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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

4Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 

    
Κωνσταντινουπόλεως 49, 546 42 Θεσσαλονίκη 

Υποδιεύθυνση Οικονομικού 
Τμήμα Προμηθειών 
Πληρ.: Τ. Κυρίτση 
: 2313 312232, Fax 2310 830359 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

ΔΔΙΙΑΑΚΚΗΗΡΡΥΥΞΞΗΗ  4499//22001188    
ΕΕΠΠΑΑΝΝΑΑΛΛΗΗΠΠΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΣΣΥΥΝΝΟΟΠΠΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΔΔΙΙΑΑΓΓΩΩΝΝΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΝΝ  ΑΑΝΝΑΑΔΔΕΕΙΙΞΞΗΗ  ΑΑΝΝΑΑΔΔΟΟΧΧΩΩΝΝ  

ΓΓΙΙΑΑ  ««ΥΥΠΠΗΗΡΡΕΕΣΣΙΙΕΕΣΣ  ΕΕΠΠΙΙΣΣΚΚΕΕΥΥΗΗΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΣΣΥΥΝΝΤΤΗΗΡΡΗΗΣΣΗΗΣΣ  ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΜΜΗΗΧΧΑΑΝΝΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΕΕΓΓΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΕΕΩΩΝΝ  

ΚΚΤΤΙΙΡΡΙΙΟΟΥΥ»»,,  ΓΓΙΙΑΑ  ((11))  ΕΕΝΝΑΑ  ΕΕΤΤΟΟΣΣ,,  ΠΠΡΡΟΟΫΫΠΠΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΖΖΟΟΜΜΕΕΝΝΗΗΣΣ  ΔΔΑΑΠΠΑΑΝΝΗΗΣΣ  4499..999999,,9999  ΕΕΥΥΡΡΩΩ  ΜΜΕΕ  ΦΦ..ΠΠ..ΑΑ..  

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ 

 
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΕΠΑΝΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ  
(Σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/2016 σε 
εφαρμογή του ΠΠΥΥ έτους 2015) 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ 

(χαμηλότερη τιμή) 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

20-4-2018  15:00μ.μ.  
(Σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ.γ του Ν.4412/2016) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 23-4-2018 11:00π.μ., ημέρα Δευτέρα 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Τμήμα Προμηθειών Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV CPV:  50711000-2  

ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS EL522 

ΚΑΕ 0879 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 40.322,572€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 49.999,99€ 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΤΡΙΜΗΝΗΣ 
ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑΣ 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΡΕΙΣ (3) ΜΗΝΕΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ  4-4-2018, ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ) 
2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' ) 
3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ) 
4. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ) 
5. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ) 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 

1.1 Του Ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81/4.4.2005) Περί Εθνικού Συστήματος 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις. 

1.2 Του Ν.3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το 
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α'134/18-6-2007). 

1.3 Του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86 Α'/11-04-2012) «Βελτίωση 
επιχειρηματικού περιβάλλοντος -Νέα εταιρική μορφή- Σήματα- 
Μεσίτες Ακινήτων- Ρύθμιση Θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας 
και άλλες διατάξεις, Μέρος Δεύτερο, Νέα εταιρική μορφή: Ιδιωτική 
Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ) 

1.4 Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ. Α') «Διοικητικές Απλουστεύσεις - 
Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του 
Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α' 
161) και λοιπές ρυθμίσεις». 

1.5 Του Ν. 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 
οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες 
διατάξεις» 

1.6 Του Ν. 4272/2014 (ΦΕΚ 145/Α/11-07-2014) Προσαρμογή στο εθνικό 
δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης 
Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενημέρωσης σχετικά με 
την ανταλλαγή, μεταξύ των κρατών-μελών, ανθρώπινων οργάνων 
που προορίζονται για μεταμόσχευση - Ρυθμίσεις για την Ψυχική 
Υγεία και την Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή και λοιπές 
διατάξεις. 

1.7 Του N. 4412/2016 (ΦΕΚ 47/τ. Α'/08.08.2016) Δημόσιες Συμβάσεις 
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 
2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ) 

1.8 Του Ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171/τ. Α'/13-11-2017) Άσκηση υπαίθριων 
εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής 
νομοθεσίας και άλλες διατάξεις. 
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Τις αποφάσεις: 
2.1. Την υπ' αριθμ. ΔΥ6α/ οικ.36932/ 17-3-2009 Κ.Υ.Α. των Υπουργών 

Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
«Τρόπος και διαδικασία είσπραξης και απόδοσης παρακρατούμενου 
ποσοστού 2% κατά την εξόφληση των τιμολογίων των συμβάσεων 
προμηθειών και υπηρεσιών υγείας (αρ.3 Ν.3580/ 2007). 

2.2. Την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την 
15η/29-12-2014 συνεδρίασή του (θέμα 78ο) εγκρίθηκε η κατάρτιση 
του ΠΠΥΥ έτους 2015, ανά είδος και προϋπολογιζόμενη δαπάνη, 
σύμφωνα με το αντίστοιχο ΠΠΥΥ έτους 2014, όπως αυτό 
καταρτίστηκε και υποβλήθηκε ηλεκτρονικά κατά το έτος 2013 και 
έλαβε έγκριση με την υπ΄αριθμ. 5804/24-11-2014 ΚΥΑ των Υπουργών 
Οικονομικών και Υγείας (ΦΕΚ 3261/τ.Β΄/4-12-2014. 

2.3. Tην Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθμ. 4658/2016 (ΦΕΚ 2937/τ. 
Β'/15-9-2016) του Υπουργού Υγείας και του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομικών με την οποία εγκρίθηκε «Το Πρόγραμμα Προμηθειών, 
Υπηρεσιών και Φαρμάκων (ΠΠΥΦΥ) των Εποπτευομένων Φορέων 
υγείας για το έτος 2015, (πιστώσεις 2016-2017) με χρηματοδότηση 
από τον τακτικό προϋπολογισμό, το Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων και λοιπές πηγές». 

2.4. Την υπ΄αριθμ. 4972/6-10-2016 Ανακοίνωση της ΕΠΥ: «Τα δημόσια 
νοσοκομεία και οι λοιποί φορείς υγείας της παραγράφου 1 του 
άρθρου 9 του ν.3580/2007 οφείλουν να διενεργούν, έως τον 
καθορισμό σύμφωνα με το άρθρο 41 του ν.4412/2016 φορέων 
διενέργειας για τη διενέργεια διαγωνισμών σε επίπεδο κεντρικής 
δραστηριότητας αγοράς (ΚΑΑ) τις προμήθειές τους από τα ισχύοντα 
ΠΠΥΦΥ και τηρώντας τα οριζόμενα στο νόμο αυτό.» 

2.5. Την Υ.Α. αριθμ. 2203/2017 (ΦΕΚ 1926/2-6-2017/τ. Β') του Αναπληρωτή 
Υπουργού Υγείας σχετικά με τον «ΚΚααθθοορριισσμμόό  ττωωνν  σσυυμμββάάσσεεωωνν  κκααιι  ττωωνν  

σσυυμμφφωωννιιώώνν  πποουυ  δδιιεεννεερργγοούύννττααιι  ααππόό  ττηηνν  ΕΕππιιττρροοππήή  ΠΠρροομμηηθθεειιώώνν  ΥΥγγεείίααςς  ωωςς  

ΕΕΚΚΑΑΑΑ  γγιιαα  ττοο  δδωωδδεεκκάάμμηηννοο  πποουυ  άάρρχχεεττααιι  ττηηνν  11ηη  ΙΙοουυννίίοουυ  κκααιι  λλήήγγεειι  ττηηνν  3311ηη  

ΜΜααϊϊοουυ  22001188  κκααιι  ττοονν  ΚΚααθθοορριισσμμόό  ΚΚΑΑΑΑ  γγιιαα  ττηηνν  ππααρροοχχήή  σσυυγγκκεεννττρρωωττιικκώώνν  

δδρραασσττηηρριιοοττήήττωωνν  ααγγοορρώώνν  γγιιαα  ττοο  δδωωδδεεκκάάμμηηννοο  πποουυ  άάρρχχεεττααιι  ττηηνν  11ηη  ΙΙοουυννίίοουυ  

κκααιι  λλήήγγεειι  ττηηνν  3311ηη  ΜΜααϊϊοουυ  22001188» και συγκεκριμένα το «άρθρο μόνο»  παρ. 1 
και 5. 

2.6. Την υπ΄αριθμ. 306/30-3-2018 (ΑΔΑ: Ψ7ΖΓ469067-5ΘΛ) απόφαση της 
Διοικήτριας με την οποία εγκρίθηκε η επανάληψη του συνοπτικού 
διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχων για «ΥΥΠΠΗΗΡΡΕΕΣΣΙΙΕΕΣΣ  ΕΕΠΠΙΙΣΣΚΚΕΕΥΥΗΗΣΣ  

ΚΚΑΑΙΙ  ΣΣΥΥΝΝΤΤΗΗΡΡΗΗΣΣΗΗΣΣ  ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΜΜΗΗΧΧΑΑΝΝΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΕΕΓΓΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΕΕΩΩΝΝ  

ΚΚΤΤΙΙΡΡΙΙΟΟΥΥ», σε εφαρμογή του ΠΠΥΥ έτους 2015, για ένα έτος, 
προϋπολογιζόμενης δαπάνης 49.999,99€ με ΦΠΑ, με τεχνικές 
προδιαγραφές όπως αυτές εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 
861/24-8-2015 (ΑΔΑ: 78ΨΕ469067-ΛΗΓ) Απόφαση του Αναπληρωτή 
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Διοικητή, η οποία επικυρώθηκε με την απόφαση που έλαβε το 
Διοικητικό Συμβούλιο κατά την 19η/11-11-2015. 

2.7. Την υπ΄ αριθμ. 1438/2018 (ΑΔΑ: Ω65Δ469067-6Γ0) απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης στον ΚΑΕ 0879.  

 
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι  

Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ευρώ, με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχων 
για «ΥΥΠΠΗΗΡΡΕΕΣΣΙΙΕΕΣΣ  ΕΕΠΠΙΙΣΣΚΚΕΕΥΥΗΗΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΣΣΥΥΝΝΤΤΗΗΡΡΗΗΣΣΗΗΣΣ  ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΜΜΗΗΧΧΑΑΝΝΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΩΩΝΝ  

ΕΕΓΓΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΕΕΩΩΝΝ  ΚΚΤΤΙΙΡΡΙΙΟΟΥΥ» όπως αναλυτικά αναφέρονται ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Β'-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. 

 

 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ, 20.999,00€ 

 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ, 8.000€ 

 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ, 16.000,00€ 

 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 

Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» & ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ, 5.000,00€ 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 
49.999,99€ με ΦΠΑ. 

Γίνεται δεκτή η κατάθεση προσφορών για το σύνολο ή μέρος των 
υπηρεσιών. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 23-4-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
11:00 π.μ. στο Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1Ο 
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στην διαδικασία του διαγωνισμού θα 
πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά τους με τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά στο Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου, (ΓΝΘ 
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-Τμήμα Προμηθειών, τηλ. 2313-312232, φαξ 2310 830359 
αρμόδιος υπάλληλος Κυρίτση Τριανταφυλλιά), μέχρι την Παρασκευή 20 
Απριλίου 2018 και ώρα 15.00 μ.μ. (με οποιονδήποτε τρόπο και αν αυτά 
κατατίθενται ή αποστέλλονται) επί ποινή απόρριψης. 

Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προσφορές που θα έχουν περιέλθει στην 
Υπηρεσία μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και ώρα. Προσφορές που 
κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες 
και επιστρέφονται από την Υπηρεσία, χωρίς να αποσφραγισθούν. 
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Κατά την διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι 
προσφέροντες ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι τους εφόσον είναι εφοδιασμένοι 
με σχετική εξουσιοδότηση. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα, Έλληνες πολίτες 
ή αλλοδαποί. 
 

ΑΡΘΡΟ 2ο 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 
 α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. 

β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν 
κοινή προσφορά 
γ) συνεταιρισμοί 
δ) κοινοπραξίες προμηθευτών 
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν 
ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η 
επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν 
κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής 
μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης. 

2. Κάθε προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 
Ν.4412/2016 στην Ελληνική γλώσσα και υποβάλλεται, επί ποινή 
αποκλεισμού, μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο, σε δύο (2) 
αντίγραφα, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς: 

α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα. 

β. Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό. 

γ Ο αριθμός της διακήρυξης. 

δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
3. Οι προσφέροντες υποβάλλουν με την προσφορά τους στον κυρίως 

φάκελο, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις: 
Χωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», 
εντός του οποίου τοποθετείται η τεχνική προσφορά. 

Στον ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τοποθετείται 
απαραίτητα σε δύο αντίγραφα το σύνολο των κατατιθέμενων εγγράφων, εκ 
των οποίων το ένα πρωτότυπο και το δεύτερο απλό φωτοαντίγραφο. Πιο 
συγκεκριμένα, ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει οπωσδήποτε να 
περιλαμβάνει, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, το τυποποιημένο έντυπο 
υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ), όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 79, 
παράγραφος 4 του Ν. 4412/2016 και στο άρθρο 79Α «Υπογραφή Ευρωπαϊκού 
Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης» όπως αυτό τροποποιήθηκε  με το άρθρο 107 
του Ν.4497/2017 και σύμφωνα με το Παράρτημα Ε'  καθώς και Υπεύθυνη 
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δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε 
ισχύει, στην οποία: 

 Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχουν οι 
προσφέροντες. 

 Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης. 

 Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 
προκήρυξης, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη 
γνώση. 

 Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 

 Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε 
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση της 
διαπραγμάτευσης. 

 Συμμετέχει με μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού. 

 Οι τιμές των προσφερομένων ειδών δεν υπερβαίνουν ή είναι ίσες με τις 
τιμές που αναγράφονται στο Παρατηρητήριο τιμών της ΕΠΥ όπως αυτό 
ισχύει κατά την ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών.  

 

Οι οικονομικοί φορείς συμπληρώνουν στην ΤΕΥΔ μόνο τα: Μέρος ΙΙ 
(εκτός από το Δ), Μέρος ΙΙΙ (εκτός από το Δ), Μέρος IV (μόνο την 
παράγραφο α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής) και μέρος 
VI. 
 
To Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (TEΥΔ) δεν είναι 
υποχρεωτικό να φέρει ημερομηνία ταυτόσημη με αυτή της υπογραφής 
του, η οποία όμως πρέπει να είναι εντός των τελευταίων τριάντα (30) 
ημερολογιακών ημερών πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών. Δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από 
αρμόδια διοικητική αρχή ή τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.). 
Όταν ο υποψήφιος είναι Ο.Ε. ή Ε.Ε. και ο υπογράφων το ΤΕΥΔ ενεργεί ως 
νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, θα υπογράφει οπωσδήποτε κάτω από 
την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα εταιρείας και υπογραφή). 
Το ΤΕΥΔ, όταν συμμετέχουν Α.Ε. και Ε.Π.Ε. απαιτείται να είναι 
υπογεγραμμένο από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου τους, το οποίο θα 
έχει εκ του καταστατικού δικαίωμα υπογραφής και εκπροσώπησης, 
επομένως θα ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας και θα 
υπογράφει οπωσδήποτε κάτω από την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα 
εταιρείας και υπογραφή). 
Για την εξακρίβωση της νομιμότητας εκπροσώπησης των εταιρειών που 
διαθέτουν μορφή νομικού προσώπου να κατατεθούν: 
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Για την απόδειξη των ανωτέρω ιδιοτήτων και της εξουσίας έκδοσης 
παραστατικού εκπροσώπησης, τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα 
προσκομίζουν επιπρόσθετα: i) Οι προσωπικές εταιρίες (Ο.Ε. και Ε.Ε.) 
αντίγραφο του καταστατικού, όπως τροποποιημένο ισχύει, νόμιμα 
δημοσιευμένου, ii) Οι Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε., αντίγραφο του καταστατικού, όπως 
τροποποιημένο ισχύει, νόμιμα δημοσιευμένου, μαζί με τα αντίστοιχα 
Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), iii) Οι Α.Ε., αντίγραφο κωδικοποιημένου 
καταστατικού, όπως έχει κατατεθεί στην αρμόδια διοικητική Αρχή, μαζί 
με τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) στα οποία έχουν δημοσιευτεί η 
σύσταση της Εταιρίας και οι τροποποιήσεις του καταστατικού, καθώς και 
το Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) στο οποίο έχει δημοσιευτεί η συγκρότηση του 
Διοικητικού τους Συμβουλίου. Σε όσες περιπτώσεις δεν έχει ολοκληρωθεί 
η διαδικασία δημοσιότητας, αρκεί η προσκόμιση ανακοίνωσης της 
αρμόδιας διοικητικής αρχής για την καταχώριση των σχετικών στοιχείων 
στον οικείο Μ.Α.Ε. 
Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το 
οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου 
Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την 
ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν 
εγγεγραμμένοι. 
Κατάλογο (όχι αντίγραφα συμβάσεων) στον οποίο να αναφέρονται οι 
κυριότερες συμβάσεις προμήθειας ειδών, σχετικών με το αντικείμενο του 
διαγωνισμού, που έχει συνάψει στον Δημόσιο ή Ιδιωτικό τομέα. 
Αντίγραφα των αιτούμενων πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας 
κατά τα ισχύοντα διεθνή ή/ και ευρωπαϊκά ή/ και εθνικά πρότυπα (ISO, 
ΕΝ, ΕΛΟΤ κ.λ.π.) όπως αυτά ζητούνται από τις τεχνικές προδιαγραφές του 
διαγωνισμού. 
Οι προμηθευτές πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού της προσφοράς, να 
επισυνάψουν στην τεχνική προσφορά τους και τα αντίστοιχα 
πιστοποιητικά σειράς ISO (του συμμετέχοντος, αλλά και του 
κατασκευαστή του τελικού προϊόντος), σε πρωτότυπο ή νομίμως 
επικυρωμένο φωτοαντίγραφο. 
Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας που να 
προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, είναι 
ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις τους. 
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Αντίγραφο οικονομικής προσφοράς χωρίς τιμή. Να κατατεθεί στον 
φάκελο της τεχνικής προσφοράς, αντίγραφο της οικονομικής προσφοράς 
χωρίς οικονομικά στοιχεία (να μην αναγραφεί τιμή). Το αντίγραφο της 
οικονομικής προσφοράς χωρίς οικονομικά στοιχεία με αυτό της 
πρωτότυπης οικονομικής προσφοράς δεν θα πρέπει να έχουν καμία 
διαφοροποίηση επί του κειμένου. 

