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ΔIΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡIΘΜ. 15/17 

ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΨΝ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΨΝ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΦΑΝΟΛΟΓΙΚΨΝ 

ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΨΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ (CPV 50710000-5, ΚΑΕ 0419), 

 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ – ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ 

ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΦΗ ΓΕΝΙΚΟ. ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ “Γ.ΦΑΣΖΗΚΨΣΑ” 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΠΟΟΣΗΣΑ ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΨΝ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΨΝ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΦΑΝΟΛΟΓΙΚΨΝ 

ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΨΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ όπως αναλυτικά περιγράφεται στο 

παράρτημα Β της παρούσης 

ΚΨΔΙΚΟ CPV  CPV 50710000-5 

ΕΙΔΟ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟ 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΨΗ Η ΠΛΕΟΝ ΤΜΥΕΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΧΗ ΠΡΟΥΟΡΑ  ΒΑΕΙ ΣΗ 

ΣΙΜΗ.   

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΘΕΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 

 

74.400,00 € συμπερ. του ΥΠΑ 

ΣΟΠΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ Γ.Ν.Ι. «Γ. ΦΑΣΖΗΚΨΣΑ» Λ. ΜΑΚΡΤΓΙΑΝΝΗ 50  

Σ.Κ 45445    ΓΡΑΥΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΨΝ 

ΦΡΟΝΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΤΣΕΡΑ 27/03/2017 Ώρα: 11:00 π.μ. 

ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ  ΝΑΙ (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β) 

ΦΡΟΝΟ ΙΦΤΟ ΠΡΟΥΟΡΨΝ  Οι Προσφορές ισχύουν για εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, προθεσμία 

που αρχίζει από την επόμενη της λήξης της προθεσμίας  υποβολής των 

προσφορών. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  Πέντε (5) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

ΟΙ ΚΡΑΣΗΕΙ ΟΙ ΟΠΟΙΕ ΒΑΡΤΝΟΤΝ ΣΟΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΚΟΛΟΤΘΕ: 

α) Τπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων υμβάσεων 0,06%. την 

παραπάνω κράτηση παρακρατείτε επίσης το αναλογούν Φαρτόσημο 3% υπέρ 

Δημοσίου και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί του χαρτοσήμου. 

β) Τπέρ Οργανισμών Χυχικής Τγείας (ΥΕΚ 545 Β’ /24-3-’09) : 2,00 % (δύο τοις 

εκατό). 

γ)Παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4%, σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν. 

4172/13 

ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ Δεν απαιτείται 

ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ Ίση με το 5% της προ ΥΠΑ αξίας της σύμβασης. 

ΔΗΜΟΙΕΤΗ την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.gni-hatzikosta.gr, στο διαδικτυακό τόπο του 

ΚΗΜΔΗ και της ΔΙΑΤΓΕΙΑ 

 

Σο Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Φατζηκώστα» έχοντας υπόψη: 

1. Σις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν : 

1.1 Σου Ν. 4412/2016 «Δημόσιες υμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Τπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

1.2 Σου Ν. 4430/2016  (Α΄ 205)  «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και 

άλλες διατάξεις». 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΧΗ 

 

 

 Ιωάννινα,  15.03.2017 

Αριθ. Πρωτ. :3481 

             

Σμήμα       :      ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ -Γραφείο  Προμηθειών      
 

 

Σαχ. Δ/νση : Λεωφόρος Μακρυγιάννη 

Σ.Κ. : 450 01 ΙΨΑΝΝΙΝΑ 

Πληροφορίες : .Γκορίτσα 

Σηλέφωνο : 2651366625 

Fax : 2651029470 

Email : s.goritsa@gni-hatzikosta.gr  

URL: : www.gni-hatzikosta.gr 

http://www.gni-hatzikosta.gr/
mailto:s.goritsa@gni-hatzikosta.gr
http://www.gni-hatzikosta.gr/
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1.3 Σου Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

1.4 Σου Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, υγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Τπηρεσιών του Δημοσίου Σομέα-Σροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) 

και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1 

1.5 Σης παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 

της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 

1.6 Σο άρθρο 26 του Ν.4024/2011 (Α 226) «υγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός 

των μελών τους με κλήρωση». 

1.7 Σου Ν. 3886/10 (Υ.Ε.Κ. 173/Α΄) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων – 

Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/Ε.Ο.Κ. του υμβουλίου της 21ης Ιουνίου 

1989 (L395)  και την Οδηγία 92/13/Ε.Ο.Κ. του υμβουλίου της 25ης Υεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως 

τροποποιήθηκαν με την οδηγία 2007/66/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του υμβουλίου της 

11ης  Δεκεμβρίου 2007 (L 335)» 

1.8 Σου άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «υγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 

ορισμός των μελών τους με κλήρωση» 

1.9        Σου ν. 4013/2011 (Α’ 204) «ύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων υμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων υμβάσεων…»,  

1.10    Σου ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και 

άλλες διατάξεις”, 

1.11    Σου Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Υόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

1.12    Σου Ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως 

των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

1.13   Σου π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,  

1.14   Σου π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”] 

1.15    Ση με αριθμ. 158/2016 Απόφαση της Αρχής με θέμα «Έγκριση του "Συποποιημένου Εντύπου Τπεύθυνης 

Δήλωσης" (ΣΕΤΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), για διαδικασίες σύναψης 

δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών» (Β΄ 3698) 

 

2.   Σις αποφάσεις: 

2.1. Σην  Αριθ. 5804/04-12-2014 (ΥΕΚ 3261/04-12-2014)ΚΤΑ (ΥΕΚ 390/Β΄/19-12-2014 έγκρισης του 

Προγράμματος Προμηθειών, Τπηρεσιών και φαρμάκου έτους 2014.  

2.2. Σην αριθμ. 6484/31-12-2014 ΤΑ (ΥΕΚ 3693/Β/31-12-2014) ορισμού φορέων διενέργειας για την 

υλοποίηση του ΠΠΤΥΤ έτους 2014, πιστώσεις 2015, εξουσιοδότησης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων 

για τη διεξαγωγή των διαγωνισμών και παράτασης του 2010, 2011 και 2013.. 

2.3. Σην αριθμ. 254/06-02-2015 απόφαση του διοικητή της 6ης Τ.Πε. σχετικά με χορήγηση εξουσιοδότησης και 

ορισμού φορέων εκτέλεσης για τη διενέργεια των διαγωνισμών που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΠΠΤΤ 

2014 - ΠΙΣΨΕΙ 2015. 

2.4. Σην αριθμ. 3215/7-06-2016 (ΥΕΚ Β΄/1767/16-06-2016) απόφαση του Τπουργού Τγείας «Νέα παράταση 

του ΠΠΤΤ του έτους 2010 και των ΠΠΤΥΤ των ετών 2011, 2012, 2013 και 2014. 

2.5. Σην αριθμ. 5957/20-12-2016 (ΥΕΚ Β΄/4221/28-12-2016) απόφαση του Τπουργού Τγείας «Εκ νέου 

παράταση του ΠΠΤΤ του έτους 2010 και των ΠΠΤΥΤ των ετών 2011, 2012, 2013 και 2014». 

2.6. Σην αριθμ. 4/1-3-2017 (Θ.3) απόφαση του Δ. του Νοσοκομείου με θέμα: «Έγκριση διενέργειας συνοπτικού 

διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του 

Νοσοκομείου» 

2.7. Σην Aριθμ. Πρωτ. 386/01.03.2017 Απόφασης Ανάληψης Τποχρέωσης (ΑΔΑ: ΨΛΡ946906Ψ-47Δ) 
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ΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΕ 

υνοπτικό Διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την  ΣΗΝ ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΨΝ 

ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΨΝ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΦΑΝΟΛΟΓΙΚΨΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΨΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ με προϋπολογισμό 

74.400,00€  με ΥΠΑ.  

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι Η ΠΛΕΟΝ ΤΜΥΕΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΧΗ ΠΡΟΥΟΡΑ  

ΒΑΕΙ ΣΗ ΣΙΜΗ (ΦΑΜΗΛΟΣΕΡΗ ΣΙΜΗ).   

 

ΣΟΠΟ - ΦΡΟΝΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ 

ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΥΟΡΨΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΜΙΑ 

ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΨΝ 

ΣΟΠΟ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ 

Γραφείο Προμηθειών Ημερομηνία: 27-03-2017 Γραφείο Προμηθειών Ημερομηνία: 27-03-2017 

Νοσοκομείου Ημέρα:  ΔΕΤΣΕΡΑ Νοσοκομείου Ημέρα:  ΔΕΤΣΕΡΑ 

 Ώρα: 11.00 π.μ.  Ώρα: 11.00 π.μ. 

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 27η  Μαρτίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ στο Γραφείο 

Προμηθειών του Νοσοκομείου, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής που έχει συσταθεί κατόπιν κληρώσεως, 

σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και δεν γίνονται 

αποδεκτές. Επισημαίνεται ότι, καθώς οι φάκελοι που παραλαμβάνονται παραμένουν κλειστοί, δεν υπάρχει 

δυνατότητα απόδοσης αριθμού πρωτοκόλλου. Όποιος συμμετέχων επιθυμεί την επιβεβαίωση της παραλαβής της 

προσφοράς του, μπορεί, με δική του πρωτοβουλία, να επικοινωνεί μέσω τηλεφώνου ή email, με το γραφείο 

Προμηθειών. 

Για  πληροφορίες αναφορικά με τη διακήρυξη του διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

απευθύνονται στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου όλες  τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο: 

2651366625 

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην παρούσα Διακήρυξη ως και τα 

παραρτήματά της, τα οποία αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος αυτής.  

1. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄ «ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΦΗ» 

2. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β΄ «ΤΓΓΡΑΥΗ ΤΠΟΦΡΕΨΕΨΝ» 

3. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ΄ «ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΨΗ (TEΤΔ)» 

 

Για ό,τι δεν προβλέπεται από την παρούσα Διακήρυξη εφαρμόζονται οι περί προμηθειών διατάξεις του 

Δημοσίου, όπως ισχύουν κάθε φορά. 

 

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ 

 

      ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΚΑΡΒΟΤΝΗ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄ «ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΦΗ» 

ΑΡΘΡΟ 1ο : ΔΙΚΑΙΨΜΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ  

1.1 Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό σύμφωνα με το αρ. 25 του Ν. 4412/20156 έχουν φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων, υνεταιρισμοί, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,  

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Φώρου (Ε.Ο.Φ.),  

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Δ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 

σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 

Προσαρτήματος I της ως άνω υμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 

διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.  

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 εφ όσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση 

της σύμβασης. 

1.2. το  διαγωνισμό γίνονται δεκτοί, Σεχνικές Εταιρείες και Σεχνικά Γραφεία που διαθέτουν ως μόνιμο 

στέλεχος ένα (1) Διπλωματούχο Μηχανολόγο - Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, μέλος του 

Σ.Ε.Ε., με 4-ετή τουλάχιστον επίσημη επαγγελματική δραστηριότητα και εμπειρία στην επίβλεψη, κατασκευή ή 

συντήρηση Η/Μ νοσοκομειακών εγκαταστάσεων αντίστοιχης πολυπλοκότητας και μεγέθους του Γενικού 

Νοσοκομείου Ιωαννίνων «Γ.Φατζηκώστα».  

ΑΡΘΡΟ 2ο: ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΨΝ 

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφη σφραγισμένη 

προσφορά στo αρμόδιo Γραφείο Προμηθειών τoυ Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων «Γ. ΦΑΣΖΗΚΨΣΑ» μέχρι την 

27η.03.2017 και ώρα 11 :00 π.μ.  

