
 1 

                                   

   ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

                                                    Α.Δ.Α. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:7X3546906Ψ-1ΡΑ 

                                            ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 

                               ΥΠ’ΑΡΙΘ:1201/2017-Α.Δ.Α:6Κ7Τ46906Ψ-5Μ7 

     Α.Δ.Α.Μ:17PROC001535678 

 

                                                                                                                              
             ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Νίκαια:09-06-17    
 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ                                            Αριθ. Πρωτ: 24862/14-06-17 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
              "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ"                                                          
- Γ.Ν.ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ "Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ"  
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Δ. Π.   ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ 3 
   184 54   ΝΙΚΑΙΑ 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 213 20 77 407 & 408 
FAX : 210 4910602 
ΗΛ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ : www.nikaia-hosp.gr 
E MAIL : prom@nikaia-hosp.gr 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Β. 
 
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 9/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Για την ανάδειξη αναδόχου για την Επισκευή και Συντήρηση Εγκαταστάσεων Θέρμανσης του 

Γ.Ν.Νίκαιας «Αγ.Παντελεήμων», του Γ.Ν.Δυτικής Αττικής «Η Αγ.Βαρβάρα» και του Κέντρου Υγείας 

Σαλαμίνας, για ένα (1) έτος. 

 

 

Κριτήριο Κατακύρωσης 
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
της τιμής.  

Ημερομηνία υποβολής 
προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται σφραγισμένες στο Πρωτόκολλο 
του Νοσοκομείου έως και την 28η Ιουνίου και ώρα 10:00π.μ. 

Προσφορές οι οποίες υποβάλλονται μετά την παρέλευση της 
προαναφερθείσας ημερομηνίας και ώρας δεν αποσφραγίζονται 
αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως 
εκπρόθεσμες. 

Διενέργεια του Διαγωνισμού 

Ημερομηνία: 28 Ιουνίου 2017 

Ημέρα: Τετάρτη 

Ώρα: 10:00π.μ 

Τόπος Διενέργειας του 
Διαγωνισμού 

Γ.Ν.Νίκαιας «Αγ.Παντελεήμων» - Γρ. Προμηθειών 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη 12.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΝΑΙ 

ΚΩΔΙΚΟΣ C.P.V  45259300-0 
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Ο διαγωνισμός διενεργείται κατόπιν: 
 
1. Της υπ’αριθ.67 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, της από 

1/22-02-2012 συνεδρίασής του, με θέμα «Επικύρωση απόφασης έγκρισης 
δημοσίευσης  προκηρύξεων διαγωνισμών του Νοσοκομείου για το έτος 2012». 

2. Της υπ’αριθ. πρωτ.6747/28-09-2012 εγκύκλιος της Ε.Π.Υ σχετικά με «Οδηγίες 
αναφορικά με την χρήση της κωδικοποίησης Ιατροτεχνολογικών προϊόντων» 

3. Της υπ’ αριθμ. 17/03-12-2013 (θέμα 3ο ) Απόφασης της Ε.Π.Υ. του Υ.Υ. & Κ.Α. 
σχετικά με την «Εισαγωγή σε διαδικασία διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών 
για το Π.Π.Υ.Υ. 2012 και εφεξής»  

4. Της υπ’αριθμ. 8 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, της από 
9/23-04-2014 συνεδρίασής του σχετικά με έγκριση του Προγράμματος Προμηθειών, 
Υπηρεσιών και Φαρμάκων Υγείας (Π.Π.Υ.Φ.Υ). 

5. Της υπ’αρ.πρωτ. 5804/24-11-2014 Κ.Υ.Α.  του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 
και του Υπουργού Υγείας περί «Έγκρισης Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών 
και Φαρμάκων των Μονάδων Υγείας και Εποπτευόμενων Φορέων έτους 2014, 
πιστώσεις 2014 – 2015, με χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό, το 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τις λοιπές πηγές» (Φ.Ε.Κ. 3261 Β΄/04-12-2014) 

6. Tης υπ΄αριθμ. 6484/31-12-2014 Απόφασης του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 3693/ Β΄/31-
12-2014) με θέμα «Ορισμός φορέων διενέργειας για την υλοποίηση του 
Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων Υγείας (ΠΠΥΦΥ) έτους 2014 
πιστώσεις 2015 και εξουσιοδότηση για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων για τη 
διεξαγωγή των διαγωνισμών» 

7. Της υπ΄αριθμ.πρωτ. 16421/04-05-2015 Απόφασης του Διοικητή της 2ης ΔΥΠΕ 
Πειραιώς και Αιγαίου με θέμα «Καθορισμός Φορέα υλοποίησης, για τη διενέργεια 
διαγωνισμών για την προμήθεια υλικών υπηρεσιών και φαρμάκων, που 
περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΠΠΥΦΥ, έτους 2014», με την οποία 
εξουσιοδοτούνται οι Διοικήσεις των Νοσοκομείων να προχωρήσουν στην υλοποίηση 
των διαγωνισμών, προϋπολογισθείσας δαπάνης έως 60.000,00€ χωρίς ΦΠΑ, για την 
προμήθεια υλικών και υπηρεσιών, που έχουν ενταχθεί στο ΠΠΥΥ 2014 καθώς και 
στην υλοποίηση των διαγωνισμών για την ανάδειξη αναδόχων παροχής υπηρεσιών, 
ανεξαρτήτου προϋπολογισθείσας δαπάνης  

8. Της κατά την υπ’ αριθ 65/17.7.2015/21.7.2015 (θέμα 1ο) Συνεδρίαση Απόφασης της 
Ολομέλειας της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας με θέμα «Υποχρεωτική διαδικασία 
σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για όλους τους δημόσιους φορείς 
υγείας» 

9. Του υπ’ αριθ. πρωτ. 3512/14-09-2015 εγγράφου της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας 
με θέμα «Διευκρινίσεις αναφορικά με τη διαδικασία και τις απαιτήσεις της σύνταξης 
τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων» 

10. Της κατά την υπ’ αριθ. 68/14-12-2015 (θέμα 6ο) Συνεδρίαση Απόφασης της 
Ολομέλειας της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας με θέμα «Εγκύκλιος αναφορικά με τη 
διαδικασία έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων, όπως αυτή έχει 
καθορισθεί δυνάμει των αποφάσεων της Ολομέλειας της Ε.Π.Υ. που ελήφθησαν 
κατά την υπ’ αριθμ. 65/17.7.2015/21.7.2015 συνεδρίασή της (θέμα 1ο) , (ΑΔΑ: 
Ψ11Η465ΦΥΟ-16Ψ) και την υπ’ αριθ. 67/19.11.2015/24.11.2015 Συνεδρίασή της 
(θέμα 1ο), (ΑΔΑ: 73ΜΝ465ΦΥΟ-Φ0Η)» με θέμα «Ενσωμάτωση σε ενιαίο κείμενο της 
διαδικασίας έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων, όπως αυτή έχει 
καθορισθεί δυνάμει των αποφάσεων της Ολομέλειας της Ε.Π.Υ. που ελήφθησαν 
κατά την υπ’ αριθ. 65/17.7.2015/21.7.2015 συνεδρίασή της (θέμα 1ο) (ΑΔΑ: 
Ψ11Η465ΦΥΟ-16Ψ) και την υπ’ αριθ. 67/19.11.2015/24.11.2015 Συνεδρίασή της 
(θέμα 1ο), (ΑΔΑ: 73ΜΝ465ΦΥΟ-Φ0Η)»  

11. Της κατά την υπ’ αριθ. 73/12-02-2016 (θέμα 5ο) Συνεδρίαση Απόφασης της 
Ολομέλειας της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας με θέμα: «Εγκύκλιος – Αποφυγή 
απευθείας ανάθεσης προμηθειών – Δυνατότητα διενέργειας διαγωνισμών επί τη 
βάσει προσυμφωνημένου ποσοστού επιμερισμού της συνολικής αξίας των 
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συμβάσεων και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη 
προσφορά – Δυνατότητα χρήσης τεχνικών και προδιαγραφών και προτύπων από 
τους λοιπούς δημόσιους φορείς υγείας πέραν αυτού που τις εκπόνησε». 

12. Του Ν.4412/08-08-2016 (Φ.Ε.Κ 147 Α’) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

13. Της κατά την υπ’ αριθμ. 88/07-09-2016 (θέμα 3ο,4οκαι 5ο ) Συνεδρίαση Απόφασης 
της Ολομέλειας της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας με θέμα: «Αναφορικά με την 
αρμοδιότητα της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας να εγκρίνει τεχνικές προδιαγραφές 
μετά τη θέση σε ισχύ του Ν.4412/2016». 

14. Tης υπ΄αριθμ. 5957/28-12-2016 Απόφασης του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 3693/ Β΄/31-
12-2014) με θέμα «Εκ νέου παράταση του Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών 
Υγείας (Π.Π.Υ.Υ.) του έτους 2010 και των Προγραμμάτων Προμηθειών, Υπηρεσιών 
και Φαρμάκων Υγείας (Π.Π.Υ.Φ.Υ.) των ετών 2011, 2012, 2013 και 2014. 

15. Της υπ΄αριθμ. 34 (συνεδρίαση 4/20-02-17) Απόφασης Δ.Σ. του Νοσοκομείου 
έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών 

16. Της υπ’ αριθμ. 42 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, της από 
11/27-04-2017 συνεδρίασής του σχετικά με την έγκριση προτύπων διακηρύξεων του 
Ν.4412/2016. 

 
ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να 
είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε: 
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,  
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.)  
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό 
ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές 
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, 
καθώς και  
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου 
και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων 
 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Η προσφορά πρέπει να είναι δακτυλογραφημένη και υποβάλλεται σε δύο αντίγραφα 
(πρωτότυπο – ακριβές αντίγραφο), μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να 
αναγράφονται ευκρινώς τα κάτωθι στοιχεία: 

 Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής 
 Ο τίτλος και ο αριθμός της διακήρυξης 
 Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής 

προσφορών) 
 Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα (επωνυμία – διεύθυνση – τηλέφωνο – αριθμός 

τηλεομοιοτυπίας, μεταξύ άλλων) 
 

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  
 
α) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»   
β) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος 
περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν 
είναι δυνατό, λόγω μεγάλου όγκου να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά 
συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις  
γ) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»,  στον 
οποίο περιέχονται τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς 
 
Σημειώνεται ότι οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται 
στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 
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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). 
 