Επισημαίνεται ότι: 
1. Όλα τα προσκομιζόμενα έγγραφα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή 

επικυρωμένα αντίγραφα των πρωτοτύπων ή ευκρινή φωτοαντίγραφα 
αυτών, σύμφωνα με το Ν.4250/26.3.2014. 

2. Τα ξενόγλωσσα πιστοποιητικά πρέπει να είναι μεταφρασμένα στην 
ελληνική και επικυρωμένα πό το Υπουργείο Εξωτερικών ή από επίσημο 
μεταφραστικό γραφείο ή από δικηγορικό γραφείο. Στα αλλοδαπά 
δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της 
Χάγης, της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984 (Α 188). 
Προσκομίζονται πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα ή ευκρινή 
φωτοαντίγραφα αυτών, σύμφωνα με το Ν.4250/26.3.2014 

3. Οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να έχουν αληθές και ακριβές 
περιεχόμενο, άλλως επιφέρουν κυρώσεις. 
 

Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι 
δυνατόν, λόγω όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε 
αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο 
με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις 
του κυρίως φακέλου. 

 

Χωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ», εντός του οποίου τοποθετείται η οικονομική προσφορά. 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ: 

Στον ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», 
τοποθετείται η οικονομική προσφορά, απαραίτητα σε δύο αντίγραφα 
(εκ των οποίων το ένα πρωτότυπο και το δεύτερο φωτοαντίγραφο), η 
οποία θα περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, επί ποινή 
απόρριψης, διαμορφωμένα ως εξής: 
· Η προσφερόμενη τιμή για την προμήθεια των ειδών του 

διαγωνισμού που συμμετέχει ο συμμετέχον ανάδοχος πρέπει να 
προκύπτει με σαφήνεια. 

· Οι τιμές περιλαμβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων 
(προβλεπόμενοι φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, νόμιμες κρατήσεις και 
άλλες σχετικές δαπάνες) εκτός του Φ.Π.Α., ο οποίος θα αναφέρεται 
χωριστά. 
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· Η προσφερόμενη τιμή με τον αναλογούντα Φ.Π.Α. επί ποινή 
αποκλεισμού δεν πρέπει να ξεπερνά τον επιμέρους προϋπολογισμό 
του σκέλους του διαγωνισμού που συμμετέχει ο ανάδοχος. 

· Οι προσφερόμενες τιμές θα δοθούν σε ευρώ (EURO) και θα 
αναγράφονται αριθμητικώς και ολογράφως.  

· Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής 
αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως. 

· Στην προσφορά θα αναγράφεται το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό 
στο οποίο υπάγεται η αιτούμενη προμήθεια και θα βαρύνει το 
Νοσοκομείο. 

· Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον συμμετέχοντα 
μέχρι την ολοκλήρωση της σύμβασης. Αποκλείεται οποιαδήποτε 
αναθεώρηση των τιμών της προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση 
του συμμετέχοντα πέραν του προσφερόμενου αντίτιμου των ειδών 
που θα προσφέρει βάσει των τιμών της προσφοράς του μέχρι την 
οριστική εκπλήρωση των συμβατικών του υπηρεσιών. 

 
5. Ο προσφέρων, σε περίπτωση υποβολής με την προσφορά στοιχείων και 

πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων 
στους άλλους διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντα του, 
οφείλει να σημειώνει επ' αυτών την ένδειξη «πληροφορίες 
εμπιστευτικού χαρακτήρα» σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 4412/2016. 
Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην 
προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα 
της επιχείρησης του ενδιαφερόμενου. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας 
χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή 
εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις 
σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την 
εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. Σε αντίθετη 
περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι 
λοιποί διαγωνιζόμενοι. Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των 
προσφορών άλλων οικονομικών φορέων ασκείται, σύμφωνα με τους 
όρους του άρθρου 1 του άρθρου πρώτου του π.δ. 28/2015 (Α'34). 

6. Οι προσφορές, δεν πρέπει να έχουν σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. 
Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να 
είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε 
αρμόδια επιτροπή παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών 
πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση, να 
μονογράψει και να σφραγίσει αυτήν. Η προσφορά απορρίπτεται όταν 
υπάρχουν σ' αυτήν διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την 
κρίση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών. 

7. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως την ένσταση του 
άρθρου 127 του Ν.4412/2016 κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή 
έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως 
και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης ή πρόσκλησης 
και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να 
αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους. Μετά την 
κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, 
οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται 
από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν 
εγγράφου της Υπηρεσίας, (σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν.4412/2016). 
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Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, 
λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα 
οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο. 

8. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό 
διάστημα 180 ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του 
διαγωνισμού, καθώς και για το χρόνο που αποδέχονται να παρατείνουν 
την προσφορά τους. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του 
προβλεπόμενου από την παρούσα διακήρυξη, απορρίπτεται σαν 
απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, 
με τη σύμφωνη γνώμη του συμμετέχοντος, εφόσον τούτο ζητηθεί από 
την αναθέτουσα αρχή πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για 
χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. 

Περαιτέρω παράταση της ισχύος της προσφοράς μπορεί να λάβει χώρα 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 97 παρ. 4 του Ν.4412/2016. 

9. Η ανάδειξη των αναδόχων θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψή προσφορά αποκλειστικά βάσει της 
τιμής (χαμηλότερη τιμή). Συνεπώς, για την αξιολόγηση των προσφορών 
θα ληφθεί υπόψη αποκλειστικά η χαμηλότερη από τις προσφερόμενες 
τιμές. Υπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 103 παρ. 3, 4, και 5 
του Ν.4412/2016, η κατακύρωση θα γίνει στον συμμετέχοντα με τη 
χαμηλότερη τιμή, από εκείνους των οποίων οι προσφορές θα έχουν 
κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους 
της διακήρυξης. 
Στην περίπτωση που ευρίσκονται προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή 
αυτές θεωρούνται ισότιμες. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή θα 
αιτηθεί την κατάθεση νέας βελτιωμένης οικονομικής προσφοράς από 
τους ισότιμους μειοδότες. 

Προσφορές αόριστες, ανεπίδεκτες εκτίμησης ή υπό αίρεση 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Επίσης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες 
οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές 
προδιαγραφές της διακήρυξης, καθόσον αποτελούν όλες απαράβατους 
όρους. 

 
ΑΡΘΡΟ 3Ο 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΙΜΩΝ 
1. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από το αρμόδιο 

συλλογικό όργανο διενέργειας του διαγωνισμού και αξιολόγησης των 
αποτελεσμάτων αυτού (Επιτροπή Διαγωνισμού). 

2. Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των 
προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. 

 
 
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 117 του Ν. 

4412/2016, η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των 

τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε 

μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της επιτροπής. 
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ΑΡΘΡΟ 4ο  

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

1. Η προσφερόμενη τιμή θα αναγράφεται σε ευρώ και θα περιλαμβάνει τις 
νόμιμες κρατήσεις, εκτός του αναλογούντα ΦΠΑ. 

2. Οι τιμές δεσμεύουν τον ανάδοχο για όλη την διάρκεια ισχύος της 
σύμβασης και σε τυχόν παράταση αυτής. 

3. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 

4. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη 
τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

      ΑΡΘΡΟ 5ο 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ 
ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται 
να γίνει η κατακύρωση, εντός αποκλειστικής προθεσμίας η οποία δεν μπορεί 
να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών και μεγαλύτερη των είκοσι (20) 
ημερών (αρθ. 107 του  Ν.4497/2017) από την κοινοποίηση της σχετικής 
έγγραφης ειδοποίησης οφείλει να υποβάλει σε σφραγισμένο φάκελο τα εξής 
έγγραφα δικαιολογητικά τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά την 
διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 103 του Ν. 4412/2016 : 
Α) Όσον αφορά την παράγραφο 1 του άρθρου 73, Απόσπασμα του σχετικού 
μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου 
εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 
κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι 
πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω 
αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα του δεύτερου εδαφίου της 
παραγράφου 1 του άρθρου 73,  
Β) Όσον αφορά την παράγραφο 2 του άρθρου 73, πιστοποιητικό που 
εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους – μέλους ή χώρας, από 
το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως 
προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.  
Γ) αφορά την παράγραφο 4, περίπτωση β΄ του άρθρου 73, πιστοποιητικό που 
εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, από 
το οποίο προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης, ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από 
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού, ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή 
εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 



12 

 

 

 

Αν το κράτος – μέλος ή η χώρα του οικονομικού φορέα δεν εκδίδει τα 
έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά δεν 
καλύπτουν όλες τις ως άνω περιπτώσεις Α) – Γ) (όπως αυτά αναφέρονται και 
στις παραγράφους 1 και 2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του 
άρθρου 73 του Ν. 4412/2016), τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να 
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη – μέλη ή στις χώρες όπου 
δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 
ενδιαφερόμενου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του 
κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.  
Δ) Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 1α) και 2 του άρθρου 75, 
Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου του 
Παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016, με το οποίο 
πιστοποιείται η εγγραφή του οικονομικού φορέα σε αυτό.  
Στην περίπτωση Ένωσης Οικονομικών φορέων, όπου υποβάλλουν κοινή 
προσφορά, τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται 
για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην Ένωση. 
Ο προαναφερόμενος σφραγισμένος φάκελος, παραδίδεται εμπρόθεσμα στην 
αρμόδια επιτροπή η οποία προβαίνει στην αποσφράγισή του την ημερομηνία 
και ώρα που ορίζεται από τη σχετική πρόσκληση. Όσοι δικαιούνται να 
παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των 
δικαιολογητικών, λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 
 Ο προαναφερόμενος σφραγισμένος φάκελος των δικαιολογητικών 
είναι δυνατό: 
 α. να υποβληθεί στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, κατά την 
καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας η οποία δεν μπορεί να είναι 
μικρότερη των δέκα (10) ημερών και μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών, 
 β. να αποσταλεί στην παραπάνω διεύθυνση με οποιοδήποτε τρόπο και 
να παραληφθεί με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση να έχει 
παραληφθεί από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την προηγούμενη ημέρα της 
καταληκτικής ημερομηνίας της παραπάνω προθεσμίας. Εφόσον ο φάκελος 
αποσταλεί στην Υπηρεσία Διενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να 
φέρει την ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη 
γραμματεία». 
 Στον προαναφερόμενο φάκελο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

 «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ 
ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ». 

 Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό. 

 Το αντικείμενο του διαγωνισμού 

 Τα στοιχεία του αποστολέα 
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 Το Νοσοκομείο δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν 
καθυστέρηση στην άφιξη του φακέλου, από οποιαδήποτε αιτία, που 
αποστέλλεται με τον ως άνω τρόπο. Ο φάκελος που είτε υποβλήθηκε μετά 
την καθορισμένη ημερομηνία είτε δεν έφθασε έγκαιρα στο Νοσοκομείο, θα 
επιστρέφεται στον Προσφέροντα χωρίς να έχει αποσφραγισθεί. 
 

ΑΡΘΡΟ 6ο  

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
1. Η κατακύρωση θα γίνει στους προσφέροντες των οποίων οι 

προσφορές είναι αποδεκτές με βάση τους καθοριζόμενους στις 
τεχνικές προδιαγραφές και τη διακήρυξη ουσιώδεις όρους, που 
προσφέρει τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψή προσφορά 
αποκλειστικά βάσει της τιμής σύμφωνα με το άρθρο 103 του 
Ν.4412/2016. 

2. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο 
του Νοσοκομείου. Στη συνέχεια, θα αποσταλεί στον ή στους 
προσφέροντας η σχετική σύμβαση. 

3. Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, 
υποχρεούται να προσέλθει σύμφωνα με το άρθρο 105 του 
Ν.4412/2016 εντός προθεσμίας που δεν θα υπερβαίνει τις είκοσι (20) 
ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την 
υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την 
προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης, η οποία θα 
καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό 5% επί της συνολικής συμβατικής αξίας 
χωρίς το ΦΠΑ. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι 
μεγαλύτερος κατά ένα (1) τουλάχιστον μήνα από το συνολικό χρόνο 
ισχύος της σύμβασης. 

4. Σε περίπτωση που ο ανακηρυχθείς προμηθευτής δεν προσέλθει μέσα 
στην προθεσμία που του ορίστηκε να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, 
κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε 
στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν με 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από εισήγηση της 
αρμόδιας επιτροπής, ενώ του επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το 
νόμο κυρώσεις. 

5. Η προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου αναστέλλεται για όσο 
χρόνο κωλύεται η σύναψη της σύμβασης, λόγω της ύπαρξης 
προθεσμίας για την άσκηση ένστασης από άλλο διαγωνιζόμενο, ή 
λόγω της ύπαρξης προθεσμίας για την άσκηση αίτησης ασφαλιστικών 
μέτρων. Ομοίως, η προθεσμία υπογραφής της σύμβασης αναστέλλεται 
για όσο χρόνο ενδεχομένως ανασταλεί περαιτέρω η σύναψη της 
σύμβασης, κατόπιν άσκησης αίτησης ασφαλιστικών μέτρων ή έκδοσης 
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προσωρινής διαταγής ή δικαστικής απόφασης με την οποία 
διατάσσονται ασφαλιστικά μέτρα. 

 
ΑΡΘΡΟ 7ο  

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση που θα καταρτισθεί θα έχει διάρκεια ενός (1) έτους, με δικαίωμα 

τρίμηνης παράτασης, μετά από σχετική απόφαση της Διοικήτριας του 

Νοσοκομείου. Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την 

εκτέλεση της σύμβασης πριν από τη λήξη της, μετά όμως από προηγούμενη 

έγγραφη ειδοποίηση του προμηθευτή, χωρίς αποζημίωσή του, εφόσον για το 

αντικείμενο του διαγωνισμού προγραμματιστεί και υλοποιηθεί αντίστοιχη 

δημόσιος ή ενοποιημένος διαγωνισμός από το Νοσοκομείο, την ΕΚΑΑ του 

Υπουργείου Υγείας ή άλλη αρμόδια Αρχή ΚΑΑ. Στην περίπτωση αυτή, ο 

προμηθευτής θα αποζημιωθεί αναλογικά μέχρι και την τελευταία ημέρα που 

προσέφερε τα είδη του διαγωνισμού στο Νοσοκομείο. 