Η προσφορά υποβάλλεται συνταγμένη ή μεταφρασμένη επισήμως στην ελληνική γλώσσα (ενημερωτικά 

και τεχνικά φυλλάδια μπορούν να υποβάλλονται και στην αγγλική γλώσσα χωρίς να συνοδεύονται από 

μετάφραση στην ελληνική), σε δύο αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο, και μέσα σε καλά σφραγισμένο 

φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς τα εξής: 

Στοιχεία Αποστολέα (υποψήφιου Αναδόχου/Χορηγητή):     

Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου ή Επωνυμία νομικού προσώπου, Σαχυδρομική διεύθυνση, 

Σηλέφωνο, Αριθμός τηλεομοιοτυπίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

Διεύθυνση υποβολής και στοιχεία του Διαγωνισμού : 

ΠΡΟ:  Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. ΦΑΣΖΗΚΨΣΑ»  

ΥΑΚΕΛΟ ΠΡΟΥΟΡΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟ με αριθμό Διακήρυξης:  15/17 

Ημερομηνία Διενέργειας: 27/03/2017. 

ΣΙΣΛΟ: «ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΨΝ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΨΝ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΦΑΝΟΛΟΓΙΨΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΨΝ ΣΟΤ 

ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ » 

 

ΠΡΟΟΦΗ: Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την Σαχυδρομική Τπηρεσία & το Πρωτόκολλο. 

 

Μέσα στο φάκελο της προσφοράς (κυρίως φάκελος), τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία  

κατά προτίμηση και προς διευκόλυνση της αρμόδιας Επιτροπής σε ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους ως 

εξής: 

ΦΑΚΕΛΟΣ Α με την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ: 

Περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά του άρθρου 3 Α της παρούσας. 

ΦΑΚΕΛΟΣ Β με την ένδειξη ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ: 

Περιλαμβάνει τεχνικά στοιχεία προσφοράς  του άρθρου 3 Β της παρούσας. 

ΦΑΚΕΛΟΣ Γ με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ 

Περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία προσφοράς του άρθρου 3 Γ της παρούσας. 

 

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά 

οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον 

προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, 
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μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτήν 

διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

Οι προσφέροντες με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως 

όλους τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ, ΣΕΦΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ 

 

Α: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ 

Εντός του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής τοποθετούνται υποχρεωτικά τα αναφερόμενα κατωτέρω : 

1. το ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΨΗ (TEΤΔ)  που επισυνάπτεται συμπληρωμένο από τον 

συμμετέχοντα. Επισημαίνεται ότι η ημερομηνία της ανωτέρω δήλωσης θα πρέπει να φέρει ημερομηνία 

εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 

των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου υπογραφής από αρμόδια Διοικητική Αρχή ή τα 

ΚΕΠ.  

Πιο συγκεκριμένα απαιτείται η συμπλήρωση των κάτωθι μερών: 

 Μέρος  ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νομίμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

 Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι  αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες –Ποινικό μητρώο 

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης- Ασφαλιστική 

και φορολογική ενημερότητα 

 Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής  

Α. Καταλληλότητα (1)-Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ή ΕΒΕΑ και (2)- Πιστοποιητικό ΣΕΕ 

Β. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια (1α)-Ισολογισμοί τριών (3) τελευταίων ετών και (3) 

κατά περίπτωση 

Γ. Σεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

 (1β) Κυριότερες υπηρεσίες -  Οι κυριότερες υπηρεσίες που πραγματοποιήθηκαν την 

τελευταία τετραετία με αναφορά του  αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας και του 

δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη και από τα οποία να προκύπτει ότι οι συμμετέχοντες 

έχουν αναλάβει στο παρελθόν εργασίες συντήρησης Η/Μ εγκαταστάσεων αντίστοιχων με 

το αντικείμενο του διαγωνισμού από ιδιωτικούς ή δημόσιους  

 (6) Σίτλοι σπουδών και επαγγελματικών προσόντων – Αναφορά για τα εξής: 

i) Απαιτούμενες από το Νόμο άδειες εργασίας των τεχνικών που θα απαρτίζουν το 

προσωπικό του συμμετέχοντα 

ii) Βεβαίωση εμπειρίας εργασίας στην ειδικότητά τους, ήτοι για τους τεχνικούς, 

αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών στην 

ειδικότητά τους, από τα οποία δύο (2) τουλάχιστον σε νοσοκομειακές 

εγκαταστάσεις αντίστοιχης πολυπλοκότητας και μεγέθους του Γενικού 

Νοσοκομείου Ιωαννίνων «Γ. Φατζηκώστα, ένας εκ των οποίων θα είναι 

πιστοποιημένος στον έλεγχο ηλεκτρικών εγκαταστάσεων με τη χρήση μετρικού 

οργάνου που καλύπτει το πρότυπο ΕΛΟΣ HD 384 και θα αποδεικνύεται με την 

προσκόμιση σχετικού πιστοποιητικού ή βεβαίωσης και 

iii) Βεβαίωση εμπειρίας εργασίας στην ειδικότητά του, για τον Διπλωματούχο 

Μηχανικό θα έχει  αποδεδειγμένα επίσημη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 

πέντε (5) έτη από τα οποία τα τέσσερα (4) τουλάχιστον στην συντήρηση 

νοσοκομειακών εγκαταστάσεων αντίστοιχης πολυπλοκότητας και μεγέθους του 

Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων «Γ. Φατζηκώστα».  Επίσης, θα πρέπει να έχει 

πιστοποίηση και να αποδεικνύεται με την προσκόμιση σχετικού πιστοποιητικού ή 

βεβαίωσης ελέγχου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων με τη χρήση μετρητικού 

οργάνου που καλύπτει το πρότυπο ΕΛΟΣ HD 384 και χρήσης και λειτουργίας του 

προγράμματος (λογισμικού) συντήρησης εγκαταστάσεων και εξοπλισμού του 

Νοσοκομείου (iMaint). 



 

6 

 (8) Μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό 

 Μέρος VI: Σελικές δηλώσεις 

 

Σο TEΤΔ υποβάλλουν :  

 οι διαχειριστές, όταν τα νομικά πρόσωπα είναι Ο.Ε., Ε.Ε,  

 ο Διευθύνων ύμβουλος καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού υμβουλίου, όταν τα νομικά πρόσωπα 

είναι Α.Ε 

 σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. 

Επισημαίνεται ότι το ΣΕΤΔ διατίθεται σε επεξεργάσιμη μορφή στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου 

www.gni-hatzikosta.gr  

 

2. ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΨΗ της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει, όπου 

να δηλώνεται ότι ο υποψήφιος αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης. 

 

Β: ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ 

το φάκελο με τη ένδειξη «ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ» τοποθετούνται σε ένα (1) Πρωτότυπο και ένα (1) 

Αvτίγραφο, τα Σεχνικά στοιχεία της προσφοράς, περιγραφή των προσφερομένων, δηλώσεις, έντυπα, 

προσπέκτους κλπ. 

Θα κατατεθεί υποχρεωτικά ΥΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΥΨΗ στο οποίο θα γίνεται αναλυτική αναφορά σε όλα τα 

ζητούμενα τεχνικά στοιχεία στα αναφερόμενα άρθρα του ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ Β - «ΤΓΓΡΑΥΗ ΤΠΟΦΡΕΨΕΨΝ» της 

διακήρυξης, σε αντιστοιχία και με την επισήμανση ότι ΤΜΥΨΝΨ ΠΛΗΡΨ. ε τυχόν αντιρρήσεις ή 

διαφοροποιήσεις, αυτές να αναφέρονται επίσης αναλυτικά και συγκεκριμένα ώστε να εκτιμηθούν από του 

Επιτροπή του διαγωνισμού. 

 

Γ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ 

το φάκελο με την ένδειξη «ΟIΚΟΝΟΜIΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ» τοποθετούνται σε ένα (1) Πρωτότυπο και ένα (1) 

Αvτίγραφο, τα oικovoμικά στoιχεία της πρoσφoράς, με την τιμή της προσφοράς σε Ευρώ.  

Θα περιγράφεται η προσφερόμενη υπηρεσία και η προσφερόμενη τιμή χωρίς και με ΥΠΑ. Η τιμή της προσφοράς 

θα δοθεί σε ευρώ ανά μονάδα μέτρησης.  

την τιμή θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη νόμιμη 

επιβάρυνση που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, εκτός από τον ΥΠΑ. Ο ΥΠΑ θα δίδεται σε ξεχωριστή 

στήλη.  

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.Γίνονται δεκτές προσφορές για 

το σύνολο της προκηρυχθείσης «ποσότητας» του ζητούμενου από το ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β της διακήρυξης. 

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Οι τιμές των Προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της Προσφοράς.  

ε περίπτωση ασυνήθιστα χαμηλής οικονομικής προσφοράς, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από το 

άρθρο 88 του ν. 4412/2016. 

ε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η 

γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, τότε ο προσφέρων 

οφείλει να σημειώνει σ’ αυτά την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». την αντίθετη περίπτωση θα 

δύνανται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας 

εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά 

ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου. 

Εφόσον κριθεί αρμοδίως απαραίτητη η διενέργεια επιτόπιου ελέγχου στις εγκαταστάσεις του 

προσφέροντος ή των υποκατασκευαστών του προσφερόμενου προϊόντος, τα έξοδα της προς τούτο 

συσταθεισόμενης τριμελούς επιτροπής βαρύνουν τον προσφέροντα ή τους προσφέροντες κατ αναλογία. Η 

καταβολή των εν λόγω εξόδων, το ύψος των οποίων καθορίζεται με βάση τις ισχύουσες περί εξόδων μετακίνησης 

εκτός έδρας υπαλλήλων του Δημοσίου και στρατιωτικών, διενεργείται εντός πέντε (5) ημερών από της 

ενημερώσεως του υπόχρεου. ε περίπτωση μη καταβολής των εξόδων εντός της ανωτέρω προθεσμίας η 

προσφορά του υπόχρεου δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν αξιολογείται. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο: ΙΦΤ ΠΡΟΥΟΡΨΝ  

 

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους για 120 ημέρες  από την επόμενη μέρα της 

διενέργειας της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος 

http://www.gni-hatzikosta.gr/
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απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της Προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως σύμφωνα με το αρ. 97 

του Ν. 4412/2016, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη της. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο: ΑΠΟΡΡΙΧΗ ΠΡΟΥΟΡΨΝ  

 

Η αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε 

κάθε περίπτωση, προσφορά για τους λόγους που ορίζονται στο άρθρο 91 του Ν. 4412/2016  

Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Εάν τυχόν υποβληθούν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος Ανάδοχος, ο οποίος θα 

υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί για την απόρριψη 

των προτάσεων αυτών.  

 

ΑΡΘΡΟ 6ο: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ – ΑΠΟΥΡΑΓΙΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ  ΠΡΟΥΟΡΨΝ 

   

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 27η/03/2017 και ώρα 11:00 π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του  Νοσοκομείου 

από την ορισθείσα Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης  του Διαγωνισμού, η οποία, αφού παραλάβει τις 

υποβληθείσες προσφορές θα πραγματοποιήσει την αποσφράγιση και τον έλεγχο αυτών. 

Η αποσφράγιση των φακέλων των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών και οικονομικών προσφορών 

γίνεται δημόσια και σε μία συνεδρίαση, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων 

εκπροσώπων τους.   

Η αρμόδια Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού, σε επόμενη κλειστή συνεδρίαση, την ίδια ή 

σε διαφορετική μέρα, προβαίνει στην καταχώριση, αξιολόγηση των ανωτέρω στοιχείων των προσφορών σε 

πρακτικό το οποίο συντάσσει και προτείνει την κατακύρωση του διαγωνισμού.   

