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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                 Άρτα:  13-3-2018 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ  

6θ ΤΠΕ  

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΣΑ  

ΛΟΦΟ ΠΕΡΑΝΘΘ 1 

Σ.Κ. 47100 –ΑΡΣΑ 

Σμιμα Οικονομικό 

Γραφείο Προμθκειϊν 

Πλθροφορίεσ : Μπόκοσ Γ. 

                          Αραβαντινοφ Ρ. 

Σθλζφωνο  :  2681361128 

FAX :             2681024814 

 

                                                                                              

 

                                                  ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ Αρικ. Δ.. 25/2018 

                                                       ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

Για  τθν Ανάδειξθ Αναδόχου για «Τπθρεςίεσ επιςκευισ  και ςυντιρθςθσ θλεκτρολογικϊν και 

μθχανολογικϊν  εγκαταςτάςεων κτιρίων  του Γ. Ν. Άρτασ , ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ.  Άρτασ ,του Ξενϊνα 

Μελιςάνκια και προςτατευόμενων διαμεριςμάτων», (CPV :50711000-2, 50712000-9),     για 

χρονικό διάςτθμα δυόμιςθ (2 ½ ) μθνϊν, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα 

από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο βάςει τιμισ, ςυνολικισ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ 

62.500,00  €   ςυμπ/νου ΦΠΑ. 

  

Σο Γενικό Νοςοκομείο Άρτασ ζχοντασ υπόψθ: 

1.Σισ διατάξεισ όπωσ αυτζσ ιςχφουν: 

1.1 Του Ν. 3329/2005 «Εκνικό Σφςτθμα Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και λοιπζσ 
διατάξεισ» (Ψ.Ε.Κ. Α’ 81 /4-4-2005), όπωσ ιςχφει ςιμερα. 
1.2 Του Ν. 3580/2007 «Ρρομικειεσ Ψορζων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείασ και 
Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και άλλεσ διατάξεισ» (Ψ.Ε.Κ. Α’ 134 /18-6-2007) όπωσ ιςχφει ςιμερα. 
1.3 Του Ν.2955/2001 «Ρρομικειεσ Νοςοκομείων και λοιπϊν μονάδων υγείασ των Ρε.Σ.Υ. και 
άλλεσ διατάξεισ» (ΨΕΚ Α’ 256 /2-11-2001), όπωσ ιςχφει ςιμερα. 
1.4 Του Ν.Δ. 496/1974 «Ρερί Λογιςτικοφ των Νομικϊν Ρροςϊπων Δθμοςίου Δικαίου» (ΨΕΚ Α’ 
204/19-7-1974) 
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1.5 Του Ν.2362/95 (Ψ.Ε.Κ. 247/Α/95) άρκρο 84 « Ρερί Δθμοςίου Λογιςτικοφ, ελζγχου των 
Δαπανϊν του Κράτουσ και άλλεσ διατάξεισ». 
1.6 Του Ν. 4412/8-8-2016 (ΨΕΚ 147/Α/2016) περί Δθμοςίων Συμβάςεων Ζργων, Ρρομθκειϊν και 
Υπθρεςιϊν 
1.7 Του Ν. 3918/2011 (ΨΕΚ 31/Α/1-3-2011) «Διαρκρωτικζσ αλλαγζσ ςτο ςφςτθμα υγείασ και 
άλλεσ διατάξεισ». 
1.8 Του ΡΔ 113/2010 «Ρερί αναλιψεων από τουσ διατάκτεσ» (ΨΕΚ 194/τεφχοσ Α’). 
1.9 Του Ν. 4250/26-3-2014 (ΨΕΚ 74/Αϋ/26-3—14) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ – Καταργιςεισ, 
Συγχωνεφςεισ Νομικϊν Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμόςιου Τομζα – Τροποποιιςεισ 
Διατάξεων του Ρ.Δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ», άρκρο 3  
1.10 Του Ν.4272/2014(ΨΕΚ 145/Α/11-7-2014 Άρκρο 47 Ραρατθρθτιριο τιμϊν (περί 
νομιμοποίθςθσ δαπανϊν)    
1.11 Του Ν. 4238/2014 περί «Ρρωτοβάκμιου Εκνικοφ Δικτφου Υγείασ (Ρ.Ε.Δ.Υ.)…..» 
1.12   Του Ν. 4152/2013, παρ. Η «ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΙΑ ΣΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 
2011/7 ΣΗ 16ης ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟΤ 2011 ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΩΝ ΚΑΘΤΣΕΡΗΕΩΝ 
ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕ ΤΝΑΛΛΑΓΕ» 
1.13 Του Ρ.Δ. 166/2003 «Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν οδθγία 2000/35/29-6-
2000 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ». 
1.14 Του Ν. 2513/1997 «Κφρωςθ τθσ ςυμφωνίασ περί Δθμοςίων ςυμβάςεων Ρρομθκειϊν» (ΨΕΚ 
Α’ 139/27.6.97) 
1.15 Του Ν. 4497/2017 «Άςκθςθ υπαίκριων εμπορικϊν δραςτθριοτιτων, εκςυγχρονιςμόσ τθσ 
επιμελθτθριακισ νομοκεςίασ και άλλεσ διατάξεισ». 
 
2. Σηο θάησζη απνθάζεηο: 
2.1 Tελ ππ αξηζ. 158/2016 (ΦΔΚ 3698/Β/16-11-2016) απόθαζε ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 
Γεκνζίωλ πκβάζεωλ πεξί έγθξηζεο Σππνπνηεκέλνπ Δληύπνπ Τπεύζπλεο Γήιωζεο.  

2.2 Σελ θαηεπζπληήξηα νδεγία 15 (Απόθαζε 161/2016 ) κε ζέκα Οδεγίεο ζπκπιήξωζεο γηα ην 
«Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεύζπλεο Γήιωζεο (ΣΔΤΓ) ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 ηνπ Ν. 4412/2016(Α 
147)» .  

2.3 Τθν αρικ. 38/27-10-2016 (κζμα 15ο) απόφαςθ του Δ.Σ. του Νοςοκομείου περί ζγκριςθσ των 
όρων τθσ διακιρυξθσ ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ. 

2.4 Τθν αρικ. 3/26-1-2017 (κζμα 11ο) απόφαςθ του Δ.Σ. του Νοςοκομείου περί ζγκριςθσ 
τροποποίθςθσ των όρων τθσ διακιρυξθσ ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ. 
 
2.5 Τθν υπ’ αρικ.  5/9-3-2018 (κζμα 30ο) Ορκι επανάλθψθ Απόφαςθ του Διοικθτικοφ 
Συμβουλίου περί ζγκριςθσ   διενζργειασ προκιρυξθσ ςυνοπτικοφ  διαγωνιςμοφ κακϊσ και οριςμό 
επιτροπισ  αξιολόγθςθσ –διενζργειασ. 
 2.11 Τθν  αρικ. 5481/13-3-2018 Ανάλθψθ Υποχρζωςθσ Ρίςτωςθσ με ΑΔΑ:67ΨΕ4690ΒΒ-Μ5. 
 
 
 

                                                                       Π Ρ Ο Κ Θ Ρ Τ   ΕΙ 

 

 Συνοπτικό Διαγωνιςμό για  τθν Ανάδειξθ Αναδόχου για «Τπεξεζίεο επηζθεπήο  θαη 

ζπληήξεζεο ειεθηξνινγηθώλ θαη κεραλνινγηθώλ  εγθαηαζηάζεσλ θηηξίσλ  ηνπ Γ. Ν. Άξηαο , 

ΚΔ.Φ.Ι.ΑΠ.  Άξηαο ,ηνπ Ξελώλα Μειηζάλζηα θαη πξνζηαηεπόκελσλ δηακεξηζκάησλ», (CPV 

:50711000-2, 50712000-9),     με γραπτζσ ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ, με κριτιριο κατακφρωςθσ 

τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο βάςει τιμισ όπωσ αναλυτικά 

περιγράφονται ςτο Ραράρτθμα Α τθσ παροφςθσ, ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ (ωσ 
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Ραράρτθμα ΣΤϋ τθσ παροφςθσ), ςυνολικισ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ  62.500,00 € ςυμπ/νου 

ΨΡΑ, ςε βάροσ του ΚΑΕ 0439  του Γενικοφ Νοςοκομείου Άρτασ. 

 

1.- ΣΟΠΟ – ΧΡΟΝΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΘ 

ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

ΚΑΣΑΛΘΚΣΙΚΘ 

ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ 

ΤΠΟΒΟΛΘ 

ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

ΣΟΠΟ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ & 

ΩΡΑ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

Γενικό Νοςοκομείο Άρτασ 

Λόφοσ Ρεράνκθσ 1 

Τ.Κ. 47100 Άρτα 

(Γραφείο Ρρομθκειϊν) 

       26-3-2018  

Θμζρα ΔΕΤΣΕΡΑ 

και ϊρα 14:00 

μ.μ. 

Γενικό Νοςοκομείο Άρτασ 

Λόφοσ Ρεράνκθσ 1 

Τ.Κ. 47100 Άρτα 

 (Γραφείο Ρρομθκειϊν) 

       27-3-2018 

θμζρα ΣΡΙΣΘ και 

ϊρα  11:00 π.μ. 

 

Προςφορζσ κα κατατίκενται μζχρι τθν προθγοφμενθ θμζρα δθλαδι μζχρι 26-3-2018 θμζρα  

ΔΕΤΣΕΡΑ  και ϊρα 14:00 μ.μ. ςτο γραφείο Προμθκειϊν του Γενικοφ Νοςοκομείου Άρτασ. 

(Συχόν προςφορζσ που  κα κατατεκοφν μετά τθν παραπάνω θμερομθνία και ϊρα, κα είναι 

εκπρόκεςμεσ και  κα επιςτραφοφν)  

Θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν γίνεται Δθμόςια από επιτροπι,  θ οποία ζχει οριςτεί για το 

ςκοπό αυτό. 

 

2.-ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΕΧΟΤΝ:  

Σφμφωνα με το αρ. 25 του Ν. 4412/2016, υποψιφιοι ι προςφζροντεσ και, ςε περίπτωςθ 

ενϊςεων, τα μζλθ αυτϊν μποροφν να είναι φυςικά ι νομικά πρόςωπα εγκατεςτθμζνα ςε:  

α) ςε κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,  

β) ςε κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Ωϊρου (Ε.Ο.Ω.), 

γ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ 

δθμόςια ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του 

ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γ' τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν 

ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ 

δθμοςίων ςυμβάςεων. 

Οι ενϊςεισ και οι κοινοπραξίεσ δεν υποχρεοφνται να λαμβάνουν οριςμζνθ νομικι μορφι 

προκειμζνου να υποβάλουν τθν προςφορά. Θ επιλεγείςα ζνωςθ ι κοινοπραξία υποχρεοφται να 

πράξει  τοφτο εάν κατακυρωκεί ςε αυτι θ ςφμβαςθ εφ όςον θ λιψθ οριςμζνθσ νομικισ μορφισ 

είναι αναγκαία για τθν ικανοποιθτικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 
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3.-Κατά τα λοιπά ο διαγωνιςμόσ κα γίνει ςφμφωνα με τα τμιματα που επιςυνάπτονται ςτθν 

παροφςα και αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ 

3.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΫΝΙΣΜΟΥ  

      – ΣΥΝΟΡΤΙΚΑ ΣΤΟΙΩΕΙΑ                                                  ΡΑΑΤΘΜΑ Αϋ 

3.2  ΣΥΜΡΛΘΫΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΟΙ  

        ΔΙΑΓΫΝΙΣΜΟΥ                                                                 ΡΑΑΤΘΜΑ Βϋ 

3.3 ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΣΨΟΫΝ                                            ΡΑΑΤΘΜΑ Γϋ 

3.4  ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ                                                                     ΡΑΑΤΘΜΑ Δϋ 

3.5 ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΫΝ ΕΡΙΣΤΟΛΫΝ                          ΡΑΑΤΘΜΑ Εϋ 

3.6 ΤΕΩΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΨΕΣ                                              ΡΑΑΤΘΜΑ ΣΤϋ 

3.7 ΣΩΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ                                                           ΡΑΑΤΘΜΑ Ηϋ    

3.8 ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΨΟΑΣ                    ΡΑΑΤΘΜΑ Θϋ 

3.9 ΡΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΨΫΣΘΣ                                                ΡΑΑΤΘΜΑ Θϋ 

3.10 ΤΥΡΟΡΟΙΘΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΘΥΝΘΣ  

        ΔΘΛΫΣΘΣ (ΤΕΥΔ)                                                              ΡΑΑΤΘΜΑ Ιϋ 

4- Εφ’ όςον απαιτείται κατάκεςθ δειγμάτων ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 214 του Ν. 

4412/2016. 

5- Εφ όςον από τουσ ενδιαφερόμενουσ προμθκευτζσ ηθτθκοφν ςυμπλθρωματικζσ 

πλθροφορίεσ, ςχετικζσ με τα ζγγραφα του διαγωνιςμοφ, αυτζσ παρζχονται ωσ ορίηεται ςτο 

άρκρο 67 του Ν.4412/2016.  

6- Συχόν διευκρινιςεισ ςχετικά με τουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ παρζχονται από τθν Τπθρεςία.  

 

Ο ΔΙΟΙΚΘΣΘ ΣΟΤ Γ.Ν. ΑΡΣΑ   

 

 

ΜΠΑΛΑΚΑ ΒΑΙΛΕΙΟ 

 

 

 

                                                             ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Αϋ 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ – ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΫΝΙΣΜΟΥ 
 Συνοπτικόσ Διαγωνιςμόσ με γραπτζσ ςφραγιςμζνεσ 

προςφορζσ  

ΚΙΤΘΙΟ ΚΑΤΑΚΥΫΣΘΣ 
Θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά 

μόνο βάςει τιμισ 
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ΩΟΝΟΣ ΔΘΜΟΣΙΕΥΣΘΣ ( ΔΙΑΥΓΕΙΑ, 

ΚΘΜΔΘΣ & ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 

ΥΡΘΕΣΙΑΣ) 

13-3-2018 

ΩΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ 

Θμερομθνία: 27-3-2018  

Θμζρα: ΣΡΙΣΘ 

άρα: 11:00 π.μ. 

ΤΟΡΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ 
Γενικό Νοςοκομείο Άρτασ (Γρ. Προμθκειϊν) 

(Κωδικόσ ΝUTS: GR541) 

ΡΕΙΓΑΨΘ ΕΙΔOYΣ 

 

«Τπεξεζίεο επηζθεπήο  θαη ζπληήξεζεο 

ειεθηξνινγηθώλ θαη κεραλνινγηθώλ  εγθαηαζηάζεσλ 

θηηξίσλ  ηνπ Γ. Ν. Άξηαο , ΚΔ.Φ.Ι.ΑΠ.  Άξηαο ,ηνπ 

Ξελώλα Μειηζάλζηα θαη πξνζηαηεπόκελσλ 

δηακεξηζκάησλ». 

ΚΫΔΙΚΟΣ CPV 50711000-2, 50712000-9      

ΨΟΕΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ - 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΩΘ 
Γενικό Νοςοκομείο Άρτασ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΩΘΣ 

(ςτθν οποία υπάρχει πλιρθσ, 

άμεςθ και δωρεάν πρόςβαςθ ςτα 

ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ) 

www.gnartas.gr 

ΩΟΝΟΣ ΙΣΩΥΟΣ ΡΟΣΨΟΫΝ Διακόςιεσ ςαράντα  θμζρεσ (240) 

ΩΟΝΟΣ ΡΟΣΒΑΣΘΣ 

ΣΥΜΜΕΤΕΩΟΝΤΫΝ ΣΤΙΣ 

ΡΟΣΨΟΕΣ 

Δφο (2) εργάςιμεσ θμζρεσ από τθν θμερομθνία 

αποςφράγιςθσ των προςφορϊν 

ΥΡΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΘΝ ΟΡΟΙΑ 

ΡΟΟΙΗΟΝΤΑΙ ΤΑ ΥΡΟ 

ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΙΔΘ 

Γενικό Νοςοκομείο Άρτασ 

ΡΟΧΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΡΑΝΘ ΜΕ 

ΨΡΑ 

62.500,00 € 

ΡΟΧΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΡΟΥ ΒΑΥΝΕΙ 
Τον προχπολογιςμό του Γενικοφ Νοςοκομείου Άρτασ  

 ΚΑΕ 0439 
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ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΘΣΘΣ ΤΠΘΡΕΙΑ 

ΔΕΙΓΜΑ ΟΩΙ 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ (ωσ παρακάτω πίνακασ) 

ΔΙΑΚΕΙΑ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ΔΤΟΜΙΘ (2 ½ ) ΜΘΝΕ  

ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ 
Γενικό Νοςοκομείο Άρτασ 

(Κωδικόσ ΝUTS: GR541) 

ΚΑΤΘΣΕΙΣ ΕΡΙ ΤΘΣ ΤΙΜΘΣ ΤΫΝ 

ΕΙΔΫΝ 

Οι τιμζσ υπόκεινται ςτισ υπζρ του Δθμοςίου και τρίτων 

νόμιμεσ κρατιςεισ 

ΨΟΟΣ ΕΙΣΟΔΘΜΑΤΟΣ 

 

Κατά τθν πλθρωμι παρακρατείται φόροσ ειςοδιματοσ 

ςφμφωνα με το άρκρο 24 του Ν. 2198/94. 

 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΘ ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ 

Αντικείμενο τθσ διακιρυξθσ είναι οι  «Τπεξεζίεο επηζθεπήο  θαη ζπληήξεζεο ειεθηξνινγηθώλ 

θαη κεραλνινγηθώλ  εγθαηαζηάζεσλ θηηξίσλ  ηνπ Γ. Ν. Άξηαο , ΚΔ.Φ.Ι.ΑΠ.  Άξηαο ,ηνπ 

Ξελώλα Μειηζάλζηα θαη πξνζηαηεπόκελσλ δηακεξηζκάησλ», (CPV :50711000-2, 50712000-9),      

Κριτιριο Αξιολόγθςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο 

βάςει τιμισ.  

Οι προςφορζσ υποβάλλονται για το ςφνολο τθσ υπό ανάκεςθ υπθρεςίασ με τθ διευκρίνιςθ ότι 

θ υποβλθκείςα προςφορά πρζπει να καλφπτει το ςφνολο τθσ προκθρυχκείςασ υπθρεςίασ. 

Προςφορζσ που υποβάλλονται για μζροσ τθσ ηθτοφμενθσ υπθρεςίασ κα απορρίπτονται ωσ 

απαράδεκτεσ. 

Οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ και οι απαιτιςεισ ςχετικά με τθν  υπθρεςία ορίηονται ςτο 

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ   Σ’ τθσ Διακιρυξθσ 

 

                                                                ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Βϋ 

ΤΜΠΛΘΡΩΜΑΣΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

1. ΚΑΣΑΡΣΙΘ ΚΑΙ ΤΠΟΒΟΛΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

1.1 - Οι προςφορζσ υποβάλλονται ι αποςτζλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ ςφμφωνα με τα 

αναφερόμενα  ςτον Ν.4412/2016 ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα μζςα  ςε ςφραγιςμζνο φάκελο ςε δυο 

αντίγραφα. 

1.2.1 Ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν είναι διακόςιεσ ςαράντα  (240) θμερολογιακζσ 

θμζρεσ, προςμετροφμενεσ από τθν επομζνθ τθσ θμζρασ διενζργειασ   του διαγωνιςμοφ. 

1.2.2.  Ρροςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ  μικρότερο του παραπάνω αναφερομζνου  

απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 
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1.2.3. Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν 

ανακζτουςα αρχι, πριν τθ λιξθ τθσ, κατϋ ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με το 

προβλεπόμενο από τθ διακιρυξθ. 

Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα 

αποτελζςματα του διαγωνιςμοφ υποχρεωτικά ματαιϊνονται, εκτόσ εάν θ ανακζτουςα αρχι 

κρίνει, κατά περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα ότι θ ςυνζχιςθ του διαγωνιςμοφ εξυπθρετεί το δθμόςιο 

ςυμφζρον, οπότε οι ςυμμετζχοντεσ ςτον διαγωνιςμό μποροφν να επιλζξουν, είτε να 

παρατείνουν τθν προςφορά τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω ανωτάτου 

ορίου, παράταςθ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία του 

διαγωνιςμοφ ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ.   

1.2.4 Πζραν τθσ κφριασ προςφοράσ δεν γίνονται δεκτζσ εναλλακτικζσ   προςφορζσ. 

1.3- το φάκελο κάκε προςφοράσ πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ: 

1.3.1 - Θ λζξθ  ΡΟΣΨΟΑ ι ΑΙΤΘΣΘ ςυμμετοχισ. 

1.3.2 – Θ επωνυμία τθσ αρμόδιασ Υπθρεςίασ (Ανακζτουςασ Αρχισ) που διενεργεί τον 

διαγωνιςμό.  

1.3.3-Ο αρικμόσ  τθσ διακιρυξθσ. 

1.3.4-Ο τίτλοσ τθσ ςφμβαςθσ. 

1.3.5-Θ θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

1.3.6-Θ καταλθκτικι θμερομθνία (θμερομθνία λιξθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν ι 

αιτιςεων ςυμμετοχισ). 

1.3.7-Τα ςτοιχεία του οικονομικοφ φορζα. 

1.4- Μζςα ςτο φάκελο τθσ προςφοράσ τοποκετοφνται όλα τα ςχετικά   με τθν 

προςφορά ςτοιχεία και  ειδικότερα τα εξισ: 

1.4.1- Φάκελοσ με τθν ζνδειξθ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ : Σε ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο 

φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά υμμετοχισ» μζςα ςτον κυρίωσ φάκελο 

τοποκετοφνται όλα τα παρακάτω  δικαιολογθτικά. 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ :  

Οι ςυμμετζχοντεσ,  οφείλουν να κατακζςουν, υποχρεωτικά μαηί με τθν προςφορά τουσ ςτο 

φάκελο των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ εγκαίρωσ και προςθκόντωσ, ΕΠΙ ΠΟΙΝΘ 

ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ, τα ακόλουκα κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά (πρωτότυπο και αντίγραφο),  

όπωσ αυτά περιγράφονται ςτθν παρ. 2, αρ. 79, του Ν. 4412/2016, ςε ςυνδυαςμό και με τα 

άρκρα 1 και 3 του Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014) και  ειδικότερα:   

 

                  

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ  
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1.  Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεύζπλεο Γήιωζεο (Σ.Δ.Τ.Γ.), ζύκθωλα κε ην άξζξν 79 ηνπ Ν. 

4412/2016 θαη κε ηηο αξηζ. 158/2016 (ΦΔΚ 3698/Β΄/16-11-2016) θαη 161/2016 (θαηεπζπληήξηα 

νδεγία 15) απνθάζεηο ηεο Δ.Α.Α.ΓΗ.Τ. (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι΄). 

2. Δθόζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζηνπο δηαγωληζκνύο κε αληηπξόζωπό ηνπο, ππνβάιινπλ 

καδί κε ηελ  πξνζθνξά παξαζηαηηθό εθπξνζώπεζεο. 

3. Τπεύζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986, όπσο εθάζηνηε ηζρύεη, 

ζηελ νπνία λα δειώλεη όηη : 

α) Απνδέρεηαη αλεπηθύιαθηα ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο πξνθήξπμεο.  

β) Η πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζύκθωλα κε ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο πξνθήξπμεο, ηωλ νπνίωλ νη     

πξνζθέξνληεο έιαβαλ πιήξε θαη αλεπηθύιαθηε γλώζε.  

γ) Σα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αιεζή θαη αθξηβή.  

δ) Παξαηηείηαη από θάζε δηθαίωκα απνδεκίωζήο ηνπ ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε απόθαζε ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα αλαβνιή ή αθύξωζε – καηαίωζε ηνπ δηαγωληζκνύ.  

ε) πκκεηέρεη ζε κηα κόλν πξνζθνξά ζην πιαίζην ηνπ παξόληνο δηαγωληζκνύ. 

To TEYΔ και τθν Τπεφκυνθ Διλωςθ υπογράφουν: 
 
 οι διαχειριςτζσ, όταν το νομικό πρόςωπο είναι Ο.Ε. ι Ε.Ε. ι Ε.Π.Ε. ι Ι.Κ.Ε.  
 ο διευκφνων φμβουλοσ κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ  

           υμβουλίου, όταν το νομικό πρόςωπο είναι Α.Ε 
 ε όλεσ τισ περιπτϊςεισ όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του 

διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν 
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, κάκε άτομο ενδζχεται 
να πρζπει υπογράψει το ίδιο ΣΕΤΔ, ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό και κανονιςτικό 
πλαίςιο που διζπει τον οικονομικό φορζα ςυμπεριλαμβανομζνων των διατάξεων περί 
προςταςίασ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα. 

 ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου, οι νόμιμοι εκπρόςωποί του. 
 
Θ υποχρζωςθ υπογραφισ αφορά όλα τα φυςικά πρόςωπα που αναφζρονται ςτα δφο 
τελευταία εδάφια τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016, ανά περίπτωςθ, όπωσ 
αυτά αντικαταςτάκθκαν με τθν παρ. 7 του άρκρου 107 του Ν. 4497/2017 κακϊσ και 
τθσ παρ. 13 του άρκρου 107 του Ν. 4497/2017 όπου προςτίκεται το άρκρο 79Α ςτο 
άρκρο 79 του Ν. 4412/2016 και ορίηει ότι: «1. Είναι δυνατι, με μόνθ τθν υπογραφι 
του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα θ προκαταρκτικι απόδειξθ 
των λόγων αποκλειςμοφ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 73 για το 
ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 
εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι 
ελζγχου ςε αυτόν. 2. Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα για τθν εφαρμογι του 
παρόντοσ άρκρου, νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το 
ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ 
προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο 
να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για 
ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ». 
 

 
4.Αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ: 
 
κάκε ςυμμετζχοντοσ θμεδαποφ ι αλλοδαποφ νομικοφ προςϊπου, όπωσ το ιςχφον 
καταςτατικό, κατά περίπτωςθ, Φ.Ε.Κ., ι επικυρωμζνο αντίγραφο ι απόςπαςμα του 
καταςτατικοφ. τοιχεία και ζγγραφα από τα οποία πρζπει να προκφπτουν, ο Πρόεδροσ και ο 
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διευκφνων ςφμβουλοσ και τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ ΑΕ , τα υπόλοιπα 
πρόςωπα που ζχουν δικαίωμα να δεςμεφουν με τθν υπογραφι τουσ, το νομικό πρόςωπο και 
τα ζγγραφα τθσ νομιμοποίθςθσ αυτϊν, αν αυτό δεν προκφπτει ευκζωσ από το καταςτατικό 
αναλόγωσ με τθ νομικι μορφι των εταιρειϊν ι κάκε άλλου νομικοφ προςϊπου. 
 
Σθμειϊνεται ότι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3 του Ν. 4250/26-03-2014 (ΨΕΚ 74/Α/26-03-2014) 

θ ανωτζρω υπεφκυνθ διλωςθ φζρει θμερομθνία εντόσ των τελευταίων τριάντα θμερολογιακϊν 

θμερϊν προ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ των προςφορϊν και δεν απαιτείται 

βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι τα ΚΕΡ, ακόμα και αν 

άλλωσ ορίηεται ςτθν εκάςτοτε προκιρυξθ.  

 

1.4.2.- Φάκελοσ με τθν ζνδειξθ  ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ :  τοποκετοφνται ςε ξεχωριςτό  

ςφραγιςμζνο φάκελο μζςα ςτον κυρίωσ φάκελο, με τθν ζνδειξθ «ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ» 

(πρωτότυπο και αντίγραφο), επί ποινι αποκλειςμοφ, οι παρακάτω αναφερόμενεσ 

πλθροφορίεσ, δθλϊςεισ ι πιςτοποιθτικά, με τθν ίδια ςειρά και αρίκμθςθ:  

Α) Ρροςφερόμενα είδθ και Τεχνικά χαρακτθριςτικά  

Β) Συμπλθρωμζνουσ τουσ Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ  

 

 Α) Προςφερόμενα είδθ- υπθρεςίεσ και Σεχνικά χαρακτθριςτικά  

Θ ενότθτα Ρροςφερόμενα είδθ και υπθρεςίεσ πρζπει να περιλαμβάνει περιγραφι των 
προςφερομζνων ειδϊν - υπθρεςιϊν, τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του κακϊσ επίςθσ και τισ 
παρεχόμενεσ από τον υποψιφιο υπθρεςίεσ. Θ τεχνικι προςφορά πρζπει επίςθσ να 
περιλαμβάνει υλικό τεκμθρίωςθσ για τα προςφερόμενα είδθ - υπθρεςίεσ, όπωσ εγχειρίδια, 
τεχνικά φυλλάδια κλπ, από τα οποία κα προκφπτει θ κάλυψθ των απαιτιςεων τθσ. Απαραίτθτθ θ 
καταγραφι του κωδικοφ του προςφερόμενου είδουσ - υπθρεςίασ (κωδικόσ εταιρίασ). 
  

Β) Πίνακεσ ςυμμόρφωςθσ  

Οι πίνακεσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Διακιρυξθσ (ΡΑΑΤΘΜΑ Θϋ) πρζπει να υποβλθκοφν με τθν 

τεχνικι προςφορά, ςυμπλθρωμζνοι ςφμφωνα με τισ παρακάτω επεξθγιςεισ και οδθγίεσ τισ 

οποίεσ ο υποψιφιοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ακολουκιςει:  

1. Στθ Στιλθ «ΡΕΙΓΑΨΘ ΡΟΔΙΑΓΑΨΘΣ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίςτοιχοι τεχνικοί 

όροι, υποχρεϊςεισ ι επεξθγιςεισ για τα οποία κα πρζπει να δοκοφν αντίςτοιχεσ απαντιςεισ.  

2. Αν ςτθ ςτιλθ «ΑΡΑΙΤΘΣΘ» ζχει ςυμπλθρωκεί θ λζξθ «ΝΑΙ» ςθμαίνει ότι θ αντίςτοιχθ 

προδιαγραφι είναι υποχρεωτικι για τον υποψιφιο Ανάδοχο. Εάν ςυμπλθρωκεί ζνασ αρικμόσ 

που ςθμαίνει υποχρεωτικό αρικμθτικό μζγεκοσ τθσ προδιαγραφισ, απαιτείται ςυμμόρφωςθ 

προσ αυτόν, κεωροφμενο ωσ απαράβατο όρο ςφμφωνα με τθν παροφςα. Ρροςφορζσ που 

αποκλίνουν από απαράβατουσ όρουσ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.  

3. Στθ ςτιλθ «ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΥΡΟΪΘΨΙΟΥ» ςθμειϊνεται θ απάντθςθ του υποψθφίου Αναδόχου 

που ζχει τθ μορφι ΝΑΙ/ΟΩΙ εάν θ αντίςτοιχθ προδιαγραφι πλθροφται ι όχι από τθν προςφορά ι 

ζνα αρικμθτικό μζγεκοσ που δθλϊνει τθν ποςότθτα του αντίςτοιχου χαρακτθριςτικοφ ςτθν 

προςφορά. Απλι κατάφαςθ ι επεξιγθςθ δεν αποτελεί απόδειξθ πλιρωςθσ τθσ προδιαγραφισ 

και θ αρμόδια Επιτροπι ζχει τθν υποχρζωςθ ελζγχου και επιβεβαίωςθσ τθσ πλιρωςθσ τθσ 

απαίτθςθσ.  

4. Στθ ςτιλθ «ΡΑΑΡΟΜΡΘ» κα καταγραφεί θ ςαφισ παραπομπι ςε ενότθτα τθσ τεχνικισ 

προςφοράσ, θ οποία κα περιλαμβάνει αρικμθμζνα Τεχνικά Ψυλλάδια καταςκευαςτϊν, ι 

αναλυτικζσ τεχνικζσ περιγραφζσ των υπθρεςιϊν, του εξοπλιςμοφ ι του τρόπου διαςφνδεςθσ και 
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λειτουργίασ ι αναφορζσ μεκοδολογίασ εγκατάςταςθσ και υποςτιριξθσ κλπ., που κατά τθν κρίςθ 

του υποψθφίου Αναδόχου τεκμθριϊνουν τα ςτοιχεία των Ρινάκων Συμμόρφωςθσ. Στθν αρχι τθσ 

ενότθτασ καταγράφεται αναλυτικόσ πίνακασ των περιεχόμενων τθσ.  

5. Είναι ιδιαίτερα επικυμθτι θ πλθρζςτερθ ςυμπλιρωςθ των παραπομπϊν, οι οποίεσ πρζπει να 

είναι κατά το δυνατόν ςυγκεκριμζνεσ (π.χ. Τεχνικό Ψυλλάδιο 3, Σελ. 4 Ραράγραφοσ 4, κ.λ.π.). 

Αντίςτοιχα ςτο τεχνικό φυλλάδιο ι ςτθν αναφορά κα υπογραμμιςτεί το ςθμείο που τεκμθριϊνει 

τθ ςυμφωνία και κα ςθμειωκεί θ αντίςτοιχθ παράγραφοσ του Ρίνακα Συμμόρφωςθσ, ςτθν οποία 

καταγράφεται θ ηθτοφμενθ προδιαγραφι (π.χ. Ρροδ. 4.18)  

Το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ προςφοράσ κα υποβλθκεί και ςε θλεκτρονικι μορφι (CD ι DVD  ςε 

WORD και  PDF μορφι ), το οποίο κα περιλαμβάνεται ςτον ςφραγιςμζνο φάκελο τθσ τεχνικισ 

προςφοράσ. Μόνθ εξαίρεςθ αποτελοφν τα ςυνοδευτικά φυλλάδια (prospectus, ςυνοπτικά 

φυλλάδια τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν υλικοφ / λογιςμικοφ κλπ.) τα οποία μπορεί να υποβλθκοφν 

μόνον εντφπωσ εφόςον υπάρχει τεκμθριωμζνθ αδυναμία υποβολισ τουσ ςε θλεκτρονικι μορφι. 