 
Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 
Εντός του εν λόγω φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής θα τοποθετηθούν τα 
κάτωθι:  
 
Α. Υπεύθυνη δήλωση κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 79, όπου θα 
δηλώνεται ότι δε βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 
 
Α1. Ειδικότερα ότι δεν υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση σχετικά με:  
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της 
απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την 
καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των 
κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του 
άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, 
για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 
54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 
οικονομικού φορέα,  
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 
48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, 
όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 
164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική  αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης 
εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με 
την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 
νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),  
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 
2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης 
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για 
την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-
πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία 
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄215). 
Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο 
εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 
H υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως αα) στις περιπτώσεις εταιρειών 
περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και προσωπικών εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ) τους 
διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (ΑΕ), το Διευθύνοντα Σύμβουλο 
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
 
Α2. Δεν εκκρεμεί σε βάρος του οικονομικού Φορέα οποιαδήποτε δικαστική ή διοικητική 
υπόθεση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ,  ότι έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον 
αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τις 
διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκαταστημένος. 
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Σημειώνεται ότι εάν ο οικονομικός Φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την 
εγκατάστασή του στην Ελλάδα οι υποχρεώσεις αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης τόσο της κύριας όσο και της επικουρικής. 
Η παρούσα δεν έχει εφαρμογή όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις 
του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων 
είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διαγωνισμό για την καταβολή τους.  
 
Α3. Ο οικονομικός φορέας δε βρίσκεται σε κάποια από τις ακόλουθες καταστάσεις: 
α) Δεν έχει αθετήσει κάποια από τις ισχύουσες υποχρεώσεις που προβλέπονται στην 
παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016 
β) Δεν τελεί υπό πτώχευση ή  έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 
εκκαθάρισης ή τελεί υπό  αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο 
ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις 
επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη 
κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις 
νόμου 
γ) Δεν έχει συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς Φορείς με στόχο την στρέβλωση 
του ανταγωνισμού 
δ) Δε βρίσκεται σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 
24 
ε) Δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση 
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 
αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα 
την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 
κυρώσεις 
στ) Δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών 
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε 
θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79 
ζ) Δεν επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του 
αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ 
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση  
η) Δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω 
την ακεραιότητά του 
 
Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα 
ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών 
και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή 
τα Κ.Ε.Π. 
 
Β. τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου νομικού 
προσώπου   
Γ. παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπο 
τους. 
Δ. Λοιπές υπεύθυνες δηλώσεις που ζητούνται από την παρούσα διακήρυξη. 
E. Ως προς την απόδειξη της καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής 
δραστηριότητας απαιτείται από τους οικονομικούς φορείς να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα 
από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα και να προσκομίσουν το αντίστοιχο 
πιστοποιητικό/ βεβαίωση από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή τους σε αυτό και το 
ειδικό επάγγελμα. 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 
παραπάνω δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 
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Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνικής Προσφοράς» 
Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς περιέχει ιδίως τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά (πχ 
φυλλάδια, prospectus κλπ) που τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια, χρησιμοποιούνται 
για την αξιολόγηση των προσφορών και περιγράφονται στα έγγραφα της σύμβασης. 
 
Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομικής Προσφοράς» 
Η τιμή της προς παροχή υπηρεσίας δίνεται σε ευρώ (€) ανά μονάδα μέτρησης, όπως 
καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή 
της υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της 
σύμβασης. 
 
Επισημαίνεται ότι: 
 Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται 

ως απαράδεκτες. 
 Διευκρινίσεις που δίδονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη του 

χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες.  

 Διευκρινήσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιον του 
είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του 
συλλογικού οργάνου. 
Σημειώνεται ότι από τις διευκρινίσεις που δίδονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, 
λαμβάνονται υπ΄ όψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 

 
Ο προσφέρων θα δηλώνει στην προσφορά του ότι: «έλαβα γνώση των όρων της 
διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα». 

  
ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δώδεκα (12) μήνες, προσμετρούμενες από την 
επόμενη της ημέρας διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης. 
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
 
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος σε διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, 
πρέπει να υποβάλλουν, επί αποδείξει, προσφορά εντός της ταχθείσας προθεσμίας. 
2. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιονδήποτε τρόπο  πριν 
από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, 
αλλά παραδίδονται στο αρμόδιο όργανο προ της εκπνοής της προθεσμίας που 
καθορίζεται από τα έγγραφα της σύμβασης για την αποσφράγιση 
3. Η έναρξη υποβολής των προσφορών, που κατατίθενται κατά την καταληκτική 
ημερομηνία στο αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, κηρύσσεται από τον πρόεδρο αυτού, 
μισή ώρα πριν από την ώρα λήξης. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα 
λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω 
του  πλήθους των προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της 
παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον πρόεδρο του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου, 
με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται 
δεκτή άλλη προσφορά. 
4. Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να 
αποσφραγισθούν ή να αξιολογηθούν αντιστοίχως.  
5. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό 
φορέα ή, σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.  
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6.Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 
υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε 
από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο.  
Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε 
μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/ συντονιστής αυτής. 
 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
1. Το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των 
προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τα έγγραφα της διακήρυξης. Η 
αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων/ συμμετεχόντων ή 
των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των 
λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από 
αυτούς, όπως ειδικότερα ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 
21. 
2. Τα επιμέρους στάδια στην ανοικτή διαδικασία έχουν ως εξής: 
α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών 
συμμετοχής, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και 
σφραγίζονται από το αρμόδιο όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το 
στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Το αρμόδιο 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. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά 
μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σε ένα 
νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και 
φυλάσσεται, προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από 
τα έγγραφα της διακήρυξης. 
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής 
προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της διακήρυξης και συντάσσει 
πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δε γίνονται αποδεκτές και 
την αποδοχή των τεχνικών προσφορών. 
γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των  
προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των 
προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τα 
έγγραφα της διακήρυξης και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών. Για όσες προσφορές 
δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α΄ και β΄ οι φάκελοι της 
οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.  
Κατά την αποσφράγιση των προσφορών, το αρμόδιο όργανο, ακόμη κι αν το ίδιο είναι 
αρμόδιο και για την αξιολόγησή τους, δεν είναι υποχρεωμένο να ελέγχει την 
συμμόρφωση των διαγωνιζομένων ή των προσφορών τους ως προς τους όρους της 
διακήρυξης. 
3. Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια 
αυτής στους προσφέροντες ή στους συμμετέχοντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης 
χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία έως 
εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (προ Φ.Π.Α)  
 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ – ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
1. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, η 
αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους 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 
από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε 
διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, 
χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη.  

../AppData/Local/Microsoft/Windows/Î¤Î±%20ÎÎ³Î³Ï�Î±Ï�Î¬%20Î¼Î¿Ï�/Î±Î»ÎµÎ¾Î¯Î±/law%20gallery/Î�Î�Î�Î�Î�Î£Î¥-Î�.4412-Î¥Ï�ÎµÏ�ÎºÎµÎ¯Î¼ÎµÎ½Î¿.htm#art21
../AppData/Local/Microsoft/Windows/Î¤Î±%20ÎÎ³Î³Ï�Î±Ï�Î¬%20Î¼Î¿Ï�/Î±Î»ÎµÎ¾Î¯Î±/law%20gallery/Î�Î�Î�Î�Î�Î£Î¥-Î�.4412-Î¥Ï�ÎµÏ�ÎºÎµÎ¯Î¼ÎµÎ½Î¿.htm#art21
../AppData/Local/Microsoft/Windows/Î¤Î±%20ÎÎ³Î³Ï�Î±Ï�Î¬%20Î¼Î¿Ï�/Î±Î»ÎµÎ¾Î¯Î±/law%20gallery/Î�Î�Î�Î�Î�Î£Î¥-Î�.4412-Î¥Ï�ÎµÏ�ÎºÎµÎ¯Î¼ÎµÎ½Î¿.htm#art127
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2. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις 
πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, 
ιδίως δε παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και 
σήμανσης του φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, 
λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των 
εγγράφων της διακήρυξης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το 
περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση 
αντιγράφων που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 
(Α΄ 74), μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της 
δομής των εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που 
θεσπίζονται με νόμο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της διακήρυξης. Η 
συμπλήρωση ή η διευκρίνιση, κατά το πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως 
συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή  υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους 
όρους της διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα 
έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί 
3. Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση μεταχείριση 
των οικονομικών φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένου 
οικονομικού φορέα στη διαδικασία ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης. 
4. 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 
από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, 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 θεραπευθούν. Η διευκρίνιση 
αυτή δεν  πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν 
πρέπει να προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά 
σε σχέση με τις λοιπές.  
 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ 
Σε κάθε στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας, οι προσφέροντες θα λαμβάνουν γνώση 
των προσφορών των υπολοίπων εταιρειών είτε κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας 
αποσφράγισης των προσφορών (δικαιολογητικών συμμετοχής - τεχνικών ή οικονομικών 
αντίστοιχα) είτε μετά από έγγραφη ειδοποίηση της Υπηρεσίας. 
Εφόσον κάποιος οικονομικός Φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες που περιλαμβάνονται 
στην προσφορά του ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, 
στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές 
πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 
Δε χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις 
προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής 
προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 
   
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει με βάση την πλέον συμφέρουσα προσφορά 
από οικονομική άποψη μόνο βάσει τιμής .  
 
Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον ανάδοχο με την χαμηλότερη τιμή, εκ των 
προσφερόντων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές, με βάση τις 
τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. 
Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, με αιτιολογημένη εισήγησή του, μπορεί να προτείνει 
την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά 
ποσοστό στα εκατό. Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% για 
διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας μέχρι 100.000 ευρώ περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
και το 15% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας από 100.001 ευρώ και άνω 
περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην 
περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του 
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καθοριζόμενου από τα έγγραφα της σύμβασης ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη 
αποδοχή από τον προμηθευτή.  
 
