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ΔΙΙΖΛΗΘΈ ΓΖΚΝΘΟΑΡΉΑ 
 Αλαξηεηέα ζην Γηαδίθηπν 

1Ζ .ΞΔ. ΑΡΡΗΘΈΠ  Αλαξηεηέα ζην Κεηξψν 

ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΘΖΛΥΛ «ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ»   
ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ-ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ 

ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ 

ΡΚΖΚΑ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ 

 

 

ΞΖΟΔΠΗΑ: 

 

 

Ππληήξεζε Αλειθπζηήξσλ 
Ραρ. Γ/λζε: Βαζ. Πνθίαο 114 Ραμηλφκεζε θαηά CPV: 50750000-7 

Ρ.Θ.: 115 27 Αξηζκφο Γηαθήξπμεο: 22/2017 
Ξιεξνθνξίεο: Α. Ξαξαζηαηίδνπ Γηαδηθαζία:  Ππλνπηηθφο Γηαγσληζκφο 

Email: ……….@hippocratio.gr   

Ρειέθσλν:  2132088724   
Φαμ: 2132088716  Αζήλα, 7/04/2017  

   ΑΞ: 5460  
 

 

«Γηαθήξπμε Ππλνπηηθνχ Γηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ παξνρήο ππεξεζηψλ 
ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΡΥΛ ΑΛΔΙΘΠΡΖΟΥΛ ΡΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ (CPV:50750000-7) 

πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 27.200,01€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ γηα έλα (1) έηνο, κε 
θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο 

(ρακειφηεξε ηηκή), ζην πιαίζην εθηέιεζεο ηνπ ΞΞ2015» 

 

ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ – ΠΛΝΞΡΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ 

ΔΗΓΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΛΝΞΡΗΘΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝΠ 

ΑΛΑΘΔΡΝΠΑ ΑΟΣΖ Γ.Λ.Α «ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ» 
 

 
ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΑΛΑΘΔΠΖΠ 

ΞΙΔΝΛ ΠΚΦΔΟΝΠΑ ΑΞΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΑΞΝΤΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΒΑΠΔΗ 
ΡΗΚΖΠ (ΣΑΚΖΙΝΡΔΟΖ ΡΗΚΖ) 
 

 

ΣΟΝΛΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ 

Ζκεξνκελία:24/04/2017 

Ζκέξα: ΓΔΡΔΟΑ 
 Ώξα:12:00πκ 

ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ Ρν Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ ηνπ Λνζνθνκείνπ 

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΖΟΔΠΗΑΠ «ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΡΥΛ ΑΛΔΙΘΠΡΖΟΥΛ ΡΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ» 

ΘΥΓΗΘΝΠ CPV 50750000-7 

ΞΟΝΞΝΙΝΓΗΠΘΔΗΠΑ ΓΑΞΑΛΖ 27.200,01€ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ) 

ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ Υο νξίδεη ε πξνθήξπμε 

ΣΟΝΛΝΠ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΞΑΟΑΓΝΠΖΠ Υο νξίδεη ε πξνθήξπμε 

ΣΟΝΛΝΠ ΞΑΟΑΙΑΒΖΠ Υο νξίδεη ε πξνθήξπμε 

ΘΟΑΡΖΠΔΗΠ ΔΞΗ ΡΝ ΠΚΒΑΡΗΘΝ 
ΑΛΡΑΙΙΑΓΚΑΡΝΠ 

Ρν ζπκβαηηθφ αληάιιαγκα ππφθεηηαη ζηηο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ θαη 
ηξίησλ λφκηκεο θξαηήζεηο 

ΓΖΚΝΠΗΔΠΖ ΠΡΝ Θ.Ζ.Κ.ΓΖ.Π. 7/4/2017 

ΓΖΚΝΠΗΔΠΖ ΠΡΖΛ ΗΠΡΝΠΔΙΗΓΑ ΡΝ 
ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ 

7/4/2017 

ΓΖΚΝΠΗΔΠΖ ΠΡΝ ΓΗΑΓΔΗΑ 7/4/2017 

 

·ρνληαο ππφςε: 

1. Ρηο δηαηάμεηο φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ: 

1.1. Ρνπ  Ξ.Γ. 63/05  (Φ.Δ.Θ.  98/Α/05) « Θσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Θπβέξλεζε  θαη ηα θπβεξλεηηθά 

φξγαλα». 

1.2. Ρνπ Λ. 3329/2005 «Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Θ. Α‟ 81 

/4-4-2005), φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 

1.3. Ρνπ Λ. 3580/2007 «Ξξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην πνπξγείν γείαο θαη Θνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Θ. Α‟ 134 /18-6-2007) φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 

1.4. Ρνπ Λ.2955/2001 «Ξξνκήζεηεο Λνζνθνκείσλ θαη ινηπψλ κνλάδσλ πγείαο ησλ Ξε.Π.. θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

(ΦΔΘΑ‟ 256 /2-11-2001), φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 
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1.5. Ρνπ Λ.Γ. 496/1974 «Ξεξί Ινγηζηηθνχ ησλ Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ» (ΦΔΘ Α‟ 204 /19-7-1974) 

1.6. Ρνπ  Λ. 2198/1994  (Φ.Δ.Θ.  43/α/22-3-94)  άξζξν 24 «Αχμεζε  απνδνρψλ  Γεκνζίσλ  ππαιιήισλ  θαη 

άιιεο δηαηάμεηο». 

1.7 Ρηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 4270/2014 (ΦΔΘ Α 143/28-6-2014): Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη 

επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Νδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο. 

1.8. Ρνπ Λ. 2690/99 θπξψζεηο ηνπ θψδηθα δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο. 

1.9. Ρνπ Λ. 3548/2007 «Θαηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ 

Ρχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΘ Α‟ 68 /20-3-2007) 

1.10. Ρνπ Λ. 3377/2005  (ΦΔΘ Α‟ 202/19-8-2005)  «Αξρέο θαη θαλφλεο γηα ηελ εμπγίαλζε  ηεο ιεηηνπξγίαο θαη 

ηελ αλάπηπμε βαζηθψλ ηνκέσλ ηνπ εκπνξίνπ θαη ηεο αγνξάο – Θέκαηα ππνπξγείνπ Αλάπηπμεο», άξζξν 35. 

1.11. Ρνπ Λ. 2513/1997 «Θχξσζε ηεο ζπκθσλίαο πεξί Γεκνζίσλ ζπκβάζεσλ Ξξνκεζεηψλ» (ΦΔΘ Α‟ 

139/27.6.97) 

1.12. Ρνπ Λ. 3918/2011 «Γηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην ζχζηεκα θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

1.13. Ρνπ Λ. 4025/2011 “Αλαζπγθξφηεζε Φνξέσλ Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, Θέληξα Απνθαηάζηαζεο, 

ΑλαδηάξζξσζεΔ.Π.. θαη άιιεο δηαηάμεηο.” 

1.14. Ρνπ  Λ. 4038/2012 “Δπείγνπζεο ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ εθαξκνγή ηνπ κεζνπξφζεζκνπ  πιαηζίνπ 

δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο 2012−2015.” 

1.15. Ρνπ  Λ. 4052/2012  Λφκνο αξκνδηφηεηαο  πνπξγείσλ  γείαο  θαη Θνηλσληθήο  Αιιειεγγχεο  θαη Δξγαζίαο  

θαη Θνηλσληθήο  Αζθάιηζεο  γηα εθαξκνγή ηνπ λφκνπ ·γθξηζε  ησλ Πρεδίσλ  Ππκβάζεσλ  Σξεκαηνδνηηθήο  

Γηεπθφιπλζεο κεηαμχ ηνπ Δπξσπατθνχ Ρακείνπ Σξεκαηνπηζησηηθήο Πηαζεξφηεηαο, ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο 

θαη ηεο Ρξάπεδαο ηεοΔιιάδνο, ηνπ Πρεδίνπ ηνπ Κλεκνλίνπ Ππλελλφεζεο κεηαμχ ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ηεο Ρξάπεδαο ηεο Διιάδνο θαη άιιεο επείγνπζεο δηαηάμεηο γηα ηε κείσζε ηνπ 

δεκνζίνπ ρξένπο θαη ηε δηάζσζε ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο. 

1.16 Ρνπ Λ. 4250/2014 «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο – Θαηαξγήζεηο, Ππγρσλεχζεηο Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ θαη 

πεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Ρνκέα – Ρξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ ΞΓ 318/1992 (Α‟ 161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» 

1.17 Ρνπ Λ. 4254/2012 «Κέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ 

Λ.4046/2012 θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

1.18. Tελ Α Ξ1/B/2013 (ΦΔΘ/Α‟/2677/21-102013) «Ρερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π.) » 

1.19. Ρνπ  Λ. 4129/2013  (ΦΔΘ  52/Α/28-02-2013) Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Λφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ  Ππλέδξην,  

φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξνπ 73 ηνπ Λ. 4146/2013 (ΦΔΘ 90/Α/18-04-2013) 

1.20. Ρν Λ. 4013/2011  (ΦΔΘ 204/Α΄)  «Πχζηαζε  εληαίαο Αλεμάξηεηεο  Αξρήο Γεκνζίσλ  Ππκβάζεσλ  θαη 

Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ – Αληηθαηάζηαζε ηνπ έθηνπ θεθαιαίνπ ηνπ λ. 

3588/2007 (πησρεπηηθφο θψδηθαο) – Ξξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

1.24 Ρν Λ. 3861/2010 (Φ.Δ.Θ. 112/Α΄) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη 

πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ,  δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ  ζην δηαδίθηπν ”Ξξφγξακκα Γηαχγεηα” 

θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

1.25. Ρν Λ.4152/2013 (ΦΔΘ 107/Α) «Δπείγνληα κέηξα εθαξκνγήο…..4127/2013». 

1.26. Ρν άξζξν 67, παξ. 8 ηνπ Λ 4316/2014 (ΦΔΘ Α/270/24-12-2014) 

1.27. Ρν Λ. 4320/2015 (ΦΔΘ Α/29/19-03-2015) «Οπζκίζεηο γηα ηελ ιήςε άκεζσλ κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ηεο αλζξσπηζηηθήο θξίζεο, ηελ νξγάλσζε ηεο Θπβέξλεζεο θαη ησλ Θπβεξλεηηθψλ νξγάλσλ θαη ινηπέο 

δηαηάμεηο». 

1.28. Ρν Λ. 4412/2016 (ΦΔΘ Α/147/8-8-2016) «Γεκφζηεο Ππκβάζεηο ·ξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ 

(πξνζαξκνγή ζηηο Νδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ» 

2. Ρηο απνθάζεηο: 

2.1. Ρελ ππ‟αξηζκ.2181/10-2-17 Απφθαζε Γηνηθεηή νξηζκνχ Δπηηξνπήο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ 

2.2. Ρν ππ‟αξηζκ.2324/14-2-17 έγγξαθν ηεο Δπηηξνπήο Ρερληθψλ πξνδηαγξαθψλ 

2.3. Ρν ππ‟ αξηζκ. 2433/16-2-17 έγγξαθν ηεο Δπηηξνπήο πξνδηαγξαθψλ γηα ηηο εγθεθξηκέλεο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο κε ηελ αξ.7/18-2-2016 Α.Γ.Π.». 
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2.4.Ζ πεξεζία έρεη εληαρζεί ζην ΞΞ2015 κε CPV 50750000-7, ζπλνιηθήο δαπάλεο 34.000,00€ 

2.5.Ρελ ππ.αξ.7/16-03-2017 Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ (ΑΓΑ:Υ8Θ44690ΥΠ-ΝΛΓ) 

2.6 Ρελ ππ. αξ.915/29-3-17 Απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο ηεο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο (ΑΓΑ: 

6Ξ2Ρ4690ΥΠ-Π6Φ). 

ΞΞ  ΟΟ  ΝΝ  ΘΘ  ΖΖ  ΟΟ    ΠΠ  ΠΠ  ΝΝ    ΚΚ  ΔΔ  

Ππλνπηηθφ Γηαγσληζκφ γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ παξνρήο ππεξεζηψλ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΡΥΛ ΑΛΔΙΘΠΡΖΟΥΛ ΡΝ 

ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ» (CPV: 50750000-7) πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 27.200,01€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ γηα 

έλα (1) έηνο, κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο 

(ρακειφηεξε ηηκή), ζην πιαίζην εθηέιεζεο ηνπ ΞΞ 2015. 

ΡΝΞΝΠ – ΣΟΝΛΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ 

ΡΝΞΝΠ ΞΝΒΝΙΖΠ 

ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΙΖΜΖΠ 

ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 
ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ 

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ 

ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ 

«Γ.Λ.Α  ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ» 

ΒΑΠ.ΠΝΦΗΑΠ 114 

11527 ΑΘΖΛΑ 

24/4/2017 εκέξα 

ΓΔΡΔΟΑ 

Θαη κέρξη ψξα 10:00 π.κ. 

«Γ.Λ.Α ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ»  

ΡΚΖΚΑ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ 

 

24/4/2017  

εκέξα ΓΔΡΔΟΑ. 

ψξα 12:00πκ 

Ν δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί χζηεξα απφ πξνζεζκία (12 ) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ 

δηαγσληζκνχ ζην Θ.Ζ.Κ.ΓΖ.Π. 

Ξξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα ιήμεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, είλαη 

εθπξφζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη απφ ηελ πεξεζία πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ. 

Θαηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ δηθαηνχηαη λα παξίζηαηαη ν ζπκκεηέρσλ ή έλαο εθπξφζσπνο ηνπ θάζε 

ζπκκεηέρνληα, ν νπνίνο ζα πξέπεη λα έρεη καδί ηνπ ηα θαηά πεξίπησζε έγγξαθα πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ λφκηκε 

εθπξνζψπεζε ηνπ ζπκκεηέρνληα. 

Γελ γίλεηαη δεθηή ε ειεθηξνληθή ππνβνιή πξνζθνξψλ. 

ΚΔΟΝΠ Α΄: ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ ΞΑΟΝΣΖΠ ΞΖΟΔΠΗΥΛ 

Α/Α ΔΗΓΝΠ ΞΟΝΞΝΙΝΓΗΠΘΔΗΠΑ ΓΑΞΑΛΖ (€) 
ΚΔ ΦΞΑ 

1 
ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΡΥΛ ΑΛΔΙΘΠΡΖΟΥΛ ΡΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ 

 
27.200,01€ 

Νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη νη απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο νξίδνληαη ζην Κέξνο Γ΄ ηεο 

δηαθήξπμεο. 

ΚΔΟΝΠ Β΄: ΓΔΛΗΘΝΗ ΘΑΗ ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ 

ΑΟΘΟΝ 1. ΝΟΗΠΚΝΗ 

Αλαζέηνπζα Αξρή: Ρν «Γ.Λ.Α ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ» θαη ην νπνίν πξνθεξχζζεη ηνλ δηαγσληζκφ απηφ. 

πεξεζία Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ: ΡΚΖΚΑ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ 

Ξξνθήξπμε: Ζ παξνχζα Ξξνθήξπμε πνπ απνηειείηαη απφ ηα: 

Κέξνο Α: Ξεξηγξαθή δεηνχκελσλ ππεξεζηψλ - πνζφηεηεο 

Κέξνο Β: Γεληθνί θαη Δηδηθνί Ίξνη 

Κέξνο Γ: Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο-Ξεξηγξαθή ηεο Ξξνκήζεηαο 

Κέξνο Γ: Αμηνιφγεζε Ξξνζθνξψλ 
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Ξαξάξηεκα Η: Ρππνπνηεκέλν ·ληππν πεχζπλεο Γήισζεο (ΡΔΓ) 

Ξαξάξηεκα II: πνδείγκαηα Δγγπεηηθψλ Δπηζηνιψλ  

Ξαξάξηεκα III: Πρέδην ζχκβαζεο 

Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο Γηαγσληζκνχ: Ρν αξκφδην γηα ηελ απνζθξάγηζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

πξνζθνξψλ ζπιινγηθφ φξγαλν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο,  ην νπνίν  ζα ζπγθξνηεζεί εηδηθά γηα ην ζθνπφ  απηφ 

θαη ην νπνίν  ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο πεξί ιεηηνπξγίαο ησλ ζπιινγηθψλ 

νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο. 

Ξξνζθέξσλ: Νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή νκάδα πξνζψπσλ ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ θαη 

ππνβάιιεη πξνζθνξά κε ζθνπφ ηε ζχλαςε Πχκβαζεο κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

Δθπξφζσπνο: Ν ππνγξάθσλ ηελ πξνζθνξά -ζηελ πεξίπησζε πνπ απηή δελ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ ίδην ηνλ 

Ξξνζθέξνληα- πνπ κπνξεί λα είλαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ Ξξνζθέξνληα, ή πξφζσπν εμνπζηνδνηεκέλν  

απφ ηνλ Ξξνζθέξνληα ή  ηνλ  λφκηκν  εθπξφζσπφ   ηνπ,  ή  ζε  πεξίπησζε  έλσζεο πξνζψπσλ,  πξφζσπν 

εμνπζηνδνηεκέλν απφ φια ηα κέιε ηεο έλσζεο. 

Αληίθιεηνο: Ρν πξφζσπν πνπ ν Ξξνζθέξσλ κε δήισζή ηνπ, ζηελ νπνία  πεξηιακβάλνληαη  ηα πιήξε ζηνηρεία  

ηνπ πξνζψπνπ (νλνκαηεπψλπκν, ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε, αξηζκφο ηειεθψλνπ,  fax θ.ιπ.), νξίδεη ζαλ ππεχζπλν 

γηα ηηο ελδερφκελεο αλάγθεο επηθνηλσλίαο ηεο Αλαζέηνπζαο  Αξρήο κε ηνλ Ξξνζθέξνληα. 

Αλάδνρνο: Ν Ξξνζθέξσλ πνπ ζα επηιεγεί θαη ζα ζπλάςεη Πχκβαζε κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ζχκθσλα κε ηνλ 

ηξφπν θαη ηε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα. 

Θαηαθχξσζε: Ζ απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο  Αξρήο κε ηελ νπνία θαηαθπξψλεηαη ε αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο ζηνλ 

Αλάδνρν. 

Πχκβαζε: Ζ έγγξαθε ζπκθσλία κεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο  Αξρήο θαη ηνπ Αλαδφρνπ, ε νπνία θαηαξηίδεηαη κεηά 

ηελ αλαθνίλσζε ηεο Θαηαθχξσζεο. Ζ γιψζζα ηεο είλαη ε ειιεληθή. Δπίζεκε γιψζζα ηεο ζχκβαζεο είλαη ε 

ειιεληθή. Ζ παξνχζα πξνθήξπμε, ηα έληππα ηεο Ρερληθήο θαη Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο θαη ε ζχκβαζε είλαη 

ζπληαγκέλα ζηελ ειιεληθή γιψζζα.  Ίια ηα δηθαηνινγεηηθά θαη νη Ξξνζθνξέο ησλ δηαγσληδνκέλσλ / 

ππνςεθίσλ Αλαδφρσλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζα είλαη ππνρξεσηηθά ζπληαγκέλα ζηελ ειιεληθή γιψζζα.  

Ππκβαηηθά ηεχρε: Ρν ηεχρνο  ηεο ζχκβαζεο κεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο  Αξρήο κε ηνλ Αλάδνρν  θαη φια ηα ηεχρε  

πνπ ηε ζπλνδεχνπλ θαη ηε ζπκπιεξψλνπλ θαη πεξηιακβάλνπλ θαηά ζεηξά ηζρχνο: 

α. ηε Πχκβαζε, 

β. ηελ Ξξνθήξπμε 

γ. ηελ Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ θαη  

δ. ηελ Ρερληθή Ξξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ.  

Ξξνυπνινγηζκφο: Ζ εθηηκψκελε απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή σο πηζαλή δαπάλε γηα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο 

Ππκβαηηθφ Ρίκεκα: Ζ ηηκή πξνζθνξάο ζηελ νπνία ζα θαηαθπξσζεί ε πξνκήζεηα/ππεξεζία. 

Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο θαη Ξαξαιαβήο: Ρν αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν ην νπνίν ζα ζπγθξνηεζεί απφ ηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή ή ππεξεζία (κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο αλαζέηνπζαο  αξρήο) θαη ζα έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ 

επίβιεςε ηεο εθηέιεζεο ηεο Πχκβαζεο απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ηελ παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο Πχκβαζεο. 
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ΑΟΘΟΝ 2. ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΑΛΑΘΔΡΝΠΑΠ ΑΟΣΖΠ 

«Γ.Λ.Α ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ»  

Γηεχζπλζε: ΒΑΠ.ΠΝΦΗΑΠ 114,  

Ραρ. Θψδηθαο: 115 27, Αζήλα  

Ρειέθσλν: 213 2088724 

Fax: 213 2088716 

E-mail: prom@hippocratio.gr 

Ξιεξνθνξίεο : Α. ΞΑΟΑΠΡΑΡΗΓΝ 

Website: http://www.hippocratio.gr/ 

 

ΑΟΘΟΝ 3. ΗΠΣΝΠΑ ΛΝΚΝΘΔΠΗΑ 

Ν δηαγσληζκφο δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην πξννίκην ηεο απφθαζεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, 

φπσο απηέο ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία πξνθήξπμήο ηνπ. 

 

ΑΟΘΟΝ 4. ΡΟΝΞΝΠ ΙΖΤΖΠ ΡΥΛ ΔΓΓΟΑΦΥΛ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ  – ΞΑΟΝΣΖ ΓΗΔΘΟΗΛΗΠΔΥΛ 

Νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαιακβάλνπλ ηα ηεχρε ηεο Ξξνθήξπμεο απφ ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ 

Λνζνθνκείνπ, ηελ Γηαχγεηα θαη ην ΘΖΚΓΖΠ. 

Δηδηθφηεξα  ζε πεξίπησζε  πνπ δεηεζνχλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο, ζρεηηθέο 

κε φξνπο ηεο πξνθήξπμεο κέρξη θαη νθηψ (8) εκέξεο πξν ηεο εθπλνήο ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο ηεο έλζηαζεο 

ηνπ άξζξνπ 127 ηνπ Λ.4412/2016, απηέο παξέρνληαη ην αξγφηεξν ηξεηο (3) εκέξεο πξν ηεο εθπλνήο ηεο σο άλσ 

πξνζεζκίαο. Θαλέλαο ππνςήθηνο δελ κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα επηθαιεζζεί πξνθνξηθέο απαληήζεηο 

εθ κέξνπο ηνπ Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

 

ΑΟΘΟΝ 5. ΓΗΘΑΗΥΚΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ 

Νη ππνςήθηνη ή πξνζθέξνληεο θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ, ηα κέιε απηψλ κπνξνχλ λα είλαη θπζηθά ή λνκηθά 

πξφζσπα εγθαηεζηεκέλα  ζε θξάηνο - κέινο ηεο Δπξσπατθήο  ·λσζεο  (Δ.Δ.)  ή ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ 

Σψξνπ (Δ.Ν.Σ.), θαζψο θαη ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Ππκθσλία Γεκνζίσλ 

Ππκβάζεσλ, ε νπνία έρεη ζπλαθζεί ζην πιαίζην ηνπ Ξαγθφζκηνπ Νξγαληζκνχ Δκπνξίνπ θαη ησλ πνιπκεξψλ   

δηαπξαγκαηεχζεσλ ηνπ  Γχξνπ ηεο Νπξνπγνπάεο (λ.2513/1997 Α΄ 139), εθφζνλ ε δεκνπξαηνχκελε ζχκβαζε 

ππάγεηαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο σο άλσ Ππκθσλίαο. 

Νη ππνςήθηνη ή νη πξνζθέξνληεο νη νπνίνη, δπλάκεη ηεο λνκνζεζίαο ηνπ θξάηνπο - κέινπο ζην νπνίν είλαη 

εγθαηεζηεκέλνη, έρνπλ δηθαίσκα λα δηελεξγνχλ ζπγθεθξηκέλε παξνρή, δελ επηηξέπεηαη λα απνθιείνληαη κε ηελ 

αηηηνινγία φηη ζα έπξεπε λα είλαη είηε θπζηθά είηε λνκηθά πξφζσπα θαηά ηελ ειιεληθή λνκνζεζία. Δπηηξέπεηαη  

σζηφζν, ζηελ πεξίπησζε  δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ θαη  ππεξεζηψλ,  θαζψο θαη  ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ 

πξνκεζεηψλ, πνπ θαιχπηνπλ, επηπιένλ, εξγαζίεο ή/θαη ππεξεζίεο ηνπνζέηεζεο θαη εγθαηάζηαζεο, λα δεηείηαη  

απφ ηα λνκηθά πξφζσπα  λα κλεκνλεχνπλ, ζηελ πξνζθνξά ή ζηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο ηνπο, ηα νλφκαηα θαη ηα 

επαγγεικαηηθά πξνζφληα ησλ πξνζψπσλ πνπ επηθνξηίδνληαη κε ηελ εθηέιεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο παξνρήο. 

Νη θνηλνπξαμίεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κπνξνχλ λα ππνβάινπλ πξνζθνξά ή λα εκθαλίδνληαη σο ππνςήθηνη. Γηα 

ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο ή αίηεζεο ζπκκεηνρήο, νη αλαζέηνπζεο αξρέο δελ κπνξνχλ λα απαηηνχλ λα έρνπλ νη 

θνηλνπξαμίεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή. Ζ επηιεγείζα θνηλνπξαμία είλαη δπλαηφλ λα 
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ππνρξεσζεί λα πεξηβιεζεί ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή, εάλ ηεο αλαηεζεί ε ζχκβαζε, ζην κέηξν πνπ ε πεξηβνιή 

απηήο ηεο λνκηθήο κνξθήο είλαη αλαγθαία γηα ηελ νξζή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

Πηηο  πεξηπηψζεηο  ππνβνιήο  πξνζθνξάο απφ  θνηλνπξαμία νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια  ηα  κέιε  ηεο επζχλνληαη 

έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ. 

Ρα εγθαηεζηεκέλα  ζηελ Διιάδα  θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πξέπεη  λα είλαη εγγεγξακκέλα ζηα νηθεία 

επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα θαη λα πξνζθνκίδνπλ αλάινγν πηζηνπνηεηηθφ. Νη ππνςήθηνη πνπ δελ έρνπλ 

εγθαηάζηαζε ζηελ Διιάδα πξέπεη λα απνδεηθλχνπλ ηελ εγγξαθή ηνπο ζε επαγγεικαηηθφ ή εκπνξηθφ κεηξψν 

ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζήο ηνπο ή λα πξνζθνκίδνπλ αλάινγε έλνξθε βεβαίσζε ή πηζηνπνηεηηθφ. 

 

ΑΟΘΟΝ 6. ΙΝΓΝΗ ΑΞΝΘΙΔΗΠΚΝ – ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ - ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ 

6.1. Ιφγνη απνθιεηζµνχ 

Νη πξνζθέξνληεο νηθνλνµηθνί θνξείο απνθιείνληαη απφ ηνλ παξφληα δηαγσληζµφ εάλ µέρξη θαη ηελ εµέξα 

ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο ζπληξέρεη γηα ηνπο πξνζθέξνληεο ιφγνο απνθιεηζµνχ απφ ηνπο αλαθεξφµελνπο 

ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Λ 4412/2016 θαη ζπγθεθξηµέλα, αλ έρεη εθδνζεί ζε βάξνο ηνπο ηειεζίδηθε 

δηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα αθφινπζα αδηθήµαηα: 

α) ζπµµεηνρή ζε εγθιεµαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 

2008/841/∆Δ ηνπ Ππµβνπιίνπ ηεο 24εο Νθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέµεζε ηνπ νξγαλσµέλνπ 

εγθιήµαηνο(ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42), 

β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχµβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέµεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ 

νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-µειψλ ηεο ·λσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 

25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην  2003/568/∆Δ ηνπ Ππµβνπιίνπ 

ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέµεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνµέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 

54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείµελε λνµνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνµηθνχ θνξέα,  

γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχµβαζεο ζρεηηθά µε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνµηθψλ 

ζπµθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ  (ΔΔ  C  316  ηεο  27.11.1995,  ζ.  48),  ε νπνία θπξψζεθε µε ην  λ.  

2803/2000 (Α΄  48), 

δ) ηξνµνθξαηηθά εγθιήµαηα ή εγθιήµαηα ζπλδεφµελα µε ηξνµνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο 

νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/∆Δ ηνπ Ππµβνπιίνπ ηεο 13εο 

Ηνπλίνπ 2002, γηα ηελ θαηαπνιέµεζε ηεο ηξνµνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή απηνπξγία ή 

ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήµαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο,  

ε) λνµηµνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνµεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεµαηνδφηεζε ηεο ηξνµνθξαηίαο, φπσο 

απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Νδεγίαο 2005/60/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππµβνπιίνπ ηεο 

26εο Νθησβξίνπ 2005, ζρεηηθάµε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηµνπνίεζεο ηνπ ρξεµαηνπηζησηηθνχ ζπζηήµαηνο γηα ηε 

λνµηµνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνµεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεµαηνδφηεζε ηεο ηξνµνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 

25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία ελζσµαηψζεθε ζηελ εζληθή λνµνζεζία µε ην λ. 3691/2008 (Α΄ 166),  

ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο µνξθέο εµπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Νδεγίαο 

2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππµβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ 

θαηαπνιέµεζε ηεο εµπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπµάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ 

αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην2002/629/∆Δ ηνπ Ππµβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία 

ελζσµαηψζεθε ζηελ εζληθή λνµνζεζία µε ην λ.4198/2013 (Α΄ 215 ) 
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Νη σο άλσ ιφγνη απνθιεηζµνχ ηζρχνπλ θαη γηα ηα µέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ 

νηθνλνµηθνχ θνξέα ή ηνπ πξνζψπνπ πνπ έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ. 

Δπίζεο απνθιείεηαη απφ ηελ παξνχζα δηαδηθαζία νπνηνζδήπνηε νηθνλνµηθφο θνξέαο έρεη αζεηήζεη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ γηα θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θπξίαο θαη επηθνπξηθήο), µε ηελ 

επηθχιαμε ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 73 παξ. 2 ηειεπηαίν εδάθην πεξί άξζεο ηνπ ιφγνπ απνθιεηζµνχ. 

Δπίζεο, νη πξνζθέξνληεο νηθνλνµηθνί θνξείο απνθιείνληαη απφ ηνλ παξφληα δηαγσληζµφ εάλ ζπληξέρεη µηα απφ 

ηηο θαησηέξσ πεξηπηψζεηο: 

Ρειεί ππφ πηψρεπζε, έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο, ηειεί ππφ 

αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην, έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ 

ζπµβηβαζµνχ, έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεµαηηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο, βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε 

θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφµνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφµελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφµνπ, ή γηα ηα 

αιινδαπά θπζηθά ή λνµηθά πξφζσπα φηη δελ ηεινχλ ππφ άιιε αλάινγε θαηάζηαζε ή δηαδηθαζία. 

Ξεξαηηέξσ, µε ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 73, έλαο νηθνλνµηθφο θνξέαο απνθιείεηαη απφ ηελ 

δηαδηθαζία ηνπ παξφληνο δηαγσληζµνχ ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

α) εάλ ε αλαζέηνπζα αξρή δηαζέηεη επαξθψο εχινγεο ελδείμεηο πνπ νδεγνχλ ζην ζπµπέξαζµα φηη ν 

νηθνλνµηθφο θνξέαο ζπλήςε ζπµθσλίεο µε άιινπο νηθνλνµηθνχο θνξείο    µε    ζηφρν     ηε    ζηξέβισζε ηνπ 

αληαγσληζµνχ,  

β) εάλ µία θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπµθεξφλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 24ηνπ Λ 4412/2016 δελ 

µπνξεί λα ζεξαπεπζεί απνηειεζµαηηθά µε άιια, ιηγφηεξν παξεµβαηηθά, µέζα,  

γ) εάλ µία θαηάζηαζε ζηξέβισζεο ηνπ αληαγσληζµνχ απφ ηελ πξφηεξε ζπµµεηνρή ησλ νηθνλνµηθψλ 

θνξέσλ θαηά ηελπξνεηνηµαζία ηεο δηαδηθαζίαο  ζχλαςεο ζχµβαζεο, θαηά ηα νξηδφµελα ζην άξζξν 48ηνπ Λ 

4412/2016, δελ µπνξεί λα ζεξαπεπζεί µε άιια, ιηγφηεξν παξεµβαηηθά, µέζα, 

δ) εάλ ν νηθνλνµηθφο θνξέαο έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιαµβαλφµελε πιεµµέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε 

νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχµελεο δεµφζηαο ζχµβαζεο, πξνεγνχµελεο ζχµβαζεο µε αλαζέηνληα 

θνξέα ή πξνεγνχµελεο  ζχµβαζεο  παξαρψξεζεο  πνπ  είρε  σο  απνηέιεζµα  ηελ  πξφσξε  θαηαγγειία  ηεο  

πξνεγνχµελεοζχµβαζεο, απνδεµηψζεηο  ή   άιιεο  παξφµνηεο  θπξψζεηο,  

ε) εάλ ν νηθνλνµηθφο θνξέαο έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζµνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ 

θξηηεξίσλ επηινγήο, έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνµίζεη ηα 

δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαη‟ εθαξµνγή ηνπ  άξζξνπ 79ηνπ Λ 4412/2016,  

ζη) εάλ  ν  νηθνλνµηθφο  θνξέαο  επηρεηξεί  λα  επεξεάζεη  µε  αζέµηην  ηξφπν  ηε  δηαδηθαζία   ιήςεο  

απνθάζεσλ  ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, λα απνθηήζεη εµπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ 

απνθέξνπλ αζέµηην πιενλέθηεµα ζηε δηαδηθαζία  ζχλαςεο ζχµβαζεο ή λα παξάζρεη εμ αµειείαο 

παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ 

απνθιεηζµφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε, 

δ) εάλ ν νηθνλνµηθφο θνξέαο έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγειµαηηθφ παξάπησµα. 

Ρέινο, εθφζνλ ηειεί ζε απνθιεηζµφ απφ δηαγσληζµνχο µε βάζε αµεηάθιεηε απφθαζε ζχµθσλα µε ην άξζξν 74 

ηνπ Λ.4412/16. 

6.2. ∆ηθαηνινγεηηθά Ππµµεηνρήο 
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Νη ζπµµεηέρνληεο, νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ, ππνρξεσηηθά µαδί µε ηελ πξνζθνξά ηνπο θαη ηα 

«∆ΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ» εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο, ΔΞΗ ΞΝΗΛΖ ΑΞΝΘΙΔΗΠΚΝ φπσο αλαιπηηθά 

πεξηγξάθνληαη θαησηέξσ. 

 

α/α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ∆ΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΩΛ 

1. Ξαξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, εθφζνλ νη πξνµεζεπηέο ζπµµεηέρνπλ ζηνπο δηαγσληζµνχο  µε αληηπξφζσπφ/ 

εθπξφζσπφ ηνπο. 

2. Ρα λνµηµνπνηεηηθά έγγξαθα  θάζε  ζπµµεηέρνληνο  εµεδαπνχ  ή  αιινδαπνχ  λνµηθνχ  πξνζψπνπ, φπσο ην 

ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ θαηά πεξίπησζε (Ξξφζθαην θσδηθνπνηεµέλν θαηαζηαηηθφ, ζεσξεµέλν απφ ηελ αξµφδηα 

αξρή θαη βεβαίσζε ηνπ ΓΔΚΖ ή ηεο αξµφδηαο θαηά πεξίπησζε δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο, απφ ηελ νπνία 

λα πξνθχπηνπλ νη ηπρφλ µεηαβνιέο, πνπ έρνπλ επέιζεη ζην θαηαζηαηηθφ ηνπ λνµηθνχ πξνζψπνπ. Πηνηρεία θαη 

έγγξαθα απφ ηα νπνία πξέπεη λα πξνθχπηνπλ, ν Ξξφεδξνο  θαη  ν  ∆ηεπζχλσλ  Πχµβνπινο  ΑΔ,  ηα  ππφινηπα  

πξφζσπα  πνπ  έρνπλ  δηθαίσµα  λα δεζµεχνπλ µε ηελ ππνγξαθή ηνπο, ην λνµηθφ πξφζσπν θαη ηα έγγξαθα 

ηεο λνµηµνπνίεζεο απηψλ, αλ απηφ δελ πξνθχπηεη επζέσο απφ ην θαηαζηαηηθφ αλαιφγσο µε ηε λνµηθή µνξθή 

ησλ εηαηξεηψλ ή θάζε άιινπ λνµηθνχ πξνζψπνπ. 