Σο ανωτέρω πρακτικό εγκρίνεται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής του νοσοκομείου και κοινοποιείται στους 

συμμετέχοντες. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΨΗ  

 

      Μετά την αξιολόγηση των προσφορών , ο μειοδότης στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός 

δέκα(10) ημερών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 103 του ν.4412/2016 θα πρέπει να κατατεθεί σε 

κλειστό φάκελο: 

 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου , έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως 

άνω  εγγραφής ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με τελεσίδικη καταδικαστική 

απόφαση, για κάποιο  από τα αδικήματα της παρ. 1 του  άρθρου 73 του Ν.4412/2016  ήτοι συμμετοχή σε 

εγκληματική οργάνωση , δωροδοκία, άπατη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με 

τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες , παιδική εργασία και 

άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων (προς απόδειξη του ΣΕΤΔ -Μέρος ΙΙΙ.Λόγοι αποκλεισμού - Α: Λόγοι 

αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες) 

 

2. Πιστοποιητικό  που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει  ότι κατά 

την  ημερομηνία  της άνω ειδοποίησης είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις  τους που αφορούν στις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης ( κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους (προς απόδειξη 

του ΣΕΤΔ-Μέρος ΙΙΙ.Λόγοι αποκλεισμού Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης). 

 

3. Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ή ΕΒΕΑ (προς απόδειξη του ΣΕΤΔ-Μέρος ΙV. Kριτήρια επιλογής Α: Καταλληλότητα 

– 1.) και πιστοποιητικό ΣΕΕ (προς απόδειξη του ΣΕΤΔ-Μέρος ΙV. Kριτήρια επιλογής Α: Καταλληλότητα – 2.) 

 

4. Τπεύθυνη Δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών και περί του κύκλου των εργασιών ως 

προς την παροχή παρόμοιων με τις ζητούμενες υπηρεσίες κατά τη διάρκεια των τριών (3) προηγούμενων 

οικονομικών ετών (προς απόδειξη του ΣΕΤΔ-Μέρος ΙV. Kριτήρια επιλογής Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική 

επάρκεια – 1α.) 

 

5. Κατάλογο κυριότερων υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν την τελευταία τετραετία με αναφορά του 

αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας και του δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη και από τον οποίο να προκύπτει 

ότι οι συμμετέχοντες έχουν αναλάβει στο παρελθόν εργασίες συντήρησης Η/Μ εγκαταστάσεων αντίστοιχων με 



 

8 

το αντικείμενο του διαγωνισμού από ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς (προς απόδειξη του ΣΕΤΔ-Μέρος ΙV. 

Kριτήρια επιλογής Γ: Σεχνική και επαγγελματική ικανότητα – 1β.) 

 

6. Οι απαιτούμενες από το Νόμο άδειες εργασίας των τεχνικών που θα απαρτίζουν το προσωπικό του 

συμμετέχοντα. Βεβαίωση εμπειρίας εργασίας στην ειδικότητά τους, ήτοι για τους τεχνικούς, αποδεδειγμένη 

επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών στην ειδικότητά τους, από τα οποία δύο (2) τουλάχιστον σε 

νοσοκομειακές εγκαταστάσεις αντίστοιχης πολυπλοκότητας και μεγέθους του Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων 

«Γ. Φατζηκώστα, ένας εκ των οποίων θα είναι πιστοποιημένος στον έλεγχο ηλεκτρικών εγκαταστάσεων με τη 

χρήση μετρικού οργάνου που καλύπτει το πρότυπο ΕΛΟΣ HD 384 και θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση 

σχετικού πιστοποιητικού ή βεβαίωσης. Βεβαίωση εμπειρίας εργασίας στην ειδικότητά του, για τον Διπλωματούχο 

Μηχανικό θα έχει  αποδεδειγμένα επίσημη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) έτη από τα οποία τα 

τέσσερα (4) τουλάχιστον στην συντήρηση νοσοκομειακών εγκαταστάσεων αντίστοιχης πολυπλοκότητας και 

μεγέθους του Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων «Γ. Φατζηκώστα».  Επίσης, θα πρέπει να έχει πιστοποίηση και να 

αποδεικνύεται με την προσκόμιση σχετικού πιστοποιητικού ή βεβαίωσης ελέγχου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων με 

τη χρήση μετρητικού οργάνου που καλύπτει το πρότυπο ΕΛΟΣ HD 384 και χρήσης και λειτουργίας του 

προγράμματος (λογισμικού) συντήρησης εγκαταστάσεων και εξοπλισμού του Νοσοκομείου (iMaint). (προς 

απόδειξη του ΣΕΤΔ-Μέρος ΙV. Kριτήρια επιλογής Γ: Σεχνική και επαγγελματική ικανότητα – (6) 

 

7. Τπεύθυνη Δήλωση σχετικά με τον ετήσιο μέσο όρο του εργατοϋπαλληλικού προσωπικού (προς απόδειξη του 

ΣΕΤΔ-Μέρος ΙV. Kριτήρια επιλογής Γ: Σεχνική και επαγγελματική ικανότητα –8.) 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο: ΚΑΣΑΚΤΡΨΗ ΣΟΤ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ – ΔΙΚΑΙΨΜΑ ΚΑΣΑΚΤΡΨΗ ΜΕΡΟΤ ΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

  

Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής 

στον προμηθευτή με τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά που προσδιορίζεται βάσει της 

τιμής (χαμηλότερη τιμή), εκ των υποψηφίων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί αποδεκτές, με βάση τις 

ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας.  

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού γίνεται εγγράφως από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 105 του Ν. 4412/216.   

 

ΑΡΘΡΟ 9ο: ΜΑΣΑΙΨΗ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ  

 

Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του 

Διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα: 

α. να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού και την υπογραφή της σύμβασης, χωρίς να 

αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των προσφερόντων και ανεξάρτητα από το στάδιο οποιαδήποτε 

διαδικασίας που οδηγεί στη σύναψη της σύμβασης ή όταν έκτακτες περιστάσεις καθιστούν αδύνατη την 

κανονική εκτέλεση της σύμβασης.  

β. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των 

προδιαγραφών της Διακήρυξης 

γ. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, εφ’ 

όσον ισχύουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων. 

Οι προσφέροντες αυτοί δε δικαιούνται να αξιώσουν αποζημίωση  δικαιούνται όμως την άμεση αποδέσμευση των 

εγγυήσεων συμμετοχής. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο: ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΤΜΒΑΗ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ   

 

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί 

τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση 

σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 

Αν περάσει η προθεσμία των ανωτέρω είκοσι  (20) ημερών χωρίς ο Ανάδοχος να έχει παρουσιαστεί για 

να υπογράψει τη ύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 

αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής. Αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα 

με την περίπτωση δ' της παρ. 2 του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016. 
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Η ισχύς της σχετικής σύμβασης θα είναι διάρκειας πέντε (5) μηνών από την  ημερομηνία υπογραφής 

της, με τον όρο ότι θα διακοπεί αυτοδικαίως σε περίπτωση που προκύψει σύμβαση από τον ετήσιο ηλεκτρονικό 

διαγωνισμό πριν την παρέλευση των 5 μηνών. 

Η ύμβαση δύναται να τροποποιηθεί υπό τους όρους του άρθρου 132  και 201 του Ν.4412/2016 και 

ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις, σύμφωνα με το άρθρο 202 του 

Ν.4412/16: 

α. οι ζητούμενες υπηρεσίες παρασχέθηκαν στο σύνολο τους ή σε περίπτωση διαιρετής υπηρεσίας, το αντικείμενο 

που παραδόθηκε υπολείπεται του συμβατικού, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο 

και έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία για την περαίωση της σύμβασης που έχει τεθεί στην διακήρυξη.                                                                               

β. παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά οι υπηρεσίες που παραδόθηκαν, 

γ. έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις, 

δ. εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 

αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις να καταγγείλει τη 

σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της υπό τους όρους του άρθρου 133 του Ν. 4412/2016. 

 

 ΑΡΘΡΟ 11ο: ΠΑΡΑΔΟΗ –ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΨΝ ΕΙΔΨΝ 

   

Η παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης παροχής των ζητούμενων υπηρεσιών γίνεται σύμφωνα με όσα 

ορίζονται στο άρθρο 219, 220 και 221 του Ν.4412/2016 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο: ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΨΜΗ-ΚΡΑΣΗΕΙ  

 

Η πληρωμή θα γίνει με χρηματικό ένταλμα βάσει των νομίμων δικαιολογητικών, όπως  αυτά προβλέπονται  στο 

άρθρο 200 του Ν.4412/2016 για το σύνολο της αξίας μείον τις προβλεπόμενες από το νόμο κρατήσει οι οποίες 

βαρύνουν τον ανάδοχο  και είναι οι ακόλουθες: 

α) Τπέρ Οργανισμών Χυχικής Τγείας (ΥΕΚ 545 Β’ /24.3.2009) : 2,00 %.  

β) Ο προβλεπόμενος από το άρθρο 64 Κεφ. Β, παραγ.2 του Ν. 4172/2013 φόρος εισοδήματος, ο οποίος 

παρακρατείται κατά την πληρωμή του τιμήματος. (ΥΕΚ 167Α’ /23.7.2013) 

γ) Τπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων υμβάσεων: κράτηση 0,06% επί της αξίας κάθε πληρωμής 

προ φόρων και κρατήσεων (Ν. 4146/2013 -ΥΕΚ 90/18.4.2013 και Ν. 4013/2011 - ΥΕΚ 204/Α΄/15.9.2011- 

Ν. 4412/2016 - ΥΕΚ 147/Α΄/8.8.2016). 

δ) Σέλος χαρτοσήμου ποσοστού 3% επί του ποσού της ανωτέρω κράτησης, πλέον εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. 

ποσοστού 20%. 

Ο αναλογούν ΥΠΑ επί τοις εκατό (%) για τις ζητούμενες υπηρεσίες βαρύνει το Νοσοκομείο και θα υπολογίζεται 

χωριστά. 

 

ΑΡΘΡΟ 13ο: ΕΓΓΤΗΕΙ 

 

 Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής.  

Για την καλή εκτέλεση των όρων της ύμβασης, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να καταθέτουν εγγυητική 

επιστολή Καλής Εκτέλεσης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% του συνολικού συμβατικού τιμήματος, 

μη συμπεριλαμβανομένου του Υ.Π.Α 

  

ΑΡΘΡΟ 14ο: ΕΝΣΑΕΙ 

 

Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 127 του Ν. 

4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 15ο: ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΥΟΡΨΝ 

 

Η ύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. ε περίπτωση διαφορών σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή 

την εφαρμογή της ύμβασης ή εξ' αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε 

προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών 

συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, 

αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στο Νομό Ιωαννίνων, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το 

Ελληνικό και το Κοινοτικό δίκαιο. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  Β.«ΤΓΓΡΑΥΗ ΤΠΟΦΡΕΨΕΨΝ» 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

κοπός της παρούσης είναι να καθορισθούν τα πλαίσια μέσα στα οποία θα γίνει η συντήρηση του Η/Μ 

εξοπλισμού του Νοσοκομείου. 

 

2. ΕΙΡΑ ΙΦΤΟ ΤΜΒΑΣΙΚΨΝ ΣΕΤΦΨΝ 

Σα παρακάτω τεύχη, μαζί με όλα τα τεύχη και έγγραφα που προσαρτώνται σε αυτά ή τα συμπληρώνουν, 

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης που θα καταρτιστεί και ταξινομούνται κατά σειρά ισχύος: 

1. ύμβαση 

2. Σεχνική Προσφορά 

3. Οικονομική Προσφορά 

4. Διακήρυξη 

5. υγγραφή Τποχρεώσεων 

 

3. ΟΡΟΛΟΓΙΑ-ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΟΡΨΝ 

Όπου στα κείμενα του παρόντος τεύχους και της σύμβασης γίνεται χρήση των παρακάτω όρων η έννοια 

αυτών θα είναι η εξής: 

- ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ: Σο Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Φατζηκώστα». 

- ΕΡΓΟ: Σο σύνολο των εργασιών και υποχρεώσεων του ΑΝΑΔΟΦΟΤ των συμπεριλαμβανομένων στο 

αντικείμενο της παρούσης. 

- ΕΡΓΟΔΟΣΗ ή ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ: Σο Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Φατζηκώστα». 

- ΑΝΑΔΟΦΟ: Σο νομικό πρόσωπο στο οποίο ανατίθεται με τη σύμβαση η εκτέλεση του έργου. 