Ισότιμες ή ισοδύναμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή και που είναι 
σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της 
πρόσκλησης. 
Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση 
μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση 
γίνεται ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των 
οικονομικών φορέων. 
 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
1. Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την 
αναστολή της σύναψης της σύμβασης. Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης 
προμηθειών ή γενικών υπηρεσιών, το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, με αιτιολογημένη 
εισήγησή του, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή 
μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό, που θα καθορίζεται στα 
έγγραφα της σύμβασης,  
2. Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με 
αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των 
προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε 
πρόσφορο τρόπο, επί αποδείξει.  
3. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η 
αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. Τα έννομα 
αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης 
επέρχονται εφόσον παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενστάσεων 
4. Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η 
αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του 
συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης 
ειδικής πρόσκλησης. 
5. Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν 
προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην 
ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα 
που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του 
συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ΄ της 
παραγράφου 2 του άρθρου 106. 
 
ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Η αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των 
προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:  
α) Η οποία αποκλίνει από τα άρθρα 92 έως 100, και 102 έως 104 ή υποβλήθηκε κατά 
παράβαση των απαράβατων όρων περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, όπως 
οι όροι αυτοί ορίζονται στα έγγραφα της διακήρυξης.  
β) Η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν 
επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, 
δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συμπλήρωση της, σύμφωνα με 
το άρθρο 102.  
γ) Για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα 
αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 102.  
δ)Η οποία είναι εναλλακτική προσφορά.  
ε) Η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες 
προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παρ. 4 του άρθρου 73, και 
στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην 
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περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη 
ενώσεων.  
στ) Προσφορά υπό αίρεση.  
ζ) Η προσφορά θέτει όρο αναπροσαρμογής 
 
ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
Η αναθέτουσα αρχή με εδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του 
αρμόδιου οργάνου, ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 
1.α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω 
απόρριψης όλων των προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων 
ή συμμετεχόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τα έγγραφα της 
σύμβασης  
β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του Ν. 
4412/2016  
2. Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μπορεί να λάβει χώρα με 
ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, μετά από γνώμη του αρμόδιου 
οργάνου, στις ακόλουθες περιπτώσεις:  
α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,  
β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης 
άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον 
την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση 
αντικείμενο,  
γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης,  
δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη,  
ε) στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97,  
στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας υγείας 
ή προστασίας του περιβάλλοντος. 
3. Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας 
ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να 
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να 
αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η 
παράλειψη. 
4. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, μετά από γνώμη του αρμοδίου 
οργάνου, να αποφασίσει, παράλληλα με τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης, και την 
επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας σύναψης, με τροποποίηση ή μη των 
όρων της ή την προσφυγή στη διαδικασία των άρθρων 29 ή 32, εφόσον, στην τελευταία 
αυτή περίπτωση, πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των άρθρων αυτών.  
 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η διάρκεια της σύμβασης θα ισχύει για ένα (1) έτος από την ημερομηνία που ορίζεται 
στην σχετική ανακοίνωση κατακύρωσης που θα αποσταλεί στον ανάδοχο, με δικαίωμα 
του Νοσοκομείου να την παρατείνει μέχρι την ανάδειξη νέου αναδόχου και για χρονικό 
διάστημα όχι μεγαλύτερο των δώδεκα (12) μηνών, εφόσον δεν έχει εξαντληθεί η 
αρχικώς ορισθείσα συμβατική δαπάνη.  
Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της 
υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να 
παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του  αναδόχου που 
υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες 
περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική 
διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η 
παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή 
τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε, όταν συντρέχουν οι εξής περιπτώσεις: 
α) Παραδόθηκαν οι υπηρεσίες στο σύνολό τους ή σε περίπτωση διαιρετής υπηρεσίας, 
το αντικείμενο που παραδόθηκε υπολείπεται του συμβατικού κατά μέρος που κρίνεται 
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ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο και έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία για την 
περαίωση της σύμβασης που έχει τεθεί στη διακήρυξη.  
β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά ή οι υπηρεσίες που 
παραδόθηκαν.  
γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν 
κυρώσεις ή εκπτώσεις και  
δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα 
μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη 
σύμβαση. 
 
Ο φορέας διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την σύμβαση όταν προκύψουν λόγοι 
ανωτέρας βίας ή όταν διενεργηθεί σχετικός διαγωνισμός και υπογραφούν συμβάσεις σε 
κεντρικό ή περιφερειακό επίπεδο.  
Προς τούτο θα ειδοποιήσει τον προμηθευτή δεκαπέντε (15) ημέρες νωρίτερα.  
 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Οποιαδήποτε τροποποίηση της σύμβασης πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθ. 132 του Ν. 4412/2016 ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου και 
λήψη σχετικής Απόφασης από το αποφαινόμενο όργανο. 
 
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΠΑΡΑΒΟΛΟ 
1. Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ 
(χωρίς Φ.Π.Α.), σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η 
προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της 
προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση 
ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε 
(5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.  
2. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221,  εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, 
μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το 
παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η 
καταβολή παραβόλου  υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της 
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. 
Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή 
από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.  
 
ΠΑΡΑΔΟΣΗ- ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
Η παροχή των υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του Νοσοκομείου. 

 
Η παράδοση θα γίνει σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές. 
 
Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/ και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή 
παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 221. 
Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος.  
Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/ και τα παραδοτέα δεν 
ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο 
προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους 
όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την 
καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/ και παραδοτέων και συνεπώς αν 
μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.  
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με 
αιτιολογημένη απόφασή του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η 
παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί 
της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες 
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παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής 
υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και 
παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.  
Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο 
με απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει 
χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και 
δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η 
παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.  
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του 
αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από 
επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην 
οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που 
πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η 
παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 
προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητική 
επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων των 
προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 
Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται 
υπόψη. 
 
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων 
υπηρεσιών ή /και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση του 
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής 
παραλαβής, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών  
ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, 
μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση 
γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται 
για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας 
της σύμβασης, ο δε πάροχος των υπηρεσιών θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται 
σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.  
2. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που 
απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική 
διάρκειας, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 
 
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ  
1. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της 
διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε 
είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη 
απόφαση της αναθέτουσας αρχής.  
2. Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:  
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% 
της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ 
ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% 
επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,  
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ 
επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,  
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από 
τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να 
ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που 
αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της 
διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο 
της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.  
3. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/ συμψηφίζεται από/ με την αμοιβή του 
αναδόχου. 
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4. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να 
κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. 
 
ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα 
του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου:  
αα) αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις 
γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες 
διατάξεις και ββ) αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, 
λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.  
 
Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση παροχής 
υπηρεσιών κατά την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 203 του Ν. 
4412/2016,  η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία 
μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου αυτού και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή 
των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος θέτοντας προθεσμία για τη 
συμμόρφωσή του. Η τασσόμενη προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη της 
διάρκειας της σύμβασης και πάντως όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η 
προθεσμία, που τέθηκε με την ειδική όχληση, παρήλθε χωρίς ο ανάδοχος να 
συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την 
άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 
Στην απόφαση προσδιορίζονται οι λόγοι της μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς την 
ειδική όχληση και αιτιολογείται η έκπτωση με αναφορά στους λόγους που οδήγησαν  σε 
αυτήν.  

 
Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την 
σύμβαση όταν:  
α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή η υπηρεσία δεν παρασχέθηκε με ευθύνη του φορέα 
που εκτελεί τη σύμβαση.  
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.  
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή 
σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο 
προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:  
α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά 
περίπτωση. 
β) Μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των 
συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του παρόντος νόμου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74. 

 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
Ο οικονομικός φορέας μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του 
κυρώσεις δυνάμει των άρθρων 203, 206, 207, 213, 218 και 220  να υποβάλει προσφυγή 
για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε 
ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30)  ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση 
της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο 
όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως 
διοικητική προσφυγή. 
 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο ασφάλειας και 
προστασίας για την αποτροπή ζημιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία ή 
βλάβη προσώπων, πραγμάτων ή εγκαταστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, του 
προσωπικού της ή τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημίας που 
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είναι δυνατόν να προξενηθεί κατά ή επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης της Προμήθειας από τον 
Ανάδοχο, εφ’ όσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτού. 
Κατά την εκτέλεση των δημόσιων συμβάσεων, οι οικονομικοί φορείς τηρούν τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 
Προσαρτήματος Α΄, του Ν. 4412/2016 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει και να διατηρεί ασφαλισμένο το προσωπικό του 
στους αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της 
προμήθειας.  
Η Αναθέτουσα Αρχή λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία και 
ασφάλεια του προσωπικού του Αναδόχου.  
 
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 
Ο Ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία, υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες 
από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει 
εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην Υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά 
στοιχεία. 
 
ΠΛΗΡΩΜΗ  
Η πληρωμή θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική νομοθεσία και στο Ν.4152 
(ΦΕΚ 107/09-05-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 
και 4127/2013», μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης. 
Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της 
ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής. 
Στις συμβάσεις προμήθειας τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής: 
α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής.  
γ) Τιμολόγιο του Αναδόχου 
δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας  
Θα πρέπει υποχρεωτικά σε κάθε παραστατικό αγοράς (δελτίο αποστολής και 
τιμολόγιο) ιατροτεχνολογικού προϊόντος ή ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, που θα 
εκδίδονται απ΄τον προμηθευτή, να αναγράφεται ο κωδικός προϊόντος (Product ID) που 
έχει δοθεί από το Ε.Κ.Α.Π.Τ.Υ. (πρώην Ε.ΚΕ.Β.ΥΛ. Α.Ε.). Οι Διαχειρίσεις των 
Νοσοκομείων θα καταχωρούν μαζί με τα υπόλοιπα στοιχεία του παραστατικού και τον 
ανωτέρω κωδικό. Ανάδοχος που δεν συμμορφώνεται δεν δύναται να προμηθεύει τα 
νοσοκομεία και θα πρέπει να αναφέρεται στην αντίστοιχη Υ.ΠΕ. 
 

 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

 Οι κρατήσεις επί της αξίας των χορηγουμένων υπηρεσιών, οι οποίες βαρύνουν τον 

ανάδοχο, είναι αυτές που καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις. 