3. Ρν Ρππνπνηεµέλν  ·ληππν  πεχζπλεο ∆ήισζεο  πνπ έρεη δηαµνξθψζεη ε αλαζέηνπζα αξρή γηαηνλ παξφληα 

δηαγσληζµφ θαη ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα (θπζηθφ πξφζσπν) ή ζε πεξίπησζε πνπ ν 

πξνζθέξσλ είλαη λνµηθφ πξφζσπν ππνγξάθεηαη επίζεο θαη απφ ηα µέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή 

επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ νηθνλνµηθνχ θνξέα ή ηνπ πξνζψπνπ πνπ έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο 

απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ. 

Ππγθεθξηµέλα, ζε πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ είλαη λνµηθφ πξφζσπν, ην ΡΔ∆ ππνγξάθνπλ: 

• νη ∆ηαρεηξηζηέο, φηαλ ην λνµηθφ πξφζσπν είλαη Ν.Δ, Δ.Δ ή Δ.Ξ.Δ. 

• ν ∆ηεπζχλσλ Πχµβνπινο θαζψο θαη φια ηα µέιε ηνπ ∆ηνηθεηηθνχ Ππµβνπιίνπ, φηαλ ην λνµηθφ 

πξφζσπν είλαη Α.Δ. 

Πεµεηψλεηαη φηη: ν νηθνλνµηθφο  θνξέαο µπνξεί λα ζπµπιεξψζεη  µφλν ηελ Δλφηεηα α ηνπ Κέξνπο ΗV, ρσξίο λα 

ππνρξενχηαη λα ζπµπιεξψζεη νπνηαδήπνηε άιιε ελφηεηα ηνπ Κέξνπο ΗV. 

 

Νη  Δλψζεηο πξνµεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά : 

α/α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ∆ΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΝ 

1. Ρα παξαπάλσ θαηά  πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα  ηνλ θάζε πξνµεζεπηή, πνπ ζπµµεηέρεη ζηελ έλσζε. 

2. ∆ήισζε ζχζηαζεο έλσζεο πξνµεζεπηψλ, ζηελ νπνία ζα θαίλεηαη ην αληηθείµελν ησλ εξγαζηψλ ηνπ θαζελφο απφ 

ηνπο ζπµµεηέρνληεο, ε πνζφηεηα ηεο πξνµήζεηαο πνπ   αληηζηνηρεί   ζηνλ   θαζέλα   εμ  απηψλ   επί   ηνπ ζπλφινπ  

ηεο  πξνζθνξάο,  ν εθπξφζσπνο ηεο έλσζεο έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ην πξφζσπν πνπ ελδερνµέλσο ηνλ 

αλαπιεξψλεη. 

 

Πε πεξίπησζε  πνπ ν ππνςήθηνο ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο  άιισλ νηθνλνµηθψλ θνξέσλ, ην ΡΔ∆ πεξηέρεη 

πιεξνθνξίεο θαη σο πξνο ηνπο ηξίηνπο. 

Ζ  µε  έγθαηξε   θαη   πξνζήθνπζα   ππνβνιή  ησλ  αλσηέξσ  δηθαηνινγεηηθψλ   ζπληζηά   ιφγν απνθιεηζµνχ 

ηνπ πξνµεζεπηή απφ ηνλ δηαγσληζµφ. 

∆ηθαηνινγεηηθά πνπ εθδίδνληαη ζε θξάηνο εθηφο ηεο Διιάδαο, ζα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ επίζεµε 

µεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Ζ αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσµα αλά πάζα ζηηγµή λα δεηήζεη φια ή θάπνηα απφ ηα πηζηνπνηεηηθά/ 

δηθαηνινγεηηθάέγγξαθα πνπ απνδεηθλχνπλ ηα αλσηέξσ, εθφζνλ θξίλεη φηη απηφ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ νµαιή 

δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο. 

Πεµεηψλεηαη φηη: ν  Αλάδνρνο ππνρξενχηαη  θαηά  ηελ εθηέιεζε ηεο ζχµβαζεο  λα  ηεξεί  ηηο  ππνρξεψζεηο  ηνπ  
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πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνµνζεζίαο, νη 

νπνίεο έρνπλ ζεζπηζζεί  µε ην δίθαην ηεο ·λσζεο, ην Δζληθφ ∆ίθαην,  ζπιινγηθέο ζπµβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο 

πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζµνχληαη ζην Ξαξάξηεµα Σ ηνπ 

Ξξνζαξηήµαηνο Α‟ ηνπ Λ 4412/2016. 

Δγγπεηηθή ζπµµεηνρήο ζηνλ παξφληα δηαγσληζµφ δελ απαηηείηαη. 

 

ΑΟΘΟΝ 7: ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ 

Ζ «ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ» πεξηιακβάλεη ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο πνπ θαιχπηνπλ ηηο ηερληθέο 

απαηηήζεηο ηεο ππεξεζίαο (ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, θπιιάδηα, prospectus, εγγπήζεηο, εκπεηξία  θ.ιπ.) ζχκθσλα 

κε ηα νξηδφκελα ζην Κέξνο Γ –ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ. 

 

ΑΟΘΟΝ 8: ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ 

Νη ζπκκεηέρνληεο ππνβάιινπλ ηελ «ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ»  

 

ΑΟΘΟΝ 9. ΡΟΝΞΝΠ ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 

Νη πξνζθνξέο είλαη δπλαηφ: 

α.  λα  ππνβάιινληαη  ζην πξσηφθνιιν  ηεο Αλαζέηνπζαο κέζα ζε  ζθξαγηζκέλν θάθειν  κέρξη  ηελ 

εκεξνκελία θαη ψξα ιήμεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ 

β. λα απνζηέιινληαη ζηε δηεχζπλζε ηνπ Λνζνθνκείνπ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη λαπαξαιακβάλνληαη  

κε απφδεημε,  κε ηελ απαξαίηεηε  φκσο πξνυπφζεζε λα έρνπλ παξαιεθζεί  απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή κέρξη ηελ 

εκεξνκελία θαη ψξα ιήμεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ.  Δθφζνλ ε πξνζθνξά απνζηαιεί ζηελ πεξεζία 

δηελέξγεηαο κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, ζα πξέπεη λα θέξεη ηελ έλδεημε «Λα κελ αλνηρζεί απφ ηελ ηαρπδξνκηθή 

ππεξεζία ή ηε γξακκαηεία». 

Ν θάθεινο ηεο πξνζθνξάο πξέπεη απαξαίηεηα λα θέξεη ΞΝΣΟΔΥΡΗΘΑ ηελ ΔΞΥΛΚΗΑ θαη ηε ΓΗΔΘΛΠΖ ηνπ 

Γηαγσληδφκελνπ θαη λα γξάθεη επθξηλψο ηηο ελδείμεηο: 

ΞΟΝΠΦΝΟΑ (κε θεθαιαία) 

«Γ.Λ.Α ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ» 

ΒΑΠ.ΠΝΦΗΑΠ114, Αζήλα 

ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΚΔ ΑΟΗΘΚΝ ………. 

ΠΛΝΞΡΗΘΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝΠ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ  «……………….» 

 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δελ αλαιακβάλεη θακία επζχλε γηα ηπρφλ θαζπζηέξεζε ζηελ άθημε ησλ πξνζθνξψλ, απφ 

νπνηαδήπνηε αηηία, πνπ απνζηέιινληαη κε ηνλ σο άλσ ηξφπν. Νη πξνζθνξέο πνπ είηε ππνβιήζεθαλ κεηά ηελ 

θαζνξηζκέλε εκεξνκελία είηε δελ έθζαζαλ έγθαηξα ζηελ πεξεζία Γηελέξγεηαο, ζα επηζηξέθνληαη ζηνπο 
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Ξξνζθέξνληεο ρσξίο λα έρνπλ απνζθξαγηζζεί. 

 

ΑΟΘΟΝ 10. ΡΟΝΞΝΠ ΠΛΡΑΜΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 

1. Νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ή απνζηέιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα κέζα ζε 

ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζε δπν αληίγξαθα. Πε έλα απφ ηα αληίγξαθα πνπ νξίδεηαη σο πξσηφηππν θαη ζε θάζε 

ζειίδα ηνπ, πξέπεη λα αλαγξάθεηαη επθξηλψο ε ιέμε “ΞΟΥΡΝΡΞΝ” λα κνλνγξάθεηαη απφ ηνλ ππνςήθην 

Αλάδνρν θαη λα θέξεη ππνρξεσηηθά ζπλερή αξίζκεζε. 

Ίια ηα έγγξαθα πνπ ζπλζέηνπλ ηελ πξνζθνξά ησλ ελδηαθεξφκελσλ ζα πξέπεη λα είλαη επηκειψο 

αξρεηνζεηεκέλα κέζα ζηνπο ζρεηηθνχο θαθέινπο. Ρν πεξηερφκελν ηνπ πξσηνηχπνπ είλαη επηθξαηέζηεξν απφ 

θάζε αληίγξαθν ηεο πξνζθνξάο. 

2. Πην θάθειν θάζε πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο: 

2.1. Ζ ιέμε ΞΟΝΠΦΝΟΑ. 

2.2. Ν πιήξεο ηίηινο ηεο αξκφδηαο πεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ. 

2.3. Ζ εκεξνκελία δηελεξγείαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

2.4. Ρα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα 

3. Κέζα ζε εληαίν θάθειν ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρεία θαη 

εηδηθφηεξα ηα εμήο: 

3.1. ΡΑ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ ηεο πξνζθνξάο, (Ξξσηφηππα θαη αληίγξαθα), κε ηελ έλδεημε 

«ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ». 

3.2. ΡΑ ΡΔΣΛΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ηεο πξνζθνξάο (πξσηφηππν θαη αληίγξαθν), κε ηελ έλδεημε «ΡΔΣΛΗΘΖ 

ΞΟΝΠΦΝΟΑ». Ρα ζπλνδεπηηθά θπιιάδηα (prospectus, ζπλνπηηθά θπιιάδηα ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πιηθνχ / 

ινγηζκηθνχ θιπ.) κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ εληχπσο. 

3.3. ΡΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ (Ξξσηφηππν θαη αληίγξαθν) επίζεο κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ 

έλδεημε «ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ  ΞΟΝΠΦΝΟΑ». Ρν ηίκεκα ηεο Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο δελ πξέπεη λα μεπεξλά ηελ 

πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε κε ΦΞΑ, φπσο απηή νξίδεηαη ζηελ παξνχζα. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο πξέπεη λα έρνπλ ζαλ βάζε ηε ρακειφηεξε ηηκή ηεο εγρψξηαο 

αγνξάο φπσο θαηαγξάθεηαη ζην παξαηεξεηήξην ηηκψλ ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 3846/2010. Ξξνζθνξέο πνπ 

αλαγξάθνπλ ηηκέο πάλσ απφ ην παξαηεξεηήξην ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 3846/2010 ζα απνξξίπηνληαη σο 

απαξάδεθηεο, φπνπ ηαπηνπνηνχληαη. 

3.4. Πε πεξίπησζε πνπ ηα ΡΔΣΛΗΘΑ ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ, ιφγσ ηνπ κεγάινπ φγθνπ, λα 

ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη ηδηαίηεξα θαη αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο θάθειν κε 

ηελ έλδεημε «ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ» θαη ηηο ινηπέο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. 

4. Ίια ηα έγγξαθα θαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ θαη φια ηα έγγξαθα θαη ηα ζηνηρεία ηνπ Φαθέινπ 

πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα είλαη ζπληαγκέλα ή επίζεκα ή λφκηκα κεηαθξαζκέλα ζηελ Διιεληθή γιψζζα, κε 

εμαίξεζε απζηεξά ηερληθνχο φξνπο γηα ηνπο νπνίνπο δελ ππάξρεη  αληίζηνηρε  δφθηκε κεηάθξαζε ζηελ Διιεληθή  

θαη πνπ κπνξεί  λα είλαη ζηελ Αγγιηθή γιψζζα. Δμαίξεζε  απνηεινχλ θαη ηα ζπλεκκέλα ζηελ ηερληθή πξνζθνξά 

έληππα, ηερληθά θπιιάδηα, ζρέδηα θαη ινηπά ηερληθά ζηνηρεία πνπ κπνξεί λα είλαη ζηελ Αγγιηθή γιψζζα. Πηα 
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αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε Ππλζήθε ηεο Σάγεο ηεο 05.10.1961 πνπ 

θπξψζεθε κε ηνλ Λ 1497/1984 (Α‟ 188). 

5. Ν ππνςήθηνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη φια ηα δεηνχκελα ζηνηρεία, ζχκθσλα κε ηηο θαηά πεξίπησζε 

νδεγίεο. Ξαξαπνκπέο ζε έγγξαθα επηηξέπνληαη εθφζνλ απηά πξνζαξηψληαη ζηελ πξνζθνξά θαη εθφζνλ δίλεηαη 

ν ζπγθεθξηκέλνο αξηζκφο παξαγξάθνπ θαη ζειίδαο. 

6. Γηα ηελ εχθνιε ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ πξέπεη λα ηεξεζεί ζηε ζχληαμή ηνπο, ε ηάμε θαη ε ζεηξά ησλ φξσλ 

ηεο πξνθήξπμεο. Νη απαληήζεηο  ζε φια ηα εξσηήκαηα ηεο πξνθήξπμεο πξέπεη  λα είλαη ζαθείο. Ξαξαπνκπέο  ζε 

ηερληθά έληππα ή εθδφζεηο ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ  νίθσλ επηηξέπνληαη  κφλνλ εθφζνλ πξνζαξηψληαη ζηελ 

πξνζθνξά θαη δίλεηαη ν ζπγθεθξηκέλνο αξηζκφο παξαγξάθνπ θαη ζειίδαο. Ξξνζθνξά ε νπνία, θαηά ηελ θξίζε 

ηεο Δπηηξνπήο, πεξηιακβάλεη γεληθέο θαη αζαθείο απαληήζεηο ζα απνθιείεηαη απφ ηε ζπλέρεηα ηεο αμηνιφγεζεο. 

7. Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

8. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί λα θαιεί εγγξάθσο ηνπο πξνζθέξνληεο λα  δηεπθξηλίζνπλ ή  λα ζπκπιεξψζνπλ 

ηα έγγξαθα ή ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ  ππνβάιιεη  κέζα ζε εχινγε πξνζεζκία. Νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε 

ππνβάιιεηαη απφ ηνπο ππνςεθίνπο ρσξίο λα έρεη δεηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή  δελ ιακβάλεηαη ππφςε.  Ζ 

πην  πάλσ  δηεπθξίληζε ή ζπκπιήξσζε  αθνξά κφλν ζηηο αζάθεηεο, επνπζηψδεηο πιεκκέιεηεο ή πξφδεια ηππηθά 

ζθάικαηα πνπ επηδέρνληαη δηφξζσζε ή ζπκπιήξσζε φπσο ηδίσο παξάιεηςε κνλνγξαθψλ, δηαθεθνκκέλε 

αξίζκεζε, ειαηηψκαηα ζπζθεπαζίαο  θαη ζήκαλζεο  ηνπ θαθέινπ θαη ησλ ππνθαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ, 

ιεθηηθέο θαη θξαζηηθέο απνθιίζεηο  ησλ εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο απφ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ δελ 

επηθέξνπλ έλλνκεο ζπλέπεηεο σο πξνο ην πεξηερφκελν ηνπ, ειιείςεηο σο πξνο  ηα λνκηκνπνηεηηθά  ζηνηρεία,  

πιεκκειή  ζήκαλζε αληηγξάθσλ πνπ εθδίδνληαη ζχκθσλα κε  ηηο  δηαηάμεηο ηνπ  άξζξνπ 1  ηνπ  Λ 4250/2014  

(Α΄74) θαη  κεηαθξάζεσλ θαη  ινηπψλ πηζηνπνηεηηθψλ  ή  βεβαηψζεσλ, δηαθνξνπνίεζε  ηεο δνκήο ησλ 

εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο  απφ  ηα ππνδείγκαηα, ππνρξεσηηθά ή κε, πνπ ζεζπίδνληαη κε ην Λφκν, ηηο 

θαλνληζηηθέο πξάμεηο ή ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Ζ  ζπκπιήξσζε   ή  δηεπθξίληζε  δελ  επηηξέπεηαη   λα  έρεη   

σο  ζπλέπεηα   κεηαγελέζηεξε αληηθαηάζηαζε ή ππνβνιή εγγξάθσλ ζε ζπκκφξθσζε ησλ φξσλ ηεο πξνθήξπμεο 

αιιά κφλν ηε δηεπθξίληζε ή ζπκπιήξσζε, αθφκε θαη κε λέα έγγξαθα, εγγξάθσλ ή δηθαηνινγεηηθψλ πνπ έρνπλ 

ήδε ππνβιεζεί. 

9. Ν πξνζθέξσλ, εθφζνλ δελ έρεη αζθήζεη, εκπξνζέζκσο, έλζηαζε θαηά ηεο πξνθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ ή 

έρεη απνξξηθζεί ε αλσηέξσ έλζηαζε, ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο 

ηεο πξνθήξπμεο θαη δε δχλαηαη, κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ή κε νηνλδήπνηε άιιν ηξφπν, λα απνθξνχζεη, επζέσο ή 

εκκέζσο, ηνπο φξνπο ηεο πξνθήξπμεο. 

10. Θαηά ηελ δηαδηθαζία  ζχληαμεο ησλ πξνζθνξψλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα ιεθζνχλ ππφςε νη δηαηάμεηο 

ηνπ Λ. 4250/2014, Άξζξν 1 θαη Άξζξν 3. 

 

ΑΟΘΟΝ 11. ΣΟΝΛΝΠ ΗΠΣΝΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 

Νη Ξξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνζθέξνληεο γηα ηέζζεξηο (4) κήλεο, πξνζεζκία πνπ αξρίδεη απφ 

ηελ επφκελε ηεο δεκνζίεπζεο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο ζην ΘΖΚΓΖΠ. Ξξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο 

κηθξφηεξν ηνπ παξαπάλσ αλαθεξφκελνπ ρξφλνπ  απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο 

δχλαηαη λα παξαηαζεί, εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, θαη‟ αλψηαην φξην γηα 

ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην πξνβιεπφκελν απφ ηε πξνθήξπμε. Αλαθνίλσζε επηινγήο αλαδφρνπ κπνξεί λα γίλεη 

θαη κεηά ηε ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, δεζκεχεη φκσο ην δηαγσληδφκελν, κφλν εθφζνλ απηφο ην 

απνδερζεί. 
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Νη πνςήθηνη Αλάδνρνη δελ έρνπλ δηθαίσκα λα απνζχξνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο, ή κέξνο ηεο, κεηά ηελ 

θαηάζεζή ηεο. Πε πεξίπησζε πνπ ε πξνζθνξά ή κέξνο ηεο απνζπξζεί ν δηαγσληδφκελνο  ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο 

θαη εηδηθφηεξα έθπησζε θαη απψιεηα θάζε δηθαηψκαηνο γηα θαηαθχξσζε. 

 

ΑΟΘΟΝ 12. ΔΛΑΙΙΑΘΡΗΘΔΠ ΞΟΝΠΦΝΟΔΠ- ΚΔΟΗΘΖ ΞΝΒΝΙΖ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 

Δλαιιαθηηθέο Ξξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.  Δάλ ππνβιεζνχλ  ηπρφλ 

ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο, δελ ζα ιεθζνχλ ππφςε. Ν ππνςήθηνο αλάδνρνο, ν νπνίνο ζα ππνβάιιεη ηέηνηαο 

θχζεο πξνηάζεηο, δελ δηθαηνχηαη ζε θακία πεξίπησζε λα δηακαξηπξεζεί ή λα επηθαιεζηεί  ιφγνπο πξνζθπγήο 

θαηά ηεο απφξξηςεο ησλ πξνηάζεσλ απηψλ. 

Γελ γίλεηαη δεθηή ε κεξηθή ππνβνιή πξνζθνξψλ. 

ΑΟΘΟΝ 13. ΡΗΚΔΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ – ΛΝΚΗΠΚΑ 

1. Νη ηηκέο ησλ πξνζθνξψλ ζα εθθξάδνληαη ζε Δπξψ. Ξξνζθνξέο πνπ δελ δίλνπλ ηηο ηηκέο ζε ΔΟΥ ή πνπ 

θαζνξίδνπλ ζρέζε ΔΟΥ πξνο μέλν λφκηζκα ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

2. Ξξνζθνξέο πνπ νη ηηκέο ηνπο ππεξβαίλνπλ ηελ πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε απνξξίπηνληαη  σο απαξάδεθηεο. 

 

ΑΟΘΟΝ 14. ΑΞΝΠΦΟΑΓΗΠΖ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ ΘΑΗ ΠΛΡΑΜΖ ΞΟΑΘΡΗΘΝ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ 

Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ εηδηθή ηξηκειή επηηξνπή (Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη 

Αμηνιφγεζεο) ε νπνία ζπγθξνηείηαη πξνο ην ζθνπφ απηφ θαη δηελεξγεί φια ηα ζηάδηα ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Ζ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο,  ησλ ηερληθψλ  πξνζθνξψλ  θαη  ησλ 

νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε κία δεκφζηα ζπλεδξίαζε. 

Δλ ζπλερεία ε επηηξνπή δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο ζε θιεηζηή ζπλεδξίαζε πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ 

ππνβιεζέλησλ πξνζθνξψλ θαη ηε ζχληαμε ηνπ πξαθηηθνχ αμηνιφγεζεο ην νπνίν θαη δηαβηβάδεηαη ζην 
Απνθαζίδσλ Ίξγαλν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κέζσ ηνπ Ρκήκαηνο Ξξνκεζεηψλ. 

 

ΑΟΘΟΝ 15. ΑΞΝΟΟΗΤΖ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή / ν αλαζέησλ θνξέαο, κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ 

πξνζθνξψλ, απνξξίπηεη, ζε θάζε πεξίπησζε, πξνζθνξά: 

α) Ζ νπνία είλαη αλψηεξε ηνπ Ξξνυπνινγηζκνχ 

β) Ζ νπνία είλαη αλψηεξε απφ ηελ αληίζηνηρε  ηηκή ηνπ Ξαξαηεξεηεξίνπ Ρηκψλ  ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ 

λ.3846/2010 

γ) Ζ νπνία είλαη ειιηπήο θαηά ηα πξνεγνχκελα άξζξα ή ππνβιήζεθε θαηά παξάβαζε ησλ απαξάβαησλ 

φξσλ πεξί  ζχληαμεο θαη ππνβνιήο  ηεο πξνζθνξάο,  φπσο  νη φξνη απηνί νξίδνληαη  ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

δ) Πηελ νπνία ε ηηκή δελ είλαη απφιπηα πξνζδηνξηζκέλε. 

ε) Ζ νπνία πεξηέρεη αηέιεηεο, ειιείςεηο, αζάθεηεο ή ζθάικαηα, εθφζνλ απηά δελ επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή 

δηφξζσζε ή, εθφζνλ επηδέρνληαη  ζπκπιήξσζε  ή δηφξζσζε, δελ έρνπλ  απνθαηαζηαζεί  θαηά ηελ απνζαθήληζε 

θαη ηε ζπκπιήξσζή ηεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 102 ηνπ Λ 4412/2016. 
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ζη) Γηα ηελ νπνία ν πξνζθέξσλ δελ έρεη παξάζρεη ηηο απαηηνχκελεο εμεγήζεηο, εληφο ηεο πξνθαζνξηζκέλεο 

πξνζεζκίαο, ή ε εμήγεζε δελ είλαη απνδεθηή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή/ηνλ αλαζέηνληα θνξέα. 

δ) Ζ νπνία  δελ πιεξνί  ηηο πξνυπνζέζεηο  πνπ ζρεηίδνληαη  κε ηα ραξαθηεξηζηηθά  ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 

ζχκβαζεο. 

ε) Ζ νπνία  είλαη ελαιιαθηηθή πξνζθνξά, αλ ηέηνηα δελ επηηξέπεηαη  ή, αλ επηηξέπεηαη,  δελ πιεξνί  ηηο 

ειάρηζηεο απαηηήζεηο ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο. 

ζ) Ζ νπνία ππνβάιιεηαη απφ έλαλ πξνζθέξνληα πνπ έρεη ππνβάιεη δχν ή πεξηζζφηεξεο πξνζθνξέο, κε ηελ 

επηθχιαμε ηεο πεξίπησζεο πνπ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή ελαιιαθηηθήο πξνζθνξάο. 

 

ΑΟΘΟΝ 16. ΘΑΡΑΘΟΥΠΖ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ 

Ζ θαηαθχξσζε γίλεηαη κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε  ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο. 

Ζ Αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ γίλεηαη εγγξάθσο πξνο ηνλ επηιεγέληα απφ ηελ αλαζέηνπζα 

αξρή, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 105 ηνπ Λ 4412/2016.  

Ζ ππνβνιή κφλν κίαο πξνζθνξάο δελ απνηειεί θψιπκα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη 

ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο λ.4412/2016 άξζξν 117 παξ.3. 

 

ΑΟΘΟΝ 17. ΓΗΘΑΗΥΚΑ ΚΑΡΑΗΥΠΖΠ 

1. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κε εδηθά αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, καηαηψλεη 

ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο: 

α) εθφζνλ ε δηαδηθαζία απέβε άγνλε είηε ιφγσ κε ππνβνιήο πξνζθνξάο είηε ιφγσ απφξξηςεο φισλ ησλ 

πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ ή απνθιεηζκνχ  φισλ ησλ πξνζθεξφλησλ ή ζπκκεηερφλησλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ Λ 4412/2016 θαη κε ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο 

ή 

β) Δάλ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην ζπκθσλεηηθφ, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ 

εηδηθή πξφζθιεζε θαη θεξπρζεί  έθπησηνο θαη θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη  γηα ηελ 

ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ. 

2.  Καηαίσζε ηεο  δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκφζηαο ζχκβαζεο κπνξεί  λα  ιάβεη  ρψξα  κε  εηδηθψο αηηηνινγεκέλε 

απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

α) ιφγσ παξάηππεο δηεμαγσγήο ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, 

β) αλ νη νηθνλνκηθέο θαη ηερληθέο  παξάκεηξνη  πνπ  ζρεηίδνληαη  κε ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο άιιαμαλ 

νπζησδψο θαη ε εθηέιεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ δελ ελδηαθέξεη πιένλ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ 

θνξέα γηα ηνλ νπνίν πξννξίδεηαη ην ππφ αλάζεζε αληηθείκελν, 

γ) αλ ιφγσ αλσηέξαο βίαο, δελ είλαη δπλαηή ε θαλνληθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο,  

δ) αλ ε επηιεγείζα πξνζθνξά θξηζεί σο κε ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε, ε) ζηελ πεξίπησζε ηεο 

παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 97, 
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ζη) γηα άιινπο επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο φπσο ηδίσο δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο. 

3. Αλ δηαπηζησζνχλ  ζθάικαηα ή παξαιείςεηο  ζε νπνηνδήπνηε  ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, ε αλαζέηνπζα 

αξρή κπνξεί, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, λα αθπξψζεη κεξηθψο ηε δηαδηθαζία ή λα αλακνξθψζεη 

αλάινγα ην απνηέιεζκά ηεο ή λα απνθαζίζεη ηελ επαλάιεςή ηεο απφ ην ζεκείν πνπ εκθηινρψξεζε ην ζθάικα 

ή ε παξάιεηςε. 

4. Ίηαλ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2, ε 

αλαζέηνπζα αξρή αθπξψλεη ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο γηα νιφθιεξν ην αληηθείκελν ηεο 

ζχκβαζεο ή, αλ νη ιφγνη απηνί ζπλδένληαη κε ηκήκα ηεο ζχκβαζεο, γηα ην ελ ιφγσ ηκήκα, εθφζνλ επηηξέπεηαη ε 

θαηάζεζε ηέηνησλ πξνζθνξψλ. 

5. Ζ αλαζέηνπζα αξρή  δηαηεξεί, επίζεο,  ην δηθαίσκα, κεηά απφ  γλψκε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, λα απνθαζίζεη, 

παξάιιεια κε ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο, θαη ηελ επαλάιεςε νπνηαζδήπνηε θάζεο ηεο δηαδηθαζίαο 

ζχλαςεο, κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ φξσλ ηεο ή ηελ πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία ησλ άξζξσλ 29 ή 32 ηνπ Λ 

4412/16,  εθφζνλ, ζηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε,  πιεξνχληαη  νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ησλ άξζξσλ 

απηψλ. 

 

ΑΟΘΟΝ 18. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΔΠ ΞΟΝΠΦΓΔΠ – ΔΛΓΗΘΑ ΚΔΠΑ 

Δλζηάζεηο ππνβάιινληαη γηα ηνπο ιφγνπο θαη κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 127 ηνπ 

Λ.4412/2016. 

Δηδηθφηεξα, ε πξνζεζκία άζθεζήο ηεο είλαη πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο 

ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα. Γηα ηελ άζθεζε έλζηαζεο θαηά ηεο πξνθήξπμεο ή ηεο πξφζθιεζεο,  ε 

έλζηαζε ππνβάιιεηαη  κέρξη  πέληε  (5) εκέξεο πξηλ  απφ  ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ. 

Ζ έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία απνθαζίδεη εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) 

εκεξψλ, κεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο έλζηαζεο. 

Γηα  ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή παξαβφινπ  

ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ  πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο εθηηκψκελεο  αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Ρν  

παξάβνιν  απηφ απνηειεί  δεκφζην έζνδν. Ρν παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε 

έλζηαζε γίλεη δεθηή απφ ην απνθαζίδνλ δηνηθεηηθφ φξγαλν. 

 

ΑΟΘΟΝ 19: ΣΟΝΛΝΠ ΞΑΟΑΓΝΠΖΠ ΡΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ 

Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ εηήζηα ζπληήξεζε ησλ Αλειθπζηήξσλ ηνπ Λνζνθνκείνπ. 

 

ΑΟΘΟΝ 20: ΡΟΝΞΝΠ ΞΙΖΟΥΚΖΠ 

Νη πιεξσκέο ζα γίλνληαη ζε επξψ κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαζψο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πξνβιέπεηαη απφ ηα έγξαθα 

ηεο ζχκβαζεο θαη ζε ρξφλν πξνζδηνξηδφκελν απφ ηελ αλαγθαία δηνηθεηηθή δηαδηθαζία γηα έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ 

ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ. 
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Γηα  φιεο ηηο πιεξσκέο ζα εθδίδνληαη ηα απαξαίηεηα  λφκηκα παξαζηαηηθά/  δηθαηνινγεηηθά. Απφ  θάζε ηηκνιφγην 

ηνπ Αλαδφρνπ ζα γίλνληαη φιεο νη λφκηκεο θξαηήζεηο, ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θάζε θνξά Λφκνπο θαη 

ζρεηηθέο Δγθπθιίνπο ησλ αξκφδησλ πνπξγείσλ. 

Ν Ξξνκεζεπηήο επηβαξχλεηαη κε παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο φπσο 

εθάζηνηε ηζρχνπλ. 

Πηελ ακνηβή ηνπ πξνκεζεπηή, ρσξίο ΦΞΑ, πεξηιακβάλνληαη νη  ππέξ ηξίησλ λφκηκεο θξαηήζεηο, σο θαη θάζε 

άιιε επηβάξπλζε. 

Ρα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη είλαη θαη‟ ειάρηζηνλ ηα εμήο: 

α) Ξξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ ηκήκαηνο πνπ αθνξά ε πιεξσκή ή ηνπ ζπλφινπ ηνπ ζπκβαηηθνχ 

αληηθείκελνπ. 

β) Ρηκνιφγην ηνπ αλαδφρνπ. 

γ)  Δμνθιεηηθή  απφδεημε  ηνπ  αλαδφρνπ,  εάλ  ην  ηηκνιφγην  δελ  θέξεη  ηελ  έλδεημε  «Δμνθιήζεθε».  

δ) Ξηζηνπνηεηηθά Φνξνινγηθήο θαη Αζθαιηζηηθήο Δλεκεξφηεηαο Ξέξαλ ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ ε 

αλαζέηνπζα αξρή πνπ δηελεξγεί ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή, κπνξεί λα δεηήζνπλ θαη νπνηνδήπνηε άιιν 

δηθαηνινγεηηθφ πξνβιέπεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία. 

Γηα ηελ πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ εθαξκφδνληαη θαη ηζρχνπλ νη πξνβιεπφκελεο δηαηάμεηο ηνπ Λ 4152/2013 (ΦΔΘ 

Α/107/09-05-2013). 

Ίια ηα ηηκήκαηα ηεο παξνχζαο Πχκβαζεο (ζπλνιηθά θαη ηηκέο κνλάδνο), παξακέλνπλ ζηαζεξά θαη δελ 

ππφθεηληαη ζε θακία αλαζεψξεζε ή αχμεζε έσο ηελ ζπκβαηηθή εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηεο Πχκβαζεο. 

 

ΑΟΘΟΝ 21. ΔΓΓΖΠΔΗΠ 

ΔΓΓΖΠΖ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο πξέπεη λα ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ην αληίζηνηρν ππφδεηγκα ηνπ Ξαξαξηήκαηνο IΗ 

ηεο παξνχζαο. 

Ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο, ην αξγφηεξν θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, λα θαηαζέζεη Δγγπεηηθή 

Δπηζηνιή Θαιήο Δθηέιεζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 5% ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ 

ηηκήκαηνο ηνπ ηκήκαηνο πνπ  ζα αλαιάβεη, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ  ηνπ ΦΞΑ. Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο 

θαηαπίπηεη ζηελ πεξίπησζε παξαβίαζεο ησλ φξσλ ηεο Πχκβαζεο. 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο Πχκβαζεο  επηζηξέθεηαη  κεηά ηελ νξηζηηθή (πνζνηηθή  θαη πνηνηηθή) παξαιαβή  

ηεο πξνκήζεηαο θαη χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν ζπκβαιινκέλνπο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο ηεο πξνο ππνγξαθή ζχκβαζεο 

πξέπεη λα θαιχπηεη φιε ηελ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηή νξίδεηαη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρφλ 

πξνβιεπφκελσλ παξαηάζεσλ επαπμεκέλνο θαηά έλα (1) επηπιένλ κήλα. 

 

ΑΟΘΟΝ 22. ΠΚΒΑΠΖ 

Κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο αλαθνίλσζεο 
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θαηαθχξσζεο, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο Πχκβαζεο θαη λα πξνζθνκίζεη 

θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα, αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα, λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα, εγγπεηηθή θαιήο εθηέιεζεο. 

Πηελ πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηε Πχκβαζε, ε πεξεζία επηβάιιεη ηηο 

πξνβιεπφκελεο ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο θπξψζεηο. 

Ζ Πχκβαζε ππνγξάθεηαη θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε, ην θείκελν ηεο νπνίαο επηζπλάθζεθε ζηε 

πξνθήξπμε. Γελ ρσξεί νπνηαδήπνηε δηαπξαγκάηεπζε ζην θείκελν ηεο ζχκβαζεο πνπ επηζπλάθζεθε ζηελ 

πξνθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ, νχηε θαζ‟ νηνλδήπνηε ηξφπν ηξνπνπνίεζε ή ζπκπιήξσζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ 

αλαδφρνπ. 