- ΠΡΟΩΣΑΜΕΝΗ ΑΡΦΗ: Σο Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Φατζηκώστα». 

- ΔΙΕΤΘΤΝΟΤΑ ΤΠΗΡΕΙΑ: Η Σεχνική Τπηρεσία του Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων «Γ. Φατζηκώστα». 

- ΤΜΒΑΗ: Σο σύνολο των όρων που προσδιορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των 

αντισυμβαλλομένων, δηλαδή του Εργοδότη και του Αναδόχου, και περιλαμβάνονται στα τεύχη του διαγωνισμού, 

στην απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος και το σχετικό  ιδιωτικό συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των 

δύο συμβαλλομένων μερών. 

- ΕΠΙΒΛΕΠΨΝ ΜΗΦΑΝΙΚΟ ή ΕΠΙΒΛΕΧΗ: Ο οριζόμενος από τον ΕΡΓΟΔΟΣΗ διπλωματούχος μηχανικός ως 

αρμόδιος για την παρακολούθηση της εκτέλεσης της εν λόγω σύμβασης και οι τυχόν οριζόμενοι με τον ίδιο τρόπο 

αναπληρωτές του. 

- ΕΡΓΑΙΑ: Η κάθε είδους ενέργεια, επέμβαση ή φροντίδα που είναι απαραίτητη και αναγκαία για την 

εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο καταρτίζεται η παρούσα. 

- ΤΝΣΗΡΗΗ: Σο σύνολο των εργασιών και υποχρεώσεων του ΑΝΑΔΟΦΟΤ που περιλαμβάνονται στις 

παραγράφους 4, 5 και 11 κατωτέρω. 

- Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ: Σο σύνολο των Ηλεκτρολογικών  εγκ/σεων και των εγκ/σεων 

ειδικότητας μηχανοτεχνίτη και θερμαστή του Νοσοκομείου, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στους 

Εβδομαδιαίους Πίνακες Εργασιών Προληπτικής υντήρησης που επισυνάπτονται και είναι αναπόσπαστο της 

παρούσης. 

 

4. ΟΡΙΜΟ ΤΝΣΗΡΗΗ 

Η συντήρηση αφορά και περιλαμβάνει τη συνεχή, σε 24ωρη βάση και όλες τις ημέρες της εβδομάδας, 

εποπτεία και παρακολούθηση του Η/Μ εξοπλισμού του Νοσοκομείου, την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας 

του Η/Μ εξοπλισμού του Νοσοκομείου, την αντικατάσταση ή και επισκευή εξαρτημάτων ή συσκευών και 

μηχανημάτων, την αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης (διορθωτική συντήρηση), καθώς και την προληπτική 

συντήρηση όπως περιγράφεται στην παράγραφο 11 παρακάτω. 

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τις κεντρικές εγκαταστάσεις, στόχος είναι η πλήρης και αδιάλειπτη παροχή 

ηλεκτρικού ρεύματος ισχύος, νερού χρήσης κρύου και ζεστού, νερού θέρμανσης, ατμού, κλιματισμένου αέρα, 

νερού πυρόσβεσης, η επεξεργασία λυμάτων (εξουδετέρωση-χλωρίωση) κλπ. 
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τους υπό λειτουργία χώρους εξασφαλίζεται πλην των ανωτέρω και η διατήρηση σε καλή κατάσταση και 

λειτουργία των φωτιστικών σωμάτων, πριζών, τοπικών στοιχείων κλιματισμού, και γενικότερα κάθε στοιχείου Η/Μ 

εγκαταστάσεων, όπως περιγράφηκαν ανωτέρω, στους χώρους του Νοσοκομείου. 

Ο ΑΝΑΔΟΦΟ με το υπάρχον προσωπικό, χωρίς επιπλέον αποζημίωση, θα αναλαμβάνει και μικρής έκτασης 

εργασίες κατασκευών και επέκτασης δικτύων όταν κρίνεται αναγκαίο, εφ’ όσον αυτό δεν αποβαίνει σε βάρος 

της συντήρησης των Η/Μ εγκαταστάσεων, μετά από συνεννόηση και συνεργασία με τον ΕΡΓΟΔΟΣΗ. 

Γενικώς στην ευθύνη του ΑΝΑΔΟΦΟΤ περιλαμβάνεται κάθε εγκατάσταση, συσκευή, μηχάνημα κλπ. του Η/Μ 

εξοπλισμού πλην των ιατρικών μηχανημάτων (βλέπε και ανωτέρω). 

 

5. ΕΤΘΤΝΗ ΑΝΑΔΟΦΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 

Ο ΑΝΑΔΟΦΟ αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέσει το απαιτούμενο προσωπικό σύμφωνα με την 

παρακάτω παράγραφο 6, το οποίο θα επικουρείται  από το προσωπικό που διαθέτει ο ΕΡΓΟΔΟΣΗ για την 

εκτέλεση των παραπάνω εργασιών, σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών και τους κανόνες της τέχνης 

και της επιστήμης, τους κανονισμούς του Ελληνικού Κράτους, ΔΕΗ, ΟΣΕ, ΔΕΤΑΙ κλπ, ή συμπληρωματικά τους 

κανονισμούς ξένων τεχνολογικά προηγμένων χωρών. 

Ο ΑΝΑΔΟΦΟ θα τηρεί όλους τους κανόνες της εγκατάστασης, θα εκτελεί τις απαραίτητες εργασίες για την 

πρόληψη ζημιών (πλην εκείνων που εκτελούνται με άλλη σύμβαση, βλέπε παρ. 9) θα επισκευάζει και θα 

αποκαθιστά τη λειτουργία σε κάθε περίπτωση βλάβης. 

Επίσης, θα συμμορφώνεται με τις οδηγίες του ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΣΑ σε κάθε θέμα που έχει σχέση με τις 

εκτελούμενες εργασίες. 

Γενικότερα ο ΑΝΑΔΟΦΟ είναι υποχρεωμένος να εκτελεί όλες τις εργασίες και ενέργειες εκείνες που 

απαιτούνται για τη σωστή συντήρηση του Η/Μ εξοπλισμού του Νοσοκομείου, όπως αυτός περιγράφεται 

ανωτέρω. 

 

6. ΠΡΟΨΠΙΚΟ ΑΝΑΔΟΦΟΤ 

6.1. Η στελέχωση του ΑΝΑΔΟΦΟΤ σε προσωπικό για τη συντήρηση του Η/Μ εξοπλισμού του Νοσοκομείου 

θα είναι τέτοια ώστε να καλύπτονται: 

1. Καθημερινά από 7.00 ως 23.00,  καθ’  όλη τη διάρκεια της σύμβασης η ειδικότητα ηλεκτρολόγου. 

2. Από 7.00 ως 15.00 όλες τις εργάσιμες μέρες,  καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης η ειδικότητα 

Μηχανοτεχνίτη 

3. Από 7.00 ως 15.00 όλες τις εργάσιμες μέρες και καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και σε κάθε έκτακτη 

κατάσταση η ειδικότητα του Διπλωματούχου Μηχ/γου ή Ηλεκ/γου ή Μηχ/γου – Ηλεκ/γου Μηχανικού. 

 

ΑΠΑΦ/ΜΕΝΑ  

ΑΣΟΜΑ ΑΝΑ 

ΗΜΕΡΑ 

ΗΜΕΡΑ 

ΒΑΡΔΙΑ 

ΠΡΨΙ ΑΠΟΓΕΤΜΑ 

ΑΣΟΜΑ ΑΝΑ ΒΑΡΔΙΑ ΨΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΑΣΟΜΑ ΑΝΑ ΒΑΡΔΙΑ ΨΡΕ ΕΡΓΑΙΑ 

6 ΑΣΟΜΑ  
ΔΕΤΣΕΡΑ- 

ΠΑΡΑΚΕΤΗ 

(4) 

ΜΗΦ/ΚΟ (1) 

ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΟΙ (2) 

ΜΗΦ/ΣΕΦΝΙΣΗ (1) 

7:00-

15:00 

         (2) 

ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΟΙ  
15:00-23:00 

      

1 ΑΣΟΜΑ ΑΒΒΑΣΟ - - ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΟ (1) 15:00-23:00 

1 ΑΣΟΜΑ ΚΤΡΙΑΚΗ - - ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΟ (1) 15:00-23:00 

Και κατ' ελάχιστον οι εξής: 

- Ένας (1) Διπλωματούχος Μηχ/γος ή Ηλεκ/γος ή Μηχ/γος-Ηλεκ/γος Μηχανικός Πολυτεχνείου. 

- Σρεις (3) Ηλεκτρολόγοι ή Ηλεκτροτεχνίτες (Με Άδειες εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας Α’ ειδικότητας, 

ένας εξ΄αυτών 2ης ομάδας Α΄ειδικότητας ή ελλείψει αυτής, μικρότερης- ένας από αυτούς να έχει 
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πιστοποίηση ελέγχου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων με τη χρήση μετρητικού οργάνου που να καλύπτει το 

πρότυπο ΕΛΟΣ HD 384). 

-Ένας (1) Ηλεκτρολόγος ή Ηλεκτροτεχνίτης (με άδεια ως ανωτέρω) / ή και ψυκτικός . 

-Ένας (1) Μηχανοτεχνίτης 

 

6.2. Οι τεχνικοί του ΑΝΑΔΟΦΟΤ πρέπει να έχουν αποδεδειγμένα επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τρία 

(3) έτη στην ειδικότητά τους, από τα οποία δύο (2) τουλάχιστον σε νοσοκομειακές εγκαταστάσεις αντίστοιχης 

πολυπλοκότητας και μεγέθους του Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων  «Γ. Φατζηκώστα». 

 

6.3. Κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό υποχρεούται με υπεύθυνη δήλωση να δηλώσει ότι, σε περίπτωση 

κατακύρωσης του διαγωνισμού σε αυτόν, πριν την υπογραφή της σύμβασης θα καταθέσει υποχρεωτικά τα 

παρακάτω δικαιολογητικά για τα προσόντα των τεχνικών που θα απαρτίζουν το προσωπικό του: 

α) Σις απαιτούμενες από το Νόμο άδειες εργασίας. 

β) Βεβαίωση εμπειρίας εργασίας στην ειδικότητά τους, σύμφωνα με ανωτέρω. 

γ) Ειδικότερα, ο Διπλωματούχος Μηχανικός Πολυτεχνείου, θα πρέπει να έχει αποδεδειγμένα επίσημη 

επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) έτη, από τα οποία τα τέσσερα (4) τουλάχιστον στη συντήρηση 

νοσοκομειακών Η/Μ ή εγκαταστάσεων αντίστοιχης πολυπλοκότητας και μεγέθους  του Γενικού Νοσοκομείου 

Ιωανίννων «Γ. Φατζηκώστα». 

     Επίσης θα πρέπει να έχει πιστοποίηση και να αποδεικνύεται, με την προσκόμιση σχετικού πιστοποιητικού 

ή βεβαίωσης: 

●      ελέγχου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων με τη χρήση μετρητικού οργάνου που καλύπτει το πρότυπο ΕΛΟΣ 

HD 384 και στην 

●      χρήση και λειτουργία του προγράμματος (λογισμικού) συντήρησης εγκαταστάσεων και εξοπλισμού του 

Νοσοκομείου (iMaint). 

 

Θα έχει πτυχίο αναγνωρισμένο από το Ελληνικό Κράτος και θα είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο του Σεχνικού 

Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΣΕΕ) και ο Αριθμός Μητρώου ΣΕΕ θα γίνει γνωστός στην Σεχνική Τπηρεσία αμέσως μετά 

την υπογραφή της σύμβασης. ε κάθε περίπτωση, το σύνολο του τεχνικού προσωπικού που θα διαθέσει ο 

ΑΝΑΔΟΦΟ θα ενεργεί έχοντας την καθοδήγηση και την έγκριση του Διπλωματούχου Μηχανικού του. Ο 

Διπλωματούχος Μηχανικός θα είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση του προγράμματος συντήρησης, θα 

επισκέπτεται όλες τις Η/Μ εγκαταστάσεις τουλάχιστον μία φορά το μήνα για να διαπιστώνει την καλή λειτουργία, 

ενώ θα διαπιστώνει την καλή εκτέλεση των εργασιών από το σύνολο των τεχνικών που απασχολούνται στο 

συγκεκριμένο έργο. Θα παρευρίσκεται στο χώρο του Νοσοκομείου καθημερινά, εκτός αργιών, κατά την πρωινή 

βάρδια, καθώς και οποτεδήποτε απαιτηθεί, ανάλογα με τη σοβαρότητα της κατάστασης που θα παρουσιαστεί. 