 

Μεταξύ των κρατήσεων ισχύει κράτηση: 

 ποσοστού 2% υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας, που εποπτεύονται από το 
Υ.Υ. & Κ.Α., σύμφωνα με τα οριζόμενα του Ν.3580/07, την υπ’ αριθμ. ΔΥ6α/Γ.Π./οικ. 
36932/17-3-09 Κ.Υ.Α. του Υ.Υ. & Κ.Α. και την υπ’ αριθμ. ΔΥ6α/οικ.75262/4-6-09 
εγκύκλιο της Κ.Υ. του Υ.Υ. & Κ.Α. 

 ποσοστού 0,06% επί της αξίας κάθε σύμβασης (εκτός του Φ.Π.Α.) υπέρ της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 
του άρθρου 4 του Ν.4013/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 238 
του Ν.4072/2012.  

 κράτηση ύψους 0,06% (ΑΡ. 375 Ν 4412/16) υπέρ Ανεξάρτητης Αρχής 
Προδικαστικών Προσφυγών η οποία υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% 
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εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. επ' αυτού) επί του καθαρού συμβατικού τιμήματος και βάσει 
της υπ’ αριθμ. 1191/2017, ΦΕΚ 969/Β/22.3.2017. 

 
Το Νοσοκομείο επιβαρύνεται με τον Φ.Π.Α 

 
Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα Διακήρυξη ισχύουν τα οριζόμενα στο Ν. 
4412/2016. 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών που ορίζονται στην παρούσα, είναι 
απαράβατοι και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτούς συνεπάγεται απόρριψη 
της προσφοράς. 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ  
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ «ΑΓ. 
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ», Γ.Ν.ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ «Η ΑΓ.ΑΡΒΑΡΑ» ΚΑΙ Κ.Υ.ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ»  

        ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 
1.ΓΕΝΙΚΑ 
 
Το αντικείμενο της παρούσας συντήρησης αφορά: 

1. Την συντήρηση λεβήτων ατμού και ζεστού νερού . 
2. Την συντήρηση των καυστήρων . 
3. Την συντήρηση των Ατμογεννητριων  
4. Την έκδοση κατάλληλων πιστοποιητικών . 
5. Την συντήρηση των τριών (3) θερμικών υποσταθμών  
6. Την συντήρηση και επισκευή των δικτύων ατμού και νερού εντός των λεβητοστασίων . 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΒΗΤΩΝ ΝΕΡΟΥ / ΑΤΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ 
 

Α/Α ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ 
ΙΣΧΥΣ 

ΤΕΜ. ΧΩΡΟΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ 

1. Λέβητας ατμού 
χαμηλής πίεσης 
και καυστήρας 

 
660.000Kcal/h 

2 Κεντρικό 
Λεβητοστάσιο 

Μικτής 
Καύσης 

2. Λέβητας νερού και 
καυστήρας 

 
997.400Kcal/h 

1 Λεβητοστάσιο Κ2 Μικτής 
Καύσης 

3. Λέβητας νερού και 
καυστήρας 

 
870.000Kcal/h 

1 Λεβητοστάσιο Κ2 Μικτής 
Καύσης 

4. Λέβητας νερού και 
καυστήρας 

 
475.000Kcal/h 

1 Λεβητοστάσιο Κ2 Μικτής 
Καύσης 

5. Λέβητας νερού και 
καυστήρας 

 
50.000Kcal/h 

1 Παιδικός Σταθμός Πετρελαίου 

6. Λέβητας νερού και 
καυστήρας 

 
140.000Kcal/h 

1 Κέντρο Υγείας 
Σαλαμίνας  

Πετρελαίου 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ 
 

Α/Α ΧΩΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ 
ΙΣΧΥΣ 

ΤΥΠΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΤΕΜ. 

1 Λεβητοστάσιο 
ατμογεννητριων 

2.000kg/h Μικτής καύσης 1 

2 Λεβητοστάσιο 
ατμογεννητριων 

1.500kg/h Μικτής καύσης 2 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΒΗΤΩΝ ΝΕΡΟΥ / ΑΤΜΟΥ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ  
 

Α/Α ΧΩΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ 
ΙΣΧΥΣ 

ΤΥΠΟΣ 
ΚΑΥΣΤΗΡΑ 

ΤΕΜ. 

1 Λεβητοστάσιο 1 παθολογικής 
κλιν. 

400.000kcal/h Μικτής καύσης  1 

2 Λεβητοστάσιο 2 Εργαστήρια . 500.000kcal/h Μικτής καύσης  1 

3 Λεβητοστάσιο 4  Εξωτερικά 
ιατρεία  . 

225.000kcal/h 
200.000kcal/h 

Μικτής καύσης  2 

4 Λεβητοστάσιο 5 Τεχνητού 
Νεφρού  . 

45.000kcal/h Μικτής καύσης  1 

5 Εγκατάσταση Θέρμανσης 
Φαρμακείου  

24.000kcal/h Φυσικό Αέριο  1 

 
Όλες οι συντηρήσεις πέρα από τα οριζόμενα εδώ θα γίνονται σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία: 
ΦΕΚ264/Β/15.04.93 
ΦΕΚ328/Β/06.05.93 
ΒΔ277/1963 
ΒΔ04/1955 
ΦΕΚ236/Β/26-03-97 
ΦΕΚ963/Β/15-07-03 
ΦΕΚ2656/Β/28-09-2012 
Καθώς και όλες τις αναθεωρήσεις, τις τροποποιήσεις που έχουν υποστεί καθώς και όποιο άλλο 
σχετικό ισχύοντα νόμο που εκ παραδρομής έχει παραληφθεί στην παρούσα. Επίσης θα 
τηρούνται οι οδηγίες των κατασκευαστών ώστε να επιτυγχάνεται αφενός η καλή λειτουργία 
και αφετέρου η διατήρηση εν ισχύ των εγγυήσεων. 
 
2. ΕΙΔΙΚΑ  
 
2.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
 
Οι εργασίες συντήρησης και αντικατάστασης- προσαρμογής οποιουδήποτε οργάνου, υλικού ή 
εξαρτήματος εγκατεστημένου , ενδεικτικά και όχι περιοριστικά στα δίκτυα θέρμανσης , ζεστών 
νερών, ατμού ( βάνες, παρεμβύσματα , θερμοστάτες ,μανόμετρα, κυκλοφορητές, 
δοχ.διαστολής, αντλίες τροφοδοσίας , αυτόματοι πλήρωσης, ηλεκτροβάνες ,  μειωτές, ανώδια, 
αντλίες, ατμοφράκτες, ασφαλιστικές διατάξεις, αυτοματισμοί-ρελέ-ασφάλειες που έχουν 
άμεση σχέση με τα δίκτυα και το συγκρότημα λέβητα – καυστήρα, ηλεκτρικοί πίνακες λεβήτων 
, κ.λπ.) και στο δίκτυο Φυσικού αερίου ( Βαλβίδες ασφαλείας και εκτόνωσης, ασφαλιστικές 
διατάξεις, διάταξη προσαγωγής και απαγωγής αέρα, γειώσεις, διακόπτες, φίλτρα, βάνες, 
ρυθμιστές πίεσης, μανόμετρα, συστήματα ανίχνευσης αερίου, ηλεκτροβαλβίδες,  Multiblok,  
αυτοματισμοί-ρελέ-ασφάλειες που έχουν άμεση σχέση κ.λπ.) καθώς και η αποκατάσταση κάθε 
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ζημιάς, βλάβης ή φθοράς που θα προκληθεί είτε από τις εργασίες συντήρησης και επισκευών 
είτε εξαιτίας κακής ή ελλιπούς συντήρησης , βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον συντηρητή. 
Οτιδήποτε υλικό θα χρειαστεί για την αποκατάσταση ζημιάς, βλάβης ή φθοράς  που οφείλεται 
στο συντηρητή  βαρύνουν αποκλειστικά αυτόν. 

2.1.ΛΕΒΗΤΕΣ 

 Η συντήρηση του λέβητα, επί τόπου κυρίως αναφέρεται στον καθαρισμό της διαδρομής 
των καυσαερίων. Για την συντήρηση εκάστου λέβητα πρέπει να γίνει διακοπή της 
ηλεκτρικής παροχής και απομάκρυνση του καυστήρα. 

 Μετά το άνοιγμα των θυρίδων επίσκεψης και του καθαρισμού, γίνεται μηχανικός 
καθαρισμός της διαδρομής των καυσαερίων. 

 Εάν κατά το κλείσιμο των θυρίδων, διαπιστωθεί πρόβλημα στεγανότητας, πρέπει να 
αντικατασταθούν τα στεγνωτικά παρεμβύσματα. 

 Εκκαπνισμός: σε όλους τους λέβητες συνολικά 7 (2 ατμού και 5 ζεστού νερού). 
Απομάκρυνση αιθάλης με ειδικές βούρτσες ή με πίεση νερού όπου επιβάλλεται, 
έλεγχος θαλάμων καύσης για στερεά κατάλοιπα και καθορισμός όπου απαιτηθεί, 
έλεγχος κατάστασης πυρότουβλων. 

 Επίσης, ο συντηρητής είναι υποχρεωμένος στην έκδοση πιστοποιητικού υδραυλικής 
δοκιμής στους δυο (2) ατμολέβητες είτε από αρμόδιο κρατικό φορέα είτε από 
πιστοποιημένο φορέα T.U.V και να κάνει όλες τις απαιτούμενες εργασίες (ταπώματα, 
αφαιρέσεις εξαρτημάτων, πρεσάρισμα λέβητα κ.λπ.) ώστε να γίνει ο έλεγχος. 
Με το πέρας του ελέγχου θα παραδίδει τον λέβητα έτοιμο προς λειτουργία.   

 Χημικός καθαρισμός λεβήτων ατμού όποτε αυτό χρειαστεί (τουλάχιστον 1 φορά το 
έτος). 

 Αντικατάσταση παρεμβυσμάτων θυρίδων καθαρισμού και φλαντζών καθώς και 
ανθρωποθυρίδων. 

 Πλήρης στεγανοποίηση πορτών και θυρίδων που θα λυθούν και αντικατάσταση 
παρεμβυσμάτων. 

 Έλεγχος και συντήρηση του συστήματος τροφοδοσίας ατμολέβητα με νερό(αντλίες) 
και των βαλβίδων αντεπιστροφής. 

 Έλεγχος και στεγανοποίηση των ασφαλιστικών στους ατμολέβητες χαμηλής Πιέσεως. 

 Γενικός έλεγχος και εργασίες αποκατάσταση ομαλής λειτουργίας όλων των 
ασφαλιστικών διατάξεων και οργάνων ενδείξεως (θερμόμετρα, υδροδείκτες, 
μανόμετρα ). 