 

1.4.3.- Φάκελοσ με τθν ζνδειξθ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ : τοποκετοφνται ςε ξεχωριςτό  

ςφραγιςμζνο φάκελο μζςα ςτον κυρίωσ φάκελο, με τθν ζνδειξθ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΨΟΑ» 

(πρωτότυπο και αντίγραφο), επί ποινι αποκλειςμοφ, ςυμπλθρωμζνοι και υπογεγραμμζνοι οι  

πίνακεσ οικονομικισ προςφοράσ του ςυμμετζχοντοσ. Θ οικονομικι προςφορά κα ςυνταχκεί 

ςφμφωνα με τον Ρίνακα ςτο Ραράρτθμα Θϋ και τα όςα ορίηονται ςε αυτό. 

 Το περιεχόμενο τθσ οικονομικισ  προςφοράσ κα υποβλθκεί και ςε θλεκτρονικι μορφι (CD ι 

DVD  ςε WORD και  PDF μορφι ), το οποίο κα περιλαμβάνεται ςτον ςφραγιςμζνο φάκελο τθσ 

Οικονομικισ  προςφοράσ. 

 Θ τιμι πρζπει να δίνεται ςε ευρϊ (€) ςφμφωνα με τον αφξοντα αρικμό των υπθρεςιϊν τθσ 
ςυνθμμζνθσ κατάςταςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των υπζρ τρίτων κρατιςεων για παράδοςθ 
των εμπορευμάτων ελεφκερων ςτο Νοςοκομείο, και να αναγράφεται ολογράφωσ και 
αρικμθτικϊσ και θ μορφι των δεκαδικϊν δεν κα είναι πλζον των δφο ψθφίων. Στθν 
προςφερόμενθ τιμι επιςθμαίνεται πρζπει να περιλαμβάνεται το ςφνολο των κρατιςεων 
εκτόσ από τον Ψ.Ρ.Α., ο οποίοσ κα αναφζρεται χωριςτά. Οι προςφερόμενεσ τιμζσ  πρζπει να 
είναι κατϊτερεσ ι ίςεσ αυτϊν του παρατθρθτθρίου τθσ Ε.Π.Τ.(όπου υπάρχουν κα 
αναγράφεται ο αντίςτοιχοσ κωδικόσ) (w.w.w.epromy.gr), ςε διαφορετικι περίπτωςθ 
τίκενται εκτόσ προδιαγραφϊν και οι προςφορζσ κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 
 
κα πρζπει να αναφζρεται με ΤΠΕΤΘΤΝΘ ΔΘΛΩΘ (άρκρο 8 παρ. 4 Ν.1599/1986)  ότι δεν 
υπάρχει αντιςτοίχιςθ με το Π.Σ. 
 

Επιςθμαίνουμε τθν προςοχι ςασ ςτα ακόλουκα : 

1.4.4- Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΫΝ ΣΥΜΜΕΤΟΩΘΣ, ΤΕΩΝΙΚΘΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ 

προςφοράσ κα φζρουν και τισ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου. 

1.4.5. –Σε περίπτωςθ που τα ΤΕΩΝΙΚΑ ςτοιχεία τθσ προςφοράσ δεν είναι δυνατόν, λόγω του 

μεγάλου όγκου, να τοποκετθκοφν ςτον κυρίωσ φάκελο, τότε αυτά ςυςκευάηονται ιδιαίτερα και 
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ακολουκοφν τον κυρίωσ φάκελο με τθν ζνδειξθ «ΡΑΑΤΘΜΑ ΡΟΣΨΟΑΣ» και τισ λοιπζσ 

ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου 

1.4.6.-Σε περίπτωςθ ςυνυποβολισ με τθν προςφορά ςτοιχείων και πλθροφοριϊν 

εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα θ γνωςτοποίθςθ των οποίων ςτουσ ςυνδιαγωνιηόμενουσ κα ζκιγε 

τα ζννομα ςυμφζροντα τουσ, τότε ο προςφζρων οφείλει να ςθμειϊνει επ' αυτϊν τθν ζνδειξθ « 

πλθροφορίεσ εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα». Σε αντίκετθ περίπτωςθ κα δφναται να λαμβάνουν 

γνϊςθ αυτϊν των πλθροφοριϊν οι ςυνδιαγωνιηόμενοι. Θ ζννοια τθσ πλθροφορίασ 

εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα αφορά μόνον τθν προςταςία του απορριτου που καλφπτει τεχνικά ι 

Εμπορικά ηθτιματα τθσ επιχείρθςθσ του ενδιαφερομζνου. 

1.4.7. Οι προςφορζσ δεν πρζπει να ζχουν ξζςματα, ςβθςίματα, προςκικεσ, διορκϊςεισ. Εάν 

υπάρχει ςτθν προςφορά οποιαδιποτε προςκικθ ι διόρκωςθ, αυτι πρζπει να είναι 

κακαρογραμμζνθ και μονογραμμζνθ από τον προςφζροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβισ 

και αποςφράγιςθσ των προςφορϊν, κατά τον ζλεγχο, μονογράφει και ςφραγίηει τθν τυχόν 

διόρκωςθ ι προςκικθ. Θ προςφορά απορρίπτεται , όταν υπάρχουν ςε  αυτιν  διορκϊςεισ που 

τθν κακιςτοφν αςαφι, κατά τθν κρίςθ του οργάνου αξιολόγθςθσ των προςφορϊν. 

1.4.8. Ο προςφζρων, εφόςον δεν ζχει αςκιςει, εμπροκζςμωσ τθν ζνςταςθ του άρκρου 127, του 

Ν. 4412/2016  κατά τθσ διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ, ι ζχει απορριφκεί θ ανωτζρω ζνςταςθ, 

κεωρείται ότι αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφυλάκτωσ όλουσ τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ ι 

πρόςκλθςθσ και δεν δφναται, με τθν προςφορά του ι με οιονδιποτε άλλο τρόπο, να αποκροφςει 

ευκζωσ ι εμμζςωσ τουσ ανωτζρω όρουσ. 

Θ άςκθςθ ενςτάςεωσ κατά τθσ διακιρυξθσ δεν κωλφει τθ ςυμμετοχι ςτον Διαγωνιςμό.  

Μετά τθν κατάκεςθ τθσ προςφοράσ, επί νομίμωσ υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν οι 

διαγωνιηόμενοι παρζχουν διευκρινιςεισ μόνο όταν αυτζσ ηθτοφνται από αρμόδιο όργανο είτε 

κατά τθν ενϊπιον του διαδικαςία, είτε κατόπιν εγγράφου τθσ Υπθρεςίασ, μετά τθν ςχετικι 

γνωμοδότθςθ του οργάνου. Από τισ διευκρινιςεισ, οι οποίεσ παρζχονται, ςφμφωνα με τα 

παραπάνω, λαμβάνονται υπόψθ μόνο εκείνεσ που αναφζρονται ςτα ςθμεία για τα οποία 

υποβλικθκε ςχετικό αίτθμα από το αρμόδιο όργανο.   

1.4.9. Τα ζγγραφα που απαιτοφνται για τθ διενζργεια των διαγωνιςμϊν και τθ ςυμμετοχι ςε 

αυτοφσ, ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  

1.4.10. Εάν από τθ διακιρυξθ ι τθν πρόςκλθςθ προβλζπεται ότι μαηί με τθν προςφορά πρζπει 

να κατατεκοφν και δείγματα του υλικοφ, αυτά κατατίκενται πριν από τον διαγωνιςμό ςτθν 

Υπθρεςία, θ δε ςχετικι απόδειξθ υποβάλλεται μαηί με τθν προςφορά. 

1.4.11. Οι προςφορζσ μπορεί να αποςτζλλονται ςτθν Τπθρεςία με οποιοδιποτε τρόπο ςτο 

Γραφείο Προμθκειϊν (1οσ όροφοσ) του Γ.Ν. Άρτασ (Λόφοσ Περάνκθσ 1, Σ.Κ. 47100, ΑΡΣΑ) με 

τθν απαραίτθτθ όμωσ προχπόκεςθ ότι αυτζσ  κα περιζρχονται ςτθν Τπθρεςία μζχρι τθν 

προθγοφμενθ τθσ θμερομθνίασ διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ. 
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1.4.12. Στισ περιπτϊςεισ που οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ι οι ταχυδρομικά αποςτελλόμενεσ 

προςφορζσ δεν τθροφν τα οριηόμενα από τισ διατάξεισ των προθγοφμενων παραγράφων του 

παρόντοσ άρκρου, δεν λαμβάνονται υπόψθ. 

1.4.13. Ρροςφορζσ που περιζχονται ςτθν Υπθρεςία με οποιοδιποτε τρόπο, πριν τθν διενζργεια 

του Διαγωνιςμοφ, δεν αποςφραγίηονται αλλά παραδίδονται ςτα αρμόδια όργανα αποςφράγιςθσ 

των προςφορϊν που παραλαμβάνουν τισ προςφορζσ, προ τθσ εκπνοισ τθσ προκεςμίασ που 

κακορίηεται από τθ διακιρυξθ ι τθν πρόςκλθςθ, προκειμζνου να αποςφραγιςτοφν μαηί με τισ 

άλλεσ που κατατζκθκαν με τθν προαναφερομζνθ διαδικαςία. Επίςθσ, επιςτρζφονται χωρίσ να 

αποςφραγιςτοφν και οι προςφορζσ που υποβάλλονται ι περιζχονται ςτθν Τπθρεςία, με 

οποιοδιποτε τρόπο, εκπρόκεςμα. 

1.4.14. Θ Επιτροπι Ραραλαβισ και Αποςφράγιςθσ προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ 

παραλαβισ & αποςφράγιςθσ των προςφορϊν, τθν θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται από τθν 

διακιρυξθ. 

1.4.15. Θ παραλαβι & αποςφράγιςθ των προςφορϊν γίνεται δθμόςια από τθν Επιτροπι 

Ραραλαβισ  & Αποςφράγιςθσ των προςφορϊν. 

1.4.16. Οι δικαιοφμενοι παρευρίςκονται ςτθ διαδικαςία αποςφράγιςθσ των προςφορϊν, 

λαμβάνουν γνϊςθ των ςυμμεταςχόντων ςτο διαγωνιςμό, κακϊσ επίςθσ και των τιμϊν που 

προςφζρκθκαν. 

1.5.  Θ Αποςφράγιςθ του φακζλου των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, των τεχνικϊν 

προςφορϊν και των οικονομικϊν προςφορϊν μποροφν να γίνουν ςε μία δθμόςια ςυνεδρίαςθ, 

κατά τθν κρίςθ τθσ επιτροπισ (Άρκρο 117 παρ. 4) οπότε και ςυντάςςεται ζνα ενιαίο πρακτικό. 

1.6. Οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν, για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν κατά τθν 

αξιολόγθςθ των τεχνικϊν και λοιπϊν ςτοιχείων αποδεκτζσ δεν αποςφραγίηονται αλλά 

επιςτρζφονται μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ του διαγωνιςμοφ (ςτουσ 

δικαιοφχουσ).  

1.7. Ο προςφζρων κα δθλϊνει αναλυτικά τθν ςυμμόρφωςθ ι απόκλιςθ των προςφερομζνων 

ειδϊν ςε ςχζςθ με τισ αντίςτοιχεσ προδιαγραφζσ τθσ Διακιρυξθσ. 

1.8.  Ρεριπτϊςεισ προςφορϊν που παρουςιάηουν αποκλίςεισ από τουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ  

κα απορρίπτονται.   

1.9.  Αντιπροςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.  

1.10. Διευκρινίςεισ που δίνονται από τουσ προςφζροντεσ οποτεδιποτε μετά τθν λιξθ χρόνου 

κατάκεςθσ των προςφορϊν τουσ δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

 Διευκρινίςεισ δίδονται μόνο όταν ηθτοφνται από ςυλλογικό όργανο, είτε ενϊπιον του είτε 

φςτερα από ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ μετά από ςχετικι γνωμοδότθςθ του ςυλλογικοφ οργάνου. 

Σθμειϊνεται ότι, από τισ διευκρινίςεισ που δίδονται ςφμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται 

υπόψθ μόνο εκείνεσ που αναφζρονται ςτα ςθμεία που ηθτικθκαν. 
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1.11.  Πζραν τθσ κφριασ προςφοράσ δεν γίνονται δεκτζσ εναλλακτικζσ προςφορζσ. 

1.12. Οι Τποψιφιοι Ανάδοχοι δεν ζχουν δικαίωμα να αποςφρουν τθν προςφορά τουσ ι μζροσ 

τθσ μετά τθν κατάκεςι τθσ. ε περίπτωςθ που θ προςφορά ι μζροσ τθσ αποςυρκεί, ο 

διαγωνιηόμενοσ υπόκειται ςε κυρϊςεισ και ειδικότερα: 

• Ζκπτωςθ και απϊλεια κάκε δικαιϊματοσ για κατακφρωςθ 

• Κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ (εάν απαιτείται) χωρίσ άλλθ διατφπωςθ ι δικαςτικι 

ενζργεια. 

 

2- ΡΘΣΡΑ ΘΘΙΚΟΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ 

-Απορρίπτονται προςφορζσ επιχειριςεων (καταςκευαςτικϊν ι εμπορικϊν) που κατά 

παράβαςθ των Άρκρων 138 και 182 τθσ Διεκνοφσ Σφμβαςθσ Εργαςίασ απαςχολοφν ι 

εκμεταλλεφονται ανθλίκουσ κάτω των 15 ετϊν. 

- Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ τθρεί τισ 

υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, 

κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ 

Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, 

κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του 

Ρροςαρτιματοσ Α' του Ν. 4412/2016. 

3- Ε Γ Γ Τ Θ  Ε Ι   

3.1  Οι εγγυιςεισ εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - 

μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Ωϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, 

ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από 

το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και 

Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Τα αντίςτοιχα 

ζγγραφα των εγγυιςεων αν δεν είναι διατυπωμζνα ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα κα ςυνοδεφονται 

από επίςθμθ μετάφραςθ. Οι εγγυιςεισ, κα πρζπει να περιλαμβάνουν κατϋ ελάχιςτον τα 

ςτοιχεία που αναφζρονται ςτο άρκρο 72 παρ. 4 του Ν. 4412/2016. 

3.2  Εγγυθτικι Επιςτολι υμμετοχισ  

Εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ ςτο Διαγωνιςμό ΔΕΝ απαιτείται για τον παρόντα 

Διαγωνιςμό. 

3.3 Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ  

Για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ φμβαςθσ, οι προμθκευτζσ είναι υποχρεωμζνοι να 

κατακζτουν εγγυθτικι επιςτολι που να καλφπτει το 5% τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ 

χωρίσ να υπολογίηεται ο Φ.Π.Α. 
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3.4  Οι εγγυιςεισ καλισ εκτζλεςθσ πρζπει να προβλζπουν ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ 

τουσ το οφειλόμενο ποςό υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου και κα πρζπει 

να είναι ςφμφωνεσ με τα ςυνθμμζνα υποδείγματα. 

3.5  Κατά τα λοιπά ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 72 του Ν. 4412/2016. 

 

4-  ΣΙΜ Ε  

4.1.1 Οι τιμζσ κα πρζπει να δίδονται ςε ΕΤΡΩ κα αναγράφονται δε ολογράφωσ και 

αρικμθτικϊσ. 

4.1.2. Οι τιμζσ κα δίδονται ωσ εξισ:           

         Ι.   Σιμι με κρατιςεισ χωρίσ Φ .Π .Α. 

         ΙΙ. Ποςοςτό Φ. Π. Α. επί τοισ %, ςτο οποίο υπάγεται το είδοσ (ε περίπτωςθ που 

αναφζρεται  εςφαλμζνοσ Φ. Π. Α αυτόσ κα διορκϊνεται από τθν Τπθρεςία).  

            Θ τιμι με κρατιςεισ χωρίσ Φ .Π. Α. κα λαμβάνεται για τθν ςφγκριςθ των προςφορϊν.  

Η αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ  πιεόλ ζπκθέξνπζα από 
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κόλν βάζεη ηηκήο. 

 Η νηθνλνκηθή επνκέλσο πξνζθνξά ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη  όιεο ηηο  ηηκέο 
όπσο πξνζδηνξίδνληαη αλσηέξσ θαη νη νπνίεο ζα πξέπεη λα ππνινγίδνληαη άλεπ Φ.Π.Α. 

4.2  Ρροςφορζσ που δεν δίνουν τισ τιμζσ ςε ΕΥΫ ι που κακορίηουν ςχζςθ ΕΥΫ προσ ξζνο 

νόμιςμα κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

4.3  Θ αναγραφι τθσ τιμισ ςε ΕΥΫ, μπορεί να γίνεται με δφο ι και περιςςότερα δεκαδικά 

ψθφία (άνευ ορίου), εφόςον χρθςιμοποιείται ςε ενδιάμεςουσ υπολογιςμοφσ. Το γενικό 

ςφνολο ςτρογγυλοποιείται ςε δυο δεκαδικά ψθφία, προσ τα άνω εάν τo τρίτο δεκαδικό ψθφίο 

είναι ίςο ι μεγαλφτερο του πζντε και προσ τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πζντε. 

4.4 Εφόςον από τθν προςφορά δεν προκφπτει με  ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, θ 

προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

4.5. Προςφορζσ που κα κζτουν όρο αναπροςαρμογισ τθσ τιμισ απορρίπτονται ωσ 

απαράδεκτεσ. 

4.6  Εάν ςτο διαγωνιςμό οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι υπερβολικά χαμθλζσ κα εξετάηονται 

λεπτομερϊσ οι προςφορζσ πριν τθν ζκδοςθ απόφαςθσ κατακφρωςθσ. Για τον ςκοπό αυτό κα 

ηθτθκοφν από τον προςφζροντα να παραςχεκοφν εγγράφωσ οι αναγκαίεσ διευκρινίςεισ 

ςχετικά με τον οικονομικό χαρακτιρα τθσ διαδικαςίασ, όπωσ αυτά ορίηονται και ςτα αρ. 88-

89 του Ν.4412/2016 . 

4.7 Θ Υπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτοιχεία 

απαραίτθτα για τθν τεκμθρίωςθ των προςφερομζνων τιμϊν, οι δε προμθκευτζσ υποχρεοφνται 

να παρζχουν αυτά. 
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5-   ΧΡΟΝΟ ΙΧΤ ΣΘ ΤΜΒΑΘ  

 Ο χρόνοσ διάρκειασ τθσ Σφμβαςθσ ορίηεται  ςε ΔΤΟΜΙΘ (2 ½ ) ΜΘΝΕ θαη ζα ιπζεί 

απηνδίθαηα ζε πεξίπησζε νινθιήξσζεο ηνπ αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ άλσ ησλ 

νξίσλ ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηνπ ΠΠΤΦΤ 2015-ΠΙΣΩΔΙ 2016-17 πνπ δηελεξγείηαη 

από ην Γ.Ν. Άξηαο.  

 

6. ΚΑΣΑΡΣΙΘ ΤΜΒΑΘ  

 1.Θ ςφμβαςθ πρζπει να υπογραφεί μζςα ςε είκοςι (20) θμζρεσ από τθν ανακοίνωςθ ςτον 

ενδιαφερόμενο τθσ κατακυρωτικισ απόφαςθσ, προςκομίηοντασ τθν εγγυθτικι  επιςτολι 

καλισ εκτζλεςθσ των όρων τθσ  ςφμβαςθσ. 

2. Υπεφκυνο  για τθν ορκι εκτζλεςθ τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ είναι το Γ.Ν. Άρτασ 

                        

 7. ΣΡΟΠΟ ΠΛΘΡΩΜΘ- ΚΡΑΣΘΕΙ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ 

Πλεσ οι πλθρωμζσ κα γίνονται ςε ευρϊ για το 100 % τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν  οριςτικι 
παραλαβι των υλικϊν και με τθν προςκόμιςθ των νομίμων δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται 
από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ κατά το χρόνο πλθρωμισ και ςε χρόνο προςδιοριηόμενο από τθν 
αναγκαία διοικθτικι διαδικαςία για ζκδοςθ των ςχετικϊν χρθματικϊν ενταλμάτων.  
  
Για όλεσ τισ πλθρωμζσ κα εκδίδονται τα απαραίτθτα νόμιμα παραςτατικά / δικαιολογθτικά. Από 
κάκε τιμολόγιο του προμθκευτι κα γίνονται όλεσ οι νόμιμεσ κρατιςεισ, ςφμφωνα με τουσ 
ιςχφοντεσ κάκε φορά Νόμουσ και ςχετικζσ Εγκυκλίουσ των αρμόδιων Υπουργείων.   
 Σε περίπτωςθ που θ πλθρωμι του ςυμβαςιοφχου κακυςτεριςει από τθν ανακζτουςα αρχι 
εξιντα (60) θμζρεσ μετά τθν υποβολι του τιμολογίου πϊλθςθσ από αυτόν, θ ανακζτουςα αρχι 
(οφειλζτθσ), ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτον ΡΔ 166/2003 ( ΨΕΚ 138/Α/5-6-2003 ) « 
Ρροςαρμογι τθσ Ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν οδθγία 2000/35 τθσ 29-6-2000 για τθν 
καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ», κακίςταται 
υπεριμεροσ και οφείλει τόκουσ χωρίσ να απαιτείται όχλθςθ από τον ςυμβαςιοφχο.  
 
Ϋσ προσ τα δικαιολογθτικά πλθρωμισ και λοιπά ςτοιχεία ιςχφουν τα όςα αναφζρονται ςτο αρ. 
200 του Ν. 4412/2016. 
 
 Ο προμθκευτισ κατά τθν πλθρωμι υπόκειται ςτισ εκάςτοτε υπό του νόμου οριηόμενεσ 
κρατιςεισ.        
Θα παρακρατείται :  
   1. Τπζρ  ΕΑΑΔΘΤ : α) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ 
προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ 
τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων ( άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει).  
β) Χαρτόςθμο 3% επί τθσ κράτθςθσ τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.Τ. και ΟΓΑ 20% επί τθσ κράτθςθσ του 
χαρτοςιμου.  
2. Τπζρ των Οργανιςμϊν Ψυχικισ Τγείασ: Κράτθςθ 2% επί τθσ αξίασ του τιμολογίου τθσ 
ςφμβαςθσ μετά τθν αφαίρεςθ του ΦΠΑ και κάκε άλλου παρακρατοφμενου ποςοφ υπζρ 
τρίτων,  θ οποία ειςιχκθ με το άρκρο 3 παρ. ββ (μετά τθν αναρίκμθςθ μζςω του Ν. 
3846/2010,άρκρο 24) εδάφιο ε του Ν. 3580/2007, και επανεμφανίηεται ςτο άρκρο 24&6 
Ν.3846/2010 (ΦΕΚ 66Α/11-5-2010) 
3.Κατά τθν πλθρωμι του τιμιματοσ των αγακϊν παρακρατείται φόροσ ειςοδιματοσ ςφμφωνα 
με το άρκρο 24 του Ν. 2198/1994 φόροσ ειςοδιματοσ όπωσ ιςχφει . 
4. Τπζρ Α.Ε.Π.Π.: α) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ ςυνολικισ αξίασ κάκε 
αρχικισ, τροποποιθτικισ ι ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ, προ φόρων και κρατιςεων, υπζρ τθσ 
Αρχισ Εξζταςθσ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν (ΦΕΚ Β 969/22-3-2017).  



ΑΔΑ: 78ΘΡ4690ΒΒ-00Ο



16 
 

β) Χαρτόςθμο 3% επί τθσ κράτθςθσ τθσ Α.Ε.Π.Π. και ΟΓΑ 20% επί τθσ κράτθςθσ του 
χαρτοςιμου.  
Ο ΦΠΑ καταβάλλετε από τθν υπθρεςία. 
 

8. ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΕ ΠΡΟΦΤΓΕ 

1. Σε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία άςκθςισ τθσ είναι 

πζντε (5) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτο ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορζα. Για τθν άςκθςθ ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ ι τθσ πρόςκλθςθσ, θ ζνςταςθ 

υποβάλλεται μζχρι πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ 

προςφορϊν. 

2. Θ ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία αποφαςίηει, ςφμφωνα με 

τα οριηόμενα και ςτο άρκρο 221 του Ν. 4412/2016, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν, μετά 

τθν άπρακτθ πάροδο τθσ οποίασ τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ. Για το παραδεκτό τθσ 

άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι παραβόλου υπζρ του 

Δθμοςίου ποςοφ ίςου με το ζνα τοισ εκατό  ( 1 %) επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Το 

παράβολο επιςτρζφεται με πράξθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι από το 

αποφαςίηον διοικθτικό όργανο. 

 

9- ΚΑΣΑΚΤΡΩΘ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΣΑΚΤΡΩΘ ΜΕΡΟΤ ΣΘ ΤΠΘΡΕΙΑ  

Θ κατακφρωςθ γίνεται με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ 

αρμόδιασ επιτροπισ. Θ ανακοίνωςθ τθσ κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ γίνεται εγγράφωσ προσ 

τον επιλεγζντα από τθν ανακζτουςα αρχι, .Από τθν ανακοίνωςθ του αποτελζςματοσ του 

διαγωνιςμοφ ςτον Ανάδοχο, θ Σφμβαςθ κεωρείται ότι ζχει ςυναφκεί, το δε ζγγραφο (Σφμβαςθ) 

που ακολουκεί ζχει μόνον αποδεικτικό χαρακτιρα. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι, μετά από ςχετικι αιτιολογθμζνθ γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ 

& Αξιολόγθςθσ προςφορϊν, διατθρεί το δικαίωμα κατακφρωςθσ του αποτελζςματοσ του 

διαγωνιςμοφ για μζροσ τθσ Υπθρεςίασ , που ςε καμία περίπτωςθ δεν κα αναλογεί ςε ποςοςτό 

μικρότερο του 50% του ςυνολικά προβλεπόμενου ςτθ Διακιρυξθ. 

Επίςθσ, διατθρεί το δικαίωμα κατακφρωςθσ μεγαλφτερου ποςοςτοφ των προςφερόμενων 

Υπθρεςιϊν  από το αρχικά προβλεπόμενο ςτθ Διακιρυξθ ςε ποςοςτό που δεν μπορεί να 

υπερβαίνει το 30% του ςυνολικά προβλεπόμενου προχπολογιςμοφ. 

Κατά τα λοιπά ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτισ διατάξεισ των  άρκρων 104 7 105 του Ν.4412/2016. 

Σε περίπτωςθ που υπάρχουν ιςότιμεσ ι ιςοδφναμεσ προςφορζσ τελικόσ Ανάδοχοσ επιλζγεται ο 

μειοδότθσ μετά από κλιρωςθ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου 

και παρουςία των οικονομικϊν φορζων(ν.4412/2016 Άρκρο 90) 
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Θ υποβολι μόνο μίασ προςφοράσ  δεν αποτελεί κϊλυμα για τθ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ του 

διαγωνιςμοφ  και τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ (ν.4412/2016 άρκρο 117 παρ.3) 

Θ κατακφρωςθ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ, κα γίνει από το Διοικθτικό Συμβοφλιο του 

Νοςοκομείου και κα ανακοινωκεί εγγράφωσ ςτον ανακθρυχκζντα Ανάδοχο. 

Στον ανάδοχο που κα γίνει κατακφρωςθ το Νοςοκομείο αποςτζλλει ςχετικι ανακοίνωςθ που 

αναφζρει και τθν προκεςμία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. 

  

10- ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΣΑΙΩΘ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

Θ Ανακζτουςα Αρχι, μετά από ςχετικι γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ των 

Αποτελεςμάτων του Διαγωνιςμοφ, διατθρεί το δικαίωμα: 

α. να αποφαςίςει τθ ματαίωςθ, ακφρωςθ ι διακοπι του διαγωνιςμοφ 

β. να αποφαςίςει με ειδικά αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθ ματαίωςθ του διαγωνιςμοφ και τθν 

επανάλθψι του με τροποποίθςθ ι μθ των όρων και των προδιαγραφϊν τθσ Διακιρυξθσ 

γ. να αποφαςίςει τθ ματαίωςθ του διαγωνιςμοφ και να προςφφγει ςτθ διαδικαςία τθσ 

διαπραγμάτευςθσ, εφ’ όςον ιςχφουν οι προχποκζςεισ που προβλζπονται ςτισ κείμενεσ διατάξεισ 

περί δθμοςίων ςυμβάςεων. 

δ. για τουσ λόγουσ, όπωσ αυτοί ορίηονται ςτο άρκρο 106 παρ. 1-5. του ν.4412/2016. 

 

11- ΠΑΡΑΔΟΘ – ΠΑΡΑΛΑΒΘ 

Η εθηέιεζε ησλ ππεξεζηώλ  ζα γίλεηαη ζύκθσλα κε ηηο εθάζηνηε αλάγθεο ηνπ Γεληθνύ 

Ννζνθνκείνπ Άξηαο θαη ησλ ηκεκάησλ αξκνδηόηεηάο ηνπ όπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζην 

Παξάξηεκα Σ΄(Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο). 

Θ  παραλαβι του κα πραγματοποιθκεί από αρμόδια επιτροπι  παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ 

που κα ςυγκροτθκεί για το ςκοπό αυτό  και  κα εκδίδει  ςχετικά πρωτόκολλα  παραλαβισ .  

 

                                                          ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Γϋ 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΣΘΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΘ ΣΘΝ ΠΛΕΟΝ ΤΜΦΕΡΟΤΑ ΑΠΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΑΠΟΨΘ ΠΡΟΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΕΙ ΣΙΜΘ 

 Για τθν επιλογι τθσ προςφοράσ με τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά 

μόνο βάςει τιμισ, αξιολογοφνται μόνο οι προςφορζσ που είναι αποδεκτζσ, ςφμφωνα με τουσ 

κακοριηόμενουσ ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ.      

 

                                                            ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ  Δϋ 

                                                                ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
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ΚΤΡΩΕΙ Ε ΒΑΡΟ ΣΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ 

Εκτόσ  από τισ κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτον Ν. 4412/2016,  ο προμθκευτισ κα βαρφνεται 

και για κάκε ηθμιά που τυχόν κα προκφψει, ςτθν υπθρεςία κ.λ.π από τθ μθ εκτζλεςθ ι κακι 

εκτζλεςθ τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.                                                                                                             

 

ΑΝΕΠΙΦΤΛΑΚΣΘ ΑΠΟΔΟΧΘ ΣΩΝ ΟΡΩΝ 

Με τθν ςυμμετοχι ςτον διαγωνιςμό και χωρίσ άλλθ διλωςθ ι ειδικι μνεία ςτθν προςφορά 

αποδεικνφεται θ ανεπιφφλακτθ αποδοχι τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ . 

 

                                             ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ  Εϋ 

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ  
 
Ρροσ (Ανακζτουςα Αρχι) : ______________________________  
Εκδότθσ : ____________________  
Τράπεηα:_______________________________________________ 
Κατάςτθμα:______________________________________________  
(Δ/νςθ οδόσ- αρικμόσ Τ.Κ. – FAX) ____________________________  
Θμερομθνία Ζκδοςθσ: _____________________________________  
  
 ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ, ΥΡ’ ΑΙΘΜΟΝ ....     
 ΓΙΑ………….. ΕΥΫ  
 Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ 
διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, υπζρ : 
 (ε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ εταιρίασ  
Επωνυμία : …………………..Ζδρα …………… Οδόσ …………. 
 Αρικμόσ ………..Σ.Κ. ……………. Α.Φ.Μ……………………… Δ.ΟΤ…………….. 
(ε  περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ : των Εταιριϊν  
Α) Επωνυμία : …………………..Ζδρα …………… Οδόσ …………. 
 Αρικμόσ ………..Σ.Κ. ……………. Α.Φ.Μ……………………… Δ.ΟΤ…………….. 
Β) Επωνυμία : …………………..Ζδρα …………… Οδόσ …………. 
 Αρικμόσ ………..Σ.Κ. ……………. Α.Φ.Μ……………………… Δ.ΟΤ…………….. 
Γ) Επωνυμία : …………………..Ζδρα …………… Οδόσ …………. 
 Αρικμόσ ………..Σ.Κ. ……………. Α.Φ.Μ……………………… Δ.ΟΤ…………….. 
 
Μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και 
εισ ολόκλθρων υπόχρεων μεταξφ τουσ,  εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι 
Κοινοπραξίασ),  
 και μζχρι του ποςοφ των......................... ευρϊ, για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ με 
αρικμό...................... που αφορά ςτο διαγωνιςμό του ………….………………….., με 
θμερομθνία…………..,  με αντικείμενο «……………….….» και ςυγκεκριμζνα για το τμιμα του ζργου 
……………….. ςυνολικισ αξίασ ………........, ςφμφωνα με τθ με αρικμό................... Διακιρυξι ςασ.  
 Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ  και υποχρεοφμαςτε να ςασ 
καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να 
ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ 
ειδοποίθςι ςασ.  
Ωρόνοσ Ιςχφοσ :  Θ παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε 
ζγγραφθ διλωςι ςασ,  ότι μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηά μασ απαλλαγμζνθ από κάκε 
ςχετικι υποχρζωςθ.  
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 Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε 
ιςχφον πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου.  
 

                                                        ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Σϋ 

 

 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΑΝΑΔΕΙΞΘ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΠΑΡΟΧΘ  ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΕΠΙΚΕΤΘ 

ΤΝΣΘΡΘΘ ΜΘΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ  ΣΟΤ Γ.Ν 

ΑΡΣΑ , ΚΕ. Φ.Ι. ΑΠ. ΑΡΣΑ,ΣΟΤ ΞΕΝΩΝΑ ΜΕΛΙΑΝΘΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΣΕΤΟΜΕΝΩΝ 

ΔΙΑΜΕΡΙΜΑΣΩΝ 

 
ΤΓΓΡΑΦΘ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 

Αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ Διακιρυξθσ Διαγωνιςμοφ για τθν επιςκευι και  
ςυντιρθςθ μθχανολογικϊν και θλεκτρολογικϊν εγκαταςτάςεων κτιρίων του Γ.Ν. 