 
ΑΡΘΡΟ 8ο  

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Ένσταση επιτρέπεται κατά της διακήρυξης, κατά πράξης της αναθέτουσας 
αρχής έως και την κατακυρωτική απόφαση. Για τους λόγους, την προθεσμία 
και τη διαδικασία υποβολής ενστάσεων και εξέτασής τους ισχύουν τα 
οριζόμενα στο άρθρο 127 του Ν.4412/2016. 
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκομίζεται παράβολο υπέρ του 
Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα επί τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης 
αξίας του σκέλους του διαγωνισμού που συμμετέχει. Το ποσοστό του 
παραβόλου και το ύψος των ανωτέρω ποσών μπορεί να αναπροσαρμόζονται 
μετά από έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης 
και τουρισμού, Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 
 

ΑΡΘΡΟ 9o  

   ΠΛΗΡΩΜΗ 
H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€), μετά από προηγούμενη θεώρηση των 
σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

Χρόνος εξόφλησης: εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την 
επομένη της υποβολής του τιμολογίου προμήθειας ειδών. 

Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα 
λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 200 του Ν.4412/2016 και την 
ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη 
απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και 
ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.). 
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Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιμολογίων γίνει μετά την πιο πάνω 
προθεσμία, το Νοσοκομείο καθίσταται υπερήμερο, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α' 107/9-5-2013) όπως ενσωματώθηκε στην ελληνική 
έννομη τάξη η Οδηγία 2011/7/ΕΕ της 16ης Φεβρουαρίου 2011 «Για 
καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές». 

Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστημα που 
μεσολαβεί από την αποστολή του σχετικού χρηματικού εντάλματος 
πληρωμής στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και μέχρι τη 
θεώρηση αυτού, β) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών ή εξώδικων 
διενέξεων μεταξύ του Νοσοκομείου και του προμηθευτή, που αφορούν την 
εκτέλεση της σύμβασης, καθώς και γ) στις λοιπές περιπτώσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο άρθρο 218 του Π.Δ. 4412/2016. Επίσης, δεν 
προσμετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής, που οφείλεται σε 
υπαιτιότητα του προμηθευτή (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων 
δικαιολογητικών κ.λ.π.). 
Ο προμηθευτής βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις. Ο Προμηθευτής 
βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις: 

 ποσοστό 2% επί του τιμολογίου της σύμβασης μετά την αφαίρεση του 
Φ.Π.Α. και κάθε άλλου ποσού παρακρατούμενου υπέρ τρίτων, 
σύμφωνα με την αρίθμ. ΔΥ6α/Γ.Π./οικ. 36932/17-3-2009 Κ.Υ.Α. σε 
εφαρμογή του άρθρου 3 του Ν. 3580/2007. 

 ποσοστό 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων βάσει του Ν. 4013/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν 4072/2012 άρθρο 38 παραγ. 2β & το Ν. 4146/2013 άρθρο 61 
και το Ν. 4412/2016 παρ. 7 του άρθρου 375 «τροποποιούμενες 
διατάξεις», που υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων 
και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής 
σύμβασης. Η εν λόγω κράτηση υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% 
(πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ επ' αυτού. 

 Ποσοστό 0,02% υπέρ της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων 
και Προμηθειών. 

 Κατά την πληρωμή του τιμήματος παρακρατείται ο προβλεπόμενος 
φόρος εισοδήματος 8%. 

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει 
την Αναθέτουσα Αρχή. 
 

ΑΡΘΡΟ 10ο  

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
Με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμόδιου οργάνου (επιτροπή παρακολούθησης ορθής εκτέλεσης των όρων 
της σύμβασης), o προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση και 
από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ' αυτή, εφόσον δεν εκπλήρωσε τις 
συμβατικές του υποχρεώσεις. 
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Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος 
από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ' αυτή, εφόσον δεν 
εκπλήρωσε τις συμβατικές του υποχρεώσεις μέσα στον συμβατικό χρόνο ή 
τον χρόνο παράτασης που του δόθηκε μετά από αίτησή του. 
Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή την 
ανάθεση ή από την σύμβαση, εφόσον: 

 Η σύμβαση δεν υπογράφηκε με ευθύνη του Νοσοκομείου. 

 Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, την 
ανάθεση ή τη σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση του Δ.Σ. του 
Νοσοκομείου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο 
υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά 
ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 218 του 
Ν.4412/2016 . 
Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Προμηθειών 
Δημοσίου, ο προμηθευτής ευθύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν θα 
προκύψει εις βάρος του Νοσοκομείου από την μη εκτέλεση ή την κακή 
εκτέλεση της σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο  

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 
Ο προμηθευτής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για την μη έγκαιρη 
εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, εφόσον συντρέχουν λόγοι 
ανωτέρας βίας. Ως ανωτέρα βία νοείται κάθε γεγονός απρόβλεπτο, το οποίο 
στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπορεί να αποτραπεί έστω και με τη λήψη 
μέτρων άκρας επιμέλειας και σύνεσης, ένεκα του οποίου καθίσταται 
ανέφικτο στον Προμηθευτή να προβεί ο ίδιος ή μέσω τρίτων στην 
εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. 
Ο προμηθευτής υποχρεούται μέσα σε διάστημα είκοσι (20) ημερών από τότε 
που έλαβε χώρα το γεγονός που συνιστά ανωτέρα βία να το αναφέρει 
εγγράφως και να προσκομίσει στο Νοσοκομείο τα απαραίτητα αποδεικτικά 
στοιχεία. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν προσκομίσει τέτοια στοιχεία 
στερείται του δικαιώματος να επικαλεστεί τη συνδρομή λόγου ανωτέρας 
βίας για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων. 
Το Νοσοκομείο οφείλει να απαντήσει εντός τριάντα (30) ημερών στην κατά 
τα ανωτέρω γνωστοποίηση του γεγονότος ανωτέρας βίας από τον 
προμηθευτή. Αν το Νοσοκομείο δεν απαντήσει εντός του ανωτέρω χρονικού 
διαστήματος, και υπό την προϋπόθεση ότι το γεγονός ανωτέρας βίας 
αποδεικνύεται πλήρως από τα στοιχεία που έχουν προσκομιστεί, θεωρείται 
ότι αποδέχεται τη συνδρομή του λόγου ανωτέρας βίας που επικαλείται ο 
προμηθευτής. 
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Γεγονότα που εντάσσονται στο πλαίσιο των κινδύνων της επαγγελματικής 
δραστηριότητας του προμηθευτή και μπορεί να επηρεάσουν δυσμενώς την 
εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, δεν συνιστούν λόγους 
ανωτέρας βίας. 
 

ΑΡΘΡΟ 12ο  

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 1905/1990, ο προμηθευτής δεν 
μπορεί να ενεχυριάσει ή να εκχωρήσει σε τρίτους απαιτήσεις του κατά του 
Νοσοκομείου, χωρίς προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Νοσοκομείου. 
Όλοι οι όροι της παρούσης θεωρούνται ουσιώδεις. Έχουν πλήρη συμβατική 
ισχύ και αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα της σύμβασης, στο μέτρο που δεν 
αντίκεινται στους όρους αυτής, α) η διακήρυξη του διενεργηθέντος 
διαγωνισμού και β) η τεχνική και οικονομική προσφορά του προμηθευτή. 

                        ΑΡΘΡΟ 13ο 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Κάθε διαφορά που ανακύπτει κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης (ή και 
μετά τη λήξη της, εφόσον απορρέει απ' αυτήν) μεταξύ του Νοσοκομείου και 
του προμηθευτή και αφορά (ενδεικτικά) την εκτέλεση των όρων της 
σύμβασης, την ερμηνεία αυτής, τον προσδιορισμό ή/ και την εκπλήρωση των 
συμβατικών υποχρεώσεων των μερών ή την καθ' οιονδήποτε τρόπο λύση 
της, επιλύεται κατ' αρχήν, ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεώς της, από το 
Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου, προς το οποίο ο προμηθευτής 
πρέπει να απευθύνει σχετική αίτηση. Το Δ.Σ. αποφασίζει οριστικά εντός 
εύλογου χρόνου με αιτιολογημένη απόφασή του, η οποία γνωστοποιείται 
εγγράφως στον ενδιαφερόμενο, με αποδεικτικό παραλαβής ή σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Ν. 2672/1998. Εάν το Δ.Σ. του Νοσοκομείου δεν εκδώσει 
απόφαση επί της αιτήσεως μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημέρα υποβολής 
της ή αν ο προμηθευτής δεν αποδεχθεί την απόφαση του Δ.Σ., τότε 
οποιοδήποτε από τα μέρη δικαιούται να εισαγάγει τη διαφορά προς επίλυση 
ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων. 
Κάθε διαφωνία ή διαφορά που θα απορρέει από τη σύμβαση προμήθειας ή 
θα σχετίζεται μ' αυτήν και δεν θα ρυθμίζεται κατά τον ανωτέρω τρόπο, θα 
επιλύεται αποκλειστικά από τα καθ' ύλην αρμόδια δικαστήρια της 
Θεσσαλονίκης. 
Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση, εφαρμόζονται οι περί 
προμηθειών του Δημοσίου διατάξεις(Ν.4412/2016) Η εφαρμογή των 
διατάξεων αυτών δεν αποκλείει την άσκηση άλλων δικαιωμάτων του 
Νοσοκομείου, που απορρέουν από τις συναφείς με τη σύμβαση διατάξεις 
του Αστικού Κώδικα και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας. 
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Όλοι οι όροι της παρούσας συμφωνούνται ουσιώδεις. Τροποποίηση αυτών 
μπορεί να γίνει μόνον εγγράφως, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες 
περιπτώσεις και μετά από προηγούμενη σχετική απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Νοσοκομείου. 
 

ΑΡΘΡΟ 14ο  

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 
Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας διακήρυξης βαρύνουν το Νοσοκομείο. 
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευτεί σε εφημερίδα, θα 
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και το πλήρες κείμενο της διακήρυξης 
θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου και στο ΚΗΜΔΗΣ. 
Για ότι δεν αναφέρεται στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι περί 
προμηθειών του Δημοσίου νόμοι και διατάξεις (Ν.4412/2016). 
 

 

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  
 
 
 
 
  ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'  
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ  Λ Ε Β Η Τ Ω Ν  

1.ΓΕΝΙΚΑ 

Ο διαγωνισμός αφορά στην προληπτική συντήρηση, ρυθμίσεις και επισκευές 

των 3 ατμολεβήτων, 1 ατμογεννήτριας και 11 λεβήτων θέρμανσης και ζεστών 

νερών χρήσης και των καυστήρων αυτών που υπάρχουν και λειτουργούν στο 

Νοσοκομείο μας 

2. ΤΥΠΟΙ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ 

Όλοι οι καυστήρες είναι της εταιρίας RIELLO με τους εξής τύπους: 

 

α.α ΤΥΠΟΣ 

1 GI/EMME 2000 

2 RS 190 τεμάχια 2 

3 RS 28 

4 RS 50  τεμάχια 3 

5 RLS 50  τεμάχια 2 

6 RIELLO 40 τεμάχια 2 

7 GULLIVER τεμάχια 2 

8 GAS 9 P/M 

9 GI/EMME 3000 

 

3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ 

Α. ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να πραγματοποιεί την συντήρηση κατά τη διάρκεια 

της σύμβασης σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου. 

Γενικότερα η ευθύνη της συντήρησης βαρύνει αποκλειστικά την εταιρία, 

εκτελείται με απόλυτη επιμέλεια και κατά τρόπο τεχνικώς άρτιο, 

περιλαμβάνει δε όλες τις εργασίες που προβλέπονται από τα εγχειρίδια και 

γενικά τις τεχνικές οδηγίες του κατασκευαστή. 

Ειδικότερα προβλέπεται: 

- Κάθε μήνα έλεγχος όλων καυστήρων, διενέργεια μετρήσεων ποιότητας 

καύσης και απόδοσης λεβήτων ρυθμίσεις όπου απαιτούνται και σύνταξη 

φύλλων ρύθμισης – συντήρησης για τον καθένα από αυτούς  
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- Κάθε τρεις μήνες έλεγχο σωστής λειτουργίας οργάνων ρύθμισης της 

παροχής και πίεσης του καυσίμου αερίου των ηλεκτρονικών και 

ασφαλιστικών διατάξεων των καυστήρων.  

- Κάθε έξι μήνες πλήρης προληπτική συντήρηση και καθαρισμός των 

φλόγιστρων.          

- Ο συντηρητής υποχρεούται σε οποιαδήποτε περίπτωση βλάβης 

παρουσιασθεί σε κάποιον από τους καυστήρες να:  

 αποκαθιστά αυτήν χωρίς χρέωση εργατικών, αποστέλλοντας 

συνεργείο το αργότερο σε τρεις (3) ώρες από τη σχετική κλήση, 

εφόσον αυτή δοθεί από το Νοσοκομείο μέχρι την 18μμ ώρα κάθε 

εργάσιμης μέρας 

 να πραγματοποιεί απεριόριστο αριθμό επισκέψεων διορθωτικής 

συντήρησης μετά από σχετική κλήση. 

 να διατηρεί επαρκές απόθεμα ανταλλακτικών, ώστε να μπορεί να 

ανταποκρίνεται άμεσα στις συμβατικές του υποχρεώσεις 

 

Β. ΛΕΒΗΤΕΣ ΝΕΡΟΥ 

Προβλέπεται μία φορά το έτος συντήρηση η οποία περιλαμβάνει: 

 Άνοιγμα του λέβητα και καθαρισμός των καταλοίπων καύσης ανάλογα 

με την ποιότητα τους 

 Καθαρισμός καπναγωγού και απομάκρυνση των καταλοίπων καύσης  

 Έλεγχος των στεγανοποιητικών υλικών των θυρίδων καθαρισμού του 

λέβητα και αντικατάσταση αυτών σε περίπτωση φθοράς 

 Έλεγχος στροβιλιστών καυσαερίων (εφ’ όσον υπάρχουν) και 

αντικατάσταση τους σε περιπτώσεις φθοράς 

 Στεγανοποίηση θαλάμου καύσης - διαδρομών καυσαερίου και 

σημείων σύνδεσης των λεβήτων με τις καπνοδόχους 

 Έλεγχοι των αυτοματισμών και των ασφαλιστικών 

 Έλεγχος πληρότητας νερού του λέβητα βάσει της απαιτούμενης κατά 

περίπτωση πίεσης νερού του κλειστού κυκλώματος θέρμανσης  

 Έλεγχος διατάξεων λειτουργίας ασφαλείας λέβητα 

 Έλεγχος δοχείων διαστολής  

 Έλεγχο στους αυτομάτους πληρώσεως 

 Έλεγχος αυτόματης βαλβίδας ασφαλείας λέβητα 

 Έλεγχος υδροστατών ελέγχου κυκλοφορητή 

 Έλεγχος θερμοστάτη ασφαλείας καυστήρα 

Οι έλεγχοι κατά τη χειμερινή περίοδο της λειτουργίας της κεντρικής 

θέρμανσης θα είναι μηνιαίοι. 
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Γ. ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ 

  Έλεγχοι στα ηλεκτρόδια, στους πιεσοστάτες, αντλίες τροφοδοσίας, 

βαλβίδες κλπ 

  Λειτουργικοί έλεγχοι στα ρυθμιστικά όργανα, τους ελεγκτές στάθμης, 

στρατσωνισμό κλπ. 

Οι έλεγχοι κατά τη χειμερινή περίοδο της λειτουργίας της κεντρικής 

θέρμανσης θα είναι μηνιαίοι. 

Μία φορά το έτος:    

 Άνοιγμα θυρίδων ατμοϋδροθαλάμου (πλευρά νερού) και οπτική 

επιθεώρηση (φλογοσωλήνας, σωλήνες, πυθμένας ενδέτες κλπ ).  