 Για τους λέβητες ατμού ειδικά θα ισχύουν τα της κείμενης νομοθεσίας ΦΕΚ 2656 Β 
2012. 

 Ο ανάδοχος για τους λέβητες ατμού υποχρεούται με την ανάληψη της συντήρησης να 
προχωρήσει σε επανέλεγχο των λεβήτων και στην έκδοση αναλόγου πιστοποιητικού 
έλεγχου . 
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2.2. ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ 

Οι παρακάτω προδιαγραφές αφορούν τους καυστήρες πετρελαίου και μικτής καύσης . Οι κατ' 
ελάχιστον, εργασίες συντήρησης καυστήρων είναι οι ακόλουθες: 

2.2.Α. Καυστήρες Πετρελαίου 

 Τα ακροφυσια (μπεκ) θα ελέγχονται και όπου διαπιστώνονται βλάβες αυτών θα 
καθαρίζονται με χρήση διαλύτη χωρίς τη χρήση μεταλλικών εργαλείων ή σε περίπτωση 
που αυτό δεν είναι δυνατόν θα αντικαθίστανται με καινούργια χωρίς χρέωση του 
Νοσοκομείου. 

 Οι κεφαλές καύσης θα καθαρίζονται και θα αφαιρούνται οι κάπνες με προσοχή ώστε 
να μην προκαλούνται φθορές. 

 

 Τα ηλεκτρόδια σπινθηρισμού θα λύνονται οπό τις επαφές τους και να καθορίζονται 
προσεκτικά ακόμα και στο μονωμένο τους τμήμα, το οποίο θα πρέπει να διατηρείται 
πάντα καθαρό. Σε περίπτωση που ανιχνεύονται βλάβες στο μονωμένο τμήμα, όπως 
ρωγμές, τα ηλεκτρόδια θα αντικαθίστανται χωρίς χρέωση του Νοσοκομείου. 

 Κατά τη συναρμολόγηση επιβάλλεται ο έλεγχος του κεντραρίσμοτος του ακροφυσίου 
του διαφράγματος και του φλογοσωλήνα (μπούκας) καθώς και η τήρηση των 
αποστάσεων που προβλέπει ο κατασκευαστής. 

 Τα φίλτρα τροφοδοτικών γραμμών επιβάλλετε να καθαριστούν και σε περίπτωση που 
αυτό δεν είναι δυνατόν αυτά θα αντικαθίστανται χωρίς χρέωση του Νοσοκομείου. 

 Τα φωτοκύτταρα και οι φωτοαντιστάσεις πρέπει να φροντίζει ο Ανάδοχος ώστε να 
απαλλάσσονται από την παρουσία καπνού ή άλλων επικαθήσεων στην επιφάνεια τους. 

 Οι ηλεκτρικές βαλβίδες θα ελεγχθούν ώστε κατά τη φάση πριν την αναρρόφηση να μην 
βγαίνει καύσιμο από το ακροφύσιο του καυστήρα. 

 Οι αντλίες των καυστήρων θα ελεγχθούν με τους καυστήρες σε λειτουργία. Ο έλεγχος 
θα γίνει με την τοποθέτηση μανομέτρου με την βοήθεια των οποίων θα μετρηθεί η 
πίεση τροφοδότησης καυσίμου. Σε περίπτωση βλάβης των αντλιών καυσίμου, οι 
σχετικές εργασίες αποκατάστασης αυτών θα βαρύνουν των Ανάδοχο. 

2.2.Β. Καυστήρες Πετρελαίου - Αερίου (Μικτής Καύσης) 

 Οι συντήρηση των καυστήρων αερίου θα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
ΦΕΚ236Β/26-03-97  (Κανονισμός   Εσωτερικών   Εγκαταστάσεων   Φυσικού   Αερίου), 
ΦΕΚ963Β/15-07-03 (Τεχνικός Κανονισμός Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού 
Αερίου), καθώς και τις οδηγίες του κατασκευαστή ώστε να τηρούνται τα απαιτούμενα 
γιο την καλή λειτουργία και την ισχύ των Εγγυήσεων. Το ίδιο ισχύει και για τα υλικά 
συντήρησης που θα χρησιμοποιηθούν. 

 
3.  ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διεξάγει τους παρακάτω ελέγχους και δοκιμές και να 
διαθέτει όλα τα εργαλεία, εξοπλισμό, μέσα και προσωπικό για την διεξαγωγή τους. Από 
πλευράς Νοσοκομείου θα υπάρχει συνδρομή αλλά δεν επιτρέπεται η χρήση προσωπικού ή 
οποιουδήποτε υλικού εξοπλισμού για την διεξαγωγή τους. 
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 Έλεγχος διαρροών γραμμών φυσικού αεριού. 

 Έλεγχος Ασφαλιστικών δικλίδων φυσικού αεριού ( μαγνητικές βαλβίδες , φίλτρα 
ελεγκτές διαρροών κλπ. ) . 

 Ο ανάδοχος κατά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης αποδέχεται τον ορισμό του , ως 
Υπεύθυνο Αεριού για την λειτουργία και συντήρηση της εσωτερικής εγκατάστασης του 
δικτύου φυσικού αεριού του Νοσοκομείου , σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την 
ΕΠΑ Αττικής . 

4. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ  

Η συντήρηση των τριών (3) ατμογεννητριών θα περιλαμβάνει το ελάχιστο τα παρακάτω : 
Έλεγχος και συντήρηση ασφαλιστικών διατάξεων και οργάνων (σύστημα έλεγχου στάθμης 
απλών ηλεκτροδίων, πρεσοστάτες, μανόμετρα, υδροδείκτες, ηλεκτρικοί πίνακες και 
αυτοματισμοί) 
Έλεγχος και συντήρηση του συστήματος τροφοδοσίας ατμολέβητα με νερό(αντλίες) 
και των βαλβίδων αντεπιστροφής. 

Τον χημικό καθαρισμό των σερπαντίνων τουλάχιστον 2 φορές τον χρόνο . Ρητά αναφέρετε ότι 
εάν προκύψει πρόβλημα ( βούλωμα σερπαντίνας ) υποχρεούται ο ανάδοχος να κάνει επιπλέον 
χημικούς καθαρισμούς χωρίς κανένα επιπλέον τίμημα . Τα χημικά τα οποία θα 
χρησιμοποιούνται θα πρέπει να έχουν όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις και θα παίρνουν 
έγκριση για την χρησιμοποίηση τους από την Τ.Υ. του Νοσοκομείου . 

Για τους καυστήρες των ατμογεννητριών ισχύουν τα ίδια με τους καυστήρες μικτής καύσης . 

Για το λεβητοστάσιο των ατμογεννητριών ισχύουν τα ίδια με το κεντρικό λεβητοστάσιο . 

 

5. ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ  

 Για όλους τους καυστήρες ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκδίδει μετά από 
σχετικές μετρήσεις τα φύλλα μέτρησης καυσαερίων και ότι άλλο έγγραφο σχετικό με 
την λειτουργία τους απαιτείται από την σχετική Νομοθεσία και τους κανονισμούς του 
ΠΕΡΠΑ. 

 Μετρήσεις θα γίνουν μετά από συνεννόηση με την Επιτροπή Παρακολούθησης και όλα 
τα σχετικά έγγραφα θα υποβάλλονται στην Τεχνική Υπηρεσία και στην Επιτροπή 
παρακολούθησης της συντήρησης. 

6. Δίκτυα Ατμού / Νερού εντός Λεβητοστασίων . 

Ρητά αναφέρετε ότι χωρίς καμία επιπλέον χρηματική αξίωση ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος 
να επισκευάσει ,να αντικαταστήσει τμήματα και  εξαρτήματα των δικτύων νερού και ατμού 
που βρίσκονται εντός των προαναφερθέντων λεβητοστασίων εάν και εφόσον αυτό απαιτηθεί  . 
 

7. ΑΝΤΛΙΕΣ – ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ  

Για την συντήρηση των αντλιών και των κυκλοφορητων που βρίσκονται εντός λεβητοστάσιων 
θα πρέπει κατά ελάχιστο να γίνονται τα παρακάτω : 

 Αντικατάσταση εξαρτημάτων στεγανοποίησης όπου αυτό απαιτείται . 

 Έλεγχος όλων των μηχανικών μερών. 
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 Έλεγχος όλων των ηλεκτρικών μερών. 

8. Δοχεία Διαστολής – Αυτ. Πλήρωσης . 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ελέγξει και να αντικαταστήσει με καινούρια τα δοχεία διαστολής 
και τους αυτόματους πλήρωσης των λεβητοστάσιων όπου αυτό απαιτείται χωρίς πρόσθετη 
δαπάνη . 
 
9.ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  
 
Οι παρακάτω εργασίες θα εκτελούνται την πρώτη εβδομάδα κάθε μήνα και αφού προηγείται 
έγγραφη ειδοποίηση του Νοσοκομείου : 
 

1. Οπτικός έλεγχος των δικτύων Νερού , Ατμού , φυσικού αεριού και πετρελαίου . 
Επισκευή τυχών διαρροών των δικτύων . 

2. Έλεγχος και ρύθμιση πιέσεων νερών . 
3. Καθαρισμός φίλτρων νερών πληρώσεως Ατμολεβητών / Ατμογεννητριων . 
4. Οπτικός έλεγχος ηλεκτρικών αυτοματισμών . 
5. Έλεγχος λειτουργίας λεβήτων και καυστήρων , μικρορυθμησης για καλύτερη καύση . 
6. Έλεγχος στεγανότητας όλων των εξαρτημάτων των Λεβητοστασίων . 
7. Έλεγχος των συστημάτων διαφυγής αερίων . 

 
10.ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
 
Οι παρακάτω εργασίες θα εκτελούνται την πρώτη εβδομάδα κάθε εξάμηνου και αφού 
προηγείται έγγραφη ειδοποίηση του Νοσοκομείου : 
 

 Έλεγχοι στεγανότητας όλων των κρίσιμων συνδέσεων τα οποία και θα γίνονται με 
φορητό ανιχνευτή διαρροών αερίου και αφρίζον υλικό . 

 Επιθεώρηση κεντρικών βαλβίδων αερίου και έλεγχος σωστής λειτουργίας . 

 Έλεγχος όλων των μονάδων ρύθμισης αερίου των εγκαταστάσεων και θα δοκιμάζονται 
σύμφωνα με των κατασκευαστή τους . 