Άρτασ,  του ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. Άρτασ, του Ξενϊνα Μελιςάνκια και προςτατευόμενων 
διαμεριςμάτων. 

 
1. ΓΕΝΙΚΑ 
Σκοπόσ τθσ παροφςθσ είναι να κακοριςκοφν τα πλαίςια μζςα ςτα οποία κα γίνει θ  
ςυντιρθςθ του Θ/Μ εξοπλιςμοφ του Νοςοκομείου του ΚΕ.Ψ.Ι.ΑΡ. του Ξενϊνα και των 
Διαμεριςμάτων. 
2. ΕΙΡΑ ΙΧΤΟ ΤΜΒΑΣΙΚΩΝ ΣΕΤΧΩΝ  
Τα παρακάτω τεφχθ, μαηί με όλα τα τεφχθ και ζγγραφα που προςαρτϊνται ςϋ αυτά ι τα 
ςυμπλθρϊνουν, αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ ςφμβαςθσ που κα καταρτιςτεί και 
ταξινομοφνται κατά ςειρά ιςχφοσ:  

1. Σφμβαςθ 

2. Τεχνικι Ρροςφορά  

3. Οικονομικι Ρροςφορά 

4. Διακιρυξθ 

5. Συγγραφι Υποχρεϊςεων 

3. ΟΡΟΛΟΓΙΑ-ΕΡΜΘΝΕΙΑ ΟΡΩΝ 
Ππου ςτα κείμενα του παρόντοσ τεφχουσ και τθσ ςφμβαςθσ γίνεται χριςθ των 
παρακάτω όρων θ ζννοια αυτϊν κα είναι θ εξισ:  

 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ: Το Γενικό Νοςοκομείο Άρτασ. 

 ΞΕΝΩΝΑ ΜΕΛΙΑΝΘΙΑ: Ξενϊνασ Μελιςάνκια και Αϋ,Βϋ προςτατευόμενα 

διαμερίςματα 

 ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ: Το  Κζντρο Ψυςικισ και Ιατρικισ Αποκατάςταςθσ Άρτασ.  

 ΕΡΓΟ: Το ςφνολο των εργαςιϊν και υποχρεϊςεων του ΑΝΑΔΟΩΟΥ των 

ςυμπεριλαμβανομζνων ςτο αντικείμενο τθσ παροφςθσ.  

 ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΘ ι ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ: Το Γενικό Νοςοκομείο Άρτασ.  

 ΑΝΑΔΟΧΟ: Το νομικό πρόςωπο ςτο οποίο ανατίκεται με τθ ςφμβαςθ θ 

εκτζλεςθ του ζργου. 
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 ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΘ ΑΡΧΘ: Το Γενικό Νοςοκομείο Άρτασ. 

 ΔΙΕΤΘΤΝΟΤΑ ΤΠΘΡΕΙΑ: Θ Τεχνικι Υπθρεςία του Νοςοκομείου Άρτασ.  

 ΤΜΒΑΘ: Το ςφνολο των όρων που προςδιορίηουν τα δικαιϊματα και τισ 

υποχρεϊςεισ των αντιςυμβαλλομζνων, δθλαδι του Εργοδότθ και του Αναδόχου, και 

περιλαμβάνονται ςτα τεφχθ του διαγωνιςμοφ, ςτθν απόφαςθ ζγκριςθσ του 

αποτελζςματοσ και το ςχετικό  ιδιωτικό ςυμφωνθτικό που κα υπογραφεί μεταξφ των 

δφο ςυμβαλλομζνων μερϊν. 

 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΟ ι ΕΠΙΒΛΕΨΘ: Ο οριηόμενοσ από τθν ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ 

ΑΩΘ Μθχανικόσ ωσ αρμόδιοσ για τθν παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ εν λόγω 

ςφμβαςθσ και οι τυχόν οριηόμενοι με τον ίδιο τρόπο αναπλθρωτζσ του.  

 ΕΡΓΑΙΑ: Θ κάκε είδουσ ενζργεια, επζμβαςθ ι φροντίδα που είναι 

απαραίτθτθ και αναγκαία για τθν εκπλιρωςθ του ςκοποφ για τον οποίο καταρτίηεται 

θ παροφςα. 

 ΤΝΣΘΡΘΘ: Το ςφνολο των εργαςιϊν και υποχρεϊςεων του ΑΝΑΔΟΩΟΥ που 

περιλαμβάνονται ςτισ παραγράφουσ 4, 5, 11 και 16 κατωτζρω.  

 Θ/Μ ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΞΕΝΩΝΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ : Το 

ςφνολο των Θ/Μ εγκ/ςεων μθχανθμάτων και ςυςκευϊν του Νοςοκομείου του Ξενϊνα 

και του ΚΕ.Ψ.Ι.ΑΡ  είτε εντόσ των κτιρίων που λειτουργοφν ι κα λειτουργιςουν μζςα 

ςτον χρόνο ιςχφοσ τθσ ςυμβάςεωσ είτε εκτόσ αυτϊν, πλθν των ιατρικϊν 

μθχανθμάτων. Συνοπτικά περιγράφεται ο εν λόγω εξοπλιςμόσ ωσ ακολοφκωσ:  

- ΘΛΕΚΣΡΙΚΟΙ ΤΠΟΣΑΘΜΟΙ: κυψζλθ ΔΕΘ, κυψζλεσ διανομισ μζςθσ τάςεωσ, 
μεταςχθματιςτζσ ιςχφοσ με βοθκθτικά ςυςτιματα αςφαλείασ, πεδία διανομισ 
χαμθλισ τάςεωσ ΔΕΘ & θλεκτροπαραγωγϊν ηευγϊν, ςυςτιματα διόρκωςθσ ςυνφ, 
ςφςτθμα κεμελιακισ γείωςθσ.  

- ΘΛΕΚΣΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΗΕΤΓΘ: Θ/Η κίνθςθσ & φωτιςμοφ, μετά των βοθκθτικϊν τουσ 
εγκαταςτάςεων, δθλ. πίνακεσ αυτοματιςμϊν, δεξαμενι πετρελαίου κλπ.  

- ΘΛΕΚΣΡΙΚΑ ΔΙΚΣΤΑ & ΚΑΣΑΝΑΛΩΕΙ: πίνακεσ φωτιςμοφ και κίνθςθσ, πίνακεσ ΔΕΘ 
και ανάγκθσ, πίνακεσ χειρουργείων, ΜΕΘ, ΜΟΕ, ΜΤΝ, αυτοματιςμοί, κλπ.  

- ΚΕΝΣΡΙΚΑ ΤΣΘΜΑΣΑ UPS: UPS υποςτιριξθσ χειρουργείων, ΜΕΘ, data room κλπ.  
- ΚΕΝΣΡΙΚΟ ΤΣΘΜΑ ΕΛΕΓΧΟΤ (BMS): Ρίνακεσ, κάρτεσ, ελεγκτζσ, δίκτυο 

καλωδίωςθσ, αιςκθτιρια, κλπ.  
- AYTOMAΣΕ ΠΟΡΣΕ 
- ΑΣΜΟ: ατμολζβθτεσ, καυςτιρεσ, δοχείο θμεριςιασ κατανάλωςθσ, απαεριωτισ, 

αντλίεσ τροφοδοςίασ λεβιτων, αντλία τροφοδοςίασ χθμικϊν επεξεργαςίασ νεροφ, 
δίκτυα ςωλθνϊςεων, ατμοπαγίδεσ, υποςτακμοί μείωςθσ πίεςθσ, δοχεία και αντλίεσ 
ςυμπυκνωμάτων κλπ. 

- ΔΙΚΣΤΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ: δεξαμενζσ, δίκτυα, μετρθτζσ ςτάκμθσ κλπ.  
- ΤΔΡΕΤΘ: κεντρικζσ δεξαμενζσ, πιεςτικό  ςυγκρότθμα (αντλίεσ, αεροςυμπιεςτζσ, 

αυτοματιςμοί), αποςκλθρυντζσ, αντλίεσ, κυκλοφορθτζσ, δίκτυα ςωλθνϊςεων, 
boilers νεροφ χριςθσ, βρφςεσ, νεροχφτεσ κλπ.  

- ΑΠΟΧΕΣΕΤΘ: δεξαμενζσ αποςτράγγιςθσ μθχανοςταςίων, δεξαμενι ανάδευςθσ και 
χλωρίωςθσ λυμάτων, δεξαμενι εξουδετζρωςθσ λυμάτων εργαςτθρίων, δίκτυα 
ςωλθνϊςεων και φρεατίων, μθχανιςμοί πλφςθσ λεκανϊν WC, ςιφϊνια δαπζδου, 
αντλιοςτάςια λυμάτων και ομβρίων  κλπ.  

- ΠΤΡΟΒΕΘ: πυροςβεςτικά ςυγκροτιματα (αντλίεσ, κινθτιρεσ, δοχείο διαςτολισ, 
πίνακασ, αυτοματιςμοί), δίκτυα ςωλθνϊςεων, πυροςβεςτικζσ φωλιζσ και κρουνοί 
κλπ.  
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- ΠΤΡΑΝΙΧΝΕΤΘ-ΚΑΣΑΒΕΘ: ςυςτιματα πυρανίχνευςθσ και αυτόματθσ κατάςβεςθσ 
(κεντρικό, υποςτακμοφ, μαγειρείων, δεξαμενισ πετρελαίου, data room κλπ), 
πίνακεσ, πυρανιχνευτζσ (καπνοφ, κερότθτασ κλπ), μπουτόν ςυναγερμοφ, ςειρινεσ, 
φωτιςτικά αςφαλείασ, καλωδιϊςεισ κλπ.  

-  ΠΙΙΝΑ: θλεκτρομθχανολογικζσ εγκαταςτάςεισ και εξοπλιςμοί, μθχανοςτάςιο 
πιςίνασ 

- ΚΕΝΣΡΙΚΘ ΘΕΡΜΑΝΘ: αντλίεσ, κυκλοφορθτζσ, λζβθτεσ κζρμανςθσ και νεροφ 
χριςθσ, καυςτιρεσ, δοχεία διαςτολισ, δίκτυα ςωλθνϊςεων, κερμαντικά ςϊματα, 
κλπ. 

- ΚΛΙΜΑΣΙΜΟ - ΕΞΑΕΡΙΜΟ: αντλίεσ, κυκλοφορθτζσ, ψυκτικά ςυγκροτιματα, 
πφργοι ψφξθσ, τοπικζσ κλιματιςτικζσ μονάδεσ ανεμιςτιρα -ςτοιχείου (FCU’s), 
κεντρικζσ κλιματιςτικζσ μονάδεσ (AHU’s), μονάδεσ αεριςμοφ -κζρμανςθσ (ΜΑΘ), 
κλιματιςτικά διαιροφμενου τφπου (split units), αερόκερμα ατμοφ, δίκτυα 
ςωλθνϊςεων και αεραγωγϊν, ανεμιςτιρεσ και δίκτυα εξαεριςμοφ κλπ.  

- ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΨΤΞΘ: ψυκτικοί κάλαμοι, ψυγεία κάκε τφπου, τράπεηεσ αίματοσ, 
ψφκτεσ πόςιμου νεροφ κλπ. 

- ΙΑΣΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ (Ο2 – N2O – ΡΕΡΙΕΣΜΕΝΟΣ ΑΕΑΣ – ΚΕΝΟ – CO2 – N2): κζντρα 
παραγωγισ και υποςτακμοί διανομισ, αυτοματιςμοί, φιάλεσ, δίκτυα ςωλθνϊςεων.  

- ΠΡΟΠΑΝΙΟ: δίκτυα, φιάλεσ. 
- ΑΠΟΣΕΦΡΩΣΙΚΟ ΚΛΙΒΑΝΟ: κλίβανοσ, καυςτιρεσ, ανεμιςτιρασ, καμινάδα κλπ.  
- ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΤΔΑΣΟ ΜΘΧΑΝΘΜΑΣΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΘ : αποςκλθρυντισ, φίλτρα, 

ςυςκευζσ αντίςτροφθσ όςμωςθσ, δεξαμενζσ, αντλίεσ, ςυςκευζσ UV, δίκτυα 
ςωλθνϊςεων κλπ. 

- ΑΠΟΣΕΙΡΩΘ: κλίβανοι αποςτείρωςθσ με ατμό δικτφου ι ατμογεννιτρια.  
- ΠΛΤΝΣΘΡΙΑ-ΙΔΕΡΩΣΘΡΙΑ: πλυντιρια, ςτεγνωτιρια, ςιδερωτιριο, πρζςεσ ατμοφ, 

αεροςυμπιεςτζσ κλπ. 
- ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ: βραςτιρεσ, φοφρνοι, μθχανζσ κοπισ, κερμοκάλαμοι, ψυγεία, πλυντιρια 

κλπ. 
- ΕΣΙΑΣΟΡΙΟ: θλεκτρομθχανολογικζσ εγκαταςτάςεισ και εξοπλιςμοί.  
- ΑΝΣΙΚΕΡΑΤΝΙΚΘ ΠΡΟΣΑΙΑ: κλωβόσ προςταςίασ, ςυνδζςεισ. 
- ΙΟΔΤΝΑΜΙΚΘ ΠΡΟΣΑΙΑ: μπάρεσ, καλϊδια, ςυνδζςεισ.  
- ΣΘΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ: κζντρο, ςφςτθμα αυτόματου τθλεφωνθτι, ςφςτθμα 

καταγραφισ κλιςεων, ςφςτθμα dect με ατομικζσ ςυςκευζσ και κεραίεσ, ςφςτθμα 
αυτόματθσ ειδοποίθςθσ (batch calling system) κλπ.  

- ΔΙΚΣΤΟ ΔΟΜΘΜΕΝΘ ΚΑΛΩΔΙΩΘ: πρίηεσ δικτφου, καλωδίωςθ, κατανεμθτζσ κλπ.  
- ΕΝΔΟΤΝΕΝΝΟΘΘ-ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ςυςκευζσ, καλωδιϊςεισ. 
- ΘΛΕΚΣΡΙΚΑ ΩΡΟΛΟΓΙΑ: κεντρικό ρολόι και δευτερεφοντα ρολόγια, καλωδιϊςεισ.  
- ΣΘΛΕΟΡΑΘ: κεραίεσ, δίκτυα, ςυςκευζσ. 
- ΚΑΘΕ ΦΤΘ ΘΛΕΚΣΡΙΚΕ ΤΚΕΤΕ & ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΟΙΚΙΑΚΟΤ ι ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΤ ι 

ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΟΤ ΣΤΠΟΤ: ςυςκευζσ fax και τθλεφωνικζσ, θλεκτρικζσ κερμάςτρεσ, 
κουηίνεσ, πλυντιρια οικιακοφ τφπου, ανεμιςτιρεσ φορθτοί και επιτοίχιοι, ειδικά 
φωτιςτικά ςϊματα, φορθτά UPS, κρεβάτια, γραφεία, καρζκλεσ, κλπ. 

- ΘΛΕΚΣΡΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ & ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ  που εξυπθρετοφν όλα τα παραπάνω.  
ΕΞΟΠΛΙΜΟ-ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΠΟΤ ΕΞΑΙΡΟΤΝΣΑΙ ΣΩΝ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ ΣΟΤ 
ΑΝΑΔΟΧΟΤ 

- Ιατρικά μθχανιματα: με τον όρο αυτό εννοοφνται μθχανιματα και ςυςκευζσ που 
ζρχονται ςε άμεςθ ι ζμμεςθ επαφι με τον αςκενι με ςκοπό τθ κεραπεία του, τθν 
εξζταςι του ι τθν εξζταςθ βιολογικοφ υλικοφ του.  

- Δεξαμενι υγροφ Οξυγόνου. 
- Θλεκτρονικοί Υπολογιςτζσ, οκόνεσ Θ/Υ, εκτυπωτζσ, ςαρωτζσ.  
- Ψωτοαντιγραφικά μθχανιματα.  
- Ρυροςβεςτιρεσ (φορθτοί και οροφισ). 
- Aςανςζρ. 
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4. ΟΡΙΜΟ ΤΝΣΘΡΘΘ 
Θ ςυντιρθςθ αφορά και περιλαμβάνει: α) τθ ςυνεχι, ςε 24ωρθ βάςθ και όλεσ τισ 
θμζρεσ τθσ εβδομάδασ, εποπτεία και παρακολοφκθςθ του Θ/Μ εξοπλιςμοφ του 
Νοςοκομείου , β) τθ ςυνεχι, ςε 8ωρθ βάςθ  και όλεσ τισ θμζρεσ τθσ εβδομάδασ, 
εποπτεία και παρακολοφκθςθ του Θ/Μ εξοπλιςμοφ του Ξενϊνα , γ) τθ ςυνεχι, ςε 8ωρθ 
βάςθ και όλεσ τισ θμζρεσ τθσ εβδομάδασ, εποπτεία και παρακολοφκθςθ του Θ/Μ 
εξοπλιςμοφ του ΚΕ.Ψ.Ι.ΑΡ, τθν εξαςφάλιςθ τθσ ομαλισ λειτουργίασ του Θ/Μ 
εξοπλιςμοφ τουσ, τθν αντικατάςταςθ ι και επιςκευι εξαρτθμάτων ι ςυςκευϊν και 
μθχανθμάτων, τθν αποκατάςταςθ οποιαςδιποτε βλάβθσ (διορκωτικι ςυντιρθςθ), 
κακϊσ και τθν προλθπτικι ςυντιρθςθ όπωσ περιγράφεται ςτθν παράγραφο 11 
παρακάτω. 
Ειδικότερα ςε ό,τι αφορά τισ κεντρικζσ εγκαταςτάςεισ, ςτόχοσ είναι θ πλιρθσ και 
αδιάλειπτθ παροχι θλεκτρικοφ ρεφματοσ ιςχφοσ, ιατρικϊν αερίων, νεροφ χριςθσ κρφου 
και ηεςτοφ, νεροφ κζρμανςθσ, ατμοφ, κλιματιςμζνου αζρα, νεροφ πυρόςβεςθσ, θ 
επεξεργαςία λυμάτων (εξουδετζρωςθ-χλωρίωςθ) κλπ. 
Εάν κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ Σφμβαςθσ, το Νοςοκομείο ,ο Ξενϊνασ ι το ΚΕ.Ψ.Ι.ΑΡ 
προμθκευτεί κάποιο νζο μθχάνθμα το οποίο περιλαμβάνεται, ωσ είδοσ, ςε αυτά τθσ 
παραγράφου 3 ανωτζρω, τότε ο ΑΝΑΔΟΩΟΣ ζχει τθν ευκφνθ ςυντιρθςθσ του 
μθχανιματοσ μζχρι τθ λιξθ τθσ εγγφθςισ του (και εφόςον δεν ζχει ςυναφκεί ςχετικι 
ςφμβαςθ μεταξφ Νοςοκομείου – προμθκευτι), και επιπλζον τθσ αποκατάςταςθσ 
βλαβϊν αυτοφ από τθ λιξθ τθσ εγγφθςθσ και μετά.  
Ο ΑΝΑΔΟΩΟΣ με το υπάρχον προςωπικό, χωρίσ επιπλζον αποηθμίωςθ, κα αναλαμβάνει 
και μικρισ ζκταςθσ εργαςίεσ καταςκευϊν και επζκταςθσ δικτφων όταν κρίνεται 
αναγκαίο, εφ’ όςον αυτό δεν αποβαίνει ςε βάροσ τθσ ςυντιρθςθσ των Θ/Μ 
εγκαταςτάςεων, μετά από ςυνεννόθςθ και ςυνεργαςία με τθν ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΩΘ.  
Γενικϊσ ςτθν ευκφνθ του ΑΝΑΔΟΩΟΥ περιλαμβάνεται κάκε εγκατάςταςθ, ςυςκευι, 
μθχάνθμα κλπ. του Θ/Μ εξοπλιςμοφ, πλθν του εξοπλιςμοφ που αναφζρεται ρθτά ότι 
εξαιρείται (βλζπε ανωτζρω).  
5. ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΑΝΑΔΟΧΟΤ  

Θ ςτελζχωςθ του ΑΝΑΔΟΧΟΤ  ςε προςωπικό για τθ ςυντιρθςθ του Θ/Μ εξοπλιςμοφ 
του Νοςοκομείου του Ξενϊνα και του ΚΕ.Ψ.Ι.ΑΡ κα είναι κατ' ελάχιςτον θ εξισ:  

 Ζνασ (1) Διπλωματοφχοσ Μθχανολόγοσ ι Θλεκτρολόγοσ ι Μθχανολόγοσ - 
Θλεκτρολόγοσ Μθχανικόσ Ρολυτεχνείου 

 Δφο (2) Θλεκτρολόγοι (με άδειεσ εγκατ/τθ ι ςυντ/τι Α & Γ ειδικότθτασ)  

 Σζςςαρισ (4) Τδραυλικοί  (με άδεια τεχνίτθ Α τάξθσ, 1θσ ειδικότθτασ) 

 Σρείσ (3) Θερμαςτζσ (με άδεια κερμαςτι) 

 Ζνασ (1) Ψυκτικόσ (με άδεια τεχνικοφ ψυκτικϊν εγκαταςτάςεων 2θσ ειδικότθτασ) 

 Ζνασ (1) Θλεκτρονικόσ (με πτυχίο μζςθσ τεχνικισ ςχολισ) 

 Ζνασ (1) Μθχανοτεχνίτθσ (με πτυχίο μζςθσ τεχνικισ ςχολισ ι αντίςτοιχθ 

εμπειρία) 

 Ζνασ (1) υντθρθτισ κτιρίου (με πτυχίο μζςθσ τεχνικισ ςχολισ ι αντίςτοιχθ 

εμπειρία) 

Πλοι οι τεχνικοί του ΑΝΑΔΟΩΟΥ πρζπει να ζχουν αποδεδειγμζνα επαγγελματικι 
εμπειρία τουλάχιςτον πζντε (5) ετϊν ςτθν ειδικότθτά τουσ. Ειδικά για τουσ 
κερμαςτζσ, ςτθν περίπτωςθ που αποδεδειγμζνα δεν δφνανται να καλυφκοφν οι 
παραπάνω προχποκζςεισ, κα γίνονται δεκτοί κερμαςτζσ με εμπειρία τουλάχιςτον 
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δφο (2) ζτθ ςε εγκαταςτάςεισ ατμοφ, αντίςτοιχθσ δυναμικότθτασ με αυτζσ του 
Νοςοκομείου Άρτασ. 
Πςον αφορά  τον Διπλ. Μθχανικό, από τθν πενταετι εμπειρία του τουλάχιςτον τα 
δφο (2) ζτθ κα είναι ςτθ ςυντιρθςθ ι καταςκευι Θ/Μ εγκαταςτάςεων νοςοκομείων 
ι βιομθχανιϊν, με εγκαταςτάςεισ αντίςτοιχθσ πολυπλοκότθτασ και μεγζκουσ με 
αυτζσ του Νοςοκομείου Άρτασ.  

Κάκε ςυμμετζχων ςτο διαγωνιςμό υποχρεοφται με υπεφκυνθ διλωςθ να δθλϊςει ότι, 
ςε περίπτωςθ κατακφρωςθσ του διαγωνιςμοφ ςε αυτόν, πριν τθν υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ κα κατακζςει υποχρεωτικά τα παρακάτω δικαιολογθτικά για τα προςόντα 
των τεχνικϊν που κα απαρτίηουν το προςωπικό του: 

α) Τισ απαιτοφμενεσ από το Νόμο άδειεσ εργαςίασ. 
β) Βεβαίωςθ εμπειρίασ εργαςίασ ςτθν ειδικότθτά τουσ, ςφμφωνα με ανωτζρω.  

Θ εμπειρία κα αποδεικνφεται με βεβαίωςθ εργοδότθ και τα αντίςτοιχα ζνςθμα του 
αςφαλιςτικοφ φορζα. 
Ο Διπλωματοφχοσ Μθχανικόσ (Δ.Μ) κα ζχει πτυχίο αναγνωριςμζνο από το Ελλθνικό 
Κράτοσ και κα είναι εγγεγραμμζνοσ ςτο Μθτρϊο του Τεχνικοφ Επιμελθτθρίου Ελλάδοσ 
(ΤΕΕ) και ο Αρικμόσ Μθτρϊου ΤΕΕ κα γνωςτοποιθκεί ςτο Νοςοκομείο πριν τθν 
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Το τεχνικό προςωπικό του ΑΝΑΔΟΩΟΥ κα ενεργεί ζχοντασ τθν 
κακοδιγθςθ και τθν ζγκριςθ του Δ.Μ. Ο Δ.Μ κα είναι υπεφκυνοσ για τθν εκτζλεςθ του 
προγράμματοσ ςυντιρθςθσ, κα επιςκζπτεται τακτικά όλεσ τισ Θ/Μ εγκαταςτάςεισ για 
να διαπιςτϊνει τθν καλι λειτουργία, ενϊ κα διαπιςτϊνει τθν καλι εκτζλεςθ των 
εργαςιϊν από το ςφνολο των τεχνικϊν που απαςχολοφνται ςτο ςυγκεκριμζνο ζργο. Θα 
παραβρίςκεται ςτο χϊρο του Νοςοκομείου κακθμερινά, εκτόσ αργιϊν, κατά τθν πρωινι 
βάρδια, κακϊσ και οποτεδιποτε απαιτθκεί, ανάλογα με τθ ςοβαρότθτα τθσ κατ άςταςθσ 
που κα παρουςιαςτεί. Για το λόγο αυτό, θ επικοινωνία με τον Δ.Μ του ΑΝΑΔΟΩΟΥ 
πρζπει να είναι δυνατι ςε 24ωρθ βάςθ. Σε κάκε περίπτωςθ κα ςυνεργάηεται με τον 
ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΑ Μθχανικό του Νοςοκομείου. Σε περίπτωςθ που, για κάποιο λόγο, οι 
κερμαςτζσ δεν επαρκοφν για τθν κάλυψθ των υπθρεςιϊν, ο Δ.Μ του ΑΝΑΔΟΩΟΥ κα 
καλφπτει τισ επιπλζον υπθρεςίεσ, όπωσ προβλζπεται από τθ Νομοκεςία.  
Το προςωπικό του ΑΝΑΔΟΩΟΥ, μαηί με το αντίςτοιχο τεχνικό προςωπικό του 
Νοςοκομείου, κα καλφπτουν ενιαία τθ ςυντιρθςθ των Θ/Μ εγκαταςτάςεων: α) του 
Νοςοκομείου που περιγράφθκαν ανωτζρω, ςε 24ωρθ βάςθ και όλεσ τισ θμζρεσ τθσ 
εβδομάδοσ εργάςιμεσ και μθ , β) του Ξενϊνα ςε 8ωρθ βάςθ και όλεσ τισ θμζρεσ τθσ 
εβδομάδοσ εργάςιμεσ και μθ , γ) του ΚΕ.Ψ.ΙΑΡ ςε 8ωρθ βάςθ και όλεσ τισ θμζρεσ τθσ 
εβδομάδοσ εργάςιμεσ και μθ.  
Το πρόγραμμα εργαςίασ του προςωπικοφ κα κακορίηεται από τισ εκάςτοτε ανάγκεσ 
ςυντιρθςθσ, ϊςτε να προκφπτει θ ςωςτότερθ δυνατι κάλυψθ του Νοςοκομείου ςε 
24ωρθ βάςθ , του Ξενϊνα ςε 8ωρθ και του ΚΕ.Ψ.Ι.ΑΡ. ςε 8ωρθ.Θα περιλαμβάνει ό λουσ 
τουσ τεχνικοφσ (του Νοςοκομείου και του ΑΝΑΔΟΩΟΥ). Θα καταρτίηεται από τον 
ΑΝΑΔΟΩΟ ςε ςυνεργαςία με τον ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΑ. Θα παραδίδεται ςτον ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΑ 
για ζγκριςθ πριν τθν ζναρξθ ιςχφοσ του και κα είναι ςφμφωνο με τθν ιςχφουςα 
βιομθχανικι νομοκεςία. 

Κάκε τεχνικόσ του ΑΝΑΔΟΩΟΥ κα εκτελεί  πζντε (5) οκτάωρεσ υπθρεςίεσ τθν 
εβδομάδα , απαςχολοφμενοσ με τισ εργαςίεσ τθσ προγραμματιςμζνθσ προλθπτικισ 
ςυντιρθςθσ ι διορκωτικισ ςυντιρθςθσ ι με οποιαδιποτε άλλθ εργαςία 
προβλζπεται. Ππωσ αναφζρκθκε ανωτζρω, οι υπθρεςίεσ κάκε τεχνικοφ κα 
προκφπτουν από το μθνιαίο πρόγραμμα εργαςίασ, ανάλογα με τισ ανάγκεσ του 
ζργου. Από το προςωπικό του ΑΝΑΔΟΩΟΥ, τουλάχιςτον ζνασ θλεκτρολόγοσ και ζνασ 
υδραυλικόσ κα εκτελοφν πρωινι υπθρεςία τουλάχιςτον τισ κακθμερινζσ  (δθλ. όλεσ 
τισ θμζρεσ πλθν Σαββάτου, Κυριακισ και αργιϊν).  

Το προςωπικό, με ευκφνθ του ΑΝΑΔΟΩΟΥ, κα είναι κατάλλθλα εκπαιδευμζνο, κα 
γνωρίηει άριςτα τθ δομι και λειτουργία των Θ/Μ εγκαταςτάςεων, δικτφων, 
μθχανθμάτων και ςυςκευϊν και κα ζχει ςτθ διάκεςθ του όλο το 24ωρο τα απαραίτθτα 
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εργαλεία, ςχζδια, prospectus, γραπτζσ οδθγίεσ κλπ, ϊςτε να είναι ανά πάςα ςτιγμι 
ζτοιμο για τθν αποκατάςταςθ οποιαςδιποτε βλάβθσ προκφψει.  
Το προςωπικό του ΑΝΑΔΟΩΟΥ υποχρεοφται να φζρει κατά τθν απαςχόλθςι του ςτο 
Νοςοκομείο: 

α) ομοιόμορφθ ενδυμαςία με τυπωμζνο το λογότυπο τθσ εταιρείασ.  
β) ειδικά υποδιματα για λόγουσ αςφαλείασ του, όπου απαιτείται.  
γ) κονκάρδα με τα προςωπικά ςτοιχεία.  

