ Φνξέα Διέγρνπ 

ηξνθίκσλ, άιιεο ξπζκίζεηο ζεκάησλ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη άιιεο δηαηάμεηο, άξζξν 8 
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(Κξαηηθέο Πξνκήζεηεο), φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε ηα άξζξα 2 ηνπ Ν. 3060/2002 (ΦΔΚ 

Α’ 242 /11-10-2002) θαη 9 Ν. 3090/2002 (ΦΔΚ Α’ 329 /24-12-2002) θαη φπσο ην άξζξν απηφ 

εθαξκφδεηαη κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ Ν. 3310/2005. 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2690/1999 (ΦΔΚ 45/η.Α’/ 09-03-1999) πεξί Κχξσζεο ηνπ Κψδηθα 

Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο. 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3886/30-9-2010 (Φ.Δ.Κ. 173/η.Α’/30-09-2010) πεξί Γηθαζηηθήο 

Πξνζηαζίαο θαηά ην ζηάδην πνπ πξνεγείηαη ηεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ δεκνζίσλ έξγσλ, 

θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 89/665.  

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Σν Π.Γ. 82/96 πεξί νλνκαζηηθνπνίεζεο ησλ κεηνρψλ ησλ Διιεληθψλ 

Αλψλπκσλ Δηαηξεηψλ πνπ κεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο αλάιεςεο  έξγσλ ή πξνκεζεηψλ ηνπ 

Γεκνζίνπ ή ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα φπσο ηξνπνπνηήζεθε 

κε ην άξζξν 8 ηνπ Ν.3414/2005 ζρεηηθά κε ηελ νλνκαζηηθνπνίεζε ησλ κεηνρψλ ησλ 

αλσλχκσλ εηαηξεηψλ.   

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2286/95 (Φ.Δ.Κ. 19/η.Α’/ 1-2-1995) πεξί πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ Σνκέα 

θαη Ρπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ. 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν, 3863/2010 (ΦΔΚ 115/η.Α’/15-07-2010)  

      Σελ ΚΤΑ 5804/24-11-2012 (Φ.Δ.Κ 3261/4-12-2014) « Έγθξηζε  Πξνγξάκκαηνο 

Πξνκεζεηψλ Τπεξεζηψλ θαη Φαξκάθσλ ησλ Μνλάδσλ  Τγείαο θαη Δπνπηεπνκέλσλ 

Φνξέσλ έηνπο 2014, πηζηψζεηο 2014-2015  κε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηνλ ηαθηηθφ 

πξνυπνινγηζκφ, ην πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ , ηηο ινηπέο πεγέο .  

 Σελ ππ’ αξηζκ. 65/17-7-2015, 21-7-2015  ζέκα 12ν πλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο 

Πξνκεζεηψλ Τγείαο πεξί έγθξηζεο ηεξεζείζεο δηαδηθαζίαο επί ησλ ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ Φνξέσλ Τγείαο ΠΠΤΤ 2014. 

 

 

 

 

 

     πκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηα παξαθάησ : 

 

ΑΡΘΡΟ 1ν 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΤΜΒΑΖ 

 

1. Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο είλαη νη Τπεξεζίεο  Δπηζθεπήο θαη πληήξεζεο 

Μεραλνινγηθώλ θαη Ζιεθηξνινγηθώλ Δγθαηαζηάζεσλ Κηηξίσλ ηνπ Γ.Ν. Άξηαο θαη 

ηνπ ΚΔ.Φ.Η.ΑΠ. Άξηαο  ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη ζην Παξάξηεκα Β’ “ΣΔΥΝΗΚΔ 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΤ  ΓΗΔΘΝΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ  ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ 

ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΠΗΚΔΤΖ ΚΑΗ 
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ΤΝΣΖΡΖΖ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 

ΚΣΗΡΗΧΝ ΣΟΤ Γ.Ν. ΑΡΣΑ ΚΑΗ ΣΟΤ ΚΔ.Φ.Η.ΑΠ. ΑΡΣΑ ………………… ηεο δηαθήξπμεο 

……./…….. 

 

2. Ζ ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ ζχκθσλα κε ηελ νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά θαη ηε κε αξηζκφ 

ΥΥ/ΥΥ-ΥΥ-201Υ (Θ.Υ) απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ έρεη σο εμήο: 

 
 

 
3. Σν κεληαίν-εηήζην ηίκεκα παξνρήο ηεο Τπεξεζίαο Δπηζθεπήο θαη πληήξεζεο 

Μεραλνινγηθώλ θαη Ζιεθηξνινγηθώλ Δγθαηαζηάζεσλ θηηξίσλ ηνπ Γ.Ν. Άξηαο θαη ηνπ 

ΚΔ.Φ.Η.ΑΠ. Άξηαο  παξακέλεη ζηαζεξφ κέρξη ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο θαη ηεο ηπρφλ 

παξάηαζεο απηήο ή κηθξφηεξν πνπ πξνέθπςε γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν  θαη δελ ππφθεηληαη 

ζε θακία αλαπξνζαξκνγή ή αχμεζε, ιφγσ αλαηίκεζεο ζηελ αγνξά ή γηα νπνηνδήπνηε ιφγν 

ή αηηία ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη εθείλσλ ηνπ άξζξνπ 388 Α.Κ. θαη ησλ επνκέλσλ ηνπ. 

4. Σα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ (Πξνθήξπμε, παξαξηήκαηα θαη ηεχρε πνπ ηε ζπλνδεχνπλ, 

δηεπθξηλήζεηο θαηά ηελ δηαδηθαζία δηαγσληζκνχ, πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο, απνθάζεηο, 

πξνζθνξά αλαδφρνπ θιπ) απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο χκβαζεο θαη 

εληαίν κε απηήλ θείκελν. Όια απηά ππνγξάθνληαη αλαιφγσο απφ ηνπο ζπκβαιινκέλνπο θαη 

απνηεινχλ ζπκβαηηθά ζηνηρεία γηα ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηνπ έξγνπ απηνχ, νη φξνη δε 

πνπ πεξηέρνληαη ζηα σο άλσ αιιεινζπκπιεξψλνληαη.  

5. Με ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο χκβαζεο επαλαεπηβεβαηψλνληαη νη ππνρξεψζεηο ηνπ 

ΑΝΑΓΟΥΟΤ, φπσο απηέο πξνθχπηνπλ απφ ηα πην θάησ ζηνηρεία ζε αλαθνξά κε ηηο 

αληίζηνηρεο παξαγξάθνπο ηεο δηαθήξπμεο, ν δε αλάδνρνο δειψλεη αλεπηθχιαθηα φηη 

απνδέρεηαη φινπο ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε θαη ζηα 

Παξαξηήκαηα απηήο. 

6. Οπνηαδήπνηε κεηαβνιή ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηελ παξνχζα ζχκβαζε 

αθελφο είλαη δεζκεπηηθή γηα ηνλ αλάδνρν  ν νπνίνο θαη νθείιεη λα  ηελ εθαξκφζεη άκεζα 

αθεηέξνπ δελ δχλαηαη ζε θακία πεξίπησζε ε κεηαβνιή απηή λα πξνθαιέζεη νπνηαδήπνηε 

πξφζζεηε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε γηα ην Ννζνθνκείν 

 

ΑΡΘΡΟ 2ν 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΣΖ ΗΥΤΟ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

 

1. Ζ παξνύζα ζύκβαζε ζα έρεη δηάξθεηα έλα (1) έηνο θαη ζπγθεθξηκέλα από ΥΥ-ΥΥ-201Υ 

θη έσο ΥΥ-ΥΥ-201Υ.  

