
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Α.Δ.Α. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 9ΟΡΙ46906Ψ-Ω3Ο   
Α.Δ.Α.Μ.: 23PROC012295108 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ  
ΥΠ’ΑΡΙΘ.  295/2023 – Α.Δ.Α.  9Ι1Σ46906Ψ-ΝΕΩ 
 

                                                                                                                              

           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης Δ.Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ                                                                    Νίκαια , 13-03-23         

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΠΕΙΡΑΙΑ                                                                     Αριθ. Πρωτ. : 11338                                                                                                                 

           "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" 

- Γ.Ν.ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ "Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ" 

 
Διακήρυξη 1/2023 

(Αριθμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 185018) 

 του  Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων 

για την συντήρηση των εικοσιτεσσάρων (24) 
εγκαταστάσεων κάθετης μετακίνησης (ανελκυστήρων) του 

Γ.Ν.Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων» για  ένα (1) έτος 

(CPV 50750000-7, 79132000-8) 

Προϋπ/σθείσας δαπάνης 54.000,00 € συμπ/νου Φ.Π.Α. 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 

«ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»-«Γ.Ν.Δ.Α. 'Η ΑΓΙΑ 

ΒΑΡΒΑΡΑ» 

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 999516730 

Ταχυδρομική διεύθυνση Δ. Π. ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ 3, ΝΙΚΑΙΑ 

Πόλη ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 18454 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS EL307 

Τηλέφωνο 213-2077407-8 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) yprom@nikaia-hosp.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Ανδριόπουλος Ι. 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.nikaia-hosp.gr 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Νοσοκομείο, αποτελεί μη Κεντρική Αναθέτουσα Αρχή και ανήκει στη Γενική 

Κυβέρνηση στον Υποτομέα ΟΚΑ. 

   

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή υπηρεσιών Υγείας. Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο  

είναι το νομικό πλαίσιο της Ελλάδος και της Ε.Ε.   

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση  

μέσω της διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ 

β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες 

και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη 

(www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ 

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από : 

            την προαναφερθείσα Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL):  www.nikaia- hosp.gr 

 1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι  ο τακτικός προϋπολογισμός του Γενικού Νοσοκομείου 

Νίκαιας Πειραιά «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» – Γ.Ν.Δ.Α. «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ». Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση 

βαρύνει την με Κ.Α.Ε: 0879 & 0419 σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023-

2024 του Νοσοκομείου. 

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ. 8192/21-02-23 (ΑΔΑΜ: 23REQ012180613, 

ΑΔΑ: 9Ι1Σ46906Ψ-ΝΕΩ) για την ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το 
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οικονομικό έτος 2023-2024 και έλαβε α/α 295/2023 καταχώρησης  στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & 

Εντολών Πληρωμής του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας Πειραιά «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» – Γ.Ν.Δ.Α. «Η ΑΓΙΑ 

ΒΑΡΒΑΡΑ».  

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η παροχή υπηρεσιών συντήρησης των εικοσιτεσσάρων (24) εγκαταστάσεων 

κάθετης μετακίνησης (ανελκυστήρων) του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας Πειραιά «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» για 

ένα (1) έτος. 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 

συμβάσεων (CPV) : Υπηρεσίες συντήρησης ανελκυστήρων (50750000-7) & Υπηρεσίες Πιστοποίησης ( 79132000-

8) . 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της 

παρούσας Διακήρυξης. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 43.548,38 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % 

(εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 54.000,00 € ). 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι ανάθεση συντήρησης των εικοσιτεσσάρων (24) εγκαταστάσεων κάθετης 

μετακίνησης (ανελκυστήρων) του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας Πειραιά «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»,ήτοι: 

� Συντήρηση των εικοσιτεσσάρων (24) εγκαταστάσεων κάθετης μετακίνησης (ανελκυστήρων) του Γενικού 

Νοσοκομείου Νίκαιας Πειραιά «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ», για ένα (1) έτος (προϋπ. δαπάνης : 48.000,00 € 

συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%, CPV: 50750000-7, Κ.Α.Ε. 0879) 

� Ανανέωση των πιστοποιητικών των ανελκυστήρων του Γ.Ν.Ν.Π. «Άγιος Παντελεήμων» για ένα (1) έτος 

(προϋπ. δαπάνης : 6.000,00 € συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%, CPV: 79132000-8, Κ.Α.Ε. 0419) 

 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε  12 μήνες. 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της 

τιμής. 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής 

εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

− του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

− του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 

κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37  

− του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό 

πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, 

διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 

324-337 

− του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

− του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α’ 150)  

− του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό 

Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

− του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου µε τις 

διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 

2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές διατάξεις» 

− του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.» 
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− της υπ' αριθμ. 57654/22.05.2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα : “Ρύθμιση 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 1781)  

− της υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων  και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την 

ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και 

διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» 

− της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των 

Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44) 

− της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού 

τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων».  

− του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής 

Νομοθεσίας» 

− του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως  των άρθρων 85 επ. 

− του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

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

− του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 

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

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

− του ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων 

για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, 

τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις»  

− του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 

(ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό 

Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,  

− του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία»  

− του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»  

− του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»  και ιδίως των 

άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15, 

− του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»,  

− του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των 

φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη 

κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την 

Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119, 

− του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του 

Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για 

την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 

ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις», 

− την υπ’αρ. 25 Απόφαση της 7
ης

/03-02-23 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, σχετικά με την προκήρυξη 

του διαγωνισμού για την συντήρηση των εικοσιτεσσάρων (24) εγκαταστάσεων κάθετης μετακίνησης 

(ανελκυστήρων) του Γ.Ν.Ν.Π. για ένα (1) έτος (ΑΔΑ: Ψ21146906Ψ-ΞΓΟ). 

− Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης Πρωτογενούς Αιτήματος στο Μητρώο ΚΗΜΔΗΣ ΑΔΑΜ: 23REQ012180613. 
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− Την αριθμ. πρωτ. 8192/21-02-23 Απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης σε βάρος των ΚΑΕ 0879
Α
 & 

0419
Α
  του προϋπολογισμού των ετών 2023-2024 του νοσοκομείου (ΑΔΑ: 9Ι1Σ46906Ψ-ΝΕΩ). 

των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 

αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συνόλου 

των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που 

διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 03η/04/2023 και ώρα 15:00. 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) 

Προμήθειες και Υπηρεσίες του  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr). 

 

1.6 Δημοσιότητα 

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 

Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία 

σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό:  185018 και αναρτήθηκαν 

στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3 του άρθρου 76 

του Ν.4727/2020, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). 

 Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) :   

www.nikaia-hosp.gr  στη διαδρομή: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ► ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ. 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 

υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 

νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς 

διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα 

όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες 

που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους . 

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά 

και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν. 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν 

χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα: 

1. η προκήρυξη  

2. το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]  

3. η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα της που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι 

ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής 

πύλης (www.promitheus.gov.gr). 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας, στη 

σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι 

προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr). Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών 

πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή 

από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό 

πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά 

υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που είτε υποβάλλονται με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό 

αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

Η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι 

ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την 

κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα 

δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή 

των προσφορών, 

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.  

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των 

αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 

κατάλληλων προσφορών, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας 

αρχής. 

Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας 

υποβολής προσφορών, καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης, σύμφωνα με την 

προηγούμενη παράγραφο) δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ.  

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.  

Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 
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Οι προσφορές, τα  στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά με τη μη 

ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής συντάσσονται στην ελληνική 

γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, 

επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες 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, δηλαδή 

έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς 

τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι απαραίτητη η μετάφραση 

τους, 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. 

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικά 

ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του 

ν. 4364/ 2016 (Α΄13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 

Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, 

επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 

Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με 

γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα 

που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση 

οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες 

της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον 

εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που 

καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του 

οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της 

ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται 

του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της 

κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) 

την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά 

εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην 

περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

Η περ. αα’ του προηγούμενου εδαφίου ζ΄ δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται με γραμμάτιο του 

Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την 

εγκυρότητά τους. 

2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 

Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως 

Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, θα 

επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα 

τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για το σκοπό της αξιολόγησης των 

προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη 

διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από 

κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας 
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προσωπικών δεδομένων, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην αναλυτική ενημέρωση που επισυνάπτεται 

στην παρούσα. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

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

καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 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. 

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με 

την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η 

Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς 

των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που 

επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης. 

2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, 

συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική 

μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών 

φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση. 

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της 

αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.   

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

Δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής για τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς 

(προσφέροντες) στο διαγωνισμό. 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού  

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός 

φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε 

ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους 

λόγους: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για ένα από τα ακόλουθα εγκλήματα:  

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), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα (εγκληματική οργάνωση), 

β) ενεργητική 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 παρ. 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 στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία 

πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α 

παρ. 2 (εμπορία επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα, 



 

 9

γ) απάτη, εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της 

Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά με την 

καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (L 

198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 

236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242(ψευδής βεβαίωση, 

νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 386Β 

(απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 επ. του Εθνικού 

Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των 

άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 (επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία 

των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 

αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της 

απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως 

ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα 

εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103), 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές 

ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης 

Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την 

τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την 

κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 

2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 

139), 

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), και τα 

εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε  αμετάκλητη 

καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:  

- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές. 

- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 

καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της 

διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας. 

- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 

αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη 

απόφαση.  

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη 

και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία ή  
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β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του 

που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 2.2.3.2  θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί 

ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει 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 διακανονισμό για την καταβολή τους 

στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού κανονισμού. 

2.2.3.3 Κατ’ εξαίρεση, δεν αποκλείονται για τους λόγους των ανωτέρω παραγράφων, εφόσον συντρέχουν 

επιτακτικοί λόγοι δημόσιου συμφέροντος και ειδικά δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 

2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός φορέας 

σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, περί 

αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, 

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 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 έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί 

τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 

διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν 

οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό 

την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας 

υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.  

(γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικών κυρώσεων και 

άλλων διοικητικών συνεπειών, υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο 

οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί 

να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα κατά 

την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 48 του ν. 

4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο 

πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης 

σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, 

αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων κατά την παροχή των 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 της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε 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 με απατηλό τρόπο παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό 

παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του .  
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Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το σχετικό 
γεγονός. 

2.2.3.5. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 

σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε 

πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.  

2.2.3.6. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 

2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτός από την περ. β αυτής,  μπορεί να προσκομίζει στοιχεία, προκειμένου να αποδείξει ότι 

τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 

αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει 

δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι 

έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις 

ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο 

προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που 

λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες 

περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω 

οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, 

γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει 

αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή 

σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω 

δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

2.2.3.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη 

παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 

2.2.3.8. Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει, αποκλείεται από την παρούσα 

διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 

 

Κριτήρια Επιλογής 

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 

ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα ή εμπορικά μητρώα  που τηρούνται στο κράτος 

εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να 

είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής 

τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη 

του εν λόγω οργανισμού ή να τους καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά 

με την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος. 

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 

(Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη 

περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 

ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά μητρώα. 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό 

μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό ανάθεση υπηρεσία. 

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Δεν απαιτείται στην παρούσα Διακήρυξη. 
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2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι 

οικονομικοί φορείς δηλώνουν όσα ορίζονται στην Τεχνική Περιγραφή στο Παράρτημα Ι της παρούσας 

Διακήρυξης. 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με τα 

οριζόμενα στην Τεχνική Περιγραφή στο Παράρτημα Ι της παρούσας Διακήρυξης. 

Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από φορείς διαπιστευμένους από 

ισοδύναμους Οργανισμούς διαπίστευσης, εδρεύοντες και σε άλλα κράτη - μέλη. Επίσης, κάνει δεκτά άλλα 

αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος οικονομικός 

φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσμιών για 

λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι 

τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας. 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία 

2.2.8.1. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας 

(της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να 

στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην 

περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της 

σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.  

Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα 

επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του 

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν 

να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις 

υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει αν οι φoρείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο οικονομικός 

φορέας, πληρούν κατά περίπτωση τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της 

παραγράφου 2.2.3.. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του 

οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν 

λόγοι αποκλεισμού, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση από την 

σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, η οποία απευθύνεται στον οικονομικό φορέα μέσω της 

λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ. Ο φορέας που αντικαθιστά φορέα του προηγούμενου εδαφίου 

δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ νέου. 

2.2.8.2. Υπεργολαβία 

Ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό 

μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Στην περίπτωση που o 

προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή 

υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της 

σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της 

παρούσας. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, εφόσον συντρέχουν στο 

πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού της ως άνω παραγράφου 2.2.3.   

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως 

ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς δια του ΕΕΕΣ κατά τα 

οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.9.1, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου 2.2.9.2 και κατά 

τη σύναψη της σύμβασης δια της υπεύθυνης δήλωσης, της περ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016.  
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Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την 

παράγραφο 2.2.8 της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται να  

αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι 

αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά 

περίπτωση (παράγραφοι 2.2.5 και 2.2.6). 

Στην περίπτωση που o οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) 

της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της 

συνολικής αξίας της σύμβασης, οι υπεργολάβοι υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις 

παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της 

παρούσας.  

Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες δηλώσουν ότι πληρούν, σύμφωνα με το 

παρόν άρθρο, οι οποίες επέλθουν ή για τις οποίες λάβουν γνώση μετά την συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και μέχρι την 

ημέρα της έγγραφης πρόσκλησης για την σύναψη του συμφωνητικού οι προσφέροντες οφείλουν να 

ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή.  

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 

καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 

2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό 

συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 

Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙ, το οποίο ισοδυναμεί με 

ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του 

τυποποιημένου εντύπου  του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους 

προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες  του Παραρτήματος. 

Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν να 

υποβάλλονται προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ και 

της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα στοιχεία, εκ 

μέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να απαιτείται απόφαση της 

αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο ΕΕΕΣ. Ο οικονομικός φορέας 

δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ με συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, 

την οποία υποβάλλει μαζί με το ΕΕΕΣ. 

Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, με μόνη την 

υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων 

αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3 της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών προσώπων 

που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 

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 το αρμοδίως 

εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων 

ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 

Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. Στο ΕΕΕΣ 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. 

Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ, την κατάστασή του σε σχέση με 

τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και παραγράφου 2.2.3 της παρούσης και 

ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας του. 

Ιδίως επισημαίνεται ότι, κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν σύναψη 

συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, η συνδρομή 

περιστάσεων, όπως η πάροδος της τριετούς περιόδου της ισχύος του λόγου αποκλεισμού (παραγράφου 10 του 
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άρθρου 73) ή η εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011, σύμφωνα με την 

περ. γ της παραγράφου 2.2.3.4 της παρούσης, αναλύεται στο σχετικό πεδίο που προβάλλει κατόπιν θετικής 

απάντησης. 

Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (περ. 

α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν 

καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην περίπτωση 

αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ με το οποίο 

ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατ’ άρθρο 2.2.3 και της πλήρωσης των κριτηρίων 

ποιοτικής επιλογής κατά τις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα 

δικαιολογητικά του παρόντος. Η προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών γίνεται κατά τα οριζόμενα στην 

παράγραφο 3.2 από τον προσωρινό ανάδοχο. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες, σε 

οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, 

όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και 

στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 

πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της 

Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 

ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική 

βάση δεδομένων εμπεριέχεται  στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), στο οποίο περιέχονται επίσης 

οι πληροφορίες που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως η ηλεκτρονική διεύθυνση της βάσης 

δεδομένων, τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, η απαραίτητη δήλωση συναίνεσης.  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει 

αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 

Τα δικαιολογητικά του παρόντος υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με την παράγραφο 2.4.2.5 και 

3.2 της παρούσας. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους 

στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4. 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες 

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω: 

Αν το αρμόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή 

πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που 

αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 

2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται 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 τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα 

έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. 

α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω 

του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει 

αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της 
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χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι 

πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.  

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για την παράγραφο 2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους 

ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό 

χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του   

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α’ 

αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε..  

ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης της 

παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α’ πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ.  

iii) Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση α’, πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει 

εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών 

τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

γ) για την παράγραφο 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου 

κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.  

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

i) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο προκύπτει ότι 

δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική εκκαθάριση ή ότι 

δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης.  Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. 

περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ 

προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών. 

ii) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό 

εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.  

iii) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της 

επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους. 

Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας 

εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισμούς για το χρονικό διάστημα 

έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία από το Γ.Ε.Μ.Η. 

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 

φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού 

ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περί μη επιβολής σε 

βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 

επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού (ή 

εμπορικού) μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος 

μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού (ή 

εμπορικού) μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται 

αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί 

τέτοιο μητρώο, 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 οργανισμού 

της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο 
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μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση 

σύμβασης. 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο οικείο 

επαγγελματικό μητρώο ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ.  

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 (απόδειξη 

καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί 

έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις 

αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Β.3. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα 

αποδεικτικά έγγραφα που ορίζονται στην Τεχνική Περιγραφή της παρούσας Διακήρυξης. 

Β.4. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα πιστοποιητικά που ορίζονται στην 

Τεχνική Περιγραφή της παρούσας Διακήρυξης. 

Β.5. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό 

πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, και δηλώνει την 

εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας 

εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του,  

εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται: 

i) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό 

πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της 

στο ΓΕΜΗ,προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως 

τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.   

ii) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου γενικό πιστοποιητικό 

μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.   

Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης 

(όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε 

σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του 

νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε 

πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση- πρακτικό 

του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία χορηγήθηκαν οι σχετικές 

εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε τρίτα πρόσωπα, 

προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης, 

αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του νόμιμου εκπροσώπου, από την 

οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού 

φορέα. 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 

πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι σχετικές 

τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους 

έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ 

νόμιμου εκπροσώπου. 

Β.6. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις 

εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 

συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 
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Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 

εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό 

πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 

οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, 

που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις 

ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση 

υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. Ειδικώς όσον αφορά την 

καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων και τελών, προσκομίζονται επιπροσθέτως της 

βεβαίωσης εγγραφής στον επίσημο κατάλογο και πιστοποιητικά, κατά τα οριζόμενα ανωτέρω στην περίπτωση 

Β.1, υποπερ. i, ii και iii της περ. β. 

Β.7. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 

περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.  

Β.8. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα 

με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, 

ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. Ειδικότερα, προσκομίζεται έγγραφο 

(συμφωνητικό ή σε περίπτωση νομικού προσώπου απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης αυτού ή σε 

περίπτωση φυσικού προσώπου υπεύθυνη δήλωση), δυνάμει του οποίου αμφότεροι, διαγωνιζόμενος  

οικονομικός φορέας και τρίτος φορέας, εγκρίνουν τη μεταξύ τους συνεργασία για την κατά περίπτωση παροχή 

προς τον διαγωνιζόμενο της χρηματοοικονομικής ή/και τεχνικής ή/και επαγγελματικής ικανότητας του φορέα, 

ώστε αυτή να είναι στη διάθεση του διαγωνιζόμενου  για την εκτέλεση της Σύμβασης. Η σχετική αναφορά θα 

πρέπει να είναι λεπτομερής και να αναφέρει κατ’ ελάχιστον τους συγκεκριμένους πόρους που θα είναι 

διαθέσιμοι για την εκτέλεση της σύμβασης και τον τρόπο δια του οποίου θα χρησιμοποιηθούν αυτοί για την 

εκτέλεση της σύμβασης. Ο τρίτος θα δεσμεύεται ρητά ότι θα διαθέσει στον διαγωνιζόμενο τους συγκεκριμένους 

πόρους κατά τη διάρκεια της σύμβασης και ο διαγωνιζόμενος  ότι θα κάνει χρήση αυτών σε περίπτωση που του 

ανατεθεί η σύμβαση. 

Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει χρηματοοικονομική επάρκεια, θα δηλώνει επίσης ότι καθίσταται από κοινού 

με τον διαγωνιζόμενο υπεύθυνος για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει στοιχεία τεχνικής ή επαγγελματικής καταλληλότητας που σχετίζονται με 

τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ’ του Μέρους ΙΙ του 

Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, θα 

δεσμεύεται ότι θα εκτελέσει τις εργασίες ή υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες, 

δηλώνοντας το τμήμα της σύμβασης που θα εκτελέσει.  

Β.9. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δηλώνει στην προσφορά του ότι θα κάνει χρήση υπεργολάβων, 

στις ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος με αναφορά 

του τμήματος της σύμβασης το οποίο προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και 

υπεύθυνη δήλωση των υπεργολάβων ότι αποδέχονται την εκτέλεση των εργασιών.  

Β.10. Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

• οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως 
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  

• οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την 
υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής 
τους. 
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2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης  

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης, για  όλες 

τις περιγραφόμενες υπηρεσίες  ανά είδος / τμήμα.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά 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. 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποσύρουν την προσφορά τους, πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφοράς, χωρίς να απαιτείται έγκριση εκ μέρους του αποφαινομένου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, 

υποβάλλοντας έγγραφη ειδοποίηση προς την αναθέτουσα αρχή μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 

ΕΣΗΔΗΣ. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την 

καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό 

φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και στην κατ’ 

εξουσιοδότηση και στην κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4412/2016 εκδοθείσα υπ΄αριθμ. 

64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων 

Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)», εφεξής «Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και 

Υπηρεσίες». 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν προηγμένη 

ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, το 

οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης 

που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και 

να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις 

του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες.  

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ βεβαιώνεται αυτόματα από το ΕΣΗΔΗΣ με 

υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του 

άρθρου 10 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης. 

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

στο ΕΣΗΔΗΣ. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή ρυθμίζει τα της 

συνέχειας του διαγωνισμού με αιτιολογημένη απόφασή της. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες:  

(α) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής–Τεχνική Προσφορά», στον οποίο 

περιλαμβάνεται το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών και η τεχνική προσφορά,  

σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 
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(β) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται η 

οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων 

δικαιολογητικών.  

Από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται, με χρήση της  σχετικής λειτουργικότητας του ΕΣΗΔΗΣ, τα στοιχεία 

εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 

4412/2016. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης 

τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή 

διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές, πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες 

ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την 

αξιολόγησή της. 

2.4.2.4. Εφόσον οι Οικονομικοί Φορείς καταχωρίσουν τα στοιχεία, μεταδεδομένα και συνημμένα ηλεκτρονικά 

αρχεία, που αφορούν δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς και οικονομικής προσφοράς τους στις 

αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, στην συνέχεια, μέσω σχετικής λειτουργικότητας,  εξάγουν 

αναφορές (εκτυπώσεις) σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, τα οποία  αποτελούν συνοπτική 

αποτύπωση των καταχωρισμένων στοιχείων. Τα ηλεκτρονικά αρχεία των εν λόγω αναφορών (εκτυπώσεων) 

υπογράφονται ψηφιακά, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις (περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37) και 

επισυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορέα στους αντίστοιχους υποφακέλους. Επισημαίνεται ότι η εξαγωγή και 

η επισύναψη των προαναφερθέντων αναφορών (εκτυπώσεων) δύναται να πραγματοποιείται για κάθε 

υποφακέλο  ξεχωριστά, από τη στιγμή που έχει ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων σε αυτόν.   

 2.4.2.5. Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία της προσφοράς, οι Οικονομικοί Φορείς τα 

καταχωρίζουν στους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Υποσυστήματος, ως εξής : 

Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά, και δεν απαιτείται να προσκομισθούν και σε 

έντυπη μορφή, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις:  

α) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων που φέρουν 

ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά δημόσια ηλεκτρονικά έγγραφα, εάν 

φέρουν επισημείωση e-Apostille  

β) είτε των άρθρων 15 και 27 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων που φέρουν 

ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα  

γ) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45),  

δ) είτε της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών σε ηλεκτρονικές 

διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,   

ε) είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην περίπτωση 

απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων.  

Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, 

εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως 

αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια. 

Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του Οικονομικού Φορέα στη διαδικασία 

καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF.  

Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα στην 

αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας και 

ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς 

του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά 

ενδεικτικά είναι : 

α) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται ηλεκτρονικά, 

άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, 

β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999,  
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γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν  έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και 

φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν συνοδεύονται από υπεύθυνη 

δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και 

δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή προξενική 

θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί  από δικηγόρο.  

Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που υποβάλλονται 

σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή δύναται να ζητήσει τη 

συμπλήρωση και υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που 

κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188), εφόσον συντάσσονται σε κράτη που έχουν προσχωρήσει στην ως άνω 

Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης (με Apostille ή 

Προξενική Θεώρηση) αλλοδαπά δημόσια έγγραφα όταν καλύπτονται από διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες που 

έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά «Σύμβαση νομικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου – 05.03.1984» 

(κυρωτικός ν.1548/1985, «Σύμβαση περί απαλλαγής από την επικύρωση ορισμένων πράξεων και εγγράφων – 

15.09.1977» (κυρωτικός ν.4231/2014)). Επίσης, απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης ή παρόμοιας 

διατύπωσης δημόσια έγγραφα που εκδίδονται από τις αρχές κράτους μέλους που υπάγονται στον Καν ΕΕ 

2016/1191 για την απλούστευση των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ, 

όπως, ενδεικτικά,  το λευκό ποινικό μητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά με το γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα 

εκδίδονται για πολίτη της Ένωσης από τις αρχές του κράτους μέλους της ιθαγένειάς του.  

Σημειώνεται ότι, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από 

αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β του 

άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, όπως αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 1 

παρ.2 του ν.4250/2014. 

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται με 

ευθύνη του οικονομικού φορέα, σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του 

παρόντος διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα 

αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.   

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής  

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 

περιλαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα στοιχεία: το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), 

όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και τη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση με 

την οποία ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με 

την παρ. 9 του ίδιου άρθρου. 

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ,  το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

παρούσας διακήρυξης ως Παράρτημα  αυτής.  