Ο ΑΝΑΔΟΩΟΣ οφείλει να διακζτει ςε ετοιμότθτα προςωπικό, ϊςτε να είναι δυνατι θ 
αντιμετϊπιςθ αιφνίδιων και επειγουςϊν βλαβϊν, κακ’  όλο το 24ωρο και όλεσ τισ 
θμζρεσ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ, όςων τεχνιτϊν και οποιουδιποτε εξοπλιςμοφ απαιτείται 
προκειμζνου να γίνεται γριγορθ και αςφαλισ επιςκευι των βλαβϊν μικρισ ζκταςθσ. 
Εάν θ βλάβθ είναι μεγαλφτερθσ ζκταςθσ, ο ΑΝΑΔΟΩΟΣ  αναφζρει αμζςωσ ςτθν 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΩΘ, για να λθφκοφν τα απαραίτθτα μζτρα.  
Πλα τα μζλθ του προςωπικοφ του ΑΝΑΔΟΩΟΥ υποχρεοφνται να φζρουν μαηί τουσ, ςε 
όλθ τθ διάρκεια τθσ υπθρεςίασ τουσ, ςυςκευι αςφρματθσ επικοινωνίασ, εφόςον τουσ 
δοκεί από το Νοςοκομείο. 
Πλα τα μζλθ του προςωπικοφ του ΑΝΑΔΟΩΟΥ υπόκεινται ςτθν ζγκριςθ του 
ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΑ Μθχανικοφ και του Νοςοκομείου.  
Ο ΑΝΑΔΟΩΟΣ οφείλει να απομακρφνει από το εργοτάξιο αμζςωσ κάκε μζλοσ του 
προςωπικοφ του που κρίνεται ωσ ακατάλλθλο ι δείχνει αμζλεια αςυγχϊρθτθ ωσ προσ 
τα κακικοντά του ι ςυμπεριφζρεται άπρεπα, και να μθν επαναπροςλάβει τοφτο ςε 
οποιαδιποτε εργαςία που να ζχει ςχζςθ με το ζργο, χωρίσ τθ ςυγκατάκεςθ τθσ 
Επίβλεψθσ και του Νοςοκομείου. Το δικαίωμα τθσ Επίβλεψθσ και του Νοςοκομείου δεν 
απαλλάςςει τον ΑΝΑΔΟΩΟ από τθν πλιρθ ευκφνθ του ωσ προσ τθν ποςοτικι και 
ποιοτικι επάρκεια του προςωπικοφ του.  
Ο ΑΝΑΔΟΩΟΣ υποχρεοφται να δθλϊςει άμεςα τθν αποχϊρθςθ οποιουδιποτε μζλουσ 
του προςωπικοφ που χρθςιμοποιεί ςτο ζργο. Θ Διευκφνουςα Υπθρεςία ερευνά τουσ 
λόγουσ αποχϊρθςθσ. Αν θ αποχϊρθςθ γίνει με ευκφνθ του ΑΝΑΔΟΩΟΥ και δεν κρικεί 
δικαιολογθμζνθ, επιςφρει τθν ποινι τθσ εκπτϊςεωσ. Σε κάκε περίπτωςθ, ο ΑΝΑΔΟΩΟΣ 
οφείλει να αναπλθρϊνει άμεςα τον υπάλλθλο που αποχωρεί, με ςτζλεχοσ ίδιων 
τουλάχιςτον προςόντων. Αν παρ’ όλα αυτά ο υπάλλθλοσ δεν αντικαταςτακεί άμεςα, 
τότε κα υπάρξει περικοπι του λογαριαςμοφ ςφμφωνα με τθν Ραράγραφο 25.  
Σε περίπτωςθ που κάποιο μζλοσ του προςωπικοφ του ΑΝΑΔΟΩΟΥ αδυνατεί για 
οποιοδιποτε λόγο να εκτελζςει τθν -βάςει του προγράμματοσ- προβλεπόμενθ 
υπθρεςία, ο ΑΝΑΔΟΩΟΣ υποχρεοφται να καλφψει το κενό με δικι του ευκφνθ. Σε 
περίπτωςθ που αυτό δεν είναι δυνατό -και μόνο εφόςον δεν προκαλείται πρόβλθμα 
ςτο Ζργο- κα υπάρχει μείωςθ τθσ αξίασ τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ κατά το 1/14 τθσ 
ςυμβατικισ επί το αντίςτοιχο χρονικό διάςτθμα τθσ απουςίασ. Αν θ απουςία 
δθμιουργεί πρόβλθμα ςτθ ςωςτι εκτζλεςθ του Ζργου, είτε λόγω τθσ διάρκειάσ τθσ είτε 
λόγω τθσ ειδικότθτασ του τεχνικοφ, τότε κα υπάρξει περικοπι του λογαριαςμοφ 
ςφμφωνα με τθν Ραράγραφο 25. 
Κάκε εργαηόμενοσ του ΑΝΑΔΟΩΟΥ ςτο παρόν ζργο δικαιοφται τισ νόμιμεσ άδειεσ, 
ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία. Θα πρζπει όμωσ ο ΑΝΑΔΟΩΟΣ να λάβει τθν 
απαραίτθτθ μζριμνα, ϊςτε αυτό να μθν επθρεάηει τθν εφρυκμθ και αςφαλι λειτουργία 
του Νοςοκομείου του Ξενϊνα και του ΚΕ.Ψ.Ι.ΑΡ. 
6. ΕΤΘΤΝΘ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΓΙΑ ΣΘ ΤΝΣΘΡΘΘ ΣΟΤ Θ/Μ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ  
Ο ΑΝΑΔΟΩΟΣ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να διακζςει το απαιτοφμενο προςωπικό 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 5, το οποίο κα επικουρείται  από το προςωπικό που 
διακζτει  θ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΩΘ για τθν εκτζλεςθ των παραπάνω εργαςιϊν, ςφμφωνα με 
τισ οδθγίεσ των καταςκευαςτϊν και τουσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ και τθσ επιςτιμθσ, τουσ 
κανονιςμοφσ του Ελλθνικοφ Κράτουσ, ΔΕΘ, ΟΤΕ, ΔΕΥΑΑ κλπ, ι ςυμπλθρωματικά τουσ 
κανονιςμοφσ ξζνων τεχνολογικά προθγμζνων χωρϊν.  
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Ο ΑΝΑΔΟΩΟΣ κα είναι υπεφκυνοσ για τθ ςωςτι λειτουργία των εγκαταςτάςεων ςε 
24ωρθ βάςθ και όλεσ τισ θμζρεσ τθσ εβδομάδοσ εργάςιμεσ και μθ, ανεξαρτιτωσ του 
τεχνικοφ προςωπικοφ που τυγχάνει να ζχει υπθρεςία.  
Ο ΑΝΑΔΟΩΟΣ κα τθρεί όλουσ τουσ κανόνεσ τθσ εγκατάςταςθσ, κα εκτελεί τισ 
απαραίτθτεσ εργαςίεσ για τθν πρόλθψθ ηθμιϊν, κα επιςκευάηει και κα αποκακιςτά τθ 
λειτουργία ςε κάκε περίπτωςθ βλάβθσ, ςε όποια αιτία και αν οφείλεται (πλθμμελισ 
ςυντιρθςθ, εςφαλμζνοσ χειριςμόσ, φυςιολογικι ι όχι φκορά, ελαττωματικά υλικά, 
πλθμμελισ εγκατάςταςθ κλπ). 
Επίςθσ, κα ςυμμορφϊνεται με τισ οδθγίεσ του ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΑ ςε κάκε κζμα που ζχει 
ςχζςθ με τισ εκτελοφμενεσ εργαςίεσ.  

Γενικότερα ο ΑΝΑΔΟΩΟΣ είναι υποχρεωμζνοσ να εκτελεί όλεσ τισ εργαςίεσ και 
ενζργειεσ εκείνεσ που απαιτοφνται για τθ ςωςτι ςυντιρθςθ του Θ/Μ εξοπλιςμοφ 
του Νοςοκομείου ,του Ξενϊνα και του ΚΕ.Ψ.Ι.ΑΡ, όπωσ αυτόσ περιγράφεται 
ανωτζρω. 
Εκτόσ των όςων αναφζρονται ςτθν παράγραφο 5, ο ΑΝΑΔΟΩΟΣ κα παρζχει 
ειδικότερα τισ κάτωκι υπθρεςίεσ:  

Οι υδραυλικοί του ΑΝΑΔΟΩΟΥ, εκτόσ τθσ ςυντιρθςθσ των υδραυλικϊν εγκαταςτάςεων 
όπωσ αυτζσ περιγράφθκαν ανωτζρω, κα εκτελοφν υπθρεςίεσ ςτο κτίριο ιατρικϊν 
αερίων, όπου μεταξφ των υποχρεϊςεων κα περιλαμβάνονται και οι εξισ:  

- Ραράδοςθ-παραλαβι φιαλϊν ιατρικϊν αερίων ςτον εξωτερικό προμθκευτι για 

πλιρωςθ. 

- Ραράδοςθ-παραλαβι φιαλϊν οξυγόνου ςε κλινικζσ, αςκενοφόρα και αςκενείσ 

του Νοςοκομείου. 

Επίςθσ, ο ΑΝΑΔΟΩΟΣ κα είναι υπεφκυνοσ για τθ διατιρθςθ τθσ καλισ κατάςταςθσ τθσ 
κτιριακισ υποδομισ και του ξενοδοχειακοφ εξοπλιςμοφ του Νοςοκομείου του Ξενϊνα 
και του ΚΕ.Ψ.Ι.ΑΡ. Ανάμεςα ςτα κακικοντά του είναι: θ επιςκευι κυρϊν, παρακφρων, 
τηαμιϊν, κουφωμάτων, κλειδαριϊν, χειρολαβϊν, μθχανιςμϊν κυρϊν, δαπζδων, 
ςοβατεπιϊν, τοιχοποιίασ, προςτατευτικϊν τοιχοποιίασ, ψευδοροφϊν, πλακιδίων 
δαπζδων και τοίχων, επιχριςμάτων, μονϊςεων,  ειδϊν υγιεινισ, πάγκων, ντουλαπιϊν, 
επίπλων κλπ, κακϊσ και ο χρωματιςμόσ επιφανειϊν όταν απαιτείται.  
7. ΑΔΕΙΕ ΕΡΓΑΙΑ 
Λόγω του είδουσ τθσ εργαςίασ, ο ΑΝΑΔΟΩΟΣ υποχρεοφται να εξαςφαλίςει τισ 
απαραίτθτεσ άδειεσ για απαςχόλθςθ Υπερωριακι, Νυχτερινι και Κυριακϊν-αργιϊν. Για 
τισ περιπτϊςεισ που απαιτείται εκτάκτωσ να καλείται για να απαςχολθκεί προςωπικό 
του ΑΝΑΔΟΩΟΥ κα γίνονται όλεσ οι προβλεπόμενεσ από τθν εργατικι νομοκεςία 
ενζργειεσ με μζριμνα και ευκφνθ αυτοφ.  
8. ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΘ  
Το μόνιμο τεχνικό προςωπικό που διακζτει θ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΩΘ, ειδικοτιτων ίδιων με 
αυτζσ του προςωπικοφ του ΑΝΑΔΟΩΟΥ, κα εργάηεται ςε ενιαίο πρόγραμμα με το 
προςωπικό του ΑΝΑΔΟΩΟΥ. 
Σε αντιςτοιχία με τα όςα αναφζρκθκαν ςτθν παράγραφο 5, ςε περίπτωςθ που κάποιο 
μζλοσ του μόνιμου τεχνικοφ προςωπικοφ του Νοςοκομείου, αδυνατεί να εκτελζςει τθν 
-βάςει του προγράμματοσ- προβλεπόμενθ υπθρεςία, το Νοςοκομείο υποχρεοφται να 
καλφψει το κενό με δικι του ευκφνθ. Σε κάκε περίπτωςθ, ΑΝΑΔΟΩΟΣ και ΕΡΙΒΛΕΪΘ 
οφείλουν να ςυνεργάηονται με αμοιβαία εμπιςτοςφνθ για τθ λφςθ οποιουδιποτε 
προβλιματοσ προκφψει. 
Σε περίπτωςθ που κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ προςλθφκεί από το Νοςοκομείο 
τεχνικό προςωπικό ειδικότθτασ ίδιασ με κάποια από αυτζσ που διακζτει το προςωπικό 
του ΑΝΑΔΟΩΟΥ, τότε το προςωπικό αυτό, αφοφ εκπαιδευτεί κατάλλθλα και εξοικειωκεί 
με τισ εγκαταςτάςεισ εργαηόμενο μαηί με το προςωπικό του ΑΝΑΔΟΩΟΥ και τθσ 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΩΘΣ, κα εκτελεί κανονικά υπθρεςία ενταςςόμενο ςτο υπάρχον 
προςωπικό. Τυχόν προςλιψεισ τεχνικοφ προςωπικοφ από το Νοςοκομ είο κατά τθ 
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διάρκεια ιςχφοσ τθσ Σφμβαςθσ, δεν κα ζχουν ωσ ςυνζπεια τθ μείωςθ του προςωπικοφ 
του ΑΝΑΔΟΩΟΥ.  
9. ΑΝΑΛΩΙΜΑ, ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ, ΕΡΓΑΛΕΙΑ  
Πλα τα απαιτοφμενα αναλϊςιμα υλικά για τθ ςυντιρθςθ όπωσ καφςιμα, λιπαντικά, 
αζρια κλπ, κακϊσ επίςθσ και όλα τα ανταλλακτικά και αναλϊςιμα που απαιτοφνται, 
πλθν των περιπτϊςεων βλαβϊν για τισ οποίεσ ευκφνεται ο ΑΝΑΔΟΩΟΣ, προμθκεφονται 
με ευκφνθ τθσ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΩΘΣ, ο οποίοσ επιβαρφνεται και τθ ςχετικι δαπάνθ.  
Ο ΑΝΑΔΟΩΟΣ υποχρεοφται να κάνει τθ ςχετικι ζρευνα αγοράσ και να προτείνει τα 
υλικά που κεωρεί απαραίτθτα για τισ εκάςτοτε ανάγκεσ ςυντιρθςθσ, διατυπϊνοντασ 
εγγράφωσ τυχόν αντιρριςεισ του ςε περίπτωςθ που δεν εγκρίνει τα υλικά που 
προμθκεφεται θ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΩΘ.  
Στισ περιπτϊςεισ βλαβϊν που προζρχονται από ελλιπι ι πλθμμελι ςυντιρθςθ των 
εγκαταςτάςεων ι εςφαλμζνουσ χειριςμοφσ του προςωπικοφ του ΑΝΑΔΟΩΟΥ, και γενικά 
λόγω υπαιτιότθτάσ τουσ, οι ςχετικζσ δαπάνεσ αποκατάςταςθσ (εργαςία και υλικά) κα 
βαρφνουν τον ίδιο τον ΑΝΑΔΟΩΟ.  
Ο ΑΝΑΔΟΩΟΣ υποχρεοφται να εφοδιάςει το προςωπικό του με τα απαραίτθτα εργαλεία 
κακθμερινισ χριςθσ: κατςαβίδια, πολφμετρα, πζνςεσ, κόφτεσ, κλειδιά κάκε τφπου 
(άλεν, πολφγωνα, γερμανικά κλπ), τςιμπίδεσ, κάβουρεσ, δράπανα, ςφυριά, καλζμια, 
αρίδεσ, ςιδθροπρίονα, δίςκοι κοπισ, μπαλαντζηεσ, αλφάδια, φακοί, μζτρα, ςκάλεσ, 
πιςτόλια ςιλικόνθσ κλπ και γενικά τα απαραίτθτα μζςα που απαιτοφνται κακθμερινά 
ςτθν εργαςία. 

Θ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΩΘ υποχρεοφται να παρζχει, όποτε απαιτείται, ςτον ΑΝΑΔΟΩΟ 
εργαλεία ειδικϊν εφαρμογϊν (κομπρεςζρ, ςυςκευι θλεκτροςυγκόλλθςθσ, αναλυτισ 
καυςαερίων, ςυςκευι απόφραξθσ αποχετεφςεων, πλυςτικό μθχάνθμα, κονφλζρ κλπ), 
τα οποία ο ΑΝΑΔΟΩΟΣ οφείλει να χειρίηεται με προςοχι και να τα παραδίδει ςτθν 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΩΘ ςτθν κατάςταςθ που τα παρζλαβε.  

Σε περίπτωςθ απϊλειασ ι κακισ χριςθσ των παραπάνω  εργαλείων, ο ΑΝΑΔΟΩΟΣ 
υποχρεοφται να τα αντικαταςτιςει και να τα παραδϊςει ςτθν ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΩΘ.  
10. ΤΠΘΡΕΙΕ ΣΡΙΣΩΝ 
Λόγοι πρακτικοί, τεχνικοί ι άλλοι μπορεί να επιβάλλουν κάποια από τα μθχανιματα 
που περιλαμβάνονται ςτο αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, να αναλαμβάνονται, όςον αφορά 
τθ ςυντιρθςθ ι και τισ επιςκευζσ, από άλλα ςυνεργεία. Για τον λόγο αυτό, ο 
ΑΝΑΔΟΩΟΣ κα ςυνάπτει ςυμβάςεισ ι κα καλεί απ' ευκείασ τα ςυνεργεία αυτά, ανάλογα 
με τθν περίπτωςθ. 
Οι ανωτζρω περιγραφείςεσ ςυμβάςεισ (ι αντίςτοιχα οι κλιςεισ ςυνεργείων) κα 
γίνονται φςτερα από ζλεγχο και ζγκριςθ τθσ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΩΘΣ, κα επιβαρφνουν 
αποκλειςτικά τον ΑΝΑΔΟΧΟ και δεν κα ζχουν ωσ ςυνζπεια τθ μείωςθ του προςωπικοφ 
του. 
Ειδικότερα, όςον αφορά τουσ Μεταςχθματιςτζσ Ιςχφοσ, κάκε ζτοσ δείγματα του 
μονωτικοφ ελαίου κα ςτζλνονται για ζλεγχο ςε αναγνωριςμζνο εργαςτιριο, με ζξοδα 
τθσ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΩΘΣ. Ανάλογα με τα αποτελζςματα των μετριςεων, κα ιςχφουν τα 
κάτωκι: 
i. Σε περίπτωςθ που θ διθλεκτρικι αντοχι είναι μεγαλφτερθ από 30 kV, δεν κα 

πραγματοποιείται αναςφςταςθ του ελαίου. 

ii. Σε περίπτωςθ που θ διθλεκτρικι αντοχι είναι μικρότερθ από 30 kV, κα 

πραγματοποιείται αναςφςταςθ του ελαίου με ζξοδα του ΑΝΑΔΟΩΟΥ. Το κόςτοσ 

αναςφςταςθσ δεν κα βαρφνει τον ΑΝΑΔΟΩΟ, μόνο ςε περίπτωςθ που ζχει γίνει 

αναςφςταςθ ελαίου μζςα ςτο προθγοφμενο από τθ μζτρθςθ ζτοσ.  

Πςον αφορά το Σθλεφωνικό Κζντρο, ο ΑΝΑΔΟΩΟΣ υποχρεοφται να ςυνάψει Σφμβαςθ 
προλθπτικισ & διορκωτικισ ςυντιρθςθσ με εταιρεία, θ οποία κα ζχει εξουςιοδότθςθ για 
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επζμβαςθ ςτο τθλεφωνικό κζντρο τθσ Siemens HiPath 4000 και κα περιλαμβάνει 
απαραιτιτωσ τουλάχιςτον τουσ κάτωκι όρουσ:  

 Τεχνικι υποςτιριξθ επί 24-ϊρου βάςεωσ και 365 θμζρεσ το χρόνο.  

 Φπαρξθ Help Desk ςτθν εταιρεία για τθν εξυπθρζτθςθ των βλαβϊν.  

 Ωρόνοσ απόκριςθσ από τθν ανακοίνωςθ τθσ βλάβθσ ςτο Help Desk τθσ εταιρείασ: 
1 ϊρα. 

Πςον αφορά τα Κεντρικά UPS, ο ΑΝΑΔΟΩΟΣ υποχρεοφται να ςυνάψει Σφμβαςθ 
προλθπτικισ & διορκωτικισ ςυντιρθςθσ με εξειδικευμζνο ςυνεργείο που ζχει 
αποδεδειγμζνθ άδεια για τθν ςυντιρθςθ των UPS του Νοςοκομείου,  θ οποία κα 
περιλαμβάνει απαραιτιτωσ τουλάχιςτον τουσ κάτωκι όρουσ:  

 Οι εργαςίεσ προλθπτικισ ςυντιρθςθσ κα γίνονται ςε εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ, 

αφοφ πρϊτα ειδοποιθκεί ο ΕΡΙΒΛΕΡΫΝ Μθχανικόσ του Νοςοκομείου.  

 Σε περίπτωςθ βλάβθσ, ο χρόνοσ αντίδραςθσ δεν κα υπερβαίνει τισ 24 ϊρεσ από τθ ν 

ειδοποίθςθ. 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟ κα πρζπει να κατακζςει αυτζσ τισ ςυμβάςεισ μζχρι τθν υπογραφι τθσ 
φμβαςθσ με το Νοςοκομείο.  
11. ΠΡΟΛΘΠΣΙΚΘ ΤΝΣΘΡΘΘ Θ/Μ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ  
11Α. ΓΕΝΙΚΑ 
Σκοπόσ του παρόντοσ είναι να κακοριςκοφν τα πλαίςια μζςα ςτα οποία κα γίνει θ 
προλθπτικι ςυντιρθςθ του Θ/Μ εξοπλιςμοφ και που αποτελεί μζροσ του αντικειμζνου 
τθσ ςφμβαςθσ. 
11Β. ΟΡΙΜΟ ΠΡΟΛΘΠΣΙΚΘ ΤΝΣΘΡΘΘ  
Ραρακάτω δίνεται ο οριςμόσ τθσ προλθπτικισ ςυντιρθςθσ ςε αντιδιαςτολι με τθ 
διορκωτικι ςυντιρθςθ των εγκαταςτάςεων.  
Με τθν προλθπτικι ςυντιρθςθ εννοείται θ ςε τακτά διαςτιματα και ςφμφωνα με τισ 
οδθγίεσ των καταςκευαςτϊν επικεϊρθςθ, ζγκαιρθ αλλαγι φκαρτϊν εξαρτθμάτων, 
αντικατάςταςθ ι ςυμπλιρωςθ λιπαντικϊν, ζλεγχο και παροχι κατάλλθλων οδθγιϊν για 
τθν διατιρθςθ τθσ ομαλισ λειτουργίασ.  
Στθν προλθπτικι ςυντιρθςθ ανικει και θ ζγκαιρθ υπόμνθςθ για μεγαλφτερθσ ζνταςθσ 
εργαςίεσ ι για αντικατάςταςθ φκαρμζνων εξαρτθμάτων που δεν αποτελοφν 
αντικείμενο τθσ προλθπτικισ ςυντιρθςθσ.  
Από τθν άλλθ πλευρά, θ κανονικι ςυντιρθςθ αφορά τθν ςυνεχι παρακολοφ κθςθ τθσ 
εγκατάςταςθσ, τθν εξαςφάλιςθ τθσ ομαλισ λειτουργίασ, τθν αντικατάςταςθ ι και 
επιςκευι εξαρτθμάτων κακϊσ και τθν αποκατάςταςθ μεγαλφτερων βλαβϊν. Θ 
προλθπτικι ςυντιρθςθ κα γίνεται βάςει προγράμματοσ (βλ. παρ. 11Γ).  
11Γ. ΕΚΣΑΘ ΠΡΟΛΘΠΣΙΚΘ ΤΝΣΘΡΘΘ 
Αναπόςπαςτο τμιμα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ αποτελοφν οι πίνακεσ προλθπτικισ 
ςυντιρθςθσ του Θ/Μ εξοπλιςμοφ, οι οποίοι επιςυνάπτονται (βλ. ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ). Με 
βάςθ αυτοφσ του πίνακεσ, κα καταρτίηεται κακθμερινά πρόγραμμα ςυντιρθςθσ του 
Θ/Μ εξοπλιςμοφ, ανά ειδικότθτα τεχνικϊν, το οποίο κα ακολουκείται από τουσ 
τεχνικοφσ του ΑΝΑΔΟΩΟΥ και του Νοςοκομείου, ανάλογα με τθν υπθρεςία, και κα 
ελζγχεται από το Μθχανικό του ΑΝΑΔΟΩΟΥ και τον ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΑ Μθχανικό.  
Οι επιςυναπτόμενοι πίνακεσ μποροφν να τροποποιοφνται κατά τθ δ ιάρκεια ιςχφοσ τθσ 
ςφμβαςθσ (πχ πρόςκεςθ νζων εργαςιϊν εφόςον αυτζσ ανικουν προφανϊσ ςτθ 
ςυντιρθςθ κλπ), ανάλογα με τισ ανάγκεσ που κα προκφψουν, κατόπιν ςυνεννόθςθσ 
μεταξφ του ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΑ και του ΑΝΑΔΟΩΟΥ.  
11Δ. ΕΤΘΤΝΘ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 
Ο ΑΝΑΔΟΩΟΣ αναλαμβάνει να διακζςει όλο το απαιτοφμενο προςωπικό, ςφμφωνα με 
το άρκρο 6, για τθν εκτζλεςθ των παραπάνω εργαςιϊν προλθπτικισ ςυντιρθςθσ 
ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ των καταςκευαςτϊν, τουσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ και τθσ 
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επιςτιμθσ, τθν ιςχφουςα Βιομθχανικι Νομοκεςία και τουσ κανονιςμοφσ του Ελλθνικοφ 
Κράτουσ, ΟΤΕ, ΔΕΘ, ΔΕΥΑΑ κλπ. Ο ΑΝΑΔΟΩΟΣ κα τθρεί με ςυνζπεια και κάκε 
λεπτομζρεια όςα αναφζρονται ςτθν παρ. 12 ςτο οποίο κα καταγράφονται οι 
εκτελεςκείςεσ εργαςίεσ και οι οδθγίεσ που δόκθκαν.   
12. ΟΡΓΑΝΩΘ ΤΠΘΡΕΙΑ ΤΝΣΘΡΘΘ 
Εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ο ΑΝΑΔΟΩΟΣ 
υποχρεοφται να οργανϊςει και να παραδϊςει ςτθν  ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΩΘ τα εξισ:  

α. Ρίνακα των απαιτοφμενων βαςικϊν  ανταλλακτικϊν και αναλωςίμων  υλικϊν για 
τθ ςυντιρθςθ του Θ/Μ εξοπλιςμοφ του Νοςοκομείου  που ανικει ςτο πεδίο 
ευκφνθσ του. 

β. Κακθκοντολογιϊν του προςωπικοφ του. 
Επίςθσ, κακ' όλο το διάςτθμα του  χρόνου ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ, ο ΑΝΑΔΟΩΟΣ 
υποχρεοφται να διαχειρίηεται και να παρακολουκεί:  

γ. Δελτία Αναγγελίασ Βλάβθσ ι Επιςκευισ, ςτα οποία εγγράφονται κακθμερινϊσ 
όλεσ οι παρατθρθκείσ βλάβεσ και ανωμαλίεσ ςτο ζργο όπωσ και οι εργαςίεσ που 
γίνονται για τθν άρςθ αυτϊν, τα υλικά που χρθςιμοποιικθκαν και γενικά 
οποιαδιποτε ςχετικά ςτοιχεία απαιτοφνται. Οι ωσ άνω εγγραφζσ κα κεωροφνται 
από τον ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΑ. Τα Δελτία κα αρχειοκετοφνται με ευκφνθ του ΑΝΑΔΟΩΟΥ 
και κα φυλάςςονται ςτο γραφείο Συντιρθςθσ του Νοςοκομείου.  

δ. Μθτρϊα ςυντιρθςθσ – επιςκευϊν των ςθμαντικότερων μθχανθμάτων και 
εγκαταςτάςεων του τομζα ευκφνθσ του ΑΝΑΔΟΩΟΥ, τα οποία κα βρίςκονται 
ςτουσ χϊρουσ εγκατάςταςθσ των μθχανθμάτων και κα ανανεϊνονται κάκε μινα.  

ε. Αρχείο ςε θλεκτρονικι μορφι, ςτο οποίο κα καταγράφονται, για κάκε μθχάνθμα 
του τομζα ευκφνθσ του ΑΝΑΔΟΩΟΥ, όλεσ οι εργαςίεσ αποκατάςταςθσ βλαβϊν και 
προλθπτικισ ςυντιρθςθσ. 

Στο προςωπικό του ΑΝΑΔΟΩΟΥ κα διατεκοφν χϊροι του τεχνικοφ τμιματοσ. Επίςθσ, θ  
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΩΘ κα διακζςει ςτο Μθχανικό του ΑΝΑΔΟΩΟΥ όλα τα απαραίτθτα 
ςχζδια, διαγράμματα, ζντυπα που αφοροφν ςτον Θ/Μ εξοπλιςμό του πεδίου ευκφνθσ 
του ΑΝΑΔΟΩΟΥ. Με τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ, ο ΑΝΑΔΟΩΟΣ υποχρεοφται να παραδϊςει 
οτιδιποτε του διζκεςε θ  ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΩΘ (χϊρουσ, ζντυπα κλπ.) ςε καλι 
κατάςταςθ.  
13. ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ 
Θ ςυντιρθςθ του Θ/Μ εξοπλιςμοφ κα γίνεται ςφμφωνα με:  

α. Τθν ιςχφουςα Βιομθχανικι Νομοκεςία.  
β. Τουσ ιςχφοντεσ Κανονιςμοφσ, προδιαγραφζσ κλπ. του Ελλθνικοφ Κράτουσ, ΤΕΕ, 

ΔΕΘ, ΟΤΕ, ΔΕΥΑΑ κλπ. 
γ. Τουσ Κανονιςμοφσ ξζνων τεχνολογικά προθγμζνων χωρϊν (Αμερικανικοφσ, 

Αγγλικοφσ, Γερμανικοφσ, Γαλλικοφσ), όπου δεν υπάρχουν αντίςτοιχοι Ελλθνικοί ι 
είναι ανεπαρκείσ.  

δ. Τισ ιςχφουςεσ προδιαγραφζσ Θ/Μ εγκαταςτάςεων Νοςοκομείων του Υπουργείου 
Υγείασ. 

ε.  Τισ οδθγίεσ καταςκευαςτϊν των εγκαταςτάςεων, μθχανθμάτων και ςυςκευϊν.  
ςτ. Τουσ κανόνεσ τθσ επιςτιμθσ και τθσ εμπειρίασ.  

14. ΟΔΘΓΙΕ ΠΟΤ ΚΑΘΙΣΟΤΝ ΑΜΦΙΒΟΛΘ ΣΘΝ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΘ ΒΛΑΒΩΝ  
Αν κατά τθν πρόοδο των εργαςιϊν, ο ΑΝΑΔΟΩΟΣ ζχει τθν γνϊμθ ότι εδόκθ εντολι από 
τθν ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΩΘ ι τον ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΑ για κάποια εργαςία θ οποία κάνει 
αμφίβολθ τθν αποκατάςταςθ βλάβθσ ι τθ λειτουργία εγκαταςτάςεων ι ζχει ςαν 
ςυνζπεια παρζκκλιςθ από τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ, τότε πρζπει πριν από τθν 
ζναρξθ κάκε ςχετικισ εργαςίασ να υποβάλλει αμελλθτί με ζγγραφο ςτθν  ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ 
ΑΩΘ τισ αντιρριςεισ του. 
15. ΑΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΟΤ 
15Α. ΗΘΜΙΕ Ε ΣΡΙΣΟΤ ΚΑΙ ΣΙ ΠΕΡΙΟΤΙΕ ΑΤΣΩΝ  
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Ο ΑΝΑΔΟΩΟΣ είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για κάκε κίνδυνο που ςτρζφεται κατά τθσ 
ηωισ, υγείασ, ςωματικισ ακεραιότθτασ, περιουςίασ και οποιωνδιποτε άλλων 
προςωπικϊν ι περιουςιακϊν υλικϊν ι άλλων αγακϊν παντόσ τρίτου, 
ςυμπεριλαμβανομζνων τθσ  ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΩΘΣ, του προςωπικοφ του Νοςοκομείου, 
των αςκενϊν, των επιςκεπτϊν, του εξοπλιςμοφ του Νοςοκομείου και του προςωπικοφ 
υπθρεςίασ Επίβλεψθσ, μόνον όταν ο κίνδυνοσ αυτόσ προζρχεται από τθ μθ καλι 
εκτζλεςθ του ζργου από προςωπικό του ΑΝΑΔΟΩΟΥ.  
15Β. ΑΣΤΧΘΜΑΣΑ ΚΑΙ ΗΘΜΙΕ ΣΟ ΕΡΓΑΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ  
Ο ΑΝΑΔΟΩΟΣ είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για κάκε ηθμιά ι βλάβθ θ οποία κα 
προκφψει από εργατικό ατφχθμα ςε εργάτεσ ι άλλα πρόςωπα τα οποία χρθςιμοποιεί 
ςτο ζργο, είναι υποχρεωμζνοσ να απαλλάξει τθν  ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΩΘ από κάκε 
πλθρωμι γι' αυτζσ τισ ηθμιζσ ι βλάβεσ κακϊσ και για κάκε απαίτθςθ, ενζργεια, ζξοδα 
και επιβαρφνςεισ ςχετικζσ με αυτζσ, εκτόσ αν προκφπτει ςοβαρι παράλειψθ ι 
εςκεμμζνθ ενζργεια τθσ  ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΩΘΣ.  
15Γ. ΣΕΧΝΙΚΟ ΑΦΑΛΕΙΑ 
Ο ΑΝΑΔΟΩΟΣ οφείλει να απαςχολεί Τεχνικό Αςφαλείασ, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα 
νομοκεςία (Ν 1568/85, Ρ.Δ 294/88, Ρ.Δ 17/96, Ρ.Δ 159/99, μαηί με τυχόν 
τροποποιιςεισ τουσ, κλπ). Θα κατατεκοφν ςτο Νοςοκομείο όλα τα απαραίτθτα ζγγραφα 
που αποδεικνφουν τον οριςμό Τεχνικοφ Αςφαλείασ για το ςυγκεκριμζνο ζργο.  
15Δ. ΑΦΑΛΙΘ ΕΡΓΑΣΙΚΟΤ ΚΑΙ ΤΠΑΛΛΘΛΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 
Ο ΑΝΑΔΟΩΟΣ είναι υποχρεωμζνοσ να αςφαλίηει κατά ατυχθμάτων ςε αςφαλιςτικζσ 
εταιρείεσ, αναγνωριςμζνεσ από το Ελλθνικό Δθμόςιο, το εργατικό και υπαλλθλικό 
προςωπικό του που ζχει ςχζςθ με το ζργο, εφόςον αυτό δεν υπάγεται ςτισ κοινωνικζσ 
αςφαλίςεισ οφτε καλφπτεται θ αςφάλιςθ αυτι με τισ πάςθσ φφςεωσ ειςφορζσ που 
επιβάλλονται από το Νόμο για το ΕΨΚΑ (ΙΚΑ, το ΕΤ, ΑΕΤΣ και ΞΕ) και τυχόν άλλουσ 
αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ, για τισ οποίεσ ειςφορζσ ευκφνεται και επιβαρφνεται 
αποκλειςτικά ο ΑΝΑΔΟΩΟΣ και θ αντίςτοιχθ δαπάνθ ςυμπεριλαμβάνεται ςτθν αμοιβι 
του. Ο ΑΝΑΔΟΩΟΣ οφείλει πριν από κάκε πλθρωμι να προςκομίηει ςτθν ΕΡΙΒΛΕΪΘ 
βεβαίωςθ πλθρωμισ αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν  του προςωπικοφ που χρθςιμοποιεί ςτο 
ζργο. 
Επίςθσ, όςον αφορά τθν καταβολι των νομίμων επιβαλλομζνων ειςφορϊν προσ τουσ 
αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ ΕΨΚΑ κλπ, ο ΑΝΑΔΟΩΟΣ οφείλει πριν από κάκε πλθρωμι 
να προςκομίηει ςτθν ΕΡΙΒΛΕΪΘ βεβαιϊςεισ για τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεϊν του 
προσ αυτοφσ ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον Νόμο (αςφαλιςτικι 
ενθμερότθτα). 
16. ΑΝΩΣΕΡΑ ΒΙΑ 
Κανζνασ από τουσ ςυμβαλλόμενουσ δεν ευκφνεται για παράλειψθ εκπλιρωςθσ των 
ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του, αν θ παράλειψθ αυτι είναι απόρροια ανωτζρασ βίασ, 
δθλαδι ςυνκθκϊν που διαφεφγουν του ελζγχου του ςυμβαλλόμενου, εφόςον ζχει 
επιδείξει τθν προςικουςα προςοχι και επιμζλεια ενόσ λογικοφ και ςυνετοφ 
ςυμβαλλόμενου και δεν είναι δυνατόν να προβλεφκοφν και αποτραποφν από αυτόν. 
Ενδεικτικά, γεγονότα ανωτζρασ βίασ ςυνιςτοφν:  

α) Θεομθνίεσ, Ψυςικζσ καταςτροφζσ, Ρλθμμφρεσ, Σειςμοί, Ρυρκαγιζσ.  
β) Απεργίεσ αναγνωριςμζνων ςυνδικαλιςτικϊν οργανϊςεων και μερϊν, επιβολι 

ςτρατιωτικοφ νόμου, πολεμικι ςφρραξθ, εμπάργκο.  
Κάκε ςυμβαλλόμενο μζροσ υποχρεοφται μζςα ςε είκοςι (20) θμζρεσ από τότε που 
ςυνζβθςαν τα περιςτατικά που ςυνιςτοφν ανωτζρα βία, να αναφζρει εγγράφωσ αυτά 
και να προςκομίςει ςτο άλλο μζροσ τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία.  
Κατά τθν διάρκεια του γεγονότοσ τθσ ανωτζρασ βίασ, το μζροσ που τθν επικαλείται 
οφείλει να λάβει κάκε πρόςφορο μζτρο, ϊςτε να ελαχιςτοποιθκοφν οι ηθμιογόνεσ 
ςυνζπειζσ του και να καταβάλει κάκε δυνατι προςπάκεια ϊςτε τα αποτελζςματα τθσ 
ανωτζρασ βίασ να αρκοφν χωρίσ κακυςτζρθςθ.  
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Ειδικότερα ςε ότι αφορά τον ΑΝΑΔΟΩΟ, αυτόσ οφείλει ζναντι τιμιματοσ που κα 
εκτιμθκεί και ςυμφωνθκεί αμοιβαία, να αποκαταςτιςει τισ ηθμίεσ που προ καλοφνται 
από τισ παραπάνω αιτίεσ. 
17. ΚΑΣΑΣΑΘ ΕΚΣΑΚΣΘ ΑΝΑΓΚΘ 

Σε περίπτωςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ ο ΑΝΑΔΟΩΟΣ και το Ρροςωπικό τθσ ακολουκοφν τισ 
οδθγίεσ και εντολζσ τθσ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΩΘΣ διευκολφνοντασ το ζργο και τθν 
αποςτολι του Νοςοκομείου ςτισ νζεσ ςυνκικεσ, ανεξάρτθτα από προγράμματα, 
ςχεδιαςμοφσ και άλλεσ δεςμεφςεισ που απορρζουν από τθν ςφμβαςθ. Ο 
χαρακτθριςμόσ των ςυνκθκϊν «ζκτακτθσ ανάγκθσ» γίνεται με απόφαςθ των αρμόδιων 
κρατικϊν οργάνων. 