Ζ ζχκβαζε πεξηιακβάλεη φια ηα ζηνηρεία ηεο πξνκήζεηαο θαη ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο: 

Α.  Ρνλ ηφπν θαη ρξφλν ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο 

Β.  Ρα ζπκβαιιφκελα  κέξε 

Γ.  Ρν αληηθείκελν ηεο ζχβαζεο (πεξηγξαθή, ηφπνο θαη ρξφλνο παξνρήο ππεξεζίαο) 

 Γ. Ρελ ηηκή 

Δ.  Ρνλ ηφπν, ηξφπν θαη ρξφλν παξάδνζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο 

ΠΡ. Ρηο Ρερληθέο πξνδηαγξαθέο 

Ε.   Ρηο πξνβιεπφκελεο εγγπήζεηο 

Ζ.  Ρηο πξνβιεπφκελεο ξήηξεο 

Θ. Ρνλ ηξφπν επίιπζεο ησλ ηπρφλ δηαθνξψλ 

Η.  Ρνλ ηφπν θαη ρξφλν πιεξσκήο 

Ρν θείκελν ηεο ζχκβαζεο θαηηζρχεη θάζε άιινπ θεηκέλνπ ζην νπνίν ηνχην ζηεξίδεηαη, φπσο πξνζθνξά, 

πξνθήξπμε θαη απφθαζε θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο εθηφο θαηάδεισλ ζθαικάησλ ή παξαδξνκψλ. 

Πε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο, εθφζνλ ζπκθσλήζνπλ πξνο ηνχην  θαη  ηα  δχν ζπκβαιιφκελα  

κέξε κπνξεί  λα ηξνπνπνηείηαη  ε ζχκβαζε, χζηεξα απφ  γλσκνδφηεζε  ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ. 

 
 

ΑΟΘΟΝ 23: ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΞΟΝΚΖΘΔΡΖ- ΠΛΡΖΟΖΡΖ 

1. Θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο, ν Ξξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή,  ππνρξενχηαη  δε λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ νπνηεζδήπνηε  παξαηεξήζεηο  ηεο ζρεηηθά κε ηελ 

εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο. 

2. Ν Ξξνκεζεπηήο, εθφζνλ ηνπ δεηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα  Αξρή, ππνρξενχηαη λα παξίζηαηαη ζε ππεξεζηαθέο 

ζπλεδξηάζεηο πνπ  αθνξνχλ ηελ πξνκήζεηα  (ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο), παξνπζηάδνληαο  ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία 

γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιήςε απνθάζεσλ. 

3. Ν Ξξνκεζεπηήο ζα είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ηεο ηζρχνπζαο 

λνκνζεζίαο σο πξνο ην απαζρνινχκελν απφ απηφλ πξνζσπηθφ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο 

ζχκβαζεο.  Πε πεξίπησζε  νπνηαζδήπνηε  παξάβαζεο ή δεκίαο  πνπ πξνθιεζεί  ζε ηξίηνπο ππνρξενχηαη κφλνο 

απηφο πξνο απνθαηάζηαζή ηεο. 
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4. Ν Ξξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζε λα ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ 

απφ ηηο δηαηάμεηο ηηο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, νη νπνίεο  έρνπλ 

ζεζπηζζεί  κε ην δίθαην ηεο ·λσζεο,  ην Δζληθφ  Γίθαην, ζπιινγηθέο  ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο 

πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Ξαξάξηεκα  Σ ηνπ 

Ξξνζαξηήκαηνο Α‟ ηνπ Λ 4412/2016. 

5. Ν Ξξνκεζεπηήο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα πινπνηήζεη θαη λα παξαδψζεη ηελ πξνκήζεηα, ζχκθσλα κε 

ηα θαζνξηδφκελα  ζηα ζρεηηθά  άξζξα ηεο παξνχζαο,  εθηειψληαο πξνζεθφλησο  φιεο ηηο επηκέξνπο  εξγαζίεο, 

πνπ απηφ πεξηιακβάλεη, δηαζέηνληαο άηνκα  κε  ηελ  απαηηνχκελε  εκπεηξία, ηερλνγλσζία θαη ηθαλφηεηα ψζηε λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζχκβαζεο. 

6. Ν Ξξνκεζεπηήο  εγγπάηαη θαη θέξεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο  θαη επζχλεο, πνπ  πξνβιέπνληαη  ή απνξξένπλ απφ 

ηελ παξνχζα Πχκβαζε θαη ην Λφκν θαη ζε ζρέζε κε νπνηαδήπνηε εξγαζία εθηειείηαη απφ άηνκα, πνπ ζα 

αζρνιεζνχλ ή ζα παξάζρνπλ νπνηεζδήπνηε ππεξεζίεο ζε ζρέζε κε ηελ παξνχζα Πχκβαζε. Πε πεξίπησζε 

νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο ή δεκίαο πνπ πξνθιεζεί ζε ηξίηνπο ππνρξενχηαη κφλνλ απηφο πξνο απνθαηάζηαζή 

ηεο. 

7. Ν Ξξνκεζεπηήο ζα ελεξγεί κε επηκέιεηα θαη θξνληίδα, ψζηε λα εκπνδίδεη πξάμεηο ή παξαιείςεηο, πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα έρνπλ απνηέιεζκα αληίζεην κε ην ζπκθέξνλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο 

8. Απαγνξεχεηαη  ζηνλ Ξξνκεζεπηή λα  αλαζέζεη ζε ηξίηνπο νπνηεζδήπνηε  ππεπζπλφηεηεο  θαη επζχλεο, πνπ 

απνξξένπλ γηα απηφλ απφ ηελ παξνχζα. 

ΑΟΘΟΝ 24. ΙΝΗΞΝΗ ΝΟΝΗ 

Νη εηδηθφηεξνη φξνη ζηνπο νπνίνπο ππφθεηηαη ε εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχβαζεο πεξηιακβάλεηαη  ζην ζρέδην ηεο 

ζχκβαζεο ην νπνίν έρεη σο θαησηέξσ, επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε θαη απνηειεί αλαπφζπαζην 

ηκήκα απηήο. 

 

                                                                                                                   Ζ ΓΗΝΗΘΖΡΟΗΑ 

 

                                                                                                     ΑΛΑΠΡΑΠΗΑ  ΚΞΑΙΑΠΝΞΝΙΝ 

 

 

 

 

 

Δζσηεξηθή δηαλνκή 
- Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ 
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ΚΔΟΝΠ Γ΄: ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο είλαη ε ηαθηηθή θαη έθηαθηε ζπληήξεζε θαζψο θαη ε επηζθεπή ησλ εθάζηνηε 

παξνπζηαδφκελσλ βιαβψλ ησλ εμήο αλειθπζηήξσλ θαη αλπςσηηθψλ κεραληζκψλ ηνπ Λνζνθνκείνπ (ζχλνιν: 14 

ηεκ). Θα ηεξείηαη πάληα ε εθάζηνηε λνκνζεζία θαζψο θαη νη θαλφλεο ηεο ηέρλεο θαη ηεο επηζηήκεο θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο ζπληήξεζεο θαη ηεο απνθαηάζηαζεο ησλ βιαβψλ. 

Α. 8ΟΝΦΝ ΘΡΗΟΊΝ 

1. ΖΙΔΘΡΟΗΘΊΠ ΑΠΘΔΛΝΦΊΟΝΠ /ΓΔΜΗΊΠ - (ΛΝ.1) 

2. ΖΙΔΘΡΟΗΘΊΠ ΑΠΘΔΛΝΦΊΟΝΠ /ΑΟΗΠΡΔΟΊΠ – (ΛΝ.2) 

3. ΖΙΔΘΡΟΗΘΊΠ ΞΟΝΠΏΞΥΛ /5 ΑΡΊΚΥΛ – (ΛΝ.3) 

4. ΖΙΔΘΡΟΗΘΊΠ ΞΟΝΠΏΞΥΛ /3 ΑΡΊΚΥΛ – (ΛΝ.4) 

5. ΓΟΑΙΗΘΖ ΞΙΑΡΦΝΟΚΑ ΘΔΛΡΟΗΘΥΛ ΣΔΗΟΝΟΓΔΗΥΛ – (ΛΝ.5) 

Β. 4ΟΝΦΝ ΘΡΗΟΊΝ 

6. ΖΙΔΘΡΟΗΘΊΠ ΑΠΘΔΛΝΦΊΟΝΠ - (ΛΝ.6) 

7. ΖΙΔΘΡΟΗΘΊΠ ΞΟΝΠΏΞΥΛ/ 3 ΑΡΊΚΥΛ – (ΛΝ.7) 

Γ. ΘΡΊΟΗΝ ΝΊΘΝΠ ΑΓΔΙΦΛ 

8. ΓΟΑΙΗΘΊΠ – (ΛΝ.8)   

Γ. ΘΡΊΟΗΝ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘ  

      9. ΖΙΔΘΡΟΗΘΊ ΑΛΑΒΑΡΊΟΗΝ ΑΚΔΑ  

Δ. ΘΡΊΟΗΝ ΞΑΟΑΟΡΉΚΑΡΝΠ 

10. ΖΙΔΘΡΟΗΘΊΠ ΞΟΝΠΏΞΥΛ/2 ΑΡΊΚΥΛ – (ΛΝ.9) 

11. ΖΙΔΘΡΟΗΘΊΠ ΑΠΘΔΛΝΦΊΟΝΠ – (ΛΝ.10)     

      12. ΓΟΑΙΗΘΈ ΞΙΑΡΦΊΟΚΑ ΠΘΝΞΗΓΗΏΛ 

ΠΡ. ΘΡΊΟΗΝ ΈΒΟΝ 63-67 

13. ΓΟΑΙΗΘΊΠ ΞΟΝΠΏΞΥΛ - (ΛΝ.11) 

Ε. KΡΊΟΗΝ ΝΓΝΌ ΦΑΟΑΛΡΆΡΥΛ 

      14. ΖΙΔΘΡΟΗΘΊΠ ΑΛΔΙΘΠΡΈΟΑΠ – (ΛΝ.12) 

 

ΞΟΝΠΝΛΡΑ - ΔΘΛΔΠ – ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΠΛΡΖΟΖΡΖ (ΔΞΗΠΘΔΖ ΒΙΑΒΥΛ-ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ) - 

ΞΟΝΠΝΛΡΑ ΠΛΡΖΟΖΡΖ: 

1. Θα πξέπεη λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθφ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ISO:9001-2008 ή ηζφηηκν σο ηελ 

ζπληήξεζε αλειθπζηήξσλ/ αλπςσηηθψλ κεραληζκψλ.  

2. Ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηελ απφ ηνλ Λφκν ζρεηηθή άδεηα ζπλεξγείνπ ζπληήξεζεο 

αλειθπζηήξσλ θαη ηελ νπνία πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ζηνλ δηαγσληζκφ. 

3. Ρν πξνζσπηθφ ηνπ ζπλεξγείνπ ζπληήξεζεο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηηο απαξαίηεηεο απφ ηνλ λφκν άδεηεο 

ηερληθψλ αλειθπζηήξσλ. 

Απαηηείηαη ε επίζθεςε ησλ ππνςεθίσλ κεηνδνηψλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ αλειθπζηήξσλ θαη ε ρνξήγεζε 
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βεβαίσζεο απφ ηελ Ρ γηα λα είλαη έγθπξε ε ζπκκεηνρή ηνπ ζηνλ δηαγσληζκφ ψζηε λα ιάβεη γλψζε ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ 

 

Α. ΠΛΡΖΟΖΠΖ   

  Ν ζπληεξεηήο ππνρξενχηαη ζε πιήξε, επηκειή αλειιηπή θαη ππεχζπλε ζπληήξεζε ησλ παξαπάλσ 

αλειθπζηήξσλ θαη αλπςσηηθψλ κεραληζκψλ ηνπ Λνζνθνκείνπ, ζε ηαθηηθή θαη έθηαθηε, ππφ ηνπο εμήο 

ηνπιάρηζηνλ ελδεηθηηθνχο φξνπο: 

α) Ζ ζπληήξεζε ζα εθηειείηαη θαζ΄ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο Πχκβαζεο θαη ν Ππληεξεηήο ζα επζχλεηαη γηα ηελ 
αθξηβή θαη πηζηή ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ: 

-ηνλ ΔΙΝΡ 81.1 θαη 81.2 
-ηελ Θ..Α 18173/88 

-ηεο θνηλήο πνπξγηθήο Απφθαζεο F9.2/νηθ.32803/1388/1997/, 

-ηεο ΘΑ θαη ηεο αξηζ.πξση.18173/30-08-88 (ΦΔΘ 664/Β/09-09-88). «Θαηαζθεπή, εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία 
ειεθηξνθίλεησλ αλειθπζηήξσλ» θαζψο θαη θάζε θείκελεο λνκνζεζίαο πνπ δηέπεη ηελ αζθάιεηα θαη ιεηηνπξγία 

ησλ αλειθπζηήξσλ 
-θαη ηελ πνπξγηθή Απφθαζε νηθ.Φ.Α/9.2/νηθ.28425/2008-ΦΔΘ:2604/Β‟/22.12.2008, Ππκπιήξσζε δηαηάμεσλ 

ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ ,φπσο ηζρχεη. 

 
β) Ζ ζπληήξεζε ζα πξαγκαηνπνηείηαη ππνρξεσηηθψο ηνπιάρηζηνλ δπν (2) θνξέο ηνλ κήλα θαηά ηηο εξγάζηκεο 

εκέξεο, απφ 07:00 έσο θαη 15:00, αλεμαξηήησο ππάξμεσο ή κε βιάβεο θαηά ηέηνην ηξφπν εμαζθαιίδνληαο 

θαλνληθή, αζθαιή θαη αθίλδπλν ιεηηνπξγία ησλ αλειθπζηήξσλ, επί ηε βάζε φισλ ησλ θαλφλσλ ηεο ηέρλεο θαη 

ηεο ηερληθήο θαη ζπκθψλσο πξνο ηηο δηαηάμεηο ησλ λφκσλ θαη θαλνληζκψλ πνπ ηζρχνπλ. 

Ζ ζπληήξεζε πνπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη ππνρξεσηηθά δχν (2) θνξέο ηνλ κήλα ζα θαηαρσξείηαη ζε εηδηθφ βηβιίν 

πνπ ζα ηεξείηαη ζηελ Ρ.. Ρν δε βηβιίν ζα πξέπεη λα είλαη ζεσξεκέλν απφ ηελ αληίζηνηρε αξκφδηα ππεξεζία 

(Γήκνο Αζελαίσλ – ηνκέαο αλειθπζηήξσλ). 

γ) Ν ζπληεξεηήο ή ν εθάζηνηε εθπξφζσπνο ηνπ καδί κε ην αξκφδην κεραληθφ ηεο Ρ. ηνπ Λνζνθνκείνπ δένλ 

φπσο, γηα ηνλ θαζέλα αλειθπζηήξα θερσξηζκέλσο ελεκεξψλεη ην εηδηθφ βηβιίν ζπληήξεζεο θαη επηζεψξεζεο, ην 

ζεσξεκέλν απφ ηνλ Γήκν Αζελαίσλ (ηκήκα αλειθπζηήξσλ) πνπ ζα επξίζθεηαη ζηελ Ρ. ηνπ ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ, 

φπνπ ζα αλαγξάθνληαη θαηά ζεηξά νη επηζεσξήζεηο ηνπ αλειθπζηήξα, νη ηπρφλ αιιαγέο εμαξηεκάησλ, σο θαη νη 

ππνδείμεηο ηνπ ζπληεξεηή, ν νπνίνο ζα ππνγξάθεη απηφ θαζ΄ εθάζηε επηζεψξεζε, καδί κε ηελ επηηξνπή πνπ ζα 

νξηζζεί πξνο ηνχην απφ ηελ ππεξεζία. 

δ) Ν ζπληεξεηήο ζα ηεξεί βηβιίν ζπληήξεζεο – επηζθεπήο – ειέγρνπ ζεσξεκέλν (ή κε) γηα θάζε αλειθπζηήξα 

ρσξηζηά ζην θάζε κεραλνζηάζην  κε αλαιπηηθή πεξηγξαθή θάζε παξέκβαζεο ζε απηνχο. 

ε) Ζ ππφ ηνπ Λφκνπ πξνβιεπφκελε αζθάιηζε ησλ αλειθπζηήξσλ ηπγράλεη ππνρξεσηηθή θαη βαξχλεη εμ΄ 

νινθιήξνπ ηνλ ζπληεξεηή, θαη ν νπνίνο επζχλεηαη απνιχησο θαη απνθιεηζηηθά γηα θάζε αηχρεκα, ν κε γέλνηην, 

ήζειε ηπρφλ ζπκβεί, νπσζδήπνηε θαηά ηελ επίβιεςε, ζπληήξεζε, ιεηηνπξγία ή ηελ ελ γέλεη ρξήζε ησλ 

αλειθπζηήξσλ θαη αλπςσηηθψλ κεραληζκψλ, εηο απηφ ηνχην ην πξνζσπηθφ, ε εηο νηνλδήπνηε ηξίην, ζπλεπεία 

πξάμεο ηνπ ζπληεξεηή, ή παξάιεςεο ηνπ θαηά ηελ επίβιεςε ή ζπληήξεζε, ή ηπραίνπ γεγνλφηνο. Ρν κηθξφηεξν 

πνζφ αζθάιηζεο ζα θαιχπηεη ηελ επζχλε, γηα κεκνλσκέλν αηχρεκα ελφο αηφκνπ κέρξη ηνπ πνζνχ 

30.000,00EURO θαη γηα νκαδηθφ αηχρεκα ηνπιάρηζηνλ γηα 60.000,00 EURO ή φηη πξνβιέπεηαη απφ ηελ ηζρχνπζα 

λνκνζεζία σο πξνο ηα θαηψηεξα πνζά. Δλ ηνηαχηε πεξηπηψζεη ν ζπληεξεηήο ππνρξενχηαη λα παξέκβεη εηο ηελ 

δίθε, αλαιακβάλσ εμ΄ νινθιήξνπ θαη κε ίδηεο δηθέο ηνπ δαπάλεο ηνλ δηθαζηηθφ αγψλα, ηηζεκέλνπ ηνπ Γεληθνχ 

Λνζνθνκείνπ Αζελψλ «ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ» εθηφο δίθεο, θαη λα επσκηζζεί ν ίδηνο ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηαζδήπνηε 

δηθαζηηθήο απφθαζεο. Απνθιεηζηηθφο ππεχζπλνο έλαληη ηξίησλ ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή αμηψζεσλ είλαη ν 
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ζπληεξεηήο θαη φρη ε Ρ. ηνπ Λνζνθνκείνπ ιφγσ ηεο εμεηδίθεπζεο ηνπ ζην αληηθείκελν θαη ηελ λνκνζεζία.  

ζη) Πηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Ππληεξεηή ζα είλαη θαη ε ππνβνήζεζε ηνπ θνξέα Διέγρνπ θαη Ξηζηνπνίεζεο ησλ 

αλειθπζηήξσλ (θαη φρη ηα έμνδα έθδνζεο ησλ πηζηνπνηεηηθψλ θαη ε ηπρφλ επηζθεπαζηηθέο παξεκβάζεηο πν ζα 

πξνθχςνπλ απφ απηά ).    

Β) ΔΞΗΠΘΔΖ ΒΙΑΒΥΛ ΠΔ 24ΥΟΖ ΒΑΠΖ   

Ξξνο ηνχην ππνρξενχηαη λα δειψζεη εηο ηνλ εθπξφζσπν ηνπ Λνζνθνκείνπ ηελ αθξηβή δηεχζπλζε θαη ηνλ αξηζκφ 

ηειεθψλνπ ηνπ θέληξνπ βιαβψλ, ψζηε θαζ΄ φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ 24σξνπ λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε κεη‟ απηνχ 

επηθνηλσλία απεπζείαο νθεηιψλ φπσο, άλεπ ηδηαηηέξαο ακνηβήο πξνζέιζεη ζην Λνζνθνκείν εληφο δπν (2) σξψλ 

ην αξγφηεξν, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ Θπξηαθψλ θαη αξγηψλ, απφ ηεο πξψηεο αλαδεηήζεψο ηνπ, πξνο 

απνθαηάζηαζε βιάβεο, ή ιφγσ άιιεο ηηλφο εθηάθηνπ αηηίαο θαη πέξαλ ηεο δηαξθνχο παξνπζίαο ηερληθνχ. 

Η) Ν ζπληεξεηήο ππνρξενχηαη λα επηζθεπάδεη κε δηθή ηνπ επζχλε θαη δαπάλε, ζχκθσλα κε ηελ πξνζθνξά ηνπ 

φιεο  αλεμαηξέησο ηηο επηζθεπάζηκεο βιάβεο πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ ζηνπο παξαπάλσ αλειθπζηήξεο θαη γηα ηηο 

νπνίεο δελ απαηηνχληαη ηδηαίηεξα αληαιιαθηηθά.  

Πε πεξίπησζε πνπ απαηηνχληαη αληαιιαθηηθά κεγάιεο αμίαο (π.ρ: άλσ ησλ 150€ + ΦΞΑ) ζα πξέπεη λα 

ελεκεξψζεη ακέζσο ηελ πεξεζία γηα ην θφζηνο απηψλ, ψζηε λα ιάβεη ηελ απαξαίηεηε έγθξηζε. Πε πεξηπηψζεηο 

αξγηψλ θαη κε εξγάζηκσλ εκεξψλ θαη εθφζνλ απφ ηελ πηζαλή δπζιεηηνπξγία ηνπ αλειθπζηήξα πξνθχπηεη 

επηβάξπλζε ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ Λνζνθνκείνπ, ν Ππληεξεηήο ζα πξέπεη λα ιάβεη ηνπιάρηζηνλ ηελ 

πξνθνξηθή έγθξηζε ηεο πεξεζίαο ψζηε λα πξνκεζεπηεί θαη λα αληηθαηαζηήζεη ην ειαηησκαηηθφ αληαιιαθηηθφ 

θαη ελ γέλεη λα απνθαηαζηαζεί ε βιάβε.    

ΗΗ) Γεληθψο ελ πεξηπηψζεη κε επξέζεσο ηνπ ζπληεξεηή ή αξλήζεψο ηνπ ή θαζπζηεξήζεσο αθίμεσο ηνπ, ην 

Λνζνθνκείν δηθαηνχηαη λα αλαζέζεη εηο ηξίηνπο ηελ απνθαηάζηαζή ηεο βιάβεο, άλεπ ηδηαηηέξαο εηδνπνηήζεσο ηνπ 

ζπληεξεηή, εθπηπηνπζψλ   ησλ ζρεηηθψλ δαπαλψλ εθ ηεο κεληαίαο ακνηβήο ηνχηνπ, ελψ ζπγρξφλσο ην ηνηνχην 

ζπκβάλ, ζα δχλαηαη λα ζεσξεζεί ππαίηηα παξάβαζε νπζηψδνπο ηνπ παξφληνο. Βιάβεο πνπ απαηηνχλ γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε ησλ αληαιιαθηηθά εθηφο ησλ πιηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ πξνζθνξά, ζα ρξεψλνληαη 

ηδηαηηέξσο πιελ αλ δηαηίζεληαη απφ ην Λνζνθνκείν, ζε θάζε δε πεξίπησζε ηε ρξέσζε θαη δηάζεζε ηέηνησλ 

αληαιιαθηηθψλ ζα γίλεηαη θαηφπηλ πξνεγθξίζεσο θαη επνπηείαο ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηνπ Λνζνθνκείνπ.  

 Πε πεξίπησζε δηαθσλίαο ην Λνζνθνκείν δηθαηνχηαη λα απνθαηαζηήζεη ηελ βιάβε κε φπνην ηξφπν θξίλεη απηφ 

πξνζθνξφηεξν. 

ΗΗΗ) Ν ζπληεξεηήο ππνρξενχηαη επίζεο λα επηδεηθλχεη θαηά θαηξνχο ζε πξφζσπα νξηδφκελα απφ ηελ ππεξεζία, 

ηνπο αλαγθαίνπο ρεηξηζκνχο γηα ηελ απειεπζέξσζε εγθισβηζζέλησλ αηφκσλ, ή γηα ηελ δηαθνπή ιεηηνπξγίαο ησλ 

αλειθπζηήξσλ, εάλ επηζεκαλζεί βιάβε ζε απηνχο.  

IV) Πε πεξίπησζε δηαπίζησζεο ππφ ηνπ ζπληεξεηή ζε θάπνηνλ αλειθπζηήξα, ζνβαξήο βιάβεο πνπ ζέηεη ζε 

θίλδπλν ηελ δσή ησλ επηβαηψλ, ηίζεηαη ππ΄ απηνχ ακέζσο εθηφο ρξήζεσο, αλαξησκέλσλ  επί ησλ ζπξψλ ησλ 

εηδηθψλ πηλαθίδσλ έλδεημεο βιάβεο θαη ζεκεησκέλνπ ηνπ γεγνλφηνο εηο ην νηθείν βηβιίν επηζεψξεζεο . 

V) Δάλ αλειθπζηήξαο ιφγσ βιάβεο νζνλδήπνηε ζνβαξήο εθηφο ιεηηνπξγίαο πιένλ ησλ δεθαπέληε ζπλερψλ 

εκεξψλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, ηφηε απηνκάησο ζα γίλεηαη αληηζηνίρσο θαη αλαιφγσο πεξηθνπή εθ ηεο κεληαίσο 

απνδεκηψζεσο ηνπ ζπληεξεηή. Υζαχησο δελ ζα γίλεη ηειηθή εμφθιεζε, εάλ θαηά ηελ εκέξα ιήμεο ηεο 

ζπκβάζεσο πθίζηαληαη ζε εθθξεκφηεηα βιάβεο ησλ αλειθπζηήξσλ. 

VI) Γηα πάζα βιάβε ή δεκηά εηο ηνπο αλειθπζηήξεο ή ηηο θηηξηαθέο θαη ινηπέο εγθαηαζηάζεηο πνπ πξνμελήζεθε 

νπσζδήπνηε ππαηηηφηεηα ηνπ ζπληεξεηή ή ησλ ζπλεξγείσλ ηνπ, επζχλεηαη απηφο απεξηνξίζησο θαη ππνρξενχηαη 

εηο ηελ απνθαηάζηαζή ηεο, ακέζσο κε ίδηνπ απηνχ δαπάλεο. Ίζν ρξφλν δηαξθεί ηνηαχηε βιάβε ηνπ 
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αλειθπζηήξα, δελ ζα θαηαβάιιεηαη εηο απηφλ κεληαία ακνηβή ζπληεξήζεσο.  

 

Γ. ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΠΛΡΖΟΖΠΔΥΠ 

α) Ρν δηα ηελ ζπληήξεζε ππφ ηνπ ζπληεξεηή ρξεζηκνπνηνχκελν πξνζσπηθφ δένλ λα είλαη ην ππφ ησλ θεηκέλσλ 

δηαηάμεσλ πξνβιεπφκελν, απαγνξεπκέλεο ηεο ρξεζηκνπνηήζεσο αθαηάιιεισλ αηφκσλ, ή ηεο αλάζεζεο ηνπ 

έξγνπ εηο ηξίηνπο ππεξγνιαβηθψο. Ρν πξνζσπηθφ ηνπ ζπληεξεηή ζα δηαζέηεη απαξαίηεηα άδεηα ηερληθνχ 

αλειθπζηήξσλ νη νπνίεο ζα θαηαηεζνχλ κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απφ ηνλ αλάδνρν. 

β) Αλαιακβάλεη λα δηαζέηεη ζην Λνζνθνκείν έλα (1) ηνπιάρηζηνλ αδεηνχρν ηερλίηε αλειθπζηήξσλ ζε 

θαζεκεξηλή βάζε ζην πξσηλφ σξάξην (07.00-15.00) φιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο.  

Πε 24σξε βάζε ηηο εκέξεο γεληθήο εθεκεξίαο (δει. αλά 4 εκέξεο) αλαιακβάλεη λα θαιχπηεη θαη ηηο ηξείο βάξδηεο 

κε θαηάιιειν ηερληθφ πξνζσπηθφ. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ν ζπληεξεηήο πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζε θιήζεηο γηα απνθαηάζηαζε βιαβψλ θαζ‟ φιν ην 

24σξν φιεο ηηο εξγάζηκεο θαη ηηο κε εξγάζηκεο εκέξεο (Παββαηνθχξηαθα θαη Αξγίεο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ). Γηα 

έθηαθηεο (θαη ζνβαξέο πεξηπηψζεηο) ν αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε δηάζεζεο αλάινγνπ ηεο βιάβεο 

ζπλεξγείνπ. 

Γηα ηελ θαζεκεξηλή παξνπζία ηνπ αδεηνχρνπ ηερληθνχ ηεο εηαηξείαο ζπληήξεζεο ζην Λνζνθνκείν ζα ηεξείηαη 

παξνπζηνιφγην πξνζέιεπζεο – απνρψξεζεο ην νπνίν ζα επηζεσξείηαη θαη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο 

εξγαζηψλ ψζηε λα ζπληάζζεηαη ην ηειηθφ πξαθηηθφ κεληαίαο παξαιαβήο, θαζψο θαη βηβιίν θαζεκεξηλήο εξγαζίαο 

θαη ειέγρνπ ζηνπο αλειθπζηήξεο, επηπιένλ ηνπ ζεσξεκέλνπ βηβιίνπ ζπληήξεζεο. 

γ) Ρν θαζ΄ φιε ηελ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζπκβάζεσο ρξεζηκνπνηνχκελν θαηά ηα αλσηέξσ ππφ ηνπ εξγνιάβνπ 

πξνζσπηθφ, πνπ ζα δηεμάγεη ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο, νπδεκία απνιχησο ζρέζε ή ππεξεζηαθή εμάξηεζε ζα έρεη 

εληφο ηνπ Λνζνθνκείνπ, απνθιεηζηηθφο δε εξγνδφηεο απηνχ ζα είλαη ν Ππληεξεηήο. Ρν πξνζσπηθφ ηνχην, δένλ 

φπσο ηπγράλεη αζθαιηζκέλν εηο ην ΗΘΑ, ή έηεξν αξκφδην Αζθαιηζηηθφ Νξγαληζκφ δηα πιήξε αζθάιηζε, 

πεξηιακβάλνπζα θαη ηελ ηνηαχηε θαηά ηνπ θηλδχλνπ εμ΄ αηπρεκάησλ, ηνπ εξγνιάβνπ επηβαξπλφκελνπ θαη 

επζπλφκελνπ απνθιεηζηηθψο, γηα ηελ έγθαηξε θαη θαλνληθή θαηαβνιή ησλ θαηά λφκν απνδνρψλ θαη επηδνκάησλ, 

σο θαη ησλ νηθείσλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ. Ρν πξνζσπηθφ ηνπ ζπληεξεηή δελ ζα κπνξεί λα έρεη αμηψζεηο απφ 

ην Λνζνθνκείν ζε πεξηπηψζεηο κε θαηαβνιήο απφ ηλ ζπληεξεηή ησλ δεδνπιεπκέλσλ, ηπρφλ αηπρήκαηνο ή 

άιιεο αηηίαο. 

δ) γηεηλή θαη αζθάιεηα ηεο εξγαζίαο: Απνθιεηζηηθφο ππεχζπλνο γηα ηελ .Α.Δ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Ππληεξεηή 

είλαη ν ίδηνο θαη ζα πξέπεη λα θξνληίδεη γηα απηή ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. Ρν Λνζνθνκείν θαη ε Ρ. 

νπδεκία επζχλε θέξνπλ ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Ππληεξεηή απφ έιιεηςε κέηξσλ 

πξνζηαζίαο ή άιιεο αηηίαο. Γηα ην ιφγν απηφ ν Ππληεξεηήο ππνρξενχηαη λα δειψζεη ην φλνκα ηνπ Ρερληθνχ 

Αζθαιείαο πνπ ζα δηαζέηεη θαη ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ην πξνζσπηθφ ζπληήξεζεο ηνπ ζην Λνζνθνκείν.    

ε) Ρα εκεξνκίζζηα, νη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο θαη ινηπέο επηβαξχλζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ ζπληήξεζεο θαη 

επίβιεςεο, σο θαη ηα νδνηπνξηθά ηνχησλ βαξχλνπλ εμ‟ νινθιήξνπ ηνλ ζπληεξεηή. 

ΞΝΗΛΗΘΔΠ ΟΖΡΟΔΠ   

Πε πεξίπησζε πνπ ν ζπληεξεηήο ήζειε παξαβεί φξν ή φξνπο ηεο παξνχζαο, ή ήζειε εθηειέζεη πιεκκειψο ηηο 

εξγαζίεο ζπληήξεζεο ησλ αλειθπζηήξσλ, ζα κεηψλεηαη  ε ακνηβή ζην ήκηζπ ηεο κεληαίαο ζπληήξεζεο εάλ 
ηνχην ήζειε επαλαιεθζεί γηα δεχηεξε θνξά. 
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Δάλ ν ζπληεξεηήο εμαθνινπζεί λα παξαβαίλεη ηνπο φξνπο ηεο ζπκβάζεσο, θεξχζζεηαη έθπησηνο κε απφθαζε 
ηνπ Γ.Π  ηνπ Λνζνθνκείνπ, ρσξίο δηθαζηηθή ή άιιε ηηλά παξέκβαζε, παξαηηνχκελνο απφ ηνχδε θάζε πξνζβνιήο 

ή έλζηαζεο δηθαζηηθήο ή εμψδηθνπ, θαηά ηεο απφθαζεο ηνπ Γ.Π πεξί θεξχμεσο εθπηψηνπ θιπ. Δπίζεο ε εγγχεζε 
θαιήο εθηειέζεσο, θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Λνζνθνκείνπ θαη εηδηθφηεξα: 

α) Πηελ πεξίπησζε πνπ θιεζεί ν ζπληεξεηήο γηα απνθαηάζηαζε βιάβεο θαη θαζπζηεξήζεη λα πξνζέιζεη πιένλ 
ησλ δπν (2) σξψλ ζα ηνπ επηβάιιεηαη πνηλή 300,00€. Ζ ίδηα  πνηλή ζα ηνπ επηβάιιεηαη γηα θάζε κηα ησλ 

αλσηέξσ πεξηπηψζεσλ ειέγρνπ ηνπ ρξφλνπ απνθαηάζηαζεο ησλ βιαβψλ. 

β) Πε πεξίπησζε πνπ ην ζχλνιν ησλ πνηλψλ ππεξβεί ην πνζφ ηνπ 3.000,00 EURO ή  παξνπζηαζηεί ε ίδηα βιάβε 

3 θνξέο ηνλ κήλα κπνξεί ην Λνζνθνκείν λα θεξχμεη ηνλ ζπληεξεηή έθπησην. Ζ επηβνιή ηεο πνηλήο ζα 
ζπληειείηαη κε απφθαζε ηνπ Γ..Π ηνπ Λνζνθνκείνπ κεηά απφ εηζήγεζε ηεο επηηξνπήο παξαθνινχζεζεο ηεο   

ιεηηνπξγίαο ησλ αλειθπζηήξσλ. 

γ) Ζ πνηλή ζα εηζπξάηηεηαη κε παξαθξάηεζε ηνπ πνζνχ απφ ηηο απαηηήζεηο ηνπ ζπληεξεηή. 

δ) Πην δηάζηεκα κεηαμχ δπν πξνιεπηηθψλ ζπληεξήζεσλ γηα θάζε θιήζε, έζησ θαη εάλ αληαπνθξίλεηαη ζεηηθά 

ζηελ θιήζε ινγίδεηαη εηο βάξνο ηνπ έλαο βαζκφο αζπλέπεηαο (Β.Α) θαη θάζε θνξά 3 (Β.Α) εληφο ηνπ ηδίνπ 

15/λζεκέξνπ επηβάιιεηαη πξφζηηκν 60,00 EURO (αλά αλειθπζηήξα) 

ΓΖΙΥΠΖ ΓΛΑΡΝΡΖΡΑΠ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΡΥΛ ΠΓΘΔΘΟΗΚΔΥΛ ΑΛΑΙΘΠΡΖΟΥΛ 

ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΖ ΔΗΛΑΗ Ζ ΔΓΓΟΑΦΖ Γήισζε ηνπ ππνςήθηνπ κεηνδφηε φηη ζε φινπο ηνπ αλειθπζηήξεο θαη 

αλπςσηηθνχο κεραληζκνχο ππάξρεη δπλαηφηεηα επέκβαζεο ρσξίο πξφζζεηε επηβάξπλζε ιφγσ κε εχξεζεο ηνπ 
ινγηζκηθνχ, ει. ζρέδησλ ή αληαιιαθηηθψλ, θιπ. Πε αληίζεηε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ην αθξηβέο 

θφζηνο, ην νπνίν ζα ιεθζεί ππφςε θαηά ηελ αμηνιφγεζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ζε πεξίπησζε επηπιένλ 
νηθνλνκηθήο επηβάξπλζεο ηνπ Λνζνθνκείνπ απηφ ζα θξηζεί απφ ηελ επηηξνπή δηαγσληζκνχ έλα είλαη ζπκθέξνλ 

γηα απηφ.  

 ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ-ΡΝΞΝΘΔΡΖΠΖ ΑΛΡΑΙΙΑΘΡΗΘΥΛ 

Ν ζπληεξεηήο ακέζσο κφιηο δηαπηζηψζεη φηη ζε θάπνην αλειθπζηήξα ρξεηάδεηαη αληηθαηάζηαζε θάπνηνπ 

επηκέξνπο εμαξηήκαηνο, νθείιεη λα ην αλαθέξεη εγγξάθσο, αλαθέξνληαο θαη ηελ αμία ηνπ πιηθνχ απηνχ πνπ 

έρεη ζπκθσλεζεί ε ηηκή απηνχ, βάζεη ηνπ πίλαθα αληαιιαθηηθψλ,  κε ηελ πεξηγξαθή ηεο πξνκήζεηαο λα 
γξάθεηαη ζην δειηίν (εληνιή) πνπ ζα ηεξεί ε Ρερληθή πεξεζία ηνπ Λνζνθνκείνπ. Ρν Λνζνθνκείν, φκσο δηα ηεο 

αξκφδηαο ππεξεζίαο ηνπ, δελ δεζκεχεηαη λα πξνκεζεπηεί απφ άιιε πεγή ην ππφ αληηθαηάζηαζε αληαιιαθηηθφ ή 
λα θξίλεη σο κε ζπκθέξνπζα ή σο κε αλαγθαία ηελ αληηθαηάζηαζε θαη λα δεηήζεη απφ ηνλ ζπληεξεηή λα 

επηκείλεη ζηελ επηζθεπή ηνπ ππάξρνληνο. Αλ απηφ ηειηθά αληηθαηαζηαζεί απφ ηνλ ζπληεξεηή, ε πιεξσκή ηνπ 

ζπληεξεηή, ζα γίλεηαη κεηά ηελ ηηκνιφγεζε θαη κε πξνζθφκηζε ηεο εληνιήο, θαη εθ΄  φζνλ πηζηνπνηείηαη ε θαιή 
εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή ηνπ Ηδξχκαηνο. 

Ν ζπληεξεηήο ππνρξενχηαη ζηελ δηαζθάιηζε stock αληαιιαθηηθψλ ζηηο απνζήθεο ηνπ ή ζην Λνζνθνκείν, ζε 

αληαιιαθηηθά πνπ έρνπλ ζπλήζε βιάβε, φπσο θνκβίσλ θιήζεο, κπαηαξηψλ alarm, ιακπηήξσλ, θνθ, ψζηε λα 

κελ ππάξρεη θαζπζηέξεζε ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ αλειθπζηήξσλ.     

Απαξαίηεηε είλαη ε πξνζθφκηζε πηζηνπνηεηηθψλ ISO/CEMARK  ησλ ππφ πξνκήζεηα δεηνχκελσλ εηδψλ ηνπ 
δηαγσληζκνχ, θαζψο θαη ζήκαλζεο CE ηνπ πξνζθεξφκελνπ πξντφληνο πνπ λα πιεξνί ηνπο Δπξσπατθνχο θαη 

δηεζλείο θαλνληζκνχο αζθαιείαο, φηαλ απηά παξαγγέιλνληαη  . 

ΘΑΡΑΙΝΓΝΠ  ΠΣΛΝΡΔΟΥΛ ΑΛΡΑΙΙΑΘΡΗΘΥΛ ΓΗΑ ΡΝΠ ΑΛΔΙΘΠΡΖΟΔΠ ΡΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ 

Νη ηηκέο ησλ αληαιιαθηηθψλ πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ θαη ηελ εξγαζία αληηθαηάζηαζεο ζα είλαη δεζκεπηηθέο 

θαζ΄φιε ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. Ν ππνςήθηνο κεηνδφηεο ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη ηνλ πίλαθα απηφ κε ηηο 

δηθέο ηνπ πξνζθεξφκελεο ηηκέο νη νπνίεο δελ ζα πξέπεη λα μεπεξλάλε ηηο παξαθάησ.  
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ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ 2ε 

Α/Α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΚΝΛΑΓΑ ΡΗΚΖ ΚΝΛ (€) 

1 ΠΟΚΑΡΝΠΣΝΗΛΝ  ΥΠ  Φ13  8Σ19 ΑΛΑ Κ 5.65 

2 ΔΞΑΦΖ  ΞΝΟΡΑΠ ΡΔΚ 14.52 

3 ΖΙΔΘΡΟΝΛΝΚΝΠ  ΗΠΣΝΠ        ΥΠ  40Α ΡΔΚ 71.77 

4 ΖΙΔΘΡΟΝΛΝΚΝΠ  ΗΠΣΝΠ        ΥΠ  80Α ΡΔΚ 115.32 

5 ΖΙΔΘΡΟΝΛΝΚΝΠ  ΗΠΣΝΠ        ΥΠ  100Α ΡΔΚ 127.42 

6 Κ/Π  ΞΝΙΙΥΛ  ΔΜΝΓΥΛ  ΚΝΛΝΦΑΠ        300KVA ΡΔΚ 83.87 

7 M/Π      -"-             -"-       ΡΟΗΦΑΠ.         300KVA ΡΔΚ 143.55 

8 M/Π      -"-             -"-       ΚΝΛΝΦΑΠ      600KVA ΡΔΚ 107.26 

9 M/Π      -"-             -"-       ΡΟΗΦΑΠ.         600KVA ΡΔΚ 131.45 

10 ΞΔΟΗΔΙΗΜΖ ΞΖΛΗΝ ΦΟΔΛΝ ΓΗΑ ΚΖΣΑΛΖ ΥΠ 10HP ΡΔΚ 138.71 

11 ΞΔΟΗΔΙΗΜΖ ΞΖΛΗΝ ΦΟΔΛΝ ΓΗΑ ΚΖΣΑΛΖ ΥΠ    20HP ΡΔΚ 158.87 

12 ΒΝΖΘΖΡΗΘΝΗ ΖΙΔΘΡΟΝΛΝΚΝΗ ΑC Έ DC   2 Έ  3  ΔΞΑΦΥΛ ΡΔΚ 21.77 

13 ΣΟΝΛΗΘΝ ΒΝΖΘΖΡΗΘΥΛ ΘΘΙΥΚΑΡΥΛ ΡΔΚ 48.39 

14 13ΖΙΔΘΡΟΝΛΝΚΝΠ  ΓΖΠ  ΚΔ  ΔΞΑΛΑΦΝΟΑ ΡΔΚ 33.06 

15 ΥΘΖΡΖΟΑΠ  ΞΝΟΡΑΠ                ΡΔΚ 28.23 

16 ΙΑΠΡΗΣΝ  ΥΘΖΡΖΟΑ  ΞΝΟΡΑΠ ΡΔΚ 4.84 

17 ΘΙΔΗΓΑΟΗΑ  ΑΞΙΖ  ΑΛΡΗΘ/ΠΖ  ΚΔ  ΝΚΝΗΑ ΡΔΚ 28.23 

18      -"-              -"-         -"-          ΚΔ  ΑΙΙΝ  ΡΞΝ ΡΔΚ 36.29 

19      -"-          ΓΗΞΙΖ       -"-          ΚΔ  ΝΚΝΗΑ ΡΔΚ 40.32 

20      -"-              -"-         -"-          ΚΔ  ΑΙΙΝ  ΡΞΝ ΡΔΚ 48.39 

21      -"-         ΑΞΙΖ         -"-          ΚΔ ΡΞΝ  ΔΙΝΡ ΡΔΚ 30.65 

22      -"-         ΓΗΞΙΖ        -"-           ΚΔ ΡΞΝ  ΔΙΝΡ ΡΔΚ 53.23 

23 ΚΞΟΑΡΠΝ  ΘΙΔΗΓΑΟΗΑΠ ΡΔΚ 12.10 

24 ΦΔΟΚΝΗΡ  ΓΗΑ  ΚΖΣΑΛΖ  ΥΠ      10HP ΡΔΚ 91.13 

25 ΦΔΟΚΝΗΡ  ΓΗΑ  ΚΖΣΑΛΖ  ΥΠ      20HP ΡΔΚ 122.58 

26 ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖ  ΓΗΑΘΝΞΡΖ  ΣΔΗΙΝΠ  ΓΑΞΔΓΝ ΡΔΚ 20.16 

27 ΑΡΝΚΑΡΝΠ ΖΙΔΘΡΟΝΘΗΛΖΡΖΟΑ ΥΠ 10HP ΚΔ ΘΔΟΚΗΘΝ ΡΔΚ 108.06 

28 ΑΡΝΚΑΡΝΠ ΖΙΔΘΡΟΝΘΗΛΖΡΖΟΑ ΥΠ 20HP ΚΔ ΘΔΟΚΗΘΝ ΡΔΚ 142.74 

29 ΘΔΟΚΗΘΝ ΡΟΗΦΑΠΗΘΝ ΖΙΔΘΡΟΝΛΝΚΝ ΡΔΚ 38.71 

30 ΑΛΝΟΘΥΡΖΠ  ΥΠ  5Α ΡΔΚ 9.68 

31 ΑΛΝΟΘΥΡΖΠ  ΥΠ  10Α ΡΔΚ 12.10 

32 ΞΘΛΥΡΖΠ     ΥΠ  1000 ΚF ΡΔΚ 6.45 

33 ΓΗΝΓΝΠ  ΡΔΚ 3.23 

34 ΔΞΗΡΖΟΖΡΖΠ  ΡΑΠΖΠ ΡΔΚ 25.81 

35 ΓΗΑΘΝΞΡΔΠ  ΒΝΖΘΖΡΗΘΥΛ  ΘΘΙΥΚΑΡΥΛ ΡΔΚ 29.03 

36 ΝΙΗΠΘΖΡΖΟΑΠ  ΠΑΠΗ  ΚΔΡΑΙΙΗΘΝΠ  ΞΙΖΟΖΠ ΡΔΚ 71.77 

37             -"-             -"-      ΞΙΑΠΡΗΘΝΠ   PVC ΡΔΚ 11.29 

38             -"-             -"-             -"-          ERTALON ΡΔΚ 25.81 

39 ΔΙΑΠΡΗΘΑ  ΞΑΟΔΚΒΠΚΑΡΑ - ΓΑΘΡΙΗΓΗΑ  ΝΙΗΠΘΖΡΖΟΑ ΡΔΚ 4.03 

40 ΙΑΚΞΡΖΟΔΠ ΞΟΑΘΡΥΠΔΥΠ  ΘΑΙΑΚΝ  42/220V ΡΔΚ 0.81 

41 ΙΑΚΞΡΖΟΔΠ  ΦΘΝΟΗΠΚΝ ΡΔΚ 4.03 

42 ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΝΗ  ΙΑΚΞΡΖΟΔΠ ΡΔΚ 0.81 
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43 ΔΙΑΡΖΟΗΑ  ΞΑΡΥΚΑΡΝΠ - ΘΟΑΠ ΡΔΚ 7.26 

44 ΘΝΚΒΗΝ  ΑΞΙΝ ΡΔΚ 11.29 

45 ΘΝΚΒΗΝ  ΑΦΖΠ ΡΔΚ 36.29 

46 ΘΝΚΒΗΝ  ΑΛΡΗΒΑΛΓΑΙΗΠΡΗΘΝ ΡΔΚ 18.55 

47 DISPLAY  &  ΡΝΜΑ ΡΔΚ 65.32 

48 ΓΗΑΘΝΞΡΖΠ  ΘΝΚΒΗΝΓΝΣΖΠ ΡΔΚ 18.55 

49 ΙΑΠΡΗΣΑ  ΟΔΓΝΙΑΡΝΟΝ ΡΔΚ 7.26 

50 ΖΙΔΘΡΟΝΚΑΓΛΖΡΗΘΖ  ΚΑΛΓΑΙΥΠΖ ΡΔΚ 71.77 

51 ΔΞΑΦΔΠ  ΝΟΝΦΝΓΗΑΙΝΓΔΑ  ΑΛΑ  ΠΡΑΠΖ ΡΔΚ 6.45 

52 ΘΝΛΡΖΚΑ ΠΟΚΑΡΝΠΣΝΗΛΥΛ ΑΛΑΟΡΖΠΖΠ  1:1 ΡΔΚ 256.45 

53 ΘΝΛΡΖΚΑ ΠΟΚΑΡΝΠΣΝΗΛΥΛ ΑΛΑΟΡΖΠΖΠ  2:1 ΡΔΚ 338.71 

54 ΑΙΙΑΓΖ ΙΗΞΑΛΡΗΘΝ ΓΟΝ ΘΑΗ ΞΙΠΗΚΝ ΚΖΣΑΛΖΠ ΡΔΚ 130.65 

55 ΙΑΓΗ ΙΗΞΑΛΠΔΥΠ ΘΝΕΗΛΔΡΝ ΡΔΚ 21.77 

56 ΓΟΑΠΝ ΟΝΙΔΚΑΛ ΡΔΚ 6.45 

57 ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΦΥΡΝΘΡΡΑΟΝ ΡΔΚ 50.81 

58 ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΑΛΑΘΙΑΠΡΖΟΑ ΦΥΡΝΘΡΡΑΟΝ ΡΔΚ 8.06 

59 ΡΝΞΝΘΔΡΖΠΖ ΦΥΡΝΘΡΡΑΟΝ ΡΔΚ 98.39 

60 ΡΝΞΝΘΔΡΖΠΖ ΞΑΟΔΚΒΠΚΑΡΥΛ ΠΡΗΠ ΘΟΔΠ  ΡΔΚ 11.29 

    

ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ 3ε 

Α/Α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΚΝΛΑΓΑ ΡΗΚΖ ΚΝΛ (€) 

1 CONTROL SIMPLEX 2 ΡΑΣ.   -6   ΠΡΑΠ.  10HP ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝ-MODEM ΡΔΚ 725.81 

2 

      -"-            -"-      2  ΡΑΣ .-6   ΠΡΑΠ.  20HP           -"-              -     

΄΄ ΡΔΚ 887.10 

3 

      -"-            -"-      2  ΡΑΣ.-14   ΠΡΑΠ.  10HP           -"-             -      

΄΄ ΡΔΚ 1516.94 

4 

      -"-            -"-      2  ΡΑΣ.-14  ΠΡΑΠ.  20HP           -"-              -     

΄΄ ΡΔΚ 1727.42 

5 

      -"-             -"-          ΓΟ  .-6   ΠΡΑΠ.  25HP           -"-             -     

΄΄ ΡΔΚ 604.84 

6 

      -"-            -"-          ΓΟ .-14  ΠΡΑΠ.  25HP          - "-              -     

΄΄ ΡΔΚ 750.00 

7 

      -"-             -"-         ΓΟ .-6    ΠΡΑΠ.  40HP           -"-              -     

΄΄ ΡΔΚ 717.74 

8 

      -"-             -"-         ΓΟ .-14  ΠΡΑΠ.  40HP           -"-              -     

΄΄ ΡΔΚ 794.35 

9 ΞΙΑΘΔΡΑ  SIMPLEX  2 ΡΑΣ.    ΥΠ   6  ΠΡΑΠ  ΡΔΚ 237.90 

10        -"-            -"-        2 ΡΑΣ.      ΥΠ  14 ΠΡΑΠ ΡΔΚ 380.65 

11        -"-            -"-       ΓΗΑ ΓΟ. ΥΠ  6   ΠΡΑΠ. ΡΔΚ 450.00 

12        -"-            -"-      ΓΗΑ ΓΟ. ΥΠ  14 ΠΡΑΠ. ΡΔΚ 457.26 

13 ΠΔΡ ΦΥΡΝΓΗΑΘΝΞΡΖΠ ΓΗΑ ΚΝΛΝ  ΥΠ   6  ΠΡΑΠ ΡΔΚ 25.00 

14  -"-              -"-                 -"-     -"-     ΥΠ   14 ΠΡΑΠ ΡΔΚ 33.06 

15  -"-              -"-                 -"-  ΓΗΞΙΝ  ΥΠ   6  ΠΡΑΠ ΡΔΚ 41.94 

16  -"-              -"-                 -"- ΓΗΞΙΝ  ΥΠ   14 ΠΡΑΠ ΡΔΚ 50.00 

17 ΟΔΓΝΙΑΡΝΟΝΠ  ΑΞΙΝΠ  -  ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖ  ΑΛΥ  ΚΔΟΝΠ ΡΔΚ 306.45 
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18 ΟΔΓΝΙΑΡΝΟΝΠ Έ ΝΟΝΦΝΓΗΑΙΝΓΔΑΠ  ΑΛΡΗΘ/ΠΖ  ΘΑΡΥ  ΚΔΟΝΠ ΡΔΚ 180.65 

19 ΟΔΓΝΙΑΡΝΟΝΠ  ΑΞΙΝΠ - ΑΛΡΗΘ/ΠΖ  ΑΛΥ  &  ΘΑΡΥ  ΚΔΟΝΠ ΡΔΚ 275.81 

20 ΞΔΟΗΔΙΗΜΖ  ΑΛΔΚΗΠΡΖΟΑ ΡΔΚ 58.06 

21 ΑΛΔΚΗΠΡΖΟΑ  ΘΗΛΖΡΖΟΑ  ΚΝΛΝΦΑΠΗΘΝΠ ΡΔΚ 140.32 

22           -"-                -"-          ΡΟΗΦΑΠΗΘΝΠ ΡΔΚ 171.77 

23 ΞΔΟΗΔΙΗΜΖ  ΞΖΛΗΝ  ΦΟΔΛΥΛ  ΓΗΑ  ΚΖΣ.  ΥΠ  10HP ΡΔΚ 158.06 

24 ΞΔΟΗΔΙΗΜΖ  ΞΖΛΗΝ  ΦΟΔΛΥΛ  ΓΗΑ  ΚΖΣ.  ΥΠ  20HP ΡΔΚ 183.06 

25           -"-                -"-          1TAX.  ΥΠ      20HP ΡΔΚ 183.06 

26 

ΠΑΠΗ  ΠΑΠΗ ΘΑΙΑΚΝ ΞΙΖΟΔΠ ΚΔ ΠΠΡΖΚΑ ΑΟΞΑΓΖΠ ΘΑΗ ΓΗΑΡΑΜΖ 

ΕΓΗΠΔΥΠ ΡΔΚ 804.84 

27 

ΞΟΝΠΘΖΘΖ ΓΗΑΡΑΜΖΠ ΕΓΗΠΔΥΠ ΠΔ ΞΑΟΣΝΛ ΠΑΠΗ Ζ ΠΡΝ 

ΚΖΣΑΛΝΠΡΑΠΗΝ ΡΔΚ 266.13 

28 ΡΝΞΝΘΔΡΖΠΖ ΞΟΝΠΘΟΝΠΡΖΟΑ ΘΑΙΑΚΝ ΚΔ ΡΖ ΒΑΠΖ ΡΝ ΡΔΚ 134.68 

29 ΡΝΞΝΘΔΡΖΠΖ ΞΟΝΠΘΟΝΠΡΖΟΑ ΑΛΡΗΒΑΟΝ ΚΔ ΡΖ ΒΑΠΖ ΡΝ ΡΔΚ 90.32 

30 ΝΟΝΦΝΓΗΑΙΝΓΔΑΠ  ΥΠ  6  ΠΡΑΠ ΡΔΚ 406.45 

31 ΝΟΝΦΝΓΗΑΙΝΓΔΑΠ  ΥΠ 10 ΠΡΑΠ  ΡΔΚ 558.06 

32 ΝΟΝΦΝΓΗΑΙΝΓΔΑΠ  ΥΠ 6   ΠΡΑΠ  ΓΗΠΘΝΗ ΡΔΚ 635.48 

33 ΝΟΝΦΝΓΗΑΙΝΓΔΑΠ  ΥΠ10  ΠΡΑΠ  ΓΗΠΘΝΗ ΡΔΚ 779.84 

34 ΝΟΝΦΝΓΗΑΙΝΓΔΑΠ  ΘΝΛΡΑΘ  ΡΔΚ 19.35 

35 

ΝΟΝΦΝΓΗΑΙΝΓΔΑΠ ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΚΔ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝ ΚΔ ΡΝΠ 

ΑΗΠΘΖΡΖΟΔΠ ΠΡΝ ΦΟΔΑΡΗΝ ΘΑΗ ΡΖΛ ΘΑΙΥΓΗΥΠΖ ΞΙΖΟΖΠ ΠΔ 

ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ             ΡΔΚ 1278.23 

36 ΑΙΠΗΓΑ ΝΟΝΦΝΓΗΑΙΝΓΔΑ  ΘΝΚΞΙΔ ΑΛΑ Κ 8.87 

37 

ΘΑΙΥΓΗΝ  ΔΘΑΚΞΡΝ 12Σ1ΞΙΑΘΔ  ΔΓΘΑΡΔΠΡΖΚΔΛΝ ΡΝ ΙΗΘΝ ΚΔ 

ΡΝ Κ ΑΛΑ Κ 31.45 

38 

ΘΑΙΥΓΗΝ  ΔΘΑΚΞΡΝ 20Σ1ΞΙΑΘΔ  ΔΓΘΑΡΔΠΡΖΚΔΛΝ ΡΝ ΙΗΘΝ ΚΔ 

ΡΝ Κ ΑΛΑ Κ 42.74 

39 ΘΑΙΥΓΗΝ  ΔΘΑΚΞΡΝ 12Σ1ΞΙΑΘΔ  ΔΓΘΑΡΔΠΡΖΚΔΛΝ Ζ ΔΟΓΑΠΗΑ  ΡΔΚ 125.00 

40 

ΘΑΙΥΓΗΝ  ΔΘΑΚΞΡΝ20Σ1 ΞΙΑΘΔ  ΔΓΘΑΡΔΠΡΖΚΔΛΝ Ζ ΔΟΓΑΠΗΑ              

. ΡΔΚ 197.58 

    

ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ 4ε 

Α/Α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΚΝΛΑΓΑ ΡΗΚΖ ΚΝΛ (€) 

1 ΞΔΟΗΔΙΗΜΖ ΘΗΛΖΡΖΟΑ            1ΡΑΣ.  ΥΠ  10ΖP ΡΔΚ 502.42 

2 -"-                   -"-               1TAX.  ΥΠ  20HP                                                      ΡΔΚ 570.97 

3 -"-                   -"-               2TAX.  ΥΠ  10HP                             ΡΔΚ 622.58 

4 -"-                   -"-               2TAX.  ΥΠ  20HP  ΡΔΚ 673.39 

5 ΚΔΡΑΡΟΝΞΖ ΦΥΡΗΠΚΝ  ΑΞΝ ΞΟΑΘ. ΠΔ ΦΘΝΟ.(ΠΔΡ ΘΝΚΞΙΔ) ΡΔΚ 330.65 

6 ΠΔΡ  ΙΑΠΡΗΣΑ ΠΑΠΗ  ΘΝΚΞΙΔ ΡΔΚ 93.55 

7 

ΞΙΑΠΡΗΘΑ  ΝΟΝΦΖΠ ΞΑΣΝΠ 4 ΣΗΙ                                                            

. ΡΔΚ 87.90 

8 ΡΟΝΣΑΙΗΑ ΚΖΣΑΛΖΠ ΦΙΑΡΕΥΡΖ ΥΠ Φ500/4ΠΟΚ. ΡΔΚ 312.10 

9 ΡΟΝΣΑΙΗΑ ΚΖΣΑΛΖΠ ΦΙΑΡΕΥΡΖ ΥΠ Φ500/6ΠΟΚ ΡΔΚ 330.65 

10 ΡΟΝΣΑΙΗΑ ΚΖΣΑΛΖΠ ΦΙΑΡΕΥΡΖ ΥΠ Φ500/8ΠΟΚ ΡΔΚ 351.61 

11 ΡΟΝΣΑΙΗΑ ΚΖΣΑΛΖΠ ΦΙΑΡΕΥΡΖ ΥΠ Φ700/4ΠΟΚ ΡΔΚ 372.58 
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12 ΡΟΝΣΑΙΗΑ ΚΖΣΑΛΖΠ ΦΙΑΡΕΥΡΖ ΥΠ Φ700/6ΠΟΚ                                           ΡΔΚ 410.48 

13 ΡΟΝΣΑΙΗΑ ΚΖΣΑΛΖΠ ΦΙΑΡΕΥΡΖ ΥΠ Φ700/8ΠΟΚ ΡΔΚ 441.13 

14 ΡΟΝΣΑΙΗΑ ΚΖΣΑΛΖΠ ΞΟΔΠΑΟΗΠΡΖ ΥΠ Φ500/4ΠΟΚ ΡΔΚ 317.74 

15 ΡΟΝΣΑΙΗΑ ΚΖΣΑΛΖΠ ΞΟΔΠΑΟΗΠΡΖ ΥΠ Φ500/6ΠΟΚ ΡΔΚ 355.65 

16 ΡΟΝΣΑΙΗΑ ΚΖΣΑΛΖΠ ΞΟΔΠΑΟΗΠΡΖ ΥΠ Φ500/8ΠΟΚ ΡΔΚ 387.10 

17 ΡΟΝΣΑΙΗΑ ΚΖΣΑΛΖΠ ΞΟΔΠΑΟΗΠΡΖ ΥΠ Φ700/4ΠΟΚ                                       ΡΔΚ 432.26 

18 ΡΟΝΣΑΙΗΑ ΚΖΣΑΛΖΠ ΞΟΔΠΑΟΗΠΡΖ ΥΠ Φ700/6ΠΟΚ ΡΔΚ 454.84 

19 ΡΟΝΣΑΙΗΑ ΚΖΣΑΛΖΠ ΞΟΔΠΑΟΗΠΡΖ ΥΠ Φ700/8ΠΟΚ ΡΔΚ 478.23 

20 TΟΝΣΑΙΗΑ  ΞΑΟΔΘΙΗΠΔΥΠ  ΥΠ   Φ500/4ΠΟΚ. ΡΔΚ 283.87 

21 TΟΝΣΑΙΗΑ  ΞΑΟΔΘΙΗΠΔΥΠ  ΥΠ   Φ500/6ΠΟΚ. ΡΔΚ 298.39 

22 TΟΝΣΑΙΗΑ  ΞΑΟΔΘΙΗΠΔΥΠ  ΥΠ   Φ500/8ΠΟΚ                                                 ΡΔΚ 320.97 

23 TΟΝΣΑΙΗΑ  ΞΑΟΔΘΙΗΠΔΥΠ  ΥΠ   Φ700/4ΠΟΚ. ΡΔΚ 350.00 

24 TΟΝΣΑΙΗΑ  ΞΑΟΔΘΙΗΠΔΥΠ  ΥΠ   Φ700/6ΠΟΚ. ΡΔΚ 365.32 

25 TΟΝΣΑΙΗΑ  ΞΑΟΔΘΙΗΠΔΥΠ  ΥΠ   Φ700/8ΠΟΚ. ΡΔΚ 385.48 

26 ΘΝΕΗΛΔΡΝ  ΚΖΣΑΛΖΠ Έ  ΘΗΛΖΡΖΟΑ ΥΠ  10HP ΡΔΚ 156.45 

27 ΘΝΕΗΛΔΡΝ  ΚΖΣΑΛΖΠ Έ  ΘΗΛΖΡΖΟΑ  ΥΠ  20HP ΡΔΚ 195.16 

28 ΟΝΙΔΚΑΛ  ΚΖΣΑΛΖΠ Έ  ΘΗΛΖΡΖΟΑ ΥΠ  10HP ΡΔΚ 111.29 

29 ΟΝΙΔΚΑΛ  ΚΖΣΑΛΖΠ Έ  ΘΗΛΖΡΖΟΑ ΥΠ  20HP ΡΔΚ ΡΔΚ 141.94 

30 ΘΥΛΝΠ  ΠΟΚΑΡΝΠΣΝΗΛΝ ΡΔΚ 33.87 

31 ΞΑΡΥΚΑ  ΘΑΙΑΚΝ  ΞΙΖΟΔΠ ΔΥΠ 8 ΑΡΝΚΑ ΡΔΚ 381.45 

32 ΞΑΡΥΚΑ  ΘΑΙΑΚΝ  ΞΙΖΟΔΠ ΔΥΠ 12 ΑΡΝΚΑ                                                 ΡΔΚ 433.87 

33 ΞΑΡΥΚΑ  ΘΑΙΑΚΝ  ΞΙΖΟΔΠ ΔΥΠ 20 ΑΡΝΚΑ ΡΔΚ 635.48 

34 ΞΑΡΥΚΑ  ΘΑΙΑΚΝ  ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖ  ΔΞΗΠΡΟΥΠΖΠ ΔΥΠ 8 ΑΡΝΚΑ ΡΔΚ 158.87 

35 ΞΑΡΥΚΑ  ΘΑΙΑΚΝ  ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖ  ΔΞΗΠΡΟΥΠΖΠ ΔΥΠ 12 ΑΡΝΚΑ ΡΔΚ 197.50 

36 ΞΑΡΥΚΑ  ΘΑΙΑΚΝ  ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖ  ΔΞΗΠΡΟΥΠΖΠ ΔΥΠ 20 ΑΡΝΚΑ ΡΔΚ 230.65 

37 

ΘΝΚΒΗΝΓΝΣΖ  ΘΔΠΔΥΛ  ΚΔ  1  ΠΖΚΔΗΝ ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΝΣΗ Ζ 

ΠΘΑΦΖ    . ΡΔΚ 64.52 

38 

ΘΝΚΒΗΝΓΝΣΖ  ΘΔΠΔΥΛ  ΚΔ  2  ΠΖΚΔΗΑ ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΝΣΗ Ζ 

ΠΘΑΦΖ ΡΔΚ 79.84 

39 

ΘΝΚΒΗΝΓΝΣΖ  ΘΔΠΔΥΛ  ΚΔ  5  ΠΖΚΔΗΑ ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΝΣΗ Ζ 

ΠΘΑΦΖ ΡΔΚ 232.26 

40 

ΘΝΚΒΗΝΓΝΣΖ  ΘΔΠΔΥΛ  ΚΔ  10ΠΖΚΔΗΑ ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΝΣΗ Ζ 

ΠΘΑΦΖ ΡΔΚ 298.39 

41 

ΘΝΚΒΗΝΓΝΣΖ  ΘΔΠΔΥΛ  ΚΔ  15 ΠΖΚΔΗΑ ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΝΣΗ Ζ 

ΠΘΑΦΖ ΡΔΚ 386.29 

42 ΘΝΚΒΗΝΓΝΣΖ  ΘΔΠΔΥΛ  Ζ ΠΘΑΦΖ ΡΔΚ 58.06 

43 ΞΝΚΝΙΝ  ΘΟΑΠ ΡΔΚ 21.77 

    

 ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ 5ε   

Α/Α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΚΝΛΑΓΑ ΡΗΚΖ ΚΝΛ (€) 

1 ΘΝΟΥΛΑ - ΞΖΛΗΝ ΚΖΣΑΛΖΠ  ΑΛΡΗΘ/ΠΖ  ΓΗΑ  ΚΖΣ.   ΥΠ  10HP ΡΔΚ 1175.81 

2 ΘΝΟΥΛΑ - ΞΖΛΗΝ ΚΖΣΑΛΖΠ  ΑΛΡΗΘ/ΠΖ  ΓΗΑ  ΚΖΣ.   ΥΠ  14HP ΡΔΚ 1303.23 

3 ΘΝΟΥΛΑ - ΞΖΛΗΝ ΚΖΣΑΛΖΠ  ΑΛΡΗΘ/ΠΖ  ΓΗΑ  ΚΖΣ.   ΥΠ  20HP ΡΔΚ 1341.13 

4 ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΘΗΛΖΡΖΟΗΝ ΚΖΣΑΛΗΠΚΝ ΚΔ ΛΔΑ ΠΗΓΖΟΑ ΒΑΠΖ ΡΔΚ 539.52 

5 ΞΙΖΟΖΠ ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΚΖΣΑΛΗΠΚΝ ΦΟΔΛΝ ΚΖΣΑΛΖΠ ΡΔΚ 255.65 
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΄ΓΝΟΝΛΑΘΗ 

6 

ΑΛΡΗΘ/ΠΖ Ζ ΛΔΑ ΔΞΔΛΓΠΖ ΘΑΙ.ΦΝΟΚΑΦΘΑ-ΗNOX ΠΑΡΗΛΔ ΔΥΠ 8 

ΑΡΝΚΑ  ΡΔΚ 336.29 

7 

ΑΛΡΗΘ/ΠΖ Ζ ΛΔΑ ΔΞΔΛΓΠΖ ΘΑΙ.ΦΝΟΚΑΦΘΑ-ΗNOX ΠΑΡΗΛΔ ΔΥΠ 

14ΑΡΝΚΑ ΡΔΚ 379.03 

8 

ΑΛΡΗΘ/ΠΖ Ζ ΛΔΑ ΔΞΔΛΓΠΖ ΘΑΙ.ΦΝΟΚΑΦΘΑ-ΗNOX ΠΑΡΗΛΔ ΔΥΠ 

20ΑΡΝΚΑ ΡΔΚ 923.39 

9 ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΙΑΚΞΑΓΥΛ ΔΗΠΝΓΝ ΘΑΙΑΚΝ (ΘΝΟΛΗΕΑ). ΡΔΚ 223.39 

10 ΔΜΑΔΟΗΠΚΝΠ ΘΑΙΑΚΝ ΡΔΚ 87.90 

11 

ΚΔΡΑΙΙΗΘΖ ΘΑΡΑΠΘΔΖ ΠΡΖΛ ΝΟΝΦΖ ΡΝ ΘΑΙΑΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ 

ΡΝΞΝΘΔΡΖΠΖ ΔΜΑΔΟΗΠΡΖΟΑ                                                                            ΡΔΚ 95.97 

12 

ΞΙΖΟΖΠ ΑΛΡΗΘ/ΠΖ ΘΑΙΑΚΝ ΔΥΠ 8   ΑΡΝΚΑ ΔΞΗΦΑΛΔΗΑ 

ΑΛΔΞΔΛΓΡΝΠ ΡΔΚ 703.23 

13 

ΞΙΖΟΖΠ ΑΛΡΗΘ/ΠΖ ΘΑΙΑΚΝ ΔΥΠ 14 ΑΡΝΚΑ ΔΞΗΦΑΛΔΗΑ 

ΑΛΔΞΔΛΓΡΝΠ ΡΔΚ 741.13 

14 

ΞΙΖΟΖΠ ΑΛΡΗΘ/ΠΖ ΘΑΙΑΚΝ ΔΥΠ 20 ΑΡΝΚΑ ΔΞΗΦΑΛΔΗΑ 

ΑΛΔΞΔΛΓΡΝΠ ΡΔΚ 861.29 

15 ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖ  ΓΗΑΘΝΞΡΖ  ΣΔΗΙΝΠ  ΓΑΞΔΓΝ ΡΔΚ 29.03 

16 

ΒΔΙΡΗΥΠΖ ΠΡΖΟΗΜΖΠ ΘΑΗ ΔΘΓΟΑΚΚΗΠΖΠ ΝΓΖΓΥΛ ΘΑΙΑΚΝ ΔΥΠ 5 

ΠΡΑΠΔΗΗΠ                                                                                                                ΡΔΚ 310.48 

17 

ΒΔΙΡΗΥΠΖ ΠΡΖΟΗΜΖΠ ΘΑΗ ΔΘΓΟΑΚΚΗΠΖΠ ΝΓΖΓΥΛ ΘΑΙΑΚΝ ΑΛΥ 

ΡΥΛ 5 ΠΡΑΠΔΥΛ ΡΔΚ 366.94 

18 ΘΟΑ ΦΟΔΑΡΗΝ ΖΚΗΑΡΝΚΑΡΖ ΚΝΛΝΦΙΙΖ ΔΙΑΗΝΒΑΦΖ ΡΔΚ 208.06 

19 ΘΟΑ ΦΟΔΑΡΗΝ ΖΚΗΑΡΝΚΑΡΖ ΓΗΦΙΙΖ ΔΙΑΗΝΒΑΦΖ  ΡΔΚ 258.87 

    

ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ  6ε 

Α/Α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΚΝΛΑΓΑ ΡΗΚΖ ΚΝΛ (€) 

1 

ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΡΖΠ ΚΖΣΑΛΖΠ (ΒΑΟΝΙΘΝ-ΖΙ/ΟΑΠ) ΚΔ ΛΔΑ ΞΝ 

ΘΑ ΔΗΛΑΗ ΓΗΑ ΦΝΟΡΗΝ ΚΔΣΟΗ 8 ΑΡΝΚΑ ΘΑΗ ΡΑΣΡΖΡΑ ΚΔΣΟΗ 1,2 

M/SEC Ζ ΚΖΣΑΛΖ ΘΑ ΔΗΛΑΗ ΡΥΛ ΔΟΓΝΠΡΑΠΗΥΛ THYSSEN-OTIS-

KONE-SCHINDLER ΡΔΚ 2545.97 

2 ΡΝ «1» ΚΑΕΗ ΚΔ ΡΝΛ INVERTER ΡΖΠ ΡΔΚ 5852.42 

3 ΝΚΝΗΑ ΚΔ ΡΝ ΑΛΥΡΔΟΥ ΑΙΙΑ ΓΗΑ ΦΝΟΡΗΝ ΚΔΣΟΗ 14 ΑΡΝΚΑ ΡΔΚ 6269.35 

4 ΝΚΝΗΑ ΚΔ ΡΝ ΑΛΥΡΔΟΥ ΑΙΙΑ ΓΗΑ ΦΝΟΡΗΝ ΚΔΣΟΗ 20 ΑΡΝΚΑ ΡΔΚ 6979.03 

5 ΞΙΖΟΖΠ ΑΛΡΗΘ/ΠΖ ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΗΘΖΠ ΔΜΑΟΡΖΠΖΠ ΔΥΠ 5 ΠΡΑΠΔΥΛ ΡΔΚ 1034.68 

6 

ΞΙΖΟΖΠ ΑΛΡΗΘ/ΠΖ ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΗΘΖΠ ΔΜΑΟΡΖΠΖΠ ΑΛΥ ΡΥΛ 5 

ΠΡΑΠΔΥΛ ΡΔΚ 2161.29 

7 ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΦΥΡΗΠΚΝ ΦΟΔΑΡΝΠ ΔΥΠ 5 ΠΡΑΠΔΥΛ ΡΔΚ 214.52 

8 ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΦΥΡΗΠΚΝ ΦΟΔΑΡΝΠ ΑΛΥ ΡΥΛ 5 ΠΡΑΠΔΥΛ ΡΔΚ 495.16 

9 ΘΑΙΥΓΗΝ ΛΑ 1MM2 ΠΔ ΠΥΙΖΛΑ Έ ΘΑΛΑΙΗ  ΔΓΘ/ΠΡΖΚΔΛΝ ΑΛΑ Κ 11.29 

10 ΘΑΙΥΓΗΝ ΛΑ 7Σ1 MM2 ΠΔ ΠΥΙΖΛΑ/ΘΑΛΑΙΗ  ΔΓΘΑ/ΡΖΚΔΛΝ ΑΛΑ Κ 18.55 

11 ΘΑΙΥΓΗΝ Λ 3Σ2,5MM2 ΠΔ ΠΥΙΖΛΑ Έ ΘΑΛΑΙΗ  ΔΓΘ/ΚΔΛΝ ΑΛΑ Κ 14.52 

12 ΘΑΙΥΓΗΝ Λ 3Σ4  MM2 ΠΔ ΠΥΙΖΛΑ Έ ΘΑΛΑΙΗ  ΔΓΘ/ΚΔΛΝ ΑΛΑ Κ 21.77 

13 ΘΑΙΥΓΗΝ Λ 3Σ6  MM2 ΠΔ ΠΥΙΖΛΑ Έ ΘΑΛΑΙΗ  ΔΓΘ/ΚΔΛΝ ΑΛΑ Κ 25.81 

14 ΘΑΙΥΓΗΝ Λ 3Σ10 MM2 ΠΔ ΠΥΙΖΛΑ Έ ΘΑΛΑΙΗ ΔΓΘ/ΚΔΛΝ ΑΛΑ Κ 29.03 
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15 ΘΑΙΥΓΗΝ Λ 3Σ16 MM2 ΠΔ ΠΥΙΖΛΑ Έ ΘΑΛΑΙΗ ΔΓΘ/ΚΔΛΝ ΑΛΑ Κ 36.29 

16 ΠΥΙΖΛΑΠ  HELIFLEXΦ12 ΑΛΑ Κ 11.29 

17 ΠΥΙΖΛΑΠ  HELIFLEX Φ16 ΑΛΑ Κ 12.90 

18 ΠΥΙΖΛΑΠ  HELIFLEX Φ20 ΑΛΑ Κ 16.13 

19 ΘΑΛΑΙΗ  ΚΔΡΑΙΙΗΘΝ  Έ  ΞΙΑΠΡΗΘΝ    40Σ100                                                 ΑΛΑ Κ 11.29 

20 ΘΝΡΗ  ΞΙΑΠΡΗΘΝ  100Σ100 ΡΔΚ 7.26 

 

ΑΛΑΓΔΗΜΖ ΚΔΗΝΓΝΡΖ: 
Ν κεηνδφηεο ζα αλαδεηρζεί ζχκθσλα κε ηελ ρακειφηεξε απφιπηε ηηκή πνπ ζα πξνθχςεη απφ ην παξαθάησ 

ηχπν: 

Κ = Α + Β.  
Ίπνπ: 

Α: ΔΡΖΠΗΝ ΡΗΚΖΚΑ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΓΔΘΑΡΔΠΠΑΟΥΛ ΑΛΔΙΘΠΡΖΟΥΛ/ΚΖΣΑΛΗΠΚΥΛ ΚΖ 
ΠΚΞΔΟΗΙΑΚΒΑΛΝΚΔΛΝ ΦΞΑ.  

Β. ΠΛΝΙΗΘΝ ΞΝΠΝ ΑΞΝ ΡΑ ΑΛΡΑΙΙΑΘΡΗΘΑ ΡΥΛ ΞΗΛΑΘΥΛ ΚΖ ΠΚΞΔΟΗΙΑΚΒΑΛΝΚΔΛΝ ΦΞΑ. 

 

 

Α. ΑΛΔΙΘΠΡΖΟΔΠ (πξνο Ππληήξεζε) – Ρεκ: 14. 

A/A ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΑΛΔΙΘΠΡΖΟΑ 
ΘΔΠΖ/ΝΛΝΚΑΠΗΑ  

ΑΛΔΙΘΠΡΖΟΑ 
ΚΖΛΗΑΗΑ ΡΗΚΖ (€) 

Α. Θηίξην 8 φξνθν 

1. Ζιεθηξηθφο αζζελνθφξνο δεμηφο  

2. Ζιεθηξηθφο αζζελνθφξνο  αξηζηεξφο  

3. Ζιεθηξηθφο πξνζψπσλ 5 αηφκσλ  

4. Ζιεθηξηθφο πξνζψπσλ 3 αηφκσλ  

5. δξαπιηθφο / πιαηθφξκα Θ. Σεηξνπξγεία  

Β. Θηίξην  4 φξνθν 

6. Ζιεθηξηθφο αζζελνθφξνο  αζζελνθφξνο  

7. Ζιεθηξηθφο πξνζψπνπ    πξνζψπνπ     

Γ. Θηίξην Νίθνο αδειθψλ 

8. δξαπιηθφο  δξαπιηθφο  

Γ. Θηίξην Γηνηθεηηθφ 

9. Ζιεθηξηθφ αλαβαηφξην ΑΚΔΑ ΘΑΟΔΘΙΑ  

Δ. Θηίξην Ξαξαξηήκαηνο 

10. Ζιεθηξηθφο πξνζψπσλ ΞΟΝΠΥΞΥΛ  

11. Ζιεθηξηθφο αζζελνθφξνο ΑΠΘΔΛΝΦΝΟΝΠ  

12. δξαπιηθή πιαηθφξκα  ΠΘΝΞΗΓΗΥΛ  

ΠΡ. Θηίξην ·βξνπ 63-67 

13. δξαπιηθφο πξνζψπσλ   

Ε. Ζ. Θηίξην νδνχ Φαξαληάησλ 

14. Ζιεθηξηθφο πξνζψπσλ   

    

 ΚΖΛΗΑΗΝ ΠΛΝΙΝ  

Φ.Ξ.Α. 24%  

ΡΔΙΗΘΝ ΠΛΝΙΝ (Α)  

 

ΚΔΟΝΠ Γ: ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ δηελεξγείηαη απφ ην αξκφδην φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. Θξηηήξην αλάζεζεο 

ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα  απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κε βάζε κφλν ηελ 

ηηκή. 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ I. - Ρππνπνηεκέλν Έληππν πεχζπλεο Γήισζεο (ΡΔΓ) 

ΡΞΝΞΝΗΖΚΔΛΝ ΔΛΡΞΝ ΞΔΘΛΖΠ ΓΖΙΥΠΖΠ (TEΓ) 

[άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016 (Α 147)] 

 γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηψλ 

Κέξνο Η: Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέα θαη ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο 

Ξαξνρή πιεξνθνξηψλ δεκνζίεπζεο ζε εζληθφ επίπεδν, κε ηηο νπνίεο είλαη δπλαηή ε αδηακθηζβήηεηε ηαπηνπνίεζε ηεο 

δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο: 

Α: Νλνκαζία, δηεχζπλζε θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (αα)/ αλαζέηνληα θνξέα (αθ) 

- Νλνκαζία: Γ.Λ.Α. «ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ» 

- Θσδηθφο  Αλαζέηνπζαο Αξρήο / Αλαζέηνληα Φνξέα ΘΖΚΓΖΠ : 99221988 

- Ραρπδξνκηθή δηεχζπλζε / Ξφιε / Ραρ. Θσδηθφο: ΒΑΠ ΠΝΦΗΑΠ 114/ΑΘΖΛΑ/11527 

- Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο: ΑΛΑΠΡΑΠΗΑ ΞΑΟΑΠΡΑΡΗΓΝ 

- Ρειέθσλν: +30 213 2088724 

- Ζι. ηαρπδξνκείν: [prom@hippocratio.gr] 

- Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ): http://www.hippocratio.gr 

Β: Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο 

- Ρίηινο ή ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζρεηηθνχ CPV): «Γηαθήξπμε 

γηα Αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ «ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΡΥΛ ΑΛΔΙΘΠΡΖΟΥΛ ΡΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ βάζεη ηνπ ΞΞ2015 

ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 27.200,01€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θπα γηα έλα έηνο, κε θξηηήξην 

αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή)» 

[CPV΅50750000-7] 

- Θσδηθφο ζην ΘΖΚΓΖΠ: [………………………………………………………………………………………………….] 

- Ζ ζχκβαζε αλαθέξεηαη ζε έξγα, πξνκήζεηεο, ή ππεξεζίεο : [ΞΟΝΚΖΘΔΗΔΠ & ΞΖΟΔΠΗΔΠ] 

- Δθφζνλ πθίζηαληαη, έλδεημε χπαξμεο ζρεηηθψλ ηκεκάησλ : [ΝΣΗ] 

- Αξηζκφο αλαθνξάο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή: [Φ22/2017] 

 

ΝΙΔΠ ΝΗ ΞΝΙΝΗΞΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΠΔ ΘΑΘΔ ΔΛΝΡΖΡΑ ΡΝ ΡΔΓ ΘΑ ΞΟΔΞΔΗ ΛΑ ΠΚΞΙΖΟΥΘΝΛ ΑΞΝ 

ΡΝΛ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΦΝΟΔΑ 
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Κέξνο II: Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα 

Α: Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα 

Πηνηρεία αλαγλψξηζεο: 
Απάληεζε: 

Ξιήξεο Δπσλπκία: [   ] 

Αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΚ): 

Δάλ δελ ππάξρεη ΑΦΚ ζηε ρψξα εγθαηάζηαζεο 

ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, αλαθέξεηε άιινλ εζληθφ 

αξηζκφ ηαπηνπνίεζεο, εθφζνλ απαηηείηαη θαη 

ππάξρεη  

[   ] 

Ραρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Αξκφδηνο ή αξκφδηνηi : 

Ρειέθσλν: 

Ζι. ηαρπδξνκείν: 

Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ 

ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γεληθέο πιεξνθνξίεο: Απάληεζε: 

Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πνιχ κηθξή, κηθξή ή 

κεζαία επηρείξεζεii; 

 

Κφλν ζε πεξίπησζε πξνκήζεηαο θαη᾽ 

απνθιεηζηηθφηεηα, ηνπ άξζξνπ 20: ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο είλαη πξνζηαηεπφκελν εξγαζηήξην, 

«θνηλσληθή επηρείξεζε»iii ή πξνβιέπεη ηελ 

εθηέιεζε ζπκβάζεσλ ζην πιαίζην πξνγξακκάησλ 

πξνζηαηεπφκελεο απαζρφιεζεο; 

Δάλ λαη, πνην είλαη ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ησλ 

εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξία ή κεηνλεθηνχλησλ 

εξγαδνκέλσλ; 

Δθφζνλ απαηηείηαη, πξνζδηνξίζηε ζε πνηα 

θαηεγνξία ή θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ κε 

αλαπεξία ή κεηνλεθηνχλησλ εξγαδνκέλσλ 

αλήθνπλ νη απαζρνινχκελνη. 

[ ] Λαη [] ρη 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

[…...............] 

[….] 

Θαηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη 

εγγεγξακκέλνο ζε επίζεκν θαηάινγν/Κεηξψν 

εγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ή δηαζέηεη 

ηζνδχλακν πηζηνπνηεηηθφ (π.ρ. βάζεη εζληθνχ 

ζπζηήκαηνο (πξν)επηινγήο); 

[] Λαη [] ρη [] Άλεπ αληηθεηκέλνπ 

Δάλ λαη: 

Απαληήζηε ζηα ππφινηπα ηκήκαηα ηεο παξνχζαο 

ελφηεηαο, ζηελ ελφηεηα Β θαη, φπνπ απαηηείηαη, 

ζηελ ελφηεηα Γ ηνπ παξφληνο κέξνπο, 

ζπκπιεξψζηε ην κέξνο V θαηά πεξίπησζε, θαη ζε 

θάζε πεξίπησζε ζπκπιεξψζηε θαη ππνγξάςηε ην 

κέξνο VI.  

α) Αλαθέξεηε ηελ νλνκαζία ηνπ θαηαιφγνπ ή ηνπ 

πηζηνπνηεηηθνχ θαη ηνλ ζρεηηθφ αξηζκφ εγγξαθήο 

ή πηζηνπνίεζεο, θαηά πεξίπησζε: 

β) Δάλ ην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ή ε 

πηζηνπνίεζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

γ) Αλαθέξεηε ηα δηθαηνινγεηηθά ζηα νπνία 

βαζίδεηαη ε εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαη, θαηά 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):[……][……][……][……] 

γ) [……] 
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πεξίπησζε, ηελ θαηάηαμε ζηνλ επίζεκν 

θαηάινγνiv: 

δ) Ζ εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαιχπηεη φια ηα 

απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο; 

Δάλ φρη: 

Δπηπξνζζέησο, ζπκπιεξψζηε ηηο πιεξνθνξίεο 

πνπ ιείπνπλ ζην κέξνο IV, ελφηεηεο Α, Β, Γ, ή Γ 

θαηά πεξίπησζε ΚΝΛΝ εθφζνλ απηφ απαηηείηαη 

ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο: 

ε) Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα είλαη ζε ζέζε λα 

πξνζθνκίζεη βεβαίσζε πιεξσκήο εηζθνξψλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη θφξσλ ή λα παξάζρεη 

πιεξνθνξίεο πνπ ζα δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηελ 

αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα 

ηε ιάβεη απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή 

βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο 

απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ; 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:  

 

 

 

δ) [] Λαη [] ρη 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Λαη [] ρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……] 

Ρξφπνο ζπκκεηνρήο: 
Απάληεζε: 

Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε δηαδηθαζία 

ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο απφ θνηλνχ κε 

άιινποv; 

[] Λαη [] ρη 

Δάλ λαη, κεξηκλήζηε γηα ηελ ππνβνιή ρσξηζηνχ εληχπνπ ΡΔΓ απφ ηνπο άιινπο εκπιεθφκελνπο 

νηθνλνκηθνχο θνξείο. 

Δάλ λαη: 

α) Αλαθέξεηε ηνλ ξφιν ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 

ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία   (επηθεθαιήο, 

ππεχζπλνο γηα ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα …): 

β) Ξξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο νηθνλνκηθνχο 

θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ απφ θνηλνχ ζηε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο: 

γ) Θαηά πεξίπησζε, επσλπκία ηεο 

ζπκκεηέρνπζαο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Ρκήκαηα Απάληεζε: 

Θαηά πεξίπησζε, αλαθνξά ηνπ ηκήκαηνο  ή ησλ 

ηκεκάησλ γηα ηα νπνία ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

επηζπκεί λα ππνβάιεη πξνζθνξά. 

[   ] 
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Β: Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 

Θαηά πεξίπησζε, αλαθέξεηε ην φλνκα θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ πξνζψπνπ ή ησλ πξνζψπσλ πνπ είλαη 

αξκφδηα/εμνπζηνδνηεκέλα λα εθπξνζσπνχλ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο 

δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκφζηαο ζχκβαζεο: 

Δθπξνζψπεζε, εάλ ππάξρεη: Απάληεζε: 

Νλνκαηεπψλπκν 

ζπλνδεπφκελν απφ ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ 

ηφπν γέλλεζεο εθφζνλ απαηηείηαη: 

[……] 

[……] 

Θέζε/Δλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα [……] 

Ραρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Ρειέθσλν: [……] 

Ζι. ηαρπδξνκείν: [……] 

Δάλ ρξεηάδεηαη, δψζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία 

ζρεηηθά κε ηελ εθπξνζψπεζε (ηηο κνξθέο ηεο, 

ηελ έθηαζε, ηνλ ζθνπφ …): 

[……] 
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Γ: Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ ΦΝΟΔΥΛvi  

Πηήξημε: Απάληεζε: 

Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο 

ηθαλφηεηεο άιισλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 

πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηα θξηηήξηα 

επηινγήο πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο IV θαη 

ζηα (ηπρφλ) θξηηήξηα θαη θαλφλεο πνπ 

θαζνξίδνληαη ζην κέξνο V θαησηέξσ;  

[]Λαη []ρη 

Δάλ λαη, επηζπλάςηε ρσξηζηφ έληππν ΡΔΓ κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο ελφηεηεο Α 

θαη Β ηνπ παξφληνο κέξνπο θαη ζχκθσλα κε ην κέξνο ΗΗΗ, γηα θάζε έλα απφ ηνπο ζρεηηθνχο θνξείο, δεφλησο 

ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν απφ ηνπο λνκίκνπο εθπξνζψπνπο απηψλ.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη επίζεο ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ή νη ηερληθέο ππεξεζίεο, είηε 

αλήθνπλ απεπζείαο ζηελ επηρείξεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα είηε φρη, ηδίσο νη ππεχζπλνη γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

πνηφηεηαο θαη, φηαλ πξφθεηηαη γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ή νη ηερληθέο ππεξεζίεο 

πνπ ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.  

Δθφζνλ είλαη ζρεηηθέο γηα ηελ εηδηθή ηθαλφηεηα ή ηθαλφηεηεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, 

παξαθαιείζζε λα ζπκπεξηιάβεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηα κέξε IV θαη V γηα θάζε έλα 

απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο. 
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Γ: Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ππεξγνιάβνπο ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ δελ ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο  

(Ζ παξνχζα ελφηεηα ζπκπιεξψλεηαη κφλνλ εθφζνλ νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο απαηηνχληαη ξεηψο απφ ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα)  

πεξγνιαβηθή αλάζεζε : Απάληεζε: 

Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη 

νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο ζχκβαζεο ζε ηξίηνπο 

ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο; 

[]Λαη []ρη 

 

Δάλ λαη παξαζέζηε θαηάινγν ησλ 

πξνηεηλφκελσλ ππεξγνιάβσλ θαη ην πνζνζηφ 

ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα αλαιάβνπλ:  

[…] 

Δάλ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο δεηνχλ ξεηψο απηέο ηηο πιεξνθνξίεο (θαη' εθαξκνγή ηνπ 

άξζξνπ 131 παξ. 5 ή εθφζνλ ν πξνζθέξσλ / ππνςήθηνο νηθνλνκηθφο θνξέαο  πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ζε 

ηξίηνπο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ηκήκα ηεο ζχκβαζεο πνπ ππεξβαίλεη ην πνζνζηφ ηνπ 30% ηεο ζπλνιηθήο 

αμίαο ηεο ζχκβαζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 131 παξ. 6 θαη 7, επηπιένλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ 

παξνχζα ελφηεηα, παξαθαιείζζε λα παξάζρεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο ελφηεηεο Α 

θαη Β ηνπ παξφληνο κέξνπο θαη ζχκθσλα κε ην κέξνο ΗΗΗ γηα θάζε ππεξγνιάβν (ή θαηεγνξία ππεξγνιάβσλ).  

17PROC006043601 2017-04-07

ΑΔΑ: 72ΦΝ4690ΩΣ-ΚΤ5



[35] 

 

Κέξνο III: Ιφγνη απνθιεηζκνχ 

Α: Ιφγνη απνθιεηζκνχ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεοvii 

Πην άξζξν 73 παξ. 1 νξίδνληαη νη αθφινπζνη ιφγνη απνθιεηζκνχ: 

1. ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζεviii· 

2. δσξνδνθίαix,x· 

3. απάηεxi· 

4. ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεοxii· 

5. λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαοxiii· 

6. παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλxiv. 

Ιφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο: Απάληεζε: 

πάξρεη ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε εηο 

βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή νπνηνπδήπνηε 

πξνζψπνπxv ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ 

δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ 

νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο 

απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ γηα έλαλ απφ ηνπο 

ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη αλσηέξσ (ζεκεία 1-6), 

ή θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ε νπνία έρεη εθδνζεί 

πξηλ απφ πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία 

έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνχ πνπ 

εμαθνινπζεί λα ηζρχεη;  

[] Λαη [] ρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή 

δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή 

ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……]xvi 

Δάλ λαη, αλαθέξεηεxvii: 

α) Ζκεξνκελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο 

πξνζδηνξίδνληαο πνην απφ ηα ζεκεία 1 έσο 6 

αθνξά θαη ηνλ ιφγν ή ηνπο ιφγνπο ηεο 

θαηαδίθεο, 

β) Ξξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί [ ]· 

γ) Δάλ νξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηαδηθαζηηθή 

απφθαζε: 

 

α) Ζκεξνκελία:[   ],  

ζεκείν-(-α): [   ],  

ιφγνο(-νη):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Γηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ [……] 

θαη ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α) [   ] 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή 

δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή 

ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……]xviii 

Πε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα 

απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ 

[] Λαη [] ρη  
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χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ απνθιεηζκνχ 

(«απηνθάζαξζε»)xix; 

Δάλ λαη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλxx: [……] 
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Β: Ιφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο  

Ξιεξσκή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο: 

Απάληεζε: 

1) Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη φιεο 

ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ πιεξσκή 

θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεοxxi, 

ζηελ Διιάδα θαη ζηε ρψξα ζηελ νπνία είλαη 

ηπρφλ εγθαηεζηεκέλνο ; 

[] Λαη [] ρη  

 

 

Δάλ φρη αλαθέξεηε:  

α) Σψξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν 

πξφθεηηαη: 

β) Ξνην είλαη ην ζρεηηθφ πνζφ; 

γ)Ξσο δηαπηζηψζεθε ε αζέηεζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ; 

1) Κέζσ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο απφθαζεο; 

- Ζ ελ ιφγσ απφθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη 

δεζκεπηηθή; 

- Αλαθέξαηε ηελ εκεξνκελία θαηαδίθεο ή 

έθδνζεο απφθαζεο 

- Πε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, 

εθφζνλ νξίδεηαη απεπζείαο ζε απηήλ, ηε 

δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ: 

2) Κε άιια κέζα; Γηεπθξηλήζηε: 

δ) Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο ηνπο 

θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

πνπ νθείιεη ζπκπεξηιακβαλφκελσλ  θαηά 

πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ 

πξνζηίκσλ, είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ 

δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο ;xxii 

ΦΝΟΝΗ 

 

ΔΗΠΦΝΟΔΠ 

ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ 

ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Λαη [] ρη  

-[] Λαη [] ρη  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Λαη [] ρη  

Δάλ λαη, λα 

αλαθεξζνχλ 

ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Λαη [] ρη  

-[] Λαη [] ρη  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Λαη [] ρη  

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ 

ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο 

[……] 

 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε φζνλ αθνξά ηελ 

θαηαβνιή ησλ θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): xxiii 

[……][……][……] 
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Γ: Ιφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπφηεηα, ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ή επαγγεικαηηθφ παξάπησκα 

Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή 

αθεξεγγπφηεηα, ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ή 

επαγγεικαηηθφ παξάπησκα 

Απάληεζε: 

Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλψζεη ηνπ, 

αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζηνπο ηνκείο ηνπ 

πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ 

δηθαίνπxxiv; 

[] Λαη [] ρη 

 

 

Δάλ λαη, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα 

πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά 

ηελ χπαξμε απηνχ ηνπ ιφγνπ απνθιεηζκνχ 

(«απηνθάζαξζε»); 

[] Λαη [] ρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλ: […….............] 

Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε 

νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηοxxv 

: 

α) πηψρεπζε, ή  

β) δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, ή 

γ) εηδηθή εθθαζάξηζε, ή 

δ) αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή 

απφ ην δηθαζηήξην, ή 

ε) έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ 

ζπκβηβαζκνχ, ή  

ζη) αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, ή  

δ) ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε 

πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία 

πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ 

Δάλ λαη: 

- Ξαξαζέζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία: 

- Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο 

σζηφζν ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, ζα δχλαηαη λα 

εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβαλφκελεο ππφςε 

ηεο εθαξκνζηέαο εζληθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ 

κέηξσλ ζρεηηθά κε ηε ζπλέρε ζπλέρηζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο ππφ απηέο 

απηέο ηηο πεξηζηάζεηοxxvi  

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[] Λαη [] ρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 

Έρεη δηαπξάμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξφ 

επαγγεικαηηθφ παξάπησκαxxvii; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Λαη [] ρη 

 

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

 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα 

απηνθάζαξζεο;  

[] Λαη [] ρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλ:  

[..........……] 
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Έρεη ζπλάςεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκθσλίεο 

κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζθνπφ ηε 

ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Λαη [] ρη 

 

 

[…...........] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα 

απηνθάζαξζεο;  

[] Λαη [] ρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλ: 

[……] 

Γλσξίδεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηελ χπαξμε 

ηπρφλ ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλxxviii, ιφγσ 

ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο 

ηεο ζχκβαζεο; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Λαη [] ρη 

 

 

 

[.........…] 

Έρεη παξάζρεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή 

επηρείξεζε ζπλδεδεκέλε κε απηφλ ζπκβνπιέο 

ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα 

θνξέα ή έρεη κε άιιν ηξφπν αλακεηρζεί ζηελ 

πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο 

ζχκβαζεοxxix; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Λαη [] ρη 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έρεη επηδείμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξή ή 

επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηαxxx θαηά ηελ 

εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην 

πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, 

πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα 

θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο 

παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ 

πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο 

ζχκβαζεο , απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο 

θπξψζεηο;  

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Λαη [] ρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα 

απηνθάζαξζεο;  

[] Λαη [] ρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλ: 

[……] 

Κπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα επηβεβαηψζεη 

φηη: 

α) δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ 

δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ 

πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο 

απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ 

πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, 

β) δελ έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο, 

γ) ήηαλ ζε ζέζε λα ππνβάιιεη ρσξίο 

θαζπζηέξεζε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

[] Λαη [] ρη 
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απαηηνχληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα 

αξρή/αλαζέηνληα θνξέα  

δ) δελ έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε 

αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ 

αλαζέηνληα θνξέα, λα απνθηήζεη 

εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα 

ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε 

δηαδηθαζία αλάζεζεο ή λα παξάζρεη εμ ακειείαο 

παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα 

επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ 

αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ 

αλάζεζε;  
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Γ. ΑΙΙΝΗ ΙΝΓΝΗ ΑΞΝΘΙΔΗΠΚΝ  

Νλνκαζηηθνπνίεζε κεηνρψλ εηαηξεηψλ πνπ 

ζπλάπηνπλ δεκφζηεο ζπκβάζεηο Άξζξν 8 παξ. 

4 λ. 3310/2005xxxi: 

Απάληεζε: 

Ππληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηεο 

παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3310/2005 ; 

[] Λαη [] ρη  

 

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα 

απηνθάζαξζεο;  

[] Λαη [] ρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλ:  

[……] 
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Κέξνο IV: Θξηηήξηα επηινγήο 

ζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα επηινγήο (ελφηεηα  ή ελφηεηεο Α έσο Γ ηνπ παξφληνο κέξνπο), ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο δειψλεη φηη:  

α: Γεληθή έλδεημε γηα φια ηα θξηηήξηα επηινγήο 

Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη απηφ ην πεδίν κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή ή 

ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη δειψζεη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε, φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί λα ζπκπιεξψζεη κφλν ηελ Δλφηεηα a ηνπ 

Κέξνπο ΗV ρσξίο λα ππνρξενχηαη λα ζπκπιεξψζεη νπνηαδήπνηε άιιε ελφηεηα ηνπ Κέξνπο ΗV: 

Δθπιήξσζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ θξηηεξίσλ 

επηινγήο 

Απάληεζε 

Ξιεξνί φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο; [] Λαη [] ρη 

 

Α: Θαηαιιειφηεηα 

Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο πξέπεη λα  παξάζρεη πιεξνθνξίεο κφλνλ φηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο έρνπλ 

πξνζδηνξηζηεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε 

ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.  

Θαηαιιειφηεηα Απάληεζε 

1) Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη εγγεγξακκέλνο 

ζηα ζρεηηθά επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα 

πνπ ηεξνχληαη ζηελ Διιάδα ή ζην θξάηνο 

κέινο εγθαηάζηαζήοxxxii; ηνπ: 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[…] 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 

2) Γηα ζπκβάζεηο ππεξεζηψλ: 

Σξεηάδεηαη εηδηθή έγθξηζε ή λα είλαη ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο κέινο ζπγθεθξηκέλνπ 

νξγαληζκνχ γηα λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

παξάζρεη ηηο ζρεηηθέο ππεξεζίεο ζηε ρψξα 

εγθαηάζηαζήο ηνπ 

 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

 

[] Λαη [] ρη 

Δάλ λαη, δηεπθξηλίζηε γηα πνηα πξφθεηηαη θαη 

δειψζηε αλ ηε δηαζέηεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο:  

[ …] [] Λαη [] ρη 

 

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 

 

 

17PROC006043601 2017-04-07

ΑΔΑ: 72ΦΝ4690ΩΣ-ΚΤ5



[43] 

 

Β: Νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα 

Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κφλνλ φηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο έρνπλ 

πξνζδηνξηζηεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε 

ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.  

Νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα Απάληεζε: 

1α) Ν («γεληθφο») εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ 

ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα γηα ηνλ αξηζκφ 

νηθνλνκηθψλ εηψλ πνπ απαηηνχληαη ζηε 

ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα 

έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο : 

θαη/ή, 

1β) Ν κέζνο εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα γηα ηνλ αξηζκφ εηψλ πνπ 

απαηηνχληαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ 

πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη 

ν εμήο xxxiii: 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

έηνο: [……] θχθινο 

εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα 

έηνο: [……] θχθινο 

εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα 

έηνο: [……] θχθινο 

εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα 

 

 

 

(αξηζκφο εηψλ, κέζνο θχθινο εξγαζηψλ):  

[……],[……][…]λφκηζκα 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 

2α) Ν εηήζηνο («εηδηθφο») θχθινο εξγαζηψλ 

ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ 

ηνκέα πνπ θαιχπηεηαη απφ ηε ζχκβαζε θαη 

πξνζδηνξίδεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε  ή ζηελ 

πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γηα 

ηνλ αξηζκφ νηθνλνκηθψλ εηψλ πνπ απαηηνχληαη 

είλαη ν εμήο: 

θαη/ή, 

2β) Ν κέζνο εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηνλ ηνκέα θαη γηα ηνλ 

αξηζκφ εηψλ πνπ απαηηνχληαη ζηε ζρεηηθή 

δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα 

ηεο ζχκβαζεο είλαη ν εμήοxxxiv: 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…] 

λφκηζκα 

έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…] 

λφκηζκα 

έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…] 

λφκηζκα 

 

 

 

 

 

(αξηζκφο εηψλ, κέζνο θχθινο εξγαζηψλ):  

[……],[……][…] λφκηζκα 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 

3) Πε πεξίπησζε πνπ νη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά 

κε ηνλ θχθιν εξγαζηψλ (γεληθφ ή εηδηθφ) δελ 

είλαη δηαζέζηκεο γηα νιφθιεξε ηελ απαηηνχκελε 

πεξίνδν, αλαθέξεηε ηελ εκεξνκελία πνπ 

ηδξχζεθε ή άξρηζε ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο: 

[…................................…] 

4)ζνλ αθνξά ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

αλαινγίεοxxxv πνπ νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή 

δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα 

(πξνζδηνξηζκφο ηεο απαηηνχκελεο αλαινγίαο-

αλαινγία κεηαμχ x θαη yxxxvi -θαη ε αληίζηνηρε 

αμία) 
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ηεο ζχκβαζεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη 

φηη νη πξαγκαηηθέο ηηκέο ησλ απαηηνχκελσλ 

αλαινγηψλ έρνπλ σο εμήο: 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 

5) Ρν αζθαιηζκέλν πνζφ ζηελ αζθαιηζηηθή 

θάιπςε επαγγεικαηηθψλ θηλδχλσλ ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα είλαη ην εμήο: 
Δάλ νη ελ ιφγσ πιεξνθνξίεο δηαηίζεληαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[……][…]λφκηζκα 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 

6) ζνλ αθνξά ηηο ινηπέο νηθνλνκηθέο ή 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο απαηηήζεηο, νη νπνίεο 

(ελδέρεηαη λα) έρνπλ πξνζδηνξηζηεί ζηε 

ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα 

έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

δειψλεη φηη: 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε πνπ ελδέρεηαη λα 

έρεη πξνζδηνξηζηεί ζηε ζρεηηθή πξνθήξπμε ή 

ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[……..........] 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 
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Γ: Ρερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα 

Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κφλνλ φηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο έρνπλ 

νξηζηεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα  ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα 

έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε . 

Ρερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα Απάληεζε: 

1α) Κφλν γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ: 

Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάοxxxvii, 

ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθηειέζεη ηα 

αθφινπζα έξγα ηνπ είδνπο πνπ έρεη 

πξνζδηνξηζηεί: 

 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε φζνλ αθνξά ηελ 

θαιή  εθηέιεζε θαη νινθιήξσζε ησλ 

ζεκαληηθφηεξσλ εξγαζηψλ δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Αξηζκφο εηψλ (ε πεξίνδνο απηή πξνζδηνξίδεηαη 

ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή 

ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη 

ζηελ δηαθήξπμε): 

[…] 

Έξγα: [……] 

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

 [……][……][……] 

1β) Κφλν γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ 

θαη δεκφζηεο ζπκβάζεηο ππεξεζηψλ: 

Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάοxxxviii, 

ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη πξνβεί ζηηο 

αθφινπζεο θπξηφηεξεο παξαδφζεηο αγαζψλ ηνπ 

είδνπο πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί ή έρεη παξάζρεη 

ηηο αθφινπζεο θπξηφηεξεο ππεξεζίεο ηνπ είδνπο 

πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί: 

Θαηά ηε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ θαηαιφγνπ 

αλαθέξεηε ηα πνζά, ηηο εκεξνκελίεο θαη ηνπο 

παξαιήπηεο δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχοxxxix: 

Αξηζκφο εηψλ (ε πεξίνδνο απηή πξνζδηνξίδεηαη 

ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή 

ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη 

ζηελ δηαθήξπμε):  

[…...........] 