 Ο έλεγχος για την εξασφάλιση του σωστού σημείου ρύθμισης στο ρυθμιστή πίεσης 
καθώς και της ενεργοποίησης των ασφαλιστικών διατάξεων θα εκτελείται ακριβώς 
σύμφωνα με το ΦΕΚ 236Β/26-3-1997. 

 Έλεγχος όλων των βανών λειτουργίας της εγκατάστασης . 

 Καθαρισμός όλων των GAS  TRAIN των καυστήρων . 

 Έλεγχος του συστήματος ανίχνευσης αερίου και ενεργοποίηση των ηλεκτρομαγνητικών 
βαλβίδων για την επιβεβαιώσει της καλής λειτουργίας αυτών . 

 Η συντήρηση του λέβητα, επί τόπου κυρίως αναφέρεται στον καθαρισμό της διαδρομής 
των καυσαερίων. Για την συντήρηση εκάστου λέβητα πρέπει να γίνει διακοπή της 
ηλεκτρικής παροχής και απομάκρυνση του καυστήρα. 

 Μετά το άνοιγμα των θυρίδων επίσκεψης και του καθαρισμού, γίνεται μηχανικός 
καθαρισμός της διαδρομής των καυσαερίων. 

 Εάν κατά το κλείσιμο των θυρίδων, διαπιστωθεί πρόβλημα στεγανότητας, πρέπει να 
αντικατασταθούν τα στεγνωτικά παρεμβύσματα. 

 Εκκαπνισμός: σε όλους τους λέβητες συνολικά 7 (2 ατμού και 5 ζεστού νερού). 
Απομάκρυνση αιθάλης με ειδικές βούρτσες ή με πίεση νερού όπου επιβάλλεται, 
έλεγχος θαλάμων καύσης για στερεά κατάλοιπα και καθορισμός όπου απαιτηθεί, 
έλεγχος κατάστασης πυρότουβλων. 

 Αντικατάσταση παρεμβυσμάτων θυρίδων καθαρισμού και φλαντζών καθώς και 
ανθρωποθυρίδων. 
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 Πλήρης στεγανοποίηση πορτών και θυρίδων που θα λυθούν και αντικατάσταση 
παρεμβυσμάτων. 

 Έλεγχος και στεγανοποίηση των ασφαλιστικών στον ατμολέβητα Υψηλής Πιέσεως. 

 Γενικός έλεγχος και εργασίες αποκατάσταση ομαλής λειτουργίας όλων των 
ασφαλιστικών διατάξεων και οργάνων ενδείξεως (θερμόμετρα, υδροδείκτες, 
μανόμετρα ). 

 Τα ακροφυσια (μπεκ) θα ελέγχονται και όπου διαπιστώνονται βλάβες αυτών θα 
καθαρίζονται με χρήση διαλύτη χωρίς τη χρήση μεταλλικών εργαλείων ή σε περίπτωση 
που αυτό δεν είναι δυνατόν θα αντικαθίστανται με καινούργια χωρίς χρέωση του 
Νοσοκομείου. 

 Οι κεφαλές καύσης θα καθαρίζονται και θα αφαιρούνται οι κάπνες με προσοχή ώστε 
να μην προκαλούνται φθορές. 

 Τα ηλεκτρόδια σπινθηρισμού θα λύνονται οπό τις επαφές τους και να καθορίζονται 
προσεκτικά ακόμα και στο μονωμένο τους τμήμα, το οποίο θα πρέπει να διατηρείται 
πάντα καθαρό. Σε περίπτωση που ανιχνεύονται βλάβες στο μονωμένο τμήμα, όπως 
ρωγμές, τα ηλεκτρόδια θα αντικαθίστανται χωρίς χρέωση του Νοσοκομείου. 

 Κατά τη συναρμολόγηση επιβάλλεται ο έλεγχος του κεντραρίσμοτος του ακροφυσίου 
του διαφράγματος και του φλογοσωλήνα (μπούκας) καθώς και η τήρηση των 
αποστάσεων που προβλέπει ο κατασκευαστής. 

 Τα φίλτρα τροφοδοτικών γραμμών επιβάλλετε να καθαριστούν και σε περίπτωση που 
αυτό δεν είναι δυνατόν αυτά θα αντικαθίστανται χωρίς χρέωση του Νοσοκομείου. 

 Τα φωτοκύτταρα και οι φωτοαντιστάσεις πρέπει να φροντίζει ο Ανάδοχος ώστε να 
απαλλάσσονται από την παρουσία καπνού ή άλλων επικαθήσεων στην επιφάνεια τους. 

 
 
11. ΘΕΡΜΙΚΟΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ . 
 
Η συντήρηση των τριών (3) θερμικών υποσταθμών του κεντρικού κτηρίου θα περιλαμβάνουν 
στο ελάχιστο : 
Την συντήρηση όλων  ανεμοφρακτών που θα περιλαμβάνει,  λύσιμο ,αντικατάσταση 
παρεμβυσμάτων και  καθάρισμα εδρών κλπ. 
Συντήρηση όλων των ατμοπαγίδων . 
Έλεγχος και στεγανοποίηση των δεικτών ροής ατμού . 
Συντήρηση των θερμοστατικών ατμοπαγίδων . 
Καθαρισμός φίλτρων ατμού . 
Γενικά θα περιλαμβάνει την συντήρηση όλου του δικτύου παροχής ατμού τόσο στους 
εναλλάκτες αλλά και στα boilers παραγωγής ζεστού νερού χρήσης . 
Δεν περιλαμβάνονται στο παρών οι εναλλάκτες ατμού τα boiler και τα αντλιοστάσια . 
Για τους θερμικούς υποσταθμούς ισχύουν τα του 12.1 του παρόντος . 

 

12.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

 
1. Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου, στα πλαίσια της παρούσας Σύμβασης είναι και η 

έγκαιρη έγγραφη προειδοποίηση του Νοσοκομείου για την ανάγκη εκτέλεσης 
οποιασδήποτε επισκευής (μικρής ή ευρύτερης κλίμακας) των συντηρούμενων 
εγκαταστάσεων και του κόστους αυτών εντός 20 εργάσιμων ημερών από την ανάληψη 
της συντήρησης , καθώς και η υπόδειξη του είδους των εργασιών που πρέπει να 
εκτελεσθούν προκειμένου να αποφευχθούν βλάβες στις εγκαταστάσεις. Ρητά 
συμφωνείται ότι παράλειψη από μέρους του Αναδόχου έγκαιρης και έγγραφης 
προειδοποίησης του Νοσοκομείου για απαιτούμενες επισκευές των συντηρουμένων 
εγκαταστάσεων εντός 20 ημερών από την ανάληψη της σύμβασης θα εκλαμβάνεται 
όχι μόνο ως πλημμελής εκτέλεση της συντήρησης αλλά ότι παρέλαβε τις 
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εγκαταστάσεις σε άριστη κατάσταση και με τις τυχών επισκευές να εμπίπτουν στις 
υποχρεώσεις του . Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα ερευνά αγοράς και 
διενέργειας διαγωνισμού για οικονομικότερη προσφορά . 

 
2. Σε περίπτωση έκτατης βλάβης οποιαδήποτε ώρα της ημέρας , αργίες και 

Σαββατοκύριακα ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να έρθει στο Νοσοκομείο εντός 3 ωρών 
, και το λόγο αυτό υποχρεούται να έχει το ανάλογο προσωπικό και να δώσει 
κατάλληλη τηλεφωνική γραμμή ειδοποίησης 24 ωρών την ημέρα . Για τα παραπάνω 
δεν θα έχει καμία οικονομική αξίωση από το Νοσοκομείο . 

 
 
3. Σε περίπτωση μεγάλης έκτασης βλαβών που δεν εμπίπτουν στα παραπάνω , ο Ανάδοχος 

έχει υποχρέωση να παραδώσει στην υπηρεσία τεχνική έκθεση και οικονομική 
προσφορά εντός 12 ωρών  για την αποκατάσταση της βλάβης . Το Νοσοκομείο διατηρεί 
το δικαίωμα ερευνά αγοράς και διενέργειας διαγωνισμού για οικονομικότερη 
προσφορά . 

 

4. Σε περίπτωση ανίχνευσης οποιασδήποτε βλάβης η δυσλειτουργίας ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να ενημέρωση άμεσα προφορικά και εν συνεχεία εγγράφως την επιτροπή 
παρακολούθησης και την Δ/νση Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου. Ρητά 
συμφωνείται ότι παράλειψη από μέρους του Αναδόχου έγκαιρης και έγγραφης 
προειδοποίησης του Νοσοκομείου για απαιτούμενες επισκευές των συντηρουμένων 
εγκαταστάσεων θα εκλαμβάνεται ως πλημμελής εκτέλεση της συντήρησης και θα 
επιφέρει τις προβλεπόμενες από την παρούσα συνέπειες εις βάρος του. 

 

5. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να διαθέτει, χωρίς πρόσθετη αποζημίωση, κάθε 
όργανο, συσκευή ή εργαλείο για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης, για τον 
έλεγχο και τις δοκιμές των εγκαταστάσεων καθώς και για την επισκευή και την ρύθμιση 
αυτών. 

6. Σε περίπτωση παρεμβάσεων που αλλάζουν δίκτυα ή διατάξεις των συντηρούμενων  
εγκαταστάσεων, ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την κατάθεση σχεδίων των 
πραγματοποιηθέντων αλλαγών, τόσο εκτυπωμένα όσο και σε ηλεκτρονική μορφή 
σχεδιασμένα σε αναγνωρισμένο πρόγραμμα της αγοράς (π.χ. AutoCad). 

7. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει, χωρίς πρόσθετη αποζημίωση, κάθε αναλώσιμο 
υλικό που απαιτείται για τη συντήρηση και την καλή λειτουργία  των συντηρούμενων 
εγκαταστάσεων. 