2. Κακία απνδεκίσζε ή άιιε ρξεκαηηθή θαηαβνιή, δελ δηθαηνχηαη ν αλάδνρνο ζηηο 

πεξηπηψζεηο αδξάλεηαο, παχζεο θιπ. ηεο ζχκβαζεο, ηδίσο δε γηαηί δελ παξνπζηάζηεθε 

αλάγθε ρξεζηκνπνίεζεο ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ/ππεξεζηψλ. 
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3. Δάλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο παξάηαζεο ηεο ζχκβαζεο αλαδεηρζεί γηα ην αληηθείκελν απηήο 

λένο αλάδνρνο, ε ηζρχο ηεο παχεη απφ ηελ εθαξκνγή ηεο λέαο ζχκβαζεο. 

4. Σν Ννζνθνκείν έρεη ην δηθαίσκα κνλνκεξνχο ιχζεο ηεο παξνχζαο ζηελ πεξίπησζε 

θαηάξγεζεο ή ξηδηθήο δηαθνξνπνίεζεο ησλ ζπλζεθψλ επί ησλ νπνίσλ είρε ζηεξηρζεί ε 

ππνγξαθή ηεο. ε πεξίπησζε πνπ ην Τπνπξγείν Τγείαο Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο ή Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο ή Τ.Πε ή άιιε 

Τπεξθείκελε Αξρή ή άιινο θνξέαο ρνξεγήζεη είδε/παξέρεη ηε ζρεηηθή Τπεξεζία ζην 

Ίδξπκα κε νπνηνδήπνηε ηξφπν (δσξεά, ζχκβαζε, θ.ι.π.) πνπ θαιχπηεη ζην ζχλνιν ή θαηά 

έλα κέξνο ηηο αλάγθεο ηνπ, κνλνκεξψο ην Ννζνθνκείν θαη ρσξίο δηθαίσκα γηα απνδεκίσζε 

απφ κέξνπο ηνπ αλαδφρνπ κπνξεί λα κεηψζεη ηηο ζπκβαηηθέο πνζφηεηεο/ππεξεζίεο  κέρξη 

θαη ηνπ ζπλφινπ απηψλ.   

5. Ζ ζχκβαζε παξακέλεη ζε ηζρχ θαη φηαλ ην Ννζνθνκείν δελ θάλεη ρξήζε απηήο, ή γηαηί 

εθνδηάδεηαη κε ηα είδε ηεο ή θαη κε άιια πνπ κπνξνχλ λα αληηθαηαζηήζνπλ απηά, απφ ην 

Κξάηνο ή θηιαλζξσπηθέο νξγαλψζεηο ή απφ δσξεέο θ.ι.π., ή γηαηί δελ παξνπζηάζηεθε 

αλάγθε ρξεζηκνπνίεζεο ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ. 

6. Δάλ γίλεη, πξηλ ηελ ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο, πξνθήξπμε λένπ δηαγσληζκνχ ην 

γεγνλφο απηφ δελ απνηειεί ιφγν θαηαγγειίαο ηεο ή ππαλαρψξεζεο απφ απηήλ ηνπ 

αλαδφρνπ. 

7. Καηαγγειία, δηαθνπή, ή αλαζεψξεζε ηεο ζχκβαζεο επηηξέπεηαη κφλνλ εάλ λφκνο ην 

επηβάιεη, ή φξνη ηεο δηαθήξπμεο ην πξνβιέπνπλ. 

8. Οη ηηκέο κνλάδαο ησλ εηδψλ παξακέλνπλ ζηαζεξέο κέρξη ηελ ιήμε ηεο ζχκβαζεο θαη ηπρφλ 

παξάηαζεο απηήο θαη δελ ππφθεηληαη ζε θακία κεηαβνιή ή αλαπξνζαξκνγή ή απμνκείσζε, 

ιφγσ αλαηίκεζεο ζηελ αγνξά ή γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή αηηία ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 

εθείλσλ ηνπ άξζξνπ 388 Α.Κ. θαη ησλ επνκέλσλ ηνπ. 

9. Δάλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο παξάηαζεο ηεο ζχκβαζεο αλαδεηρζεί γηα ην αληηθείκελν απηήο 

λένο πξνκεζεπηή/αλάδνρνο, ε ηζρχο ηεο παχεη απφ ηελ εθαξκνγή ηεο λέαο ζχκβαζεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ν 

ΔΓΓΤΖΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

 

1. Γηα ηελ εθηέιεζε απηήο ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο θαηέζεζε ζην Ννζνθνκείν ηελ κε 

αξηζκφ……………………… θαη …………………….. € εγγπεηηθή επηζηνιή ηεο 

..........................……….Σξάπεδαο (5 % ηεο ζπλνιηθήο αμίαο άλεπ ΦΠΑ) ε νπνία ηζρχεη 

κέρξη ηελ επηζηξνθήο ηεο. 

2. Ζ εγγχεζε επηζηξέθεηαη κε ηελ ιήμε ηεο ζχκβαζεο θαη ηεο ηπρφλ παξάηαζεο απηήο  θαη κε 

ηελ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε φηη δελ ππάξρνπλ εθθξεκείο ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ. 
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ΑΡΘΡΟ 4ν 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΟΤ 

 

1. Με ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο χκβαζεο επαλαεπηβεβαηψλνληαη νη ππνρξεψζεηο ηνπ 

ΑΝΑΓΟΥΟΤ, φπσο απηέο πξνθχπηνπλ απφ ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο …/…. θαη ηηο ππ’ 

αξηζκ. ΥΥ/ΥΥ-ΥΥ-201Υ(ζ.Υ) θαη ΥΥ/ΥΥ-ΥΥ-201Υ(ζ.Υ)  απνθάζεηο ηνπ Γ.. πεξί έγθξηζεο 

ηεο ηερληθήο αμηνιφγεζεο  θαη θαηαθχξσζεο ηνπ ελ ιφγσ δηαγσληζκνχ., ηα νπνία 

θαζίζηαληαη παξαξηήκαηα ηεο παξνχζαο χκβαζεο. 

2. Σα έγγξαθα πνπ δηέπνπλ ηελ παξνχζα ζχκβαζε, ηα νπνία ππνγξάθνληαη απφ ακθφηεξα 

ηα ζπκβαιιφκελα κέξε, πξνζαξηψληαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε θαη απνηεινχλ έλα εληαίν 

θαη αλαπφζπαζην ζχλνιν κε ηε ζχκβαζε, ππφ ηελ έλλνηα φηη, φηη δελ ξπζκίδεηαη ζηελ 

ζχκβαζε ζπκπιεξψλεηαη απφ ηα πξνζαξηψκελα ζ’ απηή θαησηέξσ ηεχρε, νη φξνη ησλ 

νπνίσλ ηζρχνπλ ην ίδην κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαη ζπκθσλνχληαη φινη 

νπζηψδεηο. Δίλαη δε ηα εμήο: 

 Γηαθήξπμε ππ’ αξηζκ. …./….. 

 Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο Αλαδφρνπ 

 Σερληθή πξνζθνξά αλαδφρνπ 

 Οηθνλνκηθή πξνζθνξά αλαδφρνπ 

 Γηθαηνινγεηηθά Καηαθχξσζεο Αλαδφρνπ 

 Όια ηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θάζε ππνςήθηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, φπσο ην 

Φ.Δ.Κ ίδξπζεο θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ, επηθπξσκέλν αληίγξαθν ή απφζπαζκα 

ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ δηαγσληδφκελνπ θαη ησλ εγγξάθσλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ (γηα 

Ο.Δ. θαη Δ.Δ.). ηνηρεία θαη έγγξαθα απφ ηα νπνία πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ηα κέιε 

ηνπ Γ.. ηα ππφινηπα πξφζσπα πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα δεζκεχνπλ κε ηελ 

ππνγξαθή ηνπο ηελ Δ.Δ. θαη ηα έγγξαθα ηεο λνκηκνπνίεζεο απηψλ αλ απηφ δελ 

πξνθχπηεη επζέσο απφ ην θαηαζηαηηθφ αλαιφγσο κε ηε λνκηθή κνξθή ησλ εηαηξεηψλ 

ή θάζε άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ 

ΑΡΘΡΟ 5ν 

 

1. Σν Ννζνθνκείν δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη ακέζσο θαη αδεκίσο ελ φισ ή ελ κέξεη θαηά ηελ 