Για το λόγο αυτό, η επικοινωνία με τον διπλ. Μηχανικό του ΑΝΑΔΟΦΟΤ πρέπει να είναι δυνατή σε 24ωρη βάση. 

ε κάθε περίπτωση θα συνεργάζεται με τον ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΣΑ Διπλωματούχο Μηχανικό του Νοσοκομείου. 

6.4. Σο προσωπικό του ΑΝΑΔΟΦΟΤ, μαζί με το αντίστοιχο τεχνικό προσωπικό του Νοσοκομείου, θα καλύπτουν 

ενιαία τη συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου που περιγράφηκαν ανωτέρω, σε 24ωρη βάση 

και όλες τις ημέρες της εβδομάδος εργάσιμες και μη. 

6.5. Σο πρόγραμμα εργασίας του προσωπικού θα εκδίδεται σε μηνιαία βάση. Θα καθορίζεται από τις εκάστοτε 

ανάγκες συντήρησης, ώστε να προκύπτει η σωστότερη δυνατή κάλυψη του Νοσοκομείου σε 24ωρη βάση, και θα 

περιλαμβάνει όλους τους τεχνικούς (του Νοσοκομείου και του ΑΝΑΔΟΦΟΤ). Θα καταρτίζεται από τον ΑΝΑΔΟΦΟ 

σε συνεργασία με τον ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΣΑ. Θα παραδίδεται στον ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΣΑ για έγκριση πριν την έναρξη ισχύος 

του και θα είναι σύμφωνο με την ισχύουσα βιομηχανική νομοθεσία. 

6.6. Κάθε τεχνικός του ΑΝΑΔΟΦΟΤ θα εκτελεί πέντε (5) οκτάωρες υπηρεσίες την εβδομάδα στο χώρο του 

Νοσοκομείου, απασχολούμενος με τις εργασίες της προγραμματισμένης προληπτικής συντήρησης ή 

ευρισκόμενος σε ετοιμότητα ώστε να επέμβει σε περίπτωση που απαιτηθεί εργασία διορθωτικής συντήρησης. 

Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, οι υπηρεσίες κάθε τεχνικού θα προκύπτουν από το μηνιαίο πρόγραμμα εργασίας, 

ανάλογα με τις ανάγκες του έργου. 

6.7. Σο προσωπικό με ευθύνη του ΑΝΑΔΟΦΟΤ θα είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο, θα γνωρίζει άριστα τη δομή 

και λειτουργία των Η/Μ εγκαταστάσεων, δικτύων, μηχανημάτων και συσκευών και θα έχει στη διάθεση του όλο 
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το 24ωρο τα απαραίτητα εργαλεία, σχέδια, prospectus, γραπτές οδηγίες κλπ, ώστε να είναι ανά πάσα στιγμή 

έτοιμο για την αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης προκύψει. 

6.8. Σο προσωπικό του ΑΝΑΔΟΦΟΤ υποχρεούται να φέρει κατά την απασχόλησή του στο Νοσοκομείο: 

α) ομοιόμορφη ενδυμασία με τυπωμένο το λογότυπο της εταιρείας. 

β) ειδικά υποδήματα για λόγους ασφαλείας του, όπου απαιτείται. 

γ) κονκάρδα με τα προσωπικά στοιχεία. 

6.9. Ο ΑΝΑΔΟΦΟ οφείλει να διαθέτει σε ετοιμότητα προσωπικό, ώστε να είναι δυνατή η αντιμετώπιση 

αιφνίδιων και επειγουσών βλαβών, καθ’  όλο το 24ωρο και όλες τις ημέρες ισχύος της σύμβασης, όσων τεχνιτών 

και οποιουδήποτε εξοπλισμού απαιτείται προκειμένου να γίνεται γρήγορη και ασφαλής επισκευή των βλαβών 

μικρής έκτασης. Εάν η βλάβη είναι μεγαλύτερης έκτασης, ο ΑΝΑΔΟΦΟ αναφέρει αμέσως στον ΕΡΓΟΔΟΣΗ, για 

να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα. 

6.10. Όλα τα μέλη του προσωπικού του ΑΝΑΔΟΦΟΤ υπόκεινται στην έγκριση του ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΣΑ Μηχανικού και 

του Νοσοκομείου. 

6.11. Ο ΑΝΑΔΟΦΟ οφείλει να απομακρύνει από το εργοτάξιο αμέσως κάθε μέλος του προσωπικού του που 

κρίνεται ως ακατάλληλο ή δείχνει αμέλεια ασυγχώρητη ως προς τα καθήκοντά του ή συμπεριφέρεται άπρεπα, 

και να μην επαναπροσλάβει τούτο σε οποιαδήποτε εργασία που να έχει σχέση με το έργο, χωρίς τη συγκατάθεση 

της Επίβλεψης και του Νοσοκομείου. Σο δικαίωμα της Επίβλεψης και του Νοσοκομείου δεν απαλλάσσει τον 

ΑΝΑΔΟΦΟ από την πλήρη ευθύνη του ως προς την ποσοτική και ποιοτική επάρκεια του προσωπικού του. 

Ο ΑΝΑΔΟΦΟ υποχρεούται να δηλώσει άμεσα την αποχώρηση οποιουδήποτε μέλους του προσωπικού που 

χρησιμοποιεί στο έργο. Η Διευθύνουσα Τπηρεσία ερευνά τους λόγους αποχώρησης και μπορεί να εγκρίνει την 

αναπλήρωσή του με αντίστοιχο στέλεχος ίσης τουλάχιστον εμπειρίας. Αν η αποχώρηση έγινε με ευθύνη του 

ΑΝΑΔΟΦΟΤ και δεν κριθεί δικαιολογημένη, επισύρει την ποινή της εκπτώσεως. 

ε περίπτωση που κάποιο μέλος του προσωπικού του ΑΝΑΔΟΦΟΤ, αδυνατεί να εκτελέσει την -βάσει του 

προγράμματος- προβλεπόμενη υπηρεσία, ο ΑΝΑΔΟΦΟ υποχρεούται να καλύψει το κενό με δική του ευθύνη. 

ε περίπτωση απουσίας υπαλλήλου του ΑΝΑΔΟΦΟΤ λόγω ασθένειας, ο ΑΝΑΔΟΦΟ υποχρεούται να προσκομίσει 

τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα την αποδεικνύουν. Εάν ο χρόνος ασθένειας υπερβαίνει τις 15 ημέρες, ο 

ΑΝΑΔΟΦΟ υποχρεούται να αντικαταστήσει προσωρινά τον ασθενή υπάλληλό του με άλλον, αντίστοιχης 

ειδικότητας και εμπειρίας. ε περίπτωση απουσίας άνω του ενός υπαλλήλου του ΑΝΑΔΟΦΟΤ (ίδιας ειδικότητας) 

λόγω ασθένειας, ο ΑΝΑΔΟΦΟ υποχρεούται να αντικαταστήσει άμεσα τόσους υπαλλήλους όσους απουσιάζουν 

μείον ένα. 

Όσον αφορά τις άδειες του προσωπικού του ΑΝΑΔΟΦΟΤ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για κάθε μήνα 

εργασίας κάθε εργαζόμενος δικαιούται τη νόμιμη άδεια. Θα πρέπει όμως ο ΑΝΑΔΟΦΟ να λάβει την απαραίτητη 

μέριμνα, ώστε αυτό να μην επηρεάζει την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία του Νοσοκομείου. 

 

7. ΑΔΕΙΕ ΕΡΓΑΙΑ 

Λόγω του είδους της εργασίας, ο ΑΝΑΔΟΦΟ υποχρεούται να εξασφαλίσει τις απαραίτητες άδειες για 

απασχόληση Τπερωριακή, Νυχτερινή και Κυριακών-αργιών. Για τις περιπτώσεις που απαιτείται εκτάκτως να 

καλείται για να απασχοληθεί προσωπικό του ΑΝΑΔΟΦΟΤ θα γίνονται όλες οι προβλεπόμενες από την εργατική 

Νομοθεσία ενέργειες μερίμνη και ευθύνη αυτού. 

 

8. ΠΡΟΨΠΙΚΟ ΕΡΓΟΔΟΣΗ 

Σο μόνιμο τεχνικό προσωπικό που διαθέτει ο ΕΡΓΟΔΟΣΗ, ειδικοτήτων ίδιων με αυτές του προσωπικού του 

ΑΝΑΔΟΦΟΤ, θα εργάζεται σε ενιαίο πρόγραμμα με το προσωπικό του ΑΝΑΔΟΦΟΤ. Η ευθύνη για το προσωπικό 

του ΕΡΓΟΔΟΣΗ βαρύνει μόνο τον ίδιο τον ΕΡΓΟΔΟΣΗ. 

ε αντιστοιχία με τα όσα αναφέρθηκαν στην παράγραφο 6, σε περίπτωση που κάποιο μέλος του μόνιμου 

τεχνικού προσωπικού του Νοσοκομείου, αδυνατεί να εκτελέσει την -βάσει του προγράμματος- προβλεπόμενη 

υπηρεσία, το Νοσοκομείο υποχρεούται να καλύψει το κενό με δική του ευθύνη. ε κάθε περίπτωση, ΑΝΑΔΟΦΟ 

και ΕΠΙΒΛΕΧΗ οφείλουν να συνεργάζονται με αμοιβαία εμπιστοσύνη για τη λύση οποιουδήποτε προβλήματος 

προκύψει. 
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9. ΑΝΑΛΨΙΜΑ, ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ, ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

Όλα τα απαιτούμενα αναλώσιμα υλικά για τη συντήρηση όπως καύσιμα, λιπαντικά, αέρια κλπ, καθώς επίσης 

και όλα τα ανταλλακτικά που απαιτούνται, πλην των περιπτώσεων βλαβών για τις οποίες ευθύνεται ο ΑΝΑΔΟΦΟ, 

προμηθεύονται με ευθύνη του ΕΡΓΟΔΟΣΗ, ο οποίος επιβαρύνεται και τη σχετική δαπάνη. 

Ο ΑΝΑΔΟΦΟ υποχρεούται να κάνει τη σχετική έρευνα αγοράς και να προτείνει τα υλικά που θεωρεί 

απαραίτητα για τις εκάστοτε ανάγκες συντήρησης, διατυπώνοντας εγγράφως τυχόν αντιρρήσεις του σε 

περίπτωση που δεν εγκρίνει τα υλικά που προμηθεύεται ο ΕΡΓΟΔΟΣΗ. 

τις περιπτώσεις βλαβών που προέρχονται από ελλιπή ή πλημμελή συντήρηση των εγκαταστάσεων ή 

εσφαλμένους χειρισμούς του προσωπικού του ΑΝΑΔΟΦΟΤ, και γενικά λόγω υπαιτιότητάς τους, οι σχετικές 

δαπάνες αποκατάστασης (εργασία και υλικά) θα βαρύνουν τον ίδιο τον ΑΝΑΔΟΦΟ. 

Ο ΑΝΑΔΟΦΟ υποχρεούται να εφοδιάσει το προσωπικό του με τα απαραίτητα εργαλεία, όργανα, συσκευές και 

γενικά τα απαραίτητα μέσα που απαιτούνται για την εργασία. 