Η συμπλήρωσή του δύναται να πραγματοποιηθεί με χρήση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint, 

προσβάσιμου μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ή άλλης σχετικής 

συμβατής πλατφόρμας υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείς δύνανται για αυτό το 

σκοπό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που αποτελεί επικουρικό στοιχείο 

των εγγράφων της σύμβασης. 

Το συμπληρωμένο από τον Οικονομικό Φορέα ΕΕΕΣ, καθώς και η τυχόν συνοδευτική αυτού υπεύθυνη δήλωση, 

υποβάλλονται σύμφωνα με την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2.4.2.5 της παρούσας, σε ψηφιακά 

υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF. 
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2.4.3.2 Τεχνική Προσφορά 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την 

αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος I της Διακήρυξης, 

περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως 

τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων 

υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα. 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 

υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονομικών προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το κριτήριο ανάθεσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά βάσει τιμής. Η τιμή προσφοράς πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια, να είναι σύμφωνη με το 

σύνολο των απαιτήσεων της παρούσας διακήρυξης. 

Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται  σε ευρώ ανά μονάδα. 

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 των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που 

προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού 

εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται. 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή καθορίζεται  σχέση 

ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη του άρθρου 

102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και 

τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή. 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) 

μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, 

πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό 

διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. Σε περίπτωση αιτήματος της αναθέτουσας αρχής 

για παράταση της ισχύος της προσφοράς, για τους οικονομικούς φορείς, που αποδέχτηκαν την παράταση, πριν 

τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσμεύουν  για το επιπλέον αυτό χρονικό 

διάστημα. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα 

της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, 

ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν 

στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, 

εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. 

Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται 

οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η 

αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το 

δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία 

να παρατείνουν την προσφορά τους. 
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2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

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

σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή δεν υποβάλλεται 

εμπρόθεσμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα και συγκεκριμένα στις 

παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 

2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου 

οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος 

προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών 

προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,  

β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση, 

συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που περιέχονται στο ΕΕΕΣ, εφόσον αυτές δεν επιδέχονται 

συμπλήρωσης, διόρθωσης, αποσαφήνισης ή διευκρίνισης ή, εφόσον επιδέχονται, δεν έχουν αποκατασταθεί από 

τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα το άρθρο 102 του ν. 4412/2016 και την 

παρ. 3.1.2.1 της παρούσας διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 

προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παρ. 3.1.2.1 της 

παρούσας και τα άρθρα 102 και 103 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο 

περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 του 

άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην 

περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων. 

στ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

η) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την 

κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, εξηγήσεις αναφορικά με την τιμή ή το 

κόστος που προτείνει  σε αυτήν, στην περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση 

με τις υπηρεσίες, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 88 του ν.4412/2016, 

θ) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις ισχύουσες  υποχρεώσεις της 

παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016, 

ι) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης, 

ια) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσας 

διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την υποβολή ή τη συμπλήρωσή τους, 

εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του ν.4412/2016, 

ιβ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίζονται από τον προσωρινό 

ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας ή η 

πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με τις 

παραγράφους 2.2.4. επ., περί κριτηρίων επιλογής, 

ιγ) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016, διαπιστωθεί ότι τα 

στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν 

υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

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

ήτοι η επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης, εφεξής 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» 

και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», την 05η/04/23 και ώρα 10:00 π.μ.  

Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα μόνο στα μέλη της 

Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

3.1.2.1 Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει 

στην αξιολόγηση αυτών, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο ΕΣΗΔΗΣ οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά 

τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους προσφέροντες 

οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται 

ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να 

υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή 

τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) 

ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Η συμπλήρωση ή η 

αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιείται η προσφορά του 

οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο 

προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της καταληκτικής προθεσμίας παραλαβής προσφορών. Τα 

ανωτέρω ισχύουν κατ΄ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουσες δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν 

γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα. 

Ειδικότερα : 

α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με την 

παράγραφο 1 του άρθρου 72. Σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης, είτε της  εγγύησης συμμετοχής 

ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, είτε του πρωτοτύπου της 

έντυπης εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, η Επιτροπή Διαγωνισμού 

συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης.   

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, με την οποία επικυρώνεται το ανωτέρω πρακτικό. Η 

απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται πριν από την έκδοση οποιασδήποτε 

άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της οικείας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης και 

κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ. 

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.4 της 

παρούσας. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 

επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

β) Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των 

δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων  

των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της 

παρούσας και η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό των προσφερόντων, των 

αποτελεσμάτων του ελέγχου και της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών 

προσφορών. 
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γ) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 

προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά, 

συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρίζονται οι οικονομικές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας και εισηγείται 

αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού 

αναδόχου.  

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

αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός 

αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 

πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα στοιχεία 

δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής ή του κόστους που προτείνεται, η προσφορά 

απορρίπτεται ως μη κανονική. 

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. 

Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει τα ανωτέρω πρακτικά εκδίδεται 

απόφαση για τα  αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική 

Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά») και η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως, μέσω της 

λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, τον πρώτο σε κατάταξη 

μειοδότη στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος») να υποβάλει τα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα  με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 και την παράγραφο 3.2 της παρούσας, 

περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. Η απόφαση έγκρισης των πρακτικών δεν κοινοποιείται στους 

προσφέροντες και ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης. 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά προσωρινού 
αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση στον 

προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), μέσω της 

λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ και τον καλεί να υποβάλει 

εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα 

αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών που 

περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη 

συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των 

κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής.  

Ειδικότερα, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω παραγράφου αποστέλλονται από αυτόν 

σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στην παράγραφο 

2.4.2.5 της παρούσας. 

Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο έως την τρίτη εργάσιμη 

ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, 

προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό 

φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του Διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή 

Διαγωνισμού, τα στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε έντυπη μορφή (ως 

πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της ως άνω παραγράφου 

2.4.2.5.  

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, η 

αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να 

συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινήσεις, με την έννοια του άρθρου 102 του ν. 

4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν. 
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Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει αίτημα, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, προς την αναθέτουσα αρχή, για παράταση της ως άνω προθεσμίας, 

συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης χορήγησης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου. Στην 

περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής αυτών, για όσο χρόνο απαιτηθεί για 

τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ο προσωρινός ανάδοχος μπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα 

αυτή τόσο εντός της  αρχικής προθεσμίας για την υποβολή δικαιολογητικών όσο και εντός της προθεσμίας για 

την προσκόμιση ελλειπόντων ή τη συμπλήρωση ήδη υποβληθέντων δικαιολογητικών, κατά την έννοια του 

άρθρου 102 του ν. 4412/2016, ως ανωτέρω προβλέπεται. Η παρούσα ρύθμιση εφαρμόζεται αναλόγως και όταν 

η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των 

προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν από το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του 

πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 79  του ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και 

της διαφάνειας. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, 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, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με  το 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή έχουν υποβληθεί πλαστά 

αποδεικτικά στοιχεία , ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 

παραπάνω δικαιολογητικών, ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή 

των λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) ή η πλήρωση μιας ή 

περισσοτέρων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 έως 

2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 

προϋποθέσεις, τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 

(ΕΕΕΣ) ότι πληροί,  οι οποίες μεταβολές επήλθαν ή για τις οποίες μεταβολές έλαβε γνώση μετά την δήλωση και 

μέχρι την ημέρα της σύναψης της σύμβασης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας 

Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 

περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίσκεται σε μία από 

τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας διακήρυξης και β) πληροί τα σχετικά κριτήρια ποιοτικής 

επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η 

διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 

Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών σύμφωνα με όσα 

ορίζονται ανωτέρω (παράγραφος 3.1.2.1.) και τη διαβίβασή του στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας 

αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας.  

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

3.3.1. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών κατακύρωσης και της εισήγησης της 

Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία ενσωματώνεται η απόφαση έγκρισης των 

πρακτικών των περ. α & β της παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016 (περί αξιολόγησης των δικαιολογητικών 

συμμετοχής, της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς).  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», σε όλους τους οικονομικούς 

φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από όσους αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της παρ. 

1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικά οι 

προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 έως 372 του ν. 4412/2016, 

μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, και, 

επιπλέον, αναρτά τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στα «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού».  
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Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών 

συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, με ενέργειες της αναθέτουσας 

αρχής. Κατά της απόφασης κατακύρωσης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με την 

παράγραφο 3.4 της παρούσας. Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά της ανωτέρω 

απόφασης. 

3.3.2. Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις 

σωρευτικά: 

α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν αποκλειστεί 

οριστικά,  

β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει 

άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ και σε περίπτωση άσκησης 

αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ, εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της 

χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται  στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 372 

του ν. 4412/2016, 

γ) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 324 έως 

327 του ν. 4700/2020, εφόσον απαιτείται, και  

δ) ο  προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται και έπειτα από σχετική πρόσκληση, 

υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α του ν. 4412/2016, στην οποία 

δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του ν. 

4412/2016 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής 

κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή και μνημονεύεται 

στο συμφωνητικό. Εφόσον δηλωθούν οψιγενείς μεταβολές, η δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, 

η οποία εισηγείται προς το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 

 

Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο, μέσω 

της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του 

προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση 

θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης του προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο.  

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και Οριστική Δικαστική Προστασία 

Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και 

έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά 

παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει 

δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα 

ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική 

προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και 

πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του . 

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής 

προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα 

αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν 

άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα 

του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση 

αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της 

προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης 

παράλειψης . 
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Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την 

επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν περάσει 

ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν περάσει ολόκληρη 

η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59. 

Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του 

Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» 

στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» 

σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες. 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα 

υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 4412/2016 . Η επιστροφή του 

παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του, β) 

όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από 

την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντα από 

την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 

σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση 

προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Όμως, μόνη η 

άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την 

επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 1-2 ν. 

4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.  

Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της παρούσας 

σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά. 

Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η αναθέτουσα αρχή,  μέσω της 

λειτουργίας «Επικοινωνία»  :  

α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της σε κάθε 

ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να ασκήσει το, 

προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρέμβασής του στη διαδικασία εξέτασης 

της προσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα 

έγγραφα που έχει στη διάθεσή του. 

β) Διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον πλήρη 

φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά και την Έκθεση 

Απόψεών της επί της προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παραθέσει αρχική ή 

συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήριξη της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή πράξης. 

γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που τυχόν τη 

συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα 

από την κατάθεσή τους. 

δ)Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ 

το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων της αναθέτουσας αρχής . 

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων της 

αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή 

παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής. 

Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοζόμενων αναλογικά των 

διατάξεων του π.δ. 18/1989, την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του 

αρμοδίου Διοικητικού Δικαστηρίου. Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση σιωπηρής απόρριψης της προδικαστικής 

προσφυγής από την Α.Ε.Π.Π. Δικαίωμα άσκησης του ως άνω ένδικου βοηθήματος έχει και η αναθέτουσα αρχή, 

αν η Α.Ε.Π.Π. κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή, αλλά και αυτός του οποίου έχει γίνει εν μέρει δεκτή η 

προδικαστική προσφυγή. 

Με την απόφαση της ΑΕΠΠ λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω 

απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως 
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τη συζήτηση της ως άνω αίτησης στο Δικαστήριο. 

Η αίτηση αναστολής και ακύρωσης περιλαμβάνει μόνο αιτιάσεις που είχαν προταθεί με την προδικαστική 

προσφυγή ή αφορούν στη διαδικασία ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. ή το περιεχόμενο των αποφάσεών της. Η 

αναθέτουσα αρχή, εφόσον ασκήσει την αίτηση της παρ. 1 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, μπορεί να 

προβάλει και οψιγενείς ισχυρισμούς αναφορικά με τους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι 

καθιστούν αναγκαία την άμεση ανάθεση της σύμβασης. 

Η ως άνω αίτηση κατατίθεται στο ως αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από  

κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης ή από την παρέλευση της προθεσμίας για την έκδοση της 

απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής, ενώ η δικάσιμος για την εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης δεν 

πρέπει να απέχει πέραν των εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση του δικογράφου. 

Αντίγραφο της αίτησης με κλήση κοινοποιείται με τη φροντίδα του αιτούντος προς την Α.Ε.Π.Π., την αναθέτουσα 

αρχή, αν δεν έχει ασκήσει αυτή την αίτηση, και προς κάθε τρίτο ενδιαφερόμενο, την κλήτευση του οποίου 

διατάσσει με πράξη του ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων του αρμόδιου Δικαστηρίου ή Τμήματος έως την επόμενη 

ημέρα από την κατάθεση της αίτησης. Ο αιτών υποχρεούται επί ποινή απαραδέκτου του ενδίκου βοηθήματος να 

προβεί στις παραπάνω κοινοποιήσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) ημερών από την έκδοση και την 

παραλαβή της ως άνω πράξης του Δικαστηρίου. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ως 

άνω κοινοποίηση της αίτησης κατατίθεται η παρέμβαση και διαβιβάζονται ο φάκελος και οι απόψεις των 

παθητικώς νομιμοποιούμενων. Εντός της ίδιας προθεσμίας κατατίθενται στο Δικαστήριο και τα στοιχεία που 

υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς των διαδίκων. 

Επιπρόσθετα, η παρέμβαση κοινοποιείται με επιμέλεια του παρεμβαίνοντος στα λοιπά μέρη της δίκης εντός δύο 

(2) ημερών από την κατάθεσή της, αλλιώς λογίζεται ως απαράδεκτη. Το διατακτικό της δικαστικής απόφασης 

εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη συζήτηση της αίτησης ή από την προθεσμία για την υποβολή 

υπομνημάτων. 

Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κωλύουν τη σύναψη 

της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με προσωρινή διαταγή ο 

αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την άσκηση και η άσκησή της αίτησης 

κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση 

της αίτησης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Για την άσκηση 

της αιτήσεως κατατίθεται παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 5 του Ν. 

4412/2016.   

Αν ο ενδιαφερόμενος δεν αιτήθηκε ή αιτήθηκε ανεπιτυχώς την αναστολή και η σύμβαση υπογράφηκε και η 

εκτέλεσή της ολοκληρώθηκε πριν από τη συζήτηση της αίτησης, εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 2 του άρθρου 32 

του π.δ. 18/1989.  

Αν το δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής μετά τη σύναψη της σύμβασης, το 

κύρος της τελευταίας δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τη σύναψη αυτής είχε ανασταλεί η διαδικασία σύναψης της 

σύμβασης. Στην περίπτωση που η σύμβαση δεν είναι άκυρη, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να αξιώσει 

αποζημίωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 373 του ν. 4412/2016. 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4412/2016, για την εκδίκαση των διαφορών του παρόντος άρθρου 

εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 18/1989. 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη διαδικασία 

ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας 

Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της 

διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη της ως άνω Επιτροπής, 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.  

Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη είτε λόγω μη 

υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, καθώς και στην περίπτωση του δευτέρου 

εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης. 
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Επίσης μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία:  α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, εκτός 

εάν μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 106 , 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 

των παρ. 3 και 4 του άρθρου 97, περί χρόνου ισχύος προσφορών, στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου 

συμφέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγύηση  (καλής εκτέλεσης) 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης. 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 

4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, ή 

του τμήματος αυτής, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης  και η οποία κατατίθεται μέχρι 

και την  υπογραφή του συμφωνητικού. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να 

περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παρ. 12 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 στοιχεία, πλην 

αυτού της περ. η (βλ. την παράγραφο 2.1.5. της παρούσας), και, επιπλέον, τον τίτλο και τον αριθμό της σχετικής 

σύμβασης, εφόσον ο τελευταίος είναι γνωστός. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των 

όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.  

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 

συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης, 

συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού της 

αύξησης της αξίας της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά από την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του 

συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 

Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει 

εκπρόθεσμη παροχή, η επιστροφή της εγγύησης καλής εκτέλεσης γίνεται μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα 

με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. 

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας διακήρυξης 

και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 

συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι 

οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται 

από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που 

ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

4.3.2. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι:  

α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι 

θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης,  

β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε κατάσταση 

(ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή 

άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) 

μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς και υπαλλήλων ή συνεργατών τους οποίους 

απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. με σύμβαση υπεργολαβίας) και μελών του προσωπικού της 

αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και 

μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, 

οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης .  
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Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι ένωση, για όλα τα μέλη της 

ένωσης, καθώς και για τους υπεργολάβους που χρησιμοποιεί. Στο συμφωνητικό περιλαμβάνεται σχετική 

δεσμευτική δήλωση τόσο του αναδόχου όσο και των υπεργολάβων του.  

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της 

εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του 

άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή 

το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι 

συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, 

υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια 

της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος 

ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις 

συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της 

σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε 

να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο 

υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. 

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως 

αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, 

εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή 

υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής 

αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 

4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που 

υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί την αντικατάστασή 

του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.  

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, κατόπιν 

γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής. 

 Μετά τη λύση της σύμβασης λόγω της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 4412/2016 

και την παράγραφο 5.2. της παρούσας, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για όλους λόγους της παραγράφου 

4.6, πλην αυτού της περ. (α), η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά 

κατάταξης οικονομικό φορέα που συμμετέχει-ουν στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης της συγκεκριμένης 

σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης, με τους ίδιους 

όρους και προϋποθέσεις και σε τίμημα που δεν θα υπερβαίνει την προσφορά που είχε υποβάλει ο έκπτωτος 

(ρήτρα υποκατάστασης). Η σύμβαση συνάπτεται, εφόσον εντός της τεθείσας προθεσμίας περιέλθει στην 

αναθέτουσα αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως 

απόρριψη της πρότασης. Αν αυτός δεν δεχθεί την πρόταση σύναψης σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί 

τον επόμενο υποψήφιο κατά σειρά κατάταξης, ακολουθώντας κατά τα λοιπά την ίδια διαδικασία. 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη 

σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, 

που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  
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β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία 

σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει 

από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της 

Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

δ) ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ένα από τα αδικήματα 

που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, 

ε) ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση από 

εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις 

επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν 

βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές 

διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην καταγγείλει τη σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι ο 

ανάδοχος ο οποίος θα βρεθεί σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή αποδεικνύει 

ότι είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη 

συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας. 

στ) ο ανάδοχος παραβεί αποδεδειγμένα τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την δέσμευση ακεραιότητας 

της παρ. 4.3.2. της παρούσας, ως αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο στην παρούσα σχέδιο σύμβασης. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής 

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο : 

α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε 

άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 

πληρωμή. 

Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του 
πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 

Στις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

200 παρ. 5 του ν. 4412/2016 είναι  τα εξής: 

α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου του συμβατικού 

αντικείμενου σύμφωνα με το άρθρο 219.  

β) Τιμολόγιο του Αναδόχου.  

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών δύναται να ζητείται και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον 

προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία.  

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που 

προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 

α) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί της 

αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε 

κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό  του Υπουργείου Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 

β) 2% υπέρ Ψυχικής Υγείας σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3580/2007. 

γ) 0,1% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ (άρθρο 7 παρ. 3 του Ν. 4912/22).  

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% 

εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. επ' αυτού). 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος 

αξίας 8% επί του καθαρού ποσού. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος 

από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν:   

α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης 

β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν 

συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες 

διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης, 

γ) εφόσον δεν παράσχει τις υπηρεσίες ή δεν υποβάλει τα παραδοτέα ή δεν προβεί στην αντικατάστασή τους 

μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο 

άρθρο 217 περί διάρκειας σύμβασης παροχής υπηρεσίας.  
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Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από τη σύμβαση κατά την ως άνω περίπτωση (γ), η 

αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου 203 

του ν. 4412/2016  και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο 

ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την κοινοποίηση της ανωτέρω 

όχλησης. Αν η προθεσμία, που τεθεί με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, 

κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας 

συμμόρφωσης. 

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της 

σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου 

οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον 

ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

Επιπλέον, σε βάρος του αναδόχου μπορεί να επιβληθεί και προσωρινός αποκλεισμός του από το σύνολο των 

συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016, κατά τα 

ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις. 

5.2.2.  Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης 

και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με 

αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

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. 

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.  

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. 

5.3 ∆ιοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συµβάσεων   

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 

άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.2. (Διάρκεια σύμβασης), 6.4. (Απόρριψη 

παραδοτέων – αντικατάσταση), καθώς και κατ΄ εφαρμογή των συμβατικών όρων, να ασκήσει προσφυγή για 

λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 

(30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η 

εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το 

αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στο τελευταίο εδάφιο της 

περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221   ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) 

ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν 

χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει 

κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, 

η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης 

μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 
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5.4 ∆ικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο 

πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της 

Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του 

άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται 

υποχρεωτικά η τήρηση της ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 4412/2016 και την 

παράγραφο 5.3 της παρούσας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αν ο ανάδοχος της 

σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα μέλη της. Δεν απαιτείται η 

τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν 

σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή παράλειψης. 
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6. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Παρακολούθηση της σύμβασης  

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την αρμόδια 

επιτροπής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του έργου,  η οποία και θα εισηγείται  στο αρμόδιο 

αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της 

σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω 

μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και 

παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.  

6.1.2. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της  να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως επόπτη 

με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση δύνανται να ορίζονται και άλλοι 

υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, στους οποίους 

ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης 

λειτουργεί ως συντονιστής. 

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, 

καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του επόπτη η 

υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που 

αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης. 

6.1.3. Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών τηρείται από τον ανάδοχο ημερολόγιο στο 

οποίο καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, η καθημερινή απασχόληση του 

προσωπικού σε αριθμό και ειδικότητα, έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την εκτέλεση της 

σύμβασης. Το ημερολόγιο συνυπογράφεται από τον επόπτη της σύμβασης, που μπορεί να σημειώσει επί αυτού 

παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων της σύμβασης και φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας ή 

όταν αυτό δεν είναι εφικτό προσκομίζεται από τον ανάδοχο στη έδρα της υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. Οι 

καταγραφές του αποτελούν στοιχείο για την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την επιτροπή 

παραλαβής. 

6.2  Διάρκεια σύμβασης 

6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος. 

6.2.2. Η  συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογημένη απόφαση της 

αναθέτουσας αρχής 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.  Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα 

του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που 

χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το 

άρθρο 5.2.2 της παρούσας. 

6.3  Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης  

6.3.1 Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που 

συγκροτείται, σύμφωνα με την παρ. 3 και την περ. δ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, 

κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο Παράρτημα Ι της παρούσας.  

6.3.2 Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη 

σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και  εκπρόσωπος του αναδόχου. Μετά την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον 

καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, β) είτε 

εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών ή παραδοτέων, 

σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές.  
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6.3.3 Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή 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 παραδοτέων και συνεπώς αν 

μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.  

6.3.4 Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα:  

α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του 

αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή 

παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις 

διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να 

προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει 

σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.  

β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου 

οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο 

άρθρο 220.  

6.3.5 Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του 

παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής της παραγράφου 2 ή 

πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.  

6.3.6 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 της παραγράφου 6.3.1. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες 

παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές 

προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται 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. 

6.4  Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και παραδοτέων με 

έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής 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 ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 

218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

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 διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 

προβλεπόμενες κυρώσεις. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές αντικειµένου 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤH ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ (24) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΘΕΤΗΣ 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ «ΆΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ.  

1 Άρθρο 1: Εισαγωγή 

Το παρόν γίνεται για τις τεχνικές προδιαγραφές για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων κάθετης μετακίνησης 

(ανελκυστήρες) του Γ.Ν. Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων» για ένα (1) έτος. Αναλυτικά, η συντήρηση αφορά τις 

κάτωθι εγκαταστάσεις: 

1.1 Συστήµατα Κάθετης Μετακίνησης 

1.1.1 Συστήµατα Κάθετης Μετακίνησης του Γ.Ν. Νίκαιας «Άγιος Παντελεήµων» 
Τα βασικά συστήματα κάθετης μετακίνησης του Γ.Ν. Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων» είναι τα κάτωθι: 

• Δεκαέξι  (16) ηλεκτροκίνητα συστήματα κάθετης μετακίνησης. 

• Οκτώ (8) υδραυλικά συστήματα κάθετης μετακίνησης. 

• Από το σύνολο των είκοσι τεσσάρων (24) ανελκυστήρων του Νοσοκομείου οι δεκαέξι (16) ανελκυστήρες 

έχουν ανακαινισθεί πρόσφατα (περίοδος 2021-2022).  

2 Άρθρο 2: Περιγραφή εγκαταστάσεων Κάθετης µετακίνησης 

Το παρόν άρθρο περιγράφει συνοπτικά τις εγκαταστάσεις κάθετης μετακίνησης του Γ.Ν. Νίκαιας «Άγιος 

Παντελεήμων». 

Το Παράρτημα I αναφέρει τα συστήματα Κάθετης Μετακίνησης, τα οποία οφείλει ο Ανάδοχος Συντηρητής να 

συντηρεί στα πλαίσια των εργασιών προληπτικής συντήρησης που αναφέρονται στο Άρθρο 3 της παρούσας 

Διακήρυξης. 

2.1 Εγκαταστάσεις κάθετης µετακίνησης του Γ.Ν. Νίκαιας «Άγιος Παντελεήµων» 

Ο Πίνακας 1 περιγράφει συνοπτικά τις εγκαταστάσεις Κάθετης Μετακίνησης του Γ.Ν. Νίκαιας «Άγιος 

Παντελεήμων». 

Πίνακας 1. Περιγραφή εγκαταστάσεων Κάθετης Μετακίνησηςτου Γ.Ν. Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων». 

ΧΩΡΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Κεντρικό Κτίριο 
Στο Κεντρικό Κτίριο υπάρχουν οκτώ (8) μηχανοστάσια τα οποία 

περιλαμβάνουν όλες τις εγκαταστάσεις κάθετης μετακίνησης. 

