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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΟ  ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ  ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ                         Αθήνα, 10/12/2020 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ»                   Αρ.πρωτ.:34828 

Δ/νση  Διοικητικού-Oικονομικού                                                           Φ.(909,1300) 

Υποδ/ση Οικονομικού 

Τμήμα Προμηθειών 

Ταχ. Δ/νση: Λεωφ.  Αλεξάνδρας 171, ΑΘΗΝΑ 

Ταχ. Κωδ.: 115  22 

Πληροφορίες : Ε. Σταυρούλιας, Δαμάσκου Α. 

Τηλ. : 2106409144, 2106409292 

Fax :  2106420146 

E-mail: promith@agsavvas-hosp.gr 

 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η    Νο164 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 91636 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ (Η/Μ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΡΙΑ (3) ΕΤΗ, 

Π.Π.Υ.Υ.2020, CPV 50710000-5. 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 736.113,60€ 

 

(Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α') 

 

 

Ημερομηνία 
αποστολής 

δημοσίευσης 
στην Επίσημη 
Εφημερίδα της 

Ε.Ε. (TED) 

 
Ημερομηνία 
δημοσίευσης 

στο ΚΗΜΔΗΣ 

 
Ημερομηνία 

ανάρτησης της 
διακήρυξης στο 

ΕΣΗΔΗΣ 

Πέμπτη 

10/12/2020 

Τρίτη 

15/12/2020 

Τρίτη 

15/12/2020 
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Έχοντας υπόψη τις διατάξεις, όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν: 
1. Του Ν.2198/1994 (ΦΕΚ 43/Α/22-03-1994), άρθρο 24 (παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από εμπορικές 

επιχειρήσεις). 

2. Tου Ν. 2955/2001 (ΦΕΚ 256/Α/2-11-01) «Προμήθειες Νοσοκομείων ...».  

3. Του Ν.3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/14-2-05) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με τις 

διατάξεις του Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/10-11-2005). 

4. Του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/4-4-2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 

λοιπές διατάξεις» ως τροποποιήθηκε με το Ν. 3527/2007 (ΦΕΚ 25/Α/9-2-07).  

5. Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α/20-3-2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 

6. Του Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134/Α/18-6-2007) «Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις», όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του 

άρθρου 24 του Ν.3846/2010 (ΦΕΚ 66/Α/11-5-2010). 

7. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

¨Πρόγραμμα Διαύγεια¨ και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 23 του 

Ν.4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α/21-11-2013) «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις». 

8. Του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/15-7-2010) «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, 

ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις», άρθρο 68 αφορά συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής 

υπηρεσιών καθαρισμού ή φύλαξης ως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4144/2013. 

9. Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/30-9-2010) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων 

συμβάσεων-Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21
ης

 

Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25
ης

 Φεβρουαρίου 1992 (L76), 

όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 11
ης

 Δεκεμβρίου 2007 (L335)», όπως τροποποιήθηκε ή συμπληρώθηκε με το άρθρο 63 του Ν. 

4055/2012 (ΦΕΚ 51/Α/12-3-2012), με το άρθρο 28 του Ν.4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/25-01-2013), με το 

άρθρο 8 του Ν.4198/2013(ΦΕΚ 215/Α/11-10-2013) και ως ισχύει μέχρι σήμερα. 

10. Του Ν. 3984/2011, άρθρο 66 (ΦΕΚ 150/Α/27-6-2011) «Ρύθμιση θεμάτων Νοσοκομείων», ως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 47 του Ν.4272/2014 (ΦΕΚ 145/Α/11-7-2014) «Παρατηρητήριο Τιμών». 

11. Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου 

κεφαλαίου του ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες 

διατάξεις», ως τροποποιήθηκε με το άρθρο 238 του Ν. 4072 (ΦΕΚ 86/Α/11-04-2012). 

12. Του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ 52/Α/28-02-2013) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 

όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 73 του Ν.4146/2013 (ΦΕΚ 90/Α/18-04-2013) «Διαμόρφωση Φιλικού 

Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις» και το 

άρθρο 1 υποπαρ. Γ1 του Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/7-4-2014). 

13. Του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/9-5-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 

4093/2012 και 4127/2013» περί πληρωμής τιμολογίων εντός 60 ημερών. 

14. Του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/29-5-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και 

άλλες διατάξεις» ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. 

15. Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-3-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις,... και λοιπές 

ρυθμίσεις» (κατάργηση επικύρωσης αντιγράφων). 

16. Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-16) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών 

σύμφωνα με τις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του 

Ν.4600/2019 (ΦΕΚ 43/Α/9-3-2019) «Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών 

Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών 

και λοιπές διατάξεις» και τις διατάξεις του Ν.4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/1-4-2019) «Εναρμόνιση της 

ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 8
ης

 Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών 

που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή 

τους (ΕΕL 157 της 15.6.2016) – Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και 

Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις.)» και ισχύει σήμερα. 

17. Του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 

18. Του Π.Δ.39/2017 (ΦΕΚ 64/Α/4-5-2017) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον 

της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών». 
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19. Την υπ’ αριθμ. ΔΥ8δ/οικ.3607/892 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1060/Β/10-08-2001) «Εναρμόνιση της Ελληνικής 

Νομοθεσίας προς την Οδηγία 98/79/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27
ης

 

Οκτωβρίου 1998 για τα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα». 

20. Την υπ’ αριθμ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.1348 Υπ.Απόφ. (ΦΕΚ 32/Β/16-1-2004) «Αρχές και κατευθυντήριες 

γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων από τις εταιρείες». 

21. Την υπ’ αριθμ. 1108437/2565/ΔΟΣ/16-11-2005 Υπ.Απόφ. (ΦΕΚ 1590/Β/16-11-2005) «Καθορισμός 

Χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρείες». 

22. Την υπ’ αριθμ. 20977/23-8-2007 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1673/Β/23-08-2007) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των 

μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005». 

23. Την υπ’ αριθμ. 2/82452/0020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2441/Β/2-12-08) «Καθορισμός τιμής των καταχωρούμενων 

δημοσιεύσεων». 

24. Την υπ’ αριθμ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130644 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2197/Β/2-10-2009) «περί Ενεργών Εμφυτεύσιμων 

Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων». 

25. Την υπ’ αριθμ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2198/Β/2-10-2009)  «περί Ιατροτεχνολογικών 

Προϊόντων». 

26. Την υπ’ αριθμ. 57654/2017 Υπ.Απόφ. (ΦΕΚ 781/Β/23-5-17) «Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας του 

ΚΗΜΔΗΣ» 

27. Την υπ’ αριθμ. 08/31.5.2010 Υπ.Απόφ. (ΦΕΚ 777/Β/04-06-2010) «Όροι και κανόνες λειτουργίας και 

προϋποθέσεις δημοσιότητας του Παρατηρητηρίου Τιμών όλων των ειδών του άρθρου 10 του ν.3580/07». 

28. Την υπ’ αριθμ. 56902/215 Υπ.Απόφ. (ΦΕΚ 1924/Β/2-6-17) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  

29. Τις με υπ’ αριθμ. πρωτ. 32593/11-11-2020 Φ.(857) τεχνικές προδιαγραφές. 

30. Την υπ’ αριθμ.591/20-11-2020 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου περί έγκρισης πίστωσης (245.371.20 

Χ 3 έτη) 736.113,60€ για την διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού. (ΑΔΑ:ΨΗ3Ψ469ΗΔ8-ΘΝΨ).  

31. Την υπ’ αριθμ. πρωτ.54408/7-12-2020 (ΑΔΑ:ΨΩ5Σ469Η26-369) Απόφαση Διοικητή της 1
ης

 ΥΠΕ 

Αττικής περί έγκρισης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης από το Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ». 

32. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1364/07-12-2020 Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης 

(ΑΔΑ:Ω3ΓΧ469ΗΔ8-ΙΨΙ). 
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Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε  
 

1. Ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή μειοδοτικό διαγωνισμό σε ευρώ ελεύθερο είδος, για την 
ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών 
(Η/Μ) εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου και των παραρτημάτων του όπως 
αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' της παρούσας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
αυτής.  

2. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία 
τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) ημερών, από την ημερομηνία αποστολής 
δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στην Υπηρεσία Εκδόσεων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο ΚΗΜΔΗΣ. 

3. Τόπος – Χρόνος Διενέργειας Διαγωνισμού 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ 

ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  

ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & 

ΩΡΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & 

ΩΡΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Οι προσφορές θα 
υποβληθούν 
ηλεκτρονικά 

μέσω της 
διαδικτυακής 

πύλης 
www.promitheus.

gov.gr του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Τρίτη  

15/12/2020 

Τετάρτη 

20/01/2021 και 

ώρα 15:00μ.μ. 

Τρίτη 
26/01/2021 και 
ώρα 11:00π.μ. 

Η φυσική υποβολή των στοιχείων του ηλεκτρονικού (υπο)φακέλου 
«Δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνική προσφορά», τα οποία δεν έχουν 
εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν 
φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή, γίνεται στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου 
το αργότερο εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ως άνω καταληκτική 
ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής, ήτοι μέχρι την Δευτέρα 25/01/2021. 

4. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε 
ηλεκτρονικό φάκελο. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, 
δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της 
προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος 
βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης. Η αποσφράγιση 
των προσφορών γίνεται όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ' της παρούσης. 

5. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω, εφόσον 
ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο του έργου και πληρούν τους όρους 
και τις προϋποθέσεις της Διακήρυξης:  

α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής. 
β) Ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων 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. 

  

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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6. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς 
(προμηθευτές, πάροχοι υπηρεσιών, ανάδοχοι, εργολήπτες ή εργολάβοι) απαιτείται 
να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής 
ψηφιακής υπογραφής. Ο κατάλογος των Αρχών που παρέχουν ψηφιακή υπογραφή και 
έχουν έδρα τους στην Ελλάδα, αναφέρεται στην ιστοσελίδα της Αρχής 
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων: 
http//www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/Electronic_Communications/DigitalSignatures/
SupervisedList.html 
Στη συνέχεια εγγράφονται στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.-Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.qov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής: 
 

i. Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες αιτούνται μέσω του συστήματος την εγγραφή 
τους σε αυτό παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους 
όρους χρήσης του ταυτοποιούμενοι ως εξής: 
 Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού 

Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα 
χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα 
TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. 
Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το 
Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής 
Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 

 Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 
(ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό 
ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Identification Number) και ταυτοποιούνται με 
χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. 
Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το 
Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής 
Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 

 Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους 
και ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας: 
- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση 

στην ελληνική. 
- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με 

επίσημη μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο 
Παράρτημα IX Α για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, στο Παράρτημα 
IX Β για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα IX Γ 
για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του π.δ. 60/2θ07, και σύμφωνα 
με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του 
οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή 
του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός 
τριών (3) εργάσιμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή 
ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. 
 

ii. Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες 
ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος. 
 

iii. Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το 
αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο 
ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην 
ενεργοποίηση του λογαριασμού του. 
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7. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός, θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που 
επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής: 

7.1 
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΕΡΓΩΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

7.2 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ/ ΕΡΓΑΣΙΩΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ -
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

7.3 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ 
ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 

7.4 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ 

7.5 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ 

7.6 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓ. ΣΥΜΜΕΤ. & ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
ΣΤ1’ ΚΑΙ ΣΤ2’ 

7.7 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ’ 

7.8 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η’ 

7.9 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
(ΕΕΕΣ)/ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ 
ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ’ 

7.10 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι’ 

 
8. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους 

προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία του διαγωνισμού συμπληρωματικές 
πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το 
αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας που έχει οριστεί για την 
παραλαβή των προσφορών. Σε περίπτωση επισπευσμένης διαδικασίας, όπως 
αναφέρεται στην παρ. 3 του άρθρου 27 του Ν.4412/16, η προθεσμία αυτή ανέρχεται σε 
τέσσερις (4) ημέρες.  Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό 
τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.qov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Αιτήματα 
παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών - διευκρινίσεων υποβάλλονται από 
εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά 
διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και 
απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά 
υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των 
ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται. 

9. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να 
διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν 
υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 
επτά (7) ημέρες κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 102 του Ν.4412/16. 

10. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να 
διευκρινίσουν, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη 
από επτά (7) ημέρες, το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς που 
έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ήσσονος σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις 
παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που η αναθέτουσα αρχή 
κρίνει ότι μπορεί να θεραπευτούν κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 102 του Ν.4412/16. 
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11. Η τελική επιλογή του προμηθευτή/αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης της 
Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού, βασιζόμενη στο οριζόμενο 
δια της παρούσης κριτήριο αξιολόγησης. 
 

12. Η προκήρυξη του διαγωνισμού θα σταλεί με ηλεκτρονικά μέσα στην Υπηρεσία 
Επισήμων Εκδόσεων της Ε.Ε. και η διακήρυξή του θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα 
του Γενικού Αντικαρκινικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ο ΑΓΙΟΣ 
ΣΑΒΒΑΣ» στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.agsavvas-
hosp.gr/Πληροφορίες/Διαγωνισμοί-Προμήθειες και στη διαδικτυακή πύλη: 
www.promitheus.gov.gr,  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
 
 

13. Κάθε θέμα που δεν αναφέρεται στη Διακήρυξη αυτή ρυθμίζεται από τις διατάξεις περί 
προμηθειών δημοσίου, όπως αυτές ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της 
παρούσης. 
 

Η Πρόεδρος Δ.Σ.-Διοικήτρια 

κ.α.α. 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

 

 

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΑΣΙΑΝΟΣ 

 

 

http://www.agsavvas-hosp.gr/Πληροφορίες/Διαγωνισμοί-Προμήθειες
http://www.agsavvas-hosp.gr/Πληροφορίες/Διαγωνισμοί-Προμήθειες
http://www.promitheus.gov.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΕΡΓΩΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Χαμηλότερη τιμή 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ-

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών επισκευής 

και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) 

εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου και των 

παραρτημάτων αυτού. 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΙΔΟΥΣ(CPV) 

CPV 50710000-5 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Όπως αναλυτικά ορίζονται στο  Παράρτημα ΣΤ2’ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  

& ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

«Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ 

ΒΑΡΥΝΕΙ 
ΚΑΕ: 0879 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 

197.880,00 ευρώ  
(μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) ή 

245.371,20 ευρώ  
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)  

Φ.Π.Α. Ο ΙΣΧΥΩΝ 
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Τρία (3) έτη 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (365) 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΕΠΟΜΕΝΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 1. α. Ποσοστό 0,07% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. επί της καθαρής 

αξίας του τιμολογίου (άρθρο 4 παρ.3 του Ν.4013/2011 

όπως ισχύει). 

β. Ποσοστό 0,00252% για κράτηση Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. επί της 

καθαρής αξίας του τιμολογίου για τέλος χαρτοσήμου και 

εισφοράς υπέρ ΟΓΑ (άρθρο 7 της Υ.Α. 5143 ΦΕΚ 

3335/Β/2014).  

2. α. Ποσοστό 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π. επί της καθαρής αξίας 

του τιμολογίου (άρθρο 350 παρ.3 του Ν.4412/16). 

β. Ποσοστό 0,00216% για κράτηση Α.Ε.Π.Π. επί της 

καθαρής αξίας του τιμολογίου για τέλος χαρτοσήμου και 

εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. (άρθρο 6 της ΚΥΑ 1191 ΦΕΚ 

969/Β/17). 

3. Ποσοστό 2% υπέρ Οργ. Ψυχικής Υγείας επί της καθαρής 

αξίας του τιμολογίου μετά την αφαίρεση των 

προηγουμένων κρατήσεων (άρθρο 3 του  Ν.3580/2007). 

4. Φόρος εισοδήματος 4% επί της καθαρής αξίας μετά την 

αφαίρεση των ανωτέρω κρατήσεων (άρθρο 24 του 

Ν.2198/94).  
      Στις υπηρεσίες ο φόρος εισοδήματος αντί για 4% είναι 8%. 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ 

ΝΟΜΙΣΜΑ ΕΥΡΩ 

ΓΛΩΣΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ/ΕΡΓΑΣΙΩΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΧΡΟΝΙΚΟΥ 

ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΠΙΘΑΝΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΑΞΙΑ (ΕΥΡΩ) 

1 

Υπηρεσίες επισκευής και 
συντήρησης 
ηλεκτρομηχανολογικών 
εγκαταστάσεων του 
Νοσοκομείου και των 
παραρτημάτων του. 