Ξεξηγξα

θή 

πνζά εκεξνκε

λίεο 

παξαιήπη

εο 

    
 

2) Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ην αθφινπζν ηερληθφ 

πξνζσπηθφ ή ηηο αθφινπζεο ηερληθέο 

ππεξεζίεοxl, ηδίσο ηνπο ππεχζπλνπο γηα ηνλ 

έιεγρν ηεο πνηφηεηαο: 

Πηελ πεξίπησζε δεκφζησλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, 

ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ην αθφινπζν ηερληθφ 

πξνζσπηθφ ή ηηο αθφινπζεο ηερληθέο ππεξεζίεο 

γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: 

[……..........................] 

 

 

 

 

[……] 

3) Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ρξεζηκνπνηεί ηνλ 

αθφινπζν ηερληθφ εμνπιηζκφ θαη ιακβάλεη ηα 

αθφινπζα κέηξα γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο 

πνηφηεηαο θαη ηα κέζα κειέηεο θαη έξεπλαο πνπ 

δηαζέηεη είλαη ηα αθφινπζα:  

[……] 

4) Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα 

εθαξκφζεη ηα αθφινπζα ζπζηήκαηα 

δηαρείξηζεο ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνχ θαη 

αλίρλεπζεο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο: 

[....……] 

5) Γηα ζχλζεηα πξντφληα ή ππεξεζίεο πνπ ζα 

παξαζρεζνχλ ή, θαη’ εμαίξεζε, γηα πξντφληα ή 

ππεξεζίεο πνπ πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζε 

θάπνηνλ ηδηαίηεξν ζθνπφ: 

Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα επηηξέπεη ηε 

δηελέξγεηα ειέγρσλxli φζνλ αθνξά ην 

παξαγσγηθφ δπλακηθφ ή ηηο ηερληθέο ηθαλφηεηεο 

 

 

 

 

[] Λαη [] ρη 
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ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη, εθφζνλ θξίλεηαη 

αλαγθαίν, φζνλ αθνξά ηα κέζα κειέηεο θαη 

έξεπλαο πνπ απηφο δηαζέηεη θαζψο θαη ηα 

κέηξα πνπ ιακβάλεη γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

πνηφηεηαο; 

6) Νη αθφινπζνη ηίηινη ζπνπδψλ θαη 

επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ δηαηίζεληαη απφ: 

α) ηνλ ίδην ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ ή ηνλ 

εξγνιάβν, 

θαη/ή (αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη 

ζηε ζρεηηθή πξφζθιεζε ή δηαθήξπμε ή ζηα 

έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο) 

β) ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ηνπ: 

 

 

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

 

 

 

 

β) [……] 

7) Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα 

εθαξκφδεη ηα αθφινπζα κέηξα 

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο θαηά ηελ 

εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο: 

[……] 

8) Ρν κέζν εηήζην εξγαηνυπαιιειηθφ δπλακηθφ 

ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ν αξηζκφο ησλ 

δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηνπ θαηά ηα ηειεπηαία 

ηξία έηε ήηαλ ηα εμήο:  

Έηνο, κέζν εηήζην εξγαηνυπαιιειηθφ 

πξνζσπηθφ:  

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

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

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

Έηνο, αξηζκφο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ: 

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

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

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

9) Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα έρεη ζηε δηάζεζή 

ηνπ ηα αθφινπζα κεραλήκαηα, εγθαηαζηάζεηο 

θαη ηερληθφ εμνπιηζκφ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

ζχκβαζεο: 

[……] 

10) Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη, λα 

αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ππφ κνξθή 

ππεξγνιαβίαοxlii ην αθφινπζν ηκήκα (δει. 

πνζνζηφ) ηεο ζχκβαζεο: 

[....……] 

11) Γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ : 

Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα παξάζρεη ηα 

απαηηνχκελα δείγκαηα, πεξηγξαθέο ή 

θσηνγξαθίεο ησλ πξντφλησλ πνπ ζα 

πξνκεζεχζεη, ηα νπνία δελ ρξεηάδεηαη λα 

ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθά γλεζηφηεηαο· 

Θαηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

δειψλεη πεξαηηέξσ φηη ζα πξνζθνκίζεη ηα 

απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά γλεζηφηεηαο. 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

 

[] Λαη [] ρη 

 

 

 

 

 

[] Λαη [] ρη 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 

12) Γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ: 

Κπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα πξνζθνκίζεη 

ηα απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ 

εθδνζεί απφ επίζεκα ηλζηηηνχηα ειέγρνπ 

πνηφηεηαο ή ππεξεζίεο αλαγλσξηζκέλσλ 

 

[] Λαη [] ρη 
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ηθαλνηήησλ, κε ηα νπνία βεβαηψλεηαη ε 

θαηαιιειφηεηα ησλ πξντφλησλ, 

επαιεζεπφκελε κε παξαπνκπέο ζηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ή ζε πξφηππα, θαη ηα νπνία 

νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ 

πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε; 

Δάλ φρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη αλαθέξεηε 

πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα κπνξνχλ λα 

πξνζθνκηζηνχλ: 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 

17PROC006043601 2017-04-07

ΑΔΑ: 72ΦΝ4690ΩΣ-ΚΤ5



[48] 

 

Γ: Ππζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη πξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κφλνλ φηαλ ηα ζπζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο 

θαη/ή ηα πξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο έρνπλ δεηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα 

θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

Ππζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη 

πξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

Απάληεζε: 

Θα είλαη ζε ζέζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 

πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί 

απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο πνπ 

βεβαηψλνπλ φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζπκκνξθψλεηαη κε ηα απαηηνχκελα πξφηππα 

δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

ηεο πξνζβαζηκφηεηαο γηα άηνκα κε εηδηθέο 

αλάγθεο; 

Δάλ φρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη δηεπθξηλίζηε 

πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα κπνξνχλ λα 

πξνζθνκηζηνχλ φζνλ αθνξά ην ζχζηεκα 

δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο: 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[] Λαη [] ρη 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 

Θα είλαη ζε ζέζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 

πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί 

απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο πνπ 

βεβαηψλνπλ φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζπκκνξθψλεηαη κε ηα απαηηνχκελα ζπζηήκαηα 

ή πξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο; 

Δάλ φρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη δηεπθξηλίζηε 

πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα κπνξνχλ λα 

πξνζθνκηζηνχλ φζνλ αθνξά ηα ζπζηήκαηα ή 

πξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο: 

 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[] Λαη [] ρη 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 
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Κέξνο V: Ξεξηνξηζκφο ηνπ αξηζκνχ ησλ πιεξνχλησλ ηα θξηηήξηα επηινγήο ππνςεθίσλ 

Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κφλνλ φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο 

έρεη πξνζδηνξίζεη αληηθεηκεληθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο θξηηήξηα ή θαλφλεο πνπ πξφθεηηαη λα εθαξκνζηνχλ γηα 

ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ ησλ ππνςεθίσλ πνπ ζα πξνζθιεζνχλ λα ππνβάινπλ πξνζθνξά ή λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ δηάινγν. Νη πιεξνθνξίεο απηέο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα ζπλνδεχνληαη απφ απαηηήζεηο φζνλ 

αθνξά ηα πηζηνπνηεηηθά (ή ην είδνο ηνπο) ή ηηο κνξθέο απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ, εθφζνλ ζπληξέρεη 

πεξίπησζε, πνπ ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζηνχλ, νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε  ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα 

έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

Γηα θιεηζηέο δηαδηθαζίεο, αληαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο κε δηαπξαγκάηεπζε, δηαδηθαζίεο αληαγσληζηηθνχ 

δηαιφγνπ θαη ζπκπξάμεηο θαηλνηνκίαο κφλνλ: 

Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη φηη: 

Ξεξηνξηζκφο ηνπ αξηζκνχ Απάληεζε: 

Ξιεξνί ηα αληηθεηκεληθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο 

θξηηήξηα ή θαλφλεο πνπ πξφθεηηαη λα 

εθαξκνζηνχλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ 

ησλ ππνςεθίσλ κε ηνλ αθφινπζν ηξφπν: 

Δθφζνλ δεηνχληαη νξηζκέλα πηζηνπνηεηηθά ή 

ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ, 

αλαθέξεηε γηα θαζέλα απφ απηά αλ ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο δηαζέηεη ηα απαηηνχκελα 

έγγξαθα: 

Δάλ νξηζκέλα απφ ηα ελ ιφγσ πηζηνπνηεηηθά ή 

ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ 

δηαηίζεληαη ειεθηξνληθάxliii, αλαθέξεηε γηα ην 

θαζέλα: 

[….] 

 

 

 

 

[] Λαη [] ρηxliv 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……]xlv 
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Κέξνο VI: Ρειηθέο δειψζεηο 

Ν θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειψλσ επηζήκσο φηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη ζχκθσλα κε ηα κέξε Η – IV αλσηέξσ είλαη 

αθξηβή θαη νξζά θαη φηη έρσ πιήξε επίγλσζε ησλ ζπλεπεηψλ ζε πεξίπησζε ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ. 

Ν θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειψλσ επηζήκσο φηη είκαηζε ζέζε, θαηφπηλ αηηήκαηνο θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα πξνζθνκίζσ 

ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ πνπ αλαθέξνληαηxlvi, εθηφο εάλ : 

α) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά απεπζείαο κε πξφζβαζε 

ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη δσξεάλxlvii. 

β) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρνπλ ήδε ζηελ θαηνρή ηνπο ηα ζρεηηθά έγγξαθα. 

Ν θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζη... [πξνζδηνξηζκφο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ 

αλαζέηνληα θνξέα, φπσο θαζνξίδεηαη ζην κέξνο Η, ελφηεηα Α], πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζε δηθαηνινγεηηθά ησλ 

πιεξνθνξηψλ ηηο νπνίεο έρσ ππνβάιιεη ζη... [λα πξνζδηνξηζηεί ην αληίζηνηρν κέξνο/ελφηεηα/ζεκείν] ηνπ παξφληνο 

Ρππνπνηεκέλνπ Δληχπνπ πεχζπλεο Γήισζεο γηα ηνπο ζθνπνχο η... [πξνζδηνξηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο πξνκήζεηαο: (ζπλνπηηθή 

πεξηγξαθή, παξαπνκπή ζηε δεκνζίεπζε ζηνλ εζληθφ ηχπν, έληππν θαη ειεθηξνληθφ, αξηζκφο αλαθνξάο)]. 

 

Ζκεξνκελία, ηφπνο θαη, φπνπ δεηείηαη ή είλαη απαξαίηεην, ππνγξαθή(-έο): [……]    
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πνζεκεηψζεηο: 

i. Δπαλαιάβεηε ηα ζηνηρεία ησλ αξκνδίσλ, φλνκα θαη επψλπκν, φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

ii.  Βιέπε ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 6εο Καΐνπ 2003, ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ ησλ πνιχ κηθξψλ, ησλ 

κηθξψλ θαη ησλ κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (ΔΔ L 124 ηεο 20.5.2003, ζ. 36). Νη πιεξνθνξίεο απηέο απαηηνχληαη κφλν 

γηα ζηαηηζηηθνχο ζθνπνχο.  

iii. Ξνιχ κηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγφηεξνπο απφ 10 εξγαδνκέλνπο θαη ηεο νπνίαο ν 

εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ θαη/ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 2 εθαηνκκχξηα επξψ. 

iv. Κηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγφηεξνπο απφ 50 εξγαδνκέλνπο θαη ηεο νπνίαο ν 

εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ θαη/ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 10 εθαηνκκχξηα επξψ. 

v. Κεζαίεο επηρεηξήζεηο: επηρεηξήζεηο πνπ δελ είλαη νχηε πνιχ κηθξέο νχηε κηθξέο θαη νη νπνίεο απαζρνινχλ 

ιηγφηεξνπο απφ 250 εξγαδνκέλνπο θαη ησλ νπνίσλ ν εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ δελ ππεξβαίλεη ηα 50 εθαηνκκχξηα 

επξψ θαη/ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 43 εθαηνκκχξηα επξψ. 

vi.  ·ρεη δειαδή σο θχξην ζθνπφ ηελ θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή έληαμε αηφκσλ κε αλαπεξία ή 

κεηνλεθηνχλησλ αηφκσλ. 

vii.  Ρα δηθαηνινγεηηθά θαη ε θαηάηαμε, εάλ ππάξρνπλ, αλαθέξνληαη ζηελ πηζηνπνίεζε. 

viii.  Δηδηθφηεξα σο κέινο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο ή άιινπ παξφκνηνπ θαζεζηψηνο. 

ix.   Δπηζεκαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε ην δεχηεξν εδάθην ηνπ άξζξνπ 78 “Ίζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ θαη ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα πνπ νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε ζη΄ ηνπ 

Κέξνπο ΗΗ ηνπ Ξαξαξηήκαηνο ΣΗΗ ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α΄ ή κε ηελ ζρεηηθή επαγγεικαηηθή εκπεηξία, νη 

νηθνλνκηθνί θνξείο, κπνξνχλ σζηφζν λα βαζίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ κφλν εάλ νη ηειεπηαίνη ζα 

εθηειέζνπλ ηηο εξγαζίεο ή ηηο ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο απαηηνχληαη νη ζπγθεθξηκέλεο ηθαλφηεηεο.” 

x.  Πχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 73 παξ. 3 α, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο 

είλαη δπλαηή ε θαη' εμαίξεζε παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ  γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ 

ζπκθέξνληνο, φπσο δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο.  

xi.  Ίπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ, ηεο 24εο Νθησβξίνπ 

2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008, ζ. 42). 

xii.  Πχκθσλα κε άξζξν 73 παξ. 1 (β). Πηνλ Θαλνληζκφ ΔΔΔΠ (Θαλνληζκφο ΔΔ 2016/7) αλαθέξεηαη σο 

“δηαθζνξά”. 

xiii.  Ίπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο Πχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δσξνδνθίαο ζηελ νπνία 

ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο ·λσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 

25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ, 

ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 

54). Ξεξηιακβάλεη επίζεο ηε δηαθζνξά φπσο νξίδεηαη ζην λ. 3560/2007 (ΦΔΘ 103/Α), «Θχξσζε θαη εθαξκνγή 

ηεο Πχκβαζεο πνηληθνχ δηθαίνπ γηα ηε δηαθζνξά θαη ηνπ Ξξφζζεηνπ ζ΄ απηήλ Ξξσηνθφιινπ» (αθνξά ζε  

πξνζζήθε θαζφζνλ ζην λ. Άξζξν 73 παξ. 1 β αλαθέξεηαη ε θείκελε λνκνζεζία). 

xiv.  Θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηε πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ 

ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48)  φπσο θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (ΦΔΘ 48/Α) 

"Θχξσζε ηεο Πχµβαζεο ζρεηηθά µε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνµηθψλ ζπµθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ 

θαη ησλ ζπλαθψλ µε απηήλ Ξξσηνθφιισλ. 

xv.  Ίπσο νξίδνληαη ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην ηνπ Ππκβνπιίνπ, ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002 γηα 

ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3). Απηφο ν ιφγνο απνθιεηζκνχ πεξηιακβάλεη 

επίζεο ηελ εζηθή απηνπξγία ή ηελ απφπεηξα εγθιήκαηνο, φπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4 ηεο ελ ιφγσ 

απφθαζεο-πιαίζην. 

xvi.  Ίπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 2005/60/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ, 

ηεο 26εο Νθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο 

γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 

309 ηεο 25.11.2005, ζ.15)  πνπ ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 3691/2008 (ΦΔΘ 166/Α) “Ξξφιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο 

λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο”. 
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xvii.  Ίπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο νδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ, 

ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία 

ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ (ΔΔ 

L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1) ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (ΦΔΘ 

215/Α)"Ξξφιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ απηήο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο.". 

xviii.  Ζ ελ ιφγσ ππνρξέσζε αθνξά ηδίσο: α) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Ξ.Δ) θαη 

πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ν.Δ θαη Δ.Δ), ηνπο δηαρεηξηζηέο, β) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ), ηνλ 

Γηεπζχλνληα Πχκβνπιν θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ( βι. ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 1 

ηνπ άξζξνπ 73 ) 

xix.  Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

xx.  Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

xxi.  Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

xxii.  Νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία 

ζχλαςεο ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δε κπνξεί λα θάλεη ρξήζε απηήο ηεο δπλαηφηεηαο θαηά ηελ 

πεξίνδν απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε (άξζξν 73 παξ. 7 ηειεπηαίν εδάθην)  

xxiii.  Ιακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ ραξαθηήξα ησλ εγθιεκάησλ πνπ έρνπλ δηαπξαρζεί (κεκνλσκέλα, θαη᾽ 

εμαθνινχζεζε, ζπζηεκαηηθά ...), ε επεμήγεζε πξέπεη λα θαηαδεηθλχεη ηελ επάξθεηα ησλ κέηξσλ πνπ ιήθζεθαλ.  

xxiv.  Πηελ πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη ·ιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ 

Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν 

θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε (άξζξν 73 παξ. 2 δεχηεξν εδάθην).  

xxv.  Πεκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 παξ. 3 πεξ. α  θαη β, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο είλαη δπλαηή ε παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ ιφγσ αζέηεζεο ππνρξεψζεσλ 

θαηαβνιήο θφξσλ ή αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη‟ εμαίξεζε, γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, 

φπσο δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ή/θαη  φηαλ ν απνθιεηζκφο ζα ήηαλ ζαθψο 

δπζαλάινγνο, ηδίσο φηαλ κφλν κηθξά πνζά ησλ θφξσλ ή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ έρνπλ 

θαηαβιεζεί, ή φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ελεκεξψζεθε ζρεηηθά κε ην αθξηβέο πνζφ πνπ νθείιεηαη ιφγσ 

αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε 

ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη κέηξα, ζχκθσλα κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο 

παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 73, πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ή ζε αλνηθηέο 

δηαδηθαζίεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο  

xxvi.  Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

xxvii.  Ίπσο αλαθέξνληαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο ζηηο 

θείκελεο δηαηάμεηο, ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο  ή ζην άξζξν 18 παξ. 2 . 

xxviii. Ζ απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ Θαλνληζκφ 

ΔΔΔΠ (Θαλνληζκφο ΔΔ 2016/7) 

xxix.  Άξζξν 73 παξ. 5. 

xxx.  Δθφζνλ ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γίλεηαη αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε, λα ζπκπιεξσζεί 

αλάινγα ην ΡΔΓ πρ άξζξν 68 παξ. 2 λ. 3863/2010 . 

xxxi.  Ίπσο πξνζδηνξίδεηαη ζην άξζξν 24 ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

xxxii.  Ξξβι άξζξν 48. 

xxxiii.  Ζ απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ πεξηπη. ζη παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ 

Θαλνληζκφ ΔΔΔΠ (Θαλνληζκφο ΔΔ 2016/7) 

xxxiv.  Γηα ζπκβάζεηο έξγνπ, ε εθηηκψκελε αμία ηεο νπνίαο ππεξβαίλεη ην έλα εθαηνκκχξην (1.000.000) επξψ 

εθηφο ΦΞΑ (άξζξν 79 παξ. 2). Ξξβι  θαη άξζξν 375 παξ. 10. 

xxxv.  Ίπσο πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα XI ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α, νη νηθνλνκηθνί θνξείο απφ νξηζκέλα 

θξάηε κέιε νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη κε άιιεο απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζην Ξαξάξηεκα απηφ. 

xxxvi.   Κφλνλ εθφζνλ επηηξέπεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο 

πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.  
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xxxvii.   Κφλνλ εθφζνλ επηηξέπεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο 

πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.  

xxxviii.  Ξ.ρ αλαινγία κεηαμχ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ  

xxxix.  Ξ.ρ αλαινγία κεηαμχ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ  

xl.  Νη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα δεηνχλ έσο πέληε έηε θαη λα επηηξέπνπλ ηελ ηεθκεξίσζε εκπεηξίαο  

πνπ ππεξβαίλεη ηα πέληε έηε. 

xli.  Νη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα δεηνχλ έσο ηξία έηε θαη λα επηηξέπνπλ ηελ ηεθκεξίσζε εκπεηξίαο 

πνπ ππεξβαίλεη ηα ηξία έηε. 

xlii.  Ξξέπεη λα απαξηζκνχληαη φινη νη παξαιήπηεο θαη ν θαηάινγνο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηφζν δεκφζηνπο 

φζν θαη ηδησηηθνχο πειάηεο γηα ηα ζρεηηθά αγαζά ή ππεξεζίεο. 

xliii.  Ίζνλ αθνξά ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ή ηηο ηερληθέο ππεξεζίεο πνπ δελ αλήθνπλ άκεζα ζηελ επηρείξεζε 

ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, αιιά ζησλ νπνίσλ ηηο ηθαλφηεηεο ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, φπσο θαζνξίδεηαη 

ζην κέξνο II, ελφηεηα Γ, πξέπεη λα ζπκπιεξψλνληαη ρσξηζηά έληππα ΡΔΓ. 

xliv.  Ν έιεγρνο πξφθεηηαη λα δηελεξγείηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή, εθφζνλ απηή ζπλαηλέζεη, εμ νλφκαηφο 

ηεο απφ αξκφδην επίζεκν νξγαληζκφ ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν πξνκεζεπηήο ή ν πάξνρνο 

ππεξεζηψλ. 

xlv.  Δπηζεκαίλεηαη φηη εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη απνθαζίζεη λα αλαζέζεη ηκήκα ηεο ζχκβαζεο ζε 

ηξίηνπο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο θαη ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ ππεξγνιάβνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ ελ 

ιφγσ ηκήκαηνο, ηφηε ζα πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί ρσξηζηφ ΡΔΓ γηα ηνπο ζρεηηθνχο ππεξγνιάβνπο, βιέπε κέξνο 

ΗΗ, ελφηεηα Γ αλσηέξσ.  

xlvi.  Γηεπθξηλίζηε πνην ζηνηρείν αθνξά ε απάληεζε. 

xlvii.  Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

xlviii.  Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

xlix.  Ξξβι θαη άξζξν 1 λ. 4250/2014 

l.  πφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη παξάζρεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο (δηαδηθηπαθή 

δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέα έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ) πνπ παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ην πξάμεη. Ίπνπ απαηηείηαη, ηα ζηνηρεία απηά πξέπεη λα 

ζπλνδεχνληαη απφ ηε ζρεηηθή ζπγθαηάζεζε γηα ηελ ελ ιφγσ πξφζβαζε.  
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ  II. - ΠΣΔ∆ΗΝ ΔΓΓΖΡΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΝΙΖΠ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ 

Νλνµαζία Ρξάπεδαο: Θαηάζηεµα:  (∆/λζε νδφο- αξηζµφο Ρ.Θ. – FAX)   Ζµεξνµελία ·θδνζεο: 

 

Ξξνο:   ……………………………… 

ΔΓΓΖΡΗΘΖ ΔΞΗΠΡΝΙΖ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ, Ξ‟ ΑΟΗΘΚΝΛ .... ΓΗΑ………….. ΔΟΩ 

 

Κε ηελ παξνχζα εγγπφµαζηε, αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα παξαηηνχµελνη ηνπ δηθαηψµαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη 

δηδήζεσο,   ππέξ   

[Πε πεξίπησζε  µεµνλσµέλεο εηαηξίαο :ηεο  Δηαηξίαο  ……………  Νδφο …………. Αξηζµφο….Ρ.Θ. ……] ή 

[ζε πεξίπησζε ·λσζεο ή Θνηλνπξαμίαο :ησλ Δηαηξηψλα) ……………… νδφο ……………… αξηζµφο ………………. Ρ.Θ. 

………….. β) ……………… νδφο ……………… αξηζµφο ………………. Ρ.Θ. ………….. γ) ……………… νδφο ……………… 

αξηζµφο ………………. Ρ.Θ. ………….. 

µειψλ ηεο ·λσζεο ή Θνηλνπξαμίαο, αηνµηθά γηα θάζε µία απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν 

ππφρξεσλ µεηαμχ ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο µειψλ ηεο ·λσζεο ή Θνηλνπξαμίαο], 

 

θαη µέρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ........................., γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο ζχµβαζεο µε αξηζµφ................... 

πνπ αθνξά ζην  δηαγσληζµφ   ηεο   ………….   µε  αληηθείµελν  «…………….»   θαη   ζπγθεθξηµέλα γηα  ηελ 

πξνµήζεηα……………….. ζπλνιηθήο αμίαο ………........, ζχµθσλα µε ηελ αξηζµφ................... ∆ηαθήξπμή ζαο. 

 

Ρν αλσηέξσ πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο, ην νπνίν θαη ππνρξενχµαζηε λα ζαο θαηαβάινπµε 

νιηθά ή µεξηθά ρσξίο θαµία απφ µέξνπο µαο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηµν ή µε ηεο 

απαίηεζήο ζαο, µέζα ζε ηξεηο (3) εµέξεο απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 

 

Ζ παξνχζα ηζρχεη µέρξηο φηνπ απηή µαο επηζηξαθεί ή µέρξηο φηνπ ιάβνπµε έγγξαθε δήισζή ζαο φηη µπνξνχµε 

λα ζεσξήζνπµε ηελ Ρξάπεδά µαο απαιιαγµέλε απφ θάζε ζρεηηθή ππνρξέσζε. 

 

Πε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο 

ραξηνζήµνπ. 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ IΗΗ: ΠΣΔΓΗΝ ΠΚΒΑΠΖΠ 

ΠΚΒΑΠΖ ΓΗΑ ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΡΥΛ ΑΛΔΙΘΠΡΖΟΥΛ TOY ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΒΑΠΔΗ ΡΝ ΞΞ2015 (CPV:50750000-

7) ΓΗΑ ΔΛΑ (1) ΔΡΝΠ, ΠΛΝΙΗΘΖΠ ΓΑΞΑΛΖΠ                                    € ΠΚΞ/ΛΝ ΦΞΑ  ΚΔ ΘΟΗΡΖΟΗΝ 

ΑΛΑΘΔΠΖΠ ΡΖN ΞΙΔΝΛ ΠΚΦΔΟΝΠΑ ΑΞΊ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΑΞΝΤΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΒΑΠΔΗ ΡΗΚΖΠ (ΣΑΚΖΙΝΡΔΟΖ 

ΡΗΚΖ) 

 

Σξφλνο θαηαξηίζεσο Ππκβάζεσο: 

 Ρφπνο θαηαξηίζεσο Ππκβάζεσο: Ρα Γξαθεία ηνπ Γεληθνχ Λνζνθνκείνπ Αζήλαο „‟ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ‟‟. 

Ηζρχο Ππκβάζεσο:  

ΠΚΒΑΙΙΝΚΔΛΝΗ: 

1)Ζ θ. ΚΞΑΙΑΠΝΞΝΙΝ ΑΛΑΠΡΑΠΗΑ  Γηνηθεηήο ηνπ  Γεληθνχ Λνζνθνκείνπ Αζήλαο „‟ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ‟‟ 

2)Ν ……………………………………………………………………σο λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο 

εηαηξείαο,……………………………………ΔΓΟΑ:……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………ΡΖΙ:………………………………………………..& 

FAX:…………………………ΑΦΚ:………………………………….,ΓΝ:………………………………………………………… 

 Πηελ Αζήλα ζήκεξα ηελ ……, εκέξα ηεο εβδνκάδνο  ……ζηα Γξαθεία ηνπ Γεληθνχ Λνζνθνκείνπ Αζήλαο 

΄΄ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ΄΄, νη ππνγξάθνληεο θ.θ  θ. ΚΞΑΙΑΠΝΞΝΙΝ ΑΛΑΠΡΑΠΗΑ Γηνηθεηήο ηνπ  αλσηέξσ Λνζ/κείνπ 

θαη ν……………………………………………………, σο λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. ζπκθψλεζαλ 

θαη ζπλαπεδέρζεζαλ ηα εμήο:  

     Πχκθσλα κε ηελ ππ‟ αξηζ. ………………………………………………………………………………………Απφθαζε ηνπ Γ.Π 

ηνπ Λνζνθνκείνπ, πνπ αθνινχζεζαλ ηνλ (Φ.22/2017) ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ κε θξηηήξην ηελ πιένλ 

ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο ,γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ ζπληήξεζεο ησλ 

αλειθπζηήξσλ  γηα  έλα (1) ρξφλν,  ν δεχηεξνο ζπκβαιιφκελνο  πνπ ζην εμήο ζα απνθαιείηαη ράξηλ ζπληνκίαο 

΄΄εξγνιάβνο΄΄ αλαιακβάλεη ηελ ζπληήξεζε ησλ δέθα ηεζζάξσλ (14) αλειθπζηήξσλ  βάζεη: α) ησλ φξσλ 

δηελέξγεηαο, β) ησλ φξσλ ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο (Φ22/2017 ) ηνπ νηθείνπ δηαγσληζκνχ θαη γ) ησλ φξσλ πνπ 

αλαθέξνληαη  ζηα άξζξα ηεο Πχκβαζεο απηήο, απνδερφκελνο απηνχο πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο ελ κέξεη θαη 

ζην ζχλνιν ηνπο 

ΑΟΘΟΝ 1ν  ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΠΚΒΑΠΔΥΠ  

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο είλαη ε ηαθηηθή θαη έθηαθηε ζπληήξεζε θαζψο θαη ε επηζθεπή ησλ εθάζηνηε 

παξνπζηαδφκελσλ βιαβψλ ησλ εμήο αλειθπζηήξσλ θαη αλπςσηηθψλ κεραληζκψλ ηνπ Λνζνθνκείνπ (ζχλνιν: 

14ηεκ). Θα ηεξείηαη πάληα νη εθάζηνηε λνκνζεζία θαζψο θαη νη θαλφλεο ηεο ηέρλεο θαη ηεο επηζηήκεο θαηά ηελ 
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δηάξθεηα ηεο ζπληήξεζεο θαη ηεο απνθαηάζηαζεο ησλ βιαβψλ. 

Α. 8ΟΝΦΝ ΘΡΗΟΊΝ 

9. ΖΙΔΘΡΟΗΘΊΠ ΑΠΘΔΛΝΦΊΟΝΠ /ΓΔΜΗΊΠ - (ΛΝ.1) 

10. ΖΙΔΘΡΟΗΘΊΠ ΑΠΘΔΛΝΦΊΟΝΠ /ΑΟΗΠΡΔΟΊΠ – (ΛΝ.2) 

11. ΖΙΔΘΡΟΗΘΊΠ ΞΟΝΠΏΞΥΛ /5 ΑΡΊΚΥΛ – (ΛΝ.3) 

12. ΖΙΔΘΡΟΗΘΊΠ ΞΟΝΠΏΞΥΛ /3 ΑΡΊΚΥΛ – (ΛΝ.4) 

13. ΓΟΑΙΗΘΖ ΞΙΑΡΦΝΟΚΑ ΘΔΛΡΟΗΘΥΛ ΣΔΗΟΝΟΓΔΗΥΛ – (ΛΝ.5) 

Β. 4ΟΝΦΝ ΘΡΗΟΊΝ 

14. ΖΙΔΘΡΟΗΘΊΠ ΑΠΘΔΛΝΦΊΟΝΠ - (ΛΝ.6) 

15. ΖΙΔΘΡΟΗΘΊΠ ΞΟΝΠΏΞΥΛ/ 3 ΑΡΊΚΥΛ – (ΛΝ.7) 

Γ. ΘΡΊΟΗΝ ΝΊΘΝΠ ΑΓΔΙΦΛ 

16. ΓΟΑΙΗΘΊΠ – (ΛΝ.8)   

Γ. ΘΡΊΟΗΝ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘ  

      9. ΖΙΔΘΡΟΗΘΊ ΑΛΑΒΑΡΊΟΗΝ ΑΚΔΑ  

Δ. ΘΡΊΟΗΝ ΞΑΟΑΟΡΉΚΑΡΝΠ 

12. ΖΙΔΘΡΟΗΘΊΠ ΞΟΝΠΏΞΥΛ/2 ΑΡΊΚΥΛ – (ΛΝ.9) 

13. ΖΙΔΘΡΟΗΘΊΠ ΑΠΘΔΛΝΦΊΟΝΠ – (ΛΝ.10)     

     12. ΓΟΑΙΗΘΈ ΞΙΑΡΦΊΟΚΑ ΠΘΝΞΗΓΗΏΛ 

ΠΡ. ΘΡΊΟΗΝ ΈΒΟΝ 63-67 

13. ΓΟΑΙΗΘΊΠ ΞΟΝΠΏΞΥΛ - (ΛΝ.11) 

Ε. KΡΊΟΗΝ ΝΓΝΌ ΦΑΟΑΛΡΆΡΥΛ 

      14. ΖΙΔΘΡΟΗΘΊΠ ΑΛΔΙΘΠΡΈΟΑΠ – (ΛΝ.12) 

 

ΑΟΘΟΝ 2ν ΓΗΑΟΘΔΗΑ  ΠΚΒΑΠΖΠ  

   Ζ ζχκβαζε Ππληήξεζεο  αξρίδεη ηελ …………………………. θαη ηειεηψλεη ηελ …………………………………………… 

ΑΟΘΟΝ 3ν ΔΘΛΔΠ –ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΠΛΡΖΟΖΡΖ  

Α.ΠΛΡΖΟΖΠΖ   

  Ν ζπληεξεηήο ππνρξενχηαη ζε πιήξε, επηκειή αλειιηπή θαη ππεχζπλε ζπληήξεζε ησλ παξαπάλσ 

αλειθπζηήξσλ θαη αλπςσηηθψλ κεραληζκψλ ηνπ Λνζνθνκείνπ, ζε ηαθηηθή θαη έθηαθηε, ππφ ηνπο εμήο 

ηνπιάρηζηνλ ελδεηθηηθνχο φξνπο: 

α) Ζ ζπληήξεζε ζα εθηειείηαη θαζ΄ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο Πχκβαζεο θαη ν Ππληεξεηήο ζα επζχλεηαη γηα 

ηελ αθξηβή θαη πηζηή ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ: 
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-ηνλ ΔΙΝΡ 81.1 θαη 81.2 

-ηελ Θ..Α 18173/88 

-ηεο θνηλήο πνπξγηθήο Απφθαζεο F9.2/νηθ.32803/1388/1997/, 

-ηεο ΘΑ θαη ηεο αξηζ.πξση.18173/30-08-88 (ΦΔΘ 664/Β/09-09-88). «Θαηαζθεπή, εγθαηάζηαζε θαη 

ιεηηνπξγία ειεθηξνθίλεησλ αλειθπζηήξσλ» θαζψο θαη θάζε θείκελεο λνκνζεζίαο πνπ δηέπεη ηελ 

αζθάιεηα θαη ιεηηνπξγία ησλ αλειθπζηήξσλ 

- θαη ηελ ΞΝΟΓΗΘΖ ΑΞΝΦΑΠΖ νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425/2008 – 
ΦΔΘ:2604/Β'/22.12.2008,Ππκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θ

αη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. 
 

 

β) Ζ ζπληήξεζε ζα πξαγκαηνπνηείηαη ππνρξεσηηθψο ηνπιάρηζηνλ δπν (2) θνξέο ηνλ κήλα θαηά ηηο εξγάζηκεο 

εκέξεο, απφ 07:00 έσο θαη 15:00, αλεμαξηήησο ππάξμεσο ή κε βιάβεο θαηά ηέηνην ηξφπν εμαζθαιίδνληαο 

θαλνληθή, αζθαιή θαη αθίλδπλν ιεηηνπξγία ησλ αλειθπζηήξσλ, επί ηε βάζε φισλ ησλ θαλφλσλ ηεο ηέρλεο θαη 

ηεο ηερληθήο θαη ζπκθψλσο πξνο ηηο δηαηάμεηο ησλ λφκσλ θαη θαλνληζκψλ πνπ ηζρχνπλ. 