θξίζε ηνπ ηελ παξνχζα, είηε λα ππαλαρσξήζεη ηεο ζχκβαζεο ελ φισ ή ελ κέξεη θαηά ηελ 

θξίζε ηνπ, επηθπιαζζφκελν θάζε άιινπ λνκίκνπ δηθαηψκαηφο ηνπ, ζηελ πεξίπησζε πνπ  : 

 δελ εθηειέζεη ν αλάδνρνο ηα ζπκθσλεζέληα ζηα πξνεγνχκελα άξζξα  

 δελ ηεξήζεη ν αλάδνρνο νπνηνδήπνηε φξν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαη ηεο 

ηαπηάξηζκεο δηαθήξπμεο, ηνχησλ ζεσξνπκέλσλ φισλ νπζησδψλ,  

 ην Ννζνθνκείν ζεσξήζεη φηη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο, δελ είλαη ζχκθσλεο κε ηηο 

πςειέο απαηηήζεηο πνπ ππαγνξεχνληαη απφ ηνλ ραξαθηήξα ηνπ Ννζνθνκείνπ.  
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 αλ ν Αλάδνρνο απνδεδεηγκέλα εθρσξεί ηε ζχκβαζε ή αλαζέηεη εξγαζίεο 

ππεξγνιαβηθά  

 αλ ν Αλάδνρνο πησρεχζεη, ηεζεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή εθθαζάξηζε, ιπζεί ή 

αλαθιεζεί ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ή γίλνπλ πξάμεηο αλαγθαζηηθήο εθηειέζεσο ζε 

βάξνο ηνπ, ζην ζχλνιν ή ζε ζεκαληηθφ κέξνο ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπ ζηνηρείσλ, ζε 

εθηέιεζε ηειεζίδηθσλ δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ. 

2. ε πεξίπησζε θαηαγγειίαο ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη θαηαπίπηεη απηνδηθαίσο ε 

εγγπεηηθή επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο, ρσξίο λα ζίγεηαη ε επηβνιή ησλ πξναλαθεξφκελσλ 

πνηληθψλ ξεηξψλ, δηαηεξνπκέλνπ ηνπ δηθαηψκαηνο θαηαινγηζκνχ ζε βάξνο ηνπ αλαδφρνπ 

ηεο δηαθνξάο ηηκήο, άιισλ πξφζζεησλ δαπαλψλ θαη θάζε άιιεο απνζεηηθήο πνπ ηπρφλ ζα 

πξνθχςνπλ απφ ηελ αλάζεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηαο, κε βάζε ηελ απφθαζε ηνπ 

Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ ζε άιιν αλαδφρνπ. Πεξαηηέξσ ην Ννζνθνκείν δηθαηνχηαη λα 

αλαζηείιεη ηελ θαηαβνιή νπνηνπδήπνηε πνζνχ, πιεξσηένπ ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα 

ζχκβαζε πξνο ηνλ Αλάδνρν, κέρξηο εθθαζαξίζεσο ησλ κεηαμχ ηνπο ππνρξεψζεσλ θαη νη 

εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαηαπίπηνπλ.                                                                                                                                                                                     

3. Ο αλάδνρνο, θαζψο θαη ην πξνζσπηθφ πνπ ηπρφλ ζα ρξεζηκνπνηήζεη θαηά ηελ εθηέιεζε 

ηνπ έξγνπ δελ έρνπλ θακία απνιχησο ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο κε ην Ννζνθνκείν, νη δε 

κηζζνί, εκεξνκίζζηα, αζθάιηζηξα ή φπνηεο άιιεο ακνηβέο, βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ 

αλάδνρν,  ν νπνίνο είλαη ν κφλνο ππεχζπλνο έλαληη απηψλ  κε ηνπο νπνίνπο ζπλδέεηαη  κε 

εξγαζηαθή ή άιιε ζρέζε.    

4. Ο αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα θάζε θίλδπλν πνπ ζηξέθεηαη θαηά ηεο δσήο, 

πγείαο, ζσκαηηθήο αθεξαηφηεηαο, πεξηνπζίαο θαη νηνλδήπνηε άιισλ πξνζσπηθψλ ή 

πεξηνπζηαθψλ πιηθψλ ή άιισλ αγαζψλ παληφο ηξίηνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ, ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ, ησλ αζζελψλ, ησλ επηζθεπηψλ, ηνπ 

εμνπιηζκνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ, ν νπνίνο θίλδπλνο πξνέξρεηαη απφ ηελ κε θαιή εθηέιεζε 

ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ. 

5. Σν Ννζνθνκείν δελ επζχλεηαη γηα ηπρφλ έμνδα, απψιεηεο, δεκηέο θαη δαπάλεο ηνπ αλαδφρνπ 

πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηελ άζθεζε έλδηθσλ κέζσλ θαηά  ηνπ ηαπηάξηζκνπ δηαγσληζκνχ. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ν 

ΚΤΡΧΔΗ-ΠΟΗΝΗΚΔ ΡΖΣΡΔ 

 

1. Με απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ 

ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκά 

ηνπ πνπ απνξξέεη απ’ απηή, εθφζνλ δελ θφξησζε, παξέδσζε ή αληηθαηέζηεζε ηα 

ζπκβαηηθά πιηθά/ππεξεζίεο ή δελ επηζθεχαζε ή ζπληήξεζε απηά κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ 

ρξφλν ή ζηνλ ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζηελ 

παξνχζα. 



ΓΝ. ΑΡΣΑ ειίδα 89 από 99 

 

2. ηνλ πξνκεζεπηή/αλάδνρν πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε, αλάζεζε ή 

ζχκβαζε, επηβάιινληαη, κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε 

ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρή 

εμεγήζεσλ αζξνηζηηθά ή δηαδεπθηηθά, νη παξαθάησ θπξψζεηο:  

 Καηάπησζε νιηθή ή κεξηθή ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ή θαιήο εθηέιεζεο ηεο 

ζχκβαζεο, θαηά πεξίπησζε.  

 Πξνκήζεηα ηνπ πιηθνχ ζε βάξνο ηνπ εθπηψηνπ αλαδφρνπ είηε απφ ηνπο ππφινηπνπο 

πξνκεζεπηέο πνπ είραλ ιάβεη κέξνο ζηνλ δηαγσληζκφ ή είραλ θιεζεί γηα 

δηαπξαγκάηεπζε, είηε κε δηελέξγεηα δηαγσληζκνχ, είηε κε δηαπξαγκάηεπζε, αλ 

ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Π.Γ. 118/2007. Κάζε άκεζε ή 

έκκεζε πξνθαινχκελε δεκία ηνπ δεκνζίνπ ή ηπρφλ δηαθέξνλ πνπ ζα πξνθχςεη, 

θαηαινγίδεηαη ζε βάξνο ηνπ εθπηψηνπ πξνκεζεπηή/αλάδνρν. Ο θαηαινγηζκφο απηφο 

γίλεηαη αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ πξαγκαηνπνηείηαη λέα πξνκήζεηα ηνπ 

πιηθνχ, θαηά ηα παξαπάλσ νξηδφκελα. ηελ πεξίπησζε απηή, ν ππνινγηζκφο ηνπ 

θαηαινγηδφκελνπ πνζνχ γίλεηαη κε βάζε θάζε ζηνηρείν, θαηά ηελ θξίζε ηνπ αξκνδίνπ 

νξγάλνπ θαη κε βάζε ηηο αξρέο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ.  

 Πξνζσξηλφο ή νξηζηηθφο απνθιεηζκφο ηνπ αλαδφρνπ απφ ην ζχλνιν ησλ πξνκεζεηψλ 

ησλ θνξέσλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Ν. 2286/1995. Ο απνθιεηζκφο, 

ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε, επηβάιιεηαη κφλν κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο 

Δπηηξνπήο Πνιηηηθήο Πξνγξακκαηηζκνχ Πξνκεζεηψλ, ε νπνία ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ 

ελδηαθεξφκελν γηα παξνρή εμεγήζεσλ θαη κεηά απφ αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηνπ 

θνξέα πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ.  