Συνοπτικά, υπάρχουν τα κάτωθι: 

Μηχανοστάσιο Κεντρικής Εισόδου 

Το Μηχανοστάσιο Κεντρικής Εισόδου βρίσκεται στην ταράτσα του 

Κεντρικού Κτιρίου και περιλαμβάνει τις εγκαταστάσεις κάθετης 

μετακίνησης των ανελκυστήρων Νο. 1, Νο. 2 και Νο. 3, όπως 

ηλεκτροκινητήρες, ιμάντες, τροχαλίες, πίνακες ελέγχου, ηλεκτρολογικές 

εγκαταστάσεις κ.λπ. Συνοπτικά περιλαμβάνονται: 

• Ανελκυστήρας Νο. 1 (Ηλεκτροκίνητος). Ο ανελκυστήρας Νο. 1 είναι 

ανελκυστήρας προσώπων με ονομαστικό φορτίο 600 kg, οκτώ (8) 
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ατόμων, πέντε (5) στάσεων (όροφοι -1, 0, 1, 2, 3), ο οποίος εκτελεί 

διαδρομή 15,30 μέτρων. Ο τρόπος ανάρτησης είναι 1:1, 

συγκρατείται με πέντε συρματόσχοινα διαμέτρουØ10mm. Η 

ταχύτητα λειτουργίας του είναι 0,94 m/s, ενώ ο περιοριστής 

ταχύτητας είναι KLEEMANNKLGB.Ο ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου 

είναι KLEEMANNGENIUS 20 VVVF. Η τροχαλία τριβής είναι 

διαμέτρου Ø580, ενώ ο κινητήριος μηχανισμός είναι OTIS 13 VTR, 

s/n5256190, 7 kW. Οι οδηγοί θαλάμου είναι T 90×65×14. Η συσκευή 

αρπάγης είναι προοδευτικής πέδησης DYNATECH PR-2500 UD, οι 

προσκρουστήρες θαλάμου και αντίβαρου είναι ACLA300402L(1τμχ.) 

και ACLA300402A(1τμχ.), αντίστοιχα. 

• Ανελκυστήρας Νο.2 (Ηλεκτροκίνητος).. Ο ανελκυστήρας Νο. 2 είναι 

ανελκυστήρας προσώπων με ονομαστικό φορτίο 525kg, επτά (7) 

ατόμων, πέντε (5) στάσεων (όροφοι -1, 0, 1, 2, 3), ο οποίος εκτελεί 

διαδρομή 15,30 μέτρων. Ο τρόπος ανάρτησης είναι 1:1, 

συγκρατείται με πέντε συρματόσχοινα διαμέτρουØ10mm. Η 

ταχύτητα λειτουργίας του είναι 0,94 m/s, ενώ ο περιοριστής 

ταχύτητας είναι KLEEMANNKLGB.Ο ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου 

είναι KLEEMANNGENIUS 20 VVVF. Η τροχαλία τριβής είναι 

διαμέτρουØ560, ενώ ο κινητήριος μηχανισμός είναι OTIS 13 VTR, 

s/n5257143, 7 kW. Οι οδηγοί θαλάμου είναι T 90×65×14. Η συσκευή 

αρπάγης είναι προοδευτικής πέδησης DYNATECH PR-2500 UD, οι 

προσκρουστήρες θαλάμου και αντίβαρου είναι ACLA300402L(1τμχ.) 

και ACLA300402L(1τμχ.), αντίστοιχα. 

• Ανελκυστήρας Νο. 3 (Ηλεκτροκίνητος).  Ο ανελκυστήρας Νο. 3 είναι 

ανελκυστήρας προσώπων/ασθενοφόρων με ονομαστικό φορτίο 

1500kg, είκοσι (20) ατόμων, πέντε (5) στάσεων (όροφοι -1, 0, 1, 2, 

3), ο οποίος εκτελεί διαδρομή 15,00 μέτρων. Ο τρόπος ανάρτησης 

είναι 2:1, συγκρατείται με πέντε συρματόσχοινα διαμέτρουØ13mm. 

Η ταχύτητα λειτουργίας του είναι 1,00m/s, ενώ ο περιοριστής 

ταχύτητας είναι KLEEMANN KLG A.Ο ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου 

είναι KLEEMANNGENIUS 20 VVVF. Η τροχαλία τριβής είναι 

διαμέτρουØ740, ενώ ο κινητήριος μηχανισμός είναι OTIS18ATF, 

s/n4776, 15kW. Οι οδηγοί θαλάμου είναι T 90×65×14. Η συσκευή 

αρπάγης είναι ακαριαίας πέδησης, οι προσκρουστήρες θαλάμου και 

αντίβαρου είναι ACLA 300402L (2τμχ.) και ACLA 300402L(1τμχ.), 

αντίστοιχα. 

Μηχανοστάσιο Ανατολικής Πτέρυγας (1) 

Το Μηχανοστάσιο Ανατολικής Πτέρυγας (1) βρίσκεται στην ταράτσα του 

Κεντρικού Κτιρίου (ανατολική πτέρυγα) και περιλαμβάνει τις 

εγκαταστάσεις κάθετης μετακίνησης των ανελκυστήρων Νο. 4καιΝο. 5, 

όπως ηλεκτροκινητήρες, ιμάντες, τροχαλίες, πίνακες ελέγχου, 

ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κ.λπ. Συνοπτικά περιλαμβάνονται: 

• Ανελκυστήρας Νο. 4 (Ηλεκτροκίνητος). Ο ανελκυστήρας Νο.4 είναι 

ανελκυστήρας προσώπων με ονομαστικό φορτίο 525kg, επτά (7) 

ατόμων, τεσσάρων (4) στάσεων (όροφοι 0, 1, 2, 3), ο οποίος εκτελεί 

διαδρομή 15,30 μέτρων. Ο τρόπος ανάρτησης είναι 1:1, συγκρατείται 

με τέσσερα συρματόσχοινα διαμέτρουØ10mm. Η ταχύτητα 

λειτουργίας του είναι 1,00m/s, ενώ ο  περιοριστής ταχύτητας είναι 

ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ CT.Ο ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου είναι 

KLEEMANNGENIOUS 20 VVVF. Η τροχαλία τριβής είναι 

διαμέτρουØ480, ενώ ο κινητήριος μηχανισμός είναι MONTANARI, 
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s/n79107, 7,4kW. Οι οδηγοί θαλάμου είναι T 70×70×8. Η συσκευή 

αρπάγης είναι προοδευτικής πέδησης DYNATECHPR-2000 UD, οι 

προσκρουστήρες θαλάμου και αντίβαρου είναι ACLA 300401L (1τμχ.) 

και ACLA 300401L (1τμχ.), αντίστοιχα. 

• Ανελκυστήρας Νο. 5 (Ηλεκτροκίνητος). Ο ανελκυστήρας Νο.5 είναι 

ανελκυστήρας προσώπων/φορείων με ονομαστικό φορτίο 2000kg, 

είκοσι έξι (26) ατόμων, πέντε (5) στάσεων (όροφοι -1, 0, 1, 2, 3), ο 

οποίος εκτελεί διαδρομή 15,30 μέτρων. Ο τρόπος ανάρτησης είναι 

2:1, συγκρατείται με πέντε συρματόσχοινα διαμέτρουØ13mm. Η 

ταχύτητα λειτουργίας του είναι 0,60m/s, ενώ ο περιοριστής ταχύτητας 

είναι KLEEMANN KLGA.Ο ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου είναι 

KLEEMANNGENIOUS 20 VVVF. Η τροχαλία τριβής είναι 

διαμέτρουØ640, ενώ ο κινητήριος μηχανισμός είναι OTIS 18ATF, 

s/n97008184, 8kW. Οι οδηγοί θαλάμου είναι T 80×80×9. Η συσκευή 

αρπάγης είναι προοδευτικής πέδησης DYNATECH ASG-120, οι 

προσκρουστήρες θαλάμου και αντίβαρου είναι ACLA 300402L (2τμχ.) 

και ACLA 300401L (2τμχ.), αντίστοιχα. 

Μηχανοστάσιο Ανατολικής Πτέρυγας (2) 

Το Μηχανοστάσιο Ανατολικής Πτέρυγας (2) βρίσκεται στην ταράτσα του 

Κεντρικού Κτιρίου (ανατολική πτέρυγα) και περιλαμβάνει τις 

εγκαταστάσεις κάθετης μετακίνησης του ανελκυστήραΝο.6, όπως 

ηλεκτροκινητήρες, ιμάντες, τροχαλίες, πίνακες ελέγχου, ηλεκτρολογικές 

εκγαταστάσεις κ.λπ. Συνοπτικά περιλαμβάνονται: 

• Ανελκυστήρας Νο. 6 (Υδραυλικός). Ο ανελκυστήρας Νο.6 είναι 

ανελκυστήρας προσώπων με ονομαστικό φορτίο 450kg, έξι (6) 

ατόμων, πέντε (5) στάσεων (όροφοι -1, 0, 1, 2, 3), ο οποίος εκτελεί 

διαδρομή 15,05 μέτρων. Ο τρόπος ανάρτησης είναι 2:1, συγκρατείται 

με έξι συρματόσχοινα διαμέτρουØ10mm. Η ταχύτητα λειτουργίας του 

είναι 0,63m/s, ενώ η βαλβίδα θραύσης είναι HYDRONIC 651900G02.Ο 

ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου είναι KLEEMANNGENIOUS 20. Η τροχαλία 

είναι διαμέτρουØ400, ενώ η διάμετρος του εμβόλου είναι Ø110. Ο 

κινητήριος μηχανισμός είναι SCHINDLER, s/n2365-04, 18,4kW. Οι 

οδηγοί θαλάμου είναι T 125×82×16. Η συσκευή αρπάγης είναι 

ακαριαίας πέδησης, οι προσκρουστήρες είναι ACLA 300400L(1τμχ.). 

Μηχανοστάσιο Δυτικής Πτέρυγας (1) 

Το Μηχανοστάσιο Δυτικής Πτέρυγας (1) βρίσκεται στην ταράτσα του 

Κεντρικού Κτιρίου (δυτική πτέρυγα) και περιλαμβάνει τις εγκαταστάσεις 

κάθετης μετακίνησης του ανελκυστήραΝο.7, όπως ηλεκτροκινητήρες, 

ιμάντες, τροχαλίες, πίνακες ελέγχου, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις 

κ.λπ. Συνοπτικά περιλαμβάνονται: 

• Ανελκυστήρας Νο. 7 (Υδραυλικός). Ο ανελκυστήρας Νο. 7 είναι 

ανελκυστήρας προσώπων με ονομαστικό φορτίο 525kg, επτά (7) 

ατόμων, πέντε (5) στάσεων (όροφοι -1, 0, 1, 2, 3), ο οποίος εκτελεί 

διαδρομή 15,05 μέτρων. Ο τρόπος ανάρτησης είναι 2:1, συγκρατείται 

με έξι συρματόσχοινα διαμέτρουØ10mm. Η ταχύτητα λειτουργίας του 

είναι 0,63m/s, ενώ η βαλβίδα θραύσης είναι HYDRONIC 651900G02.Ο 

ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου είναι KLEEMANNGENIOUS 20. Η τροχαλία 

είναι διαμέτρουØ400, ενώ η διάμετρος του εμβόλου είναι Ø110. Ο 

κινητήριος μηχανισμός είναι SCHINDLER, s/n10b1033201, 18,4kW. Οι 

οδηγοί θαλάμου είναι T 125×82×16. Η συσκευή αρπάγης είναι 

ακαριαίας πέδησης, οι προσκρουστήρες είναι ACLA 300402 (1τμχ.). 
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Μηχανοστάσιο Δυτικής Πτέρυγας (2) 

Το Μηχανοστάσιο Δυτικής Πτέρυγας (2) βρίσκεται στην ταράτσα του 

Κεντρικού Κτιρίου (δυτική πτέρυγα) και περιλαμβάνει τις εγκαταστάσεις 

κάθετης μετακίνησης του ανελκυστήρα Νο. 8 και Νο. 9, όπως 

ηλεκτροκινητήρες, ιμάντες, τροχαλίες, πίνακες ελέγχου, ηλεκτρολογικές 

εγκαταστάσεις κ.λπ. Συνοπτικά περιλαμβάνονται: 

• Ανελκυστήρας Νο. 8 (Ηλεκτροκίνητος). Ο ανελκυστήρας Νο. 8 είναι 

ανελκυστήρας προσώπων/φορείων με ονομαστικό φορτίο 1500kg, 

είκοσι (20) ατόμων, πέντε (5) στάσεων (όροφοι -1, 0, 1, 2, 3), ο οποίος 

εκτελεί διαδρομή 15,00 μέτρων. Ο τρόπος ανάρτησης είναι 2:1, 

συγκρατείται με πέντε συρματόσχοινα διαμέτρουØ13mm. Η ταχύτητα 

λειτουργίας του είναι 0,70m/s, ενώ ο περιοριστής ταχύτητας είναι 

ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ CT. Ο ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου είναι 

KLEEMANNGENIOUS 20 VVVF. Η τροχαλία είναι διαμέτρουØ750, ενώο 

κινητήριος μηχανισμός είναι OTIS 18ATF, s/n731, 15kW. Οι οδηγοί 

θαλάμου είναι T 100×82×12. Η συσκευή αρπάγης είναι προοδευτικής 

πέδησης, οι προσκρουστήρες θαλάμου και αντίβαρου είναι ACLA 

300402L, 2 (2τμχ.) και ACLA 300403L (1τμχ.). 

• Ανελκυστήρας Νο. 9 (Ηλεκτροκίνητος) . Ο ανελκυστήρας Νο. 9 είναι 

ανελκυστήρας προσώπων με ονομαστικό φορτίο 600kg, οκτώ (8) 

ατόμων, πέντε (5) στάσεων (όροφοι -1, 0, 1, 2, 3), ο οποίος εκτελεί 

διαδρομή 15,60 μέτρων. Ο τρόπος ανάρτησης είναι 1:1, 

συγκρατείται με τέσσερα συρματόσχοινα διαμέτρου Ø10mm. Η 

ταχύτητα λειτουργίας του είναι 0,80m/s, ενώ ο περιοριστής 

ταχύτητας είναι ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ CT. Ο ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου 

είναι KLEEMANNGENIOUS 20 VVVF. Η τροχαλία είναι 

διαμέτρουØ500, ενώ ο κινητήριος μηχανισμός είναι TORIN, 

s/n07PF0950, 7,5kW. Οι οδηγοί θαλάμου είναι T 70×65×12. Η 

συσκευή αρπάγης είναι προοδευτικής πέδησης DYNATECH PR-2000 

UD, οι προσκρουστήρες θαλάμου και αντίβαρου είναι ACLA300402, 

(1τμχ.) και ACLA300401, (1τμχ.). 

Μηχανοστάσιο Δυτικής Πτέρυγας (3) 
Το Μηχανοστάσιο Δυτικής Πτέρυγας (3) βρίσκεται στον 3ο όροφο του 

Κεντρικού Κτιρίου (δυτική πτέρυγα) πάνω από τον θάλαμο και 

περιλαμβάνει τις εγκαταστάσεις κάθετης μετακίνησης του ανελκυστήρα 

Νο. 11, όπως ηλεκτροκινητήρες, ιμάντες, τροχαλίες, πίνακες ελέγχου, 

ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κ.λπ. Συνοπτικά περιλαμβάνονται: 

• Ανελκυστήρας Νο. 11 (Ηλεκτροκίνητο). Ο ανελκυστήρας Νο. 11 είναι 

αναβατόριο φορτίων με ονομαστικό φορτίο 50 kg, δύο (2) στάσεων 

(χειρουργεία Β και Γ ορόφου Κεντρικού Κτιρίου), ο οποίος 

συγκρατείται με δύο συρματόσχοινα διαμέτρουØ8mm. Οι οδηγοί 

θαλάμου είναι T 50×50×6. 

Μηχανοστάσιο ΠΚ-Π4 
Το Μηχανοστάσιο ΠΚ-Π4 βρίσκεται στο Α Υπόγειο (στον κήπο του 

κτιρίου ΠΚ-Π4) του Κεντρικού Κτιρίου (ΠΚ-Π4) και περιλαμβάνει τις 

εγκαταστάσεις κάθετης μετακίνησης του ανελκυστήρα Νο.21, όπως 

ηλεκτροκινητήρες, ιμάντες, τροχαλίες, πίνακες ελέγχου, ηλεκτρολογικές 

εκγαταστάσεις κ.λπ. Συνοπτικά περιλαμβάνονται: 

• Ανελκυστήρας Νο. 21 (Υδραυλικός). Ο ανελκυστήρας Νο. 21 είναι 

ανελκυστήρας προσώπων με ονομαστικό φορτίο 525kg, επτά (7) 

ατόμων, δύο (2) στάσεων (όροφοι 0, 1), ο οποίος εκτελεί διαδρομή 

3,8 μέτρων. Ο τρόπος ανάρτησης είναι 1:1. Η ταχύτητα λειτουργίας 
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του είναι 0,50 m/s, ενώ η βαλβίδα θραύσης είναι GMV VC 3006 1 

1/4''. Ο ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου είναι StaGe Hellas. Η διατομή 

εμβόλου είναι Ø80 × 5, ενώ ο κινητήριος μηχανισμός είναι GMV, 

s/n3866,9,5 kW. Οι οδηγοί θαλάμου είναι T 125×82×16.Oι 

προσκρουστήρες είναι MORIS 21002 (2τμχ.). 

Κτίριο Μαντούβαλου 
Στο Κτίριο Μαντούβαλου υπάρχει ένα (1) μηχανοστάσιο το οποίο 

περιλαμβάνει όλες τις εγκαταστάσεις κάθετης μετακίνησης. Συνοπτικά, 

υπάρχουν τα κάτωθι: 

Μηχανοστάσιο Μαντούβαλου 
Το Μηχανοστάσιο Μαντούβαλου βρίσκεται στην ταράτσα του Κτιρίου 

Μαντούβαλου και περιλαμβάνει τις εγκαταστάσεις κάθετης 

μετακίνησης των ανελκυστήρων Νο. 12 και Νο. 13, όπως 

ηλεκτροκινητήρες, ιμάντες, τροχαλίες, πίνακες ελέγχου, ηλεκτρολογικές 

εγκαταστάσεις κ.λπ. Συνοπτικά περιλαμβάνονται: 

 

• Ανελκυστήρας Νο. 12 (Ηλεκτροκίνητος). Ο ανελκυστήρας Νο. 12 είναι 

ανελκυστήρας προσώπων με ονομαστικό φορτίο 300kg, τεσσάρων 

(4) ατόμων, έξι (6) στάσεων (όροφοι 0, 1, 2, 3, 4, 5), ο οποίος εκτελεί 

διαδρομή 16,68 μέτρων. Ο τρόπος ανάρτησης είναι 1:1, 

συγκρατείται με τέσσερα συρματόσχοινα διαμέτρου Ø10mm. Η 

ταχύτητα λειτουργίας του είναι 1,00m/s, ενώ ο περιοριστής 

ταχύτητας είναι DYNATECH VEGA.Ο ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου 

είναι KLEEMANNUCONTROLVVVF. Η τροχαλία τριβής είναι 

διαμέτρουØ480, ενώ ο κινητήριος μηχανισμός είναι MONTANARI, 

s/n21.496015 4, 5,5kW. Οι οδηγοί θαλάμου είναι T 80×80×9. Η 

συσκευή αρπάγης είναι προοδευτικής πέδησης DYNATECHPR-2000 

UD, οι προσκρουστήρες θαλάμου και αντίβαρου είναι ACLA 

300400L, (1τμχ.) και ACLA 300400L(1τμχ.), αντίστοιχα. 

• Ανελκυστήρας Νο. 13 (Ηλεκτροκίνητος). Ο ανελκυστήρας Νο. 13 είναι 

ανελκυστήρας προσώπων με ονομαστικό φορτίο 300kg, τεσσάρων 

(4) ατόμων, έξι (6) στάσεων (όροφοι 0, 1, 2, 3, 4, 5), ο οποίος εκτελεί 

διαδρομή 16,68 μέτρων. Ο τρόπος ανάρτησης είναι 1:1, 

συγκρατείται με τέσσερα συρματόσχοινα διαμέτρου Ø10mm. Η 

ταχύτητα λειτουργίας του είναι 1,00 m/s, ενώ ο περιοριστής 

ταχύτητας είναι DYNATECH VEGA. Ο ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου 

είναι KLEEMANN UCONTROL VVVF. Η τροχαλία τριβής είναι 

διαμέτρου Ø480, ενώ ο κινητήριος μηχανισμός είναι MONTANARI, 

s/n 539043, 5,5kW. Οι οδηγοί θαλάμου είναι T 80×80×9. Η συσκευή 

αρπάγης είναι προοδευτικής πέδησης DYNATECHPR-2000 UD, οι 

προσκρουστήρες θαλάμου και αντίβαρου είναι ACLA 300401L, 

(1τμχ.) και ACLA 300400L(1τμχ.), αντίστοιχα. 

Κτίριο Μαγειρείων 
Στο Κτίριο Μαγειρείων υπάρχουν δύο (2) μηχανοστάσια τα οποία 

περιλαμβάνουν όλες τις εγκαταστάσεις κάθετης μετακίνησης. 

Συνοπτικά, υπάρχουν τα κάτωθι: 

Μηχανοστάσιο Αποθήκης Τροφίμων 

Το Μηχανοστάσιο Αποθήκης Τροφίμων βρίσκεται στο Ισόγειο του 

Κτιρίου Μαγειρείων και περιλαμβάνει τις εγκαταστάσεις κάθετης 

μετακίνησης του ανελκυστήρα Νο. 14, όπως ηλεκτροκινητήρες, ιμάντες, 

τροχαλίες, πίνακες ελέγχου, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κ.λπ. 

Συνοπτικά περιλαμβάνονται: 

• Ανελκυστήρας Νο. 14 (Υδραυλικός). Ο ανελκυστήρας Νο. 14 είναι 
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ανελκυστήρας φορτίων με συνοδεία ατόμων με ονομαστικό φορτίο 

600kg, δύο (2) στάσεων (όροφοι 0, 1), ο οποίος εκτελεί διαδρομή 3,35 

μέτρων. Ο τρόπος ανάρτησης είναι 1:1. Η ταχύτητα λειτουργίας του 

είναι 0,41m/s, ενώ η βαλβίδα θραύσης είναι GMV.Ο ηλεκτρικός πίνακας 

ελέγχου είναι Sta.Ge MICRO. Το έμβολο έχει διατομή Ø80, ενώ ο 

κινητήριος μηχανισμός είναι GMV, s/n 893, 9,5 kW. Oι προσκρουστήρες 

είναι ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ (2τμχ.). 

Μηχανοστάσιο Μαγειρείων 

Το Μηχανοστάσιο Μαγειρείων βρίσκεται στο Υπόγειο του Κτιρίου 

Μαγειρείων και περιλαμβάνει τις εγκαταστάσεις κάθετης μετακίνησης 

του ανελκυστήρα Νο. 15, όπως ηλεκτροκινητήρες, ιμάντες, τροχαλίες, 

πίνακες ελέγχου, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κ.λπ. Συνοπτικά 

περιλαμβάνονται: 

• Ανελκυστήρας Νο. 15 (Υδραυλικός). Ο ανελκυστήρας Νο. 15 είναι 

ανελκυστήρας φορτίων με συνοδεία ατόμων με ονομαστικό φορτίο 

1500kg, δύο (2) στάσεων (όροφο -1, 0), ο οποίος εκτελεί διαδρομή 

3,60 μέτρων. Ο τρόπος ανάρτησης είναι 1:1. Η ταχύτητα λειτουργίας 

του είναι 0,44m/s, ενώ η βαλβίδα θραύσης είναι LEISTRITZ 32-E.Ο 

ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου είναι KLEEMANN GENIOUS 20. Το έμβολο 

έχει διάμετροØ100, ενώ ο κινητήριος μηχανισμός είναι LEISTRITZ, 

s/n13303,02, 20kW. Oι προσκρουστήρες είναι ELASTOGRAN 165080 

(2τμχ.). 

Κτίριο Γεννηματά 
Στο Κτίριο Γεννηματά υπάρχουν δύο (2) μηχανοστάσια τα οποία 

περιλαμβάνουν όλες τις εγκαταστάσεις κάθετης μετακίνησης. 

Συνοπτικά, υπάρχουν τα κάτωθι: 

Μηχανοστάσιο Ανατολικής Πλευράς 

Το Μηχανοστάσιο Δυτικής Πλευράς βρίσκεται στην ταράτσα του Κτιρίου 

Μαντούβαλου και περιλαμβάνει τις εγκαταστάσεις κάθετης 

μετακίνησης των ανελκυστήρων Νο. 16, Νο. 17 και Νο. 18, όπως 

ηλεκτροκινητήρες, ιμάντες, τροχαλίες, πίνακες ελέγχου, ηλεκτρολογικές 

εγκαταστάσεις κ.λπ. Συνοπτικά περιλαμβάνονται: 

• Ανελκυστήρας Νο. 16 (Ηλεκτροκίνητος). Ο ανελκυστήρας Νο. 16 είναι 

ανελκυστήρας προσώπων με ονομαστικό φορτίο 600kg, οκτώ (8) 

ατόμων, πέντε στάσεων (όροφοι 0, 1, 2, 3, 4), ο οποίος εκτελεί 

διαδρομή 13,50 μέτρων. Ο τρόπος ανάρτησης είναι 1:1και συγκρατείται 

από πέντε συρματόσχοινα διαμέτρουØ10mm. Η ταχύτητα λειτουργίας 

του είναι 0,97m/s, ενώ ο περιοριστής ταχύτητας είναι DYNATECHVEGA. 

Ο ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου είναι KLEEMANN UCONTROLVVVF. Η 

τροχαλία τριβής είναι διαμέτρου Ø480, ενώ ο κινητήριος μηχανισμός 

είναι MONTANARI,, s/n 537339, 5,5kW. Οι οδηγοί θαλάμου είναι T 

89x62x16. Η συσκευή αρπάγης είναι προοδευτικής πέδησης DYNATECH 

PR 2000 UD, οι προσκρουστήρες θαλάμου και αντίβαρου είναι 

ACLA(1τμχ.) και ACLA(1τμχ.), αντίστοιχα. 