Ζ ζπληήξεζε πνπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη ππνρξεσηηθά δχν (2) θνξέο ηνλ κήλα ζα θαηαρσξείηαη ζε εηδηθφ βηβιίν 

πνπ ζα ηεξείηαη ζηελ Ρ.. Ρν δε βηβιίν ζα πξέπεη λα είλαη ζεσξεκέλν απφ ηελ αληίζηνηρε αξκφδηα ππεξεζία 

(Γήκνο Αζελαίσλ – ηνκέαο αλειθπζηήξσλ). 

γ) Ν ζπληεξεηήο ή ν εθάζηνηε εθπξφζσπνο ηνπ καδί κε ην αξκφδην κεραληθφ ηεο Ρ. ηνπ Λνζνθνκείνπ δένλ 

φπσο, γηα ηνλ θαζέλα αλειθπζηήξα θερσξηζκέλσο ελεκεξψλεη ην εηδηθφ βηβιίν ζπληήξεζεο θαη επηζεψξεζεο, ην 

ζεσξεκέλν απφ ηνλ Γήκν Αζελαίσλ (ηκήκα αλειθπζηήξσλ) πνπ ζα επξίζθεηαη ζηελ Ρ. ηνπ ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ, 

φπνπ ζα αλαγξάθνληαη θαηά ζεηξά νη επηζεσξήζεηο ηνπ αλειθπζηήξα, νη ηπρφλ αιιαγέο εμαξηεκάησλ, σο θαη νη 

ππνδείμεηο ηνπ ζπληεξεηή, ν νπνίνο ζα ππνγξάθεη απηφ θαζ΄ εθάζηε επηζεψξεζε, καδί κε ηελ επηηξνπή πνπ ζα 

νξηζζεί πξνο ηνχην απφ ηελ ππεξεζία. 

δ) Ν ζπληεξεηήο ζα ηεξεί βηβιίν ζπληήξεζεο – επηζθεπήο – ειέγρνπ ζεσξεκέλν (ή κε) γηα θάζε αλειθπζηήξα 

ρσξηζηά ζην θάζε κεραλνζηάζην  κε αλαιπηηθή πεξηγξαθή θάζε παξέκβαζεο ζε απηνχο. 

ε) Ζ ππφ ηνπ Λφκνπ πξνβιεπφκελε αζθάιηζε ησλ αλειθπζηήξσλ ηπγράλεη ππνρξεσηηθή θαη βαξχλεη εμ΄ 

νινθιήξνπ ηνλ ζπληεξεηή, θαη ν νπνίνο επζχλεηαη απνιχησο θαη απνθιεηζηηθά γηα θάζε αηχρεκα, ν κε γέλνηην, 

ήζειε ηπρφλ ζπκβεί, νπσζδήπνηε θαηά ηελ επίβιεςε, ζπληήξεζε, ιεηηνπξγία ή ηελ ελ γέλεη ρξήζε ησλ 

αλειθπζηήξσλ θαη αλπςσηηθψλ κεραληζκψλ, εηο απηφ ηνχην ην πξνζσπηθφ, ε εηο νηνλδήπνηε ηξίην, ζπλεπεία 

πξάμεο ηνπ ζπληεξεηή, ή παξάιεςεο ηνπ θαηά ηελ επίβιεςε ή ζπληήξεζε, ή ηπραίνπ γεγνλφηνο. Ρν κηθξφηεξν 

πνζφ αζθάιηζεο ζα θαιχπηεη ηελ επζχλε, γηα κεκνλσκέλν αηχρεκα ελφο αηφκνπ κέρξη ηνπ πνζνχ 

30.000,00EURO θαη γηα νκαδηθφ αηχρεκα ηνπιάρηζηνλ γηα 60.000,00 EURO ή φηη πξνβιέπεηαη απφ ηελ ηζρχνπζα 

λνκνζεζία σο πξνο ηα θαηψηεξα πνζά. Δλ ηνηαχηε πεξηπηψζεη ν ζπληεξεηήο ππνρξενχηαη λα παξέκβεη εηο ηελ 

δίθε, αλαιακβάλνληαο εμ΄ νινθιήξνπ θαη κε ίδηεο δηθέο ηνπ δαπάλεο ηνλ δηθαζηηθφ αγψλα, ηηζεκέλνπ ηνπ 

Γεληθνχ Λνζνθνκείνπ Αζελψλ «ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ» εθηφο δίθεο, θαη λα επσκηζζεί ν ίδηνο ηηο ζπλέπεηεο ηεο 
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νηαζδήπνηε δηθαζηηθήο απφθαζεο. Απνθιεηζηηθφο ππεχζπλνο έλαληη ηξίησλ ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή 

αμηψζεσλ είλαη ν ζπληεξεηήο θαη φρη ε Ρ. ηνπ Λνζνθνκείνπ ιφγσ ηεο εμεηδίθεπζεο ηνπ ζην αληηθείκελν θαη ηελ 

λνκνζεζία.  

ζη) Πηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Ππληεξεηή ζα είλαη θαη ε ππνβνήζεζε ηνπ θνξέα Διέγρνπ θαη Ξηζηνπνίεζεο ησλ 

αλειθπζηήξσλ (θαη φρη ηα έμνδα έθδνζεο ησλ πηζηνπνηεηηθψλ θαη ε ηπρφλ επηζθεπαζηηθέο παξεκβάζεηο πνπ ζα 

πξνθχςνπλ απφ απηά ).    

Β) ΔΞΗΠΘΔΖ ΒΙΑΒΥΛ ΠΔ 24ΥΟΖ ΒΑΠΖ   

Ξξνο ηνχην ππνρξενχηαη λα δειψζεη εηο ηνλ εθπξφζσπν ηνπ Λνζνθνκείνπ ηελ αθξηβή δηεχζπλζε θαη 

ηνλ αξηζκφ ηειεθψλνπ ηνπ θέληξνπ βιαβψλ, ψζηε θαζ΄ φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ 24σξνπ λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε 

κεη‟ απηνχ επηθνηλσλία απεπζείαο νθεηιψλ φπσο, άλεπ ηδηαηηέξαο ακνηβήο πξνζέιζεη ζην Λνζνθνκείν εληφο δπν 

(2) σξψλ ην αξγφηεξν, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ Θπξηαθψλ θαη αξγηψλ, απφ ηεο πξψηεο αλαδεηήζεψο ηνπ, πξνο 

απνθαηάζηαζε βιάβεο, ή ιφγσ άιιεο ηηλφο εθηάθηνπ αηηίαο θαη πέξαλ ηεο δηαξθνχο παξνπζίαο ηερληθνχ. 

Η) Ν ζπληεξεηήο ππνρξενχηαη λα επηζθεπάδεη κε δηθή ηνπ επζχλε θαη δαπάλε, ζχκθσλα κε ηελ πξνζθνξά ηνπ 

φιεο  αλεμαηξέησο ηηο επηζθεπάζηκεο βιάβεο πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ ζηνπο παξαπάλσ αλειθπζηήξεο θαη γηα ηηο 

νπνίεο δελ απαηηνχληαη ηδηαίηεξα αληαιιαθηηθά.  

Πε πεξίπησζε πνπ απαηηνχληαη αληαιιαθηηθά κεγάιεο αμίαο (π.ρ: άλσ ησλ 150€ + ΦΞΑ) ζα πξέπεη λα 

ελεκεξψζεη ακέζσο ηελ πεξεζία γηα ην θφζηνο απηψλ, ψζηε λα ιάβεη ηελ απαξαίηεηε έγθξηζε. Πε πεξηπηψζεηο 

αξγηψλ θαη κε εξγάζηκσλ εκεξψλ θαη εθφζνλ απφ ηελ πηζαλή δπζιεηηνπξγία ηνπ αλειθπζηήξα πξνθχπηεη 

επηβάξπλζε ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ Λνζνθνκείνπ, ν Ππληεξεηήο ζα πξέπεη λα ιάβεη ηνπιάρηζηνλ ηελ 

πξνθνξηθή έγθξηζε ηεο πεξεζίαο ψζηε λα πξνκεζεπηεί θαη λα αληηθαηαζηήζεη ην ειαηησκαηηθφ αληαιιαθηηθφ 

θαη ελ γέλεη λα απνθαηαζηαζεί ε βιάβε.    

ΗΗ) Γεληθψο ελ πεξηπηψζεη κε επξέζεσο ηνπ ζπληεξεηή ή αξλήζεψο ηνπ ή θαζπζηεξήζεσο αθίμεσο ηνπ, ην 

Λνζνθνκείν δηθαηνχηαη λα αλαζέζεη εηο ηξίηνπο ηελ απνθαηάζηαζή ηεο βιάβεο, άλεπ ηδηαηηέξαο εηδνπνηήζεσο ηνπ 

ζπληεξεηή, εθπηπηνπζψλ   ησλ ζρεηηθψλ δαπαλψλ εθ ηεο κεληαίαο ακνηβήο ηνχηνπ, ελψ ζπγρξφλσο ην ηνηνχην 

ζπκβάλ, ζα δχλαηαη λα ζεσξεζεί ππαίηηα παξάβαζε νπζηψδνπο ηνπ παξφληνο. Βιάβεο πνπ απαηηνχλ γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε ησλ αληαιιαθηηθά εθηφο ησλ πιηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ πξνζθνξά, ζα ρξεψλνληαη 

ηδηαηηέξσο πιελ αλ δηαηίζεληαη απφ ην Λνζνθνκείν, ζε θάζε δε πεξίπησζε ηε ρξέσζε θαη δηάζεζε ηέηνησλ 

αληαιιαθηηθψλ ζα γίλεηαη θαηφπηλ πξνεγθξίζεσο θαη επνπηείαο ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηνπ Λνζνθνκείνπ.  

   Πε πεξίπησζε δηαθσλίαο ην Λνζνθνκείν δηθαηνχηαη λα απνθαηαζηήζεη ηελ βιάβε κε φπνην ηξφπν θξίλεη απηφ 

πξνζθνξφηεξν. 

ΗΗΗ) Ν ζπληεξεηήο ππνρξενχηαη επίζεο λα επηδεηθλχεη θαηά θαηξνχο ζε πξφζσπα νξηδφκελα απφ ηελ ππεξεζία, 

ηνπο αλαγθαίνπο ρεηξηζκνχο γηα ηελ απειεπζέξσζε εγθισβηζζέλησλ αηφκσλ, ή γηα ηελ δηαθνπή ιεηηνπξγίαο ησλ 

αλειθπζηήξσλ, εάλ επηζεκαλζεί βιάβε ζε απηνχο.  
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IV) Πε πεξίπησζε δηαπίζησζεο ππφ ηνπ ζπληεξεηή ζε θάπνηνλ αλειθπζηήξα, ζνβαξήο βιάβεο πνπ ζέηεη ζε 

θίλδπλν ηελ δσή ησλ επηβαηψλ, ηίζεηαη ππ΄ απηνχ ακέζσο εθηφο ρξήζεσο, αλαξησκέλσλ  επί ησλ ζπξψλ ησλ 

εηδηθψλ πηλαθίδσλ έλδεημεο βιάβεο θαη ζεκεησκέλνπ ηνπ γεγνλφηνο εηο ην νηθείν βηβιίν επηζεψξεζεο . 

V) Δάλ αλειθπζηήξαο ιφγσ βιάβεο νζνλδήπνηε ζνβαξήο εθηφο ιεηηνπξγίαο πιένλ ησλ δεθαπέληε ζπλερψλ 

εκεξψλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, ηφηε απηνκάησο ζα γίλεηαη αληηζηνίρσο θαη αλαιφγσο πεξηθνπή εθ ηεο κεληαίσο 

απνδεκηψζεσο ηνπ ζπληεξεηή. Υζαχησο δελ ζα γίλεη ηειηθή εμφθιεζε, εάλ θαηά ηελ εκέξα ιήμεο ηεο 

ζπκβάζεσο πθίζηαληαη ζε εθθξεκφηεηα βιάβεο ησλ αλειθπζηήξσλ. 

VI) Γηα πάζα βιάβε ή δεκηά εηο ηνπο αλειθπζηήξεο ή ηηο θηηξηαθέο θαη ινηπέο εγθαηαζηάζεηο πνπ πξνμελήζεθε   

νπσζδήπνηε ππαηηηφηεηα ηνπ ζπληεξεηή ή ησλ ζπλεξγείσλ ηνπ, επζχλεηαη απηφο απεξηνξίζησο θαη ππνρξενχηαη 

εηο ηελ απνθαηάζηαζή ηεο, ακέζσο κε ίδηνπ απηνχ δαπάλεο. Ίζν ρξφλν δηαξθεί ηνηαχηε βιάβε ηνπ 

αλειθπζηήξα, δελ ζα θαηαβάιιεηαη εηο απηφλ κεληαία ακνηβή ζπληεξήζεσο.  

Γ. ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΠΛΡΖΟΖΠΔΥΠ     

α) Ρν δηα ηελ ζπληήξεζε ππφ ηνπ ζπληεξεηή ρξεζηκνπνηνχκελν πξνζσπηθφ δένλ λα είλαη ην ππφ ησλ θεηκέλσλ 

δηαηάμεσλ πξνβιεπφκελν, απαγνξεπκέλεο ηεο ρξεζηκνπνηήζεσο αθαηάιιεισλ αηφκσλ, ε ηεο αλάζεζεο ηνπ 

έξγνπ εηο ηξίηνπο ππεξγνιαβηθψο. Ρν πξνζσπηθφ ηνπ ζπληεξεηή ζα δηαζέηεη απαξαίηεηα άδεηα ηερληθνχ 

αλειθπζηήξσλ νη νπνίεο ζα θαηαηεζνχλ κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απφ ηνλ αλάδνρν. 

β) Αλαιακβάλεη λα δηαζέηεη ζην Λνζνθνκείν έλα (1) ηνπιάρηζηνλ αδεηνχρν ηερλίηε αλειθπζηήξσλ ζε 

θαζεκεξηλή βάζε ζην πξσηλφ σξάξην (07.00-15.00) φιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο.  

Πε 24σξε βάζε ηηο εκέξεο γεληθήο εθεκεξίαο (δει.αλά 4 εκέξεο) αλαιακβάλεη λα θαιχπηεη θαη ηηο ηξείο βάξδηεο 

κε θαηάιιειν ηερληθφ πξνζσπηθφ. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ν ζπληεξεηήο πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζε θιήζεηο γηα απνθαηάζηαζε βιαβψλ θαζ‟ φιν ην 

24σξν φιεο ηηο εξγάζηκεο θαη ηηο κε εξγάζηκεο εκέξεο (Παββαηνθχξηαθα θαη Αξγίεο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ). Γηα 

έθηαθηεο (θαη ζνβαξέο πεξηπηψζεηο) ν αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε δηάζεζεο αλάινγνπ ηεο βιάβεο 

ζπλεξγείνπ. 

Γηα ηελ θαζεκεξηλή παξνπζία ηνπ αδεηνχρνπ ηερληθνχ ηεο εηαηξείαο ζπληήξεζεο ζην Λνζνθνκείν ζα ηεξείηαη 

παξνπζηνιφγην πξνζέιεπζεο – απνρψξεζεο ην νπνίν ζα επηζεσξείηαη θαη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο 

εξγαζηψλ ψζηε λα ζπληάζζεηαη ην ηειηθφ πξαθηηθφ κεληαίαο παξαιαβήο, θαζψο θαη βηβιίν θαζεκεξηλήο εξγαζίαο 

θαη ειέγρνπ ζηνπο αλειθπζηήξεο, επηπιένλ ηνπ ζεσξεκέλνπ βηβιίνπ ζπληήξεζεο. 

γ) Ρν θαζ΄ φιε ηελ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζπκβάζεσο ρξεζηκνπνηνχκελν θαηά ηα αλσηέξσ ππφ ηνπ εξγνιάβνπ 

πξνζσπηθφ, πνπ ζα δηεμάγεη ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο, νπδεκία απνιχησο ζρέζε ή ππεξεζηαθή εμάξηεζε ζα έρεη 

εληφο ηνπ Λνζνθνκείνπ, απνθιεηζηηθφο δε εξγνδφηεο απηνχ ζα είλαη ν Ππληεξεηήο. Ρν πξνζσπηθφ ηνχην, δένλ 

φπσο ηπγράλεη αζθαιηζκέλν εηο ην ΗΘΑ, ή έηεξν αξκφδην Αζθαιηζηηθφ Νξγαληζκφ δηα πιήξε αζθάιηζε, 
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πεξηιακβάλνπζα θαη ηελ ηνηαχηε θαηά ηνπ θηλδχλνπ εμ΄ αηπρεκάησλ, ηνπ εξγνιάβνπ επηβαξπλφκελνπ θαη 

επζπλφκελνπ απνθιεηζηηθψο, γηα ηελ έγθαηξε θαη θαλνληθή θαηαβνιή ησλ θαηά λφκν απνδνρψλ θαη επηδνκάησλ, 

σο θαη ησλ νηθείσλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ. Ρν πξνζσπηθφ ηνπ ζπληεξεηή δελ ζα κπνξεί λα έρεη αμηψζεηο απφ 

ην Λνζνθνκείν ζε πεξηπηψζεηο κε θαηαβνιήο απφ ηνλ ζπληεξεηή ησλ δεδνπιεπκέλσλ, ηπρφλ αηπρήκαηνο ή 

άιιεο αηηίαο. 

δ) γηεηλή θαη αζθάιεηα ηεο εξγαζίαο: Απνθιεηζηηθφο ππεχζπλνο γηα ηελ .Α.Δ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Ππληεξεηή 

είλαη ν ίδηνο θαη ζα πξέπεη λα θξνληίδεη γηα απηή ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. Ρν Λνζνθνκείν θαη ε Ρ. 

νπδεκία επζχλε θέξνπλ ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Ππληεξεηή απφ έιιεηςε κέηξσλ 

πξνζηαζίαο ή άιιεο αηηίαο. Ν θ. …………………………………………………..σο Ρερληθφο Αζθαιείαο ζα είλαη ππεχζπλνο 

γηα ην πξνζσπηθφ ζπληήξεζεο ηνπ ζην Λνζνθνκείν.    

ε) Ρα εκεξνκίζζηα, νη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο θαη ινηπέο επηβαξχλζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ ζπληήξεζεο θαη 

επίβιεςεο, σο θαη ηα νδνηπνξηθά ηνχησλ βαξχλνπλ εμ‟ νινθιήξνπ ηνλ ζπληεξεηή. 

ΓΖΙΥΠΖ ΓΛΑΡΝΡΖΡΑΠ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΡΥΛ ΠΓΘΔΘΟΗΚΔΥΛ ΑΛEΙΘΠΡΖΟΥΛ 

ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΖ είλαη ε έγγξαθε Γήισζε ηνπ ππνςήθηνπ κεηνδφηε φηη ζε φινπο ηνπ αλειθπζηήξεο θαη 

αλπςσηηθνχο κεραληζκνχο ππάξρεη δπλαηφηεηα επέκβαζεο ρσξίο πξφζζεηε επηβάξπλζε ιφγσ κε εχξεζεο ηνπ 

ινγηζκηθνχ, ει.ζρέδησλ ή αληαιιαθηηθψλ, θιπ.  

ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ-ΡΝΞΝΘΔΡΖΠΖ ΑΛΡΑΙΙΑΘΡΗΘΥΛ 

   Ν ζπληεξεηήο ακέζσο κφιηο δηαπηζηψζεη φηη ζε θάπνην αλειθπζηήξα ρξεηάδεηαη αληηθαηάζηαζε θάπνηνπ 

επηκέξνπο εμαξηήκαηνο, νθείιεη λα ην αλαθέξεη εγγξάθσο, αλαθέξνληαο θαη ηελ αμία ηνπ πιηθνχ απηνχ πνπ 

έρεη ζπκθσλεζεί ε ηηκή απηνχ, βάζεη ηνπ πίλαθα αληαιιαθηηθψλ,  κε ηελ πεξηγξαθή ηεο πξνκήζεηαο λα 

γξάθεηαη ζην δειηίν (εληνιή) πνπ ζα ηεξεί ε Ρερληθή πεξεζία ηνπ Λνζνθνκείνπ. Ρν Λνζνθνκείν, φκσο δηα ηεο 

αξκφδηαο ππεξεζίαο ηνπ, δελ δεζκεχεηαη λα πξνκεζεπηεί απφ άιιε πεγή ην ππφ αληηθαηάζηαζε αληαιιαθηηθφ ή 

λα θξίλεη σο κε ζπκθέξνπζα ή σο κε αλαγθαία ηελ αληηθαηάζηαζε θαη λα δεηήζεη απφ ηνλ ζπληεξεηή λα 

επηκείλεη ζηελ επηζθεπή ηνπ ππάξρνληνο. Αλ απηφ ηειηθά αληηθαηαζηαζεί απφ ηνλ ζπληεξεηή, ε πιεξσκή ηνπ 

ζπληεξεηή, ζα γίλεηαη κεηά ηελ ηηκνιφγεζε θαη κε πξνζθφκηζε ηεο εληνιήο, θαη εθ΄  φζνλ πηζηνπνηείηαη ε θαιή 

εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή ηνπ Ηδξχκαηνο. 

Ν ζπληεξεηήο ππνρξενχηαη ζηελ δηαζθάιηζε stock αληαιιαθηηθψλ ζηηο απνζήθεο ηνπ ή ζην Λνζνθνκείν, ζε 

αληαιιαθηηθά πνπ έρνπλ ζπλήζε βιάβε, φπσο θνκβίσλ θιήζεο, κπαηαξηψλ alarm, ιακπηήξσλ, θνθ, ψζηε λα 

κελ ππάξρεη θαζπζηέξεζε ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ αλειθπζηήξσλ.     

Απαξαίηεηε είλαη ε πξνζθφκηζε πηζηνπνηεηηθψλ ISO/CEMARK  ησλ ππφ πξνκήζεηα δεηνχκελσλ εηδψλ ηνπ 

δηαγσληζκνχ, θαζψο θαη ζήκαλζεο CE ηνπ πξνζθεξφκελνπ πξντφληνο πνπ λα πιεξνί ηνπο Δπξσπατθνχο θαη 

δηεζλείο θαλνληζκνχο αζθαιείαο, φηαλ απηά παξαγγέιλνληαη  . 
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ΘΑΡΑΙΝΓΝΠ  ΠΣΛΝΡΔΟΥΛ ΑΛΡΑΙΙΑΘΡΗΘΥΛ ΓΗΑ ΡΝΠ ΑΛΔΙΘΠΡΖΟΔΠ ΡΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ 

Νη ηηκέο ησλ αληαιιαθηηθψλ πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ θαη ηελ εξγαζία αληηθαηάζηαζεοζα είλαη δεζκεπηηθέο 

θαζ΄φιε ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. Ν ππνςήθηνο κεηνδφηεο ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη ηνλ πίλαθα απηφ κε ηηο 

δηθέο ηνπ πξνζθεξφκελεο ηηκέο νη νπνίεο δελ ζα πξέπεη λα μεπεξλάλε ηηο παξαθάησ.  

ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ 2ε 

Α/Α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΚΝΛΑΓΑ 
ΡΗΚΖ ΚΝΛ 
πιενλ θπα(€) 

1 ΠΟΚΑΡΝΠΣΝΗΛΝ  ΥΠ  Φ13  8Σ19 ΑΛΑ Κ  

2 ΔΞΑΦΖ  ΞΝΟΡΑΠ ΡΔΚ  

3 ΖΙΔΘΡΟΝΛΝΚΝΠ  ΗΠΣΝΠ        ΥΠ  40Α ΡΔΚ  

4 ΖΙΔΘΡΟΝΛΝΚΝΠ  ΗΠΣΝΠ        ΥΠ  80Α ΡΔΚ  

5 ΖΙΔΘΡΟΝΛΝΚΝΠ  ΗΠΣΝΠ        ΥΠ  100Α ΡΔΚ  

6 Κ/Π  ΞΝΙΙΥΛ  ΔΜΝΓΥΛ  ΚΝΛΝΦΑΠ        300KVA ΡΔΚ  

7 M/Π      -"-             -"-       ΡΟΗΦΑΠ.         300KVA ΡΔΚ  

8 M/Π      -"-             -"-       ΚΝΛΝΦΑΠ      600KVA ΡΔΚ  

9 M/Π      -"-             -"-       ΡΟΗΦΑΠ.         600KVA ΡΔΚ  

10 ΞΔΟΗΔΙΗΜΖ ΞΖΛΗΝ ΦΟΔΛΝ ΓΗΑ ΚΖΣΑΛΖ ΥΠ 10HP ΡΔΚ  

11 ΞΔΟΗΔΙΗΜΖ ΞΖΛΗΝ ΦΟΔΛΝ ΓΗΑ ΚΖΣΑΛΖ ΥΠ    20HP ΡΔΚ  

12 ΒΝΖΘΖΡΗΘΝΗ ΖΙΔΘΡΟΝΛΝΚΝΗ ΑC Έ DC   2 Έ  3  ΔΞΑΦΥΛ ΡΔΚ  

13 ΣΟΝΛΗΘΝ ΒΝΖΘΖΡΗΘΥΛ ΘΘΙΥΚΑΡΥΛ ΡΔΚ  

14 13ΖΙΔΘΡΟΝΛΝΚΝΠ  ΓΖΠ  ΚΔ  ΔΞΑΛΑΦΝΟΑ ΡΔΚ  

15 ΥΘΖΡΖΟΑΠ  ΞΝΟΡΑΠ                ΡΔΚ  

16 ΙΑΠΡΗΣΝ  ΥΘΖΡΖΟΑ  ΞΝΟΡΑΠ ΡΔΚ  

17 ΘΙΔΗΓΑΟΗΑ  ΑΞΙΖ  ΑΛΡΗΘ/ΠΖ  ΚΔ  ΝΚΝΗΑ ΡΔΚ  

18      -"-              -"-         -"-          ΚΔ  ΑΙΙΝ  ΡΞΝ ΡΔΚ  

19      -"-          ΓΗΞΙΖ       -"-          ΚΔ  ΝΚΝΗΑ ΡΔΚ  

20      -"-              -"-         -"-          ΚΔ  ΑΙΙΝ  ΡΞΝ ΡΔΚ  

21      -"-         ΑΞΙΖ         -"-          ΚΔ ΡΞΝ  ΔΙΝΡ ΡΔΚ  

22      -"-         ΓΗΞΙΖ        -"-           ΚΔ ΡΞΝ  ΔΙΝΡ ΡΔΚ  

23 ΚΞΟΑΡΠΝ  ΘΙΔΗΓΑΟΗΑΠ ΡΔΚ  

24 ΦΔΟΚΝΗΡ  ΓΗΑ  ΚΖΣΑΛΖ  ΥΠ      10HP ΡΔΚ  

25 ΦΔΟΚΝΗΡ  ΓΗΑ  ΚΖΣΑΛΖ  ΥΠ      20HP ΡΔΚ  

26 ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖ  ΓΗΑΘΝΞΡΖ  ΣΔΗΙΝΠ  ΓΑΞΔΓΝ ΡΔΚ  

27 ΑΡΝΚΑΡΝΠ ΖΙΔΘΡΟΝΘΗΛΖΡΖΟΑ ΥΠ 10HP ΚΔ ΘΔΟΚΗΘΝ ΡΔΚ  

28 ΑΡΝΚΑΡΝΠ ΖΙΔΘΡΟΝΘΗΛΖΡΖΟΑ ΥΠ 20HP ΚΔ ΘΔΟΚΗΘΝ ΡΔΚ  

29 ΘΔΟΚΗΘΝ ΡΟΗΦΑΠΗΘΝ ΖΙΔΘΡΟΝΛΝΚΝ ΡΔΚ  

30 ΑΛΝΟΘΥΡΖΠ  ΥΠ  5Α ΡΔΚ  

31 ΑΛΝΟΘΥΡΖΠ  ΥΠ  10Α ΡΔΚ  

32 ΞΘΛΥΡΖΠ     ΥΠ  1000 ΚF ΡΔΚ  

33 ΓΗΝΓΝΠ  ΡΔΚ  

34 ΔΞΗΡΖΟΖΡΖΠ  ΡΑΠΖΠ ΡΔΚ  

35 ΓΗΑΘΝΞΡΔΠ  ΒΝΖΘΖΡΗΘΥΛ  ΘΘΙΥΚΑΡΥΛ ΡΔΚ  

36 ΝΙΗΠΘΖΡΖΟΑΠ  ΠΑΠΗ  ΚΔΡΑΙΙΗΘΝΠ  ΞΙΖΟΖΠ ΡΔΚ  

37             -"-             -"-      ΞΙΑΠΡΗΘΝΠ   PVC ΡΔΚ  

38             -"-             -"-             -"-          ERTALON ΡΔΚ  

39 ΔΙΑΠΡΗΘΑ  ΞΑΟΔΚΒΠΚΑΡΑ - ΓΑΘΡΙΗΓΗΑ  ΝΙΗΠΘΖΡΖΟΑ ΡΔΚ  

40 ΙΑΚΞΡΖΟΔΠ ΞΟΑΘΡΥΠΔΥΠ  ΘΑΙΑΚΝ  42/220V ΡΔΚ  

41 ΙΑΚΞΡΖΟΔΠ  ΦΘΝΟΗΠΚΝ ΡΔΚ  
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42 ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΝΗ  ΙΑΚΞΡΖΟΔΠ ΡΔΚ  

43 ΔΙΑΡΖΟΗΑ  ΞΑΡΥΚΑΡΝΠ - ΘΟΑΠ ΡΔΚ  

44 ΘΝΚΒΗΝ  ΑΞΙΝ ΡΔΚ  

45 ΘΝΚΒΗΝ  ΑΦΖΠ ΡΔΚ  

46 ΘΝΚΒΗΝ  ΑΛΡΗΒΑΛΓΑΙΗΠΡΗΘΝ ΡΔΚ  

47 DISPLAY  &  ΡΝΜΑ ΡΔΚ  

48 ΓΗΑΘΝΞΡΖΠ  ΘΝΚΒΗΝΓΝΣΖΠ ΡΔΚ  

49 ΙΑΠΡΗΣΑ  ΟΔΓΝΙΑΡΝΟΝ ΡΔΚ  

50 ΖΙΔΘΡΟΝΚΑΓΛΖΡΗΘΖ  ΚΑΛΓΑΙΥΠΖ ΡΔΚ  

51 ΔΞΑΦΔΠ  ΝΟΝΦΝΓΗΑΙΝΓΔΑ  ΑΛΑ  ΠΡΑΠΖ ΡΔΚ  

52 ΘΝΛΡΖΚΑ ΠΟΚΑΡΝΠΣΝΗΛΥΛ ΑΛΑΟΡΖΠΖΠ  1:1 ΡΔΚ  

53 ΘΝΛΡΖΚΑ ΠΟΚΑΡΝΠΣΝΗΛΥΛ ΑΛΑΟΡΖΠΖΠ  2:1 ΡΔΚ  

54 ΑΙΙΑΓΖ ΙΗΞΑΛΡΗΘΝ ΓΟΝ ΘΑΗ ΞΙΠΗΚΝ ΚΖΣΑΛΖΠ ΡΔΚ  

55 ΙΑΓΗ ΙΗΞΑΛΠΔΥΠ ΘΝΕΗΛΔΡΝ ΡΔΚ  

56 ΓΟΑΠΝ ΟΝΙΔΚΑΛ ΡΔΚ  

57 ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΦΥΡΝΘΡΡΑΟΝ ΡΔΚ  

58 ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΑΛΑΘΙΑΠΡΖΟΑ ΦΥΡΝΘΡΡΑΟΝ ΡΔΚ  

59 ΡΝΞΝΘΔΡΖΠΖ ΦΥΡΝΘΡΡΑΟΝ ΡΔΚ  

60 ΡΝΞΝΘΔΡΖΠΖ ΞΑΟΔΚΒΠΚΑΡΥΛ ΠΡΗΠ ΘΟΔΠ  ΡΔΚ  

    

ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ 3 

Α/Α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΚΝΛΑΓΑ  

1 
CONTROL SIMPLEX 2 ΡΑΣ.   -6   ΠΡΑΠ.  10HP ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝ-
MODEM ΡΔΚ  

2 
      -"-            -"-      2  ΡΑΣ .-6   ΠΡΑΠ.  20HP           -"-              
-     ΄΄ ΡΔΚ  

3 
      -"-            -"-      2  ΡΑΣ.-14   ΠΡΑΠ.  10HP           -"-             
-      ΄΄ ΡΔΚ  

4 
      -"-            -"-      2  ΡΑΣ.-14  ΠΡΑΠ.  20HP           -"-              
-     ΄΄ ΡΔΚ  

5 
      -"-             -"-          ΓΟ  .-6   ΠΡΑΠ.  25HP           -"-             
-     ΄΄ ΡΔΚ  

6 
      -"-            -"-          ΓΟ .-14  ΠΡΑΠ.  25HP          - "-              
-     ΄΄ ΡΔΚ  

7 
      -"-             -"-         ΓΟ .-6    ΠΡΑΠ.  40HP           -"-              
-     ΄΄ ΡΔΚ  

8 
      -"-             -"-         ΓΟ .-14  ΠΡΑΠ.  40HP           -"-              
-     ΄΄ ΡΔΚ  

9 ΞΙΑΘΔΡΑ  SIMPLEX  2 ΡΑΣ.    ΥΠ   6  ΠΡΑΠ  ΡΔΚ  

10        -"-            -"-        2 ΡΑΣ.      ΥΠ  14 ΠΡΑΠ ΡΔΚ  

11        -"-            -"-       ΓΗΑ ΓΟ. ΥΠ  6   ΠΡΑΠ. ΡΔΚ  

12        -"-            -"-      ΓΗΑ ΓΟ. ΥΠ  14 ΠΡΑΠ. ΡΔΚ  

13 ΠΔΡ ΦΥΡΝΓΗΑΘΝΞΡΖΠ ΓΗΑ ΚΝΛΝ  ΥΠ   6  ΠΡΑΠ ΡΔΚ  

14  -"-              -"-                 -"-     -"-     ΥΠ   14 ΠΡΑΠ ΡΔΚ  

15  -"-              -"-                 -"-  ΓΗΞΙΝ  ΥΠ   6  ΠΡΑΠ ΡΔΚ  

16  -"-              -"-                 -"- ΓΗΞΙΝ  ΥΠ   14 ΠΡΑΠ ΡΔΚ  

17 ΟΔΓΝΙΑΡΝΟΝΠ  ΑΞΙΝΠ  -  ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖ  ΑΛΥ  ΚΔΟΝΠ ΡΔΚ  

18 
ΟΔΓΝΙΑΡΝΟΝΠ Έ ΝΟΝΦΝΓΗΑΙΝΓΔΑΠ  ΑΛΡΗΘ/ΠΖ  ΘΑΡΥ  
ΚΔΟΝΠ ΡΔΚ  

19 ΟΔΓΝΙΑΡΝΟΝΠ  ΑΞΙΝΠ - ΑΛΡΗΘ/ΠΖ  ΑΛΥ  &  ΘΑΡΥ  ΚΔΟΝΠ ΡΔΚ  
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20 ΞΔΟΗΔΙΗΜΖ  ΑΛΔΚΗΠΡΖΟΑ ΡΔΚ  