 Καηαινγηζκφο ζηνλ πξνκεζεπηή/αλάδνρν πνζνχ ίζνπ κε ην 10% ηεο αμίαο ησλ 

πιηθψλ/ππεξεζηψλ, γηα ηα νπνία θεξχρζεθε έθπησηνο, φηαλ ηνπ δφζεθε ην δηθαίσκα 

λα παξαδψζεη ηα πιηθά/ππεξεζίεο κέρξη ηελ πξνεγνχκελε ηεο εκεξνκελίαο 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, αλεμάξηεηα εάλ ηειηθά έθαλε ή φρη ρξήζε ηνπ 

δηθαηψκαηνο απηνχ. ηελ πεξίπησζε απηή, έρνπλ εθαξκνγή θαη ηα αλαθεξφκελα ζηελ 

παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Π.Γ.118/07 

 Δίζπξαμε εληφθσο απφ ηνλ έθπησην απφ ηε ζχκβαζε πξνκεζεπηή/αλάδνρν απφ 

πνζφλ πνπ ηπρφλ δηθαηνχηαη λα ιάβεη, είηε κε θαηάζεζε ηνπ πνζνχ απφ ηνλ ίδην. Ο 

ππνινγηζκφο ησλ ηφθσλ γίλεηαη απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ δηθαηψκαηνο ιήςεο 

ηνπ πνζνχ πνπ δηθαηνχηαη λα ιάβεη απφ ηνλ πξνκεζεπηή/αλάδνρν κέρξη ηελ 

εκεξνκελία έθδνζεο ηεο απφθαζεο θήξπμεο ηνπ σο εθπηψηνπ, κε ην ηζρχνλ θάζε 

θνξά αλψηαην φξην επηηνθίνπ γηα ηφθν απφ δηθαηνπξαμία, απφ ηελ εκεξνκελία δε 

απηή θαη κέρξη ηεο επηζηξνθήο ηεο, κε ην ηζρχνλ θάζε θνξά επηηφθην γηα ηφθν 

ππεξεκεξίαο.  
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 ε πεξίπησζε πνπ ε πξνκήζεηα πιηθνχ/ππεξεζίαο ζε βάξνο εθπηψηνπ αλαδφρνπ 

γίλεηαη κε ηξνπνπνίεζε φξσλ ή ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο θαηαθχξσζεο, ηεο 

αλάζεζεο ή ηεο ζχκβαζεο, απφ ηηο νπνίεο θεξχρζεθε έθπησηνο, θαηά πεξίπησζε, 

θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ δηαθέξνληνο ζε βάξνο ηνπ, ιακβάλεηαη ππφςε ε δηαθνξά 

πνπ ηπρφλ πξνθχπηεη απφ ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ φξσλ ή ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ, ε νπνία ζπκςεθίδεηαη κε ην πξνο θαηαινγηζκφ πνζφ.  

3. Ο θάζε αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί απαξέγθιηηα ηνπο φξνπο θαη ηηο απαηηήζεηο νη 

νπνίεο αλαγξάθνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε (πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

παξαξηεκάησλ ηεο), ηνπο φξνπο ηεο πξνζθνξάο ηνπ, θαζψο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο 

ζχκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί κεηά ηελ θαηαθχξσζε ηνπ έξγνπ. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε, 

ζα ππάξρνπλ θπξψζεηο φπσο αλαθέξεηαη ζρεηηθά παξαθάησ 

4. Ζ παξαθνινχζεζε ηεο θαιήο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ θαη ε παξαιαβή απηψλ, θαζψο θαη ε 

ζχληαμε θάζε κήλα ηνπ πξαθηηθνχ πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο,  αλαηίζεηαη ζηελ 

Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο Δξγαζηψλ, πνπ δηνξίδεηαη πξνο ηνχην απφ ην 

Ννζνθνκείν 

5. Γηα θάζε παξάβαζε φξνπ ζχκβαζεο, φπσο πρ. ειιείςεηο πξνζσπηθνχ, παξαιείςεηο 

πιεκκεινχο εξγαζίαο θ.α., επηβάιιεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή/αλάδνρν πνηληθή ξήηξα, ίζε κε ην 

10% ηεο κεληαίαο απνδεκίσζεο, αλάινγα κε ηελ βαξχηεηα ηεο παξάβαζεο, ζχκθσλα κε 

ηελ αλέιεγθηε θξίζε ηνπ Γ.. ε θάζε πεξίπησζε ην Γ.. κπνξεί ηαπηφρξνλα λα θαηαγγείιεη 

ηελ ζχκβαζε θαη λα θεξχμεη έθπησην ηνλ αλάδνρν. 

6.  Όιεο νη παξαπάλσ θπξψζεηο επηβάιινληαη απφ ην Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ κεηά απφ 

πξνεγνχκελε θιήζε πξνο απνινγία ηνπ αλαδφρνπ θαη αθνχ έρεη ζπληαρζεί γηα θάζε 

πεξίπησζε πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο Δξγαζηψλ πνπ λα 

δηαπηζηψλεη θαηά ηξφπν επαξθή ηελ παξάβαζε.   

7. Ζ θήξπμε θαηά ηα αλσηέξσ ηνπ αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ γίλεηαη απφ ην Ννζνθνκείν 

αδεκίσο γηα απηφ 

8. Γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ θαηαπίπηνπλ ηαπηφρξνλα νη πνηληθέο ξήηξεο 

πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

9. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ απαξέγθιηηε ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο 

λνκνζεζίαο (θαηαβνιή λνκίκσλ απνδνρψλ, νη νπνίεο δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξεο ησλ 

πξνβιεπφκελσλ απφ ηελ νηθεία ..Δ, ηήξεζε ηνπ λνκίκνπ σξαξίνπ, αζθαιηζηηθή θάιπςε, 

βαζηθνί φξνη αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο εξγαδνκέλσλ θιπ). ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί 

ακεηάθιεηα, επαλεηιεκκέλε ζνβαξή παξάβαζε ηνπ παξφληνο φξνπ, ην Ννζνθνκείν κπνξεί 

λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε, κε ηε δηαδηθαζία θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ αλσηέξσ 

παξαγξάθσλ. 

 

ΠΟΗΝΗΚΔ ΡΖΣΡΔ ΛΟΓΧ ΑΠΟΤΗΑ 
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10. ε πεξίπησζε πνπ ν αξηζκφο ηνπ απαζρνιεκέλνπ πξνζσπηθνχ είλαη ιηγφηεξνο απφ 

εθείλνλ πνπ αλαγξάθεηαη ζην πξφγξακκα θαη πνπ είλαη ππνρξεσκέλνο λα ππνβάιιεη ν 

αλάδνρνο ζηελ ππεξεζία ηνπ Ννζνθνκείνπ Άξηαο, ζα επηβάιινληαη νη παξαθάησ πνηλέο:  

i. Πξφζηηκν 44 € γηα ηελ απνπζία θάζε αηφκνπ ζε έλα 24σξν.  

ii. Πξφζηηµν 132 € αλ απνπζηάδνπλ µέρξη 3 άηνµα µέζα ζε έλα 24σξν.  

iii. Πξφζηηµν 176 € αλ απνπζηάδνπλ µέρξη 4 άηνµα µέζα ζε έλα 24σξν. 

iv. Πξφζηηµν 440 € αλ απνπζηάδνπλ µέρξη 5 άηνµα µέζα ζε έλα 24σξν.  

11. Οη παξαπάλσ επηβαιιφκελεο θπξψζεηο επηβάιινληαη αλεμαξηήησο ηεο άζθεζεο πνηληθήο 

δίσμεο θαηά ηνπ πξνκεζεπηή, εάλ ε παξάβαζή ηνπ λα απνηειεί θαη αμηφπνηλν αδίθεκα. 