Μήνας 36 
16.490,00€ 

/Μήνα 
593.640,00€ 

Φ.Π.Α. 24% 142.473,60€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α 24% ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ 245.371,20€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α 24% ΓΙΑ ΤΡΙΑ (3) ΕΤΗ 736.113,60€ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1.1. Τρόπος υποβολής προσφορών 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους 

οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά και ψηφιακά υπογεγραμμένες, μέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.qov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και 

ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η 

δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και 

οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από 

το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης. 
Η προσκόμιση στο Νοσοκομείο των απαιτούμενων από τη διακήρυξη 
«Δικαιολογητικών συμμετοχής-Τεχνικής προσφοράς», θα πρέπει να γίνει το αργότερο 
εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής 
υποβολής προσφορών.  
Διευκρίνιση: H οικονομική προσφορά καθώς και οποιαδήποτε συμπληρωματικά 
στοιχεία αυτής υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά. 
 

 
1.2. Περιεχόμενο προσφορών 
Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:  
(α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 
προσφορά» και  
(β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 
*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα. 
Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν 
με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του 
που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. 

1.2.1. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνική 
προσφορά» 

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» 

υποβάλλονται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς 

δικαιολογητικά συμμετοχής καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς. 

Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται: 
α) Δικαιολογητικά συμμετοχής (ως το Παράρτημα ΣΤ της διακήρυξης). 
Η εγγύηση συμμετοχής και το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)/ 
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) ως το συνημμένο σχέδιο του 

Παραρτήματος Θ’ της παρούσης διακήρυξης.  
Οδηγία υποβολής εντύπου ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ: Για την υποβολή του στο διαγωνισμό θα πρέπει 

πρώτα να το υποβάλλετε μέσω της ιστοσελίδας https://espdint.eprocurement.gov.gr ως 

οικονομικοί φορείς και να επιλέξετε τηλεφόρτωση του σχετικού αρχείου espd-request που 

θα βρείτε στα συνημμένα αρχεία της διακήρυξης μας στο ΕΣΗΔΗΣ, ώστε να το 

συμπληρώσετε, να το εκτυπώσετε σε μορφή PDF και αφού το υπογράψετε ψηφιακά να το 

υποβάλλετε ως δικαιολογητικό συμμετοχής.  

Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)/Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 

Δήλωσης (ΤΕΥΔ) υπογράφεται από τον εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα. Ως 

εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει 

από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της 

προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.qov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
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εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη 

διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

 
β) Τεχνική προσφορά (ως τα Παραρτήματα ΣΤ1’ και ΣΤ2’ της διακήρυξης). 

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» 

υποβάλλονται ως τεχνική προσφορά όλα τα απαιτούμενα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ όπως αναλυτικά περιγράφονται στα 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤ1’ και ΣΤ2’.  
Η τεχνική προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος ως το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ1’ καθώς και τις 
τεχνικές προδιαγραφές του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤ2’. Στην συνέχεια, το σύστημα 
παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά 
και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην 
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά 
υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 
περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να 
παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 
Εφόσον απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί 
στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων 
επισυνάπτει στην τεχνική του προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά 
ηλεκτρονικά αρχεία. 
Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (δηλ. Prospectus σε μορφή PDF ή 
συμπιεσμένα), θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό 
οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση 
ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα 
αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων 
(Prospectus) του κατασκευαστικού οίκου. Προσφορές που δεν είναι σύμφωνες με 
τα παραπάνω οριζόμενα απορρίπτονται. 
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην 

ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 

γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η 

Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). 

Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην 

ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της 

εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία 

έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται 

από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια 

έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που 

κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 

συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από 

πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά 

νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό 

τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να 

συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του 

αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.Τονίζεται ιδιαίτερα ότι 

οι Τεχνικές Προσφορές δεν πρέπει να έχουν καμία απολύτως άμεση ή έμμεση 

αναφορά στα οικονομικά στοιχεία των Προσφορών. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί 

κάτι τέτοιο, η προσφορά αποκλείεται από περαιτέρω αξιολόγηση κατόπιν 

γνωμοδότησης της Επιτροπής. 
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γ) Φυσική υποβολή των στοιχείων του ηλεκτρονικού (υπο)φακέλου 
«Δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνική προσφορά». 

Φυσική υποβολή απαιτείται ΜΟΝΟ για τα δικαιολογητικά συμμετοχής, τα 
στοιχεία και τα τυχόν απαιτούμενα δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του 
προσφέροντος που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό 
φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια 
στοιχεία ενδεικτικά είναι: η εγγύηση συμμετοχής, τα πιστοποιητικά που έχουν 
εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς.  
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όλα τα υπόλοιπα στοιχεία δεν απαιτούνται να προσκομισθούν σε 
φυσική μορφή αρκεί η ηλεκτρονική τους υποβολή σε μορφή .pdf. 
 

1.2.2. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά». 
Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως 
στον (υπό) φάκελο «Οικονομική Προσφορά». 
Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό 
ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται 
από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική 
φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου 
ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα 
παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 
ηλεκτρονικό αρχείο .pdf. 
Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές 
ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά 
υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 
 
Στην Οικονομική Προσφορά αναγράφεται η τιμή και ο τρόπος πληρωμής, όπως 
ορίζεται κατωτέρω: 

1.2.2.1. Τιμές 
1. Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ και για παράδοση του 

εμπορεύματος ελεύθερου μέχρι και εντός των αποθηκών που αναφέρονται 
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'. 

2. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση 
ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

3. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω 
εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα 
κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε. 

4. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη 
τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή για ολόκληρη την προσφερόμενη ποσότητα, η 
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

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

6. Dumping - εξαγωγικές επιδοτήσεις 
α-Η προσφορά απορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι 
εφαρμόζεται πολιτική τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής του 
προϊόντος ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος για εμπορία (τιμή 
Dumping) ή ότι το προσφερόμενο προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής 
επιδότησης. Οι προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των 
προαναφερθέντων μέτρων της χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της 
κατασκευάστριας εταιρίας. 
β-Οι προσφέροντες κατασκευαστές ή εμπορικοί εκπρόσωποι προϊόντων 
χωρών που δεν έχουν αποδεχθεί τα πρωτόκολλα Πολυμερών Συμφωνιών 
του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) ή δεν λειτουργούν στο 
πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης με την ΕΕ, οφείλουν 
εγγράφως να δηλώσουν με την προσφορά τους, ότι το προσφερόμενο 
προϊόν τους δεν είναι αποδέκτης πολιτικής τιμών πώλησης κάτω του 
κόστους κατασκευής ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος για εμπορία 
(τιμή Dumping) ή αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης.  
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γ-Δεν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι 
προσφέροντες προϊόντα προερχόμενα από τα κράτη-μέλη της Ε.Ε., τη 
Νορβηγία, την Ελβετία, τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, τον Καναδά την Αυστραλία, 
το Ισραήλ και τη Τουρκία καθώς και από κάθε άλλο κράτος που αποδέχεται 
και εφαρμόζει στον χρόνο που επιθυμεί, τα εν λόγω Πρωτόκολλα της 
Π.Ο.Ε. ή που συνδέεται με την Ε.Ε. στο πλαίσιο ολοκληρωμένης 
Τελωνειακής Ένωσης.  
Οι τιμές θα δίνονται ως εξής: 

Ι. Τιμή μονάδος σε ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων 
κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών για παράδοση των ειδών 
ελευθέρων, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' . 
ΙΙ. Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της 
ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα. 
ΙΙΙ. Για την διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής θα ληφθεί υπόψη, η τιμή 
της προσφοράς για παράδοση του είδους ελεύθερου στις αποθήκες του 
φορέα και το κόστος εγκατάστασης λειτουργίας και συντήρησης αν και 
όπως προβλέπεται από την τεχνική προδιαγραφή. 

7. Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιμή της οικονομικής 
προσφοράς χωρίς Φ.Π.Α. 

8. Επισημαίνεται ότι η συνολική προσφερόμενη τιμή της οικονομικής 
προσφοράς δεν θα πρέπει να ξεπερνά την προϋπολογισθείσα δαπάνη. 

9. Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές, θα 
εξετάζονται λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης 
κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό, θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να 
παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με τον 
οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας κατασκευής ή τις τεχνικές λύσεις 
που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο 
προσφέρων για την προμήθεια των ειδών ή την πρωτοτυπία των 
προτεινομένων προμηθειών, τις οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της 
προσφοράς. 

10. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες 
στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε 
προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 

11. Επισημαίνεται επίσης ότι, οι οικονομικές προσφορές των εταιρειών θα 
πρέπει να είναι ίσες ή χαμηλότερες των τιμών του καταγράφονται στο 
παρατηρητήριο του άρθρου 3 περίπτωση ιζ του Ν.3580/07. Για τον λόγο 
αυτό και προκειμένου να γίνει η σύγκριση των οικονομικών προσφορών 
με αυτές του Παρατηρητηρίου, θα πρέπει οι εταιρείες στην οικονομική 
τους προσφορά να αναγράφουν, εκτός από την τιμή του προσφερόμενου 
είδους, την παράγραφο και την τιμή με τα οποία αυτό έχει καταχωρηθεί 
στο παρατηρητήριο τιμών. Στην περίπτωση που το προσφερόμενο είδος 
δεν εντάσσεται στο Παρατηρητήριο τιμών αυτό θα πρέπει να 
αναγράφεται ρητά στην οικονομική προσφορά. 

12. Η σύγκριση των οικονομικών προσφορών θα γίνει με αυτές του 
Παρατηρητηρίου τιμών που θα ισχύουν την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών. 

13. Προσφορές οι οποίες αναγράφουν τιμές πάνω από το Παρατηρητήριο 
του άρθρου 3 περίπτωση ιζ του Ν.3580/07 θα απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. (Ν.3918/2011, άρθρo 13). 
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1.2.2.2. Τρόπος Πληρωμής 
Η πληρωμή θα γίνεται, για το μέρος της ποσότητας που θα παραδίδεται με τον 

αναλογούντα Φ.Π.Α μετά από κάθε τμηματική, οριστική ποιοτική και 

ποσοτική παραλαβή. 

Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία, ισχύουν τα όσα 

αναφέρονται στο άρθρο 200 του N.4412/16. Η πληρωμή θα γίνει με την 

προσκόμιση των παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις 

ανωτέρω διατάξεις και τα ορισθέντα στο Ν.4152/2013.  

 
1.2.2.3. Ρήτρα ηθικού περιεχομένου. 
Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που 

κατά παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας 

απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Οι 

προσφέροντες εφόσον δεν είναι και κατασκευαστές οφείλουν να είναι γνώστες 

της εφαρμογής της προαναφερθείσας ρήτρας στην κατασκευάστρια εταιρία του 

προϊόντος. 
 
 
Επισημαίνεται ότι: 
 

 Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από 

αυτόν με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της 

προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. 

 Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι τριακόσιες εξήντα πέντε (365) 

ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή για ένα (1) χρόνο προσμετρούμενες από την 

επομένη διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος 

μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους 

όρους της διακήρυξης συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών. 

 Ο χρόνος παράδοσης του υλικού που αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' της 

παρούσης αποτελεί απαράβατο όρο και η υπέρβασή του συνεπάγεται την 

απόρριψη της προσφοράς. 

 Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, χωρίς να έχουν κληθεί 

εγγράφως από την αναθέτουσα αρχή, δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

 Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. 

 Η προσφερόμενη τιμή θα δίνεται ανά είδος. 

 Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας για 

κάθε είδος χωριστά ανά α/α γραμμής. 
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2.  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών (άρθρο. 100 του Ν.4412/16) 

2.1. Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
1
 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της 

Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 

ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 

4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 

Προσφορά» όπως ορίζεται στην παρ.3 της σελ.4 της διακήρυξης εργάσιμη ημέρα μετά 

την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών όπως ορίζεται στην παρ.3 της σελ.4 

της διακήρυξης εργάσιμη ημέρα και αμέσως μετά αφού επιλέξει συστηματικά στο 

ΕΣΗΔΗΣ «Ολοκλήρωση αξιολόγησης: Δικαιολογητικά/Τεχνική» προβαίνει σε   

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά». 

 

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο 

άρθρο 2.2 της παρούσας, κάθε προσφέρων  αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα 

υποβληθέντα δικαιολογητικά τους καθώς και στα τεχνικά και οικονομικά τους στοιχεία, με την 

επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς, που έχουν χαρακτηρισθεί ως 

εμπιστευτικές. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να 

διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το 

περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 

4412/2016. 

 

2.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή 

προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων 

της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα 

υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το 

οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου
2
. 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών 

προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η 

αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την 

απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών 

προδιαγραφών και την αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω. 

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να 

συντάσσεται ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της 

λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή. 

  

                                                           
1
 Βλ. ιδίως παρ. 6 του άρθρου 100 και ΥΑ 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας 

του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (άρθρο 16) 
2
 Πρβλ και το άρθρο 72 παρ. 5 του ν. 4412/2016 “Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που 

φέρονται να       έχουν              εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά 
τους” 
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γ) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών 

προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά 

συμμετοχής έκρινε πλήρη και σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και 

συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την 

κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό 

κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην 

αναθέτουσα αρχή
3
 προς έγκριση. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 

αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 

προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) 

ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα 

άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. [Επισημαίνεται ότι η εκτίμηση και τα σχετικά αιτήματα προς τους 

προσφέροντες για την παροχή εξηγήσεων σχετικά με το αν μία προσφορά φαίνεται ασυνήθιστα 

χαμηλή εναπόκεινται στην κρίση είτε της Επιτροπής Διαγωνισμού, κατά την αξιολόγηση των 

υποβληθεισών προσφορών, είτε του αποφαινομένου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, κατά τη 

διαδικασία έγκρισης του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση η κρίση της 

αναθέτουσας αρχής σχετικά με τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές και την αποδοχή ή όχι των 

σχετικών εξηγήσεων εκ μέρους των προσφερόντων ενσωματώνεται στην ως κατωτέρω ενιαία 

απόφαση] 

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση 

μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται 

ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν 

τις ισότιμες προσφορές
4
.  [Επισημαίνεται ότι τα αποτελέσματα της κλήρωσης ενσωματώνονται 

ομοίως στην ως κατωτέρω ενιαία απόφαση] 

 

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία 

επικυρώνονται τα αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων
5
 («Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής», «Οικονομική Προσφορά-Τεχνική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με 

επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του 

συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο άρθρο 360 του Ν. 4412/16. 

  

                                                           
3
 μέσω του πιστοποιημένου χρήστη της αναθέτουσας αρχής στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ 

4
 Βλ. άρθρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016 

5
 ήτοι για όλες τις συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας άνω των 60.000, 00 ευρώ, στις οποίες αφορά το παρόν 

υπόδειγμα. Πρβλ. εδάφιο γ της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 18 του ν. 
4497/2017. 
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3. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ (άρθρο 103 του Ν.4412/16)  

3.1. Μετά την ολοκλήρωση της οικονομικής αξιολόγησης των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή 

ειδοποιεί εγγράφως μέσω ΕΣΗΔΗΣ τους προσφέροντες, στους οποίους πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση («προσωρινούς αναδόχους»), να υποβάλουν ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά εντός 

προθεσμίας δέκα (10) ημερών, τα εξής δικαιολογητικά: 

 

Παραπομπή στην δήλωση σας στο 
ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης ως αποδεικτικά μέσα της 

δήλωσης σας στο ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ 

  

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού  

Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 
καταδίκες 

 

Απόσπασμα σχετικού μητρώου, όπως του 
ποινικού 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 
οικονομικός φορέας, από το οποίο 
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι 
προϋποθέσεις. 
Η υποχρέωση αυτή αφορά: 
α) στις περιπτώσεις ΕΠΕ, ΟΕ και ΕΕ, τους 
διαχειριστές. 
β) στις περιπτώσεις ΑΕ, τον Διευθύνοντα 
Σύμβουλο και όλα τα μέλη του ΔΣ. 
Προσοχή: Αναλόγως να υποβληθεί το 
ισχύον κωδικοποιημένο καταστατικό του 
Γ.Ε.ΜΗ. από το οποίο να προκύπτουν οι 
διαχειριστές ή ο Διευθύνων Σύμβουλος ή τα 
μέλη του ΔΣ. 