• Ανελκυστήρας Νο. 17 (Ηλεκτροκίνητος). Ο ανελκυστήρας Νο. 17 είναι 

ανελκυστήρας προσώπων με ονομαστικό φορτίο 1150kg, δεκαέξι (16) 

ατόμων, πέντε στάσεων (όροφοι 0, 1, 2, 3, 4), ο οποίος εκτελεί διαδρομή 

13,69 μέτρων. Ο τρόπος ανάρτησης είναι 1:1 και συγκρατείται από έξι 

συρματόσχοινα διαμέτρου Ø11mm. Η ταχύτητα λειτουργίας του είναι 

0,90m/s, ενώ ο περιοριστής ταχύτητας είναι KLEEMANNKLGB. Ο 

ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου είναι KLEEMANN UCONTROL VVVF. Η 

τροχαλία τριβής είναι διαμέτρου Ø550, ενώ ο κινητήριος μηχανισμός 
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είναι MONTANARI, s/n 21.500785 4, 11,0kW. Οι οδηγοί θαλάμου είναι T 

125×82×16. Η συσκευή αρπάγης είναι προοδευτικής πέδησης 

DYNATECH PR-2500 UD, οι προσκρουστήρες θαλάμου και αντίβαρου 

είναι ACLA 300403L (1τμχ.) και 300402L (1τμχ.), αντίστοιχα. 

• Ανελκυστήρας Νο. 18 (Ηλεκτροκίνητος) . Ο ανελκυστήρας Νο. 18 είναι 

ανελκυστήρας προσώπων με ονομαστικό φορτίο 1150kg, δεκαέξι (16) 

ατόμων, πέντε στάσεων (όροφοι 0, 1, 2, 3, 4), ο οποίος εκτελεί 

διαδρομή 13,69 μέτρων. Ο τρόπος ανάρτησης είναι 1:1 και 

συγκρατείται από έξι συρματόσχοινα διαμέτρου Ø11mm. Η ταχύτητα 

λειτουργίας του είναι 0,90m/s, ενώ ο περιοριστής ταχύτητας είναι 

KLEEMANNKLGB. Ο ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου είναι KLEEMANN 

UCONTROL VVVF. Η τροχαλία τριβής είναι διαμέτρου Ø550, ενώ ο 

κινητήριος μηχανισμός είναι MONTANARI, s/n 221.499111 4, 11,0kW. 

Οι οδηγοί θαλάμου είναι T 125×82×16. Η συσκευή αρπάγης είναι 

προοδευτικής πέδησης DYNATECH PR-2500 UD, οι προσκρουστήρες 

θαλάμου και αντίβαρου είναι ACLA 300403L (1τμχ.) και ACLA 300402L 

(1τμχ.), αντίστοιχα. 

Μηχανοστάσιο Δυτικής Πλευράς 

Το Μηχανοστάσιο Δυτικής Πλευράς βρίσκεται στην ταράτσα του Κτιρίου 

Γεννηματά και περιλαμβάνει τις εγκαταστάσεις κάθετης μετακίνησης 

του ανελκυστήρα Νο. 19, όπως ηλεκτροκινητήρες, ιμάντες, τροχαλίες, 

πίνακες ελέγχου, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κ.λπ. Συνοπτικά 

περιλαμβάνονται: 

• Ανελκυστήρας Νο. 19 (Ηλεκτροκίνητος). Ο ανελκυστήρας Νο. 19 είναι 

ανελκυστήρας προσώπων με ονομαστικό φορτίο 525kg, επτά (7) 

ατόμων, πέντε στάσεων (όροφοι 0, 1, 2, 3, 4), ο οποίος εκτελεί 

διαδρομή 13,69 μέτρων. Ο τρόπος ανάρτησης είναι 1:1 και 

συγκρατείται από πέντε συρματόσχοινα διαμέτρουØ10mm. Η ταχύτητα 

λειτουργίας του είναι 1,00m/s, ενώ ο περιοριστής ταχύτητας είναι 

KLEEMANNKLGB. Ο ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου είναι KLEEMANN 

UCONTROL VVVF. Η τροχαλία τριβής είναι διαμέτρου Ø480, ενώ ο 

κινητήριος μηχανισμός είναι MONTANARI, s/21.497718 4, 5,5 kW. Οι 

οδηγοί θαλάμου είναι T 90×65×14. Η συσκευή αρπάγης είναι 

προοδευτικής πέδησης DYNATECH PR-2500 UD, οι προσκρουστήρες 

θαλάμου και αντίβαρου είναι ACLA 300401L (1τμχ.) και ACLA (1τμχ.), 

αντίστοιχα. 

Κτίριο Παπαδάκη (Μονάδα Νεφρού) 
Στο Κτίριο Παπαδάκη υπάρχει ένα (1) μηχανοστάσιο το οποίο 

περιλαμβάνει όλες τις εγκαταστάσεις κάθετης μετακίνησης. Συνοπτικά, 

υπάρχουν τα κάτωθι: 

Μηχανοστάσιο Κεντρικής Εισόδου 

Το Μηχανοστάσιο Κεντρικής Εισόδου βρίσκεται στην ταράτσα του 

Κτιρίου Παπαδάκη και περιλαμβάνει τις εγκαταστάσεις κάθετης 

μετακίνησης του ανελκυστήρα Νο. 22, όπως ηλεκτροκινητήρες, ιμάντες, 

τροχαλίες, πίνακες ελέγχου, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κ.λπ. 

Συνοπτικά περιλαμβάνονται: 

• Ανελκυστήρας Νο. 22 (Υδραυλικός). Ο ανελκυστήρας Νο. 22 είναι 

ανελκυστήρας προσώπων/φορτίων με συνοδεία ατόμων με ονομαστικό 

φορτίο 975kg, τριών στάσεων (όροφοι 0, 1, 2), ο οποίος εκτελεί 

διαδρομή 6,35 μέτρων. Ο τρόπος ανάρτησης είναι 4:1και συγκρατείται 

από έξι συρματόσχοινα διαμέτρουØ12mm. Η ταχύτητα λειτουργίας του 

είναι 0,48m/s, ενώ η βαλβίδα θραύσης είναι IGV. Ο ηλεκτρικός πίνακας 
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ελέγχου είναιSta.Ge EL.CO 2B. Η τροχαλία είναι διαμέτρου Ø520, το 

έμβολο είναι διαμέτρουØ150, ενώ ο κινητήριος μηχανισμός είναιIGV, 

s/n 8K09V02, 24 kW. Οι οδηγοί θαλάμου είναι T 125×82×16. Η συσκευή 

αρπάγης είναι ακαριαίας πέδησης, οι προσκρουστήρες είναι 

ELASTOGRAN 1653 (2τμχ.). 

Κτίριο ΤΕΠ 
Στο Κτίριο ΤΕΠ υπάρχουν δύο (2) μηχανοστάσια τα οποία 

περιλαμβάνουν όλες τις εγκαταστάσεις κάθετης μετακίνησης. 

Συνοπτικά, υπάρχουν τα κάτωθι: 

Μηχανοστάσιο ΤΕΠ 
Το Μηχανοστάσιο ΤΕΠ βρίσκεται στο Γ Υπόγειο του Κτιρίου ΤΕΠ και 

περιλαμβάνει τις εγκαταστάσεις κάθετης μετακίνησης των 

ανελκυστήρων Νο. 23 και Νο. 24, όπως ηλεκτροκινητήρες, ιμάντες, 

τροχαλίες, πίνακες ελέγχου, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κ.λπ. 

Συνοπτικά περιλαμβάνονται: 

Ανελκυστήρας Νο. 23 (Υδραυλικός). Ο ανελκυστήρας Νο. 23 είναι 

ανελκυστήρας προσώπων με ονομαστικό φορτίο 1875kg, εικοσιπέντε 

(25) ατόμων, δύο στάσεων (όροφοι -1, 0). Ο τρόπος ανάρτησης είναι 

2:1και συγκρατείται από έξι συρματόσχοινα διαμέτρουØ11mm. Η 

ταχύτητα λειτουργίας του είναι 0,49m/s, ενώ η βαλβίδα θραύσης είναι 

KLEEMANN. Ο ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου είναι Sta.Ge Hellas. Η 

τροχαλία τριβής είναι διαμέτρου Ø450, η διατομή εμβόλου είναι Ø120 × 

2, ενώ ο κινητήριος μηχανισμός είναι KLEEMANN, s/n 64514, 29kW. Οι 

οδηγοί θαλάμου είναι T 125×82×16. Η συσκευή αρπάγης είναι 

CENTODUCATI, οι προσκρουστήρες είναι ELASTOGRAN (2τμχ.). 

• Ανελκυστήρας Νο. 24 (Υδραυλικός). Ο ανελκυστήρας Νο. 24 είναι 

ανελκυστήρας προσώπων με ονομαστικό φορτίο 1875kg, εικοσιπέντε 

(25) ατόμων, δύο στάσεων (όροφοι -1, 0). Ο τρόπος ανάρτησης είναι 

2:1και συγκρατείται από έξι συρματόσχοινα διαμέτρουØ11mm. Η 

ταχύτητα λειτουργίας του είναι 0,49m/s, ενώ η βαλβίδα θραύσης είναι 

KLEEMANN. Ο ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου είναι Sta.Ge Hellas. Η 

τροχαλία τριβής είναι διαμέτρου Ø450, η διατομή εμβόλου είναι Ø120 × 

2, ενώ ο κινητήριος μηχανισμός είναι KLEEMANN, s/n 64515, 29kW. Οι 

οδηγοί θαλάμου είναι T 125×82×16. Η συσκευή αρπάγης είναι 

CENTODUCATI, οι προσκρουστήρες είναι ELASTOGRAN (2τμχ.). 

Μηχανοστάσιο Ταμείου 

Το Μηχανοστάσιο Ταμείου βρίσκεται στην ταράτσα του Κτιρίου ΤΕΠ και 

περιλαμβάνει τις εγκαταστάσεις κάθετης μετακίνησης των 

ανελκυστήρωνΝο.25 και Νο.26, όπως ηλεκτροκινητήρες, ιμάντες, 

τροχαλίες, πίνακες ελέγχου, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κ.λπ. 

Συνοπτικά περιλαμβάνονται: 

• Ανελκυστήρας Νο.25 (Ηλεκτροκίνητος). Ο ανελκυστήρας Νο. 25 είναι 

ανελκυστήρας προσώπων με ονομαστικό φορτίο 2250kg, τριάντα (30) 

ατόμων, τεσσάρων στάσεων (όροφοι -3, -2, -1, 0), ο οποίος εκτελεί 

διαδρομή 10,70 μέτρων. Ο τρόπος ανάρτησης είναι 1:1και συγκρατείται 

από δέκα συρματόσχοινα διαμέτρουØ13mm. Η ταχύτητα λειτουργίας 

του είναι 0,95m/s, ενώ ο περιοριστής ταχύτητας είναι MONTANARI / 

type RH300. Ο ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου είναι Sta.Ge EL.CO vf. Η 

τροχαλία τριβής είναι διαμέτρου Ø780, ενώ ο κινητήριος μηχανισμός 

είναι ΚΟΝΕ, s/n 917240, 30 kW. Οι οδηγοί θαλάμου είναι T 125×82×16. 

Η συσκευή αρπάγης είναι προοδευτικής πέδησης, οι προσκρουστήρες 

θαλάμου και αντίβαρου είναι ELASTOGRAN 1303και ELASTOGRAN 1303, 
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αντίστοιχα. 

• Ανελκυστήρας Νο. 26 (Ηλεκτροκίνητος). Ο ανελκυστήρας Νο. 26 είναι 

ανελκυστήρας προσώπων με ονομαστικό φορτίο 2250kg, τριάντα (30) 

ατόμων, τεσσάρων στάσεων (όροφοι -3, -2, -1, 0), ο οποίος εκτελεί 

διαδρομή 10,70 μέτρων. Ο τρόπος ανάρτησης είναι 1:1και 

συγκρατείται από δέκα συρματόσχοινα διαμέτρουØ13mm. Η 

ταχύτητα λειτουργίας του είναι 0,95m/s, ενώ ο περιοριστής ταχύτητας 

είναι MONTANARI / type RH300. Ο ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου είναι 

Sta.Ge EL.CO vf. Η τροχαλία τριβής είναι διαμέτρου Ø780, ενώ ο 

κινητήριος μηχανισμός είναι ΚΟΝΕ, s/n 917241, 30 kW. Οι οδηγοί 

θαλάμου είναι T 125×82×16. Η συσκευή αρπάγης είναι προοδευτικής 

πέδησης, οι προσκρουστήρες θαλάμου και αντίβαρου είναι 

ELASTOGRAN 1303και ELASTOGRAN 1303, αντίστοιχα. 

3 Άρθρο 3: Περιγραφή συντήρησης εγκαταστάσεων κάθετης µετακίνησης 

3.1 Γενικά 

Στην έννοια της συντήρησης περιλαμβάνεται όλο το φάσμα των εργασιών, επιθεωρήσεων, ελέγχων, μικρής 

έκτασης επισκευών και γενικότερα όλες οι εργασίες προληπτικής συντήρησης και συντήρησης αποκατάστασης, 

σε περίπτωση που παρουσιαστεί οποιαδήποτε βλάβη στα συστήματα Κάθετης Μετακίνησης από τον Ανάδοχο 

Συντηρητή, οι οποίες είναι απαραίτητες για να εξασφαλίζεται η αδιάλειπτη, ασφαλής και αποδοτική λειτουργία 

των Συστημάτων Κάθετης Μετακίνησης. Όλες οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τους ισχύοντες 

κανονισμούς (βλ. Παράγραφο 3.1.1), τις υποδείξεις των κατασκευαστών, καθώς και τις οδηγίες του 

Νοσοκομείου. 

Συγκεκριμένα, οι Εργασίες και Παρεμβάσεις του Αναδόχου αφορούν τα κάτωθι: 

• Λεπτομερής επιθεώρηση και έλεγχος όλων των τεχνικών διατάξεων των ανελκυστήρων (οπτικός και 

ακουστικός έλεγχος της κατάστασης και λειτουργίας των βαρούλκων και ρωστήρων, όπου είναι δυνατόν, 

κλείθρων θαλαμίσκου, συρματόσχοινων κ.τ.λ.), ιδιαίτερα δε των διατάξεων ασφαλείας και εν γένει κάθε 

εξαρτήματος ανήκοντος στην εγκατάσταση καθενός από τους ανελκυστήρες. 

• Λεπτομερής γενική συντήρηση, καθαρισμός χώρων και μηχανημάτων, λίπανση, καθώς άμεση 

αποκατάσταση κάθε διαπιστούμενης βλάβης και άρση των διαπιστουμένων φθορών και ελλείψεων, για 

την ασφαλή και κανονική λειτουργία των ανελκυστήρων. 

• Δοκιμή καλής λειτουργίας του συστήματος της ασφαλιστικής πέδης (αρπάγης) όλων των ανελκυστήρων. 

• Εργασίες πάσης φύσεως συντήρησης, όπως αυτές αναφέρονται στην παράγραφο 3.2.1, με τα 

απαιτούμενα αναλώσιμα, όπως αυτά αναφέρονται ενδεικτικά στην παράγραφο 3.2.2. 

3.1.1 Νοµοθεσία 
Ο συντηρητής, ανεξάρτητα και επιπλέον των συμβατικών του υποχρεώσεων, υποχρεούται σε όλη τη διάρκεια 

της ισχύος της σύμβασης, να εφαρμόζει και να τηρεί επακριβώς όλες τις διατάξεις των Νόμων, Διαταγμάτων, 

Υπουργικών Αποφάσεων, Κανονισμών κ.τ.λ., ως και τις διατάξεις των αστυνομικών και των άλλων αρμοδίων 

αρχών, ιδίως δε αυτών που αναφέρονται στη συντήρηση και ασφαλή λειτουργία των ανελκυστήρων, έχοντας 

αποκλειστικά κάθε ευθύνη για ότι συμβεί, από την τυχόν μη τήρησή τους. 

Όλες οι συντηρήσεις, εκτός από τα οριζόμενα της παρούσης, θα γίνονται σύμφωνα με την παρακάτω ισχύουσα 

νομοθεσία, καθώς και όλες τις αναθεωρήσεις και τις τροποποιήσεις που έχουν υποστεί, καθώς και όποιο άλλο 

σχετικό ισχύοντα νόμο που εκ παραδρομής έχει παραληφθεί στην παρούσα Διακήρυξη. 

• ΚΥΑ Φ.9.2/Οικ. 32803/1308/11.9.1997 (ΦΕΚ 815/Β/815) με την οποία προσαρμόστηκε η Ελληνική 

Νομοθεσία (Οδηγία 95/16/ΕΚ του Συμβουλίου της Ε.Ε., "για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών 

- μελών σχετικά με τους ανελκυστήρες"). 

• Κ.Υ.Α. Φ.Α./9.2/ΟΙΚ.28425/08 ΦΕΚ Β2604/22-12-2008θεσπίζουν διατάξεις που αφορούν στην εφαρμογή 

διαδικασιών και μέτρων για την ασφαλή λειτουργία και την συντήρηση των ανελκυστήρων καθώς και 

των ελέγχων που πρέπει να διενεργούνται για να είναι εγγυημένη η ασφάλεια των προσώπων και των 

αγαθών κατά την λειτουργία και συντήρηση των ανελκυστήρων, και γενικότερα όπως έχουν 
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τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. Φ.Α./2/29362/1957/05 (Φ.Ε.Κ. Β1797/21-12-

2005). 

Ο Ανάδοχος Συντηρητής υποχρεούται στην έγκαιρη ειδοποίηση των αρμοδίων αρχών για την από αυτόν 

ανάληψη της συντήρησης των ανελκυστήρων, την οποία θα γνωστοποιήσει και στο Νοσοκομείο, αμέσως μετά 

την ανάληψη της συντήρησης. 

Θα πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες των κατασκευαστών ώστε να επιτυγχάνεται, αφενός η καλή λειτουργία των 

εγκαταστάσεων και αφετέρου η διατήρηση των εν ισχύ εγγυήσεων των εγκαταστάσεων. 

Οι εργασίες Συντήρησης θα αναγράφονται σε βιβλίο συντήρησης ανελκυστήρων απαρέγκλιτα που θα 

διατηρείται σε χώρο του Νοσοκομείου.  

3.2 Προληπτική Συντήρηση1 

Ως Προληπτική Συντήρηση εννοείται η σε τακτά χρονικά διαστήματα εκτέλεση εργασιών, ελέγχων και 

ρυθμίσεων από τον Ανάδοχο Συντηρητή στα Συστήματα Κάθετης Μετακίνησης (βλ. Παράρτημα I), με στόχο την 

αποφυγή παρουσίασης βλαβών, οι οποίες θέτουν εκτός λειτουργίας τα εν λόγω συστήματα. 

Η προληπτική συντήρηση περιλαμβάνει τα κάτωθι: 

• Την μηνιαία συντήρηση. 

• Την άμεση επέμβαση. 

Όλες οι συντηρήσεις παρακολουθούνται από την αντίστοιχη επιτροπή και μετά την ολοκλήρωσή τους, ο 

Ανάδοχος Συντηρητής υπογράφει και παραδίδει στην επιτροπή παρακολούθησης και την Τεχνική Υπηρεσία 

το αντίστοιχο Φύλλο Ελέγχου. 

Το Παράρτημα I αναφέρει τα Συστήματα Κάθετης Μετακίνησης, τα οποία οφείλει ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ να συντηρεί 

στα πλαίσια των εργασιών προληπτικής συντήρησης που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη. 

3.2.1 Περιγραφή εργασιών προληπτικής συντήρησης 
Ο Πίνακας 2 περιγράφει το σύνολο των εργασιών προληπτικής συντήρησης που υποχρεούται να εκτελέσει ο 

Ανάδοχος Συντηρητής, στα πλαίσια της παρούσης. Όλες οι εργασίες θα γίνονται κατόπιν συνεννόησης με τη 

Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας, ώστε να καθορίζεται το χρονοδιάγραμμα εργασιών. 

Πίνακας 2. Περιγραφή εργασιών προληπτικής συντήρησης. 

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Μηνιαία Συντήρηση 

 

Πραγματοποιείται κάθε μήνα και περιλαμβάνει τα κάτωθι: 

Εγκαταστάσεις Κάθετης Μετακίνησης 

• Γενικές Εργασίες: Έλεγχος καλής λειτουργίας των συστημάτων κάθετης 

μετακίνησης. Σε περίπτωση που κάποιο εξάρτημα έχει υποστεί βλάβη θα 

ενημερώνεται εγγράφως η Τεχνική Υπηρεσία, ώστε να προβεί στις 

απαραίτητες ενέργειες επιδιόρθωσης της βλάβης. Στα πλαίσια των 

εργασιών θα πραγματοποιούνται τα κάτωθι: 

• Έλεγχος και αποκατάσταση τυχόν παρατηρήσεων της Τεχνικής 

Υπηρεσίας. 

• Έλεγχος ομαλής διαδρομής (θόρυβοι, κραδασμοί, ξεκίνημα/σταμάτημα 

κλπ). 

• Έλεγχος λειτουργίας κλήσεων. 

• Έλεγχος ισοστάθμισης θαλάμου. 

• Έλεγχος λειτουργίας ενδεικτικών (βέλη, digital, καταγραφή κλήσης κλπ) 

• Έλεγχος φωτοκύτταρου πόρτας θαλάμου, άνοιγμα - κλείσιμο. 

• Έλεγχος λειτουργίας κώδωνος κινδύνου, τηλεφώνου, φωτισμού 

                                                           

1
 Η προληπτική συντήρηση εντάσσει εργασίες που περιλαμβάνονται στο τίμημα της παρούσας Διακήρυξης. 
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θαλάμου. 

• Έλεγχος σημάνσεων (πινακίδες οδηγιών, απεγκλωβισμού, 

μηχανοστασίου, κομβιοδόχη θαλάμου κτλ). 

Εγκαταστάσεις Μηχανοστασίων 

• Γενικές εργασίες: Έλεγχος καλής λειτουργίας και συντήρηση του 

μηχανοστασίου. Σε περίπτωση που κάποιο εξάρτημα έχει υποστεί βλάβη θα 

ενημερώνεται εγγράφως η Τεχνική Υπηρεσία, ώστε να προβεί στις 

απαραίτητες ενέργειες επιδιόρθωσης της βλάβης. Στα πλαίσια των 

εργασιών θα πραγματοποιούνται τα κάτωθι: 

• Καθαρισμός χώρου μηχανοστασίου. 

• Έλεγχος φωτισμού και εξαερισμού μηχανοστασίου. 

• Έλεγχος ασφαλειών πίνακα Ηλεκτρολόγου. 

• Συντήρηση κινητήριου μηχανισμού, καθάρισμα κλπ. 

• Έλεγχος τζόγου και λαδιών μηχανής / ρουλεμάν / κουζινέτων και 

συμπλήρωση, στεγανοποίηση, λίπανση όπου απαιτείται. 

• Έλεγχος λειτουργίας ανεμιστήρα μηχανής για τυχόν υπερθέρμανσή της. 

• Έλεγχος τροχαλίας τριβής/παρέκκλισης καθώς και των προστατευτικών 

τους. 

• Λίπανση συρματόσκοινων με το ειδικό λάδι. 

• Συντήρηση φρένου: καθαρισμός και λίπανση πείρων, ρύθμιση 

σιαγώνων, έλεγχος φερμουΐτ (φθορά και πίεση), έλεγχος πέδιλων 

ευθυντηρίων ράβδων. 

• Ελεγκτής (Controller) – Ηλεκτρολογικός Πίνακας: Έλεγχος καλής λειτουργίας 

και συντήρηση των ελεγκτών και των ηλεκτρολογικών πινάκων. Σε 

περίπτωση που κάποιο εξάρτημα έχει υποστεί βλάβη θα ενημερώνεται 

εγγράφως η Τεχνική Υπηρεσία, ώστε να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες 

επιδιόρθωσης της βλάβης.Στα πλαίσια των εργασιών θα 

πραγματοποιούνται τα κάτωθι: 

• Καθαρισμός – φύσημα εφόσον απαιτείται 

• Έλεγχος λειτουργίας κυκλώματος ασφαλιστικών - ύπαρξη σχεδίων. 

• Έλεγχος λειτουργίας διακοπτών και ρελέ, ανεμιστήρα αερισμού, 

φίλτρου. 

• Έλεγχος τυχόν καταγεγραμμένων βλαβών σε 

μικροεπεξεργαστή/ενέργειες. 

• Δειγματοληπτική Σύσφιξη συνδέσεων ιδιαίτερα των καλωδίων παροχής. 

• Έλεγχος τάσεων και ασφαλειών για συρματάκια 

• Τακτοποίηση καλωδίων. 

• Ωμομέτρηση κυκλωμάτων για εξακρίβωση τυχόν διαρροής. 

• Έλεγχος επαφών ηλεκτρονόμων ορόφων και ανόδου - καθόδου. 

• Έλεγχος ηλεκτρονόμων παρουσίας τάσης έναντι γης σε μεταλλικά μέρη 

(ρελλέ διαφυγής). 

• Έλεγχος καλής λειτουργίας ασφαλειών (για τυχόν βραχυκύκλωση με 

σύρματα). 

• Ρυθμιστή Ταχύτητας: Έλεγχος καλής λειτουργίας και συντήρηση του ρυθμιστή 

ταχύτητας. Σε περίπτωση που κάποιο εξάρτημα έχει υποστεί βλάβη θα 

ενημερώνεται εγγράφως η Τεχνική Υπηρεσία, ώστε να προβεί στις 

απαραίτητες ενέργειες επιδιόρθωσης της βλάβης .Στα πλαίσια των 
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εργασιών θα πραγματοποιούνται τα κάτωθι: 

• Καθαρισμός. 

• Λίπανση και καθαρισμός (τροχαλίας, ροδάκι, στεφάνης). 

• Έλεγχος ηλεκτρικού κυκλώματος διακόπτη ρυθμιστή. 

Εγκαταστάσεις φρεατίου 

• Γενικές εργασίες: Έλεγχος καλής λειτουργίας και συντήρηση των 

εγκαταστάσεων φρεατίου. Σε περίπτωση που κάποιο εξάρτημα έχει υποστεί 

βλάβη θα ενημερώνεται εγγράφως η Τεχνική Υπηρεσία, ώστε να προβεί στις 

απαραίτητες ενέργειες επιδιόρθωσης της βλάβης. Στα πλαίσια των 

εργασιών θα πραγματοποιούνται τα κάτωθι: 

• Έλεγχος ομαλής διαδρομής (θόρυβοι, κραδασμοί, ξεκίνημα/σταμάτημα 

κλπ). 

• Έλεγχος λειτουργίας κλήσεων. 

• Έλεγχος ισοστάθμισης θαλάμου. 

• Έλεγχος λειτουργίας ενδεικτικών (βέλη, digital, καταγραφή κλήσης κλπ). 

• Έλεγχος φωτοκύτταρου πόρτας θαλάμου, άνοιγμα - κλείσιμο. 