ΑΡΘΡΟ 7ν 

ΠΛΖΡΧΜΖ ΣΟΤ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ-ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΠΛΖΡΧΜΖ-ΚΡΑΣΖΔΗ 

 

1. Ζ εμφθιεζε ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεηαη θαηά κήλα απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ 

Ννζνθνκείνπ κε βάζε ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά. Σα ίδηα ηζρχνπλ θαη γηα νπνηαδήπνηε άιιε 

αμία πνπ ηπρφλ πξνθχςεη απφ ηελ εθαξκνγή ησλ ζπκβάζεσλ (π.ρ. πξφζηηκν, θιπ) Σα 

αλαγθαία δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο αλά κήλα γηα ηελ εμφθιεζε ηεο κεληαίαο 

παξαζρεζείζαο ππεξεζίαο είλαη : 

 Μεληαίν Πξαθηηθφ Πνζνηηθήο θαη Πνηνηηθήο Δθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο πνπ 

ζα ζπλαθζεί κε ηελ Αλάδνρν Δηαηξεία παξνρήο Τπεξεζηώλ Δπηζθεπήο θαη 

πληήξεζεο Μεραλνινγηθώλ θαη Ζιεθηξνινγηθώλ Δγθαηαζηάζεσλ θηηξίσλ ηνπ 

Γ.Ν. Άξηαο θαη ηνπ ΚΔ.Φ.Η.ΑΠ. Άξηαο ην νπνίν ζα ζπληάζζεηαη απφ  ηελ αξκφδηα 

Δπηηξνπή πνπ ζα νξηζηεί απφ ην Ννζνθνκείν γηα ηελ Παξαιαβή Δηδψλ/Τπεξεζηψλ  

θαη Παξαθνινχζεζε ησλ Όξσλ ηεο παξνχζαο χκβαζεο. 

 Σηκνιφγην Παξνρήο Τπεξεζηψλ ηνπ αλαδφρνπ γηα εξγαζίεο δεδνπιεπκέλεο 

πξνεγνχκελνπ κήλα. 

 Βεβαίσζε ηνπ ΗΚΑ γηα κε νθεηιφκελεο εηζθνξέο (αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα). 

 Θεσξεκέλε θαηάζηαζε ΗΚΑ αγνξάο ελζήκσλ ηνπ απαζρνιεζέληνο πξνζσπηθνχ. 

 Αληίγξαθν κηζζνινγίνπ θαη ζειίδαο αγνξάο ελζήκσλ γηα ην απαζρνινχκελν 

πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ. 

 Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα. 

 Κάζε άιιν δηθαηνινγεηηθφ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ 

δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή. 

2. Ζ ακνηβή ηνπ Αλαδφρνπ ζα επηβαξχλεηαη κε ηηο λφκηκεο θξαηήζεηο φπσο θάζε θνξά απηέο 

πξνβιέπνληαη απφ ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

3. Σν Ννζνθνκείν δελ επζχλεηαη γηα θαζπζηέξεζε πιεξσκήο ηνπ αλαδφρνπ, φηαλ απηή 

νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα απηνχ φπσο π.ρ. ζε κε έγθαηξε παξάδνζε ησλ ηηκνινγίσλ, ζε 

ιαλζαζκέλε έθδνζε απηψλ, ζε ζπκβαηηθέο παξαβάζεηο θιπ. ή φηαλ άιινη παξάγνληεο 

άζρεηνη πξνο ηελ επζχλε ηνπ Ννζνθνκείνπ ηελ πξνθαινχλ. 



ΓΝ. ΑΡΣΑ ειίδα 92 από 99 

 

4. Σνλ αλάδνρν βαξχλνπλ φιεο νη λφκηκεο θξαηήζεηο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θφξνπ 

εηζνδήκαηνο. 

5. Ο αλάδνρνο επηβαξχλεηαη κε ηα έμνδα κεηαθνξάο θαη θνξηνεθθφξησζεο ησλ εηδψλ, ηελ 

αμία ησλ δεηγκάησλ ζε πεξηπηψζεηο ειέγρνπ πνηφηεηαο θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ ησλ εηδψλ, ηα 

έμνδα ηεο ρεκηθήο εμέηαζεο ή ηεο δηελεξγεζείζεο πξαγκαηνγλσκνζχλεο εθφζνλ ην 

απνηέιεζκα απηψλ απέδεημε φηη ην είδνο πνπ εμεηάζηεθε δελ αληαπνθξίλεηαη κε ην 

ζπκθσλεζέλ.  

Άξζξν 8. 

 ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ ΔΚ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

 

1. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα απνδεκηψλεη πιήξσο ην Ννζνθνκείν ηνπο πξνζηεζέληεο θαη 

ππαιιήινπο απηνχ, γηα φια ηα έμνδα, απψιεηεο, δεκίεο θαη δαπάλεο, φπσο επίζεο θαη λα 

θαιχπηεη φιεο ηηο απαηηήζεηο, πνπ πεγάδνπλ απφ ή ζε ζρέζε κε νπνηαδήπνηε πξάμε ή 

παξάιεηςε ηνπ Αλαδφρνπ ή ησλ αληηπξνζψπσλ, πξνζηεζέλησλ ή ππαιιήισλ ηνπ 

ζρεηηδφκελε κε ηε παξνχζα χκβαζε ή παξάβαζε απηήο ή πνπ πεγάδεη απφ ή απνξξέεη 

απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο νπνηαζδήπνηε ηνηαχηεο πνπ 

ζπληειέζηεθε ή πξνθιήζεθε ζε ζρέζε κε : 

 ζσκαηηθέο βιάβεο, (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ βιαβψλ πνπ απέβεζαλ ζαλαηεθφξεο), 

θαη/ή 

 νπνηαδήπνηε απψιεηα ή δεκία ηεο αθίλεηεο θαη θηλεηήο πεξηνπζίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ, 

Γεκνζίνπ, νπνηαζδήπνηε Αξκφδηαο Αξρήο θαη ησλ ζρεηηθψλ αληηπξνζψπσλ, 

πξνζηεζέλησλ ή ππαιιήισλ απηήο. 

Άξζξν 9.  

Αζθάιηζε Έξγνπ 

1. O Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπλάπηεη θαη λα δηαηεξεί, απνθιεηζηηθά κε δηθή ηνπ δαπάλε, 

αζθαιίζεηο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο παξνχζαο χκβαζεο ζχκθσλα κε ηε Διιεληθή 

λνκνζεζία θαη ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξνχζα χκβαζε, γηα νπνηεζδήπνηε 

δξαζηεξηφηεηεο πξνβιέπνληαη ή εκπίπηνπλ ζηελ παξνχζα χκβαζε, ηδίσο δε ηελ ζρεηηθά 

κε ηελ αζθάιηζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ θαη γηα αζηηθή επζχλε έλαληη ηξίησλ. 

2. Ο Αλάδνρνο ζα εμαζθαιίζεη, φηη ζα πθίζηαληαη ζε ηζρχ νη θάησζη αλαθεξφκελεο 

αζθαιηζηηθέο θαιχςεηο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ :  

 Κάιπςε νπνηαζδήπνηε Αζηηθήο Δπζχλεο πξνο νπνηνλδήπνηε ηξίην, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ απηνχ,  ε νπνία 

αλαθχπηεη απφ ή νθείιεηαη ζηελ εθηέιεζε ηεο Τπεξεζίαο, πεξηιακβαλνκέλσλ αιιά φρη 

κφλν, πεξηπηψζεσλ ζαλάηνπ, ζσκαηηθψλ βιαβψλ, απψιεηα ή δεκίαο πεξηνπζίαο, 

αηπρεκαηηθήο ξχπαλζεο, ςπρηθήο νδχλεο θαη εζηθήο βιάβεο, κέρξη εθείλσλ ησλ νξίσλ 

επζχλεο ηα νπνία ζα δηαηεξνχζε ζε ηζρχ έλαο ζπλεηφο ιεηηνπξγφο έξγνπ παξφκνηαο 

θχζεο, κεγέζνπο θαη ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ Έξγνπ θαη ηα νπνία ζε θακία πεξίπησζε δελ 
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ζα είλαη ρακειφηεξα ησλ Δπξψ 1.000.000,00€ αλά γεγνλφο θαη Δπξψ 2.000.000,00€ 

αζξνηζηηθά εηεζίσο. ηελ θάιπςε ζα πεξηιακβάλεηαη ξεηά θαη ε εθ ηνπ Άξζξνπ 922 ηνπ 

Αζηηθνχ Κψδηθα απνξξένπζα επζχλε ηεο Τπεξεζίαο (επζχλε πξνζηήζαληνο). 