 Καθαρισμός  ηλεκτροδίων Άνοιγμα θυρίδων (πλευρά καυσαερίων) και 

οπτική επιθεώρηση. (πυροτσιμέντα, επιβραδυντήρες,  

 Άνοιγμα καπνοθαλάμων αναστροφής και οπτική επιθεώρηση  

 Καθαρισμός επιφανειών ( πλευρά νερού – καυσαερίων ) με πλυστικό,    

τουμπόβουρτσα, μηχανική σκούπα 

 

Δ. ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ 

 Έλεγχοι στην αντλία, τα ηλεκτρόδια τους πιεσοστάτες, τους δείκτες 

πίεσης, τις θερμοκρασίες κλπ 

 Λειτουργικοί έλεγχοι (με το μηχάνημα σε πλήρη λειτουργία) στα 

ρυθμιστικά όργανα, στους ελεγκτές πίεσης, στη βαλβίδα ασφαλείας 

στο σύστημα ειδοποίησης βλαβών κλπ 

 Ρυθμίσεις και βελτιστοποιήσεις των λειτουργιών 

 Μία φορά το έτος καθαρισμός επιφανειών νερού – καυσαερίων με 

πλυστικό μηχάνημα και μηχανική σκούπα 

 Στις περιπτώσεις που θα απαιτηθεί χημικός καθαρισμός αυτός θα γίνει 

με επιπλέον χρέωση η οποία θα αναφέρεται από τους 

διαγωνιζόμενους στην προσφορά τους  

 

 4. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

 Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει με δική τους ευθύνη να πάρουν όλα τα 

απαραίτητα στοιχεία για την διαμόρφωση της προσφοράς τους, πέραν 

όλων όσων αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη 

 Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει αποδεδειγμένα και με ποινή απόρριψης 
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να αναφέρουν ότι: 

α. διαθέτουν τεχνική εταιρία με απασχόληση στο αντικείμενο που 

αναφέρεται 

β. διαθέτουν τις απαιτούμενες από το νόμο άδειες, φωτοτυπίες των 

οποίων θα καταθέσουν 

γ. ότι είναι εγγεγραμμένοι στα αντίστοιχα επαγγελματικά μητρώα Το 

προσωπικό τους να είναι εκπαιδευμένο στη συντήρηση των 

ατμολεβήτων 

δ. Είναι πιστοποιημένοι με ISO 9001:2008 για την συντήρηση 

συστημάτων που αναφέρονται 

 Στη τιμή της προσφοράς θα περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες που θα 

εκτελεστούν καθώς και τα έξοδα μεταφοράς. Ανταλλακτικά ή 

εξαρτήματα που θα χρησιμοποιηθούν θα τιμολογηθούν χωριστά σε 

συνεννόηση με την διεύθυνση Τεχνικού του Νοσοκομείου. 

Εξαιρούνται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες τα υλικά που απαιτούνται 

διατίθενται από το Νοσοκομείο  

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
1. ΜΠΑΡΜΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΖΗΝΟΒΙΑ 
2. ΚΥΛΩΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 
3. ΚΥΡΓΥΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ  

 
1. ΓΕΝΙΚΑ 
 

Ο διαγωνισμός αφορά στη παρακολούθηση, συντήρηση και αποκατάσταση 

βλαβών σε 24ωρη βάση για ένα έτος των συστημάτων α) επεξεργασίας νερού 

για την τροφοδοσία της Μ.Τ.Ν., β) επεξεργασίας νερού τροφοδοσίας των 

Βιοχημικών αναλυτών γ) επεξεργασίας νερού τροφοδοσίας των κλιβάνων της 

Κεντρικής Αποστείρωσης δ) επεξεργασίας νερού για τις ανάγκες του 

Παθολογοανατομικού εργαστηρίου ε) του αυτόματου φίλτρου τροφοδοσίας 

των πλυντηρίων 

 
2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ 
 
2.1. Σύστημα επεξεργασίας νερού της Μ.Τ.Ν. 
 
α) Σε εβδομαδιαία τακτική παρακολούθηση όλων των μηχανημάτων της 

Μ.Τ.Ν., πλήρωση του κάδου άλμης των αποσκληρυντών με αλάτι και 

κατάθεση δελτίου παρακολούθησης στην Υποδ/νση Τεχνικού. 

β) Σε μηνιαίο τακτικό έλεγχο και συντήρηση για τα εξής μηχανήματα: 

1. Τέσσερα σακκόφιλτρα (η αντικατάσταση του ΕF3 θα γίνεται 

τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα). 

2. Τρία πιεστικά (αντλίες και αεροφυλάκια). 

3. Δίδυμος αυτόματος αποσκληρυντής. 

4. Αυτόματο φίλτρο άνθρακα. 

5. Δύο απιονιστές νερού με ρητίνες. 

6. Δύο αντίστροφες ωσμώσεις. 

7. Δύο δεξαμενές αποθήκευσης επεξεργασμένου νερού με τους 

αυτοματισμούς. 
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8. Τρείς ανοξείδωτες αντλίες. 

9. Ένας αποστειρωτής υπεριώδους ακτινοβολίας. 

10. Ένα φίλτρο μικροβίων. 

γ) Τριμηνιαίο καθαρισμό και απολύμανση των μεμβρανών και των δύο 

αντιστρόφων ωσμώσεων. 

δ) Ετήσιο καθαρισμό και απολύμανση των δεξαμενών αποθήκευσης νερού 

και του δικτύου διανομής απιονισμένου νερού καθώς και της δεξαμενής 

άλμης των αποσκληρυντών. 

ε) Την αναγέννηση των απιονιστών νερού με ρητίνες, όταν αυτό απαιτείται 

με βάση την αγωγιμότητα του νερού. 

 
 
 
2.2. Σύστημα επεξεργασίας νερού των Βιοχημικών Αναλυτών. 
 
  α. Έλεγχος μία φορά την εβδομάδα της λειτουργίας του συστήματος και της 

ποιότητας και της ποσότητας του παραγόμενου νερού. 

  β. Αντικατάσταση των φίλτρων ( όταν απαιτείται). 

  γ. Πλήρωση με αλάτι του δοχείου άλμης( όταν απαιτείται) και καθαρισμό 

αυτού μία φορά το χρόνο.   

  δ. Έλεγχος της δεξαμενής αποθήκευσης επεξεργασμένου νερού και του 

αντλητικού συγκροτήματος καθώς και των αυτοματισμών αυτών.  

  ε. Καθαρισμός των μεμβρανών με χημικά και απολυμαντικά μέσα δύο (2) 

φορές το χρόνο.  

  στ. Έλεγχος και αντικατάσταση (όταν απαιτείται) των ρητινών του 

συστήματος μικτής κλίνης. 

 
2.3 Σύστημα επεξεργασίας νερού Κεντρικής Αποστείρωσης. 
 
  α. Έλεγχος του συστήματος μία (1) φορά την εβδομάδα. 

  β. Μέτρηση της ποιότητας του παραγόμενου νερού. 
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  γ. Πλήρωση με αλάτι του κάδου άλμης και καθαρισμού αυτού μία φορά το 

χρόνο.  

  δ. Συντήρηση των κεφαλών ελέγχου των μονάδων αποσκλήρυνσης κάθε 

τρεις (3) μήνες.  

  ε. Έλεγχος – συντήρηση της μονάδας αντίστροφης όσμωσης και των 

παρελκομένων αυτής 

 

2.4 Σύστημα επεξεργασίας νερού του Παθολογοανατομικού τμήματος 

Έλεγχος – συντήρηση της μονάδας επεξεργασίας νερού και των 

παρελκομένων αυτής 

 
 
 

3. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

  3.1 Στην προσφορά τους οι διαγωνιζόμενοι – με ποινή απόρριψης- θα 

πρέπει να αποδεδειγμένα να αναφέρουν ότι: 

α) Διαθέτουν οργανωμένο τεχνικό τμήμα με προϊστάμενο μηχανικό ανωτάτης 

εκπαίδευσης 

 β) Διαθέτουν επαρκές τεχνικό προσωπικό με μόνιμη σχέση εργασίας 

 γ) Διαθέτουν κινητά συνεργεία εξοπλισμένα και εφοδιασμένα με τα 

απαραίτητα ανταλλακτικά και εργαλεία για την συντήρηση των 

μηχανημάτων. 

δ) Να είναι εξουσιοδοτημένοι στη συντήρηση των μηχανημάτων του οίκου 

Eurowater και ΤΕΜΑΚ και το προσωπικό τους να είναι εκπαιδευμένο στη 

συντήρηση των μηχανημάτων αυτών. 

ε) Είναι πιστοποιημένοι με ISO 9001:2000 για τον σχεδιασμό και την 

συντήρηση συστημάτων επεξεργασίας νερού και να προσκομίσουν τα 

απαραίτητα έγγραφα και πιστοποιητικά ότι πληρούν τις ανωτέρω 
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απαιτήσεις και να δεσμευτούν για την αποδοχή των όρων με υπεύθυνες 

δηλώσεις. 

3.2 Στη τιμή θα περιλαμβάνονται τα εργατικά για όλες τις κλήσεις προς τους 

τεχνικούς της εταιρείας, τα χημικά απολυμαντικά που θα χρησιμοποιηθούν 

για τον καθαρισμό των μεμβρανών, των δεξαμενών και του δικτύου παροχής 

στη Μονάδα. Επίσης θα περιλαμβάνονται τα απαιτούμενα αναλώσιμα 

ανταλλακτικά (το είδος, η ποσότητα αυτών και το τμήμα που βρίσκονται 

φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί). Η αντικατάσταση αυτών θα 

διενεργείται όσες φορές χρειάζεται κατά τη διάρκεια της σύμβασης 

 

α.α. ΕΙΔΟΣ ΠΟΣ. ΤΜΗΜΑ 

1. Φίλτρα σάκου 25 μm 2 τεμ. ΜΤΝ 

2. Πρόφιλτρα αντίστροφης όσμωσης 1 μm 4 τεμ ΜΤΝ- ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ-ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ 

3 Φίλτρα μικροβίων 2 τεμ ΜΤΝ 

4 Λυχνία αποστειρωτή UV 1 τεμ ΜΤΝ 

5 Μεμβράνη PTFC S1812-75S 1 τεμ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ 

6 Ρητίνη μικτής κλίνης  4 λτρ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ 

7 Φύσιγγα νήματος PP/PP 10 μm 93/4 3 τεμ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ–ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ  

8 Φύσιγγα ινών PP/PX 10 μm 93/4 1 τεμ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ 

9 Φύσιγγα ενεργού άνθρακα 1μm 93/4 1 τεμ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ 

10 Λυχνία αποστειρωτή UV TAP 1 τεμ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ 

11 Φίλτρα μικροβίων 1 τεμ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ 

12 Ρητίνη μικτής κλίνης 10 λτ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 

 

3.3 Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει με δική τους ευθύνη να πάρουν όλα τα 

απαραίτητα στοιχεία για την διαμόρφωση της προσφοράς τους, πέραν όλων 

όσων αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη 
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4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 

 Ο ανάδοχος υποχρεούται: 

4.1. να πραγματοποιεί προληπτική συντήρηση κατά τη διάρκεια της 

σύμβασης σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου. Γενικότερα η 

ευθύνη της προληπτικής συντήρησης βαρύνει αποκλειστικά την εταιρία, 

εκτελείται με απόλυτη επιμέλεια και κατά τρόπο τεχνικώς άρτιο, 

περιλαμβάνει δε όλες τις εργασίες που προβλέπονται από τα εγχειρίδια και 

γενικά τις τεχνικές οδηγίες του κατασκευαστή. 

4.2 να πραγματοποιεί απεριόριστο αριθμό επισκέψεων διορθωτικής 

συντήρησης μετά από σχετική κλήση. 

4.3 να διατηρεί επαρκές απόθεμα ανταλλακτικών, ώστε να μπορεί να 

ανταποκρίνεται άμεσα στις συμβατικές του υποχρεώσεις. 

4.4 να ανταποκρίνεται σε τηλεφωνική ή γραπτή κλήση του Νοσοκομείου 

άμεσα  

4.5 οι εργασίες απολύμανσης θα πρέπει να γίνονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε 

να μην διακόπτεται η λειτουργία της αιμοκάθαρσης. 

4.6 να καταθέσει κατάσταση με τα φορητά τηλέφωνα του τεχνικού  .   

προσωπικού για την εξυπηρέτηση έκτακτων αναγκών 

 
5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΒΛΑΒΕΣ 

 

  Ο ανάδοχος υποχρεούται σε όλο το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης 

να προβαίνει χωρίς ιδιαίτερη υπενθύμιση ή ειδοποίηση στην εκτέλεση των 

εργασιών όπως αναλυτικά αναφέρονται  Όλες οι προγραμματισμένες 

συντηρήσεις, βελτιώσεις και επεμβάσεις καθώς και η προώθηση των 

τιμολογίων που απαιτούνται για τις αποκαταστάσεις των βλαβών θα γίνονται 

μετά από συνεννόηση και έγκριση με την Δ/νση Τεχνικού του Νοσοκομείου, η 

οποία έχει και την επίβλεψη του έργου και των υποχρεώσεων του συντηρητή. 
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  Οι έκτακτες κλήσεις στα τηλέφωνα της εταιρείας θα γίνονται με ωράριο 

εξυπηρέτησης από 08.00 πμ. έως 16.00 μμ., Δευτέρα έως και Παρασκευή. Σε 

τυχόν ανωμαλία στην τροφοδοσία των μηχανημάτων με απιονισμένο νερό 

τροφοδοσίας στη Μ.Τ.Ν. σε μη εργάσιμες για την εταιρεία μέρες, αυτή θα 

αποκαθίσταται από τεχνικό της εταιρείας ο οποίος θα καλείται σε κινητά 

τηλέφωνα που θα γνωστοποιηθούν από την εταιρεία στο τμήμα . 

  Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
1. ΜΠΑΡΜΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΖΗΝΟΒΙΑ 
 
2. ΚΥΛΩΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 
 
3. ΚΥΡΓΥΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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ΤΤΕΕΧΧΝΝΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΔΔΙΙΑΑΓΓΡΡΑΑΦΦΕΕΣΣ  

ΓΓιιαα  ττηηνν  ααννάάδδεειιξξηη  σσυυννττηηρρηηττώώνν  

ττωωνν  ααννεελλκκυυσσττήήρρωωνν.  
 

11..  ΑΑννττιικκεείίμμεεννοο..                                      
  
Ο διαγωνισμός αφορά στην ανάδειξη συνεργείων για τη συντήρηση και τις 
επισκευές βλαβών στους παρακάτω ανελκυστήρες. 

 Είκοσι τέσσερις (24) ανελκυστήρες, οι οποίοι λειτουργούν στο 
Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.  

 Ένα (1) ανυψωτικό μηχάνημα υδραυλικού τύπου, για φορτοεκφόρτωση 
φιαλών αερίων δύο (2) στάσεων, ο οποίος λειτουργεί στο χώρο του 
υπογείου κτιρίου Α (πτέρυγα Ι) Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, και υπάγεται 
στην χαμηλή κατηγορία επικινδυνότητας, όπως προβλέπεται από τον 
Κανονισμό Ελέγχων Ανυψωτικών Μηχανημάτων, σύμφωνα με την 
υπ΄αριθ. οικ.15085/593/20.8.2003 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1186/Β/25.8.2003) και 
πρέπει να ακολουθεί όλες τις διατάξεις του κανονισμού αυτού. 
Βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. 

 Δύο (2) ανελκυστήρες (διπλής ταχύτητος) τριών (3) στάσεων οι οποίοι 
λειτουργούν στο Νοσοκομείο Αφροδίσιων & Δερματικών Νόσων και ένα 
(1) ανυψωτικό μηχάνημα υδραυλικού τύπου, το οποίο ακολουθεί τις 
διατάξεις του παραπάνω κανονισμού. Βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1.    

   
  ΗΗ  σσυυννττήήρρηησσηη  ττωωνν  ααννεελλκκυυσσττήήρρωωνν  ππεερριιλλααμμββάάννεειι::  
 
1.1 Την προληπτική συντήρηση που συνίσταται στη διενέργεια περιοδικών 
επιθεωρήσεων, ελέγχων και ρυθμίσεων σύμφωνα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές του εξοπλισμού καθώς και στους σχετικούς κανονισμούς, 
οδηγίες και πρότυπα λειτουργίας των εγκαταστάσεων. 
  Στόχος της προληπτικής συντήρησης είναι η διασφάλιση της καλής, 
απρόσκοπτης και ασφαλούς λειτουργίας της εγκατάστασης, η εκτίμηση 
αντικατάστασης μερών της εγκατάστασης όπου προβλέπεται η φυσιολογική 
φθορά τους, η μείωση του κόστους λειτουργίας και η εξοικονόμηση 
ενέργειας.  
1.2 Την κατασταλτική-επιδιορθωτική συντήρηση η οποία αποσκοπεί στην 
αποκατάσταση βλαβών που συνήθως εμφανίζονται αιφνιδίως και προκαλούν 
την ολική ή μερική ακινησία ή την υποβάθμιση λειτουργίας του εξοπλισμού. 
1.3  Τη βελτιωτική συντήρηση η οποία αποσκοπεί στην αναβάθμιση της 
εγκατάστασης και επιτυγχάνεται με την προσθήκη, επέκταση ή 
αντικατάσταση εξαρτημάτων, υλικών ή και ολόκληρης της εγκατάστασης.  
  Στόχος της βελτιωτικής συντήρησης είναι ο εκσυγχρονισμός της 
εγκατάστασης , η προσαρμογή της σε νεότερους κανονισμούς λειτουργίας, οι 
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επιχειρησιακές ανάγκες, η μείωση του κόστους λειτουργίας και η διασφάλιση 
ανταλλακτικών. 
 