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

 
↓ 

Καταβολή φόρων Φορολογική ενημερότητα. 
 

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης Ασφαλιστική ενημερότητα. 
 

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

 
 
↓ 

Παραβίαση υποχρεώσεων στους τομείς του 
εργατικού δικαίου 

Υπεύθυνη Δήλωση του οικονομικού φορέα 
με την οποία να δηλώνει τις πράξεις 
επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε 
βάρος του σε χρονικό διάστημα δύο (2) 
ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή 
αίτησης συμμετοχής. 

Πτώχευση Πιστοποιητικό περί μη κήρυξης σε 
πτώχευση από Πρωτοδικείο. 
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Διευκρίνιση: Εάν κάποιο από τα απαιτούμενα αποδεικτικά μέσα δεν εκδίδεται από κάποιο 

κράτος-μέλος ή χώρα, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 

βεβαίωση ή, στα κράτη-μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 

υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 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. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία 

αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται κάποιο ή κάποια από τα ανωτέρω αποδεικτικά έγγραφα μέσα ή 

ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις απαιτούμενες περιπτώσεις. 

3.2. Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 

υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα 

συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε 

αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται 

αυτό επαρκώς και κατ' ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 

3.3. Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών είτε διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 

δηλώθηκαν, είναι ψευδή ή ανακριβή, ή ότι δεν υπεβλήθησαν στον προκαθορισμένο χρόνο τα 

απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα αυτών, ή εκ των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών δεν 

αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από 

τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος 

και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104 του Ν.4412/16, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής 

η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 

αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων 

κριτηρίων ανάθεσης όπως έχουν οριστεί στη διακήρυξη, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η 

προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες είτε δεν 

υπέβαλε το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών ή τα υποβληθέντα δεν καλύπτουν τις 

απαιτήσεις της διακήρυξης η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

3.4. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 

πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο 

αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του 

προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε κατακύρωσης της 

σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με 

την κατακυρωτική απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατά της κατακυρωτικής απόφασης χωρεί 

προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με το άρθρο 360 του Ν.4412/16.  
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4. ΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
 
4.1. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη 

ποσότητα από την προκηρυχθείσα ποσότητα μέχρι ποσοστού 30%, εφόσον πρόκειται για 

διαγωνισμό προϋπολογισθείσας αξίας μέχρι 100.000 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

4.2. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη 

ποσότητα από την προκηρυχθείσα μέχρι ποσοστού 15% εφόσον πρόκειται για διαγωνισμό 

προϋπολογισθείσας αξίας από 100.001 € και άνω συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

4.3. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης για ολόκληρη ή μικρότερη 

ποσότητα από την προκηρυχθείσα μέχρι ποσοστού 50%. 

4.4. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του ποσοστού 50%, απαιτείται προηγουμένη 

αποδοχή από τον προμηθευτή. 

 

 
5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

 
5.1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν 

νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το 

δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην 

Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 

5.2. Κάθε προσφορά συμπεριλαμβανομένης και αυτής των ΜΜΕ ή των ενώσεών τους κ.λ.π. 

συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα 

καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς ΦΠΑ ή της συνολικής 

προϋπολογισθείσης δαπάνης για την ποσότητα που επιτρέπεται να προσφερθεί. 

5.3. Η εγγύηση συμμετοχής θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το συνημμένο υπόδειγμα ή από το 

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (άρθρο 72 του Ν.4412/8-8-2016) και η παρεχόμενη 

εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της 

προσφοράς που ζητάει η διακήρυξη. 

5.4. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να 

καταθέτουν εγγύηση καλής εκτέλεσης που να καλύπτει το 5% της συνολικής αξίας των 

κατακυρωμένων ειδών χωρίς Φ.Π.Α.  

5.5. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το συνημμένο υπόδειγμα και η 

παρεχόμενη εγγύηση πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή να ισχύει μέχρι επιστροφής της 

στην Τράπεζα. 
 
 
6.  ΣΥΜΒΑΣΗ 
 
Μετά την ανακοίνωση της απόφασης κατακύρωσης και την επέλευση των εννόμων 
αποτελεσμάτων αυτής, η Αναθέτουσα Αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την 
υπογραφή της σύμβασης εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης 
ειδικής πρόσκλησης.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Μοναδικό κριτήριο για την ανάδειξη της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
προσφοράς είναι η τιμή. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
1. Το Νοσοκομείο θα έχει το δικαίωμα υποβολής παραγγελίας από την επόμενη της 

ημερομηνίας υπογραφής της Σύμβασης και σύμφωνα με τις ανάγκες του. 
2. Η εκτέλεση της Σύμβασης που θα υπογραφεί (Παραγγελίες, Επιτροπή Παραλαβής, 

Πληρωμές κ.λ.π.) θα γίνει από το Νοσοκομείο. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται 
μετά από κάθε τμηματική, οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή από το 
Νοσοκομείο.  

3. Σε κάθε τεχνική προσφορά οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται στην στήλη 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ των Παραρτημάτων ΣΤ1’ και ΣΤ2’ του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο 
ΕΣΗΔΗΣ να απαντούν συγκεκριμένα και όχι μονολεκτικά με «ΝΑΙ», η δε τεκμηρίωση 
της απάντησης των όπου χρειάζεται θα γίνεται στην επόμενη στήλη ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ.  

4. Στην στήλη ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ των Παραρτημάτων ΣΤ1’ και ΣΤ2’ να αναφέρονται 
ονομαστικά τα συνημμένα αρχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του οικονομικού φορέα 
που αφορούν την αντίστοιχη προδιαγραφή της υπηρεσίας, αναφέροντας τη συγκεκριμένη 
σελίδα και παράγραφο του ανάλογου αρχείου, διευκολύνοντας με αυτό τον τρόπο το 
έργο της επιτροπής.  
 

 

  





23 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ1’ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ &  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 91636 

A/A ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 164 

 

 

ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:    

   Α.1.Εγγυητική συμμετοχής στο διαγωνισμό, που αντιστοιχεί σε 

ποσοστό 2%, επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς 

ΦΠΑ  ή  το 2% του ποσού που καλύπτει την συνολική 

προϋπολογισθείσα αξία μόνο των προσφερομένων ειδών χωρίς 

ΦΠΑ. 

ΝΑΙ   

   Α.2.Το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)/ 
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) ως το σχέδιο 

του Παραρτήματος Θ’ της διακήρυξης. 

ΝΑΙ   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ2’ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ &  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 91636 

A/A ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 164 

ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ:    

   Β.1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΟΡΟΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ: Οι Η/Μ εγκαταστάσεις επί των οποίων θα 
παρεμβαίνουν οι τεχνίτες του αναδόχου ευρίσκονται στα κάτωθι 
περιγραφόμενα κτίρια που αποτελούν το νοσοκομείο και τα 
παραρτήματά του ως ακολούθως:  
α) Έξι (6) κεντρικά κτίρια ή πτέρυγες στην Λ. Αλεξάνδρας 171, ήτοι: 
κτίριο 1 ή Παλαιά πτέρυγα, κτίριο 2 ή κτίριο Αμφιθεάτρου, κτίριο 3 
ή Κεντρική πτέρυγα, κτίριο 4 ή ΒΔ πτέρυγα, κτίριο 5 ή ΒΑ πτέρυγα 
και κτίριο 6 ή Πειραματικό Κέντρο. Τα εν λόγω κτίρια έχουν 
διαφορετικό ύψος και επικοινωνούν μεταξύ της στα αντίστοιχα 
επίπεδα των ιδίων ορόφων όπου επιτρέπει το ύψος της. Η 
συνολική επιφάνειά της είναι 25.000m2.  
β) Παράρτημα KHN «Ν. Κούρκουλος» 6όροφο κτίριο, επί της οδού 
Ασωπίου 4 με τρία υπόγεια, συνολικής επιφανείας 4.000m2.  
γ) Παράρτημα επί της οδού Παράσχου 23, τριώροφο κτίριο 
συνολικής επιφανείας 480m2.  
δ) Παράρτημα Μαγνητικού Τομογράφου επί της Λ. Αλεξάνδρας 
119, επιφανείας 650m2.  
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ: 
1. Εγκατάσταση Ηλεκτρικών ισχυρών ρευμάτων: ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ. 
2. Εγκατάσταση Ηλεκτρικών ασθενών ρευμάτων: ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ. 
3. Ανελκυστήρες: ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΙ. 
4. Εγκατάσταση Κεντρικής Θέρμανσης – Λεβητοστάσιο: 
ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ. 
5. Εγκατάσταση υδραυλικών και αποχέτευσης: ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ, 
ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΒΛΑΒΩΝ. 
6. Εγκατάσταση Κλιματισμού (Ψύξη, θέρμανση, αερισμός): 
ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΒΛΑΒΩΝ. 
7 .Εγκαταστάσεις Πυρανίχνευσης: ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ. 
8. Μηχανολογικός Εξοπλισμός Εστιάσεως: ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ. 

ΝΑΙ   

   Β.2. ΩΡΑΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ: 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέσει της εργασία στο νοσοκομείο 
εννέα (9) τεχνίτες, με της ακόλουθες ειδικότητες και προσόντα: 

Α) Πέντε (5) Τεχνίτες ηλεκτρολόγους τουλάχιστον 2ης βαθμίδας 
(αρχιτεχνίτες) για την Α ειδικότητα και 1ης βαθμίδας (τεχνίτες) για 
την Δ ειδικότητα. 

ΝΑΙ   
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ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Β) Τέσσερις (4) Τεχνίτες θερμουδραυλικούς τουλάχιστον 2ης 
βαθμίδας (αρχιτεχνίτες υδραυλικοί) με ασκούμενες 
επαγγελματικές δραστηριότητες στην 1η και 2η ειδικότητα. 

Ο ανάδοχος θα καταθέσει στην Υπηρεσία επικυρωμένα αντίγραφα 
των πτυχίων και των αδειών ονομαστικά για το κάθε άτομο. Οι 
τεχνίτες των ειδικοτήτων ηλεκτρολόγου και θερμουδραυλικού 
πρέπει να διαθέτουν εμπειρία (προυπηρεσία) σε ισοδύναμες 
εγκαταστάσεις με αυτές του νοσοκομείου. 
Οι εν λόγω τεχνίτες θα ενταχθούν στο προσωπικό λειτουργίας των 
συνεργείων ηλεκτρολόγων, υδραυλικών και του Λεβητοστασίου 
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (ΔΤΥ), όπου μαζί με το 
υπάρχον μόνιμο προσωπικό θα εκτελούν: 

 Εργασίες ελέγχου, επιτήρησης, συντήρησης και επισκευής 
βλαβών της Η-Μ εγκαταστάσεις, καθώς και κάλυψη βαρδιών: α) 
ειδικότητας ηλεκτρολόγου οι ηλεκτροτεχνίτες και β) ειδικότητας 
υδραυλικού και βάρδιες επιτήρησης Λεβητοστασίου οι 
θερμουδραυλικοί. 

   Β.2.1.1. Αντικείμενο και προσόντα αιτούμενου προσωπικού 
ειδικότητας ηλεκτρολόγου:  

Το αντικείμενο των ηλεκτροτεχνιτών θα είναι η συντήρηση, 
επισκευή βλαβών, και η επιτήρηση των ηλεκτρολογικών 
εγκαταστάσεων ισχυρών (φωτισμού, κίνησης, υποσταθμού) και 
ασθενών ρευμάτων του Νοσοκομείου. 
Θα πρέπει δε να διαθέτουν: 
Σύμφωνα με το Π.Δ. 108-2013 για την άσκηση των 
επαγγελματικών δραστηριοτήτων ο τεχνίτης οφείλει να έχει 
βεβαίωση αναγγελίας, ενώ ο αρχιτεχνίτης, ο συντηρητής και ο 
εγκαταστάτης οφείλουν να έχουν την αντίστοιχη άδεια ή 
βεβαίωση αναγγελίας του αρχιτεχνίτη ή συντηρητή ή εγκαταστάτη 
ηλεκτρολόγου.  
Συγκεκριμένα στο νοσοκομείο απαιτείται η απασχόληση 
τεχνίτου ειδικότητας ηλεκτρολόγου που κατατάσσεται στην 
δεύτερη (2η) βαθμίδα αρχιτεχνίτη ηλεκτρολόγου για της 
ασκούμενες επαγγελματικές δραστηριότητες της Α’ ειδικότητας, 
και τουλάχιστον στην πρώτη βαθμίδα (1η) τεχνίτης ηλεκτρολόγος 
1ης ομάδας για της ασκούμενες επαγγελματικές δραστηριότητες 
της Δ’ ειδικότητας. (Π.Δ. 108-2013, ΦΕΚ 141Α-12.6.2013). 

ΝΑΙ   

   Β.2.2.2. Αντικείμενο και προσόντα αιτούμενου προσωπικού 
ειδικότητας ηλεκτρολόγου:  

Το αντικείμενο των ηλεκτροτεχνιτών θα είναι η συντήρηση, 
επισκευή βλαβών, και η επιτήρηση των ηλεκτρολογικών 
εγκαταστάσεων ισχυρών (φωτισμού, κίνησης, υποσταθμού) και 
ασθενών ρευμάτων του Νοσοκομείου. 
Θα πρέπει της να διαθέτουν: 
Βιογραφικό με απόδειξη της εμπειρίας της σε ηλεκτρολογικές 
εγκαταστάσεις παρόμοιες με του Νοσοκομείου, ή στην 
κατασκευή ηλεκτρολογικών έργων, κατά προτίμηση σε χώρους 
διακίνησης μεγάλου αριθμού ατόμων και ιδιαίτερα σε 
νοσηλευτικά ιδρύματα-Νοσοκομεία ή σε βιομηχανία. 

ΝΑΙ   
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ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

   Β.2.2.3. Αντικείμενο και προσόντα αιτούμενου προσωπικού 
ειδικότητας ηλεκτρολόγου:  

Το αντικείμενο των ηλεκτροτεχνιτών θα είναι η συντήρηση, 
επισκευή βλαβών, και η επιτήρηση των ηλεκτρολογικών 
εγκαταστάσεων ισχυρών (φωτισμού, κίνησης, υποσταθμού) και 
ασθενών ρευμάτων του Νοσοκομείου. 
Θα πρέπει της να διαθέτουν: 
5ετή αποδεδειγμένη προϋπηρεσία-εμπειρία, προτιμητέα σε Η/Μ 
εγκαταστάσεις Νοσοκομείων ή σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις. 
Η εν λόγω προϋπηρεσία-εμπειρία θα αποδεικνύεται με 
βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα και κατάθεση αντιγράφου 
των ασφαλιστικών εισφορών (ενσήμων). Της απαιτείται και 
υπεύθυνη δήλωση του φορέα (Νοσοκομείο ή βιομηχανία), όπου 
απασχολήθηκε κατά τα παρελθόντα έτη. 