 

10. ΤΠΗΡΕΙΕ ΣΡΙΣΨΝ 

Λόγοι πρακτικοί, τεχνικοί ή άλλοι μπορεί να επιβάλλουν κάποια από τα μηχανήματα που περιλαμβάνονται στο 

αντικείμενο της σύμβασης, να αναλαμβάνονται, όσον αφορά τη συντήρηση ή/και τις επισκευές, από άλλα 

συνεργεία. Για τον λόγο αυτό, ο ΑΝΑΔΟΦΟ θα συνάπτει συμβάσεις ή θα καλεί απ' ευθείας τα συνεργεία αυτά, 

ανάλογα με την περίπτωση. 

Οι συμβάσεις αυτές ή αντίστοιχα οι κλήσεις συνεργείων θα γίνονται ύστερα από έλεγχο και έγκριση του 

ΕΡΓΟΔΟΣΗ, θα επιβαρύνουν αποκλειστικά τον ΑΝΑΔΟΦΟ και δεν θα έχουν ως συνέπεια τη μείωση του 

προσωπικού του. 

 

11. ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 

11Α. ΓΕΝΙΚΑ 

κοπός του παρόντος είναι να καθορισθούν τα πλαίσια μέσα στα οποία θα γίνει η προληπτική συντήρηση 

του Η/Μ εξοπλισμού και που αποτελεί μέρος του αντικειμένου της σύμβασης. 

11Β. ΟΡΙΜΟ ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ 

Παρακάτω δίνεται ο ορισμός της προληπτικής συντήρησης σε αντιδιαστολή με τη διορθωτική συντήρηση των 

εγκαταστάσεων. 

Με την προληπτική συντήρηση εννοείται η σε τακτά διαστήματα και σύμφωνα με τις οδηγίες των 

κατασκευαστών επιθεώρηση, έγκαιρη αλλαγή φθαρτών εξαρτημάτων, αντικατάσταση ή συμπλήρωση 

λιπαντικών, έλεγχο και παροχή κατάλληλων οδηγιών για την διατήρηση της ομαλής λειτουργίας.  την 

προληπτική συντήρηση ανήκει και η έγκαιρη υπόμνηση για μεγαλύτερης έντασης εργασίες ή για αντικατάσταση 

φθαρμένων εξαρτημάτων που δεν αποτελούν αντικείμενο της προληπτικής συντήρησης. Από την άλλη πλευρά, η 

κανονική συντήρηση αφορά την συνεχή παρακολούθηση της εγκατάστασης, την εξασφάλιση της ομαλής 

λειτουργίας, την αντικατάσταση ή και επισκευή εξαρτημάτων καθώς και την αποκατάσταση μεγαλύτερων 

βλαβών. Η προληπτική συντήρηση θα γίνεται βάσει προγράμματος (βλ. παρ. 11Γ). 

11Γ. ΕΚΣΑΗ ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ 

Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας διακήρυξης αποτελούν οι πίνακες προληπτικής συντήρησης του Η/Μ 

εξοπλισμού, οι οποίοι επισυνάπτονται (βλ. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ). Με βάση αυτούς του πίνακες, θα καταρτίζεται 

καθημερινά πρόγραμμα συντήρησης του Η/Μ εξοπλισμού, ανά ειδικότητα τεχνικών, το οποίο θα ακολουθείται 

από τους τεχνικούς του ΑΝΑΔΟΦΟΤ και του Νοσοκομείου, ανάλογα με την υπηρεσία, και θα ελέγχεται από το 

Μηχανικό του ΑΝΑΔΟΦΟΤ και τον ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΣΑ Μηχανικό. 

Οι εργασίες που περιγράφονται στους επισυναπτόμενους πίνακες, ενδέχεται να συμπληρωθούν με νέες κατά 

τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν, κατόπιν συνεννόησης μεταξύ του 

ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΣΑ και του ΑΝΑΔΟΦΟΤ. 

11Δ. ΕΤΘΤΝΗ ΑΝΑΔΟΦΟΤ 

Ο ΑΝΑΔΟΦΟ αναλαμβάνει να διαθέσει όλο το απαιτούμενο προσωπικό, σύμφωνα με το άρθρο 6, για την 

εκτέλεση των παραπάνω εργασιών προληπτικής συντήρησης σύμφωνα με τις οδηγίες  των κατασκευαστών, τους 

κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, την ισχύουσα Βιομηχανική Νομοθεσία και τους κανονισμούς του 

Ελληνικού Κράτους, ΟΣΕ, ΔΕΗ, ΔΕΤΑΙ κλπ. Ο ΑΝΑΔΟΦΟ θα τηρεί με συνέπεια και κάθε λεπτομέρεια όσα 

αναφέρονται στην παρ. 12 στο οποίο θα καταγράφονται οι εκτελεσθείσες εργασίες και οι οδηγίες που δόθηκαν. 
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12. ΟΡΓΑΝΨΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΤΝΣΗΡΗΗ 

Εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ο ΑΝΑΔΟΦΟ υποχρεούται να οργανώσει και να 

παραδώσει στον ΕΡΓΟΔΟΣΗ (στην Σεχνική Τπηρεσία)  τα εξής: 

α. Πίνακα των απαιτούμενων βασικών ανταλλακτικών και αναλωσίμων υλικών για τη συντήρηση του Η/Μ 

εξοπλισμού του Νοσοκομείου που ανήκει στο πεδίο ευθύνης του. 

β. Καθηκοντολόγιο του προσωπικού του. 

Επίσης, καθ' όλο το διάστημα του χρόνου ισχύος της σύμβασης, ο ΑΝΑΔΟΦΟ υποχρεούται να διαχειρίζεται και 

να παρακολουθεί: 

γ. Δελτία Αναγγελίας Βλάβης ή Επισκευής, στα οποία εγγράφονται καθημερινώς όλες οι παρατηρηθείσες 

βλάβες και ανωμαλίες στο έργο όπως και οι εργασίες που γίνονται για την άρση αυτών, τα υλικά που 

χρησιμοποιήθηκαν και γενικά οποιαδήποτε σχετικά στοιχεία απαιτούνται. Οι ως άνω εγγραφές θα 

θεωρούνται από τον ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΣΑ. Σα Δελτία θα αρχειοθετούνται με ευθύνη του ΑΝΑΔΟΦΟΤ και θα 

φυλάσσονται στο γραφείο υντήρησης του Νοσοκομείου. 

δ. Μητρώα συντήρησης – επισκευών των σημαντικότερων μηχανημάτων και συσκευών του τομέα ευθύνης του 

ΑΝΑΔΟΦΟΤ (πχ. Τποσταθμός, Λεβητοστάσιο, Χυχροστάσιο), τα οποία θα βρίσκονται στους χώρους 

εγκατάστασης των μηχανημάτων και θα ανανεώνονται κάθε μήνα. 

ε. Αρχείο σε ηλεκτρονική μορφή, στο οποίο θα καταγράφονται, για κάθε μηχάνημα του τομέα ευθύνης του 

ΑΝΑΔΟΦΟΤ, όλες οι εργασίες αποκατάστασης βλαβών και προληπτικής συντήρησης. 

το προσωπικό του ΑΝΑΔΟΦΟΤ θα διατεθούν χώροι του τεχνικού τμήματος. Επίσης, ο ΕΡΓΟΔΟΣΗ θα διαθέσει 

στο Μηχανικό του ΑΝΑΔΟΦΟΤ όλα τα απαραίτητα σχέδια, διαγράμματα, έντυπα που αφορούν στον Η/Μ 

εξοπλισμό του πεδίου ευθύνης του ΑΝΑΔΟΦΟΤ. Με τη λήξη της σύμβασης, ο ΑΝΑΔΟΦΟ υποχρεούται να 

παραδώσει οτιδήποτε του διέθεσε ο ΕΡΓΟΔΟΣΗ (χώρους, έντυπα κλπ.) σε καλή κατάσταση. 

 

13. ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ 

Η συντήρηση του Η/Μ εξοπλισμού θα γίνεται σύμφωνα με: 

α. Σο πρότυπο ΕΛΟΣ HD 384 

β. Σην ισχύουσα Βιομηχανική Νομοθεσία (Β.Δ. 24 Νοεμ./17 Δεκ. 1953, όπως τροποποιήθηκε και 

συμπληρώθηκε μεταγενέστερα και λοιπές ισχύουσες διατάξεις). 

γ. Σους ισχύοντες Κανονισμούς, προδιαγραφές κλπ. του Ελληνικού Κράτους, ΣΕΕ, ΔΕΗ, ΟΣΕ, ΔΕΤΑΙ κλπ. 

δ. Σους Κανονισμούς ξένων τεχνολογικά προηγμένων χωρών (Αμερικανικούς, Αγγλικούς, Γερμανικούς, 

Γαλλικούς), όπου δεν υπάρχουν αντίστοιχοι Ελληνικοί ή είναι ανεπαρκείς. 

ε. Σις προδιαγραφές Η/Μ εγκαταστάσεων Νοσοκομείων του Τπουργείου Τγείας (αριθ. έγκρισης 

ΔΤ8/Β/οικ.3668/2-8-2001). 

στ.  Σις οδηγίες κατασκευαστών των εγκ/σεων, μηχανημάτων και συσκευών. 

ζ.  Σους κανόνες της επιστήμης και της εμπειρίας. 

 

14. ΟΔΗΓΙΕ ΠΟΤ ΚΑΘΙΣΟΤΝ ΑΜΥΙΒΟΛΗ ΣΗΝ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΒΛΑΒΨΝ 

Αν κατά την πρόοδο των εργασιών, ο ΑΝΑΔΟΦΟ έχει την γνώμη ότι εδόθη εντολή από τον ΕΡΓΟΔΟΣΗ ή τον 

ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΣΑ για κάποια εργασία η οποία κάνει αμφίβολη την αποκατάσταση βλάβης ή τη λειτουργία 

εγκαταστάσεων ή έχει σαν συνέπεια παρέκκλιση από τους ισχύοντες κανονισμούς, τότε πρέπει πριν από την 

έναρξη κάθε σχετικής εργασίας να υποβάλλει αμελλητί με έγγραφο στον ΕΡΓΟΔΟΣΗ τις αντιρρήσεις του. 

 

15. ΑΥΑΛΕΙΑ ΕΡΓΟΤ 

15Α. ΖΗΜΙΕ Ε ΣΡΙΣΟΤ ΚΑΙ ΣΙ ΠΕΡΙΟΤΙΕ ΑΤΣΨΝ 

Ο ΑΝΑΔΟΦΟ είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που στρέφεται κατά της ζωής, υγείας, 

σωματικής ακεραιότητας, περιουσίας και οποιωνδήποτε άλλων προσωπικών ή περιουσιακών υλικών ή άλλων 

αγαθών παντός τρίτου, συμπεριλαμβανομένων του ΕΡΓΟΔΟΣΗ, του προσωπικού του Νοσοκομείου, των ασθενών, 

των επισκεπτών, του εξοπλισμού του Νοσοκομείου και του προσωπικού υπηρεσίας Επίβλεψης, μόνον όταν ο 

κίνδυνος αυτός προέρχεται από τη μη καλή εκτέλεση του έργου από προσωπικό του ΑΝΑΔΟΦΟΤ. 

15Β. ΑΣΤΦΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕ ΣΟ ΕΡΓΑΣΙΚΟ ΠΡΟΨΠΙΚΟ 
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Ο ΑΝΑΔΟΦΟ είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ζημιά ή βλάβη η οποία θα προξενηθεί από εργατικό 

ατύχημα σε εργάτες ή άλλα πρόσωπα τα οποία χρησιμοποιεί στο έργο, είναι υποχρεωμένος να απαλλάξει τον 

ΕΡΓΟΔΟΣΗ από κάθε πληρωμή γι' αυτές τις ζημιές ή βλάβες καθώς και για κάθε απαίτηση, ενέργεια, έξοδα και 

επιβαρύνσεις σχετικές με αυτές, εκτός αν προκύπτει σοβαρή παράλειψη ή εσκεμμένη ενέργεια του ΕΡΓΟΔΟΣΗ. 