• Έλεγχος λειτουργίας κώδωνος κινδύνου, τηλεφώνου, φωτισμού 

θαλάμου. 

• Έλεγχος σημάνσεων (πινακίδες οδηγιών, απεγκλωβισμού, 

μηχανοστασίου κομβιοδόχη θαλάμου κτλ). 

• Φρεάτιο: Έλεγχος καλής λειτουργίας και συντήρηση των φρεατίων. Σε 

περίπτωση που κάποιο εξάρτημα έχει υποστεί βλάβη θα ενημερώνεται 

εγγράφως η Τεχνική Υπηρεσία, ώστε να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες 

επιδιόρθωσης της βλάβης. Στα πλαίσια των εργασιών θα 

πραγματοποιούνται τα κάτωθι: 

• Έλεγχος τοιχωμάτων και οροφής φρέατος. 

• Έλεγχος και ισοζυγισμός ευθυντηρίων ράβδων. 

• Ελαφρός καθαρισμός και δειγματοληπτική σύσφιξη στηριγμάτων, 

δοκών, κλεμμών και φλαντζών οδηγών. 

• Λίπανση οδηγών θαλάμου και αντίβαρων. 

• Έλεγχος καναλιών (καπάκια, στήριξη κτλ). 

• Έλεγχος φωτισμού φρεατίου / αντικατάσταση λαμπτήρων όπου 

απαιτείται. 

• Έλεγχος θορύβων και αποκατάσταση αυτών. 

• Έλεγχος ασφαλιστικών διατάξεων, κύκλωμα διακοπτών πάνω τέρματος, 

και προτέρματος (τέρματος διαδρομής, κινητού δαπέδου θαλαμίσκου 

και ψευτοδαπέδου). 

• Έλεγχος ευκάμπτων καλωδίων (στήριξη, φθορά κτλ) και κουτιού 

σύνδεσης (κλέμενς). 

• Συντήρηση αντίβαρου: έλεγχος πλαισίου, ελαφρός καθαρισμός, έλεγχος 

– λίπανση γλιστρών άνω και κάτω. 

• Έλεγχος και καθαρισμός διακοπτών ασφαλείας και περιμανδάλωσης. 

• Συρματόσκοινα: Έλεγχος καλής λειτουργίας και συντήρηση των 

συρματόσκοινων. Σε περίπτωση που κάποιο εξάρτημα έχει υποστεί βλάβη 

θα ενημερώνεται εγγράφως η Τεχνική Υπηρεσία, ώστε να προβεί στις 

απαραίτητες ενέργειες επιδιόρθωσης της βλάβης. Στα πλαίσια των 

εργασιών θα πραγματοποιούνται τα κάτωθι: 
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• Έλεγχος φθοράς (μηχανική καταπόνηση ή άλλη φθορά) και τάνυσης 

συρματόσκοινων ανάρτησης και ρεγουλατόρου. 

• Έλεγχος σημείων πρόσδεσης πάνω στο θαλαμίσκο και στο αντίβαρο. 

• Πόρτες: Έλεγχος καλής λειτουργίας και συντήρηση των πορτών. Σε περίπτωση 

που κάποιο εξάρτημα έχει υποστεί βλάβη θα ενημερώνεται εγγράφως η 

Τεχνική Υπηρεσία, ώστε να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες 

επιδιόρθωσης της βλάβης. Στα πλαίσια των εργασιών θα 

πραγματοποιούνται τα κάτωθι: 

• Έλεγχος λειτουργίας επαφών / κλειδαριών και ρύθμισή τους. 

• Ρύθμιση φύλλων. 

• Καθαρισμός κεφαλάρια, σιλ, κρεμάστρες, ράγες μεντεσέδες. 

• Έλεγχος και σύσφιξη: παπουτσάκια, rollers, ελατήρια επαναφοράς, 

συρματοσχοινάκια, ηλεκτρικού κυκλώματος επαφών και κλειδαριών / 

ωθητήρες και αλυσίδα. 

• Λίπανση όπου χρειάζεται. 

Μηνιαία Συντήρηση 

 

Όπως και προηγούμενα Πραγματοποιείται κάθε μήνα και περιλαμβάνει τα 

κάτωθι: 

Εγκαταστάσεις Θαλάμου 

• Γενικές εργασίες: Έλεγχος καλής λειτουργίας και συντήρηση των 

εγκαταστάσεων θαλάμου. Σε περίπτωση που κάποιο εξάρτημα έχει υποστεί 

βλάβη θα ενημερώνεται εγγράφως η Τεχνική Υπηρεσία, ώστε να προβεί στις 

απαραίτητες ενέργειες επιδιόρθωσης της βλάβης. Στα πλαίσια των 

εργασιών θα πραγματοποιούνται τα κάτωθι: 

• Έλεγχος ομαλής διαδρομής (θόρυβοι, κραδασμοί, ξεκίνημα/σταμάτημα 

κλπ). 

• Έλεγχος λειτουργίας κλήσεων. 

• Έλεγχος ισοστάθμισης θαλάμου. 

• Έλεγχος λειτουργίας ενδεικτικών (βέλη, digital, καταγραφή κλήσης κλπ). 

• Έλεγχος φωτοκύτταρου πόρτας θαλάμου, άνοιγμα - κλείσιμο. 

• Έλεγχος λειτουργίας κώδωνος κινδύνου, τηλεφώνου, φωτισμού 

θαλάμου. 

• Έλεγχος σημάνσεων (πινακίδες οδηγιών, απεγκλωβισμού, 

μηχανοστασίου κομβιοδόχου θαλάμου κτλ). 

• Θάλαμος: Έλεγχος καλής λειτουργίας και συντήρηση των θαλάμου. Σε 

περίπτωση που κάποιο εξάρτημα έχει υποστεί βλάβη θα ενημερώνεται 

εγγράφως η Τεχνική Υπηρεσία, ώστε να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες 

επιδιόρθωσης της βλάβης. Στα πλαίσια των εργασιών θα 

πραγματοποιούνται τα κάτωθι: 

• Καθαρισμός άνωθεν θαλάμου. 

• Έλεγχος και λίπανση γλιστρών θαλάμου άνω. 

• Έλεγχος ασφαλιστικών κυκλωμάτων και διακοπτών άνωθεν θαλάμου 

( stop, αρπάγη, κλπ ). 

• Έλεγχος δεσίματος συρματόσκοινων στον θάλαμο και στο αντίβαρο 

(κώνοι - σφικτηράκια – φθορά). Το ίδιο και για το συρματόσχοινο 

ρεγουλατόρου. 

• Λίπανση - γρασάρισμα ελατηρίων και κώνων συρματόσκοινων. 

• Έλεγχος λειτουργίας και καθαρισμός αισθητήρων (sensors.) 
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• Έλεγχος λειτουργίας κομβιοδόχου (inspection). 

• Έλεγχος κομβιοδόχου θαλάμου, κλήσεις, ανεμιστήρας, φωτισμός, 

φωτισμό ασφαλείας, κλπ. 

• Καθαρισμός ψευδοροφής (πλέξιγκλας) και αντικατάσταση καμένων 

λαμπτήρων εφόσον απαιτείται. 

• Πόρτες Θαλάμου: Έλεγχος καλής λειτουργίας και συντήρηση των πορτών 

θαλάμου. Σε περίπτωση που κάποιο εξάρτημα έχει υποστεί βλάβη θα 

ενημερώνεται εγγράφως η Τεχνική Υπηρεσία, ώστε να προβεί στις 

απαραίτητες ενέργειες επιδιόρθωσης της βλάβης. Στα πλαίσια των 

εργασιών θα πραγματοποιούνται τα κάτωθι: 

• Έλεγχος και καθαρισμός επαφών, σιλ, κρεμάστρας, κινητήρα, ιμάντα, 

παπουτσάκια, rollers, ράγες, συρματοσχοινάκια, κάμα, έκκεντρα, Door 

operator, VVVF κλπ. 

• Έλεγχος ασφαλιστικής διάταξης ηλεκτρικού κυκλώματος επαφών. 

• Σύσφιξη και λίπανση όπου χρειάζεται. 

• Έλεγχος ανοίγματος – κλεισίματος πόρτας και ρύθμιση φύλλων. 

• Αρπάγη: Έλεγχος καλής λειτουργίας και συντήρηση της αρπάγης. Σε 

περίπτωση που κάποιο εξάρτημα έχει υποστεί βλάβη θα ενημερώνεται 

εγγράφως η Τεχνική Υπηρεσία, ώστε να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες 

επιδιόρθωσης της βλάβης. Στα πλαίσια των εργασιών θα 

πραγματοποιούνται τα κάτωθι: 

• Έλεγχος, καθαρισμός, λίπανση και σύσφιξη μηχανισμού αρπάγης 

άνωθεν θαλάμου. 

• Έλεγχος λειτουργίας του διακόπτη της. 

Εγκαταστάσεις πυθμένα – τροχαλιοστασίου 

• Γενικές εργασίες: Έλεγχος καλής λειτουργίας και συντήρηση των 

εγκαταστάσεων πυθμένα – τροχαλιοστασίου. Σε περίπτωση που κάποιο 

εξάρτημα έχει υποστεί βλάβη θα ενημερώνεται εγγράφως η Τεχνική 

Υπηρεσία, ώστε να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες επιδιόρθωσης της 

βλάβης. Στα πλαίσια των εργασιών θα πραγματοποιούνται τα κάτωθι: 

• Έλεγχος ομαλής διαδρομής (θόρυβοι, κραδασμοί, ξεκίνημα/σταμάτημα 

κλπ). 

• Έλεγχος λειτουργίας κλήσεων. 

• Έλεγχος ισοστάθμισης θαλάμου. 

• Έλεγχος λειτουργίας ενδεικτικών (βέλη, digital, καταγραφή κλήσης κλπ). 

• Έλεγχος φωτοκύτταρου πόρτας θαλάμου, άνοιγμα - κλείσιμο. 

• Έλεγχος λειτουργίας κώδωνος κινδύνου, τηλεφώνου, φωτισμού 

θαλάμου. 

• Έλεγχος σημάνσεων (πινακίδες οδηγιών, απεγκλωβισμού, 

μηχανοστασίου κομβιοδόχη θαλάμου κτλ). 

• Πυθμένας: Έλεγχος καλής λειτουργίας και συντήρηση της αρπάγης. Σε 

περίπτωση που κάποιο εξάρτημα έχει υποστεί βλάβη θα ενημερώνεται 

εγγράφως η Τεχνική Υπηρεσία, ώστε να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες 

επιδιόρθωσης της βλάβης. Στα πλαίσια των εργασιών θα 

πραγματοποιούνται τα κάτωθι: 

• Έλεγχος θορύβων. 

• Καθαρισμός πυθμένα και μηχανημάτων του. 



 

 52 

• Έλεγχος κυκλώματος ασφαλιστικών διατάξεων μηχανισμών πυθμένα. 

• Έλεγχος διακοπτών κάτω τέρματος και προτέρματος. 

• Έλεγχος μήκους συρματόσκοινων ανάρτησης και ρεγουλατόρου. 

• Έλεγχος και λίπανση γλιστρών θαλάμου κάτω 

• Συντήρηση πόρτας τελευταίας κάτω στάσης: 

• Έλεγχος και καθαρισμός σιλ, κρεμάστρας, παπουτσάκια, rollers, ράγες, 

συρματοσχοινάκια, έκκεντρα. 

• Έλεγχος ασφαλιστικής διάταξης ηλεκτρικού κυκλώματος επαφών και 

κλειδαριών. 

• Σύσφιξη και λίπανση όπου χρειάζεται. 

• Έλεγχος ανοίγματος – κλεισίματος πόρτας και ρύθμιση φύλλων. 

• Έλεγχος και λίπανση τροχαλιών πυθμένα. 

• Έλεγχος, καθαρισμός, λίπανση και σύσφιξη μηχανικών συνδέσεων 

αρπάγης κάτωθεν του θαλάμου. 

• Τροχαλιοστάσιο: Έλεγχος καλής λειτουργίας και συντήρηση του 

τροχαλιοστασίου. Σε περίπτωση που κάποιο εξάρτημα έχει υποστεί βλάβη 

θα ενημερώνεται εγγράφως η Τεχνική Υπηρεσία, ώστε να προβεί στις 

απαραίτητες ενέργειες επιδιόρθωσης της βλάβης. Στα πλαίσια των 

εργασιών θα πραγματοποιούνται τα κάτωθι: 

• Έλεγχος θορύβων και φωτισμού 

• Καθαρισμός τροχαλιοστασίου και μηχανημάτων του. 

• Έλεγχος κυκλώματος ασφαλιστικών διατάξεων μηχανισμών. 

• Έλεγχος διακοπτών τροχαλιών 

• Καθαρισμός τροχαλιών τροχαλιοστασίου. 

• Ρυθμιστής ταχύτητας : ελαφρός καθαρισμός, λίπανση τροχαλίας, 

ροδάκι, στεφάνης, έλεγχος ηλεκτρικού κυκλώματος διακόπτη ρυθμιστή. 

• Έλεγχος ολίσθησης συρματόσκοινων πάνω στην τροχαλία τριβής και 

στον ρυθμιστή ταχύτητας. 

Άμεση Επέμβαση 
Πραγματοποιείται σε περίπτωση άμεσης ανάγκης και περιλαμβάνει τα κάτωθι: 

• Άμεση επέμβαση και εκτέλεση κάθε αναγκαίας εργασίας για τη συντήρηση ή 

επισκευή τυχόν βλάβης των συστημάτων κάθετης μετακίνησης, στα πλαίσια 

της Προληπτικής Συντήρησης, που θα συμβεί κατά τη διάρκεια λειτουργίας 

και αποκατάσταση της καλής λειτουργίας. 

• Έλεγχος, εντοπισμός τυχόν προβλημάτων και ενημέρωση της Τεχνικής 

Υπηρεσίας όποτε παρουσιαστεί ανάγκη, ώστε να προβεί στις απαραίτητες 

ενέργειες επιδιόρθωσης της βλάβης. 

3.2.2 Υλικά αναλώσιµα προληπτικής συντήρησης 
Ο Ανάδοχος Συντηρητής υποχρεούται να διαθέτει, χωρίς πρόσθετη αποζημίωση, κάθε αναλώσιμο υλικό που 

απαιτείται για την προληπτική συντήρηση και την καλή λειτουργία των συντηρούμενων εγκαταστάσεων. 

Ο Πίνακας 3 παρουσιάζει (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) τα αναλώσιμα υλικά προληπτικής συντήρησης των 

εγκαταστάσεων κάθετης μετακίνησης. 

Πίνακας 3. Αναλώσιμα υλικά προληπτικής συντήρησης των εγκαταστάσεων κάθετης μετακίνησης. 

Α/Α Αναλώσιμο Υλικό Συντήρησης (ενδεικτικά) 

1 Κομβία 

2 Φωτιστικό λαμπτήρας 
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3 Φωτιστικό σώμα 

4 Επαφή θύρας 

5 Ωθητήρας θύρας 

6 Ελατήριο και αλυσίδα ημι-αυτόματης θύρας 

7 Κρύσταλλο (τζάμι)ημι-αυτόματης θύρας 

8 Ελαστικό παρέμβυσμα θύρας 

9 Πόμολο θύρας 

10 Συμπλήρωση υδραυλικού λαδιού 

 

3.3 (Α) ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (ΜΕΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ∆ΕΚΑΕΞΙ (16) 

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟΥΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ, ∆ΗΛ. ΤΟΥΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ Νο 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18 και 19 (FULL MAINTENANCE) 

Με τον όρο «Πλήρη συντήρηση ανελκυστήρα μετά ανταλλακτικών» νοείται η εκτέλεση του συνόλου των 

εργασιών που απαιτούνται για την πλήρη επισκευή των ανελκυστήρων για τη ν αδιάλειπτη και ασφαλή 

λειτουργία τους είτε αφορά σε υλικά, μικροϋλικά, εξαρτήματα ή και βαρέως τύπου υλικά όπως : 

Συρματόσχοινα, Συστήματα ελέγχου (Πίνακες, μικρο- Ελεγκτές, UPS, Μπαταρίες, αυτοματισμοί κλπ). καθώς και 

των παρακάτω: 

• Συντήρηση του ανελκυστήρα σύμφωνα με το πρόγραμμα συντήρησης του συντηρητή. 

• Επισκευή βλαβών και αντικατάσταση των πάσης φύσεως φθαρμένων ή κατεστραμμένων εξαρτημάτων  

και  ανταλλακτικών  καθώς  και  παροχή  κάθε εργασίας που απαιτείται για την αντικατάσταση τους. 

• Προμήθεια και προσκόμιση κάθε φύσεως αναλώσιμου υλικού ή μικροϋλικού ή εξαρτήματος 

απαραίτητου για τη συντήρηση, επισκευή και διατήρηση σε ομαλή και ασφαλή λειτουργία του 

ανελκυστήρα. 

Εξαιρούνται μόνο οι περιπτώσεις: Που είναι αναγκαία η αντικατάσταση από αποδεδειγμένη κακή χρήση 

(όπως βανδαλισμό), από φυσικά συμβάντα άσχετα με τη λειτουργία και τη συντήρηση των ανελκυστήρων 

(πλημύρα, σεισμό, ή πυρκαγιά κλπ).  

• Στις παραπάνω εξαιρούμενες περιπτώσεις ο συντηρητής υποχρεούται να δηλώσει με έγγραφη αναφορά 

του, που θα υποβάλλει στην αρμόδια Υπηρεσία του Νοσοκομείου, εντός δύο ημερών από την ημέρα που έγιναν 

οι ζημιές, το είδος και το μέγεθος αυτών και την απαιτούμενη δαπάνη για την επανόρθωση ως και το χρόνο 

επανορθώσεως. Τα παραπάνω αναφέρονται αναλυτικά και στο άρθρο 3.4 (Συντήρηση Αποκατάστασης - 

Επισκευές ανελκυστήρων). Φυσικά για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις ο συντηρητής είναι υποχρεωμένος να 

λάβει εγκαίρως τα απαραίτητα μέτρα για αποφυγή οποιουδήποτε κινδύνου. 

 (Β) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ(Οκτώ (8) Μη ανακαινισμένα)  

• Στους ανελκυστήρες των οκτώ (8) μη ανακαινισμένων ανελκυστήρων, δηλ. στους ανελκυστήρες Νο 11, 
14, 21, 22, 23, 24, 25 και 26, θα ισχύσουν οι τιμές «συντήρησης χωρίς ανταλλακτικά», η δε χρέωση των 

ανταλλακτικών για την αποκατάσταση των βλαβών των ανελκυστήρων θα γίνεται ανά περίπτωση και ύστερα 

από σχετική έγκριση και με βάση τον εγκεκριμένο, από το Νοσοκομείο τιμοκατάλογο ανταλλακτικών. 

• Η έγκριση των εργασιών αυτών θα πρέπει να εκδίδεται με απ’ ευθείας ανάθεση στον ανάδοχο εφόσον 

υπάρχει η γνωμοδότηση της επιτροπής παρακολούθησης για την επείγουσα αναγκαιότητα της επισκευής, χωρίς 

να χρειάζονται άλλες προσφορές,  μετά  από  έγκριση  της  Διοίκησης,  μιας  και  θα  ακολουθείται  ο 

δεσμευτικός τιμοκατάλογος της Υπηρεσίας. 

• Στη περίπτωση που απαιτηθούν ανταλλακτικά που δεν συμπεριλαμβάνονται στο προαναφερόμενο 

«δεσμευτικό τιμοκατάλογο», το Νοσοκομείο δεν θα προσφεύγει στην «απευθείας ανάθεση», αλλά θα μπορεί 

να τα προμηθευτεί από το ελεύθερο εμπόριο  αν  η  προσφορά  τους  είναι  χαμηλότερη  από  αυτήν  του  

αναδόχου. 

Διευκρινίζεται ότι στη περίπτωση αυτή ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να εγκαθιστά τα αναφερόμενα 
αναγκαία ανταλλακτικά χωρίς περαιτέρω χρέωση. 
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• Κατά τα άλλα ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο. 

 

3.4 Συντήρηση αποκατάστασης2 - ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 

Ως Συντήρηση Αποκατάστασης(Επισκευές Ανελκυστήρων) νοείται το σύνολο των εργασιών, ενεργειών και 

διαδικασιών τις οποίες εκτελεί ο Ανάδοχος Συντηρητής, με στόχο την αποκατάσταση των βλαβών που 

παρουσιάζονται στα συστήματα Κάθετης Μετακίνησης(βλ. Παράρτημα I), και οι οποίες θέτουν εκτός λειτουργίας 

τα εν λόγω συστήματα. 

Η Συντήρηση Αποκατάστασης θα γίνεται μετά από αιτιολογημένη έκθεση του Αναδόχου Συντηρητήκαι μόνο 

μετά από έγκριση εργασιών από την Διοίκηση του Νοσοκομείου (σύμβαση, εντολή κ.λπ.). 

Στη συντήρηση αποκατάστασης περιλαμβάνονται τα κάτωθι: 

• Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών για εργασίες εκτάκτων επισκευών, συντηρήσεων (εκτός από αυτές 

που περιγράφονται στην Προληπτική Συντήρηση, παράγραφος 3.1.1) και εγκαταστάσεων νέων 

μηχανημάτων, δικτύων και συσκευών και δεν περιλαμβάνεται στο συνολικό τίμημα. 

• Εργασίες εκτάκτων επισκευών, συντηρήσεων (εκτός από αυτές που περιγράφονται στην Προληπτική 

Συντήρηση, παράγραφος 3.1.1) και εγκαταστάσεων νέων μηχανημάτων, δικτύων και συσκευών και δεν 

περιλαμβάνεται στο συνολικό τίμημα. 

Ο Ανάδοχος Συντηρητής δεσμεύεται ότι: 

• Για την προμήθεια και εγκατάσταση υλικών για εργασίες εκτάκτων επισκευών, συντηρήσεων (εκτός από 

αυτές που περιγράφονται στην Προληπτική Συντήρηση, παράγραφος 3.1.1) και εγκαταστάσεων νέων 

μηχανημάτων, δικτύων και συσκευών, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στο συνολικό τίμημα, θα 

υποβάλλονται με την οικονομική προσφορά του τιμές, οι οποίες θα παραμένουν σταθερές καθ’ όλη τη 

διάρκεια της σύμβασης. 

• Για τις εργασίες εκτάκτων επισκευών, συντηρήσεων (εκτός από αυτές που περιγράφονται στην 

Προληπτική Συντήρηση, παράγραφος 3.1.1) και εγκαταστάσεων νέων μηχανημάτων, δικτύων και 

συσκευών, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο συνολικό τίμημα, θα υποβάλλονται με την οικονομική 

προσφορά του τιμές, οι οποίες θα παραμένουν σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 

• Κατά ελάχιστον, θα συμπεριλαμβάνονται τα αναγραφόμενα στους αντίστοιχους επισυναπτόμενους 

πίνακες (Πίνακας 4). 

Σε κάθε περίπτωση, το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα της έρευνας αγοράς για την ανεύρεση καλύτερης τιμής. 

Κατά συνέπεια, ο εκάστοτε τιμοκατάλογος υλικών και εργασίας δεν είναι δεσμευτικός για το Νοσοκομείο. 

3.4.1 Τιµοκατάλογος προµήθειας και εγκατάστασης υλικών για συντήρηση 

αποκατάστασης για τους οκτώ (8) Μη ανακαινισµένους Ανελκυστήρες.  
Ο Πίνακας 4 παρουσιάζει ενδεικτικό πρότυπο τιμοκαταλόγου προμήθειας και εγκατάστασης υλικών για 

εργασίες εκτάκτων επισκευών, συντηρήσεων (εκτός από αυτές που περιγράφονται στην Προληπτική Συντήρηση, 

παράγραφος 3.1.1) και εγκαταστάσεων νέων μηχανημάτων, δικτύων και συσκευών και δεν περιλαμβάνεται στο 

συνολικό τίμημα για τους οκτώ (8) Μη ανακαινισμένους ανελκυστήρες.  

Πίνακας 4. Τιμοκατάλογος προμήθειας και εγκατάστασης υλικών για εργασίες εκτάκτων επισκευών, 

συντηρήσεις και εγκαταστάσεις νέων μηχανημάτων, δικτύων και συσκευών. 

Α/Α Είδος 
Μονάδα 

Μέτρησης 
(Μ.Μ.) 

Τιμή 
(€/Μ.Μ.) 

πλέον ΦΠΑ 

1 ΈωςØ11 8×19 Μέτρο  

2 
Συρματόσχοινο 

Από Ø11 έως Ø15 8×19 Μέτρο  

3 Ηλεκτρονόμος Ισχύος έως80A Τμχ.  

                                                           

2
Η συντήρηση αποκατάστασης εντάσσει εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στο τίμημα της παρούσας Διακήρυξης. 
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4  Γης με επαναφορά Τμχ.  

5 Μονοφασικός 300 kVA Τμχ.  

6 
Μ/Σ Πολλών Εξόδων 

Τριφασικός 300 kVA Τμχ.  

7 Περιέλιξη πηνίου φρένου μηχανής Τμχ.  

8 Φερμουΐτ φρένου μηχανής Ζεύγος  

9 Βοηθητικοί ηλεκτρονόμοι ΑCήDC (2 ή 3 επαφών) Τμχ.  

10 Χρονικό βοηθητικών κυκλωμάτων Τμχ.  

11 Διακόπτες βοηθητικών κυκλωμάτων Τμχ.  

12 Κλειδαριά διπλή με πιστοποιητικό Τμχ.  

13 Διακόπτης σπαστού δαπέδου θαλάμου Τμχ.  

14 Αυτόματος ηλεκτροκινητήρας με θερμικό Τμχ.  

15 Θερμικό τριφασικού ηλεκτρονόμου Τμχ.  

16 Επιτηρητής τάσης Τμχ.  

17 Ολισθητήρας σασί πλαστικός ERTALONπλήρης Τμχ.  

18 Τοποθέτηση κλειθροδιακόπτη Τμχ.  

19 Display &Τόξα Τμχ.  

20 Διακόπτης κομβιοδόχου Τμχ.  

21 Ηλεκτρομαγνήτης μανδάλωσης βαρέως τύπου Τμχ.  

22 Αλλαγή ορυκτέλαιων μειωτήρα στροφών και πλύσιμό του Τμχ.  

23 Φωτοκύτταρο Τμχ.  

24 έως 8,0 kW Τμχ.  

25 8,1 έως 12,0 kW Τμχ.  

26 12,1 έως 16,0 kW Τμχ.  

27 16,1 έως 20,0 kW Τμχ.  