ΝΑΙ   

   Β.2.3.1. Αντικείμενο και προσόντα αιτούμενου προσωπικού 
ειδικότητας υδραυλικού/θερμουδραυλικού:  

Το αντικείμενο των θερμουδραυλικών θα είναι η συντήρηση, 
επισκευή βλαβών των υδραυλικών εγκαταστάσεων και 
εγκαταστάσεων αποχέτευσης, καθώς και επιτήρηση της 
λειτουργίας των εγκαταστάσεων και των μηχανημάτων του 
Λεβητοστασίου. 
Θα πρέπει να διαθέτουν: 
Σύμφωνα με το Π.Δ. 112/2012 για την άσκηση των 
επαγγελματικών δραστηριοτήτων, ο τεχνίτης οφείλει να έχει 
βεβαίωση αναγγελίας, ενώ ο αρχιτεχνίτης και ο εργοδηγός 
οφείλουν να έχουν την άδεια του αρχιτεχνίτη υδραυλικού ή την 
άδεια του εργοδηγού υδραυλικού αντίστοιχα.  
Συγκεκριμένα απαιτείται η απασχόληση τεχνίτου ή τεχνιτών 
ειδικότητας θερμουδραυλικού που θα πρέπει να κατατάσσεται 
στην δεύτερη (2η) βαθμίδα αρχιτεχνίτης υδραυλικός με 
ασκούμενες επαγγελματικές δραστηριότητες στην 1η και 2η 
ειδικότητα. (Π.Δ. 112-2012, ΦΕΚ 197A-17.10.2012). Το εν λόγω 
προσωπικό ειδικότητας υδραυλικού που θα απασχοληθεί στο 
νοσοκομείο απαιτείται για της επισκευές, να πραγματοποιεί και 
συγκολλήσεις σωληνώσεων, επομένως πρέπει να έχει γνώση 
ηλεκτροσυγκόλλησης. Η κατοχή από τον υδραυλικό της 
αντίστοιχης πιστοποίησης ηλεκτροσυγκολλητού είναι προαιρετική. 

ΝΑΙ   

   Β.2.3.2. Αντικείμενο και προσόντα αιτούμενου προσωπικού 
ειδικότητας υδραυλικού/θερμουδραυλικού:  

Το αντικείμενο των θερμουδραυλικών θα είναι η συντήρηση, 
επισκευή βλαβών των υδραυλικών εγκαταστάσεων και 
εγκαταστάσεων αποχέτευσης, καθώς και επιτήρηση της 
λειτουργίας των εγκαταστάσεων και των μηχανημάτων του 
Λεβητοστασίου. 
Θα πρέπει της να διαθέτουν: 
Βιογραφικό με απόδειξη της εμπειρίας της σε θερμουδραυλικές 
εγκαταστάσεις παρόμοιας δυναμικότητας με του Νοσοκομείου. 
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   Β.2.3.3. Αντικείμενο και προσόντα αιτούμενου προσωπικού 
ειδικότητας υδραυλικού/θερμουδραυλικού: 

Το αντικείμενο των θερμουδραυλικών θα είναι η συντήρηση, 
επισκευή βλαβών των υδραυλικών εγκαταστάσεων και 
εγκαταστάσεων αποχέτευσης, καθώς και επιτήρηση της 
λειτουργίας των εγκαταστάσεων και των μηχανημάτων του 
Λεβητοστασίου. 
Θα πρέπει της να διαθέτουν: 
5ετή αποδεδειγμένη προϋπηρεσία-εμπειρία, προτιμητέα σε 
νοσηλευτικό ίδρυμα ή σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Η εν 
λόγω προϋπηρεσία-εμπειρία θα αποδεικνύεται με βεβαίωση 
του ασφαλιστικού φορέα και κατάθεση αντιγράφου των 
ασφαλιστικών εισφορών (ενσήμων). Της απαιτείται και 
υπεύθυνη δήλωση του φορέα (Νοσοκομείο ή βιομηχανία), όπου 
απασχολήθηκε κατά τα παρελθόντα έτη. 

ΝΑΙ   

   Β.2.4.1. Εκτέλεση βαρδιών προσωπικού του αναδόχου: 

Οι βάρδιες των τεχνιτών στο νοσοκομείο διαμορφώνονται ανά 
ειδικότητα ως εξής: 
α) Οι ηλεκτρολόγοι καλύπτουν εκ περιτροπής 3 βάρδιες ανά 
24ωρο καθ’ όλη την εβδομάδα (εργάσιμες και αργίες), 365 μέρες 
το χρόνο,  ήτοι: 
Πρωινή βάρδια: 07.00-15.00, από Δευτέρα έως και Κυριακή. 
Απογευματινή βάρδια: 15.00-23.00, από Δευτέρα έως και 
Κυριακή. 
Νυχτερινή βάρδια: 23.00-07.00, από Δευτέρα βράδυ έως και 
Κυριακή βράδυ. 
Αφού έχουν καλυφθεί οι 3 βάρδιες, οι υπόλοιποι ηλεκτρολόγοι 
εργάζονται: 
Κανονικό ωράριο: 07.00-15.00, από Δευτέρα έως και Παρασκευή. 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει το προσωπικό του 
κάθε μέρα, επί επτά ημέρες της εβδομάδος, κάθε μήνα, και για 
όλο τον χρόνο της σύμβασης, ως εξής: 
Της μεν δύο ηλεκτρολόγους σε δύο βάρδιες (1 βάρδια πρωινή 
και μία βάρδια απογευματινή), και της της σε κανονικό πρωινό 
ωράριο.  
Σημειώνεται ότι οι τεχνίτες θα δικαιούνται Ανάπαυσης της 
ορίζεται από την εργατική νομοθεσία. Επιπλέον τίμημα θα 
καταβάλλεται στον ανάδοχο μόνο εφόσον επιβάλλεται για λόγους 
βλάβης ή της επείγουσας περίστασης η παρουσία πέραν του 
ωραρίου της βάρδιας του ηλεκτρολόγου, και πάντα κατόπιν 
συνεννόησης με την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του 
νοσοκομείου. 
β) Οι θερμουδραυλικοί θα καλύπτουν εκ περιτροπής της 
ακόλουθες βάρδιες στο Λεβητοστάσιο: 
Για την θερινή περίοδο, (1 Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου), δύο (2) 
βάρδιες ανά 24ωρο καθ’ όλη την εβδομάδα (εργάσιμες και 
αργίες), ήτοι: 
Πρωινή βάρδια: 06.00-14.00, και Απογευματινή βάρδια: 14.00-
22.00. 
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Για την χειμερινή περίοδο, (1 Νοεμβρίου έως 30 Απριλίου) τρεις 
(3) βάρδιες ανά 24ωρο καθ’ όλη την εβδομάδα (εργάσιμες και 
αργίες), ήτοι: 
Πρωινή βάρδια: 07.00-15.00, Απογευματινή βάρδια: 15.00-23.00, 
και Νυχτερινή βάρδια: 23.00-07.00. 

   Β.2.4.2. Διευκρινίζεται ότι το προσωπικό του αναδόχου που θα 
εκτελεί βάρδια, αυτή θα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
εργατική νομοθεσία και θα δικαιούται ανάπαυσης. Οι άδειες του 
προσωπικού του αναδόχου καθορίζονται αποκλειστικά από τον 
ανάδοχο, και το Νοσοκομείο ουδεμία υποχρέωση έχει στο να 
παρέχει άδεια στο προσωπικό του αναδόχου. Της περιπτώσεις 
αδειοδότησης του προσωπικού του αναδόχου από τον ανάδοχο, 
της υποχρεούται να αντικαταστήσει το προσωπικό του που έχει 
άδεια, με ισάριθμο προσωπικό του αντίστοιχης ειδικότητας. 
Μείωση του προσωπικού του αναδόχου δεν επιτρέπεται για 
οποιονδήποτε λόγο. 

ΝΑΙ   

   Β.3. ΤΙΜΗΜΑ-ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ: 

 Ο ανάδοχος θα προσφέρει μηνιαίο τίμημα που θα καλύπτει όλα 
τα ανωτέρω. Της θα αναφέρει υποχρεωτικά πρόσθετη τιμή ή τιμές 
για αποζημίωση ωριαίας κανονικής εργασίας ή υπερωριακής 
εργασίας για πρόσθετη απασχόληση τεχνίτη ειδικότητας 
ηλεκτρολόγου, ή υδραυλικού ή της ειδικότητας. Θα αναφέρει της 
και τιμή βραδινής βάρδιας ηλεκτρολόγου ή τεχνίτη της 
ειδικότητας καθημερινής και αργίας, για την περίπτωση που 
χρειαστεί να καλύψει εκτάκτως ανάγκες του νοσοκομείου ή των 
παραρτημάτων του. Ο ανάδοχος θα δεσμεύεται για της τιμές 
αυτές στην διάρκεια της σύμβασης. 

ΝΑΙ   

   Β.4. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 

 Το αντικείμενο των τεχνιτών του αναδόχου μαζί με το υπάρχον 
μόνιμο προσωπικό των συνεργείων συντήρησης του Νοσοκομείου 
σκοπό έχει την εξασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας όλων 
των Η-Μ εγκαταστάσεων που έχει στην ευθύνη της η Διεύθυνση 
Τεχνικών Υπηρεσιών (ΔΤΥ) του Νοσοκομείου, με την επιτήρηση 
των καθ’ ύλην αρμοδίων μηχανικών της. Σε αυτό περιλαμβάνεται: 
1. Η υλοποίηση του Προγράμματος Συντήρησης των Η/Μ 
εγκαταστάσεων, της ΔΤΥ του Νοσοκομείου. 
2. Η θέση σε λειτουργία και η παύση λειτουργίας, ο έλεγχος 
λειτουργίας, η εκτέλεση χειρισμών, και η επισκευή βλαβών σε 
μηχανήματα και εγκαταστάσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα της 
ΔΤΥ του Νοσοκομείου. 
3. Η εκτέλεση βαρδιών μαζί με το υπάρχον μόνιμο προσωπικό των 
συνεργείων συντήρησης της της ειδικότητας, σύμφωνα με το 
πρόγραμμα που θα καθορίζεται από την ΔΤΥ του Νοσοκομείου. 

ΝΑΙ   

   Β.5.1. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ: 

Ηλεκτρολόγοι: Στα καθήκοντα των ηλεκτρολόγων είναι η 
συντήρηση, επισκευή βλαβών, και επιτήρηση των ηλεκτρολογικών 
εγκαταστάσεων ισχυρών (φωτισμού, κίνησης, υποσταθμού) και 
ασθενών ρευμάτων του Νοσοκομείου. Τις υποχρεώσεις των 

ΝΑΙ   





29 

ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ηλεκτρολόγων δεν περιλαμβάνεται η συντήρηση των 
ανελκυστήρων, είναι της  υποχρεωμένοι να προβαίνουν  της 
αναγκαίους απεγκλωβισμούς καθ’ όλη την υπηρεσία της, 
παράλληλα με τα υπόλοιπα καθήκοντά της. Σημειώνεται ότι ο 
ηλεκτρολόγος του αναδόχου που εκτελεί βάρδια σε ωράριο 
διαφορετικό του πρωινού καθημερινής, δηλαδή εργάζεται σε 
βάρδια είτε καθημερινή απόγευμα, είτε βάρδια Σαββάτου και 
Κυριακής (είτε πρωί είτε απόγευμα), τότε εκτός από της 
προγραμματισμένες εργασίες: Επιτηρεί την λειτουργία όλων των 
Η-Μ εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου, και λειτουργεί ως 
αποδέκτης ενδεχόμενων προβλημάτων σχετικών με της της 
εγκαταστάσεις (κτιριακές και Η/Μ) που έχει στην ευθύνη της η 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. Ο ηλεκτρολόγος βάρδιας 
υποχρεούται να αποκαταστήσει την ομαλή λειτουργία της 
εγκαταστάσεις, και για ότι δεν είναι της τεχνικές του δυνατότητες 
υποχρεούται να ακολουθήσει της εντολές της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών, την οποία έχει υποχρέωση να ενημερώνει 
έγκαιρα, και στην οποία αναφέρεται. 

   Β.5.2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ:  

Θερμουδραυλικοί: Στα καθήκοντα των θερμουδραυλικών θα είναι 
συντήρηση, επισκευή βλαβών της εγκαταστάσεις ύδρευσης και 
αποχέτευσης του νοσοκομείου και των παραρτημάτων του. Της 
στα καθήκοντα της θα είναι η επιτήρηση της λειτουργίας των 
εγκαταστάσεων και των μηχανημάτων του Λεβητοστασίου, 
σύμφωνα με τη νομοθεσία. 

ΝΑΙ   

   Β.6.1. Ο ανάδοχος της υποχρεούται: 

Να τηρεί καθ’ όλο το διάστημα του χρόνου ισχύος της σύμβασης 
ημερολόγιο εργασιών (αριθμημένο και θεωρημένο από την 
τεχνική υπηρεσία του νοσοκομείου) στο οποίο θα εγγράφεται 
καθημερινά κάθε συμβάν και κάθε εργασία. Θα καταχωρούνται 
της οι παρατηρούμενες βλάβες και ανωμαλίες, οι εργασίες που 
γίνονται για την επισκευή της, καθώς και οι εργασίες προληπτικής 
συντήρησης. 

ΝΑΙ   

   Β.6.2. Ο ανάδοχος της υποχρεούται: 

Να συμπληρώνει το τηρούμενο βιβλίο εργασιών της βάρδιας 
ηλεκτρολόγων, καθώς και τα τηρούμενα βιβλία Λεβητοστασίου ή 
Η/Μ εγκαταστάσεων, που τηρεί η τεχνική υπηρεσία του 
Νοσοκομείου. 

ΝΑΙ   

   Β.6.3. Ο ανάδοχος της υποχρεούται: 

Να εφοδιάσει το προσωπικό του, με τα απαραίτητα εργαλεία που 
απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών λειτουργίας και 
συντήρησης των Η/Μ Εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου, καθώς 
και με κατάλληλη και ομοιόμορφη ενδυμασία (τεχνική φόρμα). 

ΝΑΙ   

   Β.6.4. Ο ανάδοχος της υποχρεούται: 

Να απομακρύνει από το Νοσοκομείο αμέσως κάθε μέλος του 
προσωπικού που δείχνει αμέλεια ως της τα καθήκοντά του ή 
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συμπεριφέρεται άπρεπα και να μην επαναπροσλάβει τούτο σε 
οποιαδήποτε εργασία που να έχει σχέση με το έργο χωρίς την 
συγκατάθεση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (ΔΤΥ). Της το 
προσωπικό υποχρεούται να υπογράφει καθημερινά σε κατάσταση 
παρουσίας τόσο κατά την προσέλευσή του, όσο και κατά την 
αποχώρησή του. Η ημερήσια κατάσταση παρουσίας θα 
φυλάσσεται από τον υπεύθυνο της Τεχνικής Υπηρεσίας του 
Νοσοκομείου. Σε περίπτωση απουσίας μέλους του προσωπικού, 
να γίνεται αντικατάστασή του, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) 
ωρών. 

   Β.7. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ: 

1. Να τηρεί όλους της σχετικούς όρους της Σύμβασης. 
2. Να εκπληρώνει της της υποχρεώσεις του της το Δημόσιο, της 
ασφαλιστικούς φορείς και της κάθε τρίτο έγκαιρα και 
εμπρόθεσμα. 
3. Να χρησιμοποιεί αποκλειστικά τεχνικό προσωπικό που είναι 
ασφαλισμένο απ’ αυτόν, στο αρμόδιο Ασφαλιστικό Ταμείο ή 
Οργανισμό. Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύει 
σε εργαζόμενο του αναδόχου να εργασθεί, εάν δεν αποδείξει ο 
Ανάδοχος ότι είναι ασφαλισμένος. 
4. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση κάθε 
είδους ζημιάς ή βλάβης που θα προκληθεί της εγκαταστάσεις του 
Νοσοκομείου ή σε οποιονδήποτε τρίτο, εφόσον αυτή οφείλεται σε 
υπαιτιότητα των υπαλλήλων του ίδιου ανάδοχου ή των εργασιών 

του. 

ΝΑΙ   

   Β.7. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ: 

5. Ο ανάδοχος υποχρεούται με την υπογραφή της παρούσας 
σύμβασης, να καταθέσει στο Νοσοκομείο ονομαστική κατάσταση 
με το προσωπικό που θα απασχολεί θεωρημένη από το Υπουργείο 
Εργασίας. Κάθε μεταβολή θα γνωστοποιείται αμέσως στο 
Νοσοκομείο. Το Νοσοκομείο θα μπορεί να ελέγχει την έγκαιρη 
καταβολή των υποχρεώσεων του αναδόχου της αρμόδιους 
κρατικούς φορείς. Σε περίπτωση που δεν τηρούνται οι 
υποχρεώσεις της παραγράφου της το Νοσοκομείο έχει το 
δικαίωμα να μην εξοφλήσει τον ανάδοχο για τον τρέχοντα μήνα 
ως της τα μη καταβληθέντα ως άνω αντίστοιχα ποσά. 