8. Οι εργασίες συντήρησης και επισκευής των εγκαταστάσεων, εφόσον εκτελούνται 
αθόρυβα και δεν προκαλούν αναστάτωση ή δεν παρεμποδίζουν την απρόσκοπτη 
λειτουργία του Νοσοκομείου ή εφ' όσον επιβάλλεται η άμεση εκτέλεση τους, θα 
εκτελούνται εντός του ωραρίου λειτουργίας του Νοσοκομείου, διαφορετικά μετά το 
πέρας λειτουργίας των Υπηρεσιών του Νοσοκομείου και τις μη εργάσιμες ημέρες. Σε 
κάθε περίπτωση, δεν επιτρέπεται η δημιουργία αναστάτωσης και όχλησης όλων των 
παρευρισκομένων στο Νοσοκομείο ή η δυσχέρεια εκτέλεσης του έργου των 
εργαζομένων. Για την εκτέλεση της όποιας εργασίας ενδέχεται να προκαλέσει κάτι από 
τα παραπάνω ο Ανάδοχος θα φροντίζει εγκαίρως να εξασφαλίσει την συνδρομή της 
Τεχνικής Υπηρεσίας ώστε να βρεθεί η βέλτιστη χρονική στιγμή και να διαμορφωθούν οι 
κατάλληλες συνθήκες για την εκτέλεση των εργασιών. 
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9. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος αρνηθεί να αποκαταστήσει βλάβες των συντηρουμένων 
εγκαταστάσεων κατά τον υποδεικνυόμενο τρόπο  και στον επιβαλλόμενο χρόνο , το 
Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα  να προβεί σε αποκατάσταση των βλαβών , κατά τον 
προσφορότερο για αυτό τρόπο , καταλογίζοντας τις σχετικές δαπάνες στον ανάδοχο 
παρακρατώντας το αντίστοιχο ποσό από την μηνιαία αποζημίωση του και  βέβαια 
δημιουργείται λόγος   καταγγελίας της σύμβασης από το Νοσοκομείο εις βάρος του 
αναδόχου  . 

 
10. Ο Ανάδοχος θα τηρεί Ημερολόγιο εργασιών συντήρησης και επιθεωρήσεων για το 

σύνολο των εγκαταστάσεων που συντηρεί , στο οποίο εκτός από τις προγραμματισμένες 
εργασίες θα γράφει τα αποτελέσματα μετρήσεων , έκτατων εργασιών , βλαβών και θα 
καταχωρείται κάθε παρατήρηση η γεγονότα που τυχόν έχουν συνέπεια την επισφαλή 
λειτουργία η δυσλειτουργίας των εγκαταστάσεων . Τα ο εν λόγο ημερολόγιο θα 
υποβάλετε στην Υπηρεσία κάθε τέλος του μήνα προκειμένου να πληρωθεί ο Ανάδοχος .  

 

13.ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την έντεχνη, ασφαλή και ταχεία εκτέλεση του 
Έργου που θα αναλάβει (δηλ. των εργασιών λειτουργίας, συντήρησης, επισκευών κλπ των 
Λεβητοστάσιων , λεβήτων , ατμογεννητριων κλπ  εγκαταστάσεων) σύμφωνα με τους όρους της 
Σύμβασης και με τις οδηγίες, στοιχεία, υποδείξεις και εντολές που θα του δίνει το Νοσοκομείο 
κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών. Αν παρουσιασθεί οποιαδήποτε κακοτεχνία, 
παράλειψη ή ατέλεια στις εργασίες ή αν ο Ανάδοχος δεν τηρεί ή παραβεί οποιαδήποτε 
υποχρέωση του κατά την Σύμβαση ή παραβεί το Νόμο, είναι υποχρεωμένος να αποζημιώσει το 
Νοσοκομείο για οποιαδήποτε ζημία που θα οφείλεται στον λόγο αυτό. 

Απαγορεύεται η εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας που μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα 
στην ομαλή λειτουργία του Νοσοκομείου ή να θέσει σε κίνδυνο νοσηλευόμενους, ενώ επίσης 
απαγορεύεται η εκτέλεση εργασιών που μπορεί να δημιουργήσουν διακοπές ή προβλήματα 
στον κλιματισμό σε μέρες εφημερίας, ειδικά στα Χειρουργεία και την Μονάδα Εντατικής 
θεραπείας. 

Απαγορεύεται η παρέμβαση του Αναδόχου σε δίκτυα άλλα από αυτά που αναφέρονται στην 
παρούσα Ε.Σ.Υ. Σε περίπτωση που παρεμβάσεις σε αυτά τα δίκτυα είναι απολύτως 
απαραίτητες για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Αναδόχου, θα πρέπει να αυτές να 
γίνονται μετά από ενημέρωση και λήψη της συγκατάθεσης της Τεχνικής Υπηρεσίας ώστε να 
εξασφαλίζεται η αδιασάλευτη λειτουργία του Νοσοκομείου. 

Αν κατά οποιαδήποτε χρονική περίοδο, το Νοσοκομείο θεωρήσει ότι η μέθοδος εργασίας του 
Αναδόχου ή τα υλικά και το εργατοτεχνικό προσωπικό που χρησιμοποιεί ή ο εξοπλισμός, τα 
μηχανήματα, τα εργαλεία και τα εφόδια του δεν είναι επαρκή ή κατάλληλα για να 
εξασφαλίσουν την τέλεια, ασφαλή, οικονομική, ταχεία, εμπρόθεσμη και απόλυτα σύμφωνη με 
τους όρους της Σύμβασης εκτέλεση των εργασιών ή για να εγγυηθούν για την ασφάλεια του 
προσωπικού και των τρίτων, τότε σε οποιανδήποτε από τις περιπτώσεις αυτές το Νοσοκομείο 
έχει δικαίωμα να διατάξει τον Ανάδοχο να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της Σύμβασης και 
τις εντολές της, μέσα σε τακτή προθεσμία, και να φροντίσει άμεσα για την τακτοποίηση των 
παραπάνω ατελειών ή εκκρεμοτήτων, χωρίς αυτός να έχει το δικαίωμα να ζητήσει καμία 
πρόσθετη πληρωμή ή αύξηση τιμών ή παράταση προθεσμιών. Η άσκηση ή όχι από το 
Νοσοκομείο του δικαιώματος αυτού της παρέμβασης δεν μειώνει κατά οποιονδήποτε τρόπο 
τις ευθύνες του Αναδόχου. 
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14.ΕΥΘΥΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ 

Ο Ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη σε πράγματα 
και εν γένει υλικά αγαθά, για κάθε ατύχημα, θανατηφόρο ή όχι, που θα συμβεί σε προσωπικό 
του Νοσοκομείου, των ασφαλισμένων του και του Αναδόχου ή σε κάθε τρίτο πρόσωπο εντός 
του Νοσοκομείου, εφόσον τα παραπάνω προκύψουν κατά την διάρκεια ή/και εξαιτίας των 
εργασιών (συντήρησης, επισκευών, ανακαινίσεων ή όποιων άλλων εργασιών προβλέπονται 
στην παρούσα σύμβαση) ή συνέπεια ελαττωμάτων αυτών ή είναι συνέπεια αντικανονικής 
συντήρησης. 

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να καλύπτει το Νοσοκομείο για κάθε αξίωση που θα εγερθεί 
σε βάρος του εξαιτίας των παραπάνω, να καταβάλει στο Νοσοκομείο κάθε ποσό το οποίο θα 
υποχρεωθεί τυχόν να καταβάλει εκείνο σε τρίτους από τις ίδιες παραπάνω αιτίες, ν' 
αναλαμβάνει με δικές του δαπάνες την υπεράσπιση του Νοσοκομείου για κάθε απαίτηση, 
αγωγή και μήνυση που θα εγείρεται ή υποβάλλεται εναντίον του από οποιονδήποτε που θα 
έχει σχέση με τις παραπάνω υποχρεώσεις και ευθύνες του Αναδόχου και γενικά θα 
αποζημιώνει το Νοσοκομείο για κάθε θετική ζημία που θα μπορούσε να πάθει από τους 
παραπάνω όρους. 

Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος έναντι των Δικαστικών Αρχών για οποιοδήποτε πρόβλημα 
λειτουργίας των εγκαταστάσεων του αντικειμένου της σύμβασης του που μπορεί να 
συνεπάγεται αστικές και ποινικές ευθύνες, καθώς και έναντι οποιασδήποτε διεκδίκησης 
προκύψει λόγω μη σωστής λειτουργίας των εγκαταστάσεων από ασθενείς ή εργαζομένους του 
Νοσοκομείου. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνά για την οικονομική λειτουργία των εγκαταστάσεων και 
στην υπόδειξη μέτρων για τον περιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας τόσο κατά την 
καλοκαιρινή όσο και κατά την χειμερινή περίοδο. 

Η ευθύνη του Αναδόχου για όλα τα παραπάνω, εκτείνεται μέχρι την ημερομηνία λήξης 
οριστικής ισχύος της Σύμβασης και των πιθανών παρατάσεων αυτής. 

Το προσωπικό του Αναδόχου θα εργάζεται με μεγάλη επιμέλεια και θα είναι υπεύθυνο ώστε 
να μην προκύπτουν ρύποι από τις εργασίες που εκτελεί. Η αποκομιδή όλων των αχρήστων που 
προκύπτουν από εργασίες του/των συντηρητή/των του Αναδόχου είναι αποκλειστική ευθύνη 
των ιδίων και είναι υποχρεωτική. 

Οι εργασίες που θα εκτελούνται στα πλαίσια της σύμβασης θα γίνονται πάντοτε με ασφαλή 
τρόπο τόσο για την εγκαταστάσεις όσο και για το σύνολο των παρευρισκομένων στους χώρους 
του Νοσοκομείου. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την χρήση μεθόδων και μέσων που δεν 
είναι επιβλαβή για την ασφάλεια των παραπάνω, δεν είναι εκρηκτικά, δεν είναι τοξικά και δεν 
είναι εύφλεκτα. 

Σε περίπτωση που η εκτέλεση εργασιών ή η χρήση υλικών με τις παραπάνω ιδιότητες είναι 
άκρως απαραίτητη και δεν μπορεί επ' ουδενί να παρακαμφθεί θα πρέπει ο Ανάδοχος να πάρει 
όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην προκύψουν επικίνδυνες καταστάσεις, και αφού πάρει 
την έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας η οποία όμως σε καμία περίπτωση δεν θα έχει ευθύνη επί 
των εργασιών και μέσων αυτών καθώς και όποιου αποτελέσματος προκύψει από αυτά. 

15.ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραβεί οποιανδήποτε όρο ή συμφωνία της παρούσας 
Σύμβασης, που όλοι τους ρητά συμφωνούνται ως εξ' ίσου ουσιώδεις, υποχρεούται να 
αποζημιώσει το Νοσοκομείο για κάθε ζημιά, θετική ή αποθετική, που τυχόν θα υποστεί το 
Νοσοκομείο από την αιτία αυτή. Για κάθε τέτοια παράβαση, εκτός από το δικαίωμα του 
Νοσοκομείου να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση και να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο, 



 25 

πράγμα το οποίο δεν υπόκειται σε καμία προθεσμία, καταπίπτει υπέρ του Νοσοκομείου η 
εγγύηση καλής εκτέλεσης λόγω συμφωνημένης ποινικής ρήτρας, ο δε Ανάδοχος έχει την 
υποχρέωση να αποκαταστήσει και κάθε ζημία, ανεξάρτητα από την κατάπτωση της εγγύησης. 
 