18. ΠΡΟΘΕΣΕ ΕΡΓΑΙΕ 
Αν κατά τθν διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ κρικεί αναγκαία θ εκτζλεςθ εργαςιϊν που δεν 
είχαν προβλεφκεί αλλά κρίνονται απολφτωσ απαραίτθτεσ, ι προκφπτει επείγουςα 
ανάγκθ, ι υπάρχουν απρόβλεπτα γεγονότα, ι ανωτζρα βία, ι θ ανάκεςθ ςε τρίτο κα 
δθμιουργοφςε προβλιματα ςτθν ορκι τιρθςθ τθσ ςφμβαςθσ, ι δεν είναι δυνατόσ ο 
διαχωριςμόσ από τθν κφρια ςφμβαςθ λόγω οικονομικϊν, τεχνικϊν ι άλλων ςοβαρϊν 
λόγων που δυςκολεφουν τθν  ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΩΘ, είναι δυνατι θ ανάκεςθ πρόςκετων 
εργαςιϊν ςτον ΑΝΑΔΟΩΟ, με τίμθμα που αμοιβαία κα ςυμφωνθκεί φςτερα από 
πρόταςθ τθσ ΕΡΙΒΛΕΪΘΣ και ειςιγθςθ τθσ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΡΘΕΣΙΑΣ προσ τθν  
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΩΘ. 
Ο ΑΝΑΔΟΩΟΣ δεν δφναται να αρνθκεί τθν εκτζλεςθ των επιπλζον εργαςιϊν χωρίσ 
αιτιολόγθςθ. Άρνθςθ χωρίσ ςοβαρι αιτιολόγθςθ δφναται να εκλθφκεί εκ μζρο υσ τθσ  τ  
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΩΘΣ ωσ αιτία ζκπτωςθσ του ΑΝΑΔΟΩΟΥ.  
 
19. ΠΛΘΜΜΕΛΘ ΚΑΘΘΚΟΝΣΑ - ΤΣΑΕΙ - ΕΚΠΣΩΘ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 
Αν κατά τθν διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, ο ΑΝΑΔΟΩΟΣ εκτελεί πλθμμελϊσ τα κακικοντά 
του και δεν πλθροί τισ υποχρεϊςεισ του που προκφπτουν από τθν ςφμβαςθ, θ  
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΩΘ δφναται να εφαρμόςει ςειρά μζτρων όπωσ ζγγραφεσ παρατθριςεισ 
και ςυςτάςεισ, δυςμενείσ εκκζςεισ, απαιτιςεισ απόλυςθσ προςωπικοφ, περικοπζσ επί 
του λογαριαςμοφ, απαίτθςθ αποκατάςταςθσ ηθμιϊν εγκαταςτάςεων ι εξοπλιςμοφ, 
απαίτθςθ καταβολισ αποηθμιϊςεων κλπ. 
Σε ακραίεσ παραβιάςεισ τθσ ςφμβαςθσ και εφόςον ο ΑΝΑΔΟΩΟΣ δεν ςυμμορφϊνεται 
ςτισ ςυςτάςεισ και άλλα μζτρα που λαμβάνει θ  ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΩΘ, προβλζπεται θ 
κιρυξθ του ΑΝΑΔΟΩΟΥ ωσ εκπτϊτου όπωσ αναφζρεται ςτο αντίςτοιχο άρκρο τθσ 
Διακιρυξθσ, με παρακράτθςθ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν και τθ λιψθ οποιονδιποτε 
άλλων μζτρων και ενεργειϊν (ενδίκων ι μθ) που θ  ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΩΘ κα κρίνει ωσ 
προςφορότερα για τθν προάςπιςθ των ςυμφερόντων του.  
Θ κιρυξθ του ΑΝΑΔΟΩΟΥ ωσ ζκπτωτου γίνεται με απόφαςθ τθσ  ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΩΘΣ. 
Για τον ςκοπό αυτό απαιτείται αναλυτικι και αιτιολογθμζνθ ειςιγθςθ τθσ ΕΡΙΒΛΕΪΘΣ 
και τθσ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΡΘΕΣΙΑΣ.  
20. ΛΘΞΘ ΤΜΒΑΘ 
Μετά τθν εκπνοι του ςυμβατικοφ χρόνου των εργαςιϊν και μζςα ςε χρονικό διάςτθμα 
δζκα (10) θμερϊν ο ΑΝΑΔΟΩΟΣ υποχρεοφται: 

α. Να εκτελζςει παρουςία των εκπροςϊπων τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ και τον 
ενδεχόμενο νζο ΑΝΑΔΟΩΟ όλεσ τισ δοκιμζσ και λειτουργίεσ των εγκαταςτάςεων 
που κα ορίςει θ Υπθρεςία, προκειμζνου να πραγματοποιθκεί ο ζλεγχοσ και θ 
παράδοςθ των εγκαταςτάςεων. 

β. Να ςυντάξει και να υποβάλει ςτθν υπθρεςία λεπτομερι ζκκεςθ επί τθσ 
κατάςταςθσ των εγκαταςτάςεων με τισ ςχετικζσ παρατθριςεισ και διαπιςτϊςεισ 
του. 

γ. Να παραδϊςει ενθμερωμζνα και υπογεγραμμζνα όλα τα ςχετικά βιβλία, μθτρϊα 
και λοιπά παραςτατικά ςτοιχεία που κα ζχουν τθρθκεί κατά τθ διάρκεια των 
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εργαςιϊν, τα τεχνικά εγχειρίδια, τισ οδθγίεσ ςυντιρθςθσ, τα ςχζδια και λοιπά 
τεχνικά ςτοιχεία πλιρωσ τακτοποιθμζνα και ταξινομθμζνα εντόσ φακζλων.  

Θ εκτζλεςθ των ανωτζρω εργαςιϊν εκ μζρουσ του ΑΝΑΔΟΩΟΥ αποτελεί προχπόκεςθ 
για τθν παραλαβι των εργαςιϊν του, τθν εκκακάριςθ, τθν οικονομικι τακτοποίθςθ και 
τελικι πλθρωμι του, κακϊσ και τθν επιςτροφι των εγγυθτικϊν επιςτολϊν του. Σε 
περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ ι αμζλειασ του ΑΝΑΔΟΩΟΥ για τθν εκπλιρωςθ των εν λόγω 
υποχρεϊςεων επιβάλλεται ποινικι ριτρα εισ βάροσ του.  
Εάν από τουσ εν λόγω ελζγχουσ διαπιςτωκοφν βλάβεσ, φκορζσ ι ηθμιζσ των 
εγκαταςτάςεων που ζπρεπε να είχαν επιςκευαςκεί από τον ΑΝΑΔΟΩΟ ι παραλείψεισ 
ςτθ ςυντιρθςι τουσ, τότε θ υπθρεςία μπορεί να διατάξει τθν εκτζλεςθ των ςχετικϊν 
αναγκαίων εργαςιϊν από τον ΑΝΑΔΟΩΟ μζςα ςε τακτι προκεςμία ανάλογθ προσ τθν 
ζκταςθ των εργαςιϊν.  
Μετά τθν ολοκλιρωςθ των ανωτζρω διαδικαςιϊν ςυντάςςεται και υπογράφεται 
ςχετικό πρακτικό και ακολουκεί θ οικονομικι εκκακάριςθ των εργαςιϊν και θ τελικι 
πλθρωμι του ΑΝΑΔΟΩΟΥ. Θ επιςτροφι τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ κα 
γίνει με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ όλων των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων, γεγονόσ που κα 
βεβαιϊνεται με τθν ζκκεςθ διεκπεραίωςθσ ζργου από τθν ΕΡΙΒΛΕΪΘ, βεβαίωςθ τθσ 
ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΡΘΕΣΙΑΣ και ςχετικι απόφαςθ τθσ  ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΩΘΣ.  
 

Θ/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΕΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ 
ΣΥΩΝΟΤΘΤΑ 
ΣΥΝΤ/ΣΘΣ 

Κυψζλεσ Μζςθσ Τάςθσ   

Κυψζλεσ Μζςθσ Τάςθσ 
Οπτικόσ ζλεγχοσ διακοπτϊν (ζλεγχοσ για 
 ςπινκιρα) 

Θμεριςια 

Κυψζλεσ διακοπτϊν Μζςθσ Τάςθσ Λίπανςθ μθχανικϊν μερϊν διακοπτϊν Εξαμθνιαία 

Κυψζλεσ διακοπτϊν Μζςθσ Τάςθσ Λίπανςθ ράγασ κφλιςθσ διακόπτθ Εξαμθνιαία 

Κυψζλεσ διακοπτϊν Μζςθσ Τάςθσ Ζλεγχοσ ελατθρίου οπλίςεωσ διακόπτθ Εξαμθνιαία 

Κυψζλεσ διακοπτϊν Μζςθσ Τάςθσ Ζλεγχοσ ςτάκμθσ ελαίου διακόπτθ Εξαμθνιαία 

Κυψζλεσ διακοπτϊν Μζςθσ Τάςθσ Κακαριςμόσ διακόπτθ Εξαμθνιαία 

Κυψζλθ αποηεφκτθ-γειωτι Κακαριςμόσ κυψζλθσ Ετιςια 

Κυψζλθ αποηεφκτθ-γειωτι Ζλεγχοσ κατάςταςθσ ακροκιβωτίων Ετιςια 

Κυψζλθ αποηεφκτθ-γειωτι Ζλεγχοσ χειριςτθρίου αποηεφκτθ Ετιςια 

Κυψζλθ αποηεφκτθ-γειωτι Ζλεγχοσ χειριςτθρίου γειωτι Ετιςια 

Κυψζλθ αποηεφκτθ-γειωτι Κακαριςμόσ μαχαιριϊν αποηεφκτθ Ετιςια 

Κυψζλθ αποηεφκτθ-γειωτι 
Λίπανςθ μθχανικϊν μερϊν αποηεφκτθ-
γειωτι 

Ετιςια 

Μεταςχθματιςτζσ Ιςχφοσ   
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Μεταςχθματιςτζσ  Καταγραφι ςτάκμθσ λαδιοφ  Θμεριςια 

Μεταςχθματιςτζσ  Καταγραφι κερμοκραςίασ λαδιοφ Θμεριςια 

Μεταςχθματιςτζσ  Ζλεγχοσ διαρροϊν λαδιοφ  Θμεριςια 

Μεταςχθματιςτζσ  Ζλεγχοσ αφυγραντϊν Θμεριςια 

Μεταςχθματιςτζσ  Αμπερομζτρθςθ πυκνωτϊν αντιςτάκμιςθσ Μθνιαία 

Μεταςχθματιςτζσ  
Κακαριςμόσ μονωτιρων & εξωτερικοφ 
περιβλιματοσ 

Εξαμθνιαία 

Μεταςχθματιςτζσ  Δοκιμι προςταςίασ BUCCHOLTZ Εξαμθνιαία 

Μεταςχθματιςτζσ  Δοκιμι προςταςίασ από υπερκζρμανςθ Εξαμθνιαία 

Μεταςχθματιςτζσ  
 

Μζτρθςθ διθλεκ/κισ αντοχισ λαδιοφ 
(αναςφςταςθ αν απαιτείται) 

Ετιςια 

Ρεδία Ωαμθλισ Τάςθσ   

Ρεδία χαμθλισ τάςθσ Ζλεγχοσ λειτουργίασ ανεμιςτιρα πεδίων Θμεριςια 

Ρεδία χαμθλισ τάςθσ Καταγραφι ενδείξεων οργάνων (V-A) Θμεριςια 

Ρεδία χαμθλισ τάςθσ 
Καταγραφι ενδείξεων οργάνου πυκνωτϊν 
cosφ 

Θμεριςια 

Ρεδία χαμθλισ τάςθσ Ζλεγχοσ ςυςφίξεων Ετιςια 

Ρεδία χαμθλισ τάςθσ Κακαριςμόσ πεδίων Ετιςια 

Ρεδίο αντιςτάκμιςθσ cosφ 
Καταγραφι ενδείξεων οργάνου πυκνωτϊν 
cosφ 

Θμεριςια 

Ρεδίο αντιςτάκμιςθσ cosφ Ζλεγχοσ αςφαλειϊν Θμεριςια 

Ρεδίο αντιςτάκμιςθσ cosφ Αμπερομζτρθςθ πυκνωτϊν Μθνιαία 

Θλεκτροπαραγωγά ηεφγθ   

Θλεκτροπαραγωγά ηεφγθ Δοκιμι λειτουργίασ χωρίσ φορτίο Εβδομαδιαία 

Θλεκτροπαραγωγά ηεφγθ 
Καταγραφι ενδείξεων οργάνων ςε 
λειτουργία 

Εβδομαδιαία 

Θλεκτροπαραγωγά ηεφγθ Καταγραφι ωρϊν λειτουργίασ Εβδομαδιαία 

Θλεκτροπαραγωγά ηεφγθ Δοκιμι ςυςτθμάτων αςφαλείασ Μθνιαια 
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Θλεκτροπαραγωγά ηεφγθ 
Ζλεγχοσ ςυςτιματοσ θλεκτρικϊν 
ςφαλμάτων 

Τριμθνιαια 

Σφςτθμα ψφξθσ Ζλεγχοσ λειτουργίασ προκζρμανςθσ νεροφ Εβδομαδιαια 

Σφςτθμα ψφξθσ Ζλεγχοσ ςτάκμθσ νεροφ Εβδομαδιαια 

Σφςτθμα ψφξθσ 
Εκκζνωςθ νεροφ από διαχωριςτι 
πετρελαίου-νεροφ 

Εβδομαδιαια 

Σφςτθμα ψφξθσ 
Ζλεγχοσ ςωλινων και κολλάρων νεροφ για 
διαρροζσ 

Εβδομαδιαια 

Σφςτθμα ψφξθσ Ζλεγχοσ τροχαλίασ αντλίασ νεροφ Ετθςια 

Σφςτθμα ψφξθσ Αλλαγι φίλτρου νεροφ (ΘΗ φωτιςμοφ) Ετθςια 

Σφςτθμα ψφξθσ Κακαριςμόσ ψυγείου εςωτερικά Ετθςια 

Σφςτθμα ψφξθσ Κακαριςμόσ πτερυγίων ψυγείου Ετθςια 

Σφςτθμα ψφξθσ Ζλεγχοσ ανεμιςτιρα ψυγείου νεροφ Ετθςια 

Σφςτθμα τροφοδοςίασ καυςίμου 
Ζλεγχοσ λειτουργίασ προκζρμανςθσ 
πετρελαίου 

Εβδομαδιαια 

Σφςτθμα τροφοδοςίασ καυςίμου Ζλεγχοσ ςωλθνϊςεων για διαρροζσ Εβδομαδιαία 

Σφςτθμα τροφοδοςίασ καυςίμου Ζλεγχοσ ςτάκμθσ δεξαμενισ πετρελαίου Εβδομαδιαια 

Σφςτθμα τροφοδοςίασ καυςίμου Ζλεγχοσ αντλίασ πετρελαίου Μθνιαια 

Σφςτθμα τροφοδοςίασ καυςίμου Αλλαγι φίλτρων πετρελαίου Ετθςια 

Σφςτθμα τροφοδοςίασ καυςίμου 
Αποςτράγγιςθ-κακαριςμόσ δεξαμενισ 
πετρελαίου 

Ετιςια 

Σφςτθμα λίπανςθσ Ζλεγχοσ ςτάκμθσ λαδιοφ  Εβδομαδιαια 

Σφςτθμα λίπανςθσ Αλλαγι λαδιϊν & φίλτρων λαδιοφ Ετθςια 

Σφςτθμα ειςαγωγισ - εξαγωγισ Ζλεγχοσ δείκτθ φίλτρου αζρα Εβδομαδιαια 

Σφςτθμα ειςαγωγισ - εξαγωγισ Ζλεγχοσ διαρροϊν εξάτμιςθσ Μθνιαια 

Σφςτθμα ειςαγωγισ - εξαγωγισ Ζλεγχοσ διαρροϊν ειςόδου αζρα Μθνιαια 

Σφςτθμα ειςαγωγισ - εξαγωγισ Κακαριςμόσ ι αλλαγι φίλτρου αζρα Ετθςια 

Συςςωρευτζσ Ζλεγχοσ φόρτιςθσ ςυςςωρευτϊν (28V) Εβδομαδιαια 
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Συςςωρευτζσ Ζλεγχοσ υγρϊν ςυςςωρευτϊν Εβδομαδιαια 

Κινθτιρασ Ζλεγχοσ ιμάντων Μθνιαια 

Κινθτιρασ Κακαριςμόσ μθχανισ  Εξαμθνιαια 

Κινθτιρασ Σφςφιξθ κοχλίων ζδραςθσ μθχανισ Ετθςια 

Γεννιτρια Κακαριςμόσ γεννιτριασ Εξαμθνιαια 

Γεννιτρια Γραςςάριςμα ρουλεμάν γεννιτριασ Ετθςια 

Γεννιτρια Μζτρθςθ αντίςταςθσ τυλιγμάτων Ετθςια 

Θλεκτρικοί πίνακεσ Κακαριςμόσ θλεκτρικϊν πινάκων Μθνιαια 

Θλεκτρικοί πίνακεσ Ζλεγχοσ ςφςφιξθσ ακροδεκτϊν Εξαμθνιαια 

Θλεκτρικοί πίνακεσ Ζλεγχοσ θλεκτρικϊν διακοπτϊν Εξαμθνιαια 

Ωϊροσ Θ/Η Κακαριςμόσ χϊρου Τριμθνιαια 

Θλεκτρικοί πίνακεσ   

Ρίνακεσ Ωειρουργείων, ΜΕΘ, ΤΕΡ, κλπ  Δοκιμι ςυςκευισ "ΤΕΣΤ ΜΟΝΫΣΘΣ" Εβδομαδιαια 

Θλεκτρικοί πίνακεσ Σφςφιξθ ςτοιχείων Ετιςια 

Κεντρικά UPS   

Κεντρικά UPS Καταγραφι ενδείξεων (V - A - φορτίο %) Θμεριςια 

Κεντρικά UPS Κακαριςμόσ χϊρου και μθχανθμάτων Μθνιαια 

Κεντρικά UPS Δοκιμι επάρκειασ μπαταριϊν Μθνιαία 

Ιατρικά αζρια   

Κζντρο Ο2 Καταγραφι πίεςθσ κφριου δικτφου Θμερθςια 

Κζντρα Ο2 & Ν2Ο 
Καταγραφι πίεςθσ κφριασ-εφεδρικισ 
ςυςτοιχίασ 

Θμερθςια 

Κζντρα Ο2 & Ν2Ο Ζλεγχοσ ςτεγανότθτασ κζντρου Εβδομαδιαια 

Κζντρα Ο2 & Ν2Ο Ζλεγχοσ φωτεινοθχθτικισ ςιμανςθσ Εβδομαδιαια 
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Κζντρα Ο2 & Ν2Ο Ζλεγχοσ λειτουργίασ αναςτροφζα Μθνιαία 

Κζντρα Ο2 & Ν2Ο Ζλεγχοσ λειτουργίασ βαλβίδασ VSP Μθνιαια 

Κζντρα Ο2, Ν2Ο, AIR, VAC Ζλεγχοσ ςτοιχείων θλεκτρ. πίνακα Τριμθνιαία 

Δεξαμενι υγροφ Ο2  Ζλεγχοσ πίεςθσ (bar) Θμερθςια 

Δεξαμενι υγροφ Ο2  Ζλεγχοσ αποκζματοσ ςε Οξυγόνο (nm3) Θμερθςια 

Ψιάλεσ O2, Ν2Ο, N2, CO2, AIR Καταμζτρθςθ γεμάτων φιαλϊν Θμερθςια 

Ψιάλεσ Ο2 Καταγραφι πίεςθσ εφεδρικισ φιάλθσ ΜΕΘ Εβδομαδιαια 

Ψιάλεσ Ο2 
Ζλεγχοσ πίεςθσ εφεδρ. φιαλϊν Ο2 (50lit) 
κλινικϊν 

Μθνιαία 

Ψιάλεσ Ο2 Ζλεγχοσ φιαλϊν Ο2 (5lit) κλινικϊν Μθνιαία 

Υποςτακμοί ιατρικϊν αερίων Ζλεγχοσ υποςτακμϊν και πινάκων venturi Εβδομαδιαια 

Υποςτακμοί ιατρικϊν αερίων 
Ζλεγχοσ διαρροϊν λιψεων (Ο2, Ν2Ο, AIR, 
VAC) 

Τριμθνιαία 

Υποςτακμοί ιατρικϊν αερίων 
Ζλεγχοσ λειτ. ςυναγερμϊν (Ο2, Ν2Ο, AIR, 
VAC) 

Τριμθνιαία 

Κζντρο πεπιεςμζνου αζρα Καταγραφι min-max πίεςθσ δικτφου Θμερθςια 

Κζντρο πεπιεςμζνου αζρα 
Καταγραφι min-max κερμ/ςίασ λαδιοφ 
ςυμπιεςτϊν 

Θμερθςια 

Κζντρο πεπιεςμζνου αζρα 
Καταγραφι χρόνου λειτουργίασ 
ςυμπιεςτϊν 

Θμεριςια 

Κζντρο πεπιεςμζνου αζρα Ζλεγχοσ ςτάκμθσ λαδιοφ ςυμπιεςτϊν Εβδομαδιαια 

Κζντρο πεπιεςμζνου αζρα Κακαριςμόσ ψυγείου ςυμπιεςτϊν Μθνιαία 

Κζντρο πεπιεςμζνου αζρα 
Μζτρθςθ πτϊςθσ πίεςθσ διαχωριςτι 
λαδιοφ ςυμπιεςτϊν 

Ετιςια 

Κζντρο πεπιεςμζνου αζρα Ζλεγχοσ κόμπλερ ςυμπιεςτϊν Ετιςια 

Κζντρο πεπιεςμζνου αζρα Ζλεγχοσ βαλβίδασ αςφαλείασ ςυμπιεςτϊν Ετιςια 

Κζντρο πεπιεςμζνου αζρα 
Συντιρθςθ ςυμπιεςτϊν βάςει μθνυμάτων 
οκόνθσ 

Πταν 
απαιτείται 

Κζντρο πεπιεςμζνου αζρα Εναλλαγι λειτουργίασ ξθραντϊν Εβδομαδιαια 

Κζντρο πεπιεςμζνου αζρα Ζλεγχοσ δείκτθ υγραςίασ ξθραντϊν Εβδομαδιαια 
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Κζντρο πεπιεςμζνου αζρα Ζλεγχοσ κακαρότθτασ φίλτρων ξθραντϊν Εβδομαδιαια 

Κζντρο πεπιεςμζνου αζρα Αντικατάςταςθ φίλτρων ξθραντϊν Ετιςια 

Κζντρο πεπιεςμζνου αζρα 
Αλλαγι φίλτρου βαλβίδασ μείωςθσ πίεςθσ 
ξθραντϊν 

Ετιςια 

Κζντρο πεπιεςμζνου αζρα Ζλεγχοσ πίεςθσ πφργων ξθραντϊν Εβδομαδιαια 

Κζντρο πεπιεςμζνου αζρα 
Ζλεγχοσ προ-πίεςθσ ςτθ δίοδο αζρα 
ξθραντϊν 

Εβδομαδιαια 

Κζντρο πεπιεςμζνου αζρα 
Ωειροκίνθτθ αποςτράγγιςθ φίλτρων 
ξθραντϊν 

Εβδομαδιαια 

Κζντρο πεπιεςμζνου αζρα 
Ζλεγχοσ χρϊματοσ δείκτθ ςτιλθσ ενεργοφ 
άνκρακα 

Εβδομαδιαια 

Κζντρο πεπιεςμζνου αζρα Αποςτείρωςθ φίλτρων μικροβίων Εβδομαδιαια 

Κζντρο πεπιεςμζνου αζρα 
Ζλεγχοσ αποςτραγγιςτικϊν βαλβίδων 
αεροφυλακίων 

Εβδομαδιαια 

Κζντρο κενοφ Καταγραφι min-max πίεςθσ δικτφου Θμερθςια 

Κζντρο κενοφ Καταγραφι ωρϊν λειτουργίασ αντλιϊν Θμερθςια 

Κζντρο κενοφ Ζλεγχοσ αυτόματθσ εναλλαγισ αντλιϊν Θμερθςια 

Κζντρο κενοφ 
Ζλεγχοσ δοχείου περιςυλλογισ 
ςυμπυκνωμάτων 

Εβδομαδιαια 

Κζντρο κενοφ 
Ζλεγχοσ πτϊςθσ πίεςθσ βακτθριολογικοφ 
φίλτρου 

Εβδομαδιαια 

Κζντρο κενοφ Εκκζνωςθ ςυμπυκνωμάτων κενοδοχείων Εβδομαδιαια 

Κζντρο κενοφ 
Κακαριςμόσ φυςιγγίου προφίλτρου 
αντλιϊν με πίεςθ 

Εβδομαδιαια 

Κζντρο κενοφ Ζλεγχοσ ςτάκμθσ λαδιοφ αντλιϊν Εβδομαδιαια 

Κζντρο κενοφ Αλλαγι λαδιϊν και φίλτρου λαδιοφ 
3-
μθνθ,500ωρ 

Κζντρο κενοφ Αντικατάςταςθ βακτθριολογικοφ φίλτρου 6-μθνθ 

Κζντρο κενοφ 
Αλλαγι φίλτρων ςυγκράτθςθσ ατμϊν 
λαδιοφ 

3500 ωρ 

Κζντρο κενοφ Αλλαγι φυςιγγίου προφίλτρου αντλίασ 3500 ωρ 

Κζντρο κενοφ Κακαριςμόσ φίλτρου (ςτθν αναρ. αντλίασ)  3500 ωρ 

Κζντρο κενοφ 
Αντικατάςταςθ ελαςτικοφ τμιματοσ 
κόμπλερ 

3500 ωρ 
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Κζντρο κενοφ Αντικατάςταςθ πτερυγίων αντλιϊν 5000 ωρ 

Κζντρο κενοφ 
Αντικατάςταςθ ςτεγανοποιθτικϊν 
φλαντηϊν αντλιϊν 

5000 ωρ 

Κζντρο κενοφ Αντικατάςταςθ ρουλμάν 10000 ωρ 

Φδρευςθ   

Δεξαμενζσ φδατοσ Καταγραφι ζνδειξθσ υδρομετρθτι Θμεριςια 

Δεξαμενζσ φδατοσ Κακαριςμόσ & χλωρίωςθ δεξαμενϊν Ετιςια 

Δεξαμενζσ φδατοσ 
Κακαριςμόσ φίλτρων νεροφ κεντρικισ 
γραμμισ 

Ετιςια 

Κεντρικοί ςυλλζκτεσ φδρευςθσ Άνοιγμα - κλείςιμο βανϊν  Εβδομαδιαια 

Ριεςτικό ςυγκρότθμα φδρευςθσ 
Καταγραφι ελάχιςτθσ-μζγιςτθσ πίεςθσ 
δικτφου 

Θμεριςια 

Ριεςτικό ςυγκρότθμα φδρευςθσ Ζλεγχοσ εναλλαγισ αντλιϊν Θμεριςια 

Ριεςτικό ςυγκρότθμα φδρευςθσ Εναλλαγι λειτουργίασ αεροςυμπιεςτϊν Εβδομαδιαία 

Ριεςτικό ςυγκρότθμα φδρευςθσ Ζλεγχοσ ςτάκμθσ λαδιοφ αεροςυμπιεςτϊν Εβδομαδιαια 

Ριεςτικό ςυγκρότθμα φδρευςθσ 
Ωειροκίνθτθ δοκιμαςτικι λειτ. αντλιϊν-
ςυμπιεςτϊν 

Εβδομαδιαία 

Ριεςτικό ςυγκρότθμα φδρευςθσ 
Ζλεγχοσ ςτεγανότθτασ αντλιϊν - πιεςτικϊν 
δοχείων 

Εβδομαδιαια 

Ριεςτικό ςυγκρότθμα φδρευςθσ 
Ζλεγχοσ ςτάκμθσ κορφβου αντλιϊν - 
ςυμπιεςτϊν 

Εβδομαδιαία 

Ριεςτικό ςυγκρότθμα φδρευςθσ 
Ζλεγχοσ ιμάντων αεροςυμπιεςτϊν 
(ευκυγρ.-τάνυςθ) 

Εβδομαδιαια 

Ριεςτικό ςυγκρότθμα φδρευςθσ Γραςςάριςμα αντλιϊν 15-μερθ 

Ριεςτικό ςυγκρότθμα φδρευςθσ 
Κακαριςμόσ εξωτ. επιφανειϊν 
αεροςυμπιεςτϊν 

Τριμθνιαία 

Ριεςτικό ςυγκρότθμα φδρευςθσ Ζλεγχοσ φοράσ κίνθςθσ αντλιϊν Εξαμθνιαία 

Ριεςτικό ςυγκρότθμα φδρευςθσ Αμπερομζτρθςθ αντλιϊν Εξαμθνιαία 

Ριεςτικό ςυγκρότθμα φδρευςθσ Σφςφιξθ ακροδεκτϊν θλεκτρικοφ πίνακα Εξαμθνιαία 

Ριεςτικό ςυγκρότθμα φδρευςθσ 
Κακαριςμόσ - ςφςφιξθ ακροδεκτϊν 
αντλιϊν 

Ετιςια 

Ριεςτικό ςυγκρότθμα φδρευςθσ Αλλαγι λαδιοφ αεροςυμπιεςτϊν Ετιςια 
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Αποςκλθρυντισ ψυχροςταςίου Μζτρθςθ ςκλθρότθτασ νεροφ Θμεριςια 

Αποςκλθρυντισ ψυχροςταςίου Ζλεγχοσ ποςότθτασ άλατοσ Εβδομαδιαια 

Αποςκλθρυντισ ψυχροςταςίου Ζλεγχοσ λειτουργίασ βαλβίδασ Ετιςια 

Αποςκλθρυντισ ψυχροςταςίου Αντικατάςταςθ ρθτινϊν 8-ετισ 

Σφςτθμα παραγωγισ νεροφ αιμοκάκαρςθσ Μζτρθςθ ςκλθρότθτασ νεροφ Θμεριςια 

Σφςτθμα παραγωγισ νεροφ αιμοκάκαρςθσ Ζλεγχοσ πίεςθσ δικτφου Θμεριςια 

Σφςτθμα παραγωγισ νεροφ αιμοκάκαρςθσ Καταγραφι πίεςθσ νεροφ επιςτροφισ Θμεριςια 

Σφςτθμα παραγωγισ νεροφ αιμοκάκαρςθσ Καταγραφι αγωγιμότθτασ νεροφ Θμεριςια 

Σφςτθμα παραγωγισ νεροφ αιμοκάκαρςθσ 
Εναλλαγι λειτουργίασ αντλιϊν 
ανακυκλ/ρίασ νεροφ  

Θμεριςια 

Σφςτθμα παραγωγισ νεροφ αιμοκάκαρςθσ Ζλεγχοσ λειτουργίασ ςυςκευϊν UV  Θμεριςια 

Σφςτθμα παραγωγισ νεροφ αιμοκάκαρςθσ 
Καταγραφι ωρϊν λειτουργίασ ςυςκευϊν 
UV 

Θμεριςια 

Σφςτθμα παραγωγισ νεροφ αιμοκάκαρςθσ 
Εναλλαγι λειτουργίασ ςυςκευϊν αντίςτ. 
όςμωςθσ  

3-μερθ 

Σφςτθμα παραγωγισ νεροφ αιμοκάκαρςθσ Ζλεγχοσ ποςότθτασ άλατοσ αποςκλθρυντι Εβδομαδιαία 

Σφςτθμα παραγωγισ νεροφ αιμοκάκαρςθσ Ζλεγχοσ ϊρασ ςτισ χρονικζσ κεφαλζσ Εβδομαδιαία 