22..  ΠΠρροολληηππττιικκήή  σσυυννττήήρρηησσηη..              
2.1  Οι συντηρήσεις των ανελκυστήρων πρέπει να πραγματοποιούνται 
σύμφωνα με τις νέες διατάξεις της Κ.Υ.Α. 
υπ΄αριθμ.οικ.Φ.Α/9.2/ΟΙΚ.28425/22-12-2008(ΦΕΚ 2604/Β/22-12-2008) και να 
περιλαμβάνουν:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
- Έλεγχο των ηλεκτρικών και μηχανικών διατάξεων ασφαλείας, καθώς και των 
υπόλοιπων εξαρτημάτων του ανελκυστήρα, για εξακρίβωση και εκτίμηση 
ανασφαλούς λειτουργίας, στην οποία μπορεί να οδηγηθεί η εγκατάσταση του 
ανελκυστήρα εξαιτίας μιας φθοράς, βλάβης ή και απορρύθμισης των 
μηχανικών / ηλεκτρικών διατάξεων ασφαλείας και των λοιπών εξαρτημάτων 
της εγκατάστασης.        
- Απαραίτητες εργασίες για την αποκατάσταση της ασφαλούς λειτουργίας με 
εξάλειψη των βλαβών και των απορυθμίσεων.                               
- Καθαρισμό και λίπανση, όπου χρειάζεται, όλων των εξαρτημάτων σύμφωνα 
με τους κανόνες της τεχνικής και τις υποδείξεις των κατασκευαστών των 
εξαρτημάτων και των διατάξεων ασφαλείας.                                                  
2.2  Ο αριθμός των συντηρήσεων δεν πρέπει να είναι μικρότερος από είκοσι 
τέσσερις (24) συντηρήσεις το χρόνο ή δύο (2) συντηρήσεις το μήνα 
τουλάχιστον.  
 

33..  ΕΕππιισσκκεευυέέςς  ββλλααββώώνν  ––  κκαατταασσττααλλττιικκήή  σσυυννττήήρρηησσηη..  
 
3.1 Ο συντηρητής είναι υποχρεωμένος να αποστέλλει εξειδικευμένο τεχνικό 
υπάλληλο του, οποτεδήποτε ειδοποιείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του 
Νοσοκομείου για βλάβες στους ανελκυστήρες, οι οποίες καλύπτονται με την 
παρούσα σύμβαση. Σε περίπτωση ταυτόχρονης εμφάνισης βλαβών σε 2-3 η 
περισσότερους ανελκυστήρες του Νοσοκομείου και μη αντιμετώπισης αυτών 
άμεσα από έναν τεχνικό ταυτοχρόνως, ο Ανάδοχος να φροντίζει να 
αποστέλλει όσο τεχνικούς χρειάζεται ούτως ώστε να αντιμετωπίζονται οι 
βλάβες αυτές όσο το δυνατόν γρηγορότερα. 
3.2  Η άφιξη του τεχνικού θα πρέπει να γίνεται το βραδύτερο σε δύο (2) ώρες 
από την πραγματοποίηση της σχετικής κλήσης σε οποιαδήποτε ώρα του 
24ώρου και οποιαδήποτε ημέρα εργάσιμη ή μη. 
3.3 Η διαπίστωση συστηματικής παραβίασης του προηγούμενου όρου 
συνιστά σοβαρό λόγω καταγγελίας εκ μέρους του Νοσοκομείου της 
σύμβασης που θα καταρτισθεί.  
3.4  Ο νόμιμος εκπρόσωπός του Νοσοκομείου, δεν μπορεί να αναθέτει την 
επισκευή ή λοιπές εργασίες στους ανελκυστήρες σε άλλα πρόσωπα εκτός του 
υπεύθυνου συντηρητή. 
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3.5 Η κατασταλτική συντήρηση (επισκευές) γίνεται σε συνέχεια των αναγκών 
που προκύπτουν από τη φθορά χρήσης που παρουσιάζει η εγκατάσταση. 
3.6  Στην τιμή της προσφοράς θα συμπεριλαμβάνονται μικροϋλικά, όπως 
λαμπτήρες θαλάμου, ενδεικτικές λυχνίες, επαφές και ελατήρια θυρών 
ορόφων κ.λ.π. Ως μικροϋλικά νοούνται τα έχοντας αξία μικρότερης των 
δώδεκα ευρώ (12 € ) χωρίς ΦΠΑ.  
3.7 Στην οικονομική προσφορά, πλέον της τιμής της συντήρησης, να 
κατατεθεί αναλυτικός τιμοκατάλογος ανταλλακτικών και εξαρτημάτων ο 
οποίος θα δεσμεύει το συντηρητή καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης για την 
αποκατάσταση βλαβών καθώς και για την αναβάθμιση της εγκατάστασης. Οι 
βλάβες μπορεί να προέρχονται από απρόβλεπτες καταστάσεις ή φυσιολογική 
φθορά, Ο τιμοκατάλογος θα δοθεί σε τιμή μονάδος και θα περιλαμβάνει 
υλικά, ανταλλακτικά και εξαρτήματα. 
  
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να προσκομίσει στον Συντηρητή όποια από 
τα παραπάνω υλικά διαθέτει στην αποθήκη της με δέσμευση του Συντηρητή 
να τα χρησιμοποιήσει για τυχόν βλάβες και αναβάθμιση λειτουργιών των 
ανελκυστήρων.  
 Οι εργασίες αποκατάστασης για τυχόν βλάβες και αναβάθμιση λειτουργίας 
των ανελκυστήρων παραμένει στην υποχρέωση του Συντηρητή χωρίς 
ιδιαίτερη αμοιβή.  
 

44..  ΒΒεελλττιιωωττιικκήή  σσυυννττήήρρηησσηη..  
Κατά καιρούς στους ανελκυστήρες πρέπει να εκτελούνται εργασίες 
εκσυγχρονισμού ή αναβάθμισής τους, προκειμένου να βελτιώνονται τα 
χαρακτηριστικά και ο τρόπος λειτουργίας τους, ώστε ο συντελεστής 
ασφαλείας να είναι ο βέλτιστος. Η βελτιωτική συντήρηση προβλέπει και τις 
Νομοθετικές αλλαγές-ρυθμίσεις σχετικά με την λειτουργία του ανελκυστήρα.   
 

55..  ΥΥπποοχχρρεεώώσσεειιςς  σσυυννττηηρρηηττήή..  
 
5.1 Οι εργασίες συντήρησης σ’ έναν ανελκυστήρα γίνονται αποκλειστικά και 
μόνο από συνεργείο συντήρησης, το οποίο έχει την απαιτούμενη άδεια από 
τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Ν.Α., έχει καταχωρηθεί στο μητρώο 
συντήρησης που τηρεί η Διεύθυνση αυτή και διαθέτει τα κατάλληλα όργανα , 
μέσα και προσωπικό. 
5.2 Για την εξασφάλιση σωστής και υπεύθυνης εκτέλεσης των εργασιών 
συντήρησης ανελκυστήρα, ο υπεύθυνος συντηρητής είναι υποχρεωμένος να 
τηρεί τους κανόνες και τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 6 της υπ’ αριθ. 
οικ. Φ.Α/9.2/ΟΙΚ.28425(ΦΕΚ 2604/Β/22-12-2008) Κ.Υ.Α.. 
5.3 Επισυνάπτεται το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β, στο οποίο περιλαμβάνονται όλα όσα 
περιγράφονται ανωτέρω. 
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66..  ΕΕγγγγυυήήσσεειιςς--χχρρόόννοοςς  μμηη  λλεειιττοουυρργγίίααςς..  
 
6.1 Ο συντηρητής εγγυάται την ασφαλή και ομαλή λειτουργία του συνόλου 
των προαναφερθέντων ανελκυστήρων για 365 ημέρες τον χρόνο. 
6.2  Για κάθε ανελκυστήρα δικαιολογείται ως μέγιστος χρόνος μη λειτουργίας 
ένα (1) 24ώρο ανά ημερολογιακό μήνα ή δώδεκα (12) 24ωρα ανά 
ημερολογιακό έτος. 
6.3  Ως χρόνος μη λειτουργίας λογίζεται και η αναγκαστική παύση 
λειτουργίας λόγω προληπτικής συντήρησης. 
6.4 Ο ανάδοχος υποχρεούται εκτός της ανά 15νθημέρου συντήρησης, όταν 
καλείται από την υπηρεσία για την αποκατάσταση βλαβών, να σπεύδει το 
πολύ εντός δύο (2) ωρών, όλες τις ημέρες και ώρες, εργάσιμες ή μη 
εργάσιμες. Σε περίπτωση εγκλεισμού ατόμων το παραπάνω χρονικό 
διάστημα μειώνεται σε μία (1) ώρα, για την επείγουσα επέμβαση ο χρόνος 
μειώνεται σε μισή ώρα (30’) το μέγιστο. 
6.5 Για κάθε καθυστέρηση άφιξης πέραν του χρονικού διαστήματος της 
παρ.6.4 θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα ύψους 200,00 €, ως αποζημίωση για 
αυταπόδεικτη βλάβη των συμφερόντων του Νοσοκομείου. 
 

77..  ΕΕιιδδιικκέέςς  ββλλάάββεεςς..  
 
7.1  Με την παρούσα συμφωνείται ότι από τις ρυθμίσεις των προηγούμενων 
άρθρων εξαιρούνται βλάβες που προέρχονται: 
7.1.1  Από θεομηνίες και γενικώς από συμβάντα χαρακτηριζόμενα σαν 
ανώτερη βία. 
7.1.2  Από κακή λειτουργία των εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου (π.χ. 
πλημμύρες   
στις εγκαταστάσεις φρεατίων κ.λ.π.). 
7.1.3  Από βίαιη συμπεριφορά ή βανδαλισμούς στις καλυπτόμενες 
εγκαταστάσεις. 
7.2  Σε περίπτωση βλάβης προερχόμενης από τις αιτίες που περιγράφονται 
ανωτέρω , συνάπτεται ειδική συμφωνία για την αποκατάσταση τους και δεν 
ισχύει η προσμέτρηση χρόνου μη λειτουργίας . 
 

88..  ΓΓεεννιικκέέςς  δδιιααττάάξξεειιςς..  
 
8.1 Ο συντηρητής είναι υποχρεωμένος να φέρει άδεια συνεργείου 
συντήρησης όπως την προβλέπουν οι ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 7 της 
υπ΄ αριθ. οικ. Φ.Α./9.2/ΟΙΚ.28425( ΦΕΚ2604/Β/22-12-2008) Κ.Υ.Α.. 
8.2 Τυχόν παράλειψη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του συντηρητή της 
προηγούμενης παραγράφου συνιστά σπουδαίο λόγο καταγγελίας της 
σύμβασης εκ μέρους του Νοσοκομείου. 
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8.3  Αρμόδια δικαστήρια για την εκτέλεση των διαφορών που τυχόν 
προκύψουν κατά την εφαρμογή της σύμβασης είναι τα δικαστήρια 
Θεσ/νίκης. 
8.4 Ο συντηρητής θα πρέπει να καταθέσει στην Υποδ/νση Οικονομικού 
ασφαλιστήρια συμβόλαια που θα καλύπτουν την αστική ευθύνη για τυχόν 
ατυχήματα, με ασφαλιζόμενα όρια για κάθε ανελκυστήρα ως εξής: 
8.4.1 Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και των παρατάσεων αυτής, 
ο συντηρητής ευθύνεται για την πιστή τήρηση και εφαρμογή των κείμενων 
διατάξεων ( νομοθετικών & αστυνομικών) και την έγκαιρη ειδοποίηση των 
αρμοδίων υπηρεσιών προκειμένου για τη διακοπή της συντήρησης. 
8.4.2 Ο συντηρητής φέρει ακέραια την αστική ευθύνη για την περίπτωση 
ατυχήματος προερχόμενο από αμέλεια ή παράλειψη δική του ή των 
συνεργείων του, υποχρεούμενος να αποζημιώσει τους τυχόν παθόντες για 
κάθε σωματική βλάβη που προκλήθηκε από το ατύχημα και κάθε ζημία 
θετική ή αποθετική. Αν για κάποιο ατύχημα κοινοποιηθεί στο Νοσοκομείο 
αγωγή αποζημίωσης, ο συντηρητής οφείλει να παρέμβει εφόσον βέβαια του 
ανακοινωθεί έγκαιρα και να αναλάβει αυτός τον δικαστικό αγώνα και την όλη 
δικαστική δαπάνη. 
8.5 Σε περίπτωση που το Νοσοκομείο διακόψει τη λειτουργία οποιουδήποτε 
ανελκυστήρα (π.χ. ανακατασκευή κλπ.) οφείλει να ενημερώσει το συντηρητή 
τουλάχιστον μια εβδομάδα προ της έναρξης της απόφασης του. Κατόπιν 
τούτου ο συντηρητής δε θα φέρει καμία οικονομική αξίωση για τους 
συγκεκριμένους ανελκυστήρες εφεξής. 
8.6 Στην οικονομική προσφορά θα αναφέρεται ξεχωριστά η τιμή για κάθε 
ανελκυστήρα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
No Κτίριο Είδος 

Ανλκ/ρα 
Άτομ

α 
Ωφέλιμο 
Φορτίο  

 Στάσεις Τύπος 
Ανλκ/ρα 

Σύστημα  
Μηχ. Κίνησης 

Πόρτες 
Θαλάμου 

Πόρτες 
Φρεατίου 

Λειτουργία 
Ανλκ/ρα 

Πίνακας 
Αυτοματισμών 

1 Α Ασθ/φορο 14 1050 7 Συμβατικός ΤYSSEN 
Ιnverter 

Αυτόματη 
BUS 

Ημιαυτόματες Sel-Col 
Simplex 

ΤYSSEN 
 

2 Α Ασθ/φορο 16 1200 7 Συμβατικός ΤYSSEN 
Ιnverter 

Αυτόματες Αυτόματες Sel-Col 
Simplex 

TYSSEN 

3 Α Ατόμων 7 525 7 Συμβατικός ΤYSSEN 
Ιnverter 

Αυτόματες Αυτόματες Sel-Col 
Simplex 

ΚLEEMAN 

4 Α Ατόμων 7 525 7 Συμβατικός ΤYSSEN 
Ιnverter 

Αυτόματες Αυτόματες Sel-Col 
Simplex 

ΚLEEMAN 

5 Α Ασθ/φορο 16 1200 7 Συμβατικός ΤYSSEN 
Ιnverter 

Αυτόματες Αυτόματες Sel-Col 
Simplex 

TYSSEN 

6 Α Ατόμων 4 300 7 Συμβατικός ΤYSSEN 
Ιnverter 

Αυτόματη 
BUS 

Ημιαυτόματες Sel-Col 
Simplex 

TYSSEN 

7 Α Ατόμων 
 

10 750 7 Υδραυλικό ΚLEEMAN 
Υδραυλικός 

Αυτόματη 
BUS 

Ημιαυτόματες Sel-Col 
Simplex 

KLEEMAN 

8 Α Ατόμων 10 750 7 Συμβατικός ΤYSSEN 
Ιnverter 

Αυτόματη 
BUS 

Ημιαυτόματες Sel-Col 
Simplex 

TYSSEN 

9 Β Ασθ/φορο 14 1050 2 Υδραυλικό CIV MARTIN 
Υδραυλικός 

Αυτόματες Αυτόματες Sel-Col 
Simplex 

KLEEMAN 

10 Γ Ασθ/φορο 12 900 7 Συμβατικός GEN 2 MOD 
Ιnverter 

Αυτόματες Αυτόματες Sel-Col 
Simplex 

OTIS 

11 Γ Ασθ/φορο 12 900 7 Συμβατικός ΤYSSEN 
Ιnverter Ι 

 Αυτόματες 
   BUS    
 

Ημιαυτόματες Sel-Col 
Simplex 

 

OTIS 
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12 Γ Ατόμων 8 600 7 Συμβατικός ΤYSSEN 
Διπλής Ταχυτ 

  Αυτόματες 
    BUS 

Ημιαυτόματες Sel-Col 
Duplex 

     OTIS 

13 Γ Ατόμων 8 600 7 Συμβατικός ΤYSSEN 
Διπλής Ταχυτ 

 Αυτόματες 
   BUS 

Ημιαυτόματες Sel-Col 
Duplex 

     OTIS 

14 Γ Ασθ/φορο 16 1200 7 Συμβατικός ΤYSSEN 
Ιnverter 

 Αυτόματες 
   BUS 

Ημιαυτόματες Sel-Col 
Simplex 

OTIS 

15 Γ Ατόμων 8 600 7 Συμβατικός GEN2 MOD 
Inverter 

 Αυτόματες 
   BUS 

Ημιαυτόματες Sel-Col 
Duplex 

     OTIS 

16 Γ Dublex με  
το Νο 15 

8 600 7 Συμβατικός ΤYSSEN 
Διπλής Ταχυτ 

  Αυτόματες 
    BUS 

Ημιαυτόματες Sel-Col 
Duplex 

     OTIS 

17 Γ Ασθ/φορο 12 900 7 Συμβατικός ΤYSSEN 
Ιnverter 

  Αυτόματες 
    BUS 

Ημιαυτόματες Sel-Col 
Simplex 

OTIS 

18 Γ Ασθ/φορο 12 900 7 Συμβατικός ΤYSSEN 
Ιnverter 

Αυτόματες Αυτόματες Sel-Col 
Simplex 

OTIS 

19 Δ Ασθ/φορο 
 

14 1050 7 Υδραυλικό CIV MARTIN 
Υδραυλικός 

Αυτόματες Αυτόματες Sel-Col 
Duplex 

ΚLEEMAN 

20 Δ Ασθ/φορο 
 

14 1050 7 Υδραυλικό CIV MARTIN 
Υδραυλικός 

Αυτόματες Αυτόματες Sel-Col 
Duplex 

ΚLEEMAN 

21 Δ Ατόμων 7 525 8 Συμβατικός ΤYSSEN 
Ιnverter 

Αυτόματες Αυτόματες Sel-Col 
Simplex 

TYSSEN 

22 Δ Ατόμων 7 525 8 Συμβατικός ΤYSSEN 
Ιnverter 

Αυτόματες Αυτόματες Sel-Col 
Simplex 

TYSSEN 

23 Η Ασθ/φορο 
 

18 1350 4 Υδραυλικό KLEEMAN 
Υδραυλικός 

Αυτόματες Αυτόματες Sel-Col 
Simplex 

Ελληνικός 

24 Αιμοδο
σία 

Ασθ/φορο 
 

8 600 4 Υδραυλικό   DOPPLER 
 Υδραυλικος 

Αυτόματη 
BUS 

Ημιαυτόματες Sel-Col 
Simplex 

Ελληνικός 

25 
 

  Α Ι 
πτερ. 