21 ΑΛΔΚΗΠΡΖΟΑ  ΘΗΛΖΡΖΟΑ  ΚΝΛΝΦΑΠΗΘΝΠ ΡΔΚ  

22           -"-                -"-          ΡΟΗΦΑΠΗΘΝΠ ΡΔΚ  

23 ΞΔΟΗΔΙΗΜΖ  ΞΖΛΗΝ  ΦΟΔΛΥΛ  ΓΗΑ  ΚΖΣ.  ΥΠ  10HP ΡΔΚ  

24 ΞΔΟΗΔΙΗΜΖ  ΞΖΛΗΝ  ΦΟΔΛΥΛ  ΓΗΑ  ΚΖΣ.  ΥΠ  20HP ΡΔΚ  

25           -"-                -"-          1TAX.  ΥΠ      20HP ΡΔΚ  

26 
ΠΑΠΗ  ΠΑΠΗ ΘΑΙΑΚΝ ΞΙΖΟΔΠ ΚΔ ΠΠΡΖΚΑ ΑΟΞΑΓΖΠ ΘΑΗ 
ΓΗΑΡΑΜΖ ΕΓΗΠΔΥΠ ΡΔΚ  

27 
ΞΟΝΠΘΖΘΖ ΓΗΑΡΑΜΖΠ ΕΓΗΠΔΥΠ ΠΔ ΞΑΟΣΝΛ ΠΑΠΗ Ζ ΠΡΝ 
ΚΖΣΑΛΝΠΡΑΠΗΝ ΡΔΚ  

28 ΡΝΞΝΘΔΡΖΠΖ ΞΟΝΠΘΟΝΠΡΖΟΑ ΘΑΙΑΚΝ ΚΔ ΡΖ ΒΑΠΖ ΡΝ ΡΔΚ  

29 
ΡΝΞΝΘΔΡΖΠΖ ΞΟΝΠΘΟΝΠΡΖΟΑ ΑΛΡΗΒΑΟΝ ΚΔ ΡΖ ΒΑΠΖ 
ΡΝ ΡΔΚ  

30 ΝΟΝΦΝΓΗΑΙΝΓΔΑΠ  ΥΠ  6  ΠΡΑΠ ΡΔΚ  

31 ΝΟΝΦΝΓΗΑΙΝΓΔΑΠ  ΥΠ 10 ΠΡΑΠ  ΡΔΚ  

32 ΝΟΝΦΝΓΗΑΙΝΓΔΑΠ  ΥΠ 6   ΠΡΑΠ  ΓΗΠΘΝΗ ΡΔΚ  

33 ΝΟΝΦΝΓΗΑΙΝΓΔΑΠ  ΥΠ10  ΠΡΑΠ  ΓΗΠΘΝΗ ΡΔΚ  

34 ΝΟΝΦΝΓΗΑΙΝΓΔΑΠ  ΘΝΛΡΑΘ  ΡΔΚ  

35 

ΝΟΝΦΝΓΗΑΙΝΓΔΑΠ ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΚΔ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝ ΚΔ 
ΡΝΠ ΑΗΠΘΖΡΖΟΔΠ ΠΡΝ ΦΟΔΑΡΗΝ ΘΑΗ ΡΖΛ ΘΑΙΥΓΗΥΠΖ 
ΞΙΖΟΖΠ ΠΔ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ             ΡΔΚ  

36 ΑΙΠΗΓΑ ΝΟΝΦΝΓΗΑΙΝΓΔΑ  ΘΝΚΞΙΔ ΑΛΑ Κ  

37 
ΘΑΙΥΓΗΝ  ΔΘΑΚΞΡΝ 12Σ1ΞΙΑΘΔ  ΔΓΘΑΡΔΠΡΖΚΔΛΝ ΡΝ 
ΙΗΘΝ ΚΔ ΡΝ Κ ΑΛΑ Κ  

38 
ΘΑΙΥΓΗΝ  ΔΘΑΚΞΡΝ 20Σ1ΞΙΑΘΔ  ΔΓΘΑΡΔΠΡΖΚΔΛΝ ΡΝ 
ΙΗΘΝ ΚΔ ΡΝ Κ ΑΛΑ Κ  

39 
ΘΑΙΥΓΗΝ  ΔΘΑΚΞΡΝ 12Σ1ΞΙΑΘΔ  ΔΓΘΑΡΔΠΡΖΚΔΛΝ Ζ 
ΔΟΓΑΠΗΑ  ΡΔΚ  

40 
ΘΑΙΥΓΗΝ  ΔΘΑΚΞΡΝ20Σ1 ΞΙΑΘΔ  ΔΓΘΑΡΔΠΡΖΚΔΛΝ Ζ 
ΔΟΓΑΠΗΑ              . ΡΔΚ  

    

ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ 4ε 

Α/Α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΚΝΛΑΓΑ ΡΗΚΖ ΚΝΛ (€) 

1 ΞΔΟΗΔΙΗΜΖ ΘΗΛΖΡΖΟΑ            1ΡΑΣ.  ΥΠ  10ΖP ΡΔΚ  

2 -"-                   -"-               1TAX.  ΥΠ  20HP                                                      ΡΔΚ  

3 -"-                   -"-               2TAX.  ΥΠ  10HP                             ΡΔΚ  

4 -"-                   -"-               2TAX.  ΥΠ  20HP  ΡΔΚ  

5 
ΚΔΡΑΡΟΝΞΖ ΦΥΡΗΠΚΝ  ΑΞΝ ΞΟΑΘ. ΠΔ ΦΘΝΟ.(ΠΔΡ 
ΘΝΚΞΙΔ) ΡΔΚ  

6 ΠΔΡ  ΙΑΠΡΗΣΑ ΠΑΠΗ  ΘΝΚΞΙΔ ΡΔΚ  

7 
ΞΙΑΠΡΗΘΑ  ΝΟΝΦΖΠ ΞΑΣΝΠ 4 ΣΗΙ                                                            
. ΡΔΚ  

8 ΡΟΝΣΑΙΗΑ ΚΖΣΑΛΖΠ ΦΙΑΡΕΥΡΖ ΥΠ Φ500/4ΠΟΚ. ΡΔΚ  

9 ΡΟΝΣΑΙΗΑ ΚΖΣΑΛΖΠ ΦΙΑΡΕΥΡΖ ΥΠ Φ500/6ΠΟΚ ΡΔΚ  

10 ΡΟΝΣΑΙΗΑ ΚΖΣΑΛΖΠ ΦΙΑΡΕΥΡΖ ΥΠ Φ500/8ΠΟΚ ΡΔΚ  

11 ΡΟΝΣΑΙΗΑ ΚΖΣΑΛΖΠ ΦΙΑΡΕΥΡΖ ΥΠ Φ700/4ΠΟΚ ΡΔΚ  

12 ΡΟΝΣΑΙΗΑ ΚΖΣΑΛΖΠ ΦΙΑΡΕΥΡΖ ΥΠ Φ700/6ΠΟΚ                                           ΡΔΚ  

13 ΡΟΝΣΑΙΗΑ ΚΖΣΑΛΖΠ ΦΙΑΡΕΥΡΖ ΥΠ Φ700/8ΠΟΚ ΡΔΚ  

14 ΡΟΝΣΑΙΗΑ ΚΖΣΑΛΖΠ ΞΟΔΠΑΟΗΠΡΖ ΥΠ Φ500/4ΠΟΚ ΡΔΚ  

15 ΡΟΝΣΑΙΗΑ ΚΖΣΑΛΖΠ ΞΟΔΠΑΟΗΠΡΖ ΥΠ Φ500/6ΠΟΚ ΡΔΚ  
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16 ΡΟΝΣΑΙΗΑ ΚΖΣΑΛΖΠ ΞΟΔΠΑΟΗΠΡΖ ΥΠ Φ500/8ΠΟΚ ΡΔΚ  

17 ΡΟΝΣΑΙΗΑ ΚΖΣΑΛΖΠ ΞΟΔΠΑΟΗΠΡΖ ΥΠ Φ700/4ΠΟΚ                                       ΡΔΚ  

18 ΡΟΝΣΑΙΗΑ ΚΖΣΑΛΖΠ ΞΟΔΠΑΟΗΠΡΖ ΥΠ Φ700/6ΠΟΚ ΡΔΚ  

19 ΡΟΝΣΑΙΗΑ ΚΖΣΑΛΖΠ ΞΟΔΠΑΟΗΠΡΖ ΥΠ Φ700/8ΠΟΚ ΡΔΚ  

20 TΟΝΣΑΙΗΑ  ΞΑΟΔΘΙΗΠΔΥΠ  ΥΠ   Φ500/4ΠΟΚ. ΡΔΚ  

21 TΟΝΣΑΙΗΑ  ΞΑΟΔΘΙΗΠΔΥΠ  ΥΠ   Φ500/6ΠΟΚ. ΡΔΚ  

22 TΟΝΣΑΙΗΑ  ΞΑΟΔΘΙΗΠΔΥΠ  ΥΠ   Φ500/8ΠΟΚ                                                 ΡΔΚ  

23 TΟΝΣΑΙΗΑ  ΞΑΟΔΘΙΗΠΔΥΠ  ΥΠ   Φ700/4ΠΟΚ. ΡΔΚ  

24 TΟΝΣΑΙΗΑ  ΞΑΟΔΘΙΗΠΔΥΠ  ΥΠ   Φ700/6ΠΟΚ. ΡΔΚ  

25 TΟΝΣΑΙΗΑ  ΞΑΟΔΘΙΗΠΔΥΠ  ΥΠ   Φ700/8ΠΟΚ. ΡΔΚ  

26 ΘΝΕΗΛΔΡΝ  ΚΖΣΑΛΖΠ Έ  ΘΗΛΖΡΖΟΑ ΥΠ  10HP ΡΔΚ  

27 ΘΝΕΗΛΔΡΝ  ΚΖΣΑΛΖΠ Έ  ΘΗΛΖΡΖΟΑ  ΥΠ  20HP ΡΔΚ  

28 ΟΝΙΔΚΑΛ  ΚΖΣΑΛΖΠ Έ  ΘΗΛΖΡΖΟΑ ΥΠ  10HP ΡΔΚ  

29 ΟΝΙΔΚΑΛ  ΚΖΣΑΛΖΠ Έ  ΘΗΛΖΡΖΟΑ ΥΠ  20HP ΡΔΚ ΡΔΚ  

30 ΘΥΛΝΠ  ΠΟΚΑΡΝΠΣΝΗΛΝ ΡΔΚ  

31 ΞΑΡΥΚΑ  ΘΑΙΑΚΝ  ΞΙΖΟΔΠ ΔΥΠ 8 ΑΡΝΚΑ ΡΔΚ  

32 ΞΑΡΥΚΑ  ΘΑΙΑΚΝ  ΞΙΖΟΔΠ ΔΥΠ 12 ΑΡΝΚΑ                                                 ΡΔΚ  

33 ΞΑΡΥΚΑ  ΘΑΙΑΚΝ  ΞΙΖΟΔΠ ΔΥΠ 20 ΑΡΝΚΑ ΡΔΚ  

34 
ΞΑΡΥΚΑ  ΘΑΙΑΚΝ  ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖ  ΔΞΗΠΡΟΥΠΖΠ ΔΥΠ 8 
ΑΡΝΚΑ ΡΔΚ   

35 
ΞΑΡΥΚΑ  ΘΑΙΑΚΝ  ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖ  ΔΞΗΠΡΟΥΠΖΠ ΔΥΠ 12 
ΑΡΝΚΑ ΡΔΚ  

36 
ΞΑΡΥΚΑ  ΘΑΙΑΚΝ  ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖ  ΔΞΗΠΡΟΥΠΖΠ ΔΥΠ 20 
ΑΡΝΚΑ ΡΔΚ  

37 
ΘΝΚΒΗΝΓΝΣΖ  ΘΔΠΔΥΛ  ΚΔ  1  ΠΖΚΔΗΝ ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΝΣΗ 
Ζ ΠΘΑΦΖ    . ΡΔΚ  

38 
ΘΝΚΒΗΝΓΝΣΖ  ΘΔΠΔΥΛ  ΚΔ  2  ΠΖΚΔΗΑ ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΝΣΗ 
Ζ ΠΘΑΦΖ ΡΔΚ  

39 
ΘΝΚΒΗΝΓΝΣΖ  ΘΔΠΔΥΛ  ΚΔ  5  ΠΖΚΔΗΑ ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΝΣΗ 
Ζ ΠΘΑΦΖ ΡΔΚ  

40 
ΘΝΚΒΗΝΓΝΣΖ  ΘΔΠΔΥΛ  ΚΔ  10ΠΖΚΔΗΑ ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΝΣΗ 
Ζ ΠΘΑΦΖ ΡΔΚ  

41 
ΘΝΚΒΗΝΓΝΣΖ  ΘΔΠΔΥΛ  ΚΔ  15 ΠΖΚΔΗΑ ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΝΣΗ 
Ζ ΠΘΑΦΖ ΡΔΚ  

42 ΘΝΚΒΗΝΓΝΣΖ  ΘΔΠΔΥΛ  Ζ ΠΘΑΦΖ                                                                       ΡΔΚ  

43 ΞΝΚΝΙΝ  ΘΟΑΠ ΡΔΚ  

    

 ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ 5ε   

Α/Α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΚΝΛΑΓΑ  

1 ΘΝΟΥΛΑ - ΞΖΛΗΝ ΚΖΣΑΛΖΠ  ΑΛΡΗΘ/ΠΖ  ΓΗΑ  ΚΖΣ.   ΥΠ  10HP ΡΔΚ  

2 ΘΝΟΥΛΑ - ΞΖΛΗΝ ΚΖΣΑΛΖΠ  ΑΛΡΗΘ/ΠΖ  ΓΗΑ  ΚΖΣ.   ΥΠ  14HP ΡΔΚ  

3 ΘΝΟΥΛΑ - ΞΖΛΗΝ ΚΖΣΑΛΖΠ  ΑΛΡΗΘ/ΠΖ  ΓΗΑ  ΚΖΣ.   ΥΠ  20HP ΡΔΚ  

4 ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΘΗΛΖΡΖΟΗΝ ΚΖΣΑΛΗΠΚΝ ΚΔ ΛΔΑ ΠΗΓΖΟΑ ΒΑΠΖ ΡΔΚ  

5 
ΞΙΖΟΖΠ ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΚΖΣΑΛΗΠΚΝ ΦΟΔΛΝ ΚΖΣΑΛΖΠ 
΄ΓΝΟΝΛΑΘΗ ΡΔΚ  

6 
ΑΛΡΗΘ/ΠΖ Ζ ΛΔΑ ΔΞΔΛΓΠΖ ΘΑΙ.ΦΝΟΚΑΦΘΑ-ΗNOX ΠΑΡΗΛΔ 
ΔΥΠ 8 ΑΡΝΚΑ  ΡΔΚ  

7 
ΑΛΡΗΘ/ΠΖ Ζ ΛΔΑ ΔΞΔΛΓΠΖ ΘΑΙ.ΦΝΟΚΑΦΘΑ-ΗNOX ΠΑΡΗΛΔ 
ΔΥΠ 14ΑΡΝΚΑ ΡΔΚ  

8 
ΑΛΡΗΘ/ΠΖ Ζ ΛΔΑ ΔΞΔΛΓΠΖ ΘΑΙ.ΦΝΟΚΑΦΘΑ-ΗNOX ΠΑΡΗΛΔ 
ΔΥΠ 20ΑΡΝΚΑ ΡΔΚ  
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9 ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΙΑΚΞΑΓΥΛ ΔΗΠΝΓΝ ΘΑΙΑΚΝ (ΘΝΟΛΗΕΑ). ΡΔΚ  

10 ΔΜΑΔΟΗΠΚΝΠ ΘΑΙΑΚΝ ΡΔΚ  

11 
ΚΔΡΑΙΙΗΘΖ ΘΑΡΑΠΘΔΖ ΠΡΖΛ ΝΟΝΦΖ ΡΝ ΘΑΙΑΚΝ ΓΗΑ 
ΡΖΛ ΡΝΞΝΘΔΡΖΠΖ ΔΜΑΔΟΗΠΡΖΟΑ                                                                            ΡΔΚ  

12 
ΞΙΖΟΖΠ ΑΛΡΗΘ/ΠΖ ΘΑΙΑΚΝ ΔΥΠ 8   ΑΡΝΚΑ ΔΞΗΦΑΛΔΗΑ 
ΑΛΔΞΔΛΓΡΝΠ ΡΔΚ  

13 
ΞΙΖΟΖΠ ΑΛΡΗΘ/ΠΖ ΘΑΙΑΚΝ ΔΥΠ 14 ΑΡΝΚΑ ΔΞΗΦΑΛΔΗΑ 
ΑΛΔΞΔΛΓΡΝΠ ΡΔΚ  

14 
ΞΙΖΟΖΠ ΑΛΡΗΘ/ΠΖ ΘΑΙΑΚΝ ΔΥΠ 20 ΑΡΝΚΑ ΔΞΗΦΑΛΔΗΑ 
ΑΛΔΞΔΛΓΡΝΠ ΡΔΚ  

15 ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖ  ΓΗΑΘΝΞΡΖ  ΣΔΗΙΝΠ  ΓΑΞΔΓΝ ΡΔΚ  

16 
ΒΔΙΡΗΥΠΖ ΠΡΖΟΗΜΖΠ ΘΑΗ ΔΘΓΟΑΚΚΗΠΖΠ ΝΓΖΓΥΛ 
ΘΑΙΑΚΝ ΔΥΠ 5 ΠΡΑΠΔΗΗΠ                                                                                                                ΡΔΚ  

17 

ΒΔΙΡΗΥΠΖ ΠΡΖΟΗΜΖΠ ΘΑΗ ΔΘΓΟΑΚΚΗΠΖΠ ΝΓΖΓΥΛ 

ΘΑΙΑΚΝ ΑΛΥ ΡΥΛ 5 ΠΡΑΠΔΥΛ ΡΔΚ  

18 ΘΟΑ ΦΟΔΑΡΗΝ ΖΚΗΑΡΝΚΑΡΖ ΚΝΛΝΦΙΙΖ ΔΙΑΗΝΒΑΦΖ ΡΔΚ  

19 ΘΟΑ ΦΟΔΑΡΗΝ ΖΚΗΑΡΝΚΑΡΖ ΓΗΦΙΙΖ ΔΙΑΗΝΒΑΦΖ  ΡΔΚ  

    

ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ 6 

Α/Α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΚΝΛΑΓΑ  

1 

ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΡΖΠ ΚΖΣΑΛΖΠ (ΒΑΟΝΙΘΝ-ΖΙ/ΟΑΠ) ΚΔ ΛΔΑ 
ΞΝ ΘΑ ΔΗΛΑΗ ΓΗΑ ΦΝΟΡΗΝ ΚΔΣΟΗ 8 ΑΡΝΚΑ ΘΑΗ ΡΑΣΡΖΡΑ 
ΚΔΣΟΗ 1,2 M/SEC Ζ ΚΖΣΑΛΖ ΘΑ ΔΗΛΑΗ ΡΥΛ ΔΟΓΝΠΡΑΠΗΥΛ 
THYSSEN-OTIS-KONE-SCHINDLER ΡΔΚ  

2 ΡΝ «1» ΚΑΕΗ ΚΔ ΡΝΛ INVERTER ΡΖΠ ΡΔΚ  

3 ΝΚΝΗΑ ΚΔ ΡΝ ΑΛΥΡΔΟΥ ΑΙΙΑ ΓΗΑ ΦΝΟΡΗΝ ΚΔΣΟΗ 14 ΑΡΝΚΑ ΡΔΚ  

4 ΝΚΝΗΑ ΚΔ ΡΝ ΑΛΥΡΔΟΥ ΑΙΙΑ ΓΗΑ ΦΝΟΡΗΝ ΚΔΣΟΗ 20 ΑΡΝΚΑ ΡΔΚ  

5 
ΞΙΖΟΖΠ ΑΛΡΗΘ/ΠΖ ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΗΘΖΠ ΔΜΑΟΡΖΠΖΠ ΔΥΠ 5 
ΠΡΑΠΔΥΛ ΡΔΚ  

6 
ΞΙΖΟΖΠ ΑΛΡΗΘ/ΠΖ ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΗΘΖΠ ΔΜΑΟΡΖΠΖΠ ΑΛΥ ΡΥΛ 5 
ΠΡΑΠΔΥΛ ΡΔΚ  

7 ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΦΥΡΗΠΚΝ ΦΟΔΑΡΝΠ ΔΥΠ 5 ΠΡΑΠΔΥΛ ΡΔΚ  

8 ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΦΥΡΗΠΚΝ ΦΟΔΑΡΝΠ ΑΛΥ ΡΥΛ 5 ΠΡΑΠΔΥΛ ΡΔΚ  

9 ΘΑΙΥΓΗΝ ΛΑ 1MM2 ΠΔ ΠΥΙΖΛΑ Έ ΘΑΛΑΙΗ  ΔΓΘ/ΠΡΖΚΔΛΝ ΑΛΑ Κ  

10 ΘΑΙΥΓΗΝ ΛΑ 7Σ1 MM2 ΠΔ ΠΥΙΖΛΑ/ΘΑΛΑΙΗ  ΔΓΘΑ/ΡΖΚΔΛΝ ΑΛΑ Κ  

11 ΘΑΙΥΓΗΝ Λ 3Σ2,5MM2 ΠΔ ΠΥΙΖΛΑ Έ ΘΑΛΑΙΗ  ΔΓΘ/ΚΔΛΝ ΑΛΑ Κ  

12 ΘΑΙΥΓΗΝ Λ 3Σ4  MM2 ΠΔ ΠΥΙΖΛΑ Έ ΘΑΛΑΙΗ  ΔΓΘ/ΚΔΛΝ ΑΛΑ Κ  

13 ΘΑΙΥΓΗΝ Λ 3Σ6  MM2 ΠΔ ΠΥΙΖΛΑ Έ ΘΑΛΑΙΗ  ΔΓΘ/ΚΔΛΝ ΑΛΑ Κ  

14 ΘΑΙΥΓΗΝ Λ 3Σ10 MM2 ΠΔ ΠΥΙΖΛΑ Έ ΘΑΛΑΙΗ ΔΓΘ/ΚΔΛΝ ΑΛΑ Κ  

15 ΘΑΙΥΓΗΝ Λ 3Σ16 MM2 ΠΔ ΠΥΙΖΛΑ Έ ΘΑΛΑΙΗ ΔΓΘ/ΚΔΛΝ ΑΛΑ Κ  

16 ΠΥΙΖΛΑΠ  HELIFLEXΦ12 ΑΛΑ Κ  

17 ΠΥΙΖΛΑΠ  HELIFLEX Φ16 ΑΛΑ Κ  

18 ΠΥΙΖΛΑΠ  HELIFLEX Φ20 ΑΛΑ Κ  

19 ΘΑΛΑΙΗ  ΚΔΡΑΙΙΗΘΝ  Έ  ΞΙΑΠΡΗΘΝ    40Σ100                                                 ΑΛΑ Κ  

20 ΘΝΡΗ  ΞΙΑΠΡΗΘΝ  100Σ100 ΡΔΚ  

1) ΔΓΟΑ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ 

……………………………………………………………………………Ρει:

………………………………………………,FAX: 

2)  
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ΝΛΝΚΑΡΔΞΥΛΚΝ ΔΗΓΗΘΝΡΖΡΑ 

  

ΑΟΘΟΝ 4ν ΞΙΖΟΥΚΖ ΡΝ ΠΛΡΖΟΖΡΖ 

     Ζ ακνηβή γηα ηελ ζπληήξεζε ησλ παξαπάλσ αλειθπζηήξσλ ηνπ ΄΄ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ΄΄ θαζψο θαη γηα ηελ 

παξνρή φισλ ησλ ππεξεζηψλ θαη παξνρψλ πνπ ν ζπληεξεηήο ππνρξενχηαη έλαληη ηνπ Λνζνθνκείνπ βάζεη ηεο 

πξνζθνξάο ηνπ, ηεο παξνχζεο ζπκβάζεσο θαη ησλ ζρεηηθψλ λφκσλ θαη θαλνληζκψλ, νξίδεηαη ζην πνζφ  

……………………………………….ζπκπ/λνπ  ΦΞΑ  εηεζίσο. 

     Ζ πιεξσκή ηνπ ζπληεξεηή ζα γίλεηαη ζην ηέινο θάζε κελφο ζπληήξεζεο, βάζεη ηηκνινγίνπ ηνπ, επί ηνπ 

νπνίνπ ζα βεβαηψλεηαη ε κεληαία ζπληήξεζε ησλ αλειθπζηήξσλ, απφ ηελ εηήζηα νξηζζείζα επηηξνπή. Ίκνηα ε 

πιεξσκή εθηειεζκέλσλ εξγαζηψλ επηζθεπψλ, βάζεη εηδηθήο εληνιήο ζα γίλεηαη βάζεη ηηκνινγίνπ θαη κεηά απφ 

βεβαίσζε παξαιαβήο ηεο νξηζζείζαο επηηξνπήο 

ΑΟΘΟΝ 5ν ΞΝΗΛΗΘΔΠ ΟΖΡΟΔΠ 

Πε πεξίπησζε πνπ ν ζπληεξεηήο ήζειε παξαβεί φξν ή φξνπο ηεο παξνχζαο, ή ήζειε εθηειέζεη πιεκκειψο ηηο 

εξγαζίεο ζπληήξεζεο ησλ αλειθπζηήξσλ, ζα κεηψλεηαη  ε ακνηβή ζην ήκηζπ ηεο κεληαίαο ζπληήξεζεο εάλ 

ηνχην ήζειε επαλαιεθζεί γηα δεχηεξε θνξά. 

Δάλ ν ζπληεξεηήο εμαθνινπζεί λα παξαβαίλεη ηνπο φξνπο ηεο ζπκβάζεσο, θεξχζζεηαη έθπησηνο κε απφθαζε 
ηνπ Γ.Π  ηνπ Λνζνθνκείνπ, ρσξίο δηθαζηηθή ή άιιε ηηλά παξέκβαζε, παξαηηνχκελνο απφ ηνχδε θάζε πξνζβνιήο 

ή έλζηαζεο δηθαζηηθήο ή εμψδηθνπ, θαηά ηεο απφθαζεο ηνπ Γ.Π πεξί θεξχμεσο εθπηψηνπ θιπ. 

 Δπίζεο ε εγγχεζε θαιήο εθηειέζεσο, θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Λνζνθνκείνπ θαη εηδηθφηεξα: 

α) Πηελ πεξίπησζε πνπ θιεζεί ν ζπληεξεηήο γηα απνθαηάζηαζε βιάβεο θαη θαζπζηεξήζεη λα πξνζέιζεη πιένλ 

ησλ δπν (2) σξψλ ζα ηνπ επηβάιιεηαη πνηλή 300,00€. Ζ ίδηα  πνηλή ζα ηνπ επηβάιιεηαη γηα θάζε κηα ησλ 

αλσηέξσ πεξηπηψζεσλ ειέγρνπ ηνπ ρξφλνπ απνθαηάζηαζεο ησλ βιαβψλ. 

β) Πε πεξίπησζε πνπ ην ζχλνιν ησλ πνηλψλ ππεξβεί ην πνζφ ηνπ 3.000,00 EURO ή  παξνπζηαζηεί ε ίδηα βιάβε 

3 θνξέο ηνλ κήλα κπνξεί ην Λνζνθνκείν λα θεξχμεη ηνλ ζπληεξεηή έθπησην. Ζ επηβνιή ηεο πνηλήο ζα 

ζπληειείηαη κε απφθαζε ηνπ Γ..Π ηνπ Λνζνθνκείνπ κεηά απφ εηζήγεζε ηεο επηηξνπήο παξαθνινχζεζεο ηεο   

ιεηηνπξγίαο ησλ αλειθπζηήξσλ. 

γ) Ζ πνηλή ζα εηζπξάηηεηαη κε παξαθξάηεζε ηνπ πνζνχ απφ ηηο απαηηήζεηο ηνπ ζπληεξεηή. 

δ) Πην δηάζηεκα κεηαμχ δπν πξνιεπηηθψλ ζπληεξήζεσλ γηα θάζε θιήζε, έζησ θαη εάλ αληαπνθξίλεηαη ζεηηθά 

ζηελ θιήζε ινγίδεηαη εηο βάξνο ηνπ έλαο βαζκφο αζπλέπεηαο (Β.Α) θαη θάζε θνξά 3 (Β.Α) εληφο ηνπ ηδίνπ 

15/λζεκέξνπ επηβάιιεηαη πξφζηηκν 60,00 EURO (αλά αλειθπζηήξα) 

  ΑΟΘΟΝ 6ν 

 Ζ αληηθαηάζηαζε ηνπ ζπληεξεηή κε άιιν ηερληθφ Γξαθείν, απαγνξεχεηαη απνιχησο, εθηφο εάλ ζπληξέρνπλ 

ιφγνη έθπησζεο ηνπ ζπληεξεηή ή ιφγνη αλσηέξαο βίαο ε επεηγνχζεο αλάγθεο. Δπίζεο απαγνξεχεηαη ε εθρψξεζε 

ελερπξίαζε ή νπνηαδήπνηε κεηαβίβαζε ησλ εθ ηεο ζπκβάζεσο απαηηήζεσλ ηνπ ζπληεξεηή, ζε νπνηνλδήπνηε 

άιινλ. 
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ΑΟΘΟΝ 7ν   ΔΓΓΝΓΝΠΗΑ    

  Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, θαηεηέζε απφ ηνλ ζπληεξεηή ζην Λνζνθνκείν ε 

εγγπεηηθή επηζηνιή ηεο Ρξάπεδαο 

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

πνζνχ ……………………………………………………………  νπνία ζα επηζηξαθεί ζηνλ   ζπληεξεηή, φηαλ εθπιεξψζεη 

πξνζεθφλησο φινπο ηνπο φξνπο ηεο παξνχζεο θαη ιήμεη ε ηζρχο απηήο ρσξίο λα έρεη θεξπρζεί έθπησηνο ή ρσξίο 

λα έρεη δηαπηζησκέλν παξαβηάζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ. 

  Θαηά ηα ινηπά ηζρχνπλ θαη ζπκπιεξψλνπλ ηελ παξνχζα ζχκβαζε νη ζρεηηθνί Λφκνη θαη θαλνληζκνί θαζψο θαη 

νη ζρεηηθέο πνπξγηθέο απνθάζεηο. 

  Πε πεξίπησζε νηαζδήπνηε αλαθπφκελεο δηαθνξάο κεηαμχ ζπληεξεηή θαη Λνζνθνκείνπ θαζ΄ φινλ ηνλ ρξφλν 
ηζρχνο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, αξκφδηα λα ηελ επηιχζνπλ νξίδνληαη ηα δηθαζηήξηα ησλ Αζελψλ. 

 
ΑΟΘΟΝ 8ν ΔΘΣΥΟΖΠΖ – ΚΔΡΑΒΗΒΑΠΖ ΠΚΒΑΠΖΠ 

 

Ν αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη λα κεηαβηβάζεη ή εθρσξήζεη ηε ζχκβαζε ή κέξνο απηήο. 

Θαη‟εμαίξεζε ν αλάδνρνο δηθαηνχηαη λα εθρσξήζεη, ρσξίο έγθξηζε, ηηο απαηηήζεηο ηνπ έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 

γηα ηελ θαηαβνιή ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ζε ηξάπεδα ηεο επηινγήο ηνπ πνπ 

ιεηηνπξγεί λφκηκα ζηελ Διιάδα ή ζε άιιε ρψξα ηεο ΔΔ θαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Λ4270/2014. 

 

ΑΟΘΟΝ 9ν ΔΦΑΟΚΝΠΡΔΝ ΓΗΘΑΗΝ–ΔΞΗΙΠΖ ΓΗΑΦΝΟΥΛ 

 

Ν Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ θαη ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζα πξνζπαζνχλ λα ξπζκίδνπλ θάζε δηαθνξά πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη 

ζηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί, κε βάζε ηεο θαιήο πίζηεο 

θαη ησλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ. 

Δπί δηαθσλίαο, θάζε δηαθνξά ζα ιχεηαη απφ ηα ειιεληθά δηθαζηήξηα θαη ζπγθεθξηκέλα ηα δηθαζηήξηα Αζελψλ, 

εθαξκνζηέν δε δίθαην είλαη ην Διιεληθφ θαη ην θνηλνηηθφ. 

Γελ απνθιείεηαη, σζηφζν, γηα νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο εθφζνλ ζπκθσλνχλ θαη ηα δχν κέξε, λα πξνβιεθηεί ζηε 

ζχκβαζε πξνζθπγή ησλ ζπκβαιινκέλσλ ,αληί ησλ δηθαζηεξίσλ ,ζε δηαηηεζία ζχκθσλα πάληα κε ηελ ειιεληθή 

λνκνζεζία θαη κε φζα κεηαμχ ηνπο ζπκθσλήζνπλ. Αλ δελ επέιζεη ηέηνηα ζπκθσλία, ε αξκνδηφηεηα γηα ηελ επίιπζε 

ηεο δηαθνξάο αλήθεη ζηα ειιεληθά δηθαζηήξηα θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν. 

Δηδηθά θαηά  ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ αλαδφρνπ θπξψζεηο δπλάκεη ησλ άξζξσλ203(θήξπμε 

νηθνλνκηθνχ θνξέα εθπηψηνπ),218 (πνηληθέο ξήηξεο γηα ζπκβάζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ)θαη220(απφξξηςε παξαδνηένπ-

αληηθαηάζηαζε)ηνπΛ.4412/2016κπνξείλαππνβάιεη πξνζθπγή γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο ελψπηνλ ηνπ θνξέα 

πνπ εθηειεί ηε ζχκβαζε, κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία ηξηάληα(30)εκεξψλ, απφ ηελ εκεξνκελία πνπ έιαβε γλψζε 

ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. Δπί ηεο πξνζθπγήο, απνθαζίδεη ην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, 

χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ θαη ε απφθαζε πνπ ζα εθδνζεί δελ επηδέρεηαη 

πξνζβνιή κε άιιε νπνηαζδήπνηε θχζεσο δηνηθεηηθή πξνζθπγή. 

 

ΑΟΘΟΝ10ν  ΑΛΥΡΔΟΑ ΒΗΑ 

 

Ρα ζπκβαιιφκελα κέξε δελ επζχλνληαη γηα ηε κε εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ, ζην κέηξν πνπ ε 

αδπλακία εθπιήξσζεο νθείιεηαη ζε πεξηζηαηηθά αλσηέξαο βίαο. 

Ν Ξξνκεζεπηήο, επηθαινχκελνο ππαγσγή ηεο αδπλακίαο εθπιήξσζεο ππνρξεψζεψλ ηνπ ζε γεγνλφο πνπ εκπίπηεη 

ζηελ έλλνηα ηεο αλσηέξαο βίαο, νθείιεη λα γλσζηνπνηήζεη θαη επηθαιεζζεί πξνο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηνπο 

ζρεηηθνχο ιφγνπο θαη πεξηζηαηηθά εληφο απνζβεζηηθήο πξνζεζκίαο είθνζη(20) εκεξψλ απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ 

,πξνζθνκίδνληαο ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή ππνρξενχηαη λα απαληήζεη εληφο 

ηξηάληα(30) πεξαηηέξσ εκεξψλ ζην ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ Ξξνκεζεπηή, δηαθνξεηηθά, κε ηελ πάξνδν άπξαθηεο ηεο 
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πξνζεζκίαο, ηεθκαίξεηαη απνδνρή ηνπ αηηήκαηνο. 

ΆΟΘΟΝ 11νΓΔΛΗΘΑ  

  Γηα φηη δελ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα, ηζρχνπλ νη φξνη ηεο Γ/μεο θαη ε κε αξ. πξση. 

………………………………………………………ηερληθν-νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηεο αλαδφρνπ εηαηξείαο  
……………………………………………………., ε νπνία απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο ζχκβαζεο. 

Πηελ παξνχζα ζχκβαζε επηζπλάπηεηαη θαη νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηεο αλαδφρνπ εηαηξείαο  

………………………………………………………………….ε νπνία απνηειεί  αλαπφζπαζην  κέξνο  απηήο. 
  Γηα ηα αλσηέξσ, γξάθηεθε ε παξνχζα, ε νπνία αθνχ δηαβάζηεθε, βεβαηψζεθε, θαη  ππνγξάθεηαη λφκηκα απφ 

ηνπο ζπκβαιιφκελνπο. 

 

 

ΝΗ ΠΚΒΑΙΙΝΚΔΛΝΗ 

ΓΗΑ ΡΝ ΓΔΛ.ΛΝΠ/ΚΔΗΝ ΑΘΖΛΑΠ                     ΓΗΑ ΡΝΛ ΑΛΑΓΝΣΝ 
       « ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ»         
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