Σφςτθμα παραγωγισ νεροφ αιμοκάκαρςθσ 
Ζλεγχοσ ςτεγανότθτασ ςωλθνϊςεων, 
αντλιϊν 

Εβδομαδιαια 

Σφςτθμα παραγωγισ νεροφ αιμοκάκαρςθσ Ζλεγχοσ ςτάκμθσ νεροφ δεξαμενϊν Εβδομαδαία 

Σφςτθμα παραγωγισ νεροφ αιμοκάκαρςθσ 
Ζλεγχοσ κορφβου-ςτεγανότθτασ αντλιϊν 
τροφ/ςίασ 

Εβδομαδαία 

Σφςτθμα παραγωγισ νεροφ αιμοκάκαρςθσ Ζλεγχοσ κορφβου αντλιϊν τροφοδοςίασ Εβδομαδαία 

Σφςτθμα παραγωγισ νεροφ αιμοκάκαρςθσ Αποςτείρωςθ φίλτρων μικροβίων 15-μερθ 

Σφςτθμα παραγωγισ νεροφ αιμοκάκαρςθσ 
Ζλεγχοσ λειτουργίασ ςειρινασ αναγγελίασ 
βλαβϊν 

Μθνιαία 

Σφςτθμα παραγωγισ νεροφ αιμοκάκαρςθσ 
Ζλεγχοσ λειτουργίασ αυτόματων 
διακοπτϊν ςτάκμθσ 

Μθνιαία 

Σφςτθμα παραγωγισ νεροφ αιμοκάκαρςθσ Αλλαγι φίλτρων αιωρθμάτων  Τριμθνιαια 

Σφςτθμα παραγωγισ νεροφ αιμοκάκαρςθσ 
Αλλαγι προφίλτρων ςυςκευϊν αντιςτ. 
όςμωςθσ 

Τριμθνιαια 
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Σφςτθμα παραγωγισ νεροφ αιμοκάκαρςθσ Αντικατάςταςθ λαμπτιρων ςυςκευϊν UV Ετιςια 

Σφςτθμα παραγωγισ νεροφ αιμοκάκαρςθσ Κακαριςμόσ δεξαμενϊν απιον. φδατοσ Ετιςια 

Σφςτθμα παραγωγισ νεροφ αιμοκάκαρςθσ Κακαριςμόσ κάδου άλατοσ Ετιςια 

Σφςτθμα παραγωγισ νεροφ αιμοκάκαρςθσ Αλλαγι φίλτρων μικροβίων  3-ετισ 

Σφςτθμα παραγωγισ νεροφ αιμοκάκαρςθσ Αντικατάςταςθ ρθτινϊν αποςκλθρυντι 8-ετθσ 

Boilers ηεςτοφ νεροφ χριςθσ Ζλεγχοσ διαρροϊν Μθνιαία 

Boilers ηεςτοφ νεροφ χριςθσ Ζλεγχοσ λειτουργίασ αςφαλιςτικοφ Μθνιαία 

Boilers ηεςτοφ νεροφ χριςθσ 
Ζλεγχοσ λειτουργίασ-ρφκμιςθ κερμοςτάτθ-
δίοδθσ 

Μθνιαία 

Boilers ηεςτοφ νεροφ χριςθσ Ζλεγχοσ ανοδίου (αλλαγι αν απαιτείται) Τριμθνιαία 

Boilers ηεςτοφ νεροφ χριςθσ 
Ζλεγχοσ - επιδιόρκωςθ προςταςίασ 
μόνωςθσ 

Ετιςια 

Αποχζτευςθ   

Αντλθτικά ςυγκροτιματα ακακάρτων 
Ζλεγχοσ λειτουργίασ αντλιϊν - 
πλωτεροδιακοπτϊν 

Εβδομαδιαία 

Αντλθτικά ςυγκροτιματα ακακάρτων Κακαριςμόσ φρεατίων Εξαμθνιαία 

Αντλθτικά ςυγκροτιματα ακακάρτων Κακαριςμόσ αντλιϊν - πτερωτισ Ετθςια 

Αντλθτικά ςυγκροτιματα ακακάρτων Κακαριςμόσ αντλιϊν - πτερωτισ Ετθςια 

Δεξαμενι χλωρίωςθσ Ζλεγχοσ λειτουργίασ δοςομετρικισ αντλίασ Εβδομαδιαία 

Δεξαμενι χλωρίωςθσ 
Δοκιμαςτικι λειτουργία αντλίασ 
ανάδευςθσ 

Εβδομαδιαία 

Δεξαμενι χλωρίωςθσ Ζλεγχοσ ςτάκμθσ χλωρίου Εβδομαδαία 

Δεξαμενι χλωρίωςθσ 
Ζλεγχοσ ρυκμίςεων-αυτοματιςμϊν θλεκτρ. 
πίνακα 

Μθνιαία 

Δεξαμενι χλωρίωςθσ Κακαριςμόσ - ζλεγχοσ αντλίασ ανάδευςθσ Ετιςια 

Δεξαμενι χλωρίωςθσ Κακαριςμόσ  Ετιςια 

Δεξαμενι χλωρίωςθσ 
Αντικατάςταςθ θλεκτροδίου δοςομετρικισ 
αντλίασ 

2-ετισ 

Δεξαμενι εξουδετζρωςθσ λυμάτων 
Ζλεγχοσ ςτάκμθσ οξζοσ-βάςθσ (ςυμπλ/ςθ 
αν απαιτείται) 

Θμεριςια 
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Δεξαμενι εξουδετζρωςθσ λυμάτων Καταγραφι pH (ζνδειξθ οκόνθσ) Θμεριςια 

Δεξαμενι εξουδετζρωςθσ λυμάτων Κακαριςμόσ κάδων Ετιςια 

Δεξαμενι εξουδετζρωςθσ λυμάτων 
Αντικατάςταςθ θλεκτροδίου δοςομετρικισ 
αντλίασ 

2-ετισ 

Εμφανιςτιρια ςκοτεινϊν καλάμων 
Κακαριςμόσ ςιφωνίου δαπζδου & 
ξζπλυμα ςωλινα 

Εβδομαδαία 

Δίκτυο αποχζτευςθσ Κακαριςμόσ λιποςυλλζκτθ (μαγειρεία) Τριμθνιαια 

Δίκτυο αποχετευςθσ Κακαριςμόσ παγίδων γφψου Μθνιαία 

Δίκτυο αποχζτευςθσ 
Επικεϊρθςθ φρεατίων ακακάρτων-
όμβριων 

Ετιςια 

Δίκτυο αποχζτευςθσ Κακαριςμόσ κεφαλϊν υδρορροϊν Ετιςια 

Ρυρόςβεςθ   

Δίκτυο πυρόςβεςθσ Καταγραφι πίεςθσ δικτφου (8 bar) Εβδομαδιαια 

Δίκτυο πυρόςβεςθσ 
Άνοιγμα - κλείςιμο βανϊν κεντρικοφ 
ςυλλζκτθ 

Εβδομαδιαια 

Δίκτυο πυρόςβεςθσ 
Ζλεγχοσ διαρροϊν δικτφου περιβάλλοντοσ 
χϊρου 

15-μερθ 

Δίκτυο πυρόςβεςθσ 
Ζλεγχοσ πυροςβεςτικϊν φωλεϊν (λάςτιχα, 
βάνεσ)  

15-μερθ 

Ρυροςβεςτικό ςυγκρότθμα Μζτρθςθ πίεςθσ δοχείου διαςτολισ  Τριμθνιαία 

Ρετρελαιοκίνθτο αντλθτικό πυροςβεςτικό 
ςυγκρότθμα 

Δοκιμαςτικι λειτουργία  Εβδομαδιαια 

Ρετρελαιοκίνθτο αντλθτικό πυροςβεςτικό 
ςυγκρότθμα 

Μζτρθςθ τάςθσ ςυςςωρευτι Εβδομαδιαια 

Ρετρελαιοκίνθτο αντλθτικό πυροςβεςτικό 
ςυγκρότθμα 

Ζλεγχοσ ςτάκμθσ πετρελαίου Εβδομαδιαια 

Ρετρελαιοκίνθτο αντλθτικό πυροςβεςτικό 
ςυγκρότθμα 

Ζλεγχοσ ςτάκμθσ λαδιοφ Εβδομαδιαια 

Ρετρελαιοκίνθτο αντλθτικό πυροςβεςτικό 
ςυγκρότθμα 

Ζλεγχοσ ςτάκμθσ λαδιοφ ςτο φίλτρο αζρα  Εβδομαδιαια 

Ρετρελαιοκίνθτο αντλθτικό πυροςβεςτικό 
ςυγκρότθμα 

Ελεγχοσ λειτουργίασ φορτιςτι Εβδομαδιαια 

Ρετρελαιοκίνθτο αντλθτικό πυροςβεςτικό 
ςυγκρότθμα 

Ζλεγχοσ ιμάντα ανεμιςτιρα Εβδομαδιαια 

Ρετρελαιοκίνθτο αντλθτικό πυροςβεςτικό 
ςυγκρότθμα 

Κακαριςμόσ φίλτρου αζρα Μθνιαία 

Ρετρελαιοκίνθτο αντλθτικό πυροςβεςτικό 
ςυγκρότθμα 

Κακαριςμόσ πετρελαιοκινθτιρα εξωτερικά Εξαμθνιαια 
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Ρετρελαιοκίνθτο αντλθτικό πυροςβεςτικό 
ςυγκρότθμα 

Αντικατάςταςθ λαδιοφ & φίλτρου λαδιοφ Ετιςια 

Θλεκτροκίνθτο αντλθτικό πυροςβεςτικό 
ςυγκρότθμα 

Δοκιμαςτικι λειτουργία Εβδομαδιαία 

Θλεκτροκίνθτο αντλθτικό πυροςβεςτικό 
ςυγκρότθμα 

Ζλεγχοσ ςτάκμθσ κορφβου Εβδομαδιαία 

Θλεκτροκίνθτο αντλθτικό πυροςβεςτικό 
ςυγκρότθμα 

Αμπερομζτρθςθ Εξαμθνιαία 

Θλεκτροκίνθτο αντλθτικό πυροςβεςτικό 
ςυγκρότθμα 

Αλλαγι λαδιοφ του κόμπλερ μοτζρ - 
αντλίασ 

Ετιςια 

Θλεκτροκίνθτο αντλθτικό πυροςβεςτικό 
ςυγκρότθμα 

Ζλεγχοσ φοράσ κίνθςθσ Ετιςια 

Θλεκτροκίνθτο αντλθτικό πυροςβεςτικό 
ςυγκρότθμα 

Σφςφιξθ ακροδεκτϊν Ετιςια 

Αντλία jokey πυροςβεςτικοφ ςυγκροτιματοσ Δοκιμαςτικι λειτουργία Εβδομαδιαία 

Αντλία jokey πυροςβεςτικοφ ςυγκροτιματοσ Ζλεγχοσ ςτάκμθσ κορφβου Εβδομαδιαία 

Αντλία jokey πυροςβεςτικοφ ςυγκροτιματοσ Αμπερομζτρθςθ Εξαμθνιαία 

Αντλία jokey πυροςβεςτικοφ ςυγκροτιματοσ Ζλεγχοσ φοράσ κίνθςθσ Ετιςια 

Αντλία jokey πυροςβεςτικοφ ςυγκροτιματοσ Σφςφιξθ ακροδεκτϊν Ετιςια 

Ρίνακασ πυροςβ/κοφ ςυγκρ/τοσ Ζλεγχοσ - ρφκμιςθ πιεηοςτατϊν Εβδομαδιαια 

Ρίνακασ πυροςβ/κοφ ςυγκρ/τοσ Ζλεγχοσ λειτουργίασ αυτοματιςμϊν Εβδομαδιαια 

Ρίνακασ πυροςβ/κοφ ςυγκρ/τοσ Σφςφιξθ ακροδεκτϊν Εξαμθνιαία 

"Κανονάκια" πυρόςβεςθσ Γραςάριςμα άξονα βάςθσ περιςτροφισ 15-μερθ 

Ρυρανίχνευςθ-Ρυραςφάλεια   

Ρίνακεσ πυρανίχνευςθσ 
RESET και καταγραφι ενδείξεων (trouble 
& fire) 

Εβδομαδιαια 

Ρίνακεσ πυρανίχνευςθσ Επιτόπου ζλεγχοσ ςφαλμάτων  Εβδομαδιαια 

Ρίνακεσ πυρανίχνευςθσ 
Ζλεγχοσ τάςθσ - καλωδιϊςεων 
ςυςςωρευτϊν 

Μθνιαία 

Ρίνακεσ πυρανίχνευςθσ Ζλεγχοσ ςυςςωρευτϊν υπο φορτίο Μθνιαία 

Ρίνακεσ πυρανίχνευςθσ 
Ρροςομοίωςθ ςφάλματοσ καλωδίωςθσ 
ανιχνευτϊν 

Τριμθνιαία 

Ρίνακεσ πυρανίχνευςθσ 
Ρροςομοίωςθ ςφάλματοσ καλωδίωςθσ 
ςειρινων 

Τριμθνιαία 
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Ρίνακεσ πυρανίχνευςθσ 
Κακαριςμόσ ανιχνευτϊν και ζλεγχοσ 
καλωδίωςθσ 

Ετθςια 

Ρίνακεσ πυρανίχνευςθσ Ενεργοποίθςθ όλων των ηωνϊν Ετιςια 

Σφςτθμα πυρόςβεςθσ μαγειρείων 
Ζλεγχοσ λειτουργίασ αυτόματα και 
χειροκίνθτα 

Τριμθνιαία 

Σφςτθμα πυρόςβεςθσ μαγειρείων 
Ζλεγχοσ προςτατευτικϊν καλυμμάτων 
ακροφυςίων 

Μθνιαια 

Σφςτθμα πυρόςβεςθσ μαγειρείων Επικεϊρθςθ των εφτθκτων ςυνδζςμων Μθνιαια 

Σφςτθμα πυρόςβεςθσ μαγειρείων Ζλεγχοσ πίεςθσ φιάλθσ Μθνιαια 

Σφςτθμα πυρόςβεςθσ μαγειρείων Επικεϊρθςθ τθσ κεφαλισ τθσ φιάλθσ Μθνιαια 

Σφςτθμα πυρόςβεςθσ μαγειρείων Αντικατάςταςθ εφτθκτων ςυνδζςμων Ετιςια 

Ψωτιςτικά αςφαλείασ Ζλεγχοσ λειτουργίασ Τριμθνιαία 

Ατμόσ   

Ατμολζβθτασ ςε λειτουργια Μζτρθςθ προϊόντων καφςθσ 
Σφμφωνα με 
νονοκεςία 

Ατμολζβθτασ ςε λειτουργια Ελεγχοσ των υδροδεικτϊν 8-ωρθ 

Ατμολζβθτασ ςε λειτουργια Εναλλαγι λειτουργίασ αντλιϊν Θμεριςια 

Ατμολζβθτασ ςε λειτουργια Καταγραφι ωρϊν λειτουργίασ Θμεριςια 

Ατμολζβθτασ ςε λειτουργια Ελεγχοσ ςτάκμθσ κορφβου αντλιϊν Θμεριςια 

Ατμολζβθτασ ςε λειτουργια Ελεγχοσ ςτεγανότθτασ αντλιϊν Θμεριςια 

Ατμολζβθτασ ςε λειτουργια 
Ελεγχοσ ςυμφωνίασ πιεηοςτατϊν με 
μανόμετρο 

Εβδομαδιαία 

Ατμολζβθτασ ςε λειτουργια 
Ελεγχοσ λειτουργίασ αυτομάτου διακόπτθ 
ςτάκμθσ 

Εβδομαδιαία 

Ατμολζβθτεσ Εναλλαγι λειτουργίασ ατμολεβθτων Εβδομαδιαια 

Ατμολζβθτεσ 
Κακαριςμόσ καπναγωγϊν & 
καπνοκαλάμου 

Μθνιαία 

Ατμολζβθτεσ 
Ελεγχοσ λειτουργίασ αυτοματιςμϊν 
καυςτιρα 

Μθνιαία 

Ατμολζβθτεσ Ελεγχοσ ςυςφίξεων ςτοιχείων πίνακα Μθνιαια 

Ατμολζβθτεσ Κακαριςμόσ φίλτρων πετρελαίου Μθνιαία 
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Ατμολζβθτεσ Μζτρθςθ προϊόντων καφςθσ Μθνιαία 

Ατμολζβθτεσ Ελεγχοσ-επιςκευι πυρίμαχθσ επζνδυςθσ Τριμθνιαία 

Ατμολζβθτεσ Ελεγχοσ αςφαλιςτικϊν επιςτομίων Εξαμθνιαία 

Ατμολζβθτεσ Κακαριςμόσ ακροφυςίων  Ετιςια 

Ατμολζβθτεσ φκμιςθ αναλογίασ αζρα - καυςίμου Ετιςια 

Ατμολζβθτεσ Κακαριςμόσ - ρφκμιςθ ςπινκθριςτϊν Ετιςια 

Δίκτυο ςωλθνϊςεων Ελεγχοσ ςτεγανότθτασ Εξαμθνιαία 

Δίκτυο ςωλθνϊςεων 
Ελεγχοσ παραμορφϊςεων διαςτολικϊν 
ςυνδζςμων 

Εξαμθνιαία 

Δίκτυο ςωλθνϊςεων 
Αποκατάςταςθ φκαρμζνων τμθμάτων 
μόνωςθσ 

Ετιςια 

Ατμοπαγίδεσ Ελεγχοσ λειτουργίασ Μθνιαία 

Ατμοπαγίδεσ Κακαριςμόσ Ετιςια 

Βαλβίδεσ αςφαλείασ δικτφου ατμοφ Ελεγχοσ λειτουργίασ Μθνιαία 

Υποςτακμοί μείωςθσ πίεςθσ ατμοφ Ελεγχοσ λειτουργίασ Εβδομαδιαία 

Δεξαμενι τροφοδοςίασ νεροφ ατμολεβιτων Ελεγχοσ ςτάκμθσ φδατοσ 8-ωρθ 

Δεξαμενι τροφοδοςίασ νεροφ ατμολεβιτων Ελεγχοσ ςτάκμθσ χθμικϊν 8-ωρθ 

Δεξαμενι τροφοδοςίασ νεροφ ατμολεβιτων Ελεγχοσ λειτουργίασ αντλίασ 8-ωρθ 

Δεξαμενι τροφοδοςίασ νεροφ ατμολεβιτων Ελεγχοσ - ρφκμιςθ κερμοςτάτθ Μθνιαία 

Αποςκλθρυντισ λεβθτοςταςίου Μζτρθςθ ςκλθρότθτασ νεροφ 8-ωρθ 

Αποςκλθρυντισ λεβθτοςταςίου Ελεγχοσ προγραμματιςμοφ Εβδομαδιαία 

Αποςκλθρυντισ λεβθτοςταςίου Κακαριςμόσ βαλβίδων Ετιςια 

Αποςκλθρυντισ λεβθτοςταςίου Αντικατάςταςθ ρθτινϊν 8-ετισ 

Δεξαμενζσ ςυμπυκνωμάτων  Ζλεγχοσ λειτουργίασ αυτοματιςμοφ Εβδομαδιαία 

Δεξαμενζσ ςυμπυκνωμάτων  
Ωειροκίνθτθ δοκιμαςτικι λειτουργία 
αντλιϊν 

Εβδομαδιαία 
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Δεξαμενζσ ςυμπυκνωμάτων  Εναλλαγι λειτουργίασ αντλιϊν Εβδομαδιαία 

Δεξαμενζσ ςυμπυκνωμάτων  
Ελεγχοσ κορφβου και ςτεγανότθτασ 
αντλιϊν 

Εβδομαδιαια 

Θζρμανςθ   

Λζβθτεσ κζρμανςθσ & νεροφ χριςθσ Μζτρθςθ προϊόντων καφςθσ 
Σφμφωνα με 
νονοκεςία 

Λζβθτεσ κζρμανςθσ & νεροφ χριςθσ Καταγραφι ωρϊν λειτουργίασ Θμεριςια 

Λζβθτεσ κζρμανςθσ & νεροφ χριςθσ Ζλεγχοσ λειτουργίασ κερμοςτατϊν Εβδομαδιαία 

Λζβθτεσ κζρμανςθσ & νεροφ χριςθσ Ελεγχοσ αυτοματιςμϊν καυςτιρα Μθνιαία 

Λζβθτεσ κζρμανςθσ & νεροφ χριςθσ Ελεγχοσ - ρφκμιςθ αυτόματου πλιρωςθσ Μθνιαία 

Λζβθτεσ κζρμανςθσ & νεροφ χριςθσ Κακαριςμόσ φλογοκαλάμου και αυλϊν Εξαμθνιαία 

Λζβθτεσ κζρμανςθσ & νεροφ χριςθσ 
Ελεγχοσ -αποκατάςταςθ πυρίμαχθσ 
επζνδυςθσ 

Εξαμθνιαία 

Λζβθτεσ κζρμανςθσ & νεροφ χριςθσ Κακαριςμόσ ακροφυςίων καυςτιρα Εξαμθνιαία 

Λζβθτεσ κζρμανςθσ & νεροφ χριςθσ 
φκμιςθ αναλογίασ αζρα - καυςίμου 
καυςτιρα 

Εξαμθνιαία 

Λζβθτεσ κζρμανςθσ & νεροφ χριςθσ 
Κακαριςμόσ - ρφκμιςθ ςπινκθριςτϊν 
καυςτιρα 

Εξαμθνιαία 

Λζβθτεσ κζρμανςθσ & νεροφ χριςθσ Κακαριςμόσ φίλτρου πετρελαίου Εξαμθνιαία 

Λζβθτεσ κζρμανςθσ & νεροφ χριςθσ 
Μζτρθςθ πίεςθσ δοχείου διαςτολισ - 
πλιρωςθ αζρα 

Εξαμθνιαία 

Λζβθτεσ κζρμανςθσ & νεροφ χριςθσ Ελεγχοσ αςφαλιςτικοφ δοχείου διαςτολισ Εξαμθνιαία 

Λζβθτεσ κζρμανςθσ & νεροφ χριςθσ Αλλαγι ακροφυςίων καυςτιρα Ετιςια 

Λζβθτεσ κζρμανςθσ & νεροφ χριςθσ Ελεγχοσ - ρφκμιςθ αςφαλιςτικοφ λζβθτα Ετιςια 

Λζβθτεσ κζρμανςθσ & νεροφ χριςθσ Εκκαπνιςμόσ λζβθτα-καπνοδόχου Ετιςια 

Σφςτθμα αντιςτάκμιςθσ Ζλεγχοσ - δοκιμι λειτουργίασ Μθνιαία 

Καπνοδόχοσ  Εκκαπνιςμόσ Ετιςια 

Δεξαμενζσ πετρελαίου  Ελεγχοσ ςτάκμθσ πετρελαίου Θμεριςια 

Δεξαμενζσ πετρελαίου  Ελεγχοσ ςτεγανότθτασ Μθνιαία 
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Δεξαμενζσ πετρελαίου  Κακαριςμόσ Ετιςια 

Συλλζκτεσ νεροφ Ζλεγχοσ κερμοκραςίασ Θμεριςια 

Κυκλοφορθτζσ, αντλίεσ  Ελεγχοσ διαρροων Εβδομαδιαια 

Κυκλοφορθτζσ, αντλίεσ  Εναλλαγι λειτουργίασ διδφμου (χειμ. περ.) Εβδομαδιαια 

Κυκλοφορθτζσ, αντλίεσ  Δοκιμαςτικθ λειτουργια (κερ. περ.) 15-μερθ 

Κυκλοφορθτζσ, αντλίεσ  Ελεγχοσ κορυβου Μθνιαια 

Κυκλοφορθτζσ, αντλίεσ  Κακαριςμοσ κυκλοφορθτθ Τριμθνιαια 

Κυκλοφορθτζσ, αντλίεσ  Ζλεγχοσ - ςφςφιξθ ακροδεκτϊν Ετθςια 

Αερόκερμα ατμοφ Ζλεγχοσ λειτουργίασ Μθνιαία 

Αερόκερμα ατμοφ Ζλεγχοσ λειτουργίασ αυτοματιςμϊν Εξαμθνιαία 

Αερόκερμα ατμοφ Κακαριςμόσ φίλτρων Εξαμθνιαια 

Δίκτυο ςωλθνϊςεων Ζλεγχοσ ςτεγανότθτασ Ετιςια 

Δίκτυο ςωλθνϊςεων 
Ζλεγχοσ παραμορφϊςεων διαςτολικϊν 
ςυνδζςμων 

Ετιςια 

Δίκτυο ςωλθνϊςεων Κακαριςμόσ φίλτρων Ετιςια 

Δίκτυο ςωλθνϊςεων 
Αποκατάςταςθ φκαρμζνων τμθμάτων 
μόνωςθσ 

Ετιςια 

Θερμαντικά ςϊματα Εξαζρωςθ Ετιςια 

Κλιματιςμόσ   

Ϊυκτικά ςυγκροτιματα Ζλεγχοσ κζρμανςθσ λαδιοφ ςυμπιεςτϊν Θμερθςια 

Ϊυκτικά ςυγκροτιματα Εναλλαγι λειτουργίασ ψυκτϊν 15-μερθ 

Ϊυκτικά ςυγκροτιματα Ζλεγχοσ θλεκτρικοφ πίνακα Μθνιαια 

Ϊυκτικά ςυγκροτιματα 
Ζλεγχοσ αυτοματιςμϊν θλεκτρ. πίνακα 
(χειμ.περ.) 

Εξαμθνιαια 

Ϊυκτικά ςυγκροτιματα Αλλαγι λαδιϊν ςυμπιεςτϊν Ετιςια 

Ϊυκτικά ςυγκροτιματα 
Κακαριςμόσ αυλϊν ςυμπυκνωτϊν 
(κφκλωμα νεροφ) 

Ετθςια 
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Ϊυκτικά ςυγκροτιματα Αλλαγι λαδιϊν ςυμπιεςτϊν Ετθςια 

Ϊυκτικά ςυγκροτιματα Αντικατάςταςθ φυςιγγίων αφφγρανςθσ Ετθςια 

Ϊυκτικό ςυγκρότθμα ςε λειτουργία  
Καταγραφι δεδομζνων λειτουργίασ & 
ενδείξεων 

Θμερθςια 

Ϊυκτικό ςυγκρότθμα ςε λειτουργία  Ζλεγχοσ ςτάκμθσ λαδιοφ ςυμπιεςτϊν Θμερθςια 

Ϊυκτικό ςυγκρότθμα ςε λειτουργία  Ζλεγχοσ ςτάκμθσ ψυκτικοφ υγροφ Εβδομαδιαία 

Ϊυκτικό ςυγκρότθμα ςε λειτουργία  Ζλεγχοσ φγρανςθσ ψυκτικοφ υγροφ Εβδομαδιαία 

Ϊυκτικό ςυγκρότθμα ςε λειτουργία  Εναλλαγι βακμίδων ψφκτθ 15-μερθ 

Ϊυκτικό ςυγκρότθμα ςε λειτουργία  
Εναλλαγι λειτουργίασ αντλιϊν ψφκτθ & 
ΡΪ 

15-μερθ 

Αντλίεσ ψφκτθ Δοκιμαςτικι λειτουργία (χειμ.περ.) Μθνιαια 

Αντλίεσ ψφκτθ Σφςφιξθ κοχλιϊν αγκφρωςθσ Μθνιαια 

Αντλίεσ ψφκτθ Ζλεγχοσ ςτεγανότθτασ αντλιϊν δαπζδου Μθνιαια 

Αντλίεσ ψφκτθ 
Ζλεγχοσ ςτάκμθσ κορφβου αντλιϊν 
δαπζδου 

Μθνιαία 

Αντλίεσ ψφκτθ Αμπερομζτρθςθ κινθτιρα 3-μθνθ 

Αντλίεσ ψφκτθ Σφςφιξθ ακροδεκτϊν  Ετιςια 

Αντλίεσ ψφκτθ Ζλεγχοσ ευκυγράμμιςθσ αντλιϊν Ετιςια 

Ρφργοι ψφξθσ Ζλεγχοσ φλοτερ Θμεριςια 

Ρφργοι ψφξθσ Ζλεγχοσ διαρροϊν Εβδομαδιαία 

Ρφργοι ψφξθσ 
Δοκιμαςτικι λειτουργία ανεμιςτιρων 
(χειμ.περ.) 

Μθνιαια 

Ρφργοι ψφξθσ 
Κακαριςμόσ ακροφυςίων ψεκαςτιρων 
νεροφ 

Ετθςια 

Ρφργοι ψφξθσ Εςωτερικόσ κακαριςμόσ  Ετιςια 

Ρφργοι ψφξθσ Κακαριςμόσ πτερωτισ ανεμιςτιρων Ετιςια 

Ρφργοσ ψφξθσ ςε λειτουργία Στρατςωνάριςμα 4-ωρθ 

Ρφργοσ ψφξθσ ςε λειτουργία Συμπλιρωςθ χθμικϊν Εβδομαδιαια 
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Ρφργοσ ψφξθσ ςε θρεμία Ζλεγχοσ ιμάντων ανεμιςτιρων 15-μερθ 

Ρφργοσ ψφξθσ ςε θρεμία Γραςςάριςμα ρουλμάν ανεμιςτιρων 15-μερθ 

Αντλίεσ πφργου ψφξθσ  Δοκιμαςτικι λειτουργία (χειμ.περ.) Μθνιαια 

Αντλίεσ πφργου ψφξθσ  Σφςφιξθ κοχλιϊν αγκφρωςθσ Μθνιαια 

Αντλίεσ πφργου ψφξθσ  Ζλεγχοσ ςτεγανότθτασ αντλιϊν Μθνιαια 

Αντλίεσ πφργου ψφξθσ  Ζλεγχοσ ςτάκμθσ κορφβου αντλιϊν Μθνιαία 

Αντλίεσ πφργου ψφξθσ  Αμπερομζτρθςθ κινθτιρα Τριμθνιαία 

Αντλίεσ πφργου ψφξθσ  Σφςφιξθ ακροδεκτϊν  Ετιςια 

Αντλίεσ πφργου ψφξθσ  Ζλεγχοσ ευκυγράμμιςθσ αντλιϊν Ετιςια 

Κεντρικζσ Κλιματιςτικζσ Μονάδεσ Αμπερομζτρθςθ κινθτιρων Μθνιαια 

Κεντρικζσ Κλιματιςτικζσ Μονάδεσ 
Ζλεγχοσ παραμζτρων προγραμματιςμοφ 
(ΡΟΑ) 

Μθνιαια 

Κεντρικζσ Κλιματιςτικζσ Μονάδεσ Ζλεγχοσ αντικραδαςμικϊν ςυνδζςμων Μθνιαια 

Κεντρικζσ Κλιματιςτικζσ Μονάδεσ 
Ζλεγχοσ κατάςταςθσ & ευκυγράμμιςθσ 
ιμάντων  

Μθνιαια 

Κεντρικζσ Κλιματιςτικζσ Μονάδεσ Ζλεγχοσ ελαςτικϊν εδράςεων Μθνιαια 

Κεντρικζσ Κλιματιςτικζσ Μονάδεσ Ζλεγχοσ διαρροϊν ςτοιχείων Μθνιαια 

Κεντρικζσ Κλιματιςτικζσ Μονάδεσ Ζλεγχοσ κακαρότθτασ ςακόφιλτρων Μθνιαια 

Κεντρικζσ Κλιματιςτικζσ Μονάδεσ Ζλεγχοσ πτϊςθσ πίεςθσ ςακόφιλτρων Μθνιαια 

Κεντρικζσ Κλιματιςτικζσ Μονάδεσ 
Ζλεγχοσ λειτουργίασ τρίοδων / δίοδων 
βανϊν 

Διμθνιαία 

Κεντρικζσ Κλιματιςτικζσ Μονάδεσ Ζλεγχοσ λειτουργίασ αιςκθτθρίων Διμθνιαία 

Κεντρικζσ Κλιματιςτικζσ Μονάδεσ 
Κακαριςμόσ ςτοιχείων κρφου - ηεςτοφ 
νεροφ 

Τριμθνιαία 

Κεντρικζσ Κλιματιςτικζσ Μονάδεσ Κακαριςμόσ λεκάνθσ αποςτράγγιςθσ Τριμθνιαία 

Κεντρικζσ Κλιματιςτικζσ Μονάδεσ Κακαριςμόσ πρόφιλτρων Τριμθνιαία 

Κεντρικζσ Κλιματιςτικζσ Μονάδεσ Κακαριςμόσ φίλτρων υγραντιρων ατμοφ Τριμθνιαία 
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Κεντρικζσ Κλιματιςτικζσ Μονάδεσ Ελεγχοσ ατμοπαγίδασ υγραντιρων ατμοφ Τριμθνιαία 