16.ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 
Πριν από την διαμόρφωση και την υποβολή της προσφοράς οι Ενδιαφερόμενοι εργολήπτες 
υποχρεούνται να επισκεφτούν τα λεβητοστάσια ώστε να είναι ενήμεροι για τις εγκαταστάσεις 
και το έργο που θα πρέπει να επιτελέσουν. Αντίγραφο του αποδεικτικού επίσκεψης 
υπογεγραμμένο από τη Δ/νση ΤΥ, θα προσκομισθεί στο διαγωνισμό. 
 
Η δαπάνη για την αγορά και τοποθέτηση των υλικών που θα απαιτηθούν στα πλαίσια της 
συντήρησης των ατμολεβητών και λεβήτων και την παράδοση αυτών σε πλήρη λειτουργία, 
επιβαρύνουν αποκλειστικά τον συντηρητή ο οποίος δεν θα έχει καμία πρόσθετη αξίωση από το 
Νοσοκομείο. 
 

Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να δηλώσουν με σαφήνεια την πλήρη συμμόρφωσή τους 
σε όλα τα άρθρα, παραγράφους και υποπαραγράφους άρθρων, της παρούσας. Έκαστος 
διαγωνιζόμενος θα καταθέτει υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (ο ίδιος ή σε περίπτωση 
εταιρειών ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού), στην οποία θα αναφέρει ότι αποδέχεται πλήρως 
και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας Διακήρυξης , καθώς και ότι έχουν λάβει 
υπόψη τους τις εγκαταστάσεις . 
 
 Ο ανάδοχος θα καταθέσει  μαζί με την τεχνική προσφορά του αναλυτική κατάσταση με τον 
αριθμό και την ειδικότητα του προσωπικού που δύναται να διαθέσει σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις και την ισχύουσα Νομοθεσία 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ   ΔΑΠΑΝΗΣ/ ΑΝΑ ΙΔΡΥΜΑ 

Α/Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ Φ.Π.Α(€) ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Φ.Π.Α(€) 

1 Γ.Νοσοκομείο Νίκαιας  7.056,45 8749,99 

2 Γ.Νοσοκομείο ‘’Η Αγία Βαρβάρα’’ 2520,16 3124,99 

3 Κ.Υ Σαλαμίνας  504,03 624,99 

 ΣΥΝΟΛΟ  12.500 
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                                                                                                                       ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 
 
      
ΓΕΝΙΚΟΙ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
Α. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ   
     ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

1. Τουλάχιστον 10ετή εμπειρία και ιδιαίτερα Νοσοκομειακή, σε συντήρηση  μηχανολογικών 
συστημάτων & ατμού κλπ, η οποία να αποδεικνύεται με αντίστοιχες βεβαιώσεις από τις 
αρμόδιες αρχές. Να κατατεθούν βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης παρόμοιων εργασιών με τις 
ζητούμενες από τουλάχιστον δύο δημόσια νοσοκομειακά ιδρύματα ή από τον ευρύτερο  
δημόσιο τομέα με συναφές αντικείμενο (τελευταίας πενταετίας). 

2. Το προσωπικό του αναδόχου θα πρέπει να έχει τις προβλεπόμενες άδειες, στο Π.Δ. 87/96 (ΦΕΚ 
72/Α΄/25-4-96) και τουλάχιστον δύο τεχνικοί να έχουν την άδεια γενικών εφαρμογών. 

3. Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει επαρκές προσωπικό ώστε να υπερκαλύπτει τις ανάγκες  και που 
αυτό θα αποδεικνύεται με αντίγραφο καταστάσεων θεωρημένων από την επιθεώρηση 
εργασίας. 

4. Ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001:2008 για Η/Μ εγκαταστάσεις – 
ατμού – θέρμανσης. 

5. Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει επισκεφτεί τις εγκαταστάσεις, ώστε να έχει πλήρη γνώση των 
ειδικών τοπικών συνθηκών και θα πάρει ανάλογη βεβαίωση από τη Τεχνική υπηρεσία, για την 
προσκομίσει στο διαγωνισμό. 

       
Β. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

 
ΓΝΩΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ Ο διαγωνιζόμενος βεβαιώνει εγγράφως ότι έχει γνωρίσει με επιτόπια 
εξέταση της θέσης των εγκαταστάσεων, των χώρων, των προσπελάσεων προς αυτούς, της σημερινής 
(δηλ κατά τον χρόνο του διαγωνισμού) κατάστασης των εγκαταστάσεων και ότι έχει ενημερωθεί για 
όλες τις τοπικές συνθήκες και την υφιστάμενη κατάσταση όλων των εγκαταστάσεων, που μπορούν να 
επιδράσουν με οποιονδήποτε τρόπο στην εκτέλεση των εργασιών ή στο κόστος τους. Η επίσκεψη αυτή 
πιστοποιείται με βεβαίωση που έχει λάβει από την Τεχνική Υπηρεσία πριν το διαγωνισμό.  
 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ. Όλες οι δαπάνες που αφορούν τις υπ’ όψη επισκευές, ανταλλακτικά 
μικροανταλλακτικά, λοιπά υλικά, μεταφορικά κ.λ.π για παράδοση των Μηχανημάτων σε πλήρη και 
κανονική λειτουργία, ΘΑ ΒΑΡΥΝΕΙ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ. 
 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ISO  Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό ΙSΟ 9001:2008 για 
Η/Μ εγκαταστάσεις – ατμού – θέρμανσης. 
 
ΠΤΥΧΙΑ–ΑΔΕΙΕΣ–ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ  Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να προσκομίσει βιογραφικά, πτυχία, 
άδειες (κατά το ΠΔ55/2000) του προσωπικού που θα χρησιμοποιηθεί στο Νοσοκομείο και τις 
βεβαιώσεις προϋπηρεσίας αυτού.  
 
ΕΡΓΑΛΕΙΑ Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση ότι κατέχει όλα τα 
απαραίτητα εργαλεία για την επισκευή και διάγνωση των βλαβών. 
 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ Ο ανάδοχος θα εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις προς το Δημόσιο, 
τους ασφαλιστικούς φορείς (πχ ΤΣΜΕΔΕ για την εταιρεία και κάθε μηχανικό) και προς κάθε τρίτο.  
 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ που απαιτούνται συμπεριλαμβάνονται στους απαράβατους όρους, 
καθώς με βάση αυτές θα διαμορφωθεί και η σύμβαση. 
 
Γ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
 
1. Σημειώνεται ότι στο  φάκελο της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ θα πρέπει απαραίτητα να 

συμπεριλαμβάνονται: 
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 Πλήρη κατάλογο πελατών. 

 Αντίγραφο της οικονομικής προσφοράς, στο οποίο δεν θα συμπεριλαμβάνονται τιμές. 

 Στον ίδιο φάκελο πρέπει απαραίτητα να υπάρχουν δύο «Φύλλα Συμμόρφωσης» και 

συγκεκριμένα επί των παραρτημάτων Α & Β (Τεχνικών προδιαγραφών, των Γεν. & Ειδικών όρων 

του Διαγωνισμού αντιστοίχως). 

2. Στο φάκελο της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ θα πρέπει απαραίτητα να συμπεριλαμβάνονται: 

 Αναλυτικές τιμές για κάθε Νοσοκομείο και το Κ.Υ. Σαλαμίνας  . 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ 

 

 
 
 
 
 
 

                                 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΠΕΙΡΑΙΑ 

«ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» 
- Γ.Ν.ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ "Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ"       

        No … / … 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ  
Για την ανάδειξη αναδόχου ………………..…………………, για ένα έτος (Αρ.Διακ. 
……/……..) 
 
Νίκαια, ……… Οι υπογράφοντες αφ’ ενός μεν ο κ. ...……………………………, 

Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας – Πειραιά «Ο Άγιος Παντελεήμων», 

ενεργώντας με την ιδιότητά του αυτή, και αφ’ ετέρου δε ο κ. …………………………, 

ενεργώντας για λογαριασμό της εταιρείας «…………………………………», διεύθυνση 

……………, τηλέφωνο ………, fax ………, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα 

εξής: 

 

Την ……………… στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας – Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων» 

διενεργήθηκε πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια …………………. 

(Αρ. Διακ. ………/……..).  

 
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. …… Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου  του 
Νοσοκομείου, της από ……………………. συνεδρίασής του, μειοδότης αναδείχθηκε ο 
δεύτερος συμβαλλόμενος, ονομαζόμενος στο εξής προμηθευτής, στον οποίο  ο 
πρώτος των συμβαλλομένων, ενεργών με την προαναφερόμενη ιδιότητα του, αναθέτει 
την εκτέλεση της προμήθειας, σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά του και ως η 
σχετική διακήρυξη όριζε, αντί της έναντι αναγραφόμενης και προσφερθείσης  τιμής 
απ’ αυτόν, ήτοι: 

Τιμή + Φ.Π.Α. = ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ 

Θα συμπεριληφθούν: 

 Οι τεχνικές προδιαγραφές/τεχνική περιγραφή και λοιπά συναφή στοιχεία 

της σύμβασης σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη και την τεχνική 

προσφορά του μειοδότη 

 Τα οικονομικά στοιχεία της σύμβασης σύμφωνα με την οικονομική 

προσφορά του μειοδότη 

 Λοιποί Όροι των Παραρτημάτων της παρούσας διακήρυξης. 

 
Χωρίς να χωρά καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της 
προσφοράς του προμηθευτή. 
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Η διακήρυξη του διαγωνισμού αναρτάται στο διαδικτυακό πρόγραμμα «Διαύγεια» και στην ιστοσελίδα του 
Νοσοκομείου. 
 
Για την παραλαβή της διακήρυξης σε έντυπη μορφή από το Γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν.Νίκαιας «Αγ. 
Παντελεήμων», η οποία είναι προαιρετική, απαιτείται καταβολή αντιτίμου δεκαπέντε (15,00€) ευρώ.   
 
Για κάθε άλλη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γρ. Προμηθειών του 
Νοσοκομείου, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα καθώς και στο τηλέφωνο 213.20.77.407 - 408. 
          
          
 
 
                                                                                                                            Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
 
 
         ΜΠΟΥΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 
 
          
              
 
 
 