 Με ην αζθαιηζηήξην, ζην νπνίν ην Ννζνθνκείν ζα αλαθέξεηαη σο «ζπλαζθαιηδφκελνο» 

ζα θαιχπηεηαη θαη ε εθ ηνπ Νφκνπ επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ, ηελ νπνία έρεη κε ηελ ηδηφηεηα 

ηνπ Δξγνδφηε θαη πεξηιακβάλεη ηελ, απφ ηα άξζξα 657, 658 θαη 932 ηνπ ηζρχνληνο 

Α.Κ., πξνβιεπφκελε ππνρξέσζε ηνπ Αζθαιηζκέλνπ έλαληη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ πνπ 

είλαη αζθαιηζκέλν ζην ΗΚΑ θαη απαζρνιείηαη ζηηο πεξηγξαθφκελεο ζηελ παξνχζα 

ζχκβαζε εξγαζίεο, ζε πεξίπησζε ζσκαηηθψλ βιαβψλ πνπ ζα πξνθιεζνχλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο. Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίζεη φηη ηα αλσηέξσ 

ηεξνχληαη θαη απφ ηνπο πάζεο θχζεσο ζπκβνχινπο, ζπλεξγάηεο θαη ππεξγνιάβνπο 

απηνχ. 

3. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίζεη ην πξνζσπηθφ ηνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

Διιεληθήο Δξγαηηθήο Ννκνζεζίαο φπσο απηέο ηζρχνπλ αλά πάζα ρξνληθή ζηηγκή θαη λα 

ηεξεί ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα πιινγηθή/Κιαδηθή χκβαζε Δξγαζίαο γηα ην πξνζσπηθφ πνπ 

απαζρνιεί. ε πεξίπησζε πνπ πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ δελ ππάγεηαη ζε δηαηάμεηο ηεο 

ηζρχνπζαο Ννκνζεζίαο, απηφο ππνρξενχηαη λα ην αζθαιίζεη έλαληη αηπρεκάησλ ζε 

αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο. Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίζεη φηη ηα αλσηέξσ ηεξνχληαη 

θαη απφ ηνπο πάζεο θχζεσο ζπκβνχινπο, ζπλεξγάηεο θαη ππεξγνιάβνπο απηνχ. 

4. Όιεο νη αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο ζα θαηαξηίδνληαη εγγξάθσο θαη ζα ηπγράλνπλ ηεο 

εγθξίζεσο ηεο Τπεξεζίαο, ε νπνία ζα έρεη ηελ έλλνηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο εθ κέξνπο ηεο 

απνδνρήο φηη ζπκκνξθψλνληαη επαξθψο κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο Άξζξνπ, ηνπ 

Πξνζαξηήκαηνο πεξί ειάρηζησλ αζθαιηζηηθψλ απαηηήζεσλ θαη ησλ ινηπψλ φξσλ ηεο 

παξνχζαο χκβαζεο. 

5. Οη αζθαιίζεηο δελ απαιιάζζνπλ νχηε πεξηνξίδνπλ θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν ηηο ππνρξεψζεηο 

θαη επζχλεο ηνπ αλαδφρνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ παξνχζα χκβαζε. ε θάζε 

πεξίπησζε, ν Αλάδνρνο επζχλεηαη πιήξσο γηα φινπο ηνπο θηλδχλνπο πνπ απνξξένπλ ή 

ζρεηίδνληαη κε ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ θαη παξακέλεη απνθιεηζηηθά θαη εμ 

νινθιήξνπ ππεχζπλνο γηα ηελ πιήξε θαη έγθαηξε απνθαηάζηαζε δεκηψλ ζε πξφζσπα ή / 

θαη πξάγκαηα, αλεμάξηεηα εάλ θαη ζε πνην βαζκφ θαιχπηνληαη απφ αζθαιηζηηθέο 

ζπκβάζεηο ή απνδεκηψλνληαη απφ ηνπο αζθαιηζηέο, αθφκε θαη πέξαλ ησλ πνζψλ θάιπςεο 

ησλ ελ ιφγσ ζπκβάζεσλ. 

Άξζξν 10 

Εεηήκαηα Κπξηφηεηαο θαη Πλεπκαηηθήο Ηδηνθηεζίαο 

 

1. Όιεο νη εθζέζεηο θαη ηα ζπλαθή ζηνηρεία, φπσο δηαγξάκκαηα, ζρέδηα, πξνδηαγξαθέο, 

πιάλα, ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, ππνινγηζκνί θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ έγγξαθν ή πιηθφ πνπ 
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απνθηάηαη, ζπγθεληξψλεηαη ή θαηαξηίδεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο 

χκβαζεο, είλαη εκπηζηεπηηθά θαη αλήθνπλ ζηελ απφιπηε ηδηνθηεζία ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

2. Ο Αλάδνρνο, κφιηο νινθιεξψζεη ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο, παξαδίδεη φια ηα έγγξαθα 

θαη ηα ζηνηρεία ζην Ννζνθνκείν. Ο Αλάδνρνο κπνξεί λα θξαηά αληίγξαθα απηψλ ησλ 

εγγξάθσλ θαη ζηνηρείσλ, αιιά δελ επηηξέπεηαη λα ηα ρξεζηκνπνηεί γηα ζθνπνχο άιινπο απφ 

ηεο χκβαζεο, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή ζπλαίλεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ.  

 

Άξζξν 11 

Δκπηζηεπηηθφηεηα 

1. Υσξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή ζπλαίλεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ, ν Αλάδνρνο δελ 

απνθαιχπηεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ δφζεθαλ ή πνπ ν ίδηνο αλαθάιπςε θαηά 

ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο, νχηε θνηλνπνηεί ζηνηρεία, έγγξαθα θαη πιεξνθνξίεο ησλ 

νπνίσλ ιακβάλεη γλψζε ζε ζρέζε κε ηε χκβαζε, ππνρξενχηαη δε λα κεξηκλά ψζηε ην 

πξνζσπηθφ ηνπ, θαη θάζε ζπλεξγαδφκελνο κε απηφλ λα ηεξήζεη ηελ σο άλσ ππνρξέσζε. ε 

πεξίπησζε αζέηεζεο απφ ηνλ Αλάδνρν ηεο σο άλσ ππνρξέσζήο ηνπ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή 

δηθαηνχηαη λα απαηηήζεη ηελ απνθαηάζηαζε ηπρφλ δεκίαο ηεο θαη ηελ παχζε θνηλνπνίεζεο 

ησλ εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη ηελ παξάιεηςή ηεο ζην κέιινλ.  

2. Ο Αλάδνρνο δελ δχλαηαη λα πξνβαίλεη ζε δεκφζηεο δειψζεηο ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε 

ζπλαίλεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ, νχηε λα ζπκκεηέρεη ζε δξαζηεξηφηεηεο αζπκβίβαζηεο κε ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ απέλαληη ζην Ννζνθνκείν θαη δελ δεζκεχεη ην Ννζνθνκείν, κε θαλέλα 

ηξφπν, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή ηεο ζπλαίλεζε. 

3. Οη πξναλαθεξφκελνη φξνη πεξί εκπηζηεπηηθφηεηαο δεζκεχνπλ ηνλ αλάδνρν θαη κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ηνπ εηο ην δηελεθέο. 

Άξζξν 12 

Λνηπέο Τπνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ 

1. Καζ΄ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη 

ζηελά κε ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ Ννζνθνκείνπ, ππνρξενχηαη δε λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ 

νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηεο πκβαηηθήο Τπεξεζίαο. 

2. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξίζηαηαη ζε ππεξεζηαθέο ζπλεδξηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ 

πκβαηηθή Τπεξεζία (ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο), παξνπζηάδνληαο ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία πνπ 

ηπρφλ ηνπ δεηεζνχλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιήςε απνθάζεσλ. 

3. Ο Αλάδνρνο ζα είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ηεο 

ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο ζε ζρέζε κε νπνηαδήπνηε εξγαζία εθηειείηαη απφ κέιε ηεο Οκάδαο 

Έξγνπ, πνπ ζα αζρνιεζνχλ ή ζα παξάζρνπλ νπνηεζδήπνηε ππεξεζίεο ζε ζρέζε κε ηελ 

παξνχζα χκβαζε. ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο ή δεκίαο πνπ πξνθιεζεί ζε 

ηξίηνπο ππνρξενχηαη κφλνο απηφο πξνο απνθαηάζηαζή ηεο. 

4. Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα εγγπάηαη γηα ηε δηάζεζε ηνπ αλαθεξνκέλνπ ζηελ Πξνζθνξά ηνπ, 

επηζηεκνληθνχ θαη ινηπνχ πξνζσπηθνχ, θαζψο επίζεο θαη ζπλεξγαηψλ, πνπ ζα δηαζέηνπλ 
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ηελ απαηηνχκελε εκπεηξία, ηερλνγλσζία θαη ηθαλφηεηα, ψζηε λα αληαπνθξηζνχλ πιήξσο 

ζηηο απαηηήζεηο ηεο χκβαζεο, ππφζρεηαη δε θαη βεβαηψλεη φηη ζα επηδεηθλχνπλ πλεχκα 

ζπλεξγαζίαο θαηά ηηο επαθέο ηνπο κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο θαη ηα ζηειέρε ηεο 

Αλαζέηνπζα Αξρήο. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη λα δεηήζεη ηελ 

αληηθαηάζηαζε κέινπο ηεο Οκάδαο Έξγνπ ηνπ Αλαδφρνπ, νπφηε ν Αλάδνρνο νθείιεη λα 

πξνβεί ζε αληηθαηάζηαζε κε άιιν πξφζσπν, αλάινγεο εκπεηξίαο θαη πξνζφλησλ.  

Αληηθαηάζηαζε κέινπο ηεο Οκάδαο Έξγνπ ηνπ Αλαδφρνπ, θαηφπηλ αηηήκαηφο ηνπ, θαηά ηε 

δηάξθεηα  ηεο εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ, δχλαηαη λα γίλεη κεηά απφ έγθξηζε ηεο Αλαζέηνπζα 

Αξρήο θαη κφλν κε άιιν πξφζσπν αληηζηνίρσλ πξνζφλησλ ή εκπεηξίαο.  Ο Αλάδνρνο 

ππνρξενχηαη λα εηδνπνηήζεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή εγγξάθσο, ηνπιάρηζηνλ είθνζη (20) 

εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξηλ απφ ηελ αληηθαηάζηαζε. 

5. ε πεξίπησζε πνπ κέιε ηεο Οκάδαο Έξγνπ ηνπ Αλαδφρνπ απνρσξήζνπλ απφ απηήλ ή 

ιχζνπλ ηε ζπλεξγαζία ηνπο καδί ηνπ, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εμαζθαιίζεη φηη θαηά ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα, κέρξη ηελ απνρψξεζή ηνπο, ζα παξέρνπλ θαλνληθά ηηο ππεξεζίεο ηνπο 

θαη αθεηέξνπ λα αληηθαηαζηήζεη άκεζα ηνπο απνρσξήζαληεο ζπλεξγάηεο κε άιινπο 

αλάινγεο εκπεηξίαο θαη πξνζφλησλ κεηά απφ έγθξηζε ηεο Αλαζέηνπζα Αξρήο. 

6. ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο είλαη Έλσζε/ Κνηλνπξαμία, ηα Μέιε πνπ απνηεινχλ ηελ 

Έλσζε/ Κνηλνπξαμία, ζα είλαη απφ θνηλνχ θαη εηο νιφθιεξνλ ππεχζπλα έλαληη ηνπ 

Ννζνθνκείνπ γηα ηελ εθπιήξσζε φισλ ησλ απνξξενπζψλ απφ ηε 

Γηαθήξπμε/Πξνζθνξά/χκβαζε ππνρξεψζεψλ ηνπο. Σπρφλ πθηζηάκελεο κεηαμχ ηνπο 

ζπκθσλίεο πεξί θαηαλνκήο ησλ επζπλψλ ηνπο έρνπλ ηζρχ κφλνλ ζηηο εζσηεξηθέο ηνπο 

ζρέζεηο θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ δχλαληαη λα πξνβιεζνχλ έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο σο ιφγνο απαιιαγήο ηνπ ελφο Μέινπο απφ ηηο επζχλεο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ 

άιινπ ή ησλ άιισλ Μειψλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ. 

7. ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο είλαη Έλσζε/ Κνηλνπξαμία θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο, νπνηαδήπνηε απφ ηα Μέιε ηεο Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο, εμαηηίαο 

αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή ιφγσ αλσηέξαο βίαο, δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί 

ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, ηα ππφινηπα Μέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε νινθιήξσζεο 

ηεο χκβαζεο κε ηνπο ίδηνπο φξνπο. 

8. ε πεξίπησζε ιχζεο, πηψρεπζεο, ή ζέζεο ζε θαζεζηψο αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή 

εηδηθήο εθθαζάξηζεο ελφο εθ ησλ κειψλ πνπ απαξηίδνπλ ηνλ Αλάδνρν, ε χκβαζε 

εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη θαη νη απνξξένπζεο απφ ηε χκβαζε ππνρξεψζεηο βαξχλνπλ ηα 

ελαπνκείλαληα κέιε ηνπ Αλαδφρνπ, κφλν εθφζνλ απηά είλαη ζε ζέζε λα ηηο εθπιεξψζνπλ. 

Ζ θξίζε γηα ηε δπλαηφηεηα εθπιήξσζεο ή κε ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο ελαπφθεηηαη ζηε 

δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. ε αληίζεηε 

πεξίπησζε, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη λα θαηαγγείιεη ηε χκβαζε. Δπίζεο ζε πεξίπησζε 

ζπγρψλεπζεο, εμαγνξάο, κεηαβίβαζεο ηεο επηρείξεζεο θιπ. θάπνηνπ εθ ησλ κειψλ πνπ 

απαξηίδνπλ ηνλ Αλάδνρν, ε ζπλέρηζε ή φρη ηεο χκβαζεο ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή 
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επρέξεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. ε πεξίπησζε ιχζεο ή πηψρεπζεο ηνπ Αλαδφρνπ, φηαλ 

απηφο απνηειείηαη απφ κία εηαηξεία, ή ζέζεο ηεο πεξηνπζίαο απηνχ ζε αλαγθαζηηθή 

δηαρείξηζε, ηφηε ε ζχκβαζε ιχεηαη απηνδίθαηα απφ ηελ εκέξα επέιεπζεο ησλ αλσηέξσ 

γεγνλφησλ. ε ηέηνηα πεξίπησζε θαηαπίπηνπλ ππέξ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη νη 

Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο Πξνθαηαβνιήο θαη Καιήο Δθηέιεζεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηε 

χκβαζε. 

9. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο χκβαζεο λα ζπκκνξθνχηαη κε ηηο 

ππνρξεψζεηο πνπ επηβάιινληαη απφ ηνλ Ν.3310/05 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηνλ 

Ν. 3414/05. 