15Γ. ΑΥΑΛΙΗ ΕΡΓΑΣΙΚΟΤ ΚΑΙ ΤΠΑΛΛΗΛΙΚΟΤ ΠΡΟΨΠΙΚΟΤ 

Ο ΑΝΑΔΟΦΟ είναι υποχρεωμένος να ασφαλίζει κατά ατυχημάτων σε ασφαλιστικές εταιρείες, αναγνωρισμένες 

από το Ελληνικό Δημόσιο, το εργατικό και υπαλληλικό προσωπικό του που έχει σχέση με το έργο, εφόσον αυτό 

δεν υπάγεται στις κοινωνικές ασφαλίσεις ούτε καλύπτεται η ασφάλιση αυτή με τις πάσης φύσεως εισφορές που 

επιβάλλονται από το Νόμο για το Ι.Κ.Α., το Ε.Σ., Α.Ε.Σ.. και Ξ.Ε. και τυχόν άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς, 

για τις οποίες εισφορές ευθύνεται και επιβαρύνεται αποκλειστικά ο ΑΝΑΔΟΦΟ και η αντίστοιχη δαπάνη 

συμπεριλαμβάνεται στην αμοιβή του. Ο ΑΝΑΔΟΦΟ οφείλει πριν από κάθε πληρωμή να προσκομίζει στην 

ΕΠΙΒΛΕΧΗ βεβαίωση πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών του προσωπικού που χρησιμοποιεί στο έργο. 

Επίσης, όσον αφορά την καταβολή των νομίμων επιβαλλομένων εισφορών προς τους ασφαλιστικούς 

οργανισμούς Ι.Κ.Α. κλπ, ο ΑΝΑΔΟΦΟ οφείλει πριν από κάθε πληρωμή να προσκομίζει στην ΕΠΙΒΛΕΧΗ 

βεβαιώσεις για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του προς αυτούς σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον Νόμο 

(ασφαλιστική ενημερότητα). 

 

16. ΑΝΨΣΕΡΑ ΒΙΑ 

Κανένας από τους συμβαλλόμενους δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων 

του, αν η παράλειψη αυτή είναι απόρροια ανωτέρας βίας, δηλαδή συνθηκών που διαφεύγουν του ελέγχου του 

συμβαλλόμενου, εφόσον έχει επιδείξει την προσήκουσα προσοχή και επιμέλεια ενός λογικού και συνετού 

συμβαλλόμενου και δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν και αποτραπούν από αυτόν. Ενδεικτικά, γεγονότα 

ανωτέρας βίας συνιστούν: 

α) Θεομηνίες, Υυσικές καταστροφές, Πλημμύρες, εισμοί, Πυρκαγιές. 

β) Απεργίες αναγνωρισμένων συνδικαλιστικών οργανώσεων και μερών, επιβολή στρατιωτικού νόμου, πολεμική 

σύρραξη, εμπάργκο. 

Κάθε συμβαλλόμενο μέρος υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά 

που συνιστούν ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στο άλλο μέρος τα απαραίτητα 

αποδεικτικά στοιχεία. 

Κατά την διάρκεια του γεγονότος της ανωτέρας βίας, το μέρος που την επικαλείται οφείλει να λάβει κάθε 

πρόσφορο μέτρο, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι ζημιογόνες συνέπειές του και να καταβάλει κάθε δυνατή 

προσπάθεια ώστε τα αποτελέσματα της ανωτέρας βίας να αρθούν χωρίς καθυστέρηση. 

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τον ΑΝΑΔΟΦΟ, αυτός οφείλει έναντι τιμήματος που θα εκτιμηθεί και συμφωνηθεί 

αμοιβαία, να αποκαταστήσει τις ζημίες που προκαλούνται από τις παραπάνω αιτίες. 

 

17. ΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ 

ε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ο ΑΝΑΔΟΦΟ και το Προσωπικό της ακολουθούν τις οδηγίες και εντολές του 

ΕΡΓΟΔΟΣΗ διευκολύνοντας το έργο και την αποστολή του Νοσοκομείου στις νέες συνθήκες, ανεξάρτητα από 

προγράμματα, σχεδιασμούς και άλλες δεσμεύσεις που απορρέουν από την σύμβαση. Ο χαρακτηρισμός των 

συνθηκών «έκτακτης ανάγκης» γίνεται με απόφαση των αρμόδιων κρατικών οργάνων. 

 

18. ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΗ 

Τποκατάσταση του ΑΝΑΔΟΦΟΤ με τρίτο για την παροχή μέρους ή του συνόλου υπηρεσιών ή εκχώρηση 

απαγορεύεται χωρίς έγκριση του ΕΡΓΟΔΟΣΗ. 

ε εξαιρετικές περιπτώσεις και μετά από πρόταση της ΕΠΙΒΛΕΧΗ και γνωμοδότηση της ΔΙΕΤΘΤΝΟΤΑ 

ΤΠΗΡΕΙΑ μπορεί να εγκριθεί η υποκατάσταση με απαλλαγή του ΑΝΑΔΟΦΟΤ από την ευθύνη του προς τον 

ΕΡΓΟΔΟΣΗ, αν αυτό επιβάλλεται από το συμφέρον της σύμβασης και ο ΑΝΑΔΟΦΟ βρίσκεται σε προφανή 

αδυναμία να τηρήσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις. 

Τποκατάσταση μπορεί να γίνει μόνο όταν ο υποκατάστατος του ΑΝΑΔΟΦΟΤ έχει τα ίδια προσόντα που 

απαιτήθηκαν για την ανάθεση του έργου και με την προϋπόθεση ότι αποδέχεται τους όρους της σύμβασης και 

την ανάληψη των σχετικών υποχρεώσεων. 
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19. ΠΡΟΘΕΣΕ ΕΡΓΑΙΕ 

Αν κατά την διάρκεια της σύμβασης κριθεί αναγκαία η εκτέλεση εργασιών που δεν είχαν προβλεφθεί αλλά 

κρίνονται απολύτως απαραίτητες, ή προκύπτει επείγουσα ανάγκη, ή υπάρχουν απρόβλεπτα γεγονότα, ή 

ανωτέρα βία, ή η ανάθεση σε τρίτο θα δημιουργούσε προβλήματα στην ορθή τήρηση της σύμβασης, ή δεν είναι 

δυνατός ο διαχωρισμός από την κύρια σύμβαση λόγω οικονομικών, τεχνικών ή άλλων σοβαρών λόγων που 

δυσκολεύουν τον ΕΡΓΟΔΟΣΗ, είναι δυνατή η ανάθεση πρόσθετων εργασιών στον ΑΝΑΔΟΦΟ, με τίμημα που 

αμοιβαία θα συμφωνηθεί ύστερα από πρόταση της ΕΠΙΒΛΕΧΗ και εισήγηση της ΔΙΕΤΘΤΝΟΤΑ ΤΠΗΡΕΙΑ 

προς τον ΕΡΓΟΔΟΣΗ. 

Ο ΑΝΑΔΟΦΟ δεν δύναται να αρνηθεί την εκτέλεση των επιπλέον εργασιών χωρίς αιτιολόγηση. Άρνηση χωρίς 

σοβαρή αιτιολόγηση δύναται να εκληφθεί εκ μέρους του ΕΡΓΟΔΟΣΗ ως αιτία έκπτωσης του ΑΝΑΔΟΦΟΤ. 

 

20. ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΥΟΡΨΝ – ΔΙΑΙΣΗΙΑ 

Κάθε διαφορά που θα ανακύψει μεταξύ του ΕΡΓΟΔΟΣΗ και του ΑΝΑΔΟΦΟΤ θα παραπέμπεται για επίλυση στο 

Σεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος - Σμήμα Ηπείρου. ε περίπτωση μη επίλυσης των διαφορών, αρμόδια είναι τα 

Ελληνικά Δικαστήρια της περιοχής που εκτελείται η σύμβαση. 

 

21. ΕΚΣΕΛΕΗ ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΑ ΣΗΝ ΤΠΑΡΞΗ ΔΙΑΥΨΝΙΑ 

Διαφωνίες, διενέξεις και διαφορές που τυχόν ανακύψουν κατά την εκτέλεση της ύμβασης δεν δικαιολογούν 

την εκ μέρους του ΑΝΑΔΟΦΟΤ άρνηση παροχής των υπηρεσιών και εκτέλεσης των καθηκόντων του όπως αυτά 

προβλέπονται στη σύμβαση, εκτός αν τούτο ρητώς προβλέπεται από το Νόμο ή τη σύμβαση. Αν παρότι δεν 

υφίσταται τέτοιο δικαίωμα, ο ΑΝΑΔΟΦΟ αρνηθεί την εκτέλεση της σύμβασης, ο ΕΡΓΟΔΟΣΗ μπορεί να κηρύξει 

τον ΑΝΑΔΟΦΟ έκπτωτο. 

 

22. ΠΛΗΜΜΕΛΗ ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ - ΤΣΑΕΙ - ΕΚΠΣΨΗ ΑΝΑΔΟΦΟΤ 

Αν κατά την διάρκεια της σύμβασης, ο ΑΝΑΔΟΦΟ εκτελεί πλημμελώς τα καθήκοντά του και δεν πληροί τις 

υποχρεώσεις του που προκύπτουν από την σύμβαση, ο ΕΡΓΟΔΟΣΗ δύναται να εφαρμόσει σειρά μέτρων όπως 

έγγραφες παρατηρήσεις στο ημερολόγιο έργου, έγγραφες συστάσεις, δυσμενείς εκθέσεις, απαιτήσεις απόλυσης 

προσωπικού, περικοπές επί του λογαριασμού, απαίτηση αποκατάστασης ζημιών εγκαταστάσεων ή εξοπλισμού, 

απαίτηση καταβολής αποζημιώσεων κλπ. 

ε ακραίες παραβιάσεις της σύμβασης και εφόσον ο ΑΝΑΔΟΦΟ δεν συμμορφώνεται στις συστάσεις και άλλα 

μέτρα που λαμβάνει ο ΕΡΓΟΔΟΣΗ, προβλέπεται η κήρυξη του ΑΝΑΔΟΦΟΤ ως εκπτώτου όπως αναφέρεται στο 

αντίστοιχο άρθρο της Διακήρυξης, με παρακράτηση των εγγυητικών επιστολών και τη λήψη οποιονδήποτε άλλων 

μέτρων και ενεργειών (ενδίκων ή μη) που ο ΕΡΓΟΔΟΣΗ θα κρίνει ως προσφορότερα για την προάσπιση των 

συμφερόντων του. 

Η κήρυξη του ΑΝΑΔΟΦΟΤ ως έκπτωτου γίνεται με απόφαση του ΕΡΓΟΔΟΣΗ. Για τον σκοπό αυτό απαιτείται 

αναλυτική και αιτιολογημένη εισήγηση της ΕΠΙΒΛΕΧΗ και της ΔΙΕΤΘΤΝΟΤΑ ΤΠΗΡΕΙΑ. 

 

23. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΦΤΟ ΤΜΒΑΗ 

Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης είναι ΠΕΝΣΕ (5) μήνες από την υπογραφή της. Τπάρχει δυνατότητα 

χρονικής παράτασης της σύμβασης σε περίπτωση που δεν έχει εξαντληθεί το συμβατικό ποσό μετά από 

απόφαση του Διοικητικού υμβουλίου του Νοσοκομείου. 

 

24. ΛΤΗ ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΛΟΓΟΤ 

Ο ΕΡΓΟΔΟΣΗ δικαιούται να καταγγείλει μονομερώς και αζημίως γι' αυτόν τη σύμβαση εάν δεν εγκρίνει την 

υποκατάσταση του ΑΝΑΔΟΦΟΤ (βλ. παρ. 18), ή αν αυτός τεθεί υπό εκκαθάριση, ή υπό αναγκαστική διαχείριση. 

Πτώχευση του ΑΝΑΔΟΦΟΤ, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη λύση της σύμβασης, ενώ πτώχευση μέλους σύμπραξης ή 

κοινοπραξίας συνεπάγεται την δυνατότητα υποκατάστασης του πτωχεύσαντος μετά από έγκριση της 

Προϊσταμένης Αρχής.  