Κεντρικζσ Κλιματιςτικζσ Μονάδεσ Αλλαγι ρυκμίςεων ΡΟΑ  Εξαμθνιαία 

Κεντρικζσ Κλιματιςτικζσ Μονάδεσ Κακαριςμόσ ςτομίων προςαγωγισ αζρα Εξαμθνιαια 

Κεντρικζσ Κλιματιςτικζσ Μονάδεσ Κακαριςμόσ ςτομίων αναρρόφθςθσ αζρα Εξαμθνιαια 

Κεντρικζσ Κλιματιςτικζσ Μονάδεσ Αντικατάςταςθ πρόφιλτρων Ετιςια 

Κεντρικζσ Κλιματιςτικζσ Μονάδεσ Αντικατάςταςθ ςακόφιλτρων Ετθςια 

Κεντρικζσ Κλιματιςτικζσ Μονάδεσ 
Αλλαγι ςτεγαν/κϊν δακτυλίων 
υγραντιρων ατμοφ 

Ετιςια 

Κεντρικζσ Κλιματιςτικζσ Μονάδεσ 
Κακαριςμόσ ι αλλαγι ςιγαςτιρα 
υγραντιρα ατμοφ 

Ετιςια 

Κεντρικζσ Κλιματιςτικζσ Μονάδεσ 
Ζλεγχοσ - αντικατάςταςθ απόλυτων 
φίλτρων 

2-ετθσ 

Κυκλοφορθτζσ & αντλίεσ Εναλλαγι λειτουργίασ διδφμου Εβδομαδιαια 

Κυκλοφορθτζσ & αντλίεσ Ζλεγχοσ - ςφίξιμο ακροδεκτϊν Ετθςια 

Κυκλοφορθτζσ & αντλίεσ Ζλεγχοσ κορφβου Εβδομαδιαία 

Κυκλοφορθτζσ ηεςτοφ νεροφ Δοκιμαςτικι λειτουργία (κερ. περίοδοσ) Μθνιαία  

Κυκλοφορθτζσ ηεςτοφ νεροφ Δοκιμαςτικι λειτουργία (χειμ.περ.) Μθνιαία 

Μετακερμαντικά ςτοιχεία Ζλεγχοσ διαρροϊν Μθνιαια 

Μετακερμαντικά ςτοιχεία Κακαριςμόσ εξωτ. επιφανειϊν Ετθςια 

Δίκτυο ςωλθνϊςεων 
Κακαριςμόσ φίλτρων ςωλθνϊςεων 
πφργων ψφξθσ 

Ετθςια 

Δίκτυο ςωλθνϊςεων 
Ζλεγχοσ ςτεγανότθτασ ςωλθνϊςεων - 
εξαρτθμάτων 

Ετιςια 

Δίκτυο ςωλθνϊςεων 
Αποκατάςταςθ φκαρμζνων τμθμάτων 
μόνωςθσ 

Ετιςια 

Δίκτυο ςωλθνϊςεων Ζλεγχοσ διαρροϊν βανϊν ςθμείου ελζγχου Μθνιαια 

Δίκτυο ςωλθνϊςεων 
Ζλεγχοσ διαρροϊν ςυλλεκτϊν ψυχρ/ςίου, 
μες/φου 

Εβδομαδιαια 

Δίκτυο αεραγωγϊν Ζλεγχοσ ρυκμίςεων ςτόμιων - κακαριςμόσ Ετθςια 

Δίκτυο αεραγωγϊν Ζλεγχοσ μονϊςεων και προςταςίασ αυτϊν Ετθςια 
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Κλιμ/κζσ μονάδεσ ανεμιςτιρα - ςτοιχείου (FCU) Ζλεγχοσ ομαλισ λειτουργίασ ανεμιςτιρα Μθνιαια 

Κλιμ/κζσ μονάδεσ ανεμιςτιρα - ςτοιχείου (FCU) Ζλεγχοσ διαρροϊν ςτοιχείων - ςυνδζςεων Μθνιαια 

Κλιμ/κζσ μονάδεσ ανεμιςτιρα - ςτοιχείου (FCU) Ζλεγχοσ αυτοματιςμϊν Μθνιαια 

Κλιμ/κζσ μονάδεσ ανεμιςτιρα - ςτοιχείου (FCU) Κακαριςμόσ πρόφιλτρων Τριμθνιαία 

Κλιμ/κζσ μονάδεσ ανεμιςτιρα - ςτοιχείου (FCU) Κακαριςμόσ λεκάνθσ ςυμπυκνωμάτων Τριμθνιαια 

Κλιμ/κζσ μονάδεσ ανεμιςτιρα - ςτοιχείου (FCU) Ζλεγχοσ-κακαριςμόσ φίλτρου Εξαμθνιαια 

Κλιμ/κζσ μονάδεσ ανεμιςτιρα - ςτοιχείου (FCU) Αντικατάςταςθ πρόφιλτρων Ετιςια 

Διαιροφμενεσ κλιμ/κζσ μονάδεσ (split) Κακαριςμόσ περςίδων - φίλτρων αζρα Διμθνιαία 

Διαιροφμενεσ κλιμ/κζσ μονάδεσ (split) Κακαριςμόσ ςτοιχείων με χθμικό υγρό Ετιςια 

Κλιμ/κζσ μονάδεσ κρίςιμων χϊρων 
Ζλεγχοσ λειτουργίασ, καταγραφι 
κερμοκραςίασ 

Θμεριςια 

Εξαεριςμόσ   

Ανεμιςτιρεσ κεντρικοί 
Ζλεγχοσ κατάςταςθσ & ευκυγράμμιςθσ 
ιμάντα 

Μθνιαια 

Ανεμιςτιρεσ κεντρικοί Ζλεγχοσ - κακαριςμόσ φτερωτισ κινθτιρα  Τριμθνιαία 

Ανεμιςτιρεσ κεντρικοί Αμπερομζτρθςθ κινθτιρα  Τριμθνιαια 

Ανεμιςτιρεσ κεντρικοί Λίπανςθ ρουλεμάν Εξαμθνιαια 

Ανεμιςτιρεσ κεντρικοί Σφςφιξθ κοχλιϊν αγκφρωςθσ Ετιςια 

Ανεμιςτιρεσ κεντρικοί Σφςφιξθ ακροδεκτϊν Ετιςια 

Ανεμιςτιρεσ κεντρικοί Κακαριςμόσ ανεμιςτιρα Ετθςια 

Εξαεριςμόσ μαγειρείων Κακαριςμόσ φίλτρων χοανϊν Μθνιαία 

Εξαεριςμόσ μαγειρείων Κακαριςμόσ λιποςυλλζκτθ αεραγωγϊν Μθνιαία 

Μονάδα εξαεριςμοφ ακτινολογικοφ Ζλεγχοσ πρόφιλτρων Τριμθνιαια 

Μονάδα εξαεριςμοφ ακτινολογικοφ Ζλεγχοσ ςακόφιλτρων Εξαμθνιαια 

Μονάδα εξαεριςμοφ ακτινολογικοφ Ζλεγχοσ απόλυτων φίλτρων Ετιςια 
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Μονάδα εξαεριςμοφ ακτινολογικοφ Ζλεγχοσ ενεργοφ άνκρακα Ετιςια 

Αντικεραυνικι προςταςία   

Αντικεραυνικι προςταςία 
Επικεϊρθςθ δικτφου ςυλλιψεωσ 
κεραυνοφ 

Εξαμθνιαία 

Αντικεραυνικι προςταςία Μζτρθςθ τιμισ αντίςταςθσ γείωςθσ Ετθςια 

Θλεκτρικά ρολόγια   

Θλεκτρικά ρολόγια 
Ζλεγχοσ λειτουργίασ κεντρικοφ ρολογιοφ 
("μάνα") 

Μθνιαια 

Θλεκτρικά ρολόγια 
Δοκιμι λειτουργίασ ςυςςωρευτι χωρίσ 
ρεφμα 

Μθνιαια 

Θλεκτρικά ρολόγια Ζλεγχοσ - ρφκμιςθ ϊρασ Εξαμθνιαία 

Θλεκτρικά ρολόγια Ζλεγχοσ καλωδιακοφ δικτφου Ετθςια 

Ενδοεπικοινωνία-Ενδοςυνεννόθςθ   

Ενδοεπικοινωνία Ζλεγχοσ λειτουργίασ διακοπτϊν κλιςεωσ Μθνιαια 

Ενδοεπικοινωνία 
Ζλεγχοσ λειτουργίασ κζντρων, 
υποςτακμϊν 

Μθνιαια 

Ενδοεπικοινωνία Ζλεγχοσ λειτουργίασ πλοθγϊν λυχνιϊν Μθνιαια 

Ενδοεπικοινωνία Ζλεγχοσ καλωδιακοφ δικτφου Ετθςια 

Ενδοςυνεννόθςθ Ζλεγχοσ λειτουργίασ τοπικϊν ςυςκευϊν Μθνιαια 

Ενδοςυνεννόθςθ Ζλεγχοσ λειτουργίασ κεντρικϊν ςυςκευϊν Μθνιαια 

Ενδοςυνεννόθςθ Ζλεγχοσ καλωδιακοφ δικτφου Ετθςια 

Τθλεόραςθ   

Τθλεόραςθ 
Ζλεγχοσ προςανατολιςμοφ κεντρικισ 
κεραίασ 

Μθνιαια 

Τθλεόραςθ Ζλεγχοσ κεραιοδοτϊν Ετιςια 

Τθλεόραςθ 
Ζλεγχοσ, ρφκμιςθ ενιςχυτϊν - 
διακλαδωτιρων 

Ετιςια 

Τθλεόραςθ Επικεϊρθςθ καλωδιακοφ δικτφου Ετθςια 

Εξοπλιςμόσ πλυντθρίων   
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Σιδερωτιριο Ανοιγμα βανασ ατμου (πρωι) Θμεριςια 

Σιδερωτιριο Κλειςιμο βανασ ατμου (μεςθμερι) Θμεριςια 

Σιδερωτιριο Κλείςιμο κεντρικοφ διακόπτθ (απόγευμα) Θμερθςια 

Σιδερωτιριο 
Ζλεγχοσ κομβίου STOP και προςταςίασ 
δακτφλων 

Θμερθςια 

Σιδερωτιριο Ζλεγχοσ ανεμιςτιρα απαγωγισ Εβδομαδιαια 

Σιδερωτιριο 
Ελεγχοσ - κακαριςμόσ ανεμιςτθρα 
απαγωγθσ 

Εβδομαδιαια 

Σιδερωτιριο 
Ελεγχοσ ιμάντων, αλυςίδων ςυςτ. 
μεταδοςθσ κινθςθσ  

Εβδομαδιαια 

Σιδερωτιριο 
Γραςαριςμα ρουλμαν με ζνδειξθ "grease 
weekly" 

Εβδομαδιαία 

Σιδερωτιριο Ελεγχοσ κατάςταςθσ ιμαντων μεταφοράσ Εβδομαδιαία 

Σιδερωτιριο 
Κακαριςμόσ και λιπανςθ αλυςίδων (SAE 
90) 

Μθνιαία 

Σιδερωτιριο Λίπανςθ ρουλεμάν-κίτρινθ ετικζτα  Μθνιαία 

Σιδερωτιριο Ελεγχοσ λαδιοφ ςυςτ. μεταδοςθσ κινθςθσ Eξαμθνιαία 

Αεροςυμπιεςτζσ πλυντθρίων-αποςτείρωςθσ Καταγραφι ωρϊν λειτουργίασ Θμεριςια 

Αεροςυμπιεςτζσ πλυντθρίων-αποςτείρωςθσ Ελεγχοσ ςτάκμθσ λαδιοφ Εβδομαδιαία 

Αεροςυμπιεςτζσ πλυντθρίων-αποςτείρωςθσ 
Ζλεγχοσ λειτουργίασ αυτόματθσ 
αποςτραγγιςτικισ 

Εβδομαδιαία 

Αεροςυμπιεςτζσ πλυντθρίων-αποςτείρωςθσ Ελεγχοσ ιμάντων Εβδομαδιαία 

Αεροςυμπιεςτζσ πλυντθρίων-αποςτείρωςθσ Κακαριςμόσ φίλτρου αζρα Εβδομαδιαία 

Αεροςυμπιεςτζσ πλυντθρίων-αποςτείρωςθσ Ελεγχοσ - ςφςφιξθ κοχλιϊν κεφαλισ Τετραμθνιαία 

Αεροςυμπιεςτζσ πλυντθρίων-αποςτείρωςθσ 
Ελεγχοσ - κακαριςμοσ επαφων 
πρεςςοςτατθ 

Εξαμθνιαια 

Αεροςυμπιεςτζσ πλυντθρίων-αποςτείρωςθσ Αλλαγθ λαδιοφ (SAE40) Ετιςια 

Αεροςυμπιεςτζσ πλυντθρίων-αποςτείρωςθσ Αλλαγι φίλτρου αζρα Ετιςια 

Αεροςυμπιεςτζσ πλυντθρίων-αποςτείρωςθσ Αντικατάςταςθ φίλτρου κεφαλισ Ετθςια 

Ρλυντιρια ιματιςμοφ Ελεγχοσ ςτάκμθσ λαδιοφ ςυμπλζκτθ Μθνιαία 
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Ρλυντιρια ιματιςμοφ 
Ελεγχοσ ςτάκμθσ λαδιοφ γραμμισ πεπ. 
αζρα  

Μθνιαία 

Ρλυντιρια ιματιςμοφ Ελεγχοσ ςυμπλζκτθ για διαρροι λαδιοφ Μθνιαία 

Ρλυντιρια ιματιςμοφ Ελεγχοσ ςτάκμθσ λαδιοφ αμορτιςζρ κάδου Μθνιαία 

Ρλυντιρια ιματιςμοφ Λίπανςθ πλαςτικϊν βάςεων αμορτιςζρ Μθνιαία 

Ρλυντιρια ιματιςμοφ Γραςςάριςμα μοτζρ κίνθςθσ Μθνιαία 

Ρλυντιρια ιματιςμοφ Ελεγχοσ ιμάντων Μθνιαία 

Ρλυντιρια ιματιςμοφ Λίπανςθ μεντεςζδων κυρϊν Διμθνιαία 

Ρλυντιρια ιματιςμοφ 
Γραςάριςμα ρουλμάν κάδου & αξόνων 
μοτζρ 

Τριμθνιαία 

Ρλυντιρια ιματιςμοφ Ελεγχοσ - ρφκμιςθ φρζνου Ετιςια 

Ρρζςςεσ ατμοφ Ελεγχοσ πιεςθσ αερα ςτθν ειςοδο Εβδομαδιαια 

Ρρζςςεσ ατμοφ 
Ελεγχοσ αυτομ. αποςτραγγιςτικοφ 
γραμμισ αζρα  

Εβδομαδιαια 

Ρρζςςεσ ατμοφ 
Κακαριςμοσ ςιγαςτθρων βαλβιδων 
εξαγωγθσ αερα 

Εβδομαδιαια 

Ρρζςςεσ ατμοφ Ελεγχοσ ςτακμθσ λαδιων αμορτιςερ Μθνιαια 

Ρρζςςεσ ατμοφ 
Γραςςαριςμα ρουλεμαν (με γραςςο 
υψθλθσ) 

Μθνιαια 

Εξοπλιςμόσ μαγειρείων   

Ϊυκτικοί κάλαμοι Ζλεγχοσ απεγκλωβιςμοφ Εβδομαδιαια 

Ϊυκτικοί κάλαμοι Ζλεγχοσ ελαςτικϊν των κυρϊν Εβδομαδιαια 

Ϊυκτικοί κάλαμοι Ζλεγχοσ φωτιςμοφ καλάμου Μθνιαια 

Ϊυκτικοί κάλαμοι 
Ζλεγχοσ λειτουργίασ ανεμιςτιρα 
ςυμπυκνωτι 

Μθνιαια 

Ϊυκτικοί κάλαμοι Ζλεγχοσ λειτουργίασ ανεμιςτιρα εξατμιςτι Μθνιαια 

Ϊυκτικοί κάλαμοι Ζλεγχοσ ςτιριξθσ ςυμπιεςτι Μθνιαια 

Ϊυκτικοί κάλαμοι 
Δοκιμαςτικι λειτουργία ψυγείων που δε 
λειτουργοφν 

Μθνιαια 

Ϊυκτικοί κάλαμοι 
Λίπανςθ ελαςτικϊν των κυρϊν του 
καλάμου 

Μθνιαια 
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Ϊυκτικοί κάλαμοι Κακαριςμόσ ςτοιχείου ςυμπιεςτι  Μθνιαια 

Ϊυκτικοί κάλαμοι Κακαριςμόσ ςτοιχείου εξατμιςτι Μθνιαια 

Ϊυκτικοί κάλαμοι 
Ζλεγχοσ λειτουργίασ θλεκ. αντίςταςθσ 
απόψυξθσ 

Μθνιαια 

Ϊυκτικοί κάλαμοι 
Ζλεγχοσ λειτουργίασ θλεκτρομαγν. 
βαλβίδασ 

Μθνιαια 

Ϊυκτικοί κάλαμοι Ζλεγχοσ αποχζτευςθσ νεροφ παγολεκάνθσ Μθνιαια 

Ϊυκτικοί κάλαμοι & ψυγεία 
Βακμον/ςθ κερμ/τρων (ςυμπλιρωςθ 
εντφπου HACCP) 

Τριμθνιαια 

Ϊυκτικοί κάλαμοι & ψυγεία 
Ϊυκτικόσ ζλεγχοσ (ςυμπλιρωςθ εντφπου 
HACCP) 

Εξαμθνιαια 

Ϊυκτικοί κάλαμοι & ψυγεία 
Θλεκτρολ/κόσ ζλεγχοσ (ςυμπλιρωςθ 
εντφπου HACCP) 

Εξαμθνιαια 

Ψοφρνοσ, θλεκ. βραςτιρασ, μίξερ κλπ. 
Θλεκτρολ/κόσ ζλεγχοσ (ςυμπλιρωςθ 
εντφπου HACCP) 

Εξαμθνιαια 

Ρλυντιρια μαγειρείων Κακαριςμόσ φίλτρων κάδων 15μερθ 

Κλίβανοι ατμοφ   

Απολυματικόσ κλίβανοσ Γραςςάριςμα αντλίασ κενοφ 15-μερθ 

Απολυματικόσ κλίβανοσ Αλλαγι λαδιοφ αεροςυμπιεςτι Ετιςια 

Κλίβανοι ατμοφ Αλλαγι φίλτρων εξιςορρόπθςθσ καλάμου Ετιςια 

Κεντρικι είςοδοσ κυρωρείου   

Κεντρικι είςοδοσ κυρωρείου Ζλεγχοσ ποςότθτασ λαδιοφ ςτο μοτζρ Μθνιαία 

Αποτεφρωτικόσ κλίβανοσ   

Αποτεφρωτικόσ κλίβανοσ 
Κακαριςμόσ οπϊν αζρα του πυκμενα 
πρωτ/ντοσ καλ. 

Θμεριςια 

Αποτεφρωτικόσ κλίβανοσ 
Ελεγχοσ ςτεγανοτθτασ πυκμενα πρωτ. 
καλάμου 

Θμεριςια 

Αποτεφρωτικόσ κλίβανοσ Ελεγχοσ λειτουργιασ καυςτθρων Θμεριςια 

Αποτεφρωτικόσ κλίβανοσ Ελεγχοσ ακροφυςίων δευτερεφοντοσ αζρα Θμεριςια 

Αποτεφρωτικόσ κλίβανοσ 
Ζλεγχοσ κατάςταςθσ του ςτομίου των 
καυςτιρων 

Εβδομαδιαία 

Αποτεφρωτικόσ κλίβανοσ 
Ζλεγχοσ των δίςκων ανακοπισ των 
καυςτιρων 

Εβδομαδιαία 
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Αποτεφρωτικόσ κλίβανοσ 
Ζλεγχοσ παρεμβφςματοσ πόρτασ 
πρωτεφοντοσ καλ. 

Μθνιαία 

Αποτεφρωτικόσ κλίβανοσ 
Επικεϊρθςθ πυρίμαχθσ επζνδυςθσ 
πρωτ/ντοσ καλ. 

Μθνιαία 

Αποτεφρωτικόσ κλίβανοσ 
Επικεϊρθςθ πυρίμαχθσ επζνδυςθσ 
δευτ/ντοσ καλ. 

Μθνιαία 

Αποτεφρωτικόσ κλίβανοσ 
Λίπανςθ των αρμϊν του διαφράγματοσ 
αζρα 

Μθνιαία 

Αποτεφρωτικόσ κλίβανοσ 
Επικεϊρθςθ-κακαριςμόσ των δφο 
καυςτιρων 

Μθνιαία 

Αποτεφρωτικόσ κλίβανοσ 
Λιπανςθ μεντεςεδων και αρμων 
πρωτ/ντοσ καλ. 

Μθνιαία 

Αποτεφρωτικόσ κλίβανοσ 
Λίπανςθ των αρμων του διαφραγματοσ 
αερα 

Τριμθνιαια 

Αποτεφρωτικόσ κλίβανοσ 
Μετακίνθςθ δίςκων πυκμζνα και 
κακαριςμόσ  

Τριμθνιαια 

Αποτεφρωτικόσ κλίβανοσ Ζλεγχοσ ανεμιςτιρα πρωτεφοντοσ αζρα Τριμθνιαια 

Αποτεφρωτικόσ κλίβανοσ 
Εςωτερικόσ κακαριςμόσ 
κερμοαντιδραςτιρα 

Ετιςια 

Αποτεφρωτικόσ κλίβανοσ Αλλαγι μπεκ καυςτιρων Ετιςια 

Αποτεφρωτικόσ κλίβανοσ Αλλαγι φίλτρου πετρελαίου Ετιςια 
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                                                                   ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Ηϋ 

ΧΕΔΙΟ ΤΜΒΑΘ 

 

     ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ  

     ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ  

    "6Θ ΤΠΕ " 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΣΑ 

 

 

ΤΜΒΑΘ   ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ 

 

ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΣΟΚ.   :  

ΠΡΟΜΘΘΕΤΣΘ       :   

ΕΙΔΟ                      :  

ΤΜΒΑΣΙΚΘ ΣΙΜΘ    : ………………….  ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α  

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΘ 

 ΤΠΘΡΕΙΑ                  : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΣΑ 

 

Άρτα, ςιμερα …………………………….. ςτο Τμιμα προμθκειϊν του Γενικοφ Νοςοκομείου Άρτασ, οι 

υπογεγραμμζνοι α) το Γενικό Νοςοκομείο Άρτασ που εδρεφει ςτθν Άρτα, Λόφοσ Ρεράνκθσ 1, Τ.Κ. 

47100, όπωσ εκπροςωπείται νόμιμα για τθν υπογραφι τθσ παροφςασ από τον Διοικθτι κ. 

……………………………………. και β) ………………………., εκπρόςωπο τθσ εταιρείασ …………………………, 

Δ/νςθ: …………………….. τθλ. …………….., Ψ.Α.Ω. …………… με Α.Ψ.Μ: ………………… Δ.Ο.Υ: …………………,  

ςυμφϊνθςαν και ςυναποδζχτθκαν τα εξισ : 

Με τθν με αρικ. ………../…………. Απόφαςθ ΔΣ του Νοςοκομείου κατακυρϊκθκε θ Υπθρεςία ωσ 

αυτι περιγράφονται  αναλυτικά ςτο άρκρο 1 τθσ παροφςθσ Σφμβαςθσ ςτθν εταιρεία 

………………………… τθν αρικμ………………………………..απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ. 

Θ κατακφρωςθ ζγινε ςφμφωνα με τα αποτελζςματα του Δθμόςιου Ανοικτοφ Συνοπτικοφ 

Διαγωνιςμοφ που διενεργικθκε τθν …../…../2018  ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ  Δ/ξθσ  με αρικ. 
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……./…-….-2018 με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 

προςφορά μόνο βάςει τιμισ, ςφμφωνα και με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ των προςφερόμενων 

υπθρεςιϊν. 

Φςτερα από τα ανωτζρω ο πρϊτοσ από τουσ ςυμβαλλόμενουσ με τθν προαναφερόμενθ ιδιότθτά 

του, ανακζτει ςτον δεφτερο, ονομαηόμενο ςτο εξισ Ρρομθκευτι, τθν προμικεια των υπθρεςιϊν 

ωσ αυτά περιγράφονται  αναλυτικά ςτο άρκρο 1 τθσ παροφςθσ Σφμβαςθσ, τα οποία του 

κατακυρϊκθκαν ςφμφωνα με τουσ κατωτζρω όρουσ και ςυμφωνίεσ, τισ οποίεσ αποδζχεται 

ανεπιφφλακτα. 

Θ ςφμβαςθ αυτι διζπεται από τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 περί Δθμοςίων Συμβάςεων Ζργων, 

Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν, τον Νόμο 2469/97 άρκρο 18 και των ςχετικϊν διατάξεων περί 

κρατιςεων και φόρου, Ν.2198/94  ΑΘΟ 24 & τον Ν. 3329/05 “ Εκνικό Σφςτθμα Υγείασ & 

Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ”, το Ν. 3527/2007 « Κφρωςθ Συμβάςεων υπζρ Νομικϊν προςϊπων 

εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείασ & Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και λοιπζσ διατάξεισ», το 

Ν.3580/2007 «Ρρομικειεσ Ψορζων εποπτευομζνων από το Υπουργείο Υγείασ και Κοινωνικισ 

Αλλθλεγγφθσ και άλλεσ διατάξεισ» και λοιπζσ ιςχφουςεσ. 

      

                                                                      ΑΡΘΡΟ 1 

ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΩΝ ΤΠΟ ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ-ΣΙΜΘ 

Α.   τθν εταιρεία  ……………………… ωσ εξισ : 

ΟΝΟΜΑΙΑ ΕΙΔΟΤ  

ΤΝΟΛΙΚΘ ΣΙΜΘ ΧΩΡΙ Φ.Π.Α. …………….   

ΤΝΟΛΙΚΘ ΣΙΜΘ ΤΜΠΕΡ/ΝΟΤ Φ.Π.Α. ……….  

         

                                                                  ΑΡΘΡΟ 2 

ΣΟΠΟ  ΚΑΙ  ΧΡΟΝΟ  ΠΑΡΑΔΟΘ 

Θ  παραλαβι τθσ υπθρεςίασ κα πραγματοποιθκεί από αρμόδια επιτροπι  παρακολοφκθςθσ και 

παραλαβισ που κα ςυγκροτθκεί για το ςκοπό αυτό  και  κα εκδίδει  ςχετικά πρωτόκολλα  

παραλαβισ . Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ των υπθρεςιϊν καλείται να παραςτεί, εφόςον το 

επικυμεί ο προμθκευτισ και διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ. 

 

                                                                   ΑΡΘΡΟ 3 

ΠΟΟΣΙΚΘ-ΠΟΙΟΣΙΚΘ ΠΑΡΑΛΑΒΘ 

 Η εθηέιεζε ησλ ππεξεζηώλ  ζα γίλεηαη ζύκθσλα κε ηηο εθάζηνηε αλάγθεο ηνπ Γεληθνύ 

Ννζνθνκείνπ Άξηαο θαη ησλ ηκεκάησλ αξκνδηόηεηάο ηνπ όπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζην 

Παξάξηεκα Σ΄(Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο). 
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Θ ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι των υπθρεςιϊν κα γίνει από τθν προσ τοφτο οριςκείςα 

επιτροπι,  για τθν ορκι εκτζλεςθ αυτϊν.  

 

                                                      ΑΡΘΡΟ 4 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΘ ΤΜΒΑΘ 

Ο χρόνοσ διάρκειασ τθσ Σφμβαςθσ ορίηεται  ςε ΔΤΟΜΙΘ (2 ½ ) ΜΘΝΕ θαη ζα ιπζεί απηνδίθαηα 

ζε πεξίπησζε νινθιήξσζεο ηνπ αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ άλσ ησλ νξίσλ ζηα 

πιαίζηα πινπνίεζεο ηνπ ΠΠΤΦΤ 2015-ΠΙΣΩΔΙ 2016-17 πνπ δηελεξγείηαη από ην Γ.Ν. 

Άξηαο.  

 

 

                                                         ΑΡΘΡΟ 5 

ΣΡΟΠΟ ΠΛΘΡΩΜΘ- ΚΡΑΣΘΕΙ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ 

       
Πλεσ οι πλθρωμζσ κα γίνονται ςε ευρϊ  για το 100 % τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν  οριςτικι 
παραλαβι των υπθρεςιϊν και με τθν προςκόμιςθ των νομίμων δικαιολογθτικϊν που 
προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ κατά το χρόνο πλθρωμισ και ςε χρόνο 
προςδιοριηόμενο από τθν αναγκαία διοικθτικι διαδικαςία για ζκδοςθ των ςχετικϊν χρθματικϊν 
ενταλμάτων.  
  
Για όλεσ τισ πλθρωμζσ κα εκδίδονται τα απαραίτθτα νόμιμα παραςτατικά / δικαιολογθτικά. Από 
κάκε τιμολόγιο του προμθκευτι κα γίνονται όλεσ οι νόμιμεσ κρατιςεισ, ςφμφωνα με τουσ 
ιςχφοντεσ κάκε φορά Νόμουσ και ςχετικζσ Εγκυκλίουσ των αρμόδιων Υπουργείων.   
 Σε περίπτωςθ που θ πλθρωμι του ςυμβαςιοφχου κακυςτεριςει από τθν ανακζτουςα αρχι 
εξιντα (60) θμζρεσ μετά τθν υποβολι του τιμολογίου παροχισ υπθρεςιϊν από αυτόν, θ 
ανακζτουςα αρχι (οφειλζτθσ), ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτον ΡΔ 166/2003 ( ΨΕΚ 138/Α/5-6-
2003 ) « Ρροςαρμογι τθσ Ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν οδθγία 2000/35 τθσ 29-6-2000 για τθν 
καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ», κακίςταται 
υπεριμεροσ και οφείλει τόκουσ χωρίσ να απαιτείται όχλθςθ από τον ςυμβαςιοφχο.  
Ϋσ προσ τα δικαιολογθτικά πλθρωμισ και λοιπά ςτοιχεία ιςχφουν τα όςα αναφζρονται ςτο αρ. 
200 του Ν. 4412/2016. 
 
 Ο προμθκευτισ κατά τθν πλθρωμι υπόκειται ςτισ εκάςτοτε υπό του νόμου οριηόμενεσ 
κρατιςεισ.        
Θα παρακρατείται :  
    1. Τπζρ  ΕΑΑΔΘΤ : α) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ 
προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ 
τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων ( άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει).  
β) Χαρτόςθμο 3% επί τθσ κράτθςθσ τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.Τ. και ΟΓΑ 20% επί τθσ κράτθςθσ του 
χαρτοςιμου.  
2. Τπζρ των Οργανιςμϊν Ψυχικισ Τγείασ: Κράτθςθ 2% επί τθσ αξίασ του τιμολογίου τθσ 
ςφμβαςθσ μετά τθν αφαίρεςθ του ΦΠΑ και κάκε άλλου παρακρατοφμενου ποςοφ υπζρ 
τρίτων,  θ οποία ειςιχκθ με το άρκρο 3 παρ. ββ (μετά τθν αναρίκμθςθ μζςω του Ν. 
3846/2010,άρκρο 24) εδάφιο ε του Ν. 3580/2007, και επανεμφανίηεται ςτο άρκρο 24&6 
Ν.3846/2010 (ΦΕΚ 66Α/11-5-2010) 
3.Κατά τθν πλθρωμι του τιμιματοσ των αγακϊν παρακρατείται φόροσ ειςοδιματοσ ςφμφωνα 
με το άρκρο 24 του Ν. 2198/1994 φόροσ ειςοδιματοσ όπωσ ιςχφει . 
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4. Τπζρ Α.Ε.Π.Π.: α) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ ςυνολικισ αξίασ κάκε 
αρχικισ, τροποποιθτικισ ι ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ, προ φόρων και κρατιςεων, υπζρ τθσ 
Αρχισ Εξζταςθσ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν (ΦΕΚ Β 969/22-3-2017).  
β) Χαρτόςθμο 3% επί τθσ κράτθςθσ τθσ Α.Ε.Π.Π. και ΟΓΑ 20% επί τθσ κράτθςθσ του 
χαρτοςιμου.  
Ο ΦΠΑ καταβάλλετε από τθν υπθρεςία. 
 

 

                                                            ΑΡΘΡΟ 6 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ-ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ 

Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να τθριςει τισ  τεχνικζσ προδιαγραφζσ των Υπθρεςιϊν που του 

ζχουν κατακυρωκεί ςφμφωνα με τισ αποφάςεισ του ΔΣ του Γενικοφ Νοςοκομείου Άρτασ  και 

ςφμφωνα με τθν με αρικ. Ρρωτ. ……………ζγγραφθ Ρροςφορά του  θ  οποία αποτελεί  

αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςθσ ςφμβαςθσ.                                                   

          

                                                          ΑΡΘΡΟ 7 

ΚΤΡΩΕΙ Ε ΒΑΡΟ ΣΟΤ ΠΡΟΜΘΘΕΤΣΘ 

Εκτόσ από τισ κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτο Ν. 4412/2016, ο προμθκευτισ κα βαρφνεται και 

για κάκε ηθμιά που τυχόν κα προκφψει ςτο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΑΣ από τθ μθ εκτζλεςθ ι 

κακι εκτζλεςθ τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.   

                                                                                                           

                                                        ΑΡΘΡΟ 8 

Για όλα τα λοιπά κζματα, αναφορικά με τθν παροχι υπθρεςιϊν θ οποία πραγματοποιείται με 

τθν ςφμβαςθ αυτι, ιςχφει θ ζγγραφθ προςφορά του προμθκευτι  που αποτελεί αναπόςπαςτο 

τμιμα τθσ παροφςθσ ςφμβαςθσ  κακϊσ επίςθσ και τα αναφερόμενα ςτον Ν. 4412/2016 περί 

Δθμοςίων Συμβάςεων Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν. 

 

                                                      ΑΡΘΡΟ 9 

ΕΓΓΤΘΘ ΚΑΛΘ ΕΚΣΕΛΕΘ 

Για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ θ εταιρία κατζκεςε τθν με αρικμό …………………….   

εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ τθσ Τράπεηασ ……………………… , ποςοφ των 

………………….ευρϊ (5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ τον ΨΡΑ), ιςχφοσ μζχρι επιςτροφισ 

τθσ.  

 

                                                          Άρκρο 10 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ  του που 

απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ 

νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ 
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ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ 

απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του Ρροςαρτιματοσ Α' του Ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν 

λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ 

των δθμοςίων ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ 

των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

Για όςα δεν αναφζρονται ςτθν παροφςα, εφαρμόηονται τα προβλεπόμενα εκ του Ν. 

4412/2016. 

 

υμφωνείται ότι κάκε άλλθ τροποποίθςθ τθσ παροφςθσ ςφμβαςθσ, πρόςκετθ ςυμφωνία, 

παροχι διευκολφνςεωσ, παράταςθσ χρόνου εκτζλεςθσ κλπ γίνεται και αποδείχνεται μόνο 

ζγγραφα αποκλειςμζνου κάκε άλλου μζςου απόδειξθσ. 