Ανυψωτικό  
Μηχάνημα 
για φιάλες 

Όχι 
ατόμ
ων 

Έως  
350 kg 

 
    2 

 Υδραυλικός  KLEEMAN 
υδραυλικός 

 
     --- 

 
  --- 

    Sel-Col 
    Simlex 

  
   Ελληνικός 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1 
 
 
 
         ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 
 

 
Νο 
 

 
Κτιριο 

 Είδος    
 Ανελ/ρα 

 
Άτομα 

 Ωφέλιμο   
  Φορτίο 
  ( kg )  

 
 Στάσεις 

 Τύπος  
 Ανελκ/ρα 

 Σύστημα   
 Μηχ.Κίνησης 

Πόρτες 
Θαλάμου 

Πόρτες 
Φρεατίου 

 Λειτουργία   
 Ανελκ/ρα 

 Πίνακας    
 Αυτοματισμών 

1 Ε.Ι.  Ασθ/ρο- 
 Ατόμων 

  17    1275    3  Συμβατικός   OTIS 
 Διπλής Ταχυτ. 

Αυτόματες Αυτόματες   Sel-Col 
  Simplex 

  OTIS 

2 Ε.Ι.  Ατόμων    8     600    3  Συμβατικός   OTIS 
 Διπλής Ταχυτ. 

Αυτόματες Αυτόματες   Sel-Col 
  Simplex 

  OTIS 

3 Ε.Ι. Ανυψωτικό 
Μηχάνημα  

  Όχι 
Ατόμων 

 Έως 
    300 

   2 Υδραυλικός  KLEEMAN 
 Υδραυλικός 

   ----   ----   Sel-Col 
  Simplex 

Ελληνικός 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
 
 
Α. ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ( 2 επισκέψεις ) 
 
1. ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
- Έλεγχος ομαλής διαδρομής 
- Έλεγχος λήψης κλήσεων 
- Έλεγχος ισοστάθμισης στάσεων θαλάμου 
- Έλεγχος λειτουργίας ενδεικτικών λυχνιών 
- Έλεγχος λειτουργίας θυρών 
- Έλεγχος λειτουργίας κωδώνων κινδύνου, τηλεφώνων.  
 
2. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 
- Μηχανοστάσιο 
- Οροφή θαλάμου 
- Πυθμένα Φρέατος 
 
3. ΒΑΡΟΥΛΚΟ 
- Έλεγχος λίπανση βαρούλκου κουζινέτων 
- Έλεγχος κινητήρος, επαφές του, καρβουνάκια, σύλέκτης. 
 
4. ΦΡΕΝΑ 
- Έλεγχος λειτουργίας φρένο, καθαριότητα-ρύθμιση αυτού. 
- Έλεγχος καταστάσεως φερμούιτ. 
- Έλεγχος διακόπτου ρεγουλατόρου. 
 
5. ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ 
- Έλεγχος κλειδαριάς 
- Έλεγχος συρματόσχοινου πόρτας 
- Έλεγχος κινητήρος πόρτας 
- Καθαρισμός μηχανισμού και λίπανσης αυτού 
 
6. ΟΔΗΓΟΙ 
- Λάδωμα 
 
7. ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ 
- Έλεγχος συρματόσχοινων για φθορά 
- Έλεγχος συρματόσχοινων για επιμήκυνση. 
 
8. ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΚΑΛΏΔΙΟ 
- Έλεγχος καλωδίου για φθορά 
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9. ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΘΑΛΑΜΟΥ 
- Έλεγχος φωτισμού θαλάμου 
- Αντικατάσταση φθαρμένων λαμπτήρων.  
 
 
Β. ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
 
ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ 
 
1. Έλεγχος ατέρμονος και φερμουίτ. 
2. Έλεγχος controller.  
3. Έλεγχος καθαριότητας, φωτισμού, θερμοκρασίας, θορύβων.   
4. Έλεγχος τάσεων παροχών και ασφαλειών. 
5. Έλεγχος λειτουργίας ασφαλιστικών διακοπτών και κυκλωμάτων. 
6. Σύσφιξη συνδέσεων. 
7. Λίπανση ρεγουλατόρου. 
8. Καθαρισμός μηχανισμών μηχανοστασίου. 
 
ΦΡΕΑΡ 
 
1. Έλεγχος συρματόσχοινων αναρτήσεως και ρεγουλατόρου 
2. Έλεγχος κλήσεων-λαμπάκια. 
3. Έλεγχος φωτισμού φρέατος 
4. Έλεγχος επαφών θυρών-ασφαλιστικών διακοπτών. 
5. Έλεγχος εύκαμπτων καλωδίων και στηρίξεως αυτόν.  
6. Έλεγχος στηριγμάτων οδηγών-κλεμμών-δοκών. 
7. Έλεγχος και καθαρισμός εξωτερικών θυρών. 
8. Λίπανση κεφαλαριών-οδηγών-συρματόσχοινων. 
 
ΘΑΛΑΜΟΣ 
 
1. Έλεγχος κλήσεων-λαμπάκια-τηλεφώνων-ασφαλιστικών διακοπτών. 
2. Έλεγχος φωτισμού θαλάμου και ανεμιστήρος. 
3. Έλεγχος, καθαρισμός και λίπανση door operator. 
4. Έλεγχος και καθαρισμός εσωτερικών θυρών. 
5. Έλεγχος, λίπανση τροχαλιών. 
6. Σύσφιξη βιδών (door operator-αρπαγής). 
 
 
ΠΥΘΜΕΝΑΣ 
 
1. Έλεγχος ασφαλιστικών διακοπτών πυθμένος. 
2. Έλεγχος μήκους συρματόσχοινων. 
3. Έλεγχος και λίπανση τροχαλιών πυθμένος. 
4. Έλεγχος θορύβων και αντιδονητικών μηχανισμών. 
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5. Έλεγχος γλιστρών αντιβάρου και τροχαλίας. 
6. Καθαρισμός πυθμένος και μηχανισμών του. 
 
Εκτός των ανωτέρω τα οποία αποτελούν την ελάχιστη συντήρηση ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ 
υποχρεούται να εκτελεί, χωρίς πρόσθετη αμοιβή, και οποιαδήποτε εργασία κρίνει αυτός 
αναγκαία για την απρόσκοπτη λειτουργία της εγκατάστασης. 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΚΤΙΡΙΩΝ Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ και ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ 

ΝΟΣΩΝ 
 
Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η ετήσια προληπτική συντήρηση - επισκευή των 
συστημάτων πυρανίχνευσης/κατάσβεσης για ένα (1) έτος και αφορά τα κάτωθι 
συστήματα: 
 

 Δίκτυο Πυρανίχνευσης, Πυρανιχνευτές 

 Πυροσβεστικό συγκρότημα (Αντλίες Πετρελαιοκίνητες και Ηλεκτροκίνητες, 
Ηλεκτρικοί Πίνακες και Διατάξεις Αυτοματισμού και Λειτουργίας, Δίκτυο 
Κυκλοφορίας και Τροφοδοσίας νερού) 

 Δίκτυο Πυρόσβεσης (σωλήνες, βάνες, springlers, πυροσβεστικές φωλιές, 
πυροσβεστικοί σταθμοί, πυροσβεστικοί κρουνοί κ.λ.π.) Φιάλες Κατάσβεσης 
(πυροσβεστήρες) ξηράς κόνεως, CO2 και INERGEN 

 Δίκτυα Κατάσβεσης 
 
Οι εργασίες συντήρησης-επισκευής αφορούν: 
 
1. Στον προγραμματισμό / επαναπρογραμματισμό με σαφή προσδιορισμό ζωνών και 
διευθύνσεων των διευθυνσιοδοτημένων (και συμβατικών) πινάκων πυρανίχνευσης και 
κατάσβεσης. 
 
2. Στον προληπτικό καθαρισμό όλων των πυρανιχνευτών δύο (2) φορές τον χρόνο και 
δοκιμή λειτουργίας αυτών ανά ζώνη σύνδεσης. 
 
 
3. Λόγω αλλαγών που προέκυψαν σε διάφορα σημεία των κτιρίων του Νοσοκομείου, 
όπως π.χ. ανακαίνιση, διαμόρφωση χώρων ορόφων κ.λ.π. να γίνει επανασύνδεση των 
συστημάτων πυρανίχνευσης των χώρων αυτών με τους κεντρικούς πίνακες 
πυρανίχνευσης των κτιρίων. Όλες οι σχετικές τεχνικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες 
από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου.  
Ειδικά για το κτίριο Γ’ του Νοσοκομείου πρέπει να γίνει αντικατάσταση του παλαιού 
συστήματος πυρανίχνευσης, όπως πίνακας πυρανίχνευσης (διευθύνσεων), 
πυρανιχνευτές , μπουτόν συναγερμού, φαροσειρήνες κ.λ.π. Η προμήθειά των υλικών 
βαρύνει το Νοσοκομείο. Η εργασία αντικατάστασης περιλαμβάνεται στο κόστος 
συντήρησης. 

 

4. Ο Ανάδοχος να διενεργεί κάθε 2 μήνες τους απαραίτητους Ελέγχους, Συντηρήσεις και 
Δοκιμές Λειτουργίας στα Πυροσβεστικά Συγκροτήματα των κτιρίων (εικονικά και 
πραγματικά σενάρια λειτουργίας, έλεγχο λαδιών, ιμάντων, φίλτρων λαδιού και 
πετρελαίου των πετρελαιοκινητήρων, έλεγχο ηλεκτρικών πινάκων και αυτοματισμών, 
έλεγχο δεξαμενών νερού, δικτύου νερού, διαρροών δικτύου, πιέσεως δικτύου, βανών 
και εξαρτημάτων δικτύου, καθαρισμό χώρου και γενικότερο έλεγχο του χώρου στον 
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οποίο βρίσκεται το πυροσβεστικό συγκρότημα), έτσι ώστε να βεβαιώνεται και να 
εξασφαλίζεται η άψογη λειτουργία και ετοιμότητά του. Οι έλεγχοι και οι συντηρήσεις θα 
γίνονται βάσει των προδιαγραφών και των τεχνικών οδηγιών της κατασκευάστριας 
εταιρείας του Πυροσβεστικού Συγκροτήματος. Τα απαιτούμενα υλικά (λάδια, φίλτρα, 
συσσωρευτές, άλλα διάφορα αναλώσιμα καθώς και ανταλλακτικά που θα απαιτηθούν 
για την συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών και δυσλειτουργιών του, θα ανήκουν στις 
υποχρεώσεις του Νοσοκομείου κατόπιν σχετικής εμπεριστατωμένης Εισήγησης του 
Αναδόχου.  

 
5. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει επίσης και τις τυχόν μικροεπισκευές σε πόρτες 
πυρασφάλειας και σε εξοπλισμό που είναι άκρως απαραίτητες για την ασφάλεια του 
προσωπικού και των εγκαταστάσεων, σε συνεργασία με τη Τεχνική Υπηρεσία. 
 
6. Κατά το πρώτο δίμηνο της χρονικής διάρκειας της Σύμβασης συντήρησης, ο 
ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ, θα προβεί, ανεξαρτήτως προγράμματος σε συστηματικό έλεγχο όλων των 
υλικών και Συστημάτων και θα υποβάλλει στην Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας Τεχνική 
Έκθεση με τις αναγκαίες εργασίες επισκευής και συντήρησης, της υφιστάμενης 
κατάστασης και με τα αντίστοιχα συμπληρωμένα σχέδια. 
 
Αναλυτικότερα οι εργασίες αυτές θα εκτελεστούν ως εξής: 

α. Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ θα κάνει μια αρχική αποτύπωση των υπαρχόντων Συστημάτων. Για 
την εκτέλεση αυτής της εργασίας θα προηγηθεί συνεννόηση με την Τ.Υ. του 
Νοσοκομείου.  

 

β. Στη συνέχεια και παράλληλα με την προληπτική και κατασταλτική (επισκευής) 
συντήρηση και την αντιμετώπιση βλαβών, δυσλειτουργειών κλπ, ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ θα 
εκτελέσει τις απαραίτητες εργασίες ελέγχου και θα συντάξει, για κάθε Κτίριο και κάθε 
Σύστημα ξεχωριστά, αναλυτική αναφορά σχετικά με το τι απαιτείται για την πλήρη 
αποκατάσταση της λειτουργίας τους και θα υποδείξει στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ τα υλικά που 
χρειάζονται αντικατάσταση, τις γραμμές που δεν λειτουργούν, κ.λ.π. 

γ. Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ θα προμηθευτεί τα απαραίτητα υλικά. Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ θα 
επισκευάσει τα συστήματα που επιδέχονται επισκευής και θα αντικαταστήσει υλικά που 
θα του παράσχει το Νοσοκομείο. Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ θα φέρει την ευθύνη λειτουργίας των 
εγκαταστάσεων στα οποία έχει παρέμβη. 

δ. Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ θα κατασκευάσει και θα τοποθετήσει σε κάθε πίνακα, 
πλαστικοποιημένο μπλοκ με το διάγραμμα των ζωνών του πίνακα και έντυπο με τις 
βασικές οδηγίες χειρισμού στα ελληνικά, τους κωδικούς πρόσβασης – χειρισμών, τα 
τηλέφωνα του Συντηρητή, της Πυρασφάλειας του Νοσοκομείου και αυτοκόλλητες 
ενδείξεις των λειτουργιών των κομβίων του πίνακα, στα ελληνικά.Η Διεύθυνση Τεχνικής 
Υπηρεσίας του Νοσοκομείου θα παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια προς τον Ανάδοχο. 

7. Ο Συντηρητής επίσης θα προγραμματίσει μέσα στο χρονικό διάστημα ισχύος της 
σύμβασης (τουλάχιστον 2 φορές) την απαιτούμενη εκπαίδευση (χειρισμό διάφορων 
μέσων πυροπροστασίας, οδεύσεις διαφυγής κ.λ.π.) του προσωπικού που διαθέτει το 
Νοσοκομείο.  
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8. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία οι πάσης φύσης επιχειρήσεις-εγκαταστάσεις 
επιβάλλεται να τηρούν Βιβλίο Ελέγχου και Συντήρησης των Μέσων Ενεργητικής 
Πυροπροστασίας, εφόσον έχουν ήδη εφοδιαστεί η πρόκειται να εφοδιασθούν με 
πιστοποιητικό πυροπροστασίας όπως το αναφέρουν οι διατάξεις τις υπ’ αριθ. 12/2012 
(ΦΕΚ 1794/Β/6.6.2012) αποφάσεις του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος και Υπουργού 
Προστασίας του Πολίτη.  

Για το σκοπό αυτό ο Συντηρητής θα φροντίσει από την έναρξη ισχύoς της σύμβασης να 
διαθέτει και να τηρεί καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης το Βιβλίο Ελέγχου και 
Συντήρησης, όπου θα αναγράφονται όλες οι ενέργειες λειτουργίας, βλαβών και 
συντήρησης των Συστημάτων Πυροπροστασίας, των μερών, των εξαρτημάτων, των 
περιφερειακών, των παρελκομένων και των δικτύων τους, καθώς και αναφορά 
εργασιών που απαιτούνται να εκτελεστούν αλλά δεν ανήκουν στις συμβατικές 
υποχρεώσεις του ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ. 