28 20,1 έως 30 kW Τμχ.  

29 

Control Simplex Inverter 

6 στάσεων ηλεκτρονικός 

30 kW και άνω Τμχ.  

30 Μαγνητικό αισθητήριο («πουράκι») Τμχ.  

31 άνω μέρους Τμχ.  

32 
Ρεγουλατόρος με πιστοποιητικό 

κάτω μέρους Τμχ.  

33 Μονοφασικός Τμχ.  

34 
Ανεμιστήρας κινητήρα 

Τριφασικός Τμχ.  

35 Υπερπλαίσιο θαλάμου με σύστημα αρπάγης διπλής Τμχ.  

36 Προσθήκη διάταξης ζυγίσεως σε υπάρχον σασί Τμχ.  

37 Θαλάμου (με την βάση του) Τμχ.  

38 
Προσκρουστήρας 

Αντίβαρου (με την βάση του) Τμχ.  

39 Οροφοδιαλογέας αντ/ση με ηλεκτρονικό (αισθητήρες, καλωδίωση) Τμχ.  

40 Διακόπτης τέρματος διαδρομής Τμχ.  

41 Συντήρησης («ρεβιζιόν») Τμχ.  

42 
Χειριστήριο 

Πυθμένα («pit stop») Τμχ.  

43 Εύκαμπτο καλώδιο 24x1 εγκατεστημένο Μέτρο  
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44 Έως10 kw Τμχ.  

45 Έως20 kw Τμχ.  

46 

Περιέλιξη κινητήρα 1 ταχ.  

Έως30 kw Τμχ.  

47 Έως10 kw Τμχ.  

48 Έως 20 kw Τμχ.  

49 

Περιέλιξη κινητήρα 2 ταχ.  

Έως 30 kw Τμχ.  

50 Πλαστικά οροφής πάχους 4 χιλ.  
Τετραγωνικό 

μέτρο 
 

51 
Φλατζωτή έως Ø700/8 

συρματόσκοινα 
Τμχ.  

52 
ΠρεσαριστήεωςØ700/ 8 

συρματόσχοινα 
Τμχ.  

53 

Τροχαλία μηχανής 

Επισκευή (τορνίρισμα) Τμχ.  

54 Έως Ø700/8 συρματόσκοινα Τμχ.  

55 
Τροχαλία παρέκκλισης 

Επισκευή (τορνίρισμα)  Τμχ.  

56 Κουζινέτο μηχανής ή κινητήρα Τμχ.  

57 Ρουλεμάν μηχανής ή κινητήρα Τμχ.  

58 Κώνος συρματόσκοινου  Τμχ.  

59 Πάτωμα θαλάμου αντ/ση επίστρωσης 
Τετραγωνικό 

μέτρο 
 

60 Με 1 κομβίο Τμχ.  

61 Με 2 κομβίο Τμχ.  

62 Με 5 κομβίο Τμχ.  

63 

Κομβιοδόχος ορόφου 

Με 10 κομβίο Τμχ.  

64 Αντ/ση επένδυσης θαλάμου φορμάικα 
Τετραγωνικό 

μέτρο 
 

65 Αντ/ση επένδυσης θαλάμου inox σατινέ 
Τετραγωνικό 

μέτρο 
 

66 Αντ/ση λαμπάδων εισόδου θαλάμου (κορνίζα) Τμχ.  

67 Αντ/ση θαλάμου έως 20 άτομα επιφάνειας ανεπένδυτος Τμχ.  

68 
Για ωφέλιμο φορτίο μέχρι 8 

άτομα & ταχύτητα 1,2 m/s 
Τμχ.  

69 
Για ωφέλιμο φορτίο μέχρι 

14άτομα & ταχύτητα 1,2 m/s 
Τμχ.  

70 
Για ωφέλιμο φορτίο μέχρι 

20άτομα & ταχύτητα 1,2 m/s 
Τμχ.  

71 

Αντ/ση μηχανής VVVF 

Για ωφέλιμο φορτίο μέχρι 

30άτομα & ταχύτητα 1,2 m/s 
Τμχ.  

72 Πλήρης αντ/ση ηλεκτρολογικής εξάρτησης έως 10 στάσεις Τμχ.  

73 Εγκατάσταση φωτισμού φρέατος έως 6 στάσεις Τμχ.  

74 Για φορτίο έως 8 άτομα Τμχ.  

75 Για φορτίο έως 14 άτομα Τμχ.  

76 

Inverter VVVF 

Για φορτίο έως 20 άτομα Τμχ.  
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77  Για φορτίο έως 30 άτομα Τμχ.  

78 Για μηχανικό ανελκυστήρα  Τμχ.  

79 
Σύστημα απεγκλωβισμού 

Για υδραυλικό ανελκυστήρα  Τμχ.  

80 Τύπου busμαζί με μηχανισμό Τμχ.  

81 
Θύρα θαλάμου Τύπου αυτόματη τηλεσκοπική 

μαζί με μηχανισμό 
Τμχ.  

82 Φωτοκουρτίνα Τμχ.  

83 Επισκευή θύρας οποιασδήποτε διάστασης Τμχ.  

84 Ολισθητήρας σασί μεταλλικός πλήρης αυτολιπαινόμενος Τμχ.  

85 
Αυτόματη πλήρη οποιασδήποτε 

διάστασης 
Τμχ.  

86 

Θύρα φρεατίου 
Ημι-αυτόματη πλήρης 

οποιασδήποτε διάστασης 
Τμχ.  

87 Ιμάντας πόρτας θαλάμου τύπου bus Τμχ.  

88 Πόλες κύλισης (κρεμάστρες) αυτόματης τηλεσκοπικής πόρτας Τμχ.  

89 Έκκεντρα αυτόματης τηλεσκοπικής πόρτας Τμχ.  

90 Ροδάκια κλειδαριών αυτόματης τηλεσκοπικής πόρτας Τμχ.  

91 «Παπουτσάκια» αυτόματης τηλεσκοπικής πόρτας Τμχ.  

92 Κινητήρας πόρτας θαλάμου τύπου bus / αυτόματης τηλεσκοπικής Τμχ.  

93 Door operator (inverter) αυτόματης τηλεσκοπικής πόρτας Τμχ.  

94 

Inox σατινέ αυτόματης 

τηλεσκοπικής πόρτας 

(οποιασδήποτε διάστασης) 

Τμχ.  

95 

Φύλλο 
Βαμμένο αυτόματης 

τηλεσκοπικής πόρτας 

(οποιασδήποτε διάστασης) 

Τμχ.  

3.5 Κάλυψη βάρδιας επίβλεψης συστηµάτων κάθετης µετακίνησης του Γ.Ν. Νίκαιας 

«Άγιος Παντελεήµων» 

Ο Ανάδοχος Συντηρητής υποχρεούται να αναλάβει την κάλυψης μίας βάρδιας για το Γ.Ν. Νίκαιας «Άγιος 

Παντελεήμων» με απασχόληση με άτομα ειδικότητας Ηλεκτροτεχνίτη με άδεια Δ΄ από Υ.Β.Ε.Τ. και με 
κατάλληλη εμπειρία, οι οποίοι θα διαθέτουν τα απαραίτητα κατά νόμο προσόντα. 

3.5.1 Ωράριο βαρδιών 
Ως βάρδια νοείται μια οκτάωρη βάρδια καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες, εντός του 24ώρου (7.00’-15.00’), τις 

οποίες θα καλύπτει ο Ανάδοχος Συντηρητής με το αντίστοιχο προσωπικό. 

Ο εκάστοτε εργαζόμενος του Αναδόχου Συντηρητή που θα καλύπτει τη βάρδια θα υπογράφει καθημερινά για 

την παρουσία του σε κατάλληλο «ημερολόγιο παρουσίας προσωπικού», το οποίο θα υπογράφεται από την 

αρμόδια επιτροπή «παρακολούθησης και παραλαβής των εργασιών συντήρησης και επισκευών» και θα 

θεωρείται στο τέλος κάθε μήνα από τον Προϊστάμενο της Δ.Τ.Υ. 

Σε περίπτωση βλάβης, ο τεχνικός θα παραμένει στο Νοσοκομείο έως που να επισκευάσει την βλάβη χωρίς 

επιπλέον χρέωση. Επίσης, θα ενημερώνει τα βιβλία καθημερινά για οποιαδήποτε ανωμαλία στους 

ανελκυστήρες. 

Σε περίπτωση απουσίας ενός εργαζομένου, ο Ανάδοχος Συντηρητής θα φροντίζει να τον αντικαθιστά, 

καλύπτοντας τη βάρδια με άλλον εργαζόμενο με τα ίδια προσόντα και ενημερώνοντας εγγράφως την Τεχνική 

Υπηρεσία.  
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Όλο το προσωπικό του Αναδόχου θα έχει τα κατάλληλα προσόντα και την οριζόμενη από την κείμενη νομοθεσία 

άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. 

Ο Ανάδοχος Συντηρητής θα είναι υπεύθυνος για τη σωματική ασφάλεια του προσωπικού του. Επίσης θα είναι 

υπεύθυνος για την πιστή τήρηση των ωραρίων και την πλήρη ενημέρωση των βιβλίων συντήρησης, που 

προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. 

3.5.2 Εργασίες προσωπικού βάρδιας 
Το προσωπικό βάρδιας του Αναδόχου θα πρέπει να εκτελεί τις εργασίες προληπτικής συντήρησης, όπως 

αναφέρονται στην παράγραφο 3.2 (Πίνακας 2) και επιπλέον: 

• Να έχει αδιάλειπτη παρουσία στο χώρο του Νοσοκομείου κατά τη διάρκεια της οκτάωρης βάρδιάς του. 

• Να επιβλέπει και επιτηρεί τα συστήματα κάθετης μετακίνησης για την επίτευξη της σωστότερης 

λειτουργίας. 

• Να βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας για την επίλυση κάθε 

προβλήματος που τυχόν θα προκύψει και για την απρόσκοπτη λειτουργία των συστημάτων κάθετης 

μετακίνησης. 

• Να εκτελεί όλα τα καθήκοντά τα οποία προβλέπονται από τη νομοθεσία. 

Ο Ανάδοχος Συντηρητής θα ευθύνεται για την καλή εκτέλεση όλων των παραπάνω καθηκόντων του προσωπικού 

βάρδιας. 

3.6 Πιστοποίηση ανελκυστήρων 

Ο Ανάδοχος Συντηρητής θα πρέπει να προβεί στις απαραίτητες διαδικασίες για την έκδοση του ετήσιου 

απαραίτητου πιστοποιητικού επανελέγχου, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. Φ.Α./9.2/ΟΙΚ.28425/08 ΦΕΚ Β2604/22-12-

2008, από πιστοποιημένο φορέα ελέγχου επιλογής του Νοσοκομείου και κατάθεσή του στην αρμόδια Διεύθυνση 

Ανάπτυξης της οικίας Ν.Α., ώστε οι πράξεις καταχώρησης των ήδη καταχωρημένων ανελκυστήρων στο αρχείο 

της αρμόδιας Διεύθυνσης Ανάπτυξης της οικίας Ν.Α. να είναι πάντα σε ισχύ. 

Στις υποχρεώσεις του αναδόχου θα περιλαμβάνεται η πιστοποίηση για κάθε ανελκυστήρα του Νοσοκομείου 

όποτε  λήγει και η αντίστοιχη δαπάνη θα πειλαμβάνεται στην προσφορά του. 

Αναλυτικά το κόστος της πιστοποίησης επιμερίζεται ως εξής: 

� Για τους 16 ανακαινισμένους από δωρεά ανελκυστήρες δεν θα υφίσταται χρέωση κόστους των 

ανταλλακτικών 

� Για τους υπόλοιπους μη – ανακαινισμένους ανελκυστήρες η αντικατάσταση των υλικών που θα 

απαιτηθούν για την έκδοση πιστοποιητικού θα γίνεται με βάση αυστηρά Τιμοκατάλογο που θα υποβάλλει 

στην  προσφορά του ο ανάδοχος και κατόπιν έγκρισης της δαπάνης από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών. 

Στην ευθύνη του Αναδόχου είναι κάθε δαπάνη που τυχόν απαιτηθεί για την έκδοση πιστοποιητικού 

επανελέγχου. 

3.7 Εργασίες 

3.7.1 Λοιπές εργασίες 
Κατόπιν ολοκλήρωσης οποιοδήποτε είδους εργασιών (Προληπτική Συντήρηση ή Συντήρηση Αποκατάστασης) 

που προβλέπεται από την παρούσα Διακήρυξη, θα γίνεται επιμελής καθαρισμός του χώρου εργασίας και 

απομάκρυνση τυχόν κατάλοιπων και απορριμμάτων με ευθύνη του Αναδόχου. 

Θα γίνεται ΠΑΝΤΑ η παράδοση των εγκαταστάσεων σε πλήρη και καλή λειτουργία. 

3.7.2 Εκτέλεση εργασιών 
Όλες οι εργασίες θα εκτελούνται σε συνεργασία με την Δ/νση Τεχν. Υπηρεσίας. 

Οι τυχόν αποξηλώσεις θα γίνονται με προσοχή ώστε να μην προκληθούν φθορές στην υπάρχουσα υποδομή. 

Ο Ανάδοχος Συντηρητής θα πρέπει να διαθέτει τα κατάλληλα συνεργεία για την μεταφορά των αντικειμένων που 

πρέπει να μετακινηθούν για να απελευθερωθούν οι επιφάνειες που πρόκειται να υποστούν εργασίες.  
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Όλες οι εργασίες πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. Τα συνεργεία που 

θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι έμπειρα για τέτοιου είδους κατασκευές και εργασίες. 

• Ο Ανάδοχος Συντηρητής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την έντεχνη, ασφαλή και ταχεία εκτέλεση των 

εργασιών που θα αναλάβει σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης και με τις οδηγίες, στοιχεία, υποδείξεις και 

εντολές που θα του δίνει η Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών. Αν 

παρουσιασθεί οποιαδήποτε κακοτεχνία, παράλειψη ή ατέλεια στις εργασίες ή αν ο Ανάδοχος Συντηρητής 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. 

• Ο Ανάδοχος Συντηρητής υποχρεούται από την ανάληψη καθηκόντων του να εκπαιδεύσει το προσωπικό 

της Τ.Υ. στα παρακάτω: 

� Μετακίνηση θαλάμου ανελκυστήρα χειροκίνητα έως την πλησιέστερη στάση 

� Άνοιγμα πόρτας και απεγκλωβισμός ατόμων 

� Να καταθέσει εγγράφως περιγραφή των απαιτούμενων ενεργειών που υποδεικνύουν τις οδηγίες 

απεγκλωβισμού 

� Ανάρτηση οδηγιών συντηρητή  αναφορικά με τον απολύτως βασικό χειρισμό λειτουργίας των 

μηχανημάτων σύμφωνα με το φύλλο οδηγιών 

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται σε περίπτωση εκτάκτου και κατεπείγουσας ανάγκης απεγκλωβισμού. 
Ουδεμία ευθύνη φέρει η Τεχνική Υπηρεσία σε περίπτωση που καταστεί αδύνατος ο απεγκλωβισμός από 
το υπάρχον προσωπικό του Νοσοκομείου κατά την απουσία του τεχνικού  της Αναδόχου εταιρείας 
συντήρησης των ανελκυστήρων.  

Απαγορεύεται η εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας που μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην ομαλή 

λειτουργία του Νοσοκομείου ή να θέσει σε κίνδυνο νοσηλευόμενους ή προσωπικό. Απαγορεύεται η εκτέλεση 
εργασιών που μπορεί να δημιουργήσουν διακοπές ή προβλήματα στα συστήματα κάθετης μετακίνησης σε 
μέρες εφημερίας, ειδικά στα Χειρουργεία και την Μονάδα Εντατικής θεραπείας, παρά μόνο στην περίπτωση 
εκτάκτων βλαβών. 

Απαγορεύεται η παρέμβαση του Αναδόχου Συντηρητή σε δίκτυα/συστήματα άλλα από αυτά που αναφέρονται 

στην παρούσα Διακήρυξη. Σε περίπτωση που παρεμβάσεις σε αυτά τα δίκτυα είναι απολύτως απαραίτητες για 

την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Αναδόχου Συντηρητή, θα πρέπει αυτές να γίνονται μετά από ενημέρωση 

και λήψη της συγκατάθεσης της Τεχνικής Υπηρεσίας, ώστε να εξασφαλίζεται η αδιάλειπτη λειτουργία του 

Νοσοκομείου. 

Αν κατά οποιαδήποτε χρονική περίοδο, το Νοσοκομείο θεωρήσει ότι η μέθοδος εργασίας του Αναδόχου 

Συντηρητή ή τα υλικά και το εργατοτεχνικό προσωπικό που χρησιμοποιεί ή ο εξοπλισμός, τα μηχανήματα, τα 

εργαλεία και τα εφόδιά 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. 

Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιούνται θα είναι σε συμφωνία και συμβατότητα με τα υφιστάμενα. 

Οι χώροι θα παραδίδονται ΠΑΝΤΑ καθαροί και έτοιμοι για χρήση. 

Μετά το πέρας των οποιοδήποτε εργασιών (Προληπτικής Συντήρησης ή Συντήρησης Αποκατάστασης) θα γίνεται 

έλεγχος και παράδοση σε πλήρη και καλή λειτουργία. 

Η χρονική διάρκεια της προβλεπόμενης συντήρησης του κάθε ανελκυστήρα πρέπει να είναι τουλάχιστον μία 

(1) ώρα. 

Μετά από κάθε έλεγχο θα παίρνονται τα κατάλληλα μέτρα για άρση τυχόν φθορών, ελλείψεων ή ζημιών που 

διαπιστώθηκαν, αφού διακοπεί η λειτουργία του ανελκυστήρα μέχρι να τακτοποιηθούν όσες απ' αυτές 

κρίνονται επικίνδυνες και αφού τοποθετηθεί πινακίδα σε όλες τις πόρτες που θα αναγράφει: 
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«ΠΡΟΣΟΧΗ Ο ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ» 

3.7.3 Πρόγραµµα εργασιών 
Ο Ανάδοχος Συντηρητής, μετά την κατακύρωση σε αυτόν του αποτελέσματος του Διαγωνισμού και εντός 

δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης, θα υποβάλει στην Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου 

έκθεση για την κατάσταση των εγκαταστάσεων καθώς και το Πρόγραμμα (Χρονοδιάγραμμα) Εργασιών 

Προληπτικής Συντήρησης, στο οποίο θα καθορίζεται η σειρά συντήρησης των Εγκαταστάσεων Κάθετης 

Μετακίνησης. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα της παραγράφου 3.1.1 
(Προληπτική Συντήρηση). Το πρόγραμμα αυτό θα εγκριθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου. Εάν 

στην εξέλιξη προκύψουν λόγοι για αλλαγή αυτού του προγράμματος, θα ζητείται η έγκριση της Τεχνικής 

Υπηρεσίας. 

Κατά τις πρώτες δεκαπέντε (15) ημέρες και έως της καταθέσεως του Προγράμματος Προληπτικής Συντήρησης, 

θα εκτελούνται εργασίες συντήρησης σύμφωνα με τις υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας. 

Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να τροποποιεί το παραπάνω Πρόγραμμα Προληπτικής Συντήρησης σύμφωνα 

με τις παρουσιαζόμενες ανάγκες και ιδιαιτερότητες της λειτουργίας του Νοσοκομείου. 

3.7.4 Ωράριο εκτελούµενων εργασιών 
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 παρευρισκόμενων 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 Συντηρητής 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. 

Σε περίπτωση που η διάρκεια αποκατάστασης της βλάβης υπερβαίνει το χρονικό διάστημα της μίας ημέρας, 

όπως σε περιπτώσεις εκτεταμένης επισκευής ή σημαντικής βλάβης, ο Ανάδοχος Συντηρητής υποχρεούται να 

αναφέρει εγγράφως στο Νοσοκομείο το προβλεπόμενο χρονικά διάστημα αποκατάστασης αυτής. 

3.7.5 Καταγραφή και παρακολούθηση εργασιών 
Για κάθε μία από τις εγκαταστάσεις που περιγράφονται στο Παράρτημα I και τις οποίες ο Ανάδοχος Συντηρητής 

είναι υποχρεωμένος να συντηρεί, θα πρέπει με μέριμνα και ευθύνη του Αναδόχου Συντηρητή να τηρείται 

υποχρεωτικά αρχείο-μητρώο σε ηλεκτρονική μορφή (π.χ. xls) στο οποίο θα αναγράφονται ανελλιπώς και με 

πληρότητα (ημερομηνία, περιγραφή εργασίας, χρησιμοποιούμενα ανταλλακτικά κλπ), οι συντηρήσεις, 

αποκαταστάσεις βλαβών, ρυθμίσεις και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνεται απαραίτητο και το οποίο θα ανήκει 

στην κυριότητα του Νοσοκομείου και θα παραδοθεί μετά την λήξη της ισχύος της παρούσης σύμβασης και τις 

τυχόν παρατάσεις της. Σε κάθε περίπτωση, όμως, και κατά τη διάρκεια της παρούσης σύμβασης το αρχείο θα 

είναι στη διάθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας. 

Κάθε διατιθέμενο σχέδιο, οδηγία, εγχειρίδιο κ.λπ. που αφορά τη λειτουργία, τη συντήρηση και την επισκευή των 

μηχανημάτων και εγκαταστάσεων θα δοθεί από το Νοσοκομείο σε αντίγραφο στην διάθεση του Αναδόχου 

Συντηρητή. Σε περίπτωση ελλείψεων στοιχείων που αφορούν σε οδηγίες συντήρησης μηχανημάτων, ο Ανάδοχος 

Συντηρητής πρέπει να μεριμνήσει για την κατά το δυνατό συμπλήρωσή του σε συνεννόηση με τους 

κατασκευαστές ή αντιπροσώπους αυτών. 

Παράλληλα με το προαναφερόμενο αρχείο, ο Ανάδοχος Συντηρητής θα συμπληρώνει ειδικό ημερολόγιο 

συντήρησης, θεωρημένο από το φορέα ελέγχου και από την αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης, το οποίο θα υπογράφεται από τον Ανάδοχο Συντηρητή και θα παραδίδεται κάθε μήνα στην 

αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης της συντήρησης και στον Προϊστάμενο του τμήματος 

Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων της Τεχνικής Υπηρεσίας και θα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του 

πρακτικού της. 
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Οι εργασίες συντήρησης που θα εκτελούνται για κάθε ανελκυστήρα, θα είναι σύμφωνες με την ισχύουσα 

νομοθεσία, με τις οδηγίες του οίκου κατασκευής των ανελκυστήρων, καθώς και με τις οδηγίες της επιβλέπουσας 

Υπηρεσίας. 

3.7.6 Παρακολούθηση εργασιών 
Η παρακολούθηση των εργασιών της προσφερόμενης υπηρεσίας καθώς και ο ποιοτικός και ποσοτικός της 

έλεγχος θα γίνει από Επιτροπή που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό από την Δ/ση του Νοσοκομείου. 

Η Επιτροπή κάθε μήνα θα συντάσσει σχετικό πρακτικό παρακολούθησης εργασιών το οποίο θα 

προσυπογράφεται από τον Ανάδοχο Συντηρητή και θα θεωρείται από τον Διευθυντή Τεχνικής Υπηρεσίας ή τον 

Προϊστάμενο Η/Μ της Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας. 

Σε κάθε τακτική συντήρηση των ανελκυστήρων από συνεργείο του συντηρητή και μάλιστα πριν από την έναρξη 

αυτής, ο επικεφαλής του συνεργείου υποχρεούται να ειδοποιεί την από το Νοσοκομείο ορισθείσα, για την 

παρακολούθηση της συντήρησης, επιτροπή παρακολούθησης. 

3.8 Λοιπές υποχρεώσεις συντηρητή 

Ο Ανάδοχος Συντηρητής υποχρεούται: 

• Να εξασφαλίζει την τέλεια αδιάλειπτη και απρόσκοπτη λειτουργία των εγκαταστάσεων που 

προαναφέρθηκαν και να είναι σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων, όλο το 

24ωρο και όλες τις ημέρες του έτους, συμπεριλαμβανομένων εορτών, αργιών, κλπ. 

• Να εκτελεί όλες τις αναγκαίες εργασίες για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων και την πρόληψη κάθε 

βλάβης, ζημίας και κάθε κακής, επισφαλούς ή αντιοικονομικής λειτουργίας τους. 

• Να ανακοινώνει αμέσως στην Τεχνική Υπηρεσία κάθε βλάβη ή ζημία και να αποκαθιστά την καλή 

λειτουργία των εγκαταστάσεων. Η σχετική δαπάνη για την αντιμετώπιση ζημιών ή βλαβών θα βαρύνει 

την Υπηρεσία (βλ. Συντήρηση Αποκατάστασης, παράγραφος 3.2.2), η οποία υποχρεούται να χορηγήσει 

τα απαιτούμενα υλικά και ανταλλακτικά εάν αυτά δεν εμπίπτουν στην υποχρέωση να τα προμηθεύσει ο 

ίδιος. 

• Να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα και να εκτελεί όλες τις αναγκαίες εργασίες, ώστε η λειτουργία, η 

κατάσταση και η ασφάλεια των εγκαταστάσεων να πληρούν τους ισχύοντες Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς 

κανονισμούς, διατάξεις και νόμους. 

• Να συντάσσει και να υποβάλει στην υπηρεσία, κάθε φορά που είναι αναγκαίο, πρόγραμμα αναγκαίων 

εργασιών συντήρησης ή επισκευών για την καλή κατάσταση και λειτουργία των εγκαταστάσεων, με 

προμέτρηση των εργασιών και πίνακα των απαιτούμενων υλικών για την εκτέλεσή τους. 

• Να συντάσσει και να υπογράφει μηνιαία φύλλα ελέγχου, μετά το πέρας της Προληπτικής Συντήρησης, 

όπου θα φαίνονται οι εκτελεσθείσες εργασίες και έλεγχοι, καθώς και η κατάσταση της όλης 

εγκατάστασης, τα οποία θα αποστέλλονται αυτόματα με τη λήξη της επίσκεψης μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου στη Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου, καθώς και στην Επιτροπή παρακολούθησης των 

εργασιών συντήρησης. Τα φύλλα συντήρησης θα είναι αναλυτικά και θα αναφέρουν τις εκτελεσθείσες 

εργασίες συντήρησης, τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν, τα ευρήματα από τους ελέγχους, τις 

παρατηρούμενες βλάβες και ανωμαλίες καθώς και οι εργασίες που γίνονται για την άρση αυτών και 

κάθε άλλο στοιχείο, ώστε να υπάρχει πλήρης εικόνα των πεπραγμένων και της κατάστασης του 

εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων προ και μετά τις εργασίες συντήρησης. 