 

 



 

18 

25. ΠΛΗΡΨΜΕ – ΠΕΡΙΚΟΠΕ – ΚΡΑΣΗΕΙ 

Όπως αναφέρεται στη διακήρυξη, οι πληρωμές γίνονται μηνιαία. Ο λογαριασμός (που συνοδεύεται από 

πρωτόκολλο ποιοτικής - ποσοτικής παραλαβής, καθώς και βεβαιώσεις για φορολογική - ασφαλιστική 

ενημερότητα και πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών του προσωπικού) υπογράφεται από την ΕΠΙΒΛΕΧΗ, 

θεωρείται από την ΔΙΕΤΘΤΝΟΤΑ ΤΠΗΡΕΙΑ και εγκρίνεται από τον ΕΡΓΟΔΟΣΗ. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι 

στα τιμολόγια του ΑΝΑΔΟΦΟΤ να αναγράφεται το διάστημα για το οποίο έγινε παροχή υπηρεσιών. 

Η συμβατική αμοιβή του αναδόχου περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες (όπως έξοδα μετακινήσεων, ειδικά και 

γενικά έξοδα κλπ.) και το επιχειρηματικό του κέρδος μέχρι την ολοκλήρωση και παράδοση των εργασιών. Οι 

λόγοι προσαύξησης της αμοιβής προβλέπονται στο νόμο και στην παρούσα. Δεν αναγνωρίζονται άλλοι λόγοι 

προσαύξησης της αμοιβής. 

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΨΝ δύναται να κάνει περικοπή μέχρι 10% επί του εκάστοτε λογαριασμού στο βαθμό που 

διαπιστώνει πλημμελή τήρηση της σύμβασης. Για σοβαρές παραβιάσεις της σύμβασης η ΔΙΕΤΘΤΝΟΤΑ 

ΤΠΗΡΕΙΑ δύναται να περικόψει ύστερα από εισήγηση της ΕΠΙΒΛΕΧΗ μέχρι και 25%. Σέλος, ο ΕΡΓΟΔΟΣΗ 

διατηρεί το δικαίωμα περικοπής μέχρι και το 50% του μηνιαίου τιμήματος ύστερα από εισήγηση της 

ΔΙΕΤΘΤΝΟΤΑ ΤΠΗΡΕΙΑ, στο βαθμό που υπάρχει σοβαρή καταστρατήγηση της σύμβασης. 

 

26. ΛΗΞΗ ΤΜΒΑΗ 

Μετά την εκπνοή του συμβατικού χρόνου των εργασιών και μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών ο 

ΑΝΑΔΟΦΟ υποχρεούται: 

α. Να εκτελέσει παρουσία των εκπροσώπων της Σεχνικής Τπηρεσίας και τον ενδεχόμενο νέο ΑΝΑΔΟΦΟ όλες τις 

δοκιμές και λειτουργίες των εγκαταστάσεων που θα ορίσει η Τπηρεσία, προκειμένου να πραγματοποιηθεί 

ο έλεγχος και η παράδοση των εγκαταστάσεων. 

β. Να συντάξει και να υποβάλει στην υπηρεσία λεπτομερή έκθεση επί της κατάστασης των εγκαταστάσεων με 

τις σχετικές παρατηρήσεις και διαπιστώσεις του. 

γ. Να παραδώσει ενημερωμένα και υπογεγραμμένα όλα τα σχετικά βιβλία, μητρώα και λοιπά παραστατικά 

στοιχεία που θα έχουν τηρηθεί κατά τη διάρκεια των εργασιών, τα τεχνικά εγχειρίδια, τις οδηγίες 

συντήρησης, τα σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία πλήρως τακτοποιημένα και ταξινομημένα εντός 

φακέλων. 

Η εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών εκ μέρους του ΑΝΑΔΟΦΟΤ αποτελεί προϋπόθεση για την παραλαβή των 

εργασιών του, την εκκαθάριση, την οικονομική τακτοποίηση και τελική πληρωμή του, καθώς και την επιστροφή 

των εγγυητικών επιστολών του. ε περίπτωση καθυστέρησης ή αμέλειας του ΑΝΑΔΟΦΟΤ για την εκπλήρωση των 

εν λόγω υποχρεώσεων επιβάλλεται ποινική ρήτρα εις βάρος του. 

Εάν από τους εν λόγω ελέγχους διαπιστωθούν βλάβες, φθορές ή ζημιές των εγκαταστάσεων που έπρεπε να 

είχαν επισκευασθεί από τον ΑΝΑΔΟΦΟ ή παραλείψεις στη συντήρησή τους, τότε η υπηρεσία μπορεί να διατάξει 

την εκτέλεση των σχετικών αναγκαίων εργασιών από τον ΑΝΑΔΟΦΟ μέσα σε τακτή προθεσμία ανάλογη προς την 

έκταση των εργασιών. 

Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών συντάσσεται και υπογράφεται σχετικό πρακτικό και 

ακολουθεί η οικονομική εκκαθάριση των εργασιών και η τελική πληρωμή του ΑΝΑΔΟΦΟΤ. Η επιστροφή της 

εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης θα γίνει με την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των συμβατικών υποχρεώσεων, 

γεγονός που θα βεβαιώνεται με την έκθεση διεκπεραίωσης έργου από την ΕΠΙΒΛΕΧΗ, βεβαίωση της 

ΔΙΕΤΘΤΝΟΤΑ ΤΠΗΡΕΙΑ και σχετική απόφαση του ΕΡΓΟΔΟΣΗ. 

Με την ενδεχόμενη εγκατάσταση νέου ΑΝΑΔΟΦΟΤ και για διάστημα που θα κριθεί αναγκαίο από τον 

ΕΡΓΟΔΟΣΗ (όχι πέραν του τριμήνου), ο ΑΝΑΔΟΦΟ είναι υποχρεωμένος, χωρίς αποζημίωση, να δίδει κάθε 

πληροφορία και να παράσχει το απαραίτητο προσωπικό (υπεύθυνο Εργοταξίου, ή άλλο προσωπικό) για 

ενημέρωση και βοήθεια προκειμένου να συνεχιστεί η ομαλή λειτουργία του Νοσοκομείου. Οι πληροφορίες 

μπορούν να δοθούν είτε μέσω τηλεφώνου, είτε με την επιτόπου παρουσία προσωπικού του απερχόμενου 

ΑΝΑΔΟΦΟΤ στο Νοσοκομείο, ανάλογα με την περίπτωση και την κρίση του ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΣΑ. 

 

27. ΣΕΤΦΟ (ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΣΗΡΗΗ). 

Η Σεχνική Τπηρεσία μπορεί να διαθέσει τεύχος με το Αναλυτικό Ετήσιο Πρόγραμμα υντήρησης προς 

ενημέρωση των ενδιαφερομένων. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ΄ 

ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΨΗ (TEΤΔ) 

[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 φορέα1  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: Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Φατζηκώστα» 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Υορέα ΚΗΜΔΗ : 06020 

- Σαχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Σαχ. Κωδικός: Λεωφόρος Μακρυγιάννη 50/Ιωάννινα/45500 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: . Γκορίτσα 

- Σηλέφωνο: 2651366625 

- Ηλ. ταχυδρομείο: s.goritsa@gni-hatzikosta.gr  

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.gni-hatzikosta.gr  

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Σίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΨΝ 

ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΨΝ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΦΑΝΟΛΟΓΙΚΨΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΨΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ (CPV 50710000-5) 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗ: [……] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : Τπηρεσίες 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : Όχι 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): 15/17 Ο.Ε 

 

ΟΛΕ ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ Ε ΚΑΘΕ ΕΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΣΕΤΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΜΠΛΗΡΨΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΥΟΡΕΑ 

mailto:s.goritsa@gni-hatzikosta.gr
http://www.gni-hatzikosta.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 (ΑΥΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΥΜ στη χώρα εγκατάστασης του 

οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 

ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Σαχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι2 : 

Σηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) 

(εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία 

επιχείρηση3; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα, 

του άρθρου 20: ο οικονομικός φορέας είναι 

προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»4 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, 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 κατάλογο5: 

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 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 
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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:  

 

 

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 άλλους6; 

[] 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 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. 

 

α) [……] 

 

 

 

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 [……] 

Σαχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Σηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την 

εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό 

…): 

[……] 
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες7 

το 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: 

Τπάρχει 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 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: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

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 

ε 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) Φώρα 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 

- ε 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 

ΥΟΡΟΙ 

 

ΕΙΥΟΡΕ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ 

ΑΥΑΛΙΗ 

 

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 

[……][……][……] 
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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: 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 

εγκατάστασής24; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 

Φρειάζεται 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 : 

 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 

3) ε περίπτωση που οι πληροφορίες 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: 

[…................................…] 
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Γ: Σεχνική 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: 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και 

δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς25, 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 

ιδιωτικούς26: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη):  

[…...........] 

Περιγραφή ποσά ημερομηνί

ες 

παραλήπτες 

    
 

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) [……] 

8) Σο 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: 

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

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

[........], [.........]  
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Μέρος VI: Σελικές 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 είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να 

προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται27, 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 δωρεάν28. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], 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 Δήλώσης για τους σκοπούς τ... 

[προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, 

έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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1 Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) 

κα αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν 

2 Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

3 Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των 

μικρϊν και των μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται 

μόνο για ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ.  

Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο 

ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια 

ευρϊ. 

Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο 

ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια 

ευρϊ. 

Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ 

απαςχολοφν λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιών δεν 

υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια ευρώ και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 

εκατομμφρια ευρώ. 

4 Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι 

μειονεκτοφντων ατόμων. 

5 Τα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ. 

6 Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ. 

7 Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

είναι δυνατι θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  για επιτακτικοφσ λόγουσ 

δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.  

8 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 

2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42). 

9 Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ 

“διαφκορά”. 

10 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία 

ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 

τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 

τθσ 31.7.2003, ς. 54). Περιλαμβάνει επίςθσ τθ διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), 

«Κφρωςη και εφαρμογή τησ Σφμβαςησ ποινικοφ δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόςθετου ς΄ αυτήν 

Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε  προςθήκη καθόςον ςτο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφζρεται η κείμενη νομοθεςία). 

11 Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων 

των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)
  

όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 

48/Α) "Κφρωςη τησ Σφµβαςησ ςχετικά µε την προςταςία των οικονοµικών ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων και των ςυναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 
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12 Όπωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για 

τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ 

περιλαμβάνει επίςθσ τθν θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ 

εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο. 

13 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ 

ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ 

τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς.15) 
 
που ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) 

“Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ 

χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”. 

14 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και 

για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 

2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι 

νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και 

προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.". 

15 Η εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε) και 

προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον 

Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 

1 του άρκρου 73 ) 

16 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

17 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

18 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

19 Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία 

ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν 

περίοδο αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

20 Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ 

εξακολοφκθςθ, ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που 

λιφκθκαν.  

21 Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν 

Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια 

όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).  

22 Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ 

ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων 

καταβολισ φόρων ι αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου 

ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και  όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν 

ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν 

ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται 

λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο 

εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε 

ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ  
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23 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

24 Όπωσ περιγράφεται ςτο Παράρτθμα XI του Προςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα 

κράτθ μζλθ οφείλουν να ςυμμορφώνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Παράρτθμα αυτό. 

25 Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ 

που υπερβαίνει τα τρία ζτθ. 

26 Πρζπει να απαρικμοφνται όλοι οι παραλιπτεσ και ο κατάλογοσ πρζπει να περιλαμβάνει τόςο δθμόςιουσ 

όςο και ιδιωτικοφσ πελάτεσ για τα ςχετικά αγακά ι υπθρεςίεσ. 

27 Πρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

28 Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ 

(διαδικτυακή διεφθυνςη, αρχή ή φορζα ζκδοςησ, επακριβή ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που 

παρζχουν τη δυνατότητα ςτην αναθζτουςα αρχή ή ςτον αναθζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου απαιτείται, 

τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να ςυνοδεφονται από τη ςχετική ςυγκατάθεςη για την εν λόγω πρόςβαςη.  