10. Οη παξαιήπηεο ηεο δηαθήξπμεο ππνρξενχληαη κέζα ζε δχν (2) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ 

παξαιαβή ηεο, λα ηελ ειέγμνπλ απφ ηελ άπνςε πιεξφηεηαο ζχκθσλα κε ην ζπλνιηθφ 

αξηζκφ ζειίδσλ θη εθφζνλ δηαπηζηψζνπλ νπνηαδήπνηε παξάιεηςε λα ην γλσξίζνπλ 

εγγξάθσο  ζην Ννζνθνκείν θαη λα δεηήζνπλ έλα πιήξεο αληίγξαθν. Δλζηάζεηο θαηά ηεο 

λνκηκφηεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ κε ην αηηηνινγηθφ ηεο κε πιεξφηεηαο ηνπ παξαιεθζέληνο 

αληηγξάθνπ ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

ΑΡΘΡΟ 13ν 

1. Ο αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη γηα θαλέλα ιφγν λα δηαθφςεη ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ, 

εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο, νη νπνίεο παξαηίζεληαη πεξηνξηζηηθά: 

 Ππξθαγηά  

 Πιεκκχξα 

 εηζκφο 

 Πφιεκνο 

ΑΡΘΡΟ 14Ο  

ΑΝΔΚΥΧΡΖΣΟ  ΤΜΒΑΖ-ΣΔΛΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 

1. Ζ ζχκβαζε απηή ζα εθηειεζζεί απνθιεηζηηθά απφ ηνλ αλάδνρν, απαγνξεπκέλεο ηεο 

εθρσξήζεψο ηεο, ζε νπνηνδήπνηε άιιν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν.  

2. Σν θείκελν ηεο ζχκβαζεο ππεξηζρχεη απφ θάζε άιιν ζρεηηθφ θείκελν (Γηαθήξπμε, 

πξνζθνξά θ.ι.π.) πιελ πξνθαλψλ ζθαικάησλ, ή παξαδξνκψλ ελ γέλεη απηνχ. 

3. Γηα θάζε άιιν ζέκα πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη δελ ξπζκίδεηαη απφ 

απηήλ ηζρχνπλ νη φξνη ηεο δηαθήξπμεο θαη νη δηαηάμεηο πεξί Πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ. 

4. Ζ ελ ιφγσ ζχκβαζε δηέπεηαη απφ ην Διιεληθφ Γίθαην. ε πεξίπησζε δηαθνξψλ, πνπ 

ελδερνκέλσο πξνθχςνπλ ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία ή ηελ εθηέιεζε ή ηελ εθαξκνγή ηεο 

χκβαζεο ή εμ’ αθνξκήο ηεο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ν Αλάδνρνο θαηαβάιινπλ θάζε 

πξνζπάζεηα γηα ηε θηιηθή επίιπζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο θαιήο πίζηεο θαη 

ησλ ρξεζηψλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ πάληα ππφ ην πξίζκα ηεο πξνζηαζίαο ηνπ Γεκνζίνπ 

ζπκθέξνληνο. 

5. ε πεξίπησζε αδπλακίαο εμεχξεζεο θνηλά απνδεθηήο ιχζεο απνθιεηζηηθά αξκφδηα είλαη ηα 

Διιεληθά Γηθαζηήξηα θαη δε απηά ηεο ΑΡΣΑ. 
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Ζ χκβαζε απηή ζπληάρζεθε ζε ηξία ίδηα πξσηφηππα, αθνχ δε δηαβάζζεθε, βεβαηψζεθε 

λφκηκα, ππνγξάθεθε απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο θαη ηα  κελ δχν αληίηππα παξακέλνπλ  ζην 

αξκφδην Γξαθείν ηνπ Ννζνθνκείνπ, γηα ινγαξηαζκφ ηνπ πξψηνπ ησλ ζπκβαιινκέλσλ, ην δε άιιν 

παξέιαβε ν αλάδνρνο. 

  

 ΟΗ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ 

 

 

Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΟΤ Γ.Ν. ΑΡΣΑ 

  

 

 

 

 

 

Γηα ηνλ   ΑΝΑΓΟΥΟ 

 

 

πλεκκέλα: 

Όια ηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θάζε ππνςήθηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, φπσο ην Φ.Δ.Κ ίδξπζεο θαη 

ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ, επηθπξσκέλν αληίγξαθν ή απφζπαζκα ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ 

δηαγσληδφκελνπ θαη ησλ εγγξάθσλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ (γηα Ο.Δ. θαη Δ.Δ.). ηνηρεία θαη έγγξαθα 

απφ ηα νπνία πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ηα κέιε ηνπ Γ.. ηα ππφινηπα πξφζσπα πνπ έρνπλ 

δηθαίσκα λα δεζκεχνπλ κε ηελ ππνγξαθή ηνπο ηελ Δ.Δ. θαη ηα έγγξαθα ηεο λνκηκνπνίεζεο απηψλ 

αλ απηφ δελ πξνθχπηεη επζέσο απφ ην θαηαζηαηηθφ αλαιφγσο κε ηε λνκηθή κνξθή ησλ εηαηξεηψλ ή 

θάζε άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ. 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ’ 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ  ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ  ΔΠΗΣΟΛΖ  ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

 

 

ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΑΗ ΚΑΣΑΣΖΜΑ ………………………. 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΔΚΓΟΖ ………………………………………….. 

ΑΡΗΘΜΟ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟ (Δ ΔΤΡΧ) 

ΠΡΟ ΣΟ  

ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ………………. 

………………..,  Σ.Κ. ………… 
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Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπψκεζα δηα ηεο παξνχζεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο 

αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο κέρξη 

ηνπ πνζνχ ησλ ..…………. € ππέξ ηεο εηαηξείαο ………………………………………… γηα ηελ 

ζπκκεηνρή ηεο ζηνλ δηελεξγνχκελν  δηαγσληζκφ ηνπ …………………..……………… γηα ηελ  

αλάζεζε …………………………………………………… 

ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκφ …………………………  Γηαθήξπμή ζαο. 

Ζ παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη κφλν ηηο απφ ηελ ζπκκεηνρή ζηνλ αλσηέξσ δηαγσληζκφ 

απνξξένπζεο  ππνρξεψζεηο ηεο ελ ιφγσ Δηαηξείαο θαζ΄ φιν ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο.     

Σν παξαπάλσ πνζφλ ηεξνχκε ζηελ δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία 

απφ κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο  κέζα 

ζε  ηξεηο (3) εκέξεο  απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο.      

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο ην πνζφλ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε 

ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. 

Απνδερφκαζηε λα παξαηείλνπκε ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο χζηεξα απφ απιφ έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο 

κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζρεηηθφ αίηεκά ζαο ζα καο  ππνβιεζεί πξηλ απφ  ηελ εκεξνκελία ιήμεο 

ηεο.  

Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη θαη ηελ ………………………. 

(Ο ρξφλνο ηζρχνο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο έλα (1) κήλα ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, 

φπσο αλαθέξεηαη  ζηε  Γηαθήξπμε).  

Βεβαηνχηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφλ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκφζην 

θαη Ν.Π.Γ.Γ., ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφλ ηεο παξνχζεο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ 

εγγπήζεσλ πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ ηξάπεδά καο.   

 

 

 

 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ  ΕΠΙΣΟΛΗ  ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

 

 

ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΣΗΜΑ ………………………. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΗ ………………………………………….. 

ΑΡΙΘΜΟ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟ (Ε ΕΤΡΩ) 

ΠΡΟ ΣΟ  

ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ………………………… 

……………………….  Σ.Κ. ……………… 
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Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής 

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως 

μέχρι του ποσού των ..…………. € υπέρ της εταιρείας ………………………………………… για 

την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης …………………..……………… για την  προμήθεια 

…………………………………………………… 

σύμφωνα με την υπ’ αριθμό …………………………  Διακήρυξή σας. 

Το παραπάνω ποσόν τηρούμε στην διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς 

καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 

απαίτησης  μέσα σε  τρεις (3) ημέρες  από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.      

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται στο 

εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την επιστροφή αυτής 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσόν των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο 

Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσόν της παρούσης, δεν υπερβαίνει το 

όριο των εγγυήσεων που έχουν καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά 

μας.   
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