ΝΑΙ   

   Β.7. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ: 

6. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιεί προσωπικό 
ειδικευμένο, υγιές, χωρίς να το βαρύνει ποινικό αδίκημα, άψογο 
από πλευράς συμπεριφοράς απέναντι  σε τρίτους και στο 
προσωπικό του Νοσοκομείου και το οποίο να τηρεί πιστά της 
διαδικασίες των Κρατικών Αρχών και του Νοσοκομείου, 
διαφορετικά ο ανάδοχος υποχρεούται στην άμεση αντικατάστασή 
του. Το προσωπικό, που πρόκειται να απασχολήσει ο ανάδοχος, 
θα πρέπει να κατανοεί, ομιλεί και να διαβάζει την Ελληνική 
γλώσσα σε βαθμό που να αντιλαμβάνεται της εντολές και οδηγίες 
για την εκτέλεση των καθηκόντων του . Σε περίπτωση 
απασχόλησης αλλοδαπών θα πρέπει αυτοί να είναι εφοδιασμένοι 
με νόμιμη Άδεια Εργασίας. 

ΝΑΙ   
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   Β.7. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ: 

7. Η αντικατάσταση οποιουδήποτε μέλους της Ομάδας με κάποιο 
άλλο ισοδύναμης εμπειρίας, που τυχόν γίνει από τον ανάδοχο, θα 
πρέπει να εγκρίνεται από την Δ/νση της Τεχνικής Υπηρεσίας του 
Νοσοκομείου. 

ΝΑΙ   

   Β.7. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ: 

8. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί της κείμενες διατάξεις 
σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων και είναι 
αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε 
ατύχημα που τυχόν συμβεί στο προσωπικό του. Το Νοσοκομείο 
δεν έχει καμία αστική ευθύνη για κάθε αξίωση εκ μέρους 
οποιουδήποτε υπαλλήλου του αναδόχου και η υποχρέωσή του, 
εξαντλείται πλήρως με την καταβολή της κάθε μήνα αμοιβής του 
αναδόχου. Επί πλέον ο ανάδοχος θα προσκομίσει κατάσταση 
όπου θα αναγράφεται για κάθε εργαζόμενο έλεγχος Mantoux, 
έλεγχος για ηπατίτιδα C και Β και εμβολιασμός έναντι της 
ηπατίτιδας Β, όπου ενδείκνυται. 

ΝΑΙ   

Γ. Όλοι οι προσφέροντες πρέπει να διαθέτουν & να προσκομίσουν 

τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 
   

 

1. Πιστοποιητικό του Οικείου Επιμελητηρίου, σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 75 του Ν. 4412/16, 

με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή του 

προσφέροντος σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του 

(συναφές με το είδος της προμήθειας του διαγωνισμού), 

κατά την ημέρα διενέργειας του Διαγωνισμού, και 

αφετέρου ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος 

μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

2. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος 

ή του υποψηφίου νομικού προσώπου (ΦΕΚ, καταστατικό 

και τροποποιήσεις αυτού) από τα οποία να πηγάζει ο 

έχων την αρμοδιότητα υπογραφής - υποβολής 

προσφοράς (Ν. 4412/16, άρθρο 93 εδάφιο γγ). 

3. Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 
9001:2015 /Quality Management System, με την 
επέκταση πεδίου δραστηριότητας για τη διαχείριση των 
φθοριούχων αερίων σύμφωνα με τον ΕΚ 2015/2067. 
Πεδίο Πιστοποίησης: 

 Ενεργειακές Υπηρεσίες, Τεχνική Συντήρηση & 
Διαχείριση Εγκαταστάσεων. 

 Διεκπεραίωση των εργασιών που περιγράφονται 
στον Κανονισμό ΕΕ 2015/2067 σε σταθερό εξοπλισμό 
ψύξης εξοπλισμό κλιματισμού και αντλιών 
θερμότητας που περιέχουν φθοριούχα αέρια του 
θερμοκηπίου. 

4. Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 
14001:2015 /Environmental Management System. Πεδίο 
Πιστοποίησης: 

ΝΑΙ   
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 Ενεργειακές Υπηρεσίες, 

 Τεχνική Συντήρηση & Facility Management 
5. Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας κατά OHSAS 

18001:2007 / Occupational Health & Safety Certification. 
Πεδίο Πιστοποίησης: 

 Ενεργειακές Υπηρεσίες, 

 Τεχνική Συντήρηση & Facility Management 
6. Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 

50001:2011 / Energy Management System. Πεδίο 
Πιστοποίησης: 

 Ενεργειακές Υπηρεσίες, 

 Τεχνική Συντήρηση & Facility Management 
7. Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 

39001:2012 / Road Traffic Safety Management System 
(Health & Safety Certification). 

8. Να διαθέτει μηχανογραφημένο σύστημα διαχείρισης 
συντήρησης (CMMS) με εξειδικευμένο λογισμικό. Να 
αναφέρεται ο συγκεκριμένος τύπος και έκδοση. 

9. Να διαθέτει υπηρεσία helpdesk εσωτερικά στην εταιρεία, 
η οποία να υλοποιείται από εργαζόμενους της εταιρείας 
με εξαρτημένη σχέση εργασίας (τουλάχιστον κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες). Να προσκομιστεί η 
κατάσταση προσωπικού θεωρημένη από την Επιθεώρηση 
Εργασίας. 

10. Να έχει παρέξει τουλάχιστον δύο (2) υπηρεσίες 
συντήρησης και λειτουργίας κτιριακών εγκαταστάσεων 
με εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ άνω των 4.000 KVA και 
ψυκτική ισχύ άνω των 10.000 kW cooling κατά τα 
τελευταία 3 έτη. Να προσκομίσει τα αντίστοιχα 
συμβόλαια. 

11. Να έχει εκτελέσει ενεργειακούς ελέγχους σε κτιριακές 
εγκαταστάσεις κατηγορίας Β’ ή Γ’ με πιστοποιημένα 
προσόντα μηχανικού ελεγκτή τάξης Γ’, με βάση τα διεθνή 
πρότυπα περί ενεργειακών ελέγχων (ΕΝ 16247-1,2,3). 

12. Να διαθέτει τουλάχιστον έναν Ενεργειακό Επιθεωρητή με 
εξαρτημένη σχέση εργασίας, με πιστοποιημένα προσόντα 
τουλάχιστον τάξης Α’. 

13. Να συντάξει ετήσια απολογιστική έκθεση για τις 
καταναλώσεις του νοσοκομείου με αξιολόγηση των 
καταναλώσεων και συνοπτικές προτάσεις για βελτιώσεις. 
Από το νοσοκομείο θα παρασχεθούν στους 
συμμετέχοντες όλα τα απαιτούμενα στοιχεία 
καταναλώσεων (λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος, 
ύδρευσης & φυσικού αερίου). 

14. Να διαθέτει με εξαρτημένη σχέση εργασίας τουλάχιστον: 
δύο (2) Ηλεκτρολόγους ή Μηχανολόγους Μηχανικούς 
κατ’ ελάχιστον 5ετούς εμπειρίας, καθώς και έναν (1) 
Πολιτικό Μηχανικό κατ’ ελάχιστον 5ετούς εμπειρίας. Να 
προσκομιστεί η κατάσταση προσωπικού θεωρημένη από 
την Επιθεώρηση Εργασίας. 

15. Να διαθέτει τουλάχιστον έναν Τεχνικό Ασφαλείας με 
εξαρτημένη σχέση εργασίας. Να προσκομιστεί η 
κατάσταση προσωπικού θεωρημένη από την Επιθεώρηση 
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Εργασίας. 
16. Βεβαίωση που θα λάβουν από την τεχνική υπηρεσία του 

Νοσοκομείου  και στην οποία θα αναφέρεται ότι έχουν 
επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις και έχουν προβεί σε 
επιτόπια εξέταση της θέσης και της κατάστασής τους, 
ώστε να γνωρίζουν όλες τις τοπικές συνθήκες του έργου. 

 
Σε περίπτωση ένωσης εταιρειών/κοινοπραξίας, το κάθε μέλος: 
17. Να έχει κύκλο εργασιών τελευταίων 3 ετών (2017-18-19), 

διπλάσιο από τον συνολικό προϋπολογισμό. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ’ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
Ονομασία Τράπεζας ………….. 

Κατάστημα ……………………………………Ημερομηνία έκδοσης………………. 

Προς το Γενικό Αντικαρκινικό Oγκολογικό  

 Νοσοκομείο Αθηνών 

            “Ο Άγιος Σάββας” 

Λ.Αλεξάνδρας 171 -  Αθήνα 115 22 

 

Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής Αρ….……………………….. ΕΥΡΩ……………... 

 

   Έχουμε την τιμή να σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, 

παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ 

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ……….. οδός …………. αριθμός … ΤΚ ………..,} 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών  

α)…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 

β)……….…. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 

γ)………….. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων 

μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} 

και μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ………………………………… για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό 

της (τάδε του μηνός του έτους τάδε)….…………. για την προμήθεια (του τάδε είδους) συνολικής αξίας 

(συμπληρώνετε τον προϋπολογισμό με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) ..................................., 

σύμφωνα με τη με αριθμό................... Διακήρυξή σας.  

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό 

απορρέουσες υποχρεώσεις 

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας.} 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια από 

αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή 

Κοινοπραξίας.} 

   Το παραπάνω ποσό της εγγύησης τηρούμε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας, ολικά ή 

μερικά χωρίς καμιά από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης 

μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 

χαρτοσήμου. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, με την προϋπόθεση ότι 

το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.   

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………(Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι 

μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς, όπως αναφέρεται σχετικά στη 

διακήρυξη). 

Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και στα ΝΠΔΔ, 

συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το 

Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.  

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 

  





35 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η’ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ονομασία Τράπεζας ………….. 

Κατάστημα ……………………………………Ημερομηνία έκδοσης………………. 

Προς το Γενικό Αντικαρκινικό Ογκολογικό 

 Νοσοκομείο Αθηνών 

            “Ο Άγιος Σάββας” 

Λ.Αλεξάνδρας 171 -  Αθήνα 115 22 

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ....................... 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 

διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθμός ……. 

Τ.Κ. ………}  

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 

ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, 

και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με 

αριθμό................... που αφορά στο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας 

του διαγωνισμού) …………. για την προμήθεια (του τάδε είδους) συνολικής αξίας 

(συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) 

………........, σύμφωνα με τη με αριθμό................... Διακήρυξή σας. 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 

καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 

ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη 

ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας 

ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.  

Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο 

και στα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των 

εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.  

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ’ 

Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)/ Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης 

(ΤΕΥΔ). 

Διατίθεται στο ΕΣΗΔΗΣ ως συνημμένο της παρούσης διακήρυξης: 

 Σε μορφή PDF με το όνομα ΕΕΕΣ_ΤΕΥΔ. 

 Σε μορφή XLM με το όνομα ΕΕΕΣ_ΤΕΥΔ.xml. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι’ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ 3 ΕΤΗ 

ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ Γ.Α.Ο.Ν.Α.΄΄Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ΄΄ 

ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΡΕΙΑΣ «………………………………..» 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ (Η/Μ) 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ  

ΔΑΠΑΝΗ ……………………………………€ (με ΦΠΑ) 

CPV 50710000-5 
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13. ΑΡΘΡΟ 13. ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ..........................46 

14. ΑΡΘΡΟ 14. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ...............................................................................................47 

15. ΑΡΘΡΟ 15. ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ .........................................................................................................................47 

16. ΑΡΘΡΟ 16. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ .......................................................................................48 

17. ΑΡΘΡΟ 17. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ .....................................................48 

18. ΑΡΘΡΟ 18. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ.................48 

19. ΑΡΘΡΟ 19. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ ............................................................................................................................49 

20. ΑΡΘΡΟ 20. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ................................................................................................49 

21. ΑΡΘΡΟ 21. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ .................................................................................................................49 

22. ΑΡΘΡΟ 22. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ...............................................................49 

 

  





38 

Στην Αθήνα σήμερα την 15
η
 του μηνός Ιανουαρίου του 2018, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: 

 

Αφενός 

Το Νοσοκομείο με την επωνυμία Γενικό Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο 

Άγιος Σάββας», που εδρεύει  στην Αθήνα επί της οδού Λ. Αλεξάνδρας 171 Τ.Κ.11522, που 

εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από 

…………………………………………, Πρόεδρο του Δ.Σ.- Διοικητή του Νοσοκομείου και το 

οποίο στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «το Νοσοκομείο» 

 

και αφετέρου 

Η εταιρεία με την επωνυμία «………………………………» που εδρεύει στ.. 

…………………………………, επί της οδού …………………………………….., Τ.Κ. ……, 

έχει αριθμό φορολογικού μητρώου ΑΦΜ ………………………………, υπάγεται στη ΔΟΥ 

…………………………………………. και εκπροσωπείται νόμιμα από τους 

……………………………………………………………………………………….….…………

……………………………………………………………………………….,  και η οποία στο 

εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο Ανάδοχος» 

 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

1) Την υπ. αριθ. ………………. διακήρυξη του Νοσοκομείου για την ανάδειξη αναδόχου 

υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. 

2) Την ……………… ηλεκτρονική Προσφορά του Αναδόχου. 

3) Την υπ. Αριθ. ………………………………… απόφαση Δ.Σ. του Νοσοκομείου, με την οποία 

κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός στον Ανάδοχο.  
Συμφώνησαν καί έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Με την παρούσα, το Νοσοκομείο αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει, έναντι της αμοιβής που 

αναφέρεται πιο κάτω στην παρούσα, την υλοποίηση των υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης 

των ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων.  

Οι υπηρεσίες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση, την υπ' αριθμ 

………………. διακήρυξη και σε συνδυασμό με την Προσφορά του Αναδόχου και την υπ' αριθμ 

……………………………….. απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού. 

ΑΡΘΡΟ 2. ΟΡΟΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
Οι Η/Μ εγκαταστάσεις επί των οποίων θα παρεμβαίνουν οι τεχνίτες του αναδόχου ευρίσκονται στα κάτωθι 

περιγραφόμενα κτίρια που αποτελούν το νοσοκομείο και τα παραρτήματά του ως ακολούθως: 

α) Έξι (6) κεντρικά κτίρια ή πτέρυγες στην Λ. Αλεξάνδρας 171, ήτοι: κτίριο 1 ή Παλαιά πτέρυγα, κτίριο 2 ή κτίριο 

Αμφιθεάτρου, κτίριο 3 ή Κεντρική πτέρυγα, κτίριο 4 ή ΒΔ πτέρυγα, κτίριο 5 ή ΒΑ πτέρυγα και κτίριο 6 ή 

Πειραματικό Κέντρο. Τα εν λόγω κτίρια έχουν διαφορετικό ύψος και επικοινωνούν μεταξύ τους στα αντίστοιχα 

επίπεδα των ιδίων ορόφων όπου επιτρέπει το ύψος τους. Η συνολική επιφάνειά τους είναι 25.000m
2
. 

β) Παράρτημα KHN «Ν. Κούρκουλος» 6όροφο κτίριο, επί της οδού Ασωπίου 4 με τρία υπόγεια, συνολικής 

επιφανείας 4.000m
2
. 

γ) Παράρτημα επί της οδού Παράσχου 23, τριώροφο κτίριο συνολικής επιφανείας 480m
2
.  

δ) Παράρτημα Μαγνητικού Τομογράφου επί της Λ. Αλεξάνδρας 119, επιφανείας 650m
2
. 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η-Μ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ: 
1. Εγκατάσταση Ηλεκτρικών ισχυρών ρευμάτων : 

ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ. 

2. Εγκατάσταση Ηλεκτρικών ασθενών ρευμάτων  
ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ. 