Για οποιαδιποτε διαφορά ανακφψει από τθν παροφςα ςφμβαςθ, αρμόδια είναι τα  πολιτικά 

και/ι διοικθτικά Δικαςτιρια τθσ περιφζρειασ Άρτασ. 

Υςτερα από αυτά ςυντάχκθκε θ ςφμβαςθ θ οποία αφοφ διαβάςτθκε και βεβαιϊκθκε 

,υπογράφεται νόμιμα από τουσ ςυμβαλλόμενουσ, ςε δυο  πρωτότυπα. 

Ζνα από τα παραπάνω πρωτότυπα τθσ ςφμβαςθσ κατατζκθκε ςτο αρμόδιο Σμιμα 

Προμθκειϊν του ΓΕΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ ΑΡΣΑ και το άλλο πιρε ο προμθκευτισ ο οποίοσ 

διλωςε ότι ενεργεί για λογαριαςμό του. 

 

                                                            ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

           Για το   Γ.Ν. ΑΡΣΑ                                                        Ο ΠΡΟΜΘΘΕΤΣΘ 

                Ο ΔΙΟΙΚΘΣΘ  

 
ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Θ.  
 ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ   
  
 

 
Α/Α  

 
ΕΙΔΟ /  
ΤΠΘΡΕΙΑ  
  

 
Μονάδα  
Μζτρθςθσ  

 
Ποςότθτα  

 
Σιμι  
Μονάδασ  
χωρίσ 
ΦΠΑ  

 
υνολικι  
Σιμι 
Χωρίσ  
ΦΠΑ  

 
ΦΠΑ  

 
Σελικι 
Σιμι  
με ΦΠΑ  

 
Κωδικόσ – Σιμι 
Παρατθρθτθρίου 
Σιμϊν 

                 

                 

                 

                 

                 

 
ΤΝΟΛΑ  
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Θϋ. ΠΙΝΑΚΕ ΤΜΜΟΡΦΩΘ  
  

  
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ –ΣΕΧΝΙΚΕ ΑΠΑΙΣΘΕΙ 
 

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΘ  ΑΠΑΙΣΘΘ  ΑΠΑΝΣΘΘ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΘ  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι΄: ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ  ΔΗΛΩΗ (ΣΕΤΔ) 

[άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016 (Α 147)] 

 γηα δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηώλ 

Μέξνο Ι: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέα
i
  θαη ηε δηαδηθαζία 

αλάζεζεο 

Παξνρή πιεξνθνξηώλ δεκνζίεπζεο ζε εζληθό επίπεδν, κε ηηο νπνίεο είλαη δπλαηή ε αδηακθηζβήηεηε 

ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

Α: Ολνκαζία, δηεύζπλζε θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (αα)/ αλαζέηνληα θνξέα 

(αθ) 
- Ολνκαζία: [Γ.Ν. ΆΡΣΑ] 

- Κσδηθφο  Αλαζέηνπζαο Αξρήο / Αλαζέηνληα Φνξέα ΚΗΜΓΗ : [99221897] 

- Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε / Πφιε / Σαρ. Κσδηθφο: [ΛΟΦΟ ΠΔΡΑΝΘΗ 1/ΑΡΣΑ/Σ.Κ. 47100] 

- Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο: [Γ.ΜΠΟΚΟ - Ρ.ΑΡΑΒΑΝΣΙΝΟΤ] 

- Σειέθσλν: [2681361128] 

- Ηι. ηαρπδξνκείν: [promithies@gnartas.gr] 

- Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): [www.gnartas.gr] 

Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο 
- Σίηινο ή ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζρεηηθνχ CPV): 

[Ανάδειξθ Αναδόχου για «Τπεξεζίεο επηζθεπήο  θαη ζπληήξεζεο ειεθηξνινγηθώλ θαη 

κεραλνινγηθώλ  εγθαηαζηάζεσλ θηηξίσλ  ηνπ Γ. Ν. Άξηαο , ΚΔ.Φ.Ι.ΑΠ.  Άξηαο ,ηνπ Ξελώλα 

Μειηζάλζηα θαη πξνζηαηεπόκελσλ δηακεξηζκάησλ», (CPV :50711000-2, 50712000-9)] 
- Κσδηθφο ζην ΚΗΜΓΗ: […………….] 

- Η ζχκβαζε αλαθέξεηαη ζε έξγα, πξνκήζεηεο, ή ππεξεζίεο : [Τπεξεζίεο] 

- Δθφζνλ πθίζηαληαη, έλδεημε χπαξμεο ζρεηηθψλ ηκεκάησλ : [……] 

- Αξηζκφο αλαθνξάο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή (εάλ ππάξρεη): [……] 

 

ΟΛΔ ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Δ ΚΑΘΔ ΔΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΣΔΤΓ ΘΑ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ 

ΤΜΠΛΗΡΩΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΔΑ 

 

 

 

 

 

 

 



ΑΔΑ: 78ΘΡ4690ΒΒ-00Ο



62 
 

Μέξνο II: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

Σηνηρεία αλαγλώξηζεο: 
Απάληεζε: 

Πιήξεο Δπσλπκία: [   ] 

Αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΜ): 

Δάλ δελ ππάξρεη ΑΦΜ ζηε ρψξα εγθαηάζηαζεο ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα, αλαθέξεηε άιινλ εζληθφ αξηζκφ 

ηαπηνπνίεζεο, εθφζνλ απαηηείηαη θαη ππάξρεη  

[   ] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Αξκφδηνο ή αξκφδηνη
ii
 : 

Σειέθσλν: 

Ηι. ηαρπδξνκείν: 

Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ 

ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γεληθέο πιεξνθνξίεο: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πνιχ κηθξή, κηθξή ή 

κεζαία επηρείξεζε
iii

; 

 

Μόλν ζε πεξίπησζε πξνκήζεηαο θαη᾽ 

απνθιεηζηηθόηεηα, ηνπ άξζξνπ 20: ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο είλαη πξνζηαηεπφκελν εξγαζηήξην, 

«θνηλσληθή επηρείξεζε»
iv
 ή πξνβιέπεη ηελ εθηέιεζε 

ζπκβάζεσλ ζην πιαίζην πξνγξακκάησλ 

πξνζηαηεπφκελεο απαζρφιεζεο; 

Δάλ λαη, πνην είλαη ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ησλ 

εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξία ή κεηνλεθηνχλησλ 

εξγαδνκέλσλ; 

Δθφζνλ απαηηείηαη, πξνζδηνξίζηε ζε πνηα θαηεγνξία 

ή θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξία ή 

κεηνλεθηνχλησλ εξγαδνκέλσλ αλήθνπλ νη 

απαζρνινχκελνη. 

[ ] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

[…...............] 

[….] 

Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη 

εγγεγξακκέλνο ζε επίζεκν θαηάινγν/Μεηξψν 

εγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ή δηαζέηεη 

ηζνδχλακν πηζηνπνηεηηθφ (π.ρ. βάζεη εζληθνχ 

ζπζηήκαηνο (πξν)επηινγήο); 

[] Ναη [] Όρη [] Άλεπ αληηθεηκέλνπ 

Δάλ λαη: 

Απαληήζηε ζηα ππφινηπα ηκήκαηα ηεο παξνχζαο 

ελφηεηαο, ζηελ ελφηεηα Β θαη, φπνπ απαηηείηαη, ζηελ 

ελφηεηα Γ ηνπ παξφληνο κέξνπο, ζπκπιεξψζηε ην 

κέξνο V θαηά πεξίπησζε, θαη ζε θάζε πεξίπησζε 

ζπκπιεξψζηε θαη ππνγξάςηε ην κέξνο VI.  

α) Αλαθέξεηε ηελ νλνκαζία ηνπ θαηαιφγνπ ή ηνπ 

πηζηνπνηεηηθνχ θαη ηνλ ζρεηηθφ αξηζκφ εγγξαθήο ή 

πηζηνπνίεζεο, θαηά πεξίπησζε: 

β) Δάλ ην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ή ε πηζηνπνίεζε 

δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

γ) Αλαθέξεηε ηα δηθαηνινγεηηθά ζηα νπνία 

βαζίδεηαη ε εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαη, θαηά 

πεξίπησζε, ηελ θαηάηαμε ζηνλ επίζεκν θαηάινγν
v
: 

δ) Η εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαιχπηεη φια ηα 

απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο; 

Δάλ όρη: 

Δπηπξνζζέησο, ζπκπιεξώζηε ηηο πιεξνθνξίεο 

πνπ ιείπνπλ ζην κέξνο IV, ελόηεηεο Α, Β, Γ, ή Γ 

θαηά πεξίπησζε ΜΟΝΟ εθόζνλ απηό απαηηείηαη 

ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζύκβαζεο: 
ε) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα είλαη ζε ζέζε λα 

πξνζθνκίζεη βεβαίσζε πιεξσκήο εηζθνξψλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη θφξσλ ή λα παξάζρεη 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναη [] Όρη 
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πιεξνθνξίεο πνπ ζα δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηελ 

αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ηε 

ιάβεη απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε 

δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή 

δηαηίζεηαη δσξεάλ; 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε:  

ε) [] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……] 

Τξόπνο ζπκκεηνρήο: 
Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε δηαδηθαζία 

ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο απφ θνηλνχ κε 

άιινπο
vi
; 

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ λαη, κεξηκλήζηε γηα ηελ ππνβνιή ρσξηζηνύ εληύπνπ ΤΕΥΔ από ηνπο άιινπο εκπιεθόκελνπο νηθνλνκηθνύο 

θνξείο. 

Δάλ λαη: 

α) Αλαθέξεηε ηνλ ξφιν ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηελ 

έλσζε ή θνηλνπξαμία   (επηθεθαιήο, ππεχζπλνο γηα 

ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα …): 

β) Πξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο 

πνπ ζπκκεηέρνπλ απφ θνηλνχ ζηε δηαδηθαζία 

ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο: 

γ) Καηά πεξίπησζε, επσλπκία ηεο ζπκκεηέρνπζαο 

έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τκήκαηα Απάληεζε: 

Καηά πεξίπησζε, αλαθνξά ηνπ ηκήκαηνο  ή ησλ 

ηκεκάησλ γηα ηα νπνία ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

επηζπκεί λα ππνβάιεη πξνζθνξά. 

[   ] 
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Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λόκηκνπο εθπξνζώπνπο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα 

Καηά πεξίπησζε, αλαθέξεηε ην όλνκα θαη ηε δηεύζπλζε ηνπ πξνζώπνπ ή ησλ πξνζώπσλ πνπ είλαη 

αξκόδηα/εμνπζηνδνηεκέλα λα εθπξνζσπνύλ ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο παξνύζαο 

δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

Δθπξνζώπεζε, εάλ ππάξρεη: Απάληεζε: 

Ολνκαηεπψλπκν 

ζπλνδεπφκελν απφ ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ ηφπν 

γέλλεζεο εθφζνλ απαηηείηαη: 

[……] 

[……] 

Θέζε/Δλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα [……] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Σειέθσλν: [……] 

Ηι. ηαρπδξνκείν: [……] 

Δάλ ρξεηάδεηαη, δψζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία ζρεηηθά 

κε ηελ εθπξνζψπεζε (ηηο κνξθέο ηεο, ηελ έθηαζε, 

ηνλ ζθνπφ …): 

[……] 
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Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ ΦΟΡΔΩΝ
vii

  

Σηήξημε: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο 

άιισλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πξνθεηκέλνπ λα 

αληαπνθξηζεί ζηα θξηηήξηα επηινγήο πνπ 

θαζνξίδνληαη ζην κέξνο IV θαη ζηα (ηπρφλ) θξηηήξηα 

θαη θαλφλεο πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο V 

θαησηέξσ;  

[]Ναη []Όρη 

Δάλ λαη, επηζπλάςηε ρσξηζηό έληππν ΤΕΥΔ κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηηο ελόηεηεο Α 

θαη Β ηνπ παξόληνο κέξνπο θαη ζύκθσλα κε ην κέξνο ΙΙΙ, γηα θάζε έλα από ηνπο ζρεηηθνύο θνξείο, δεόλησο 

ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν από ηνπο λνκίκνπο εθπξνζώπνπο απηώλ.  

Επηζεκαίλεηαη όηη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη επίζεο ην ηερληθό πξνζσπηθό ή νη ηερληθέο ππεξεζίεο, είηε 

αλήθνπλ απεπζείαο ζηελ επηρείξεζε ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα είηε όρη, ηδίσο νη ππεύζπλνη γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

πνηόηεηαο θαη, όηαλ πξόθεηηαη γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, ην ηερληθό πξνζσπηθό ή νη ηερληθέο ππεξεζίεο 

πνπ ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο.  

Εθόζνλ είλαη ζρεηηθέο γηα ηελ εηδηθή ηθαλόηεηα ή ηθαλόηεηεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο, 

παξαθαιείζζε λα ζπκπεξηιάβεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηα κέξε IV θαη V γηα θάζε έλα 

από ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο. 

 



ΑΔΑ: 78ΘΡ4690ΒΒ-00Ο



66 
 

Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ππεξγνιάβνπο ζηελ ηθαλόηεηα ησλ νπνίσλ δελ ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθόο 

θνξέαο  

(Η παξνύζα ελόηεηα ζπκπιεξώλεηαη κόλνλ εθόζνλ νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο απαηηνύληαη ξεηώο από 

ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα)  

Υπεξγνιαβηθή αλάζεζε : Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη 

νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο ζχκβαζεο ζε ηξίηνπο ππφ 

κνξθή ππεξγνιαβίαο; 

[]Ναη []Όρη 

 

Δάλ λαη παξαζέζηε θαηάινγν ησλ πξνηεηλφκελσλ 

ππεξγνιάβσλ θαη ην πνζνζηφ ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα 

αλαιάβνπλ:  

[…] 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' 

εφαρμογι του άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ  

προτίκεται να ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που 

υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 

παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα, 

παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και 

Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε υπεργολάβο (ι κατθγορία 

υπεργολάβων).  
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Μέξνο III: Λόγνη απνθιεηζκνύ 

Α: Λόγνη απνθιεηζκνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο
viii

 

ην άξζξν 73 παξ. 1 νξίδνληαη νη αθφινπζνη ιφγνη απνθιεηζκνχ: 

1. ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε
ix

· 

2. δσξνδνθία
x,xi

· 

3. απάηε
xii

· 

4. ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
xiii

· 

5. λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδόηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο
xiv

· 

6. παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλ
xv

. 

Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο: Απάληεζε: 

Τπάξρεη ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε εηο 

βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ή νπνηνπδήπνηε 

πξνζψπνπ
xvi

 ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, 

δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη 

εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή 

ειέγρνπ ζε απηφ γηα έλαλ απφ ηνπο ιφγνπο πνπ 

παξαηίζεληαη αλσηέξσ (ζεκεία 1-6), ή 

θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ε νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ 

απφ πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη 

νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνχ πνπ 

εμαθνινπζεί λα ηζρχεη;  

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……]
xvii

 

Δάλ λαη, αλαθέξεηε
xviii

: 

α) Ηκεξνκελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο 

πξνζδηνξίδνληαο πνην απφ ηα ζεκεία 1 έσο 6 αθνξά 

θαη ηνλ ιφγν ή ηνπο ιφγνπο ηεο θαηαδίθεο, 

β) Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί [ ]· 

γ) Δάλ νξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηαδηθαζηηθή 

απόθαζε: 

 

α) Ηκεξνκελία:[   ],  

ζεκείν-(-α): [   ],  

ιφγνο(-νη):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Γηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ [……] θαη 

ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α) [   ] 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……]
xix

 

ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα 

απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε 

ζρεηηθνχ ιφγνπ απνθιεηζκνχ («απηνθάζαξζε»)
xx

; 

[] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ
xxi

: [……] 
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Β: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο  

Πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο: Απάληεζε: 

1) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη φιεο ηηο 

ππνρξεώζεηο ηνπ όζνλ αθνξά ηελ πιεξσκή 

θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο
xxii

, 

ζηελ Διιάδα θαη ζηε ρψξα ζηελ νπνία είλαη ηπρφλ 

εγθαηεζηεκέλνο ; 

[] Ναη [] Όρη  

 

 

Δάλ φρη αλαθέξεηε:  

α) Υψξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν πξφθεηηαη: 

β) Πνην είλαη ην ζρεηηθφ πνζφ; 

γ)Πσο δηαπηζηψζεθε ε αζέηεζε ησλ ππνρξεψζεσλ; 

1) Μέζσ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο απφθαζεο; 

- Η ελ ιφγσ απφθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη 

δεζκεπηηθή; 

- Αλαθέξαηε ηελ εκεξνκελία θαηαδίθεο ή έθδνζεο 

απφθαζεο 

- ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, εθφζνλ 

νξίδεηαη απεπζείαο ζε απηήλ, ηε δηάξθεηα ηεο 

πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ: 

2) Με άιια κέζα; Γηεπθξηλήζηε: 

δ) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή 

ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη 

ζπκπεξηιακβαλφκελσλ  θαηά πεξίπησζε, ησλ 

δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ, είηε 

ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ 

θαηαβνιή ηνπο ;
xxiii

 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΔΙΦΟΡΔ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΑΦΑΛΙΗ 
 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναη [] Όρη  

-[] Ναη [] Όρη  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, λα 

αλαθεξζνχλ 

ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναη [] Όρη  

-[] Ναη [] Όρη  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ 

ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 

[……] 

 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε όζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή 

ησλ θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 
xxiv

 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή επαγγεικαηηθό παξάπησκα 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή αθεξεγγπόηεηα, 

ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή επαγγεικαηηθό 

παξάπησκα 

Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλώζεη ηνπ, αζεηήζεη 

ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ ζηνπο ηνκείο ηνπ 

πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθνύ θαη εξγαηηθνύ 

δηθαίνπ
xxv

; 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

Δάλ λαη, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ 

λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ 

χπαξμε απηνχ ηνπ ιφγνπ απνθιεηζκνχ 

(«απηνθάζαξζε»); 

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλ: […….............] 

Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε 

απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο
xxvi

 : 

α) πηψρεπζε, ή  

β) δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, ή 

γ) εηδηθή εθθαζάξηζε, ή 

δ) αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ 

ην δηθαζηήξην, ή 

ε) έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ 

ζπκβηβαζκνχ, ή  

ζη) αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ή  

δ) ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε 

πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία 

πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ 

Δάλ λαη: 

- Παξαζέζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία: 

- Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο σζηφζν 

ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, ζα δχλαηαη λα εθηειέζεη ηε 

ζχκβαζε, ιακβαλφκελεο ππφςε ηεο εθαξκνζηέαο 

εζληθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ κέηξσλ ζρεηηθά κε ηε 

ζπλέρε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ 

ιεηηνπξγίαο ππφ απηέο απηέο ηηο πεξηζηάζεηο
xxvii 

 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 

[……][……][……] 

Ζχει διαπράξει ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξό 

επαγγεικαηηθό παξάπησκα
xxviii

; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

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

 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα 

απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλ:  

[..........……] 

Ζχει ςυνάψει ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκθσλίεο κε 

άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζθνπό ηε 

ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνύ; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

[…...........] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα 

απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 
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ιήθζεθαλ: 

[……] 

Γνωρίηει ο οικονομικόσ φορζασ τθν φπαρξθ 
τυχόν ζύγθξνπζεο ζπκθεξόλησλxxix, ιφγσ ηεο 

ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο 

ζχκβαζεο; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

[.........…] 

Ζχει παράςχει ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ή 
επηρείξεζε ζπλδεδεκέλε κε απηφλ ζπκβνπιέο ζηελ 

αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα ή έρεη 

κε άιιν ηξφπν αλακεηρζεί ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο 

δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο
xxx

; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έρεη επηδείμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξή ή 

επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα
xxxi

 θαηά ηελ 

εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην 

πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο 

ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο 

ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα 

ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο 

ζχκβαζεο , απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο 

θπξψζεηο;  

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα 

απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλ: 

[……] 

Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα επηβεβαηψζεη φηη: 

α) δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ 

δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ 

ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ 

επηινγήο, 

β) δελ έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο, 

γ) ήηαλ ζε ζέζε λα ππνβάιιεη ρσξίο θαζπζηέξεζε 

ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέα  

δ) δελ έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε αζέκηην 

ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, λα 

απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη 

λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε 

δηαδηθαζία αλάζεζεο ή λα παξάζρεη εμ ακειείαο 

παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα 

επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ 

ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε;  

[] Ναη [] Όρη 
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Γ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΤ  

Ολνκαζηηθνπνίεζε κεηνρώλ εηαηξεηώλ πνπ 

ζπλάπηνπλ δεκόζηεο ζπκβάζεηο Άξζξν 8 παξ. 4 λ. 

3310/2005
xxxii

: 

Απάληεζε: 

πληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηεο παξ. 4 

ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3310/2005 ; 

[] Ναη [] Όρη  

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 

[……][……][……] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο κέηξα 

απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλ:  

[……] 
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                                                     Μέξνο IV: Κξηηήξηα επηινγήο 

Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα επηινγήο (ελφηεηα  ή ελφηεηεο Α έσο Γ ηνπ παξφληνο κέξνπο), ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο δειψλεη φηη:  

α: Γεληθή έλδεημε γηα όια ηα θξηηήξηα επηινγήο 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη απηό ην πεδίν κόλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ε 

αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη δειώζεη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή 

ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε, όηη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο κπνξεί λα 

ζπκπιεξώζεη κόλν ηελ Δλόηεηα a ηνπ Μέξνπο ΙV ρσξίο λα ππνρξενύηαη λα ζπκπιεξώζεη 

νπνηαδήπνηε άιιε ελόηεηα ηνπ Μέξνπο ΙV: 

Δθπιήξσζε όισλ ησλ απαηηνύκελσλ θξηηεξίσλ 

επηινγήο 

Απάληεζε 

Πιεξνί φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο; [] Ναη [] Όρη 

                                            Α: Καηαιιειόηεηα 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα  παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο 

έρνπλ πξνζδηνξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή 

ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.  

Καηαιιειόηεηα Απάληεζε 

1) Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη εγγεγξακκέλνο 

ζηα ζρεηηθά επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά 

κεηξώα πνπ ηεξνχληαη ζηελ Διιάδα ή ζην 

θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζήοxxxiii
; ηνπ: 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 
αλαθέξεηε: 

[…] 
 

 
 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):  
[……][……][……] 

   
 
 
 
 
                                        

Μζροσ VI: Σελικζσ δθλϊςεισ 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη ζύκθσλα κε ηα κέξε Ι – IV 

αλσηέξσ είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη όηη έρσ πιήξε επίγλσζε ησλ ζπλεπεηώλ ζε πεξίπησζε ζνβαξώλ ςεπδώλ 

δειώζεσλ. 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη είκαηζε ζέζε, θαηόπηλ αηηήκαηνο θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα 

πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθώλ εγγξάθσλ πνπ αλαθέξνληαη
xxxiv

, εθηόο εάλ : 

α) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ιάβεη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά απεπζείαο 

κε πξόζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ
xxxv

. 

β) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρνπλ ήδε ζηελ θαηνρή ηνπο ηα ζρεηηθά έγγξαθα. 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζη... [πξνζδηνξηζκόο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή 

ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, όπσο θαζνξίδεηαη ζην κέξνο Ι, ελόηεηα Α], πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη πξόζβαζε ζε 

δηθαηνινγεηηθά ησλ πιεξνθνξηώλ ηηο νπνίεο έρσ ππνβάιιεη ζη... [λα πξνζδηνξηζηεί ην αληίζηνηρν 

κέξνο/ελόηεηα/ζεκείν] ηνπ παξόληνο Τππνπνηεκέλνπ Εληύπνπ Υπεύζπλεο Δήιώζεο γηα ηνπο ζθνπνύο η... 

[πξνζδηνξηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο πξνκήζεηαο: (ζπλνπηηθή πεξηγξαθή, παξαπνκπή ζηε δεκνζίεπζε ζηνλ 

εζληθφ ηχπν, έληππν θαη ειεθηξνληθφ, αξηζκφο αλαθνξάο)]. 

 

Ηκεξνκελία, ηόπνο θαη, όπνπ δεηείηαη ή είλαη απαξαίηεην, ππνγξαθή(-έο): [……]   

 
 
 
                                                           

1 ε πεξίπησζε πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή /αλαζέησλ θνξέαο είλαη πεξηζζφηεξεο (νη) ηεο (ηνπ) κίαο (ελφο) 

ζα αλαθέξεηαη ην ζχλνιν απηψλ 

2 Δπαλαιάβεηε ηα ζηνηρεία ησλ αξκνδίσλ, φλνκα θαη επψλπκν, φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 
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3 Βιέπε ζύζηαζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 6εο Μαΐνπ 2003, ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκό ησλ πνιύ κηθξώλ, ησλ 

κηθξώλ θαη ησλ κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (ΔΔ L 124 ηεο 20.5.2003, ζ. 36). Οη πιεξνθνξίεο απηέο 

απαηηνύληαη κόλν γηα ζηαηηζηηθνύο ζθνπνύο.  

Πνιύ κηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγόηεξνπο από 10 εξγαδνκέλνπο θαη ηεο νπνίαο ν 

εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ θαη/ή ην ζύλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνύ δελ ππεξβαίλεη ηα 2 εθαηνκκύξηα 

επξώ. 

Μηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγόηεξνπο από 50 εξγαδνκέλνπο θαη ηεο νπνίαο ν 

εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ θαη/ή ην ζύλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνύ δελ ππεξβαίλεη ηα 10 εθαηνκκύξηα 

επξώ. 

Μεζαίεο επηρεηξήζεηο: επηρεηξήζεηο πνπ δελ είλαη νύηε πνιύ κηθξέο νύηε κηθξέο θαη νη νπνίεο απαζρνινύλ 

ιηγόηεξνπο από 250 εξγαδνκέλνπο θαη ησλ νπνίσλ ν εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ δελ ππεξβαίλεη ηα 50 

εθαηνκκύξηα επξώ θαη/ή ην ζύλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνύ δελ ππεξβαίλεη ηα 43 εθαηνκκύξηα επξώ. 

4 Έρεη δειαδή σο θχξην ζθνπφ ηελ θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή έληαμε αηφκσλ κε αλαπεξία ή 

κεηνλεθηνχλησλ αηφκσλ. 

5 Σα δηθαηνινγεηηθά θαη ε θαηάηαμε, εάλ ππάξρνπλ, αλαθέξνληαη ζηελ πηζηνπνίεζε. 

6 Δηδηθφηεξα σο κέινο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο ή άιινπ παξφκνηνπ θαζεζηψηνο. 

7  Δπηζεκαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε ην δεχηεξν εδάθην ηνπ άξζξνπ 78 “Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηνπο ηίηινπο ζπνπδώλ θαη ηα επαγγεικαηηθά πξνζόληα πνπ νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε ζη΄ ηνπ 

Μέξνπο ΙΙ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΦΙΙ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ή κε ηελ ζρεηηθή επαγγεικαηηθή εκπεηξία, νη 

νηθνλνκηθνί θνξείο, κπνξνύλ σζηόζν λα βαζίδνληαη ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ θνξέσλ κόλν εάλ νη ηειεπηαίνη ζα 

εθηειέζνπλ ηηο εξγαζίεο ή ηηο ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο απαηηνύληαη νη ζπγθεθξηκέλεο ηθαλόηεηεο.” 

8 χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 73 παξ. 3 α, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη 

δπλαηή ε θαη' εμαίξεζε παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ  γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ 

ζπκθέξνληνο, φπσο δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο.  

9 Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 24εο Οθησβξίνπ 

2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008, ζ. 42). 

10 χκθσλα κε άξζξν 73 παξ. 1 (β). ηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) αλαθέξεηαη σο 

“δηαθζνξά”. 

11 Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο χκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δσξνδνθίαο ζηελ νπνία 

ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ C 

195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ 

πκβνπιίνπ, ηεο 22αο Ινπιίνπ 2003 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 

ηεο 31.7.2003, ζ. 54). Πεξηιακβάλεη επίζεο ηε δηαθζνξά φπσο νξίδεηαη ζην λ. 3560/2007 (ΦΔΚ 103/Α), 

«Κύξσζε θαη εθαξκνγή ηεο Σύκβαζεο πνηληθνύ δηθαίνπ γηα ηε δηαθζνξά θαη ηνπ Πξόζζεηνπ ζ΄ απηήλ 

Πξσηνθόιινπ» (αθνξά ζε  πξνζζήθε θαζόζνλ ζην λ. Άξζξν 73 παξ. 1 β αλαθέξεηαη ε θείκελε λνκνζεζία). 

12 Καηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηε πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ 

ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48)
  
φπσο θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (ΦΔΚ 

48/Α) "Κύξσζε ηεο Σύµβαζεο ζρεηηθά µε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνµηθώλ ζπµθεξόλησλ ησλ Επξσπατθώλ 

Κνηλνηήησλ θαη ησλ ζπλαθώλ µε απηήλ Πξσηνθόιισλ. 

13 Όπσο νξίδνληαη ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 13εο Ινπλίνπ 2002 γηα 

ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3). Απηφο ν ιφγνο απνθιεηζκνχ 

πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ εζηθή απηνπξγία ή ηελ απφπεηξα εγθιήκαηνο, φπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4 ηεο 

ελ ιφγσ απφθαζεο-πιαίζην. 

14 Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ, ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ.15) 
 
πνπ ελζσκαηώζεθε κε ην λ. 3691/2008 

(ΦΔΚ 166/Α) “Πξόιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο λνκηκνπνίεζεο εζόδσλ από εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη 

ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο”. 



ΑΔΑ: 78ΘΡ4690ΒΒ-00Ο



74 
 

                                                                                                                                                                               

15 Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο νδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

Σπκβνπιίνπ, ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξόιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξώπσλ 

θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζώο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απόθαζεο-πιαίζην 

2002/629/ΓΔΥ ηνπ Σπκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1) ε νπνία ελζσκαηώζεθε ζηελ εζληθή 

λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (ΦΔΚ 215/Α)"Πξόιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξώπσλ θαη 

πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ απηήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.". 

16 Η ελ ιφγσ ππνρξέσζε αθνξά ηδίσο: α) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ) θαη 

πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ θαη Δ.Δ), ηνπο δηαρεηξηζηέο, β) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ), 

ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ( βι. ηειεπηαίν εδάθην ηεο 

παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ) 

17 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

18 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

19 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

20 Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία 

ζχλαςεο ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δε κπνξεί λα θάλεη ρξήζε απηήο ηεο δπλαηφηεηαο θαηά ηελ 

πεξίνδν απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε (άξζξν 73 παξ. 7 ηειεπηαίν εδάθην)  

21 Λακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ ραξαθηήξα ησλ εγθιεκάησλ πνπ έρνπλ δηαπξαρζεί (κεκνλσκέλα, θαη᾽ 

εμαθνινχζεζε, ζπζηεκαηηθά ...), ε επεμήγεζε πξέπεη λα θαηαδεηθλχεη ηελ επάξθεηα ησλ κέηξσλ πνπ 

ιήθζεθαλ.  

22 ηελ πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ 

Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα 

φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε (άξζξν 73 παξ. 2 δεχηεξν εδάθην).  

23 εκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 παξ. 3 πεξ. α  θαη β, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο είλαη δπλαηή ε παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ ιφγσ αζέηεζεο ππνρξεψζεσλ 

θαηαβνιήο θφξσλ ή αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη’ εμαίξεζε, γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ 

ζπκθέξνληνο, φπσο δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ή/θαη  φηαλ ν απνθιεηζκφο ζα ήηαλ 

ζαθψο δπζαλάινγνο, ηδίσο φηαλ κφλν κηθξά πνζά ησλ θφξσλ ή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ 

έρνπλ θαηαβιεζεί, ή φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ελεκεξψζεθε ζρεηηθά κε ην αθξηβέο πνζφ πνπ νθείιεηαη 

ιφγσ αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο ζε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη κέηξα, ζχκθσλα κε ην ηειεπηαίν 

εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 73, πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ή ζε 

αλνηθηέο δηαδηθαζίεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο  

24 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

25 Όπσο αλαθέξνληαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο ζηηο 

θείκελεο δηαηάμεηο, ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο  ή ζην άξζξν 18 παξ. 2 . 

26 Η απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ 

ΔΔΔ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) 

27 Άξζξν 73 παξ. 5. 

28 Δθφζνλ ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γίλεηαη αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε, λα ζπκπιεξσζεί 

αλάινγα ην ΣΔΤΓ πρ άξζξν 68 παξ. 2 λ. 3863/2010 . 

29 Όπσο πξνζδηνξίδεηαη ζην άξζξν 24 ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

30 Πξβι άξζξν 48. 

31 Η απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ πεξηπη. ζη παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ 

Καλνληζκφ ΔΔΔ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) 

32 Γηα ζπκβάζεηο έξγνπ, ε εθηηκψκελε αμία ηεο νπνίαο ππεξβαίλεη ην έλα εθαηνκκχξην (1.000.000) επξψ 

εθηφο ΦΠΑ (άξζξν 79 παξ. 2). Πξβι  θαη άξζξν 375 παξ. 10. 
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47 Πξβι θαη άξζξν 1 λ. 4250/2014 

48 Τπφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη παξάζρεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο (δηαδηθηπαθή 

δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέα έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ) πνπ παξέρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ην πξάμεη. Όπνπ απαηηείηαη, ηα ζηνηρεία 

απηά πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ηε ζρεηηθή ζπγθαηάζεζε γηα ηελ ελ ιφγσ πξφζβαζε.  

 

Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ Γ.Ν. ΑΡΣΑ   

 

ΜΠΑΛΑΚΑ ΒΑΙΛΔΙΟ 
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