• Να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα και να εκτελεί όλες τις αναγκαίες εργασίες ή ενέργειες (κατόπιν 

συνεννόησης με την Τεχνική Υπηρεσία) προκειμένου να εξασφαλίζεται η καθαριότητα των 

εγκαταστάσεων και των χώρων αυτών, να περισυλλέγει πάσης φύσεως άχρηστα υλικά ή υπολείμματα 

εργασιών τις οποίες εκτελεί ο ίδιος, να τα απομακρύνει και να τα απορρίπτει σε θέσεις επιτρεπόμενες 

από τις αρμόδιες Αρχές. 

• Να ενημερώνει έγκαιρα την Τεχνική Υπηρεσία για την προμήθεια πάσης φύσεως αναγκαίων υλικών και 

μικροϋλικών για την λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων. 

• Να διευκολύνει την εκτέλεση εργασιών στις εγκαταστάσεις από εργολήπτες που θα εκτελέσουν εργασίες 

στις εγκαταστάσεις Κάθετης Μετακίνησης, ενημερώνοντάς τους πλήρως σχετικά με την κατασκευή και 

την λειτουργία των εγκαταστάσεων εκτελώντας όλους τους αναγκαίους χειρισμούς επί των 

εγκαταστάσεων προκειμένου να διευκολυνθεί η καλή και ταχεία εκτέλεση των εν λόγω εργασιών. 
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• Να συμμορφώνεται με τις οδηγίες της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου σε κάθε θέμα που έχει 

σχέση με τις εκτελούμενες εργασίες. 

• Να διαθέτει έμπειρο, ικανό και αδειούχο Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΠΕ ή ΤΕ, όπως 

προβλέπεται από τη Νομοθεσία. 

• Να διαθέτει έμπειρο, ικανό και αδειούχο Ηλεκτροτεχνίτη (με άδεια Δ’ από Υ.Β.Ε.Τ.) ο οποίος θα 

παρευρίσκεται μόνιμα στο Νοσοκομείο, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες, για οκτώ (8) ώρες (07:00 – 

15:00). 

• Να διαθέτει έμπειρο, ικανό και αδειούχο Τεχνικό Ασφαλείας, όπως προβλέπεται από τη Νομοθεσία. 

• Να μεταβαίνει στο χώρο του Νοσοκομείου εντός μίας (1) ώρας, προς διάγνωση ή/και αποκατάσταση 

τυχόν προβλημάτων/βλαβών που προκύπτουν και αφορούν το αντικείμενο της παρούσης. Η ειδοποίηση 

θα γίνεται από άτομο της Τεχνικής Υπηρεσίας είτε προφορικώς (μέσω τηλεφώνου) είτε γραπτώς (μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή διαδικτυακής πλατφόρμας καταχώρησης βλαβών). 

• Να έχει στη διάθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας τηλέφωνο ανάγκης (κινητό) σε όλη τη διάρκεια του 24ώρου, 

ώστε να ενημερώνεται ο Ανάδοχος Συντηρητής αναλυτικά για τυχόν βλάβες. 

• Να οργανώσει και να διαθέτει σε ετοιμότητα προσωπικό ώστε να είναι δυνατή η αντιμετώπιση 

αιφνίδιων και επειγουσών βλαβών και τούτο καθ’ όλο το 24ωρο και όλες τις ημέρες της ισχύος της 

σύμβασης, όσων Τεχνιτών και οποιουδήποτε εξοπλισμού και εάν απαιτείται προκειμένου να γίνεται 

γρήγορη και ασφαλής επισκευή των βλαβών. 

• Ρητά συμφωνείται ότι το προσωπικό που διατίθεται κάθε φορά θα εργάζεται κάτω από την ευθύνη του 

Αναδόχου Συντηρητή, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για όλες του τις ενέργειες. Το προσωπικό, θα είναι 

της αποδοχής του Νοσοκομείου, το οποίο μπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε την αντικατάστασή τους, μετά 

από έγγραφη αιτιολόγηση.  

• Να προειδοποιεί εγγράφως και εγκαίρως το Νοσοκομείο για την ανάγκη εκτέλεσης οποιασδήποτε 

επισκευής (μικρής ή ευρύτερης κλίμακας) των συντηρούμενων εγκαταστάσεων, καθώς και να 

υποδεικνύει το είδος 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 θα εκλαμβάνεται ως 

πλημμελής εκτέλεση της συντήρησης και θα επιφέρει τις προβλεπόμενες από την παρούσα Διακήρυξη 

συνέπειες εις βάρος του. 

• Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος Συντηρητής αρνηθεί να αποκαταστήσει βλάβες των συντηρούμενων 

εγκαταστάσεων κατά τον υποδεικνυόμενο τρόπο και στον επιβαλλόμενο χρόνο, το Νοσοκομείο έχει το 

δικαίωμα σε αποκατάσταση των βλαβών, κατά τον προσφορότερο τρόπο, καταλογίζοντας τις σχετικές 

δαπάνες στον Ανάδοχο παρακρατώντας το αντίστοιχο ποσό από τη μηνιαία αποζημίωσή του και βέβαια 

δημιουργείται λόγος καταγγελίας της σύμβασης από το Νοσοκομείο εις βάρος του Αναδόχου Συντηρητή. 

• Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος Συντηρητής αδυνατεί να αποκαταστήσει βλάβες των συντηρουμένων 

εγκαταστάσεων, τότε θα υποβάλλει έγγραφη αιτιολόγηση προς την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου, 

με την οποία θα τεκμηριώνει τους λόγους που αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του. Η έγγραφη 

αιτιολόγηση θα πρέπει να κατατεθεί εντός 24 ωρών από τον εντοπισμό της βλάβης στην Τεχνική 

Υπηρεσία. 

• Σε περίπτωση μεγάλης έκτασης βλαβών που δεν εμπίπτουν στα παραπάνω, ο Ανάδοχος Συντηρητής έχει 

υποχρέωση να παραδώσει στην Τεχνική Υπηρεσία τεχνική έκθεση και οικονομική προσφορά εντός 48 

ωρών για την αποκατάσταση της βλάβης. Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα έρευνας αγοράς και 
διενέργειας διαγωνισμού για οικονομικότερη προσφορά. 

• 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 τη ρύθμιση αυτών. Ειδικότερα ο, επί τόπου του Νοσοκομείου, τεχνικός του Αναδόχου θα έχει πλήρη 

εξοπλισμό φορητών εργαλείων του κύκλου των εργασιών που απαιτούνται, και σε περίπτωση που 

ζητηθεί, θα του διατεθεί χώρος από το Νοσοκομείο προς φύλαξη αυτών και της παρακαταθήκης υλικών 

που πιθανά να διαθέτει προς άμεση αποκατάσταση των ζημιών. Σε καμία περίπτωση το Νοσοκομείο δεν 

φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την απώλεια (μερική ή ολική) ή την καταστροφή του εξοπλισμού του 

Αναδόχου, είτε στο χώρο φύλαξης είτε σε οποιοδήποτε άλλο χώρο του Νοσοκομείου. 
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4 Άρθρο 4: Όροι ∆ιαγωνισµού 

4.1 Τεχνική Προσφορά 

Ο εκάστοτε Διαγωνιζόμενος υποχρεούται να καταθέσει τεχνική προσφορά η οποία θα πρέπει να είναι 

διατυπωμένη με σαφήνεια και πλήρως δικαιολογημένη. 

4.1.1 Γνώση τοπικών συνθηκών 
Ο εκάστοτε Διαγωνιζόμενος θα πρέπει να γνωρίσει με επιτόπια εξέταση τη θέση των εγκαταστάσεων, των 

χώρων, των προσπελάσεων προς αυτούς, της σημερινής (δηλ. κατά τον χρόνο του διαγωνισμού) κατάστασης των 

εγκαταστάσεων και να 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 για επιτόπια εξέταση θα γίνει άπαξ και θα είναι κοινή για όλους τους ενδιαφερόμενους, σε 

ημερομηνία που θα ορισθεί από την Τ.Υ. κατόπιν συνεννόησης και τηλεφωνικής επικοινωνίας, η οποία θα γίνει 

το πολύ τρεις (3) ημέρες μετά την δημοσίευση – ανάρτηση της προκήρυξης. 

Η επίσκεψη αυτή πιστοποιείται με βεβαίωση που έχει λάβει από την Τεχνική Υπηρεσία πριν το διαγωνισμό. 

Ο εκάστοτε Διαγωνιζόμενος θα πρέπει επί ποινή απορρίψεως να διαθέτει και να επισυνάψει μαζί με την 

προσφορά του, τη βεβαίωση γνώσης τοπικών συνθηκών που έλαβε από την Τεχνική Υπηρεσία. 

4.1.2 Απόδειξη εµπειρίας 
Ο Διαγωνιζόμενος θα πρέπει επί ποινή απορρίψεως να προσκομίσει στην προσφορά του 

• Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας συντήρησης/επισκευής αντίστοιχων εγκαταστάσεων, εκδιδόμενα 
από την εκάστοτε αρμόδια αναθέτουσα αρχή ή υπηρεσία που είχε την ευθύνη επίβλεψης της 
συντήρησης ή εκτέλεσης εργασιών αντίστοιχου μεγέθους εγκαταστάσεων (τουλάχιστον είκοσι (20) 
ανελκυστήρων), και πέραν της συνεχόμενης τετραετίας για καλύτερη και πληρέστερη αξιολόγηση (π.χ. 

τιμολόγια, συμβάσεις συντήρησης/εκτέλεσης έργων, βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης κ.λπ.).  

• Συμβάσεις για την συντήρηση τουλάχιστον οκτώ (8) Δημόσιων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων μέσα στην 

πενταετία (2018-2019-2020-2021-2022). 

• Δέκα (10) βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης συντήρησης ανελκυστήρων κτιρίων δημόσιας χρήσης για την 

τελευταία πενταετία (2018-2019-2020-2021-2022). 

• Επιστολή συνεργασίας και εξειδίκευσης από το εργοστάσιο «KLEEMANN HELLAS», εργοστάσιο 

κατασκευής των ανακαινισμένων ανελκυστήρων του Νοσοκομείου. 

Το Νοσοκομείο θέλει να βεβαιωθεί ότι οι εταιρείες που θα λάβουν μέρος στον διαγωνισμό θα έχουν 

αποδεδειγμένα εμπειρία, τεχνογνωσία και υποδομή ικανή για την ανάληψη της συντήρησης και ασφαλούς 

λειτουργίας των ανελκυστήρων λόγω και της πρόσφατης ανακαίνισης των ανελκυστήρων του Νοσοκομείου με 
νέα υπερσύγχρονα συστήματα κάθετης μεταφοράς. 

Το νοσοκομείο έχει κάθε λόγο να ζητήσει όποιες διευκρινίσεις κρίνει αναγκαίες στην φάση αξιολόγησης των 

υποβαλλόμενων τεχνικών προσφορών, ώστε να αξιολογήσει σωστά τους συμμετέχοντες και να διασφαλίσει το 

συμφέρον του. 

4.1.3 Υπεύθυνες δηλώσεις 
Ο εκάστοτε Διαγωνιζόμενος θα πρέπει να καταθέσει στην τεχνική προσφορά του, επί ποινή απορρίψεως, τις 

κάτωθι υπεύθυνες δηλώσεις: 

• Υπεύθυνη Δήλωση ότι: έχει την τεχνογνωσία και διαθέτει τον εξοπλισμό για την συντήρηση, τον έλεγχο 

τις μετρήσεις και τη διάγνωση βλαβών των υπόψη εγκαταστάσεων. 

• Υπεύθυνη Δήλωση ότι:θα έχει πλήρως την αστική και ποινική ευθύνη της λειτουργίας των 

εγκαταστάσεων σε περίπτωση ατυχήματος το οποίο προέρχεται από υπαιτιότητα του. 

• Υπεύθυνη Δήλωση ότι: θα μεταβαίνει στο χώρο του Νοσοκομείου εντός μίας (1) ώρας, προς διάγνωση 

ή/και αποκατάσταση τυχόν προβλημάτων/βλαβών που προκύπτουν και αφορούν το αντικείμενο της 

παρούσης, κατόπιν ειδοποίησης από άτομο της Τεχνικής Υπηρεσίας είτε προφορικώς (μέσω τηλεφώνου) 
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είτε γραπτώς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή διαδικτυακής πλατφόρμας καταχώρησης βλαβών) 

οποιαδήποτε ημέρα και ώρα απαιτηθεί (24ωρη κάλυψη). 

• Υπεύθυνη Δήλωση ότι: ορίζεται συγκεκριμένος εκπρόσωπος, με τον αντικαταστάτη του, ως αρμόδιοι 

μέσω των οποίων θα γίνονται όλες οι συνεννοήσεις με τη Δ/νση Τεχνικής Υπηρεσίας που θα έχουν σχέση 

με όλα τα θέματα της συντήρησης και γενικότερα κάθε τεχνικής μορφής πληροφορία, διευκρίνιση ή 

οτιδήποτε άλλο ζητηθεί από την πλευρά του Νοσοκομείου. 

4.1.4 Προσωπικό 
Ο εκάστοτε Διαγωνιζόμενος θα πρέπει να διαθέτει, επί ποινή απορρίψεως,τουλάχιστον το παρακάτω μόνιμο 

προσωπικό: 

• Έναν (1) Μηχανολόγο Μηχανικό ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Π.Ε. ή Τ.Ε. Προς απόδειξη των 

προαναφερομένων, ο εκάστοτε Διαγωνιζόμενος θα πρέπει να υποβάλλει στον τεχνικό φάκελο της 

προσφοράς του, αντίγραφο της κατάστασης επιθεώρησης εργασίας, συνοδευόμενο από τους τίτλους 

σπουδών του Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού. Σε περίπτωση μη υποβολής των 
προαναφερομένων η προσφορά θα απορρίπτεται. 

• Έναν (1) Τεχνικό Ασφαλείας σύμφωνα με τον Ν. 1568/85. Προς απόδειξη των προαναφερομένων, ο 

εκάστοτε Διαγωνιζόμενος θα πρέπει να υποβάλλει στον τεχνικό φάκελο της προσφοράς του, αντίγραφο 

της κατάστασης επιθεώρησης εργασίας, συνοδευόμενο από τις αντίστοιχες άδειες και πιστοποιητικά. Σε 
περίπτωση μη υποβολής των προαναφερομένων η προσφορά θα απορρίπτεται. 

• Δέκα (10 Αδειούχους Ηλεκτροτεχνίτες Δ΄ Ειδικότητας (από Υ.Β.Ε.Τ.). Προς απόδειξη των 

προαναφερόμενων, ο εκάστοτε Διαγωνιζόμενος θα πρέπει να υποβάλλει στον τεχνικό φάκελο της 

προσφοράς του, αντίγραφο της κατάστασης επιθεώρησης εργασίας συνοδευόμενο από τις αντίστοιχες 

άδειες και πιστοποιητικά. Σε περίπτωση μη υποβολής των προαναφερόμενων η προσφορά θα 
απορρίπτεται. 

• Τρία (3) κινητά συνεργεία συντήρησης ανελκυστήρων. 

Ο Ανάδοχος Συντηρητής, ως προϋπόθεση συμμετοχής στο διαγωνισμό, θα πρέπει, για κάθε έναν από το 

προσωπικό που θα διαθέσει και θα απασχοληθεί στην εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων, να υποβάλει 

συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα, συνοδευόμενο από ακριβή αντίγραφα των αδειών και των βεβαιώσεων 

προϋπηρεσίας, από τις οποίες να προκύπτει το αντικείμενο απασχόλησης και ο χρόνος εμπειρίας, καθώς και 

υπεύθυνη δήλωση επιβεβαίωσης των προσόντων τους και αποδοχής των καθηκόντων τους που απορρέουν από 

την παρούσα. 

4.1.5 Πιστοποιητικά διακρίβωσης 
Ο εκάστοτε Διαγωνιζόμενος θα πρέπει να διαθέτει, επί ποινή απορρίψεως, και να καταθέσει στην τεχνική 

προσφορά του τα κάτωθι πιστοποιητικά διακρίβωσης, τα οποία θα πρέπει να είναι σε ισχύ: 

• ISO 9001: 2015 με αντικείμενο εγκατάσταση – συντήρηση – επισκευή – εκσυγχρονισμός ανελκυστήρων & 

κυλιόμενων κλιμάκων. 

• ISO 14001:2015 Σύστημα Περιβαλλοντολογικής Διαχείρισης. 

• ISO 45001: 2018 Υγεία και Ασφάλεια Εργασίας. 

• ΕΝ 13015:2001 Συντήρηση ανελκυστήρων και κυλιομένων κλιμάκων 

 

4.1.6 Φύλλο συµµόρφωσης 
Ο εκάστοτε Διαγωνιζόμενος θα πρέπει να καταθέσει με την τεχνική προσφορά του, επί ποινή απορρίψεως, 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ, με το οποίο θα δηλώνει με σαφήνεια την πλήρη συμμόρφωσή του σε όλα τα άρθρα, 

τις παραγράφους και τις υπό-παραγράφους άρθρων της παρούσας Διακήρυξης.  

Όλες οι απαντήσεις ανά πρόταση θα πρέπει να αναφέρονται με παραπομπή και τεκμηρίωση στα επίσημα 

έγγραφα (π.χ. επίσημες βεβαιώσεις υπηρεσιών, υπεύθυνες δηλώσεις, προσπέκτους, τεχνικά φυλλάδια/manual, 

επίσημες βεβαιώσεις κατασκευαστικών οίκων κ.λπ.). Αναφορές που θα απαντούν μονολεκτικά ΝΑΙ ή 
συμφωνούμε κ.λπ. χωρίς τεκμηρίωση και πλήρη παραπομπή θα αποκλείονται. 

4.2 Οικονοµική Προσφορά 

Ο εκάστοτε Διαγωνιζόμενος υποχρεούται να καταθέσει οικονομική προσφορά, επί ποινή απορρίψεως, η οποία 

θα πρέπει να είναι διατυπωμένη με σαφήνεια. Οι τιμές που θα αναγραφούν στην Οικονομική Προσφορά θα 
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αφορούν τη μηνιαία αποζημίωση του Αναδόχου Συντηρητή σε Ευρώ (€), με και χωρίς Φ.Π.Α. σύμφωνα με τον 

πίνακα 6 Πρότυπο συνολικής προσφοράς, για την εκτέλεση των εργασιών λειτουργίας, συντήρησης και 

επισκευών, όπως αυτές περιγράφονται στην παρούσα Διακήρυξη. 

Επιπλέον, ο εκάστοτε Διαγωνιζόμενος υποχρεούται να καταθέσει με την οικονομική του προσφορά, επί ποινή 
απορρίψεως, συμπληρωμένο τον τιμοκατάλογο προμήθειας και εγκατάστασης υλικών για εργασίες εκτάκτων 

επισκευών, συντηρήσεων (εκτός από αυτές που περιγράφονται στην Προληπτική Συντήρηση, παράγραφος 3.1.1) 

και εγκαταστάσεων νέων μηχανημάτων, δικτύων και συσκευών που δεν περιλαμβάνονται στο συνολικό τίμημα 

(Πίνακας 4). 

Θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη η Οικονομική Προσφορά, στην οποία δεν προκύπτουν με σαφήνεια οι 

προσφερόμενες τιμές. 

Ο εκάστοτε Διαγωνιζόμενος είναι υποχρεωμένος να επισκεφτεί τους χώρους του Νοσοκομείου που αφορά το 

παρόν για να λάβει γνώση της υπάρχουσας κατάστασης, να προβεί στις ακρ ιβείς προμετρήσεις και σύμφωνα με 

αυτές να διαμορφώσει την τελική οικονομική προσφορά του.  

Όλες οι δαπάνες που αφορούν τη συντήρηση των εγκαταστάσεων που περιγράφονται στο Παράρτημα I (π.χ. 

αναλώσιμα υλικά, μεταφορικά, πάσης φύσεως εργασίες κ.λπ.) για παράδοση της εγκατάστασης σε πλήρη και 

κανονική λειτουργία, θα πρέπει να συμπεριληφθούν στην οικονομική προσφορά του εκάστοτε Διαγωνιζόμενου. 

4.2.1 Υπεύθυνες δηλώσεις 
Ο εκάστοτε Διαγωνιζόμενος θα πρέπει να καταθέσει στην οικονομική προσφορά του, επί ποινή απορρίψεως, τις 

κάτωθι υπεύθυνες δηλώσεις: 

• Υπεύθυνη Δήλωση ότι: κατά τον υπολογισμό της τιμής, έλαβε υπόψη όλες τις συνθήκες εκτέλεσης των 

εργασιών που αναλαμβάνει με την παρούσα Διακήρυξη και εγγυάται την ακρίβεια του σχετικού 

προϋπολογισμού του και ότι επιπλέον παραιτείται ανεπιφύλακτα απ’ όλα τα δικαιώματά του για 

αναπροσαρμογή τιμών ή λύση της Σύμβασης που προκύπτουν από τα Άρθρα 178, 179, 422, 696, 697 και 

ειδικά του Άρθρου 388 του Α.Κ. δοθέντος ότι θεωρεί τον κίνδυνο της απρόοπτης μεταβολής των 

οικονομικών συνθηκών ενδεχόμενο και τον αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 

 

5 Άρθρο 5: Ευθύνες Αναδόχου 

5.1 Γενικές ευθύνες 

Ο Ανάδοχος Συντηρητής 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 Συντηρητή ή σε κάθε τρίτο πρόσωπο εντός του Νοσοκομείου, εφόσον τα 

παραπάνω προκύψουν κατά την διάρκεια ή/και εξαιτίας των εργασιών προβλέπονται στην παρούσα Διακήρυξη 

(συντήρησης, επισκευών, ανακαινίσεων ή όποιων άλλων εργασιών προβλέπονται στην παρούσα Διακήρυξη) ή 

συνέπεια ελαττωμάτων αυτών ή είναι συνέπεια αντικανονικής συντήρησης. 

Ο Ανάδοχος Συντηρητής 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, να 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 Συντηρητής θα είναι υπεύθυνος έναντι των Δικαστικών Αρχών για οποιοδήποτε πρόβλημα 

λειτουργίας των εγκαταστάσεων του αντικειμένου της σύμβασής του που μπορεί να συνεπάγεται αστικές και 

ποινικές ευθύνες, καθώς και έναντι οποιασδήποτε διεκδίκησης προκύψει λόγω μη σωστής λειτουργίας των 

εγκαταστάσεων από ασθενείς ή εργαζόμενους του Νοσοκομείου. 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος Συντηρητής δεν εκπληρώνει ή καθυστερεί την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του 

που απορρέουν από την παρούσα Διακήρυξη, το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα, ύστερα από έγγραφη 

προειδοποίηση, να παίρνει για λογαριασμό του και με δαπάνες του κάθε μέτρο που θα κρίνει αναγκαίο για την 

προστασία του προσωπικού εργασιών, χωρίς ο Ανάδοχος Συντηρητής να δικαιούται να ζητήσει οποιανδήποτε 
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αποζημίωση ή παράταση της προθεσμίας λόγω της διακοπής αυτής και χωρίς να μειώνεται καθόλου η ευθύνη 

του που απορρέει από την Σύμβαση αυτή. 

Το προσωπικό του Αναδόχου Συντηρητή θα εργάζεται με μεγάλη επιμέλεια και θα είναι υπεύθυνο ώστε να μην 

προκύπτουν ρύποι από τις εργασίες που εκτελεί. Η αποκομιδή όλων των άχρηστων (μετά από υπόδειξη της 

Τεχνικής Υπηρεσίας) που προκύπτουν από εργασίες του Αναδόχου Συντηρητή είναι αποκλειστική ευθύνη του 

ιδίου και είναι υποχρεωτική. 

Οι εργασίες που θα εκτελούνται στα πλαίσια της παρούσης σύμβασης θα γίνονται πάντοτε με ασφαλή τρόπο 

τόσο για τις εγκαταστάσεις όσο και για το σύνολο των παρευρισκόμενων στους χώρους του Νοσοκομείου. Ο 

Ανάδοχος Συντηρητής είναι υπεύθυνος για τη 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 Συντηρητής 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. 

Ο Ανάδοχος Συντηρητής είναι υποχρεωμένος να εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις με τα απαιτούμενα 

για κάθε περίπτωση βλάβης ή ελέγχου δικά του εργαλεία συσκευές και μέσα. Τα εν λόγω εργαλεία και μέσα 

πρέπει να είναι κατάλληλα για τον σκοπό για τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν και να είναι σε καλή κατάσταση 

ώστε αφενός μεν να μην δημιουργούν κινδύνους ατυχημάτων στο προσωπικό του Αναδόχου, σε τρίτους ή 

φθορές στις εγκαταστάσεις και αφετέρου να εντοπίζονται άμεσα και με σωστό τρόπο τα προκύπτοντα 

προβλήματα ή δυσλειτουργίες των εγκαταστάσεων.  

Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να απαγορεύσει τη χρησιμοποίηση από τον Ανάδοχο Συντηρητή εργαλείων και 

μέσων τα οποία δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, χωρίς από τον λόγο αυτό να γεννάται οποιαδήποτε 

απαίτηση του Αναδόχου έναντι του Νοσοκομείου. 

Ο Ανάδοχος Συντηρητής υποχρεούται να κάνει Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης για τους κινδύνους 

που ενδεικτικά αναφέρονται ανωτέρω και θα προσκομίσει αντίγραφο του Συμβολαίου εντός μηνός από την 

υπογραφή της Σύμβασης. 

Ο Ανάδοχος Συντηρητής 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. 

Ο Ανάδοχος Συντηρητής θα πρέπει να τηρεί όλους τους σχετικούς Νόμους για την εργασία (εργατική 

Νομοθεσία), τις αμοιβές, ωράρια εργασίας, κοινωνικές παροχές, αποζημιώσεις, φόρους, υγεία – ασφάλεια 

εργατών κ.λπ. και θα ευθύνεται έναντι των Ελληνικών Αρχών για την τήρηση κάθε υποχρέωσης που προκύπτει 

από αυτές. 

Ο Ανάδοχος Συντηρητής θα πρέπει να εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις προς το Δημόσιο, τους ασφαλιστικούς 

φορείς και προς κάθε τρίτο. 