3. Ανελκυστήρες. 

ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΙ. 
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4. Εγκατάσταση Κεντρικής Θέρμανσης - Λεβητοστάσιο.  

ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΙ, & ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ. 

5. Εγκατάσταση υδραυλικών και αποχέτευσης:  

ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ. 

6. Εγκατάσταση Κλιματισμού:(Ψύξη – θέρμανση – αερισμός). 

ΕΛΕΓΧΟΙ, & ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ. 

7. Εγκαταστάσεις Πυρανίχνευσης: 

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ. 

8. Μηχανολογικός Εξοπλισμός Εστιάσεως. 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ. 

ΩΡΑΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ: 
Ο ανάδοχος θα πρέπει να απασχολεί …………….. τεχνίτες, με τις ακόλουθες ειδικότητες και προσόντα:  

 …………………. Τεχνίτες ηλεκτρολόγους τουλάχιστον 2ης βαθμίδας (αρχιτεχνίτες) για 

την Α ειδικότητα και 1ης βαθμίδας (τεχνίτες) για την Δ ειδικότητα. 

 ……………………. τεχνίτες θερμουδραυλικούς τουλάχιστον 2ης βαθμίδας (αρχιτεχνίτες 

υδραυλικοί) με ασκούμενες επαγγελματικές δραστηριότητες στην 1η και 2η ειδικότητα. 

Ο ανάδοχος θα καταθέσει στην Υπηρεσία επικυρωμένα αντίγραφα πτυχίων και αδειών ονομαστικά για το κάθε 

άτομο. 

Οι τεχνίτες του αναδόχου θα ενταχθούν στο προσωπικό λειτουργίας των συνεργείων 

Ηλεκτρολόγων, Υδραυλικών και του Λεβητοστασίου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

(ΔΤΥ), όπου μαζί με το υπάρχον μόνιμο προσωπικό θα εκτελούν: Εργασίες ελέγχου, 

επιτήρησης, συντήρησης και επισκευής βλαβών στις Η-Μ εγκαταστάσεις, καθώς και κάλυψη 

βαρδιών: α) ειδικότητας ηλεκτρολόγου οι ηλεκτροτεχνίτες και β) ειδικότητας υδραυλικού και 

βάρδιες επιτήρησης Λεβητοστασίου οι θερμουδραυλικοί. 

Συγκεκριμένα οι βάρδιες των τεχνιτών στο νοσοκομείο διαμορφώνονται ανά ειδικότητα ως εξής: 

α) Οι ηλεκτρολόγοι θα καλύπτουν εκ περιτροπής 3 βάρδιες ανά 24ωρο καθ’ όλη την εβδομάδα (εργάσιμες και 

αργίες), 365 μέρες το χρόνο,  ήτοι: 

Πρωινή βάρδια: 07.00-15.00, από Δευτέρα έως και Κυριακή. 

     Απογευματινή βάρδια: 15.00-23.00, από Δευτέρα έως και Κυριακή. 

     Νυχτερινή βάρδια: 23.00-07.00, από Δευτέρα βράδυ έως και Κυριακή βράδυ. 

Αφού έχουν καλυφθεί οι 3 βάρδιες, οι υπόλοιποι ηλεκτρολόγοι εργάζονται: 

Κανονικό ωράριο: 07.00-15.00, από Δευτέρα έως και Παρασκευή. 

     Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει το προσωπικό του κάθε μέρα, επί επτά ημέρες της εβδομάδος, 

κάθε μήνα, και για όλο τον χρόνο της σύμβασης, ως εξής: 

     Τους μεν δύο ηλεκτρολόγους σε δυο βάρδιες (1 βάρδια πρωινή και μία βάρδια απογευματινή), και τους 

άλλους σε κανονικό πρωινό ωράριο.  

 

β) Οι θερμουδραυλικοί θα καλύπτουν εκ περιτροπής τις ακόλουθες βάρδιες στο Λεβητοστάσιο: 

Για την θερινή περίοδο, (1 Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου), δύο (2) βάρδιες ανά 24ωρο καθ’ όλη την εβδομάδα 

(εργάσιμες και αργίες), ήτοι: 

Πρωινή βάρδια: 06.00-14.00, και  

     Απογευματινή βάρδια: 14.00-22.00. 

     Για την χειμερινή περίοδο, (1 Νοεμβρίου έως 30 Απριλίου) τρεις (3) βάρδιες ανά 24ωρο καθ’ όλη την 

εβδομάδα (εργάσιμες και αργίες), ήτοι: 

Πρωινή βάρδια: 07.00-15.00,  

     Απογευματινή βάρδια: 15.00-23.00, και  

     Νυχτερινή βάρδια: 23.00-07.00. 

Σημειώνεται ότι οι τεχνίτες θα δικαιούνται Ανάπαυσης όπως ορίζεται από την εργατική νομοθεσία. Επιπλέον 

τίμημα θα καταβάλλεται στον ανάδοχο μόνο εφόσον επιβάλλεται για λόγους βλάβης ή άλλης επείγουσας 

περίστασης η παρουσία πέραν του ωραρίου της βάρδιας των τεχνιτών, και πάντα κατόπιν συνεννόησης με την 

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου.  

 Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα βαρδιών του προσωπικού του αναδόχου σε συνδυασμό με το μόνιμο 

προσωπικό του Νοσοκομείου θα συντάσσεται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών (ΔΤΥ) σύμφωνα με 

τις ισχύουσες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας   
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 Οι άδειες του προσωπικού του αναδόχου καθορίζονται αποκλειστικά από τον ανάδοχο, και το Νοσοκομείο 

ουδεμία υποχρέωση έχει στο να παρέχει άδεια στο προσωπικό του αναδόχου. Στις περιπτώσεις αδειοδότησης 

του προσωπικού του αναδόχου από τον ανάδοχο, αυτός υποχρεούται να αντικαταστήσει το προσωπικό του 

που έχει άδεια, με ισάριθμο προσωπικό του αντίστοιχης ειδικότητας. Μείωση του προσωπικού του αναδόχου 

δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε λόγο 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
Το αντικείμενο των τεχνιτών του αναδόχου μαζί με το υπάρχον μόνιμο προσωπικό των συνεργείων συντήρησης του 

Νοσοκομείου σκοπό έχει την εξασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας όλων των Η-Μ εγκαταστάσεων που έχει 

στην ευθύνη της η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών (ΔΤΥ) του Νοσοκομείου, με την επιτήρηση των καθ΄ όλων 

αρμοδίων μηχανικών της. Σε αυτό περιλαμβάνεται: 

1. Η υλοποίηση του Προγράμματος Συντήρησης των Η-Μ εγκαταστάσεων, της ΔΤΥ του Νοσοκομείου. 

2. Η θέση σε λειτουργία και η παύση λειτουργίας, ο έλεγχος λειτουργίας, η εκτέλεση χειρισμών, και η 

επισκευή βλαβών σε μηχανήματα και εγκαταστάσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα της ΔΤΥ του 

Νοσοκομείου. 

3. Η εκτέλεση βαρδιών μαζί με το υπάρχον μόνιμο προσωπικό των συνεργείων συντήρησης της ίδιας 

ειδικότητας, σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα καθορίζεται από την ΔΤΥ του Νοσοκομείου. 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
Απασχολούμενο προσωπικό – καθήκοντα: 

Ι. Ηλεκτρολόγοι : 

       Στα καθήκοντα των ηλεκτρολόγων είναι η συντήρηση, επισκευή βλαβών, και επιτήρηση των 

ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ισχυρών (φωτισμού, κίνησης, υποσταθμού) και ασθενών 

ρευμάτων του Νοσοκομείου. Στις υποχρεώσεις των ηλεκτρολόγων δεν περιλαμβάνεται η 

συντήρηση των ανελκυστήρων, είναι όμως  υποχρεωμένοι να προβαίνουν  στους 

αναγκαίους απεγκλωβισμούς καθ’ όλη την υπηρεσία τους, παράλληλα με τα υπόλοιπα 

καθήκοντά τους. Σημειώνεται ότι ο ηλεκτρολόγος του αναδόχου που εκτελεί βάρδια σε 

ωράριο διαφορετικό του πρωινού καθημερινής, δηλαδή εργάζεται σε βάρδια είτε 

καθημερινή απόγευμα, είτε βάρδια Σαββάτου και Κυριακής (είτε πρωί είτε απόγευμα), τότε 

εκτός από τις προγραμματισμένες εργασίες: Επιτηρεί την λειτουργία όλων των Η-Μ 

εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου, και λειτουργεί ως αποδέκτης ενδεχόμενων προβλημάτων 

σχετικών με όλες τις εγκαταστάσεις (κτιριακές και Η-Μ) που έχει στην ευθύνη της η 

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. Ο ηλεκτρολόγος βάρδιας υποχρεούται να αποκαταστήσει 

την ομαλή λειτουργία στις εγκαταστάσεις, και για ότι δεν είναι στις τεχνικές του 

δυνατότητες υποχρεούται να ακολουθήσει τις εντολές της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών, την οποία έχει υποχρέωση να ενημερώνει έγκαιρα, και στην οποία αναφέρεται. 

ΙΙ. Θερμοϋδραυλικοί :  

Στα καθήκοντα των θερμοϋδραυλικών θα είναι συντήρηση, επισκευή βλαβών στις 

εγκαταστάσεις ύδρευσης και αποχέτευσης του νοσοκομείου και των παραρτημάτων του. Επίσης 

στα καθήκοντα τους θα είναι η επιτήρηση της λειτουργίας των εγκαταστάσεων και των 

μηχανημάτων του Λεβητοστασίου, σύμφωνα με τη νομοθεσία.  
Ο ανάδοχος επίσης υποχρεούται: 

1. Να τηρεί καθ’ όλο το διάστημα του χρόνου ισχύος της σύμβασης ημερολόγιο εργασιών (αριθμημένο και 

θεωρημένο από την τεχνική υπηρεσία του νοσοκομείου) στο οποίο θα εγγράφεται καθημερινά κάθε συμβάν και 

κάθε εργασία. Θα καταχωρούνται όλες οι παρατηρούμενες βλάβες και ανωμαλίες, οι εργασίες που γίνονται για την 

επισκευή τους, καθώς και οι εργασίες προληπτικής συντήρησης. 

2. Να συμπληρώνει το τηρούμενο βιβλίο εργασιών της βάρδιας ηλεκτροτεχνίτου, καθώς και τα τηρούμενα βιβλία 

Λεβητοστασίου ή Η-Μ εγκαταστάσεων, που τηρεί η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών (ΔΤΥ) του Νοσοκομείου. 

3. Να εφοδιάσει το προσωπικό του, με τα απαραίτητα εργαλεία που απαιτούνται νια την εκτέλεση των εργασιών 

λειτουργίας και συντήρησης των Η/Μ Εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου, καθώς και με κατάλληλη και ομοιόμορφη 

ενδυμασία (τεχνική φόρμα). 
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4. Να απομακρύνει από το Νοσοκομείο αμέσως κάθε μέλος του προσωπικού που δείχνει αμέλεια 

ως προς τα καθήκοντά του ή συμπεριφέρεται άπρεπα και να μην επαναπροσλάβει τούτο σε 

οποιαδήποτε εργασία που να έχει σχέση με το έργο χωρίς την συγκατάθεση της Διεύθυνσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών (ΔΤΥ). Επίσης το προσωπικό υποχρεούται να υπογράφει καθημερινά σε 

κατάσταση παρουσίας τόσο κατά την προσέλευσή του, όσο και κατά την αποχώρησή του. Η 

ημερήσια κατάσταση παρουσίας θα φυλάσσεται από τον υπεύθυνο της Τεχνικής Υπηρεσίας του 

Νοσοκομείου. Σε περίπτωση απουσίας μέλους του προσωπικού, να γίνεται αντικατάστασή του, 

μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ωρών. 

5.1. Να τηρεί όλους τους σχετικούς όρους της Σύμβασης. 

5.2. Να εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις του προς το Δημόσιο, τους ασφαλιστικούς φορείς και 

προς κάθε τρίτο έγκαιρα και εμπρόθεσμα. 

5.3.Να χρησιμοποιεί αποκλειστικά τεχνικό προσωπικό που είναι ασφαλισμένο απ’ αυτόν, στο 

αρμόδιο Ασφαλιστικό Ταμείο ή Οργανισμό. Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να 

απαγορεύει σε εργαζόμενο του αναδόχου να εργασθεί, εάν δεν αποδείξει ο Ανάδοχος ότι 

είναι ασφαλισμένος. 

5.4. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση κάθε είδους ζημιάς ή βλάβης που θα 

προκληθεί στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου ή σε οποιονδήποτε τρίτο, εφόσον αυτή 

οφείλεται σε υπαιτιότητα των υπαλλήλων του ίδιου ανάδοχου ή των εργασιών του. 

6. Ο ανάδοχος υποχρεούται με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης, να καταθέσει στο 

Νοσοκομείο ονομαστική κατάσταση με το προσωπικό που θα απασχολεί θεωρημένη από το 

Υπουργείο Εργασίας. Κάθε μεταβολή θα γνωστοποιείται αμέσως στο Νοσοκομείο. Το 

Νοσοκομείο θα μπορεί να ελέγχει την έγκαιρη καταβολή των υποχρεώσεων του αναδόχου στους 

αρμόδιους κρατικούς φορείς. Σε περίπτωση που δεν τηρούνται οι υποχρεώσεις της παραγράφου 

αυτής το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να μην εξοφλήσει τον ανάδοχο για τον τρέχοντα μήνα ως 

προς τα μη καταβληθέντα ως άνω αντίστοιχα ποσά. 

7. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιεί προσωπικό ειδικευμένο, υγιές, χωρίς να το 

βαρύνει ποινικό αδίκημα, άψογο από πλευράς συμπεριφοράς απέναντι  σε τρίτους και στο 

προσωπικό του Νοσοκομείου και το οποίο να τηρεί πιστά τις διαδικασίες των Κρατικών Αρχών 

και του Νοσοκομείου, διαφορετικά ο ανάδοχος υποχρεούται στην άμεση αντικατάστασή του. Το 

προσωπικό, που πρόκειται να απασχολήσει ο ανάδοχος, θα πρέπει να κατανοεί, ομιλεί και να 

διαβάζει την Ελληνική γλώσσα σε βαθμό που να αντιλαμβάνεται τις εντολές και οδηγίες για την 

εκτέλεση των καθηκόντων του . Σε περίπτωση απασχόλησης αλλοδαπών θα πρέπει αυτοί να 

είναι εφοδιασμένοι με νόμιμη Άδεια Εργασίας. 

8. Η αντικατάσταση οποιουδήποτε μέλους της Ομάδας με κάποιο άλλο ισοδύναμης εμπειρίας, 

που τυχόν γίνει από τον ανάδοχο, θα πρέπει να εγκρίνεται από την Δ/νση της Τεχνικής 

Υπηρεσίας του Νοσοκομείου. 

9. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των 

εργαζομένων και είναι αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα 

που τυχόν συμβεί στο προσωπικό του. Το Νοσοκομείο δεν έχει καμία αστική ευθύνη για κάθε 

αξίωση εκ μέρους οποιουδήποτε υπαλλήλου του αναδόχου και η υποχρέωσή του, εξαντλείται 

πλήρως με την καταβολή της κάθε μήνα αμοιβής του αναδόχου. Επί πλέον ο ανάδοχος θα 

προσκομίσει κατάσταση όπου θα αναγράφεται για κάθε εργαζόμενο έλεγχος Mantoux, έλεγχος 

για ηπατίτιδα C και Β και εμβολιασμός έναντι της ηπατίτιδας Β, όπου ενδείκνυται. 

Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να ζητήσει σε  περίπτωση κατάργησης ή ριζικής 

διαφοροποίησης των συνθηκών επί των οποίων είχε στηριχθεί η υπογραφή της σύμβασης (π.χ. 