9.Το ημερολογιακό πρόγραμμα επισκέψεων του προσωπικού του ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ, θα 
οριστεί απαρχής, από κοινού με τον αρμόδιο του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, θα αναγραφεί στο 
Βιβλίο Συντήρησης και θα ενημερωθεί σχετικά η Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας του 
Νοσοκομείου. Οι έκτακτες κλήσεις και επισκευές βλαβών θα γίνονται καθ' όλη την 
διάρκεια της εβδομάδος. 

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

- Οι διαγωνιζόμενοι, πριν την υποβολή των Προσφορών τους, θα πρέπει να 
επισκεφθούν υποχρεωτικά τους χώρους του Νοσοκομείου όπου βρίσκονται 
εγκατεστημένα τα εν λόγω Συστήματα Πυροπροστασίας, προκειμένου να ενημερωθούν 
και να σχηματίσουν γνώμη επί του εύρους, του είδους και των ιδιαιτεροτήτων του 
αντικειμένου συντήρησης, ώστε να διαμορφώσουν κατάλληλα τις Προσφορές τους. 

- Οι διαγωνιζόμενοι, θα πρέπει αποδεδειγμένα να διαθέτουν την απαραίτητη 
εξειδίκευση και εμπειρία για την συντήρηση των υφισταμένων (παρομοίων) 
Συστημάτων. Προς τούτο, στις Τεχνικές Προσφορές τους, θα πρέπει να περιλαμβάνονται 
υποχρεωτικά και επί ποινή απόρριψης της Τεχνικής Προσφοράς τους και αποκλεισμού 
τους, από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης, τα κατωτέρω: 

α. Παρουσίαση της δραστηριότητας της εταιρείας / προμηθευτή, με αναφορά στην 
τεχνική υποστήριξη (SERVICE) και στο τεχνικό προσωπικό (στελέχωση – προσόντα – 
εμπειρία) κατά την τελευταία 5ετία που θα αποδεικνύονται από σχετικές βεβαιώσεις 
των φορέων στους οποίους έχει παρασχεθεί οι υπηρεσίες 

β. Πρόσφατο ενδεικτικό πελατολόγιο της εταιρείας, με ιδιαίτερη αναφορά (αν υπάρχει) 
στον Δημόσιο Τομέα και αναφορά στο είδος συνεργασίας (προμήθεια – εγκατάσταση – 
συντήρηση – σύμβαση συντήρησης). 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
1. ΜΠΑΡΜΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΖΗΝΟΒΙΑ 
2. ΚΥΛΩΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 
3. ΚΥΡΓΥΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ - 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
Ονομασία Τράπεζας ......................  
Κατάστημα  ........................  
 
 (Δ/νση οδός- αριθμός Τ.Κ. fax)    Ημερομηνία έκδοσης  

ΕΥΡΩ .................................  
 
Προς 
Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ ................ ΕΥΡΩ ...............  
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής 
επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της 
διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ  (και ολογράφως)  στο οποίο 
και μόνο περιορίζεται η υποχρέωση μας, υπέρ της εταιρείας με Α.Φ.Μ…………………Δ/νση 
………………………………………………….για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων τη με 
αριθμό  σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για την συντήρηση (αρ. διακ/ξης 
49/2018) προς κάλυψη αναγκών του …………………………………………….και το οποίο ποσόν 
καλύπτει το 5 % της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας…………………………ΕΥΡΩ αυτής. 
- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή 
σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 
ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη 
ειδοποίησή σας. 
- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 
- Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την ...... ή 
την 
επιστροφή της σ' εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία 
ισχύ. 
- Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί 
στο Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει 
το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την 
Τράπεζα μας. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

4Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 

    
Κωνσταντινουπόλεως 49, 546 42 Θεσσαλονίκη 

Υποδιεύθυνση Οικονομικού 
Τμήμα Προμηθειών 
Πληρ.: Τ. Κυρίτση 
: 2313 312232, Fax 2310 830359 

 
 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ  
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΑΑξξίίααςς    ………………………………………………€€  χχωωρρίίςς  ΦΦΠΠΑΑ  κκααιι  …………………………………………………………€€  μμεε  ΦΦΠΠΑΑ,,  

γγιιαα  «ΥΥΠΠΗΗΡΡΕΕΣΣΙΙΕΕΣΣ  ΕΕΠΠΙΙΣΣΚΚΕΕΥΥΗΗΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΣΣΥΥΝΝΤΤΗΗΡΡΗΗΣΣΗΗΣΣ  ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΜΜΗΗΧΧΑΑΝΝΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΩΩΝΝ  

ΕΕΓΓΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΕΕΩΩΝΝ  ΚΚΤΤΙΙΡΡΙΙΟΟΥΥ» 
 γγιιαα  έένναα  ((11))  έέττοοςς  

  
 

Θεσσαλονίκη, σήμερα ……………… του μήνα ………………………. του έτους 2017, 

ημέρα της εβδομάδας ……………………………., οι υπογράφοντες, αφενός μεν το Γενικό 

Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», που εκπροσωπείται νόμιμα από ττηηνν  

ΔΔιιοοιικκηηττήήρριιαα  ΒΒαασσιιλλιικκήή  ΠΠααππααχχρριισσττοοδδοούύλλοουυ, και αφετέρου η εταιρεία 

…………………………………………………………………………………………………………………………  πποουυ    ννόόμμιιμμαα    εεκκππρροοσσωωππεείίττααιι  ααππόό  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Έχοντας υπόψη : 

1. Την υπ΄αριθμ. Α2β/Γ.Π.οικ. 43434 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 307/15-6-2016, τ. 

ΥΟΔΔ) περί διορισμού Διοικήτριας στο ενοποιημένο Γενικό Νοσοκομείο 

Θεσ/νικης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» - Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων 

Θεσ/νικης, αρμοδιότητας 4ης Υ.Π.Ε. Μακεδονίας και Θράκης. 

2. Την υπ΄αριθμ. 306/30-3-2018 (ΑΔΑ: Ψ7ΖΓ469067-5ΘΛ) απόφαση της Διοικήτριας 
με την οποία εγκρίθηκε η επανάληψη του συνοπτικού διαγωνισμού για την 
ανάδειξη αναδόχων για «ΥΥΠΠΗΗΡΡΕΕΣΣΙΙΕΕΣΣ  ΕΕΠΠΙΙΣΣΚΚΕΕΥΥΗΗΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΣΣΥΥΝΝΤΤΗΗΡΡΗΗΣΣΗΗΣΣ  

ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΜΜΗΗΧΧΑΑΝΝΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΕΕΓΓΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΕΕΩΩΝΝ  ΚΚΤΤΙΙΡΡΙΙΟΟΥΥ», σε εφαρμογή του ΠΠΥΥ 
έτους 2015, για ένα έτος, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 49.999,99€ με ΦΠΑ, με 



 

45 

τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 861/24-8-2015 
(ΑΔΑ: 78ΨΕ469067-ΛΗΓ) Απόφαση του Αναπληρωτή Διοικητή, η οποία 
επικυρώθηκε με την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την 
19η/11-11-2015. 

3. Την υπ΄ αριθμ. 1438/2018 (ΑΔΑ: Ω65Δ469067-6Γ0) απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης στον ΚΑΕ 0879.  

4. Την Διακήρυξη με αριθμό 49/2018, η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του 

Νοσοκομείου και στο ΚΗΜΔΗΣ και περίληψη αυτής αναρτήθηκε στη Διαύγεια και 

δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα. 

5. Την προσφορά του δεύτερου συμβαλλόμενου. 

6. Το από ……………………………. πρακτικό παραλαβής, αποσφράγισης και αξιολόγησης 

της ετήσιας επιτροπής αξιολόγησης της διαπραγμάτευσης. 

7. Την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την κατά την 

………………………… συνεδρίασή του (Θέμα ……………….ο) με την οποία ενέκρινε την 

προμήθεια ειδών …………………………………………… 

8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 146/2003, του Π.Δ. 80/2016, Ν. 4152/2013  και του Ν. 

4412/2016. 

 

Συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τα παρακάτω: 

Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους αναθέτει στον δεύτερο, την προμήθεια των 
υπηρεσιών ……………………………………………..για την κάλυψη των αναγκών του 
Νοσοκομείου, για ένα (1) έτος, όόππωωςς  ααννααλλυυττιικκάά  ππεερριιγγρράάφφοοννττααιι  σσττιιςς  ττεεχχννιικκέέςς  

ππρροοδδιιααγγρρααφφέέςς  κκααιι  σσττηηνν  ππρροοσσφφοορράά  ττοουυ  κκααιι  ααπποοττεελλοούύνν  ααννααππόόσσππαασσττοο  μμέέρροοςς  ττηηςς  

ππααρροούύσσηηςς  σσύύμμββαασσηηςς,,  μμεε  ττιιςς  ααννααγγρρααφφόόμμεεννεεςς  σσεε  ααυυττέέςς  πποοσσόόττηηττεεςς  κκααιι  ττιιμμέέςς  μμοοννάάδδααςς..  

 Το Νοσοκομείο μπορεί ανάλογα με τις ανάγκες του να προμηθευτεί κατά τη διάρκεια 
της ισχύος της σύμβασης των κατακυρωθέντων υπηρεσιών, ποσότητες, που θα 
καλύψουν της ανάγκες του.   

 Ο δεύτερος συμβαλλόμενος, ο οποίος για συντομία θα αναφέρεται στο εξής 
«ανάδοχος», αναλαμβάνει την υποχρέωση να προμηθεύει τις αναγκαίες από το Ίδρυμα 
ποσότητες των υπηρεσιών. 

 

Η σύμβαση αυτή ισχύει για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, από 
…………………………….  μέχρι ………………………………….., με δικαίωμα μονομερούς τρίμηνης 
παράτασης, μετά από σχετική απόφαση της Διοικήτριας του Νοσοκομείου. 

Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα λύση της σχετικής σύμβασης σε περίπτωση που 
γίνει προμήθεια των ζητούμενων υπηρεσιών από ανώτερη αρχή (ΕΚΑΑ/ΚΑΑ) ή άλλο 
φορέα.   
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άρθρο 2 ο 

Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, ο ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται 

στενά με το Νοσοκομείο, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε 

παρατηρήσεις του σχετικά με την εκτέλεση της συντήρησης. 

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον ανάδοχο, ο 

οποίος υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα 

περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να 

προσκομίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

Ο ανάδοχος θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή 

παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της 

Αναθέτουσας Αρχής. 

Απαγορεύεται στον ανάδοχο να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε υπευθυνότητες και 

ευθύνες, που απορρέουν για αυτόν από την παρούσα. 

 
άρθρο 3ο 

Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των εργασιών θα γίνεται από αρμόδια επιτροπή 

υπαλλήλων του Νοσοκομείου που διορίζει ο Διοικητής, η οποία αφού ελέγξει την 

ποιότητα, ποσότητα και λοιπά στοιχεία αυτών, θα συντάξει τα σχετικά Πρωτόκολλα 

Παραλαβής. 

άρθρο 4ο 
H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€), μετά από προηγούμενη θεώρηση των σχετικών 
χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου. 

Χρόνος εξόφλησης: εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της 
υποβολής του τιμολογίου προμήθειας ειδών. 

Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία 
που προβλέπονται στο άρθρο 200 του Ν.4412/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία για 
την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα 
Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.). 

Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιμολογίων γίνει μετά την πιο πάνω προθεσμία, το 
Νοσοκομείο καθίσταται υπερήμερο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α' 
107/9-5-2013) όπως ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη η Οδηγία 2011/7/ΕΕ της 
16ης Φεβρουαρίου 2011 «Για καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις 
εμπορικές συναλλαγές». 

Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από 
την αποστολή του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής στον αρμόδιο Επίτροπο 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου και μέχρι τη θεώρηση αυτού, β) κατά το χρονικό διάστημα 
τυχόν δικαστικών ή εξώδικων διενέξεων μεταξύ του Νοσοκομείου και του ανάδοχου, 
που αφορούν την εκτέλεση της σύμβασης, καθώς και γ) στις λοιπές περιπτώσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο άρθρο 218 του Π.Δ. 4412/2016. Επίσης, δεν προσμετράται ο 
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χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής, που οφείλεται σε υπαιτιότητα του ανάδοχου (μη 
έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών κ.λ.π.). 
Ο ανάδοχος βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις. Ο Ανάδοχος βαρύνεται με τις νόμιμες 
κρατήσεις: 

 ποσοστό 2% επί του τιμολογίου της σύμβασης μετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α. και 
κάθε άλλου ποσού παρακρατούμενου υπέρ τρίτων, σύμφωνα με την αρίθμ. 
ΔΥ6α/Γ.Π./οικ. 36932/17-3-2009 Κ.Υ.Α. σε εφαρμογή του άρθρου 3 του Ν. 
3580/2007. 

 ποσοστό 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων βάσει 
του Ν. 4013/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν 4072/2012 άρθρο 38 
παραγ. 2β & το Ν. 4146/2013 άρθρο 61 και το Ν. 4412/2016 παρ. 7 του άρθρου 
375 «τροποποιούμενες διατάξεις», που υπολογίζεται επί της αξίας κάθε 
πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε 
συμπληρωματικής σύμβασης. Η εν λόγω κράτηση υπόκειται σε τέλος 
χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ επ' αυτού. 

 Ποσοστό 0,02% υπέρ της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 
Προμηθειών. 

 Κατά την πληρωμή του τιμήματος παρακρατείται ο προβλεπόμενος φόρος 
εισοδήματος 8%. 

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει την 
Αναθέτουσα Αρχή. 
  

άρθρο 5ο 
Το Νοσοκομείο δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις πληρωμής του ανάδοχου, όταν αυτή 
οφείλεται σε υπαιτιότητα αυτής όπως π.χ. σε μη έγκαιρη παράδοση των τιμολογίων, σε 
λανθασμένη έκδοση αυτών, σε συμβατικές παραβάσεις κ.λ.π. ή όταν άλλοι παράγοντες 
άσχετοι προς την ευθύνη του Νοσοκομείου την προκαλούν. 
Σε τυχόν εκπρόθεσμη παράδοση των ειδών ή μη εφαρμογή των όρων της σύμβασης 
ανεξάρτητα από τον καταλογισμό κάθε άλλης ζημιάς του Δημοσίου από την 
καθυστέρηση της παράδοσης, μπορεί ο Διοικητής του Νοσοκομείου να του επιβάλλει 
και ανάλογο πρόστιμο, η είσπραξη του οποίου θα γίνει με παρακράτηση από το λαβείν 
του ανάδοχου και σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση 
κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. Εάν ο ανάδοχος για δεύτερη 
φορά παραδώσει εκπρόθεσμα τις υπηρεσίες που του παραγγέλθηκαν, το Διοικητικό 
Συμβούλιο του Ιδρύματος μπορεί να τον κηρύξει έκπτωτο, να προβεί σε νέα 
διαπραγμάτευση με άλλους προμηθευτές και εάν προκύψει διαφορά τιμής να την 
καταλογίσει στον έκπτωτο (Ν.4412/2016, άρθρο 203). 
Σε αντίθετη περίπτωση το Ίδρυμα έχει το δικαίωμα επιβολής όλων των κυρώσεων που 
προβλέπονται στο άρθρο 207 του Ν.4412/2016 για την εκπρόθεσμη παράδοση, 
προκειμένου να εξασφαλισθεί το οικονομικό του συμφέρον. 
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άρθρο 6ο 
Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν 4412/2016 «ΔΔηημμόόσσιιεεςς  ΣΣυυμμββάάσσεειιςς  

ΈΈρργγωωνν,,  ΠΠρροομμηηθθεειιώώνν  κκααιι  ΥΥππηηρρεεσσιιώώνν  ((ππρροοσσααρρμμοογγήή  σσττιιςς  ΟΟδδηηγγίίεεςς  22001144//2244//  ΕΕΕΕ  κκααιι  

22001144//2255//ΕΕΕΕ))», του Ν 2955/01 (Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας 
των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις) και του Ν.3580/07. 
 