Το Νοσοκομείο δια της επιτροπής παρακολούθησης υλοποίησης της παρούσης σύμβασης, αλλά και δια της 

Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας, διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύει σε εργαζόμενο του Αναδόχου Συντηρητή 

να εργασθεί, εάν ο Ανάδοχος Συντηρητής δεν αποδείξει ότι ο εργαζόμενος είναι ασφαλισμένος. 

Ο Ανάδοχος Συντηρητής θα πρέπει να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων και 

να είναι αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που τυχόν θα προέκυπτε στο 

προσωπικό του, ή σε άλλα άτομα, εξαιτίας χειρισμών  στις εγκαταστάσεις. 

Ο Ανάδοχος Συντηρητής θα συμμορφώνεται με τις οδηγίες της Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου σε 

κάθε θέμα που έχει σχέση με τις εκτελούμενες εργασίες. 

5.2 Τήρηση νόµων και αστυνοµικών διατάξεων 

Ο Ανάδοχος Συντηρητής υποχρεούται να συμμορφώνεται με τους Νόμους του Κράτους, τα Διατάγματα και τους 

Κανονισμούς, τις Αστυνομικές Διατάξεις ή Διαταγές καθώς και με τις νόμιμες απαιτήσεις οποιασδήποτε 
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Δημόσιας, Δημοτικής ή άλλης Αρχής που θα αναφέρονται και θα έχουν εφαρμογή κατά οποιονδήποτε τρόπο για 

τον Ανάδοχο Συντηρητή ή και τις εργασίες του. 

Ο Ανάδοχος Συντηρητής ως υπεύθυνος να τηρεί του Νόμους κλπ υποχρεούται να ανακοινώνει αμέσως στο 

Νοσοκομείο τις διαταγές που απευθύνονται ή κοινοποιούνται σ’ αυτόν, κατά την διάρκεια εκτέλεσης των 

εργασιών και έγγραφα των διαφόρων Αρχών σχετικά με τα υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου, ασφαλείας κλπ. 

5.3 Χρόνος παράδοσης 

Ο Ανάδοχος Συντηρητής, μετά την κατακύρωση σε αυτόν του αποτελέσματος του Διαγωνισμού και εντός 

δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης, θα υποβάλει στην Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου 

έκθεση για την κατάσταση των εγκαταστάσεων καθώς και το Πρόγραμμα (Χρονοδιάγραμμα) Εργασιών 

Προληπτικής Συντήρησης, στο οποίο θα καθορίζεται η σειρά συντήρησης των Εγκαταστάσεων Παραγωγής 

Κάθετης Κίνησης. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα της παραγράφου 3.1.1 
(Προληπτική Συντήρηση). Το πρόγραμμα αυτό θα εγκριθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου. Εάν 

στην εξέλιξη προκύψουν λόγοι για αλλαγή αυτού του προγράμματος, θα ζητείται η έγκριση της Τεχνικής 

Υπηρεσίας.Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος Συντηρητής, μετά την κατακύρωση σε αυτόν του αποτελέσματος του 

Διαγωνισμού και την υπογραφή της Σύμβασης, δεν επικοινωνήσει με την Τεχνική Υπηρεσία εντός του χρονικού 

διαστήματος που αναγράφεται παραπάνω, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα 

που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

5.4 Λοιπές ευθύνες 

Ρητά δηλώνεται ότι δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή καμία πρόσθετη οικονομική απαίτηση του Αναδόχου 

Συντηρητή, εξαιτίας τυχόν δαπανών που θα υποστεί και που θα οφείλονται σε πλημμελή εκτέλεση εργασιών 

του.Η ευθύνη του Αναδόχου Συντηρητή για όλα όσα αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εκτείνεται μέχρι 

την ημερομηνία λήξης οριστικής ισχύος της Σύμβασης και των πιθανών παρατάσεων αυτής. 

5.5. ΔΙΑΦΩΝΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ – ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

Σε περίπτωση που το Νοσοκομείο δεν συμφωνεί με την εκτίμηση του Συντηρητή, έχει το δικαίωμα να 

απευθυνθεί σε ανεξάρτητο φορέα ελέγχου της επιλογής του ή σε ειδικό πραγματογνώμονα του Τεχνικού 

Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) , ο οποίος υποχρεούται εντός 60 ημερών να γνωματεύσει τελεσίδικα για το όποιο 

θέμα έχει προκύψει. Σε περίπτωση οριστικής διαφωνίας μεταξύ συντηρητή και Νοσοκομείου, η διακοπή 

συνεργασίας πρέπει να γίνει εντός είκοσι 92) ημερών από την διαπίστωση αυτή.  

6 Άρθρο 6: Λοιποί συµβατικοί όροι 

6.1 Αµοιβή 

Το ποσό που αναγράφεται στην Οικονομική Προσφορά (βλ. Άρθρο 4, Παράγραφος 4.2) αποτελεί την πλήρη και 

ολοσχερή αποζημίωση του Αναδόχου Συντηρητή για όλες τις δαπάνες που έχουν σχέση με τις υπηρεσίες που θα 

παράσχει και προβλέπονται στην παρούσα Διακήρυξη, και θα αποτελέσει βάση της παρούσης σύμβασης καθώς 

και για την εν γένει αμοιβή του. 

6.1.1 Μεταβολή τιµήµατος 
Σε περίπτωση μεταβολής του πλήθους των ανελκυστήρων του Νοσοκομείου (αύξηση ή μείωση) μεταβάλλεται 

αυτοδίκαια και χωρίς καμία περαιτέρω απαίτηση του Αναδόχου Συντηρητή η ισχύς της παρούσης, καθώς και 

το τίμημά της σύμφωνα με τα παρακάτω. 

Η Δ/νση Τεχνικής Υπηρεσίας είναι υπεύθυνη για την άμεση ενημέρωση του Γρ. Προμηθειών για την μεταβολή 

του πλήθους των ανελκυστήρων του Νοσοκομείου. 

6.1.1.1 Εκσυγχρονισµός ανελκυστήρων 
Σε περίπτωση που το Νοσοκομείο κατά τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης προβεί σε εκσυγχρονισμό 

ανελκυστήρων η περαιτέρω συντήρηση των εκσυγχρονισμένων ανελκυστήρων μπορεί να ανατεθεί, για λόγους 

εγγυήσεως, στον Ανάδοχο που θα κάνει τον εκσυγχρονισμό. 

• Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος Εκσυγχρονισμού είναι διαφορετικός από τον Ανάδοχο Συντηρητή της 

παρούσας σύμβασης, η ισχύς της παρούσας θα υφίσταται χρονικά έως την έναρξη εργασιών 

εκσυγχρονισμού των ανελκυστήρων από τον Ανάδοχο Εκσυγχρονισμού, για το πλήθος των 

ανελκυστήρων που θα εκσυγχρονιστούν. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι ανελκυστήρες που θα 
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συντηρεί ο Ανάδοχος Συντηρητής της παρούσας σύμβασης μειώνονται και το τίμημα μεταβάλλεται 
σύμφωνα με την παράγραφο 6.1.1.2. 

• Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος Εκσυγχρονισμού είναι ίδιος με τον Ανάδοχο Συντηρητή της παρούσας 

σύμβασης, η ισχύς της παρούσας παραμένει ως έχει, χωρίς οποιαδήποτε μεταβολή στο αρχικό τίμημα. 

6.1.1.2 Μείωση αριθµού ανελκυστήρων 
Στην περίπτωση οποιασδήποτε μείωσης του αριθμού των ανελκυστήρων από την παρούσα σύμβαση, η μηνιαία 

αποζημίωση της παρούσας θα μειώνεται αναλογικά κατά το ποσό Α× (β/α). 

Όπου Α είναι το μηνιαίο ποσό προσφοράς, β το πλήθος των αφαιρούμενων ανελκυστήρων και α το πλήθος του 

συνόλου των ανελκυστήρων της παρούσης (βλ. Παράρτημα I). 

6.1.1.3 Αύξηση αριθµού ανελκυστήρων 
Στην περίπτωση οποιασδήποτε αύξησης του αριθμού των ανελκυστήρων από την παρούσα σύμβαση, η μηνιαία 

αποζημίωση της παρούσας θα αυξάνεται αναλογικά κατά το ποσό Α× (γ/α). 

Όπου Α είναι το μηνιαίο ποσό προσφοράς, γ το πλήθος των προστιθέμενων ανελκυστήρων και α το πλήθος του 

συνόλου των ανελκυστήρων της παρούσης (βλ. Παράρτημα I). 

6.2 Καταγγελία σύµβασης 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος Συντηρητής παραβεί οποιανδήποτε όρο ή συμφωνία της παρούσας Διακήρυξης, 

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 Διακήρυξη και να κηρύξει τον Ανάδοχο 

Συντηρητή έκπτωτο, πράγμα το οποίο δεν υπόκειται σε καμία προθεσμία, καταπίπτει υπέρ του Νοσοκομείου η 

εγγύηση καλής εκτέλεσης λόγω συμφωνημένης ποινικής ρήτρας, ο δε Ανάδοχος Συντηρητής έχει την υποχρέωση 

να αποκαταστήσει και κάθε ζημία, ανεξάρτητα από την κατάπτωση της εγγύησης. 

6.3 Κυρώσεις – Ποινικές ρητρεσ 

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνεχής, ασφαλής  και καλή λειτουργία των συντηρουμένων εγκαταστάσεων, 

εφόσον ο Ανάδοχος Συντηρητής αθετήσει οποιανδήποτε όρο αυτής ή δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις 

συμβατικές του υποχρεώσεις ή για οποιανδήποτε λόγο διακόψει το έργο της συντήρησης, το Νοσοκομείο 

δύναται να προβεί σε: 

• Επιβολή προστίμου -ποινής 150 € στην περίπτωση που κληθεί ο Ανάδοχος Συντηρητής για 

αποκατάσταση βλάβης και καθυστερήσει να προσέλθει πλέον αυστηρά της μίας (1) ώρας. Η διαπίστωση 

της καθυστέρησης θα την βεβαιώνει ο επόπτης βάρδιας. Για το λόγο αυτό, με το κάλεσμα του Αναδόχου 

Συντηρητή, ο επόπτης θα ενημερώνει το βιβλίο, επίσης θα υπογράφει ο Τεχνικός παρουσία του επόπτη 

την ώρα της άφιξής του. Η ποινή θα εισπράττεται με αφαίρεση του ποσού από το επόμενο τιμολόγιο 

συντήρησης που θα υποβάλει ο Ανάδοχος Συντηρητής. 

• Επιβολή προστίμου - ποινής  300 € σε περίπτωση ακινησίας ανελκυστήρα για περισσότερες από δύο (2) 
συνεχείς ώρες εξαιτίας βλάβης από υπαιτιότητα του Αναδόχου Συντηρητή,  

• Επιβολή προστίμου – ποινή 450 € σε περίπτωση ακινησίας ανελκυστήρα για περισσότερες από τρείς (3) 
συνεχείς ώρες εξαιτίας βλάβης από υπαιτιότητα του Αναδόχου Συντηρητή. 

•  Η διαπίστωση της ακινησίας θα την βεβαιώνει η Δ/νση Τεχνικής Υπηρεσίας ή/και η επιτροπή 

παρακολούθησης. Η ποινή θα εισπράττεται με αφαίρεση του ποσού από το επόμενο τιμολόγιο 

συντήρησης που θα υποβάλει ο Ανάδοχος Συντηρητής. 

• Επιβολή ποινής οριζόμενης σε 20% επιπλέον της μηνιαίας αποζημίωσης του Αναδόχου Συντηρητή σε 

περίπτωση ακινητοποίησης ανελκυστήρα για οποιοδήποτε λόγο υπαιτιότητας του Αναδόχου Συντηρητή 

άνω των δύο (2) εργασίμων ημερών. Το Νοσοκομείο θα έχει όλο το δικαίωμα να καλέσει εξωτερικό 

συνεργείο εις βάρος του Αναδόχου Συντηρητή. 

• Σε κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και κήρυξη του Αναδόχου Συντηρητή ως έκπτωτο σε 

περίπτωση που το σύνολο των ποινών υπερβεί το ποσό των 3.000,00 €και ανάθεση σε άλλον Συντηρητή 

που συμμετείχε στον Διαγωνισμό, ή Άνευ Διαγωνισμού σε άλλον Ανάδοχο Συντηρητή της κρίσης της 

Τεχνικής Υπηρεσίας για την περάτωση του έργου της ετήσιας συντήρησης. 
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• Σε περίπτωση που παρά την αποκατάσταση της βλάβης του ανελκυστήρα και μετά την επισκευή του 

παρουσιάσει την ίδια βλάβη ο ίδιος ανελκυστήρας άλλες δύο (2) φορές εντός δεκαπενθημέρου (15 
ημερών) θα επιβάλλεται πρόστιμο κλιμακούμενο όπως ανωτέρω. Σε υπέρβαση των ανωτέρω θα 

επιβάλλεται κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης όπως περιγράφεται στην προηγούμενη 

παράγραφο.  

• Κατά την διάρκεια της σύμβασης με τον Ανάδοχο Συντηρητή και χωρίς να τον κηρύξει έκπτωτο, να 

προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την περάτωση των εργασιών που αδυνατεί ή αρνείται να 

εκτελέσει ο Ανάδοχος Συντηρητής και να καταλογίσει σε βάρος του τις δαπάνες αυτές. 

Κάθε δαπάνη που θα προκύπτει από τις ανωτέρω ενέργειες του Νοσοκομείου λόγω αντισυμβατικής ή αντιθέτου 

προς τους όρους της παρούσας Διακήρυξης, συμπεριφοράς του Αναδόχου Συντηρητή, θα καταλογίζεται σε 

βάρος αυτού και θα καταπίπτει ανάλογα από την μηνιαία αμοιβή του, και όταν αυτή δεν επαρκεί ή σε 

περίπτωση έκπτωσής του, το ποσό θα εισπραχθεί με τις περί εισπράξεων των Δημοσίων εσόδων Διατάξεις. 

Οι προβλεπόμενες κυρώσεις επιβάλλονται με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, χωρίς καμία δικαστηριακή 

μεσολάβηση μετά από εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας ή/και της αρμόδιας Επιτροπής 

Παρακολούθησης. 

Όλες οι παραπάνω κυρώσεις εξαιρούνται των περιπτώσεων προγραμματισμένης περιοδικής συντήρησης, 

αντικατάστασης και ρύθμισης ως και τυχόν βλάβης του κινητήριου μηχανισμού. 

6.4 Παράδοση συντήρησης σε επόµενο Ανάδοχο Συντηρητή 

Στις βασικές συμβατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου Συντηρητή είναι να παραδώσει τα συντηρούμενα 

μηχανήματα και εγκαταστάσεις, τα σχέδια, τα ημερολόγια και κάθε άλλο στοιχείο που ίσως φανεί χρήσιμο σε 

επόμενο Ανάδοχο Συντηρητή. 

Σχετικά, θα πρέπει να τον ενημερώσει πλήρως για το είδος των εργασιών που ευρίσκονται σε εξέλιξη, για τα 

σημεία που κάθε μηχάνημα ή εγκατάσταση συνήθως πάσχει, για τις προτεραιότητες που πρέπει να δοθούν και 

γενικώς κάθε πληροφορία και εμπειρία που έχει αποκτηθεί από την συμπεριφορά των μηχανημάτων και 

εγκαταστάσεων. 

6.5 Ανωτέρα βία 

Σε περίπτωση ανώτερης βίας, η απόδειξη της οποίας βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο Συντηρητή, εάν δεν 

κάνει γνωστό εγγράφως στο φορέα τα περιστατικά που αποδεικνύουν την ανώτερη βία μέσα σε δεκαπέντε (15) 

ημέρες από τότε που συνέβησαν αυτά τα οποία προξένησαν την αδυναμία του για την ολική ή μερική εκτέλεση 

της σύμβασης που ανέλαβε, δεν έχει το δικαίωμα να επικαλεσθεί την ανώτερη βία και τα νόμιμα δικαιώματα 

που προκύπτουν από αυτή. 



Παράρτηµα I – Κατάλογος συστηµάτων κάθετης µετακίνησης 
του Γ.Ν. Νίκαιας «Άγιος Παντελεήµων» 

Στο Παράρτημα I, παρουσιάζονται συνοπτικά τα Συστήματα Κάθετης Μετακίνησης του Γ.Ν. 

Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων», τα οποία ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος να συντηρεί, 

στα πλαίσια της παρούσας Διακήρυξης και σύμφωνα με τις εργασίες συντήρησης, όπως 

περιγράφονται στο Άρθρο 3της παρούσας Διακήρυξης. 

Ο Πίνακας 5 παρουσιάζει τα βασικά χαρακτηριστικά των Συστημάτων Κάθετης 

Μετακίνησης του Γ.Ν. Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων». 

Πίνακας 5. Κατάλογος Συστημάτων Κάθετης Μετακίνησης του Γ.Ν. Νίκαιας «Άγιος 

Παντελεήμων». 
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1 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 600 8 5 
-1, 0, 

1, 2, 3 
15,00 ΔΩΜΑ 

2 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 525 7 5 
-1, 0, 

1, 2, 3 
15,00 ΔΩΜΑ 

3 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ 
ΠΡΟΣΩΠΩΝ / 

ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΣ 
1500 20 5 

-1, 0, 

1, 2, 3 
15,00 ΔΩΜΑ 

4 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 

ΠΤΕΡΥΓΑ 
ΠΡΟΣΩΠΩΝ 450 6 5 

-1, 0, 

1, 2, 3 
15,00 ΔΩΜΑ 

5 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 

ΠΤΕΡΥΓΑ 

ΠΡΟΣΩΠΩΝ / 

ΦΟΡΕΙΩΝ 
1500 20 5 

-1, 0, 

1, 2, 3 
15,00 ΔΩΜΑ 

6 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 

ΠΤΕΡΥΓΑ 
ΠΡΟΣΩΠΩΝ 450 6 5 

-1, 0, 

1, 2, 3 
15,05 ΔΩΜΑ 

7 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΔΥΤΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 525 7 5 
-1, 0, 

1, 2, 3 
15,05 ΔΩΜΑ 

8 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΔΥΤΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ 
ΠΡΟΣΩΠΩΝ / 

ΦΟΡΕΙΩΝ 
1500 20 5 

-1, 0, 

1, 2, 3 
15,00 ΔΩΜΑ 

9 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΔΥΤΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 600 8 5 
-1, 0, 

1, 2, 3 
15,00 ΔΩΜΑ 

10          

11 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΔΥΤΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ 
ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟ 

ΦΟΡΤΙΩΝ 
50  2   

3
ος

ΌΡΟ

ΦΟΣ 

12 ΚΤΙΡΙΟ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 375 5 6 

0, 1, 

2, 3, 

4, 5 

16,80 ΔΩΜΑ 

13 ΚΤΙΡΙΟ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 375 5 6 

0, 1, 

2, 3, 

4, 5 

16,80 ΔΩΜΑ 

14 ΚΤΙΡΙΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ 
ΑΠΟΘΗΚΗ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΦΟΡΤΙΩΝ 

ΣΥΝΟΔΕΙΑ 

ΑΤΟΜΩΝ 

600  2 0, 1 3,35 
ΙΣΟΓΕΙΟ 

(0) 
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15 ΚΤΙΡΙΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ 

ΦΟΡΤΙΩΝ 

ΣΥΝΟΔΕΙΑ 

ΑΤΟΜΩΝ 

1500  2 0, 1 3,60 
ΥΠΟΓΕΙΟ 

(-1) 

16 ΚΤΙΡΙΟ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 

ΠΛΕΥΡΑ 
ΠΡΟΣΩΠΩΝ 525 7 5 

0, 1, 

2, 3, 4 
13,50 ΔΩΜΑ 

17 ΚΤΙΡΙΟ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 

ΠΛΕΥΡΑ 
ΠΡΟΣΩΠΩΝ 1200 16 5 

0, 1, 

2, 3, 4 
13,60 ΔΩΜΑ 

18 ΚΤΙΡΙΟ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 

ΠΛΕΥΡΑ 
ΠΡΟΣΩΠΩΝ 1200 16 5 

0, 1, 

2, 3, 4 
13,60 ΔΩΜΑ 

19 ΚΤΙΡΙΟ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΔΥΤΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 525 7 5 
0, 1, 

2, 3, 4 
13,50 ΔΩΜΑ 

20          

21 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΚ-Π4 ΠΡΟΣΩΠΩΝ 525 7 2 0, 1 3,80 
ΙΣΟΓΕΙΟ 

(0) 

22 ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ 

ΦΟΡΤΙΩΝ 

ΣΥΝΟΔΕΙΑ 

ΑΤΟΜΩΝ 

975  3 0, 1, 2 6,35 ΔΩΜΑ 

23 ΚΤΙΡΙΟ ΤΕΠ ΤΕΠ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 1875 25 2 -1, 0  
ΥΠΟΓΕΙΟ 

(-3) 

24 ΚΤΙΡΙΟ ΤΕΠ ΤΕΠ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 1875 25 2 -1, 0  
ΥΠΟΓΕΙΟ 

(-3) 

25 ΚΤΙΡΙΟ ΤΕΠ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2250 30 4 
-3, -2, 

-1, 0 
10,70 ΔΩΜΑ 

26 ΚΤΙΡΙΟ ΤΕΠ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2250 30 4 
-3, -2, 

-1, 0 
10,70 ΔΩΜΑ 

 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Πίνακας 6.Πρότυπο οικονομικής προσφοράς ετήσιας συντήρησης Κάθετης Μετακίνησης 

του Γ.Ν. Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων». 
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1 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ  

2 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ  

3 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ / ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΣ  

4 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ  

5 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ / ΦΟΡΕΙΩΝ  

6 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ  

7 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΔΥΤΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ  

8 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΔΥΤΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ / ΦΟΡΕΙΩΝ  

9 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΔΥΤΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ  

10     
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11 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΔΥΤΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟ ΦΟΡΤΙΩΝ  

12 ΚΤΙΡΙΟ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ  

13 ΚΤΙΡΙΟ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ  

14 ΚΤΙΡΙΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΑΤΟΜΩΝ  

15 ΚΤΙΡΙΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΦΟΡΤΙΩΝ ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΑΤΟΜΩΝ  

16 ΚΤΙΡΙΟ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ  

17 ΚΤΙΡΙΟ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ  

18 ΚΤΙΡΙΟ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ  

19 ΚΤΙΡΙΟ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΔΥΤΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ  

20     

21 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΚ-Π4 ΠΡΟΣΩΠΩΝ  

22 ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ ΦΟΡΤΙΩΝ ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΑΤΟΜΩΝ  

23 ΚΤΙΡΙΟ ΤΕΠ ΤΕΠ ΠΡΟΣΩΠΩΝ  

24 ΚΤΙΡΙΟ ΤΕΠ ΤΕΠ ΠΡΟΣΩΠΩΝ  

25 ΚΤΙΡΙΟ ΤΕΠ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΩΝ  

26 ΚΤΙΡΙΟ ΤΕΠ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΩΝ  

 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) €/ΜΗΝΑ ΓΙΑ Γ.Ν. 
ΝΙΚΑΙΑΣ 

 

  

  

ΦΠΑ (24%)  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ΜΕ ΦΠΑ) €/ΜΗΝΑ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΕΕΕΣ  

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  (Ε.Ε.Ε.Σ.) 

[ άρθρου 79 παρ. 1 & 3 ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147)] 

 
Σε συνηµµένο αρχείο της ∆ιακήρυξης περιλαµβάνονται: 
  
1. Υπόδειγµα του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύµβασης της ∆ιακήρυξης, σε µορφή αρχείου -
.pdf, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστό της µέρος.  

2. Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης της ∆ιακήρυξης, σε µορφή αρχείου .xml, το οποίο κα 
µπορούν να το χρησιµοποιήσουν οι οικονοµικοί φορείς, προκειµένου να συντάξουν µέσω της  
ηλεκτρονικής υπηρεσίας eΕΕΕΣ – eΤΕΥ∆ του διαδικτυακού τόπου http://www.eprocurement.gov.gr,στο 
πεδίο: «PromitheusESPDint – ηλεκτρονικές υπηρεσίες eΕΕΕΣ-eΤΕΥ∆», τη σχετική απάντηση τους.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 74 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Σχέδιο Σύµβασης  

                                        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

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

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

        No � / � 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  
 

������..������� 
 (Αρ.∆ιακ. ��/��..) 

 
Νίκαια, ��� Οι υπογράφοντες αφ’ ενός µεν ο κ. ...�����������, 

∆ιοικητής του Γενικού Νοσοκοµείου Νίκαιας-Πειραιά «Ο Άγιος Παντελεήµων» - 

Γενικού Νοσοκοµείου ∆υτικής Αττικής «Η Αγία Βαρβάρα», ενεργώντας µε την ιδιότητά 

του αυτή, και αφ’ ετέρου δε ο κ. ����������, ενεργώντας για λογαριασµό 

της εταιρείας «�������������», διεύθυνση �����, τηλέφωνο 

���, mail ���, συνοµολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής: 

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

διενεργήθηκε συνοπτικός διαγωνισµός για την προµήθεια �������. (Αρ. ∆ιακ. 

���/��..).  

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. �� Απόφαση του ∆ιοικητικού 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: 

1. Οι τεχνικές προδιαγραφές/τεχνική περιγραφή και λοιπά συναφή στοιχεία 

της σύµβασης σύµφωνα µε την παρούσα διακήρυξη και την τεχνική 

προσφορά του µειοδότη 

2. Τα οικονοµικά στοιχεία της σύµβασης σύµφωνα µε την οικονοµική 

προσφορά του µειοδότη 

3. 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 στην ιστοσελίδα του Υπουργείου 
∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης – Πρόγραµµα ∆ιαύγεια 
http://et.diavgeia.gov.gr και στην ιστοσελίδα του Νοσοκοµείου (www.nikaia-hosp.gr       
Προµήθειες        ∆ιακηρύξεις διαγωνισµών). 

 

Για την παραλαβή της παρούσας διακήρυξης σε έντυπη µορφή από το γραφείο 
προµηθειών του Γ.Ν.Ν.Π. «Άγιος Παντελεήµων», η οποία όµως είναι προαιρετική, 
απαιτείται η καταβολή αντιτίµου δεκαπέντε (15 €) ευρώ. 

 

Για κάθε άλλη πληροφορία οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο Γρ. 
Προµηθειών του Νοσοκοµείου, κάθε εργάσιµη ηµέρα και ώρα καθώς και στο 
τηλέφωνο 213-2077407 - 8. 

          

          

                                                                                                 Ο  ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 
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