πρόσληψη μόνιμων Ηλεκτροτεχνιτών) την διαφοροποίηση των ειδικοτήτων των τεχνιτών του 

αναδόχου, αφού έχει προηγηθεί ενημέρωση και συμφωνία με τον ανάδοχο. 
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ΑΡΘΡΟ 3. ΤΙΜΗΜΑ 
Το μηνιαίο τίμημα για την εκτέλεση των υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης των ηλεκτρομηχανολογικών (Η-Μ) 

εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου συνομολογείται στο ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων εξακοσίων εξήντα ευρώ 

(…………………………….. €).  

Δαπάνη για τρία (3) έτη: ……………………………… €. 

    Δεν περιλαμβάνεται στο ανωτέρω τίμημα ο φόρος προστιθέμενης αξίας που θα καταβληθεί 

στον Ανάδοχο από το Νοσοκομείο με την εξόφληση των τιμολογίων του.  

    Δεν περιλαμβάνεται το κόστος της παροχής των υπηρεσιών για απασχόληση εκτός και άνω 

του προβλεπόμενου από το πρόγραμμα ωραρίου. Στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια ενός 

μηνός απαιτηθεί πρόσθετη παροχή υπηρεσιών από τον Ανάδοχο (έπειτα από έγγραφη εντολή του 

Νοσοκομείου) μαζί με το αντίστοιχο τιμολόγιο μηνός θα καταθέτει και τιμολόγιο για την 

πληρωμή των πρόσθετων ωρών ως εξής  

1.1 ΒΑΡΔΙΕΣ : 

• Τιμή νυχτερινής βάρδιας Ηλεκτροτεχνίτη ή υδραυλικού Καθημερινής: 
…………€/βάρδια. 

• Τιμή νυχτερινής βάρδιας Ηλεκτροτεχνίτη ή υδραυλικού Κυριακής και Αργιών : 
……….€/βάρδια. 

• Τιμή βάρδιας τεχνίτου άλλης ειδικότητας (π.χ. οικοδόμου) για κανονικό ωράριο 07.00-
15.00, Καθημερινής: ………………..€/βάρδια. 

• Τιμή βάρδιας τεχνίτου άλλης ειδικότητας (π.χ. οικοδόμου) για κανονικό ωράριο 07.00-
15.00, Κυριακής και Αργιών: …………………..€/βάρδια. 

1.2 ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ : 

• Τιμή για ωριαία υπερωριακή αποζημίωση για Ηλεκτροτεχνίτη, Θερμοϋδραυλικό ή 
τεχνίτη άλλης ειδικότητας (π.χ. υδραυλικό, οικοδόμο)  

- καθημερινής ημέρας: ………………. €/ώρα, 
- καθημερινής νύχτας: ……………………. €/ώρα 
- Κυριακής - αργιών ημέρας: …………………. €/ώρα. 
- Κυριακής και αργιών νύχτας: ………………….. €/ώρα. 

• Τιμή για ωριαία υπερωριακή αποζημίωση για Θερμαστή  
- καθημερινής ημέρας: ………………€/ώρα. 
- καθημερινής νύχτας: …………………..€/ώρα. 
- Κυριακής - αργιών ημέρας: …………………… €/ώρα. 
- Κυριακής και αργιών νύχτας: …………………… €/ώρα. 

1.3 ΩΡΟΜΙΣΘΙΑ: 

• Τιμή για ωριαία απασχόληση για Ηλεκτροτεχνίτη ή τεχνίτη άλλης ειδικότητας (π.χ. 
θερμούδραυλικό, υδραυλικό, οικοδόμο)  

- καθημερινής ημέρας: ……………….. €/ώρα. 
- καθημερινής νύχτας: ………………… €/ώρα. 
- Κυριακής - αργιών ημέρας: …………………. €/ώρα. 
- Κυριακής και αργιών νύχτας: …………………… €/ώρα. 

• Τιμή για ωριαία απασχόληση για Θερμαστή 
- καθημερινής ημέρας: ……………… €/ώρα. 
- καθημερινής νύχτας: ……………….. €/ώρα. 
- Κυριακής - αργιών ημέρας: …………….€/ώρα 
- Κυριακής και αργιών νύχτας: ……………….€/ώρα. 
 

ΑΡΘΡΟ 4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Η συνολική διάρκεια παροχής υπηρεσιών ορίζεται σε τρία (3) έτη, από ………… έως …………. 
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ΑΡΘΡΟ 5. ΑΠΟΔΟΧΗ / ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Το Νοσοκομείο δύναται να απορρίψει τις προσφερόμενες υπηρεσίες ή μέρος αυτών σε 

περίπτωση που δεν είναι σύμφωνες με αυτές που ορίζονται στο άρθρο 2 της παρούσης και θα 

θεωρούνται ως να μην έχουν υλοποιηθεί.  

Σε περίπτωση αδικαιολόγητης υλοποίησης των υπηρεσιών ή μέρους αυτών, ισχύουν οι όροι του 

Άρθρου 7. 

ΑΡΘΡΟ 6. ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Οι υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης των ηλεκτρομηχανολογικών (Η-Μ) εγκαταστάσεων 

που πραγματοποιούνται θα παρακολουθούνται, θα ελέγχονται και θα βεβαιώνονται από αρμόδια 

επιτροπή, που θα συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό και θα εκδίδει σχετικά πρωτόκολλα 

παραλαβής. 

ΑΡΘΡΟ 7. ΚΥΡΩΣΕΙΣ  

1. Σε περίπτωση αποδεδειγμένης κακής εκτελέσεως ή μη εκτελέσεως των όρων της παρούσας 

συμβάσεως καθώς και μη τήρησης των υποχρεώσεων του Αναδόχου, επιβάλλεται, εκτός των 

προβλεπόμενων κατά περίπτωση κυρώσεων και πρόστιμο, σε ποσοστό 1% επί της 

συμβατικής αξίας. 

2. Για μη συμμόρφωση και μετά από έγγραφη καταγγελία του Νοσοκομείου το ποσοστό 

καθορίζεται σε 5% επί της συμβατικής αξίας. 

3. Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας 

χωρίς τον Φ.Π.Α.  

4. Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό είσπραξης του Αναδόχου ή 

σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 

5. Σε περίπτωση ένωσης αναδόχων το πρόστιμο επιβάλλεται αναλογικά σε όλα τα μέλη της 

ένωσης. 

ΑΡΘΡΟ 8. ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. Εάν ο Ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει την σύμβαση 

μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του 

Νοσοκομείου, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. 

2. Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να λύσει τη σύμβαση κηρύσσοντας έκπτωτο τον 

Ανάδοχο σε όποιο στάδιο εξέλιξης και αν βρίσκεται η διαδικασία εκτέλεσης της 

προσφερόμενης υπηρεσίας, μετά από μηνιαία προειδοποίηση του, αν διαπιστώσει ότι δεν 

τηρούνται από μέρους του Αναδόχου οι όροι και οι προδιαγραφές που έχουν οριστεί. 

3. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος εάν 

αποδείξει ότι έχουν τηρηθεί από μέρους του οι όροι και οι προδιαγραφές της Σύμβασης και 

όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.. 

4. Με την απόφαση κήρυξης Αναδόχου εκπτώτου από τη σύμβαση μπορεί να του παρασχεθεί η 

δυνατότητα υλοποίησης των υπηρεσιών μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας 

του διαγωνισμού που γίνεται εις βάρος του πέραν της οποίας ουδεμία υλοποίηση των 

υπηρεσιών γίνεται δεκτή. 

5. Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, 

επιβάλλονται με απόφαση του Νοσοκομείου ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής 

διενέργειας του διαγωνισμού, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή 

εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευκτικά οι παρακάτω κυρώσεις: 

 

 

 





44 

α) Αναστολή της καταβολής οποιουδήποτε ποσού, πληρωτέου σύμφωνα με την παρούσα 

σύμβαση προς τον Ανάδοχο, μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και 

κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης καλής λειτουργίας ή καλής εκτέλεσης της 

σύμβασης, κατά περίπτωση.  

β) Ανάθεση των υπηρεσιών σε βάρος του έκπτωτου Αναδόχου στον επόμενο προσφέροντα 

που είχε λάβει μέρος στο διαγωνισμό και σε περίπτωση που δεν υπάρχει, σε εξωτερικό 

συνεργείο. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία του δημοσίου ή τυχόν διαφέρον που 

θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου Αναδόχου. Ο καταλογισμός αυτός 

γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί νέα ανάθεση των υπηρεσιών 

κατά τα παραπάνω οριζόμενα. Στην περίπτωση αυτή ο υπολογισμός του καταλογιζόμενου 

ποσού γίνεται με βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του αρμοδίου οργάνου και με βάση τις 

αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 

γ) Καταλογισμός στον Ανάδοχο ποσού ίσου με το 10% της συμβατικής αξίας  

δ) Σε περίπτωση που οι υπηρεσίες σε βάρος εκπτώτου Αναδόχου γίνονται με τροποποίηση 

όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της σύμβασης, από τις 

οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά περίπτωση ,κατά τον υπολογισμό του διαφέροντος σε 

βάρος του, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση των 

σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συμψηφίζεται με το προς καταλογισμό 

ποσό. 

6. Για τη διαδικασία και τις συνέπειες της έκπτωσης εφαρμόζονται οι διατάξεις της ισχύουσας 

νομοθεσίας.  

Το Νοσοκομείο δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση σε κάθε περίπτωση παράβασης των όρων 

αυτής και κυρίως στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

Α. Αν ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει προσηκόντως τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη 

σύμβαση, παρά τις προς τούτο οχλήσεις του Νοσοκομείου 

Β. Αν ο Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις σύμφωνες με τις διατάξεις της σύμβασης εντολές 

του Νοσοκομείου 

Γ.  Αν ο Ανάδοχος εκχωρεί τη σύμβαση, 

Δ. Αν ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή 

ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, 

στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων 

Ε. Αν εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου, για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του 

επαγγέλματος του. 
 

ΑΡΘΡΟ 9. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  
1. Να τηρεί όλους τους σχετικούς όρους της Σύμβασης. 

2. Καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των υπηρεσιών, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται 

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

παρατηρήσεις τους σχετικά με την εκτέλεση των υπηρεσιών και να παρέχει οποιεσδήποτε 

πληροφορίες ζητηθούν σχετικά με την εν λόγω υπηρεσία. 

3. Ο Ανάδοχος θα συμμορφώνεται με τις οδηγίες της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 

Νοσοκομείου σε κάθε θέμα που έχει σχέση με τις εκτελούμενες εργασίες, και τον τρόπο 

λειτουργίας των εγκαταστάσεων. 

4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκριθεί μέσα σε  8 ώρες από την στιγμή της ενημέρωσής 

του από το Νοσοκομείο για οποιαδήποτε έκτακτο πρόβλημα παρουσιαστεί, μέσω τηλεφώνου ή 

άλλων μέσων. Το Νοσοκομείο υποχρεούται να ενημερώσει τον Ανάδοχο για το τυχόν πρόβλημα 

που παρουσιάστηκε. 
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5.Όποιες εργασίες αμφισβητούνται κατά πόσο ανήκουν στην σύμβαση, εκτελούνται άμεσα από 

τους τεχνίτες του αναδόχου και οι διαφορές λύνονται μεταξύ του αναδόχου και της Διεύθυνσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών (ΔΤΥ) εκ των υστέρων. 

6.Αποφάσεις που επηρεάζουν την λειτουργία του Νοσοκομείου εκτελούνται από τον ανάδοχο, 

μόνο μετά την σύμφωνη γνώμη της ΔΤΥ, εκτός από τα επείγοντα θέματα όπου η ΔΤΥ μπορεί να 

ενημερωθεί αμέσως μετά την επιβαλλόμενη εργασία. 

7.Πρέπει να επαναφέρει στην προτέρα κατάσταση τους χώρους όπου γίνονται τεχνικές εργασίες 

(π.χ. επανατοποθέτηση ψευδοροφών και δη καθαρών). 

8. Στην περίπτωση που η εργασία εκτελείται από εργολάβο τότε το προσωπικό του Αναδόχου 

επιβλέπει ότι το προσωπικό του εργολάβου θα καθαρίσει. 

9.Να εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις του προς το Δημόσιο, τους ασφαλιστικούς φορείς και 

προς κάθε τρίτο έγκαιρα και εμπρόθεσμα. 

10. Να χρησιμοποιεί αποκλειστικά τεχνικό προσωπικό που είναι ασφαλισμένο απ’ αυτόν, στο 

αρμόδιο Ασφαλιστικό Ταμείο ή Οργανισμό. Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να 

απαγορεύει σε εργαζόμενο του αναδόχου να εργασθεί, εάν δεν αποδείξει ο Ανάδοχος ότι είναι 

ασφαλισμένος. 

11. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση κάθε είδους ζημιάς ή βλάβης που θα 

προκληθεί στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου ή σε οιονδήποτε τρίτο, εφ’ όσον αυτή οφείλεται 

σε υπαιτιότητα των υπαλλήλων του ίδιου ανάδοχου ή των εργασιών του. 

12. Ο ανάδοχος υποχρεούται με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης, να καταθέσει στο Νοσοκομείο ονομαστική 

κατάσταση με το προσωπικό που θα απασχολεί θεωρημένη από το Υπουργείο Εργασίας. Κάθε μεταβολή θα 

γνωστοποιείται αμέσως στο Νοσοκομείο. 

Το Νοσοκομείο θα μπορεί να ελέγχει την έγκαιρη καταβολή των υποχρεώσεων του αναδόχου 

στο Ι.Κ.Α, ΤΕΑΜ ως και του φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών. Σε περίπτωση που δεν τηρούνται οι 

υποχρεώσεις της παραγράφου αυτής το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να μην εξοφλήσει τον 

ανάδοχο για τον τρέχοντα μήνα ως προς τα μη καταβληθέντα ως άνω αντίστοιχα ποσά. Σε 

περίπτωση υποτροπής, το Δ.Σ. του Νοσοκομείου δύναται να επιβάλλει πρόστιμο μέχρι 3.000 €, 

ενώ ταυτόχρονα διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης. Το πρόστιμο αυτό 

εισπράττεται κατά τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις. 

13. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιεί προσωπικό ειδικευμένο, υγιές, χωρίς να το 

βαρύνει ποινικό αδίκημα, άψογο από πλευράς συμπεριφοράς απέναντι  σε τρίτους και στο 

προσωπικό του Νοσοκομείου και το οποίο να τηρεί πιστά τις διαδικασίες των Κρατικών Αρχών 

και του Νοσοκομείου, διαφορετικά ο ανάδοχος υποχρεούται στην άμεση αντικατάστασή του.  
Το προσωπικό, που πρόκειται να απασχολήσει ο ανάδοχος, θα πρέπει να κατανοεί, ομιλεί και να διαβάζει την 

Ελληνική γλώσσα σε βαθμό που να αντιλαμβάνεται τις εντολές και οδηγίες για την εκτέλεση των καθηκόντων του. 

Σε περίπτωση απασχόλησης αλλοδαπών θα πρέπει αυτοί να είναι εφοδιασμένοι με νόμιμη Άδεια Εργασίας . 

14. Η αντικατάσταση οποιουδήποτε μέλους της Ομάδας με κάποιο άλλο ισοδύναμης εμπειρίας, που τυχόν γίνει από 

τον ανάδοχο, θα πρέπει να εγκρίνεται από την Δ/νση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου. 

15. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας 

σχετικά με το ωράριο, τις αμοιβές και την ασφάλεια των εργαζομένων και είναι 

αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που τυχόν 

συμβεί στο προσωπικό του. Το Νοσοκομείο δεν έχει καμία αστική ευθύνη για κάθε 

αξίωση εκ μέρους οποιουδήποτε υπαλλήλου του αναδόχου και η υποχρέωσή του, 

εξαντλείται πλήρως με την καταβολή της κάθε μήνα αμοιβής του αναδόχου. 

 

Επί πλέον ο ανάδοχος θα προσκομίσει κατάσταση όπου θα αναγράφεται για 

κάθε εργαζόμενο έλεγχος Mantoux, έλεγχος για ηπατίτιδα C και Β και 

εμβολιασμός έναντι  της ηπατίτιδας Β, όπου ενδείκνυται.  
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ΑΡΘΡΟ 10. ΕΚΧΩΡΗΣΗ 

Εκχώρηση είναι οποιαδήποτε συμφωνία δυνάμει της οποίας ο Ανάδοχος μεταβιβάζει τη 

Σύμβαση ή μέρος αυτής σε τρίτους. 

Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει την παρούσα Σύμβαση ή μέρος αυτής ή 

οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωση ή συμφέρον του που απορρέει από αυτήν, χωρίς 

προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του Νοσοκομείου. 

Η έγκριση μιας εκχώρησης από το Νοσοκομείο προϋποθέτει ότι το τρίτο μέρος στο οποίο 

γίνεται η εκχώρηση πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας που ίσχυσαν για την ανάθεση της 

Σύμβασης. Για τον έλεγχο πληρότητας των κριτηρίων από το Νοσοκομείο, ο Ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος να προσκομίσει κάθε δυνατό στοιχείο και πληροφορία που αφορά στο τρίτο 

μέρος. 

Η έγκριση μιας εκχώρησης από το Νοσοκομείο δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις 

υποχρεώσεις του για το μέρος της Σύμβασης που έχει ήδη εκτελέσει ή το μέρος που δεν έχει 

εκχωρηθεί. 

Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει όπως ο τρίτος στον οποίο εκχωρείται η 

Σύμβαση αναλάβει και τις υποχρεώσεις για το μέρος της Σύμβασης το οποίο έχει ήδη 

εκτελεστεί. 

ΑΡΘΡΟ 11. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί κατόπιν συμφωνίας των συμβαλλομένων μερών. 

ΑΡΘΡΟ 12. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Όλα τα τιμολόγια που εκδίδονται από τον Ανάδοχο και οι ακόλουθες πληρωμές από το 

Νοσοκομείο προς τον Ανάδοχο θα είναι σε Ευρώ. Η πληρωμή του Αναδόχου θα 

πραγματοποιείται μετά από παραλαβή των σχετικών τιμολογίων και μέσα σε εξήντα (60) ημέρες 

από την ημερομηνία υποβολής των ως άνω τιμολογίων στο Νοσοκομείο. Σε περίπτωση μη 

πληρωμής του Αναδόχου εντός της ανωτέρω αναφερομένης προθεσμίας το Νοσοκομείο οφείλει 

τόκους υπερημερίας από την ημέρα που ακολουθεί την ημερομηνία πληρωμής.  

Ο Ανάδοχος κατά την πληρωμή υπόκειται στις κατωτέρω κρατήσεις: 

 Ποσοστό 0,02% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου υπέρ του Δημοσίου (άρθρο 36 παρ. 6 του Ν.4412/16).  

 Ποσοστό 0,06% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.(άρθρο 4 παρ.3 του Ν.4013/2011 ως 

τροποπ. με τον Ν 4412/16). 

 Ποσοστό 0,00216% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου για τέλος χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ ΟΓΑ για 

κράτηση Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (άρθρο 7 της Υ.Α. 5143 ΦΕΚ 3335/Β/2014). 

 Ποσοστό 0,06% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου υπέρ Α.Ε.Π.Π. (άρθρο 350 παρ. 3 του Ν4412/16). 

 Ποσοστό 0,00216% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου για τέλος χαρτοσήμου και εισφοράς  υπέρ ΟΓΑ για 

κράτηση Α.Ε.Π.Π. (άρθρο 6 της ΚΥΑ 1191 ΦΕΚ 969/Β/17). 

 Ποσοστό 2% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου μετά την αφαίρεση των προηγουμένων κρατήσεων (άρθρο 3 

του  Ν.3580/2007 και άρθρο 24 παρ. 6 του Ν.3846/2010. 

 Φόρος εισοδήματος 8%  επί της καθαρής αξίας μετά την αφαίρεση των ανωτέρω κρατήσεων (άρθρο 24 του Ν. 

2198/94).  

 Κάθε άλλη νόμιμη κράτηση, τέλη και εισφορές. 

 

ΑΡΘΡΟ 13. ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

Μετά από σχετικό αίτημα, και όπου εφαρμόζεται, ο Ανάδοχος πρέπει να είναι σε θέση να 

παρέχει στο Νοσοκομείο πλήρως περιγραφικά φυλλάδια, εικόνες και οποιαδήποτε 

πιστοποιητικά απαιτούνται, σε σχέση με τις υπηρεσίες που προσφέρει. 
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Το Νοσοκομείο δύναται να πραγματοποιεί οποιουσδήποτε ελέγχους κατά την διάρκεια των 

υπηρεσιών του Αναδόχου, έτσι ώστε να επιβεβαιώνει τη συμμόρφωσή του όπως ορίζονται στην 

παρούσα σύμβαση.  

ΑΡΘΡΟ 14. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

Η παράλειψη ενός Εμπλεκόμενου Μέρους να αξιώνει την αυστηρή εκπλήρωση οποιασδήποτε 

διάταξης της σύμβασης, ή η παράλειψη ή οποιαδήποτε καθυστέρηση ενός Εμπλεκόμενου 

Μέρους στην άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος ή αξιώσεις αποκατάστασης, δεν συνιστά 

παραίτηση του δικαιώματος διεκδίκησης της αποκατάστασης και δεν μπορεί να επιφέρει μείωση 

των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σύμβαση. 

ΑΡΘΡΟ 15. ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ 

Εάν οποιοδήποτε Εμπλεκόμενο Μέρος παραβιάσει οποιοδήποτε όρο της σύμβασης τον οποίο 

δεν είναι σε θέση να επανορθώσει, ή, εάν είναι σε θέση να επανορθώσει, δεν το πράξει μέσα σε 

ένα μήνα από την στιγμή της σχετικής γραπτής ειδοποίησης του από το άλλο Εμπλεκόμενο 

Μέρος, το άλλο Εμπλεκόμενο Μέρος δύναται να τερματίσει την σύμβαση λαμβάνοντας άμεσα 

μέτρα και ενημερώνοντας γραπτώς το Εμπλεκόμενο Μέρος που διέπραξε την παράβαση χωρίς 

να θίγονται οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα των Εμπλεκομένων Μερών σχετικά με την 

παράβαση, ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο απορρέοντα από τη σύμβαση. Επιπλέον, το 

Νοσοκομείο δύναται να τερματίσει τη σύμβαση, μετά από προειδοποίηση 7 ημερών προς τον 

Ανάδοχο, για έναν ή περισσότερους από τους πιο κάτω λόγους: 

Α. Ο Ανάδοχος εμπίπτει σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις που περιγράφονται στα Άρθρα του 

Ν. 4412/2016(ΦΕΚ 147/Α/8-8-16). 

Β. Ο Ανάδοχος ή οποιοσδήποτε κατασκευαστής των Προϊόντων απασχολεί ή εκμεταλλεύεται 

ανήλικους κάτω των 15 ετών, κατά παράβαση των άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης 

Εργασίας. 

Γ. Ο Ανάδοχος, για περισσότερες από δύο φορές, αποτυγχάνει να διεκπεραιώσει υπηρεσίες 

χωρίς αιτιολόγηση. 

Δ. Ο Ανάδοχος εκτελεί υπηρεσίες οι οποίες δεν είναι σύμφωνες με τους όρους και τις 

προϋποθέσεις της σύμβασης. 

Ε. Σε περίπτωση οποιουδήποτε άλλου σοβαρού, μη προβλεπόμενου λόγου που το Νοσοκομείο 

κρίνει δικαιολογημένο και εφόσον αιτιολογείται ειδικά. 

Μετά τον τερματισμό της σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώνει οποιαδήποτε 

υπηρεσία βρίσκεται σε ισχύ, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της σύμβασης. Ωστόσο, 

το Νοσοκομείο δύναται να αποφασίσει την ακύρωση της υπηρεσίας. 

Ο Ανάδοχος δε δύναται να απαιτήσει οποιοδήποτε ποσό πέραν του ορίου των ποσών που 

οφείλονται σε αυτόν για Υπηρεσίες που έχουν ήδη υλοποιηθεί και έχουν γίνει αποδεκτές, ούτε 

δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που έχει υποστεί ως 

αποτέλεσμα του τερματισμού της σύμβασης. 

Κανένα Εμπλεκόμενο Μέρος δε θεωρείται ότι αθετεί τις υποχρεώσεις του όπως προκύπτουν από 

τη σύμβαση, εφόσον η εκπλήρωση των υποχρεώσεων αυτών εμποδίζεται από οποιοδήποτε 

γεγονός ανωτέρας βίας, η οποία προκύπτει μετά από την ημερομηνία της υπογραφής της 

σύμβασης από τα δύο μέρη. 
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Για τους σκοπούς του παρόντος Άρθρου, ο όρος "ανωτέρα βία" αναφέρεται σε γεγονότα όπως 

απεργίες (εκτός εάν αυτές περιορίζονται στους εργαζόμενους του Αναδόχου), καταλήψεις ή 

άλλες εργασιακές διαταραχές, εχθροπραξίες, πολέμους κηρυγμένους ή μη, αποκλεισμούς, 

εξεγέρσεις, τρομοκρατικές ενέργειες, επιδημίες, κατολισθήσεις, σεισμούς, καταιγίδες, 

κεραυνούς, πλημμύρες, εμφύλιες διαταραχές, εκρήξεις και οποιαδήποτε άλλα απρόβλεπτα 

συμβάντα που είναι πέραν από τον έλεγχο των Εμπλεκόμενων Μερών και τα οποία συμβαίνουν 

στην επικράτεια της Ελληνικής Δημοκρατίας στην οποία η Κυβέρνηση ασκεί αποτελεσματικό 

έλεγχο ή στον τόπο εγκατάστασης του Αναδόχου και τα οποία δε δύναται να αντιμετωπιστούν 

από κανένα από τα μέρη με τη δέουσα επιμέλεια. 

ΑΡΘΡΟ 16. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Για την καλή εκτέλεση της παρούσας, ο Ανάδοχος κατέθεσε στο Νοσοκομείο τη με αριθμό  

………………….  επιστολή της  …………………… , ποσού  …………….€ (5% της 

συμφωνούμενης με την παρούσα αμοιβής του Αναδόχου, μη συμπεριλαμβανομένου του φόρου 

προστιθέμενης αξίας), ισχύος μέχρι την επιστροφή της. 

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του Νοσοκομείου με την έγγραφη 

ειδοποίηση προς την εγγυήτρια τράπεζα και κοινοποίηση προς τον Ανάδοχο σε περίπτωση 

παράβασης κάποιου όρου της παρούσας σύμβασης ή/ και της διακήρυξης και σε διάστημα τριών 

ημερών από την ειδοποίηση αυτής για επικείμενη κατάπτωση. 

ΑΡΘΡΟ 17. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ 

Κάθε Εμπλεκόμενο Μέρος υποχρεούται να χειρίζεται τις ευαίσθητες πληροφορίες που ανήκουν 

σε άλλο Εμπλεκόμενο Μέρος ως εμπιστευτικές και να τις διασφαλίζει αναλόγως. Για να 

θεωρείται μια πληροφορία εμπιστευτική, το Εμπλεκόμενο Μέρος που διαδίδει τέτοια 

πληροφορία πρέπει να ενημερώνει τα υπόλοιπα Εμπλεκόμενα Μέρη για την εμπιστευτική της 

φύση κατά την διάδοση της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Κανένα Εμπλεκόμενο Μέρος δε δύναται να αποκαλύπτει οποιαδήποτε ευαίσθητη πληροφορία 

που ανήκει σε άλλο Εμπλεκόμενο Μέρος προς άλλο πρόσωπο χωρίς την προηγούμενη 

συγκατάθεση του πρώτου Εμπλεκόμενου Μέρους, εκτός αν η συμβολή των προσώπων αυτών 

είναι απαραίτητη σε τέτοιο βαθμό που να επηρεάζει την εκτέλεση των υποχρεώσεων των 

Εμπλεκομένων Μερών υπό τους όρους και προϋποθέσεις της σύμβασης ή εκτός και αν η 

αποκάλυψη επιτρέπεται από τις διατάξεις της παρούσας σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 18. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καθιερώσει και να διατηρεί τα κατάλληλα επιχειρηματικά πρότυπα, 

διαδικασίες και ελέγχους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που είναι απαραίτητα για την 

αποφυγή οποιουδήποτε πραγματικού ή φαινομενικού ατοπήματος ή να αποτρέψει οποιαδήποτε 

ενέργεια ή όρους που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σύγκρουση με το βέλτιστο συμφέρον του 

Νοσοκομείου. Η υποχρέωση αυτή ισχύει για τις δραστηριότητες των εργαζομένων και των 

αντιπροσώπων του Αναδόχου στις σχέσεις τους με τους εργαζομένους του Νοσοκομείου και των 

τρίτων μερών που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση. Οι προσπάθειες του Αναδόχου πρέπει 

να περιλαμβάνουν, αλλά όχι να περιορίζονται, στη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων προς 

αποφυγή πράξης των υπαλλήλων ή των αντιπροσώπων του για τη δημιουργία, αποδοχή, παροχή 

ή προσφορά δώρων περισσότερο από την προκαθορισμένη αξία, πληρωμές, δάνεια ή άλλες 

σκοπιμότητες σε οποιονδήποτε για σκοπούς επηρεασμού των ατόμων, εταιρειών ή των νομικών 

προσώπων ούτως ώστε να ενεργήσουν αντίθετα με το δημόσιο συμφέρον. 
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ΑΡΘΡΟ 19. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους 

υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. 

Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός 

που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς το 

Νοσοκομείο τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) 

ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Το 

Νοσοκομείο υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα 

του Αναδόχου, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του 

αιτήματος, απαλλασσόμενου του Αναδόχου από την υποχρέωση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις 

του αυτές που κωλύονται από το γεγονός της ανωτέρας βίας. 

ΑΡΘΡΟ 20. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν υλοποιηθούν οι υπηρεσίες στο σύνολο τους, γίνει 

η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές 

υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευθούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα 

προβλεπόμενα στη Σύμβαση και το Νόμο. 

ΑΡΘΡΟ 21. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Ο Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου, η υπ' αριθμ. 157/2017 Διακήρυξη του σχετικού 

διαγωνισμού και η κατατεθείσα Προσφορά του Αναδόχου αποτελούν συμπληρωματικά της 

παρούσας Σύμβασης συμβατικά τεύχη. Σε περίπτωση ασάφειας ή διαφορετικής ρύθμισης μεταξύ 

των συμβατικών τευχών, η σειρά προτεραιότητας και ισχύος είναι η ακόλουθη:  

α) Η παρούσα Σύμβαση 

β) Η ……….. Διακήρυξη 

γ) Ο Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου  

δ) Η Προσφορά του Αναδόχου 

Για τα θέματα που καθορίζονται στην παρούσα, κανένα συναφές κείμενο ή έγγραφο ή στοιχείο 

προϋπάρχον αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή μπορεί να ληφθεί υπ' όψη για την ερμηνεία των 

όρων της παρούσας, εκτός αν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά στη παρούσα Σύμβαση. 

Αντίκλητος του Αναδόχου, στον οποίο μπορούν να γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις από το 

Νοσοκομείο προς τον Ανάδοχο ορίζεται με την παρούσα ... κ………………… 

……………………………………………… τηλ:2106085030, fax2106084178.  

Η κοινοποίηση εγγράφων από το Νοσοκομείο στον Ανάδοχο θα γίνεται με email ή ταχυδρομικά 

στη διεύθυνση της εταιρείας ή με φαξ. 

ΑΡΘΡΟ 22. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Ο Ανάδοχος και το Νοσοκομείο θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά που τυχόν θα 

προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της Σύμβασης που θα 

υπογραφεί, με βάση την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη. 

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα 

δικαστήρια Αθηνών, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το κοινοτικό. 

  





50 

 

Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να 

προβλεφτεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία 

σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν 

επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά 

δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. 

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ συνετάγη το παρόν σε τρία πρωτότυπα, δύο έλαβε το 

Νοσοκομείο και ένα ο Ανάδοχος. 

ΟΙ    ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
  

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.-Διοικητής                                   Ο Ανάδοχος 
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