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης ο ανάδοχος κατέθεσε εγγυητική 
επιστολή αριθμός ………………………………………. της Τράπεζας …………………………………ποσού 
…………………… ευρώ με ισχύ μέχρι της επιστροφή της, η οποία και θα επιστραφεί μετά 
την πλήρη εκπλήρωση των όρων της σύμβασης. 
Για τα παραπάνω συντάχθηκε αυτή η σύμβαση, αφού διαβάστηκε, βεβαιώθηκε και 
υπογράφεται εις τριπλούν, όπως ακολουθεί. 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

Για το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης 
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 

         Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
                               
 
 
        
             ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ           

 
 

Για τον Ανάδοχο 
 
 
 
 
 
 

         (Ονοματεπώνυμο  υπογράφοντος) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ 
 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και τη 
διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής 
(αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ) 
- Ονομασία: ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [99222000] 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός:  
Κων/πολεως 49, Τ.Κ. 54642 Θεσσαλονίκη 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Τ. Κυρίτση 
- Τηλέφωνο: 2313 312232 
- Ηλ. ταχυδρομείο: tkiritsi@ippokratio.gr   
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 
www.ippokratio.gr  

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου 
του σχετικού CPV): Προμήθεια του είδους «ΥΥΠΠΗΗΡΡΕΕΣΣΙΙΕΕΣΣ  ΕΕΠΠΙΙΣΣΚΚΕΕΥΥΗΗΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  

ΣΣΥΥΝΝΤΤΗΗΡΡΗΗΣΣΗΗΣΣ  ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΜΜΗΗΧΧΑΑΝΝΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΕΕΓΓΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΕΕΩΩΝΝ  ΚΚΤΤΙΙΡΡΙΙΟΟΥΥ» (CPV: 
50711000-2) ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 
49.999,99€ με ΦΠΑ  

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : προμήθεια 
υπηρεσίας 
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν 
υπάρχει): 49/2018 

 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

mailto:tkiritsi@ippokratio.gr
http://www.ippokratio.gr/
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα 
εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, 
αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 
υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι1 : 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, 
μικρή ή μεσαία επιχείρηση2; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 
οικονομικός φορέας είναι 
προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική 
επιχείρηση»3 ή προβλέπει την εκτέλεση 
συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων 
προστατευόμενης απασχόλησης; 
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό 
των εργαζομένων με αναπηρία ή 
μειονεκτούντων εργαζομένων; 
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 
αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 
ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
[...............] 
 
 
[…...............] 
[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 
είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο 
κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων 
οικονομικών φορέων ή διαθέτει 
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει 
εθνικού συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, 
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όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του 
παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος 
V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  
α) Αναφέρετε την ονομασία του 
καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον 
σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, 
κατά περίπτωση: 
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον 
επίσημο κατάλογο4: 
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει 
όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 
Εάν όχι: 
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση 
ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη 
σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της 
σύμβασης: 
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση 
να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και 
φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που 
θα δίνουν τη δυνατότητα στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 
φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω 
πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε 
οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή 
διατίθεται δωρεάν; 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 
 
 
 
α) [……] 
 
 
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):[……][……][……][……] 
γ) [……] 
 
 
 
δ) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
ε) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 
από κοινού με άλλους5; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους 
εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 

 
α) [……] 
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καθήκοντα …): 
β) Προσδιορίστε τους άλλους 
οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν 
από κοινού στη διαδικασία σύναψης 
δημόσιας σύμβασης: 
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 
β) [……] 
 
 
γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  
ή των τμημάτων για τα οποία ο 
οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει 
προσφορά. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που 
είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της 
παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και 
τον τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 
[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές 
της, την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ6  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 
προκειμένου να ανταποκριθεί στα 
κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο 
μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και 
κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V 
κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με 
τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους 
σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους 
εκπροσώπους αυτών.  
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές 
υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι 
υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το 
τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας 
για την εκτέλεση της σύμβασης.  
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο 
οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 
σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 
οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται 
ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να 
αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της 
σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή 
υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 
 
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων και το 
ποσοστό της σύμβασης που θα 
αναλάβουν:  
[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή 

του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 

30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των 

πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις 

πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα 

με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων). το ποσοστό του 30% της  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες7 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση8· 

2. δωροδοκία9,10· 

3. απάτη11· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες12· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας13· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων14. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 
καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική 
απόφαση εις βάρος του οικονομικού 
φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου15 το 
οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή 
έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται 
ανωτέρω (σημεία 1-6), ή καταδικαστική 
απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από 
πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία 
έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……]16 

Εάν ναι, αναφέρετε17: 
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής 
απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα 

 
α) Ημερομηνία:[   ],  
σημείο-(-α): [   ],  
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σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους 
λόγους της καταδίκης, 
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ 
]· 
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 
καταδικαστική απόφαση: 

λόγος(-οι):[   ] 
 
β) [……] 
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 
[……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……]18 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 
ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα 
που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του 
παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)19; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν20: 

[……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 
όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης21, στην Ελλάδα και στη χώρα 
στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 
 
Εάν όχι αναφέρετε:  
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 
πρόκειται: 
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 
υποχρεώσεων; 
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής 
απόφασης; 
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 
δεσμευτική; 
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 
έκδοσης απόφασης 
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 
τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει 
συμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 
δεσμευτικό διακανονισμό για την 
καταβολή τους ;22 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 
καταβολή των φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 23 
[……][……][……] 

 

                                            

 

 

 



 
59 

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση 
συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους 
τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού 
και εργατικού δικαίου24; 

[] Ναι [] Όχι 

 
 
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 
μέτρα που να αποδεικνύουν την 
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη αυτού 
του λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
καταστάσεις25 : 
α) πτώχευση, ή  
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 
γ) ειδική εκκαθάριση, ή 
δ) αναγκαστική διαχείριση από 
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή 
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού, ή  
στ) αναστολή επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων, ή  
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 
Εάν ναι: 
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους 
οποίους ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα 
δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση, 
λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας 
εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων 
σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό 
αυτές αυτές τις περιστάσεις26  
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα27; 

[] Ναι [] Όχι 
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Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

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

 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που λήφθηκαν:  
[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς 
φορείς με σκοπό τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που λήφθηκαν: 
[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων28, λόγω 
της συμμετοχής του στη διαδικασία 
ανάθεσης της σύμβασης; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν 
συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον 
αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο 
αναμειχθεί στην προετοιμασία της 
διαδικασίας σύναψης της σύμβασης29; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας 
σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη 
πλημμέλεια30 κατά την εκτέλεση 
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες 
παρόμοιες κυρώσεις;  

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….................] 
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Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που λήφθηκαν: 
[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 
επιβεβαιώσει ότι: 
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την 
εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 
αποκλεισμού ή την πλήρωση των 
κριτηρίων επιλογής, 
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 
αυτές, 
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται από την αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτοντα φορέα  
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 
να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 
στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες 
που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς 
τις αποφάσεις που αφορούν τον 
αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών 
που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις 
Άρθρο 8 παρ. 4 ν. 3310/200531: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής 
της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 
; 

[] Ναι [] Όχι  
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που λήφθηκαν:  
[……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο 
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η 
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο 
οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να 
υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 
κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 
επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 
διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος στα σχετικά 
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 
τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 
εγκατάστασής32; του: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο 
οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου 
οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να 
παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα 
εγκατάστασής του 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται 
και δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός 
φορέας:  
[ …] [] Ναι [] Όχι 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 
επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 
διακήρυξη.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική 
επάρκεια 

Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος 
εργασιών του οικονομικού φορέα για τον 
αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται 
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση 
ή στα έγγραφα της σύμβασης : 
και/ή, 
1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών 
που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή 
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης είναι ο εξής 33: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος 
εργασιών:[……][…]νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος 
εργασιών:[……][…]νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος 
εργασιών:[……][…]νόμισμα 
 
 
 
(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  
[……],[……][…]νόμισμα 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος 
εργασιών του οικονομικού φορέα στον 
επιχειρηματικό τομέα που καλύπτεται 
από τη σύμβαση και προσδιορίζεται στη 
σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή 
στα έγγραφα της σύμβασης για τον αριθμό 
οικονομικών ετών που απαιτούνται είναι ο 
εξής: 
και/ή, 
2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα στον τομέα και για 
τον αριθμό ετών που απαιτούνται στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 
στα έγγραφα της σύμβασης είναι ο εξής34: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 
νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 
νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 
νόμισμα 
 
 
 
 
 
(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  
[……],[……][…] νόμισμα 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες […................................…] 
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σχετικά με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή 
ειδικό) δεν είναι διαθέσιμες για ολόκληρη 
την απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την 
ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις 
δραστηριότητές του ο οικονομικός 
φορέας: 

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές 
αναλογίες35 που ορίζονται στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός 
φορέας δηλώνει ότι οι πραγματικές τιμές 
των απαιτούμενων αναλογιών έχουν ως 
εξής: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(προσδιορισμός της απαιτούμενης 
αναλογίας-αναλογία μεταξύ x και y36 -και η 
αντίστοιχη αξία) 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην 
ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικών 
κινδύνων του οικονομικού φορέα είναι το 
εξής: 
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……][…]νόμισμα 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι 
οποίες (ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί 
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση 
ή στα έγγραφα της σύμβασης, ο 
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται 
να έχει προσδιοριστεί στη σχετική 
προκήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης 
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……..........] 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 
επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη 
. 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις 
έργων: 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 
αναφοράς37, ο οικονομικός φορέας έχει 
εκτελέσει τα ακόλουθα έργα του είδους 
που έχει προσδιοριστεί: 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 
καλή  εκτέλεση και ολοκλήρωση των 
σημαντικότερων εργασιών διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή 
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή 
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης που αναφέρονται στην 
διακήρυξη): 
[…] 
Έργα: [……] 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
 [……][……][……] 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις 
προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις 
υπηρεσιών: 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 
αναφοράς38, ο οικονομικός φορέας έχει 
προβεί στις ακόλουθες κυριότερες 
παραδόσεις αγαθών του είδους που έχει 
προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις 
ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του 
είδους που έχει προσδιοριστεί: 
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και 
τους παραλήπτες δημόσιους ή 
ιδιωτικούς39: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή 
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή 
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης που αναφέρονται στην 
διακήρυξη):  
[…...........] 

Περιγρα
φή 

ποσά ημερομ
ηνίες 

παραλήπ
τες 

    
 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 
υπηρεσίες40, ιδίως τους υπεύθυνους για 
τον έλεγχο της ποιότητας: 
Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων 
έργων, ο οικονομικός φορέας θα μπορεί 
να χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 
υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου: 

[……..........................] 
 
 
 
 
[……] 

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον 
ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και 
λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα για την 
διασφάλιση της ποιότητας και τα μέσα 

[……] 
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μελέτης και έρευνας που διαθέτει είναι τα 
ακόλουθα:  

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 
εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα 
διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και 
ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της 
σύμβασης: 

[....……] 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που 
θα παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για 
προϊόντα ή υπηρεσίες που πρέπει να 
ανταποκρίνονται σε κάποιον ιδιαίτερο 
σκοπό: 
Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη 
διενέργεια ελέγχων41 όσον αφορά το 
παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές 
ικανότητες του οικονομικού φορέα και, 
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα 
μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός 
διαθέτει καθώς και τα μέτρα που 
λαμβάνει για τον έλεγχο της ποιότητας; 

 
 
 
 
[] Ναι [] Όχι 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται 
από: 
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 
εργολάβο, 
και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή 
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης) 
β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 
 
α)[......................................……] 
 
 
 
 
β) [……] 

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 
εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την 
εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 
δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο 
αριθμός των διευθυντικών στελεχών του 
κατά τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:  

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 
προσωπικό:  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: 
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη 
διάθεσή του τα ακόλουθα μηχανήματα, 
εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισμό για 
την εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να [....……] 
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αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 
υπεργολαβίας42 το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 
ποσοστό) της σύμβασης: 

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : 
Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 
απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 
φωτογραφίες των προϊόντων που θα 
προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 
συνοδεύονται από πιστοποιητικά 
γνησιότητας· 
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 
δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα 
απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 
[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
[] Ναι [] Όχι 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει τα απαιτούμενα 
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 
επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή 
υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, 
με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα 
των προϊόντων, επαληθευόμενη με 
παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή 
σε πρότυπα, και τα οποία ορίζονται στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 
στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στη διακήρυξη; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 
αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα 
μπορούν να προσκομιστούν: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 
[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….............................................] 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα 
διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από 
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 
στα έγγραφα της σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν 
εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς 
που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 
πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της 
προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές 
ανάγκες; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 
διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα 
μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά 
το σύστημα διασφάλισης ποιότητας: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν 
εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς 
που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 
συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 
διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα 
μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά 
τα συστήματα ή πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης: 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο 
αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες 
που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα 
προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες 
αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή 
το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα 
πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης. 
Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες 
ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση: 

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς 
διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που 
πρόκειται να εφαρμοστούν για τον 
περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων 
με τον ακόλουθο τρόπο: 
Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά 
ή λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 
αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο 
οικονομικός φορέας διαθέτει τα 
απαιτούμενα έγγραφα: 
Εάν ορισμένα από τα εν λόγω 
πιστοποιητικά ή λοιπές μορφές 
αποδεικτικών στοιχείων διατίθενται 
ηλεκτρονικά43, αναφέρετε για το καθένα: 

[….] 
 
 
 
 
[] Ναι [] Όχι44 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……]45 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με 
τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε 
περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων 
που αναφέρονται46, εκτός εάν : 
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος 
μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν47. 
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στο ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των 
πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ.. …… 
 
[να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου 
Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς του συνοπτικού διαγωνισμού για ανάδειξη αναδόχων 

για  «ΥΥΠΠΗΗΡΡΕΕΣΣΙΙΕΕΣΣ  ΕΕΠΠΙΙΣΣΚΚΕΕΥΥΗΗΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΣΣΥΥΝΝΤΤΗΗΡΡΗΗΣΣΗΗΣΣ  ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΜΜΗΗΧΧΑΑΝΝΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΩΩΝΝ  

ΕΕΓΓΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΕΕΩΩΝΝ  ΚΚΤΤΙΙΡΡΙΙΟΟΥΥ», σε εφαρμογή του ΠΠΥΥ έτους 2015, για ένα έτος, 
προϋπολογιζόμενης δαπάνης 49.999,99€ με ΦΠΑ 
 
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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Οδηγίες για την συμπλήρωση του ΤΕΥΔ: 

1. Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα 

αναφέρεται το σύνολο αυτών 

2. Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

3. Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών 

και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο 

για στατιστικούς σκοπούς.  

4. Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας 

ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια 

ευρώ. 

5. Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο 

ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια 

ευρώ. 

6. Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες 

απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν 

υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 

εκατομμύρια ευρώ. 

7. Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή 

μειονεκτούντων ατόμων. 

8. Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

9. Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

10. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που 

σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ 

του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι 

οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι 

θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 

11. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι 

δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου 

συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

12. Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 

2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

13. Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως 

“διαφθορά”. 

14. Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται 

υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 

25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, 

της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, 

σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και 

εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» 

(αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 
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15. Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)
  
όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) 

"Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

16. Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει 

επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω 

απόφασης-πλαίσιο. 

17. Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) 
 
που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) 

“Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της 

χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

18. Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την 

προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 

4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων 

αυτής και άλλες διατάξεις.". 

19. Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της 

παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

20. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

21. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

22. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

23. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία 

σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την 

περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

24. Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ 

εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που 

λήφθηκαν.  

25. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, 

οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και 

την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

26. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 

σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων 

καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου 

συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν 

σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν 

έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται 

λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο 
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εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε 

ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

27. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

28. Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις 

κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

29. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό 

ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

30. Άρθρο 73 παρ. 5. 

31. Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα 

το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

32. Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

33. Πρβλ άρθρο 48. 

34. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

35. Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ 

εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 

36. Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα 

κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα 

αυτό. 

37. Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη.  

38. Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη.  

39. Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

40. Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

41. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας  

που υπερβαίνει τα πέντε έτη. 

42. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που 

υπερβαίνει τα τρία έτη. 

43. Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους 

όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

44. Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του 

οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται 

στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 

45. Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός 

της από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο ανάδοχος ή ο πάροχος 

υπηρεσιών. 
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46. Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε 

τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του 

εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, 

βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  

47. Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 

48. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

49. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

50. Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

51. Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία 

αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση. 

                                            

 


