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ΘΔΚΑ: «Γηαθήξπμε Αλνηθηνύ Ζιεθηξνληθνύ Γηαγσληζκνύ γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ παξνρήο
ππεξεζηώλ δηακόξθσζεο ηνπ ρώξνπ κεηεγθαηάζηαζεο ηεο Κνλάδαο Λνζειείαο
Κεζνγεηαθήο Αλαηκίαο θαη Γξεπαλνθπηηαξηθήο Λόζνπ (CPV: 98342000-2, πεξεζίεο
δηακόξθσζεο ρώξνπ εξγαζίαο), δηάξθεηαο ζαξάληα πέληε (45) εκεξνινγηαθώλ
εκεξώλ, πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο 55.787,60€ ζπκπ/λνπ ΦΞΑ, κε θξηηήξην
αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο
(ρακειόηεξε ηηκή)».
ΑΞΝΦΑΠΖ

Ρν Γεληθφ Λνζνθνκείν Αζελψλ «ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ»

Έρνληαο ππφςε ηηο αθφινπζεο δηαηάμεηο φπσο απηέο ηζρχνπλ θαηά ηελ εκέξα δεκνζίεπζεο ηνπ δηαγσληζκνχ:
1. Ρν λ.4915/2022 (ΦΔΘ 63/Α‟/24.03.2022), άξζξν 79, «Δγθξίζεηο ζθνπηκφηεηαο γηα ηελ εθπφλεζε κειεηψλ,
πινπνίεζε έξγσλ θαη παξνρή ηερληθψλ θαη ινηπψλ ζπλαθψλ επηζηεκνληθψλ ππεξεζηψλ γηα ηε βειηίσζε θαη
αλάπηπμε θηηξηαθψλ ππνδνκψλ ηεο Θεληξηθήο πεξεζίαο ηνπ πνπξγείνπ γείαο, ησλ επνπηεπφκελσλ
θνξέσλ, ηνπ Αηγηλήηεηνπ Λνζνθνκείνπ, ηνπ Αξεηαίεηνπ Λνζνθνκείνπ θαη ηνπ Δπγελίδεηνπ Θεξαπεπηεξίνπ θαη
γηα ηελ πξνκήζεηα πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ, αλαιψζηκνπ πιηθνχ θαη αγαζψλ ή ππεξεζηψλ».
2. Ρν λ.4782/2021 (ΦΔΘ 36/Α/9-3-2021), «Δθζπγρξνληζκφο, απινπνίεζε θαη αλακφξθσζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ
πιαηζίνπ ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, εηδηθφηεξεο ξπζκίζεηο πξνκεζεηψλ ζηνπο ηνκείο ηεο άκπλαο θαη ηεο
αζθάιεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο γηα ηελ αλάπηπμε, ηηο ππνδνκέο θαη ηελ πγεία.»
3. Ρν λ.4412/2016 (ΦΔΘ147/Α‟/2016), «Γεκφζηεο Ππκβάζεηο Έξγσλ,
(πξνζαξκνγή ζηηο Νδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» φπσο ηζρχεη.

Ξξνκεζεηψλ

θαη

πεξεζηψλ

4. Ρελ ππ. αξ. 64233/2021 (ΦΔΘ 2453/Β‟/2021) Θνηλή πνπξγηθή Απφθαζε «Οπζκίζεηο ηερληθψλ δεηεκάησλ
πνπ αθνξνχλ ηελ αλάζεζε ησλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ κε ρξήζε ησλ επηκέξνπο
εξγαιείσλ θαη δηαδηθαζηψλ ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (ΔΠΖΓΖΠ)».
5. Ρελ ππ. αξ. 76928/2021 (ΦΔΘ 3075/Β‟/13.07.2021) Θνηλή πνπξγηθή Απφθαζε «Οχζκηζε εηδηθφηεξσλ
ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ
(ΘΖΚΓΖΠ)».
6. Ρν λ.4605 (ΦΔΘ 52/Α‟/01.04.2019), «Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Νδεγία (ΔΔ) 2016/943
ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 8εο Ηνπλίνπ 2016….. ….θαη άιιεο δηαηάμεηο».
7. Ρν λ.4523 (ΦΔΘ 41/Α‟/2018), «Γηαηάμεηο γηα ηελ παξαγσγή ηειηθψλ πξντφλησλ Φαξκαθεπηηθήο Θάλλαβεο
θαη άιιεο δηαηάμεηο».
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8. Ρν ΞΓ 80/2016 (ΦΔΘ 145/Α‟/2016), «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο», φπσο ηζρχεη.
9. Ρν ΞΓ 28/2015 (ΦΔΘ 34/Α‟/2015), «Θσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα θαη
ζηνηρεία».
10. Ρν λ.4270 (ΦΔΘ 143/Α‟/2014), «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο
Νδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο».
11. Ρελ παξ. Ε ηνπ Λ. 4152 (ΦΔΘ 107/Α‟/2013), «Ξξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Νδεγία 2011/7
ηεο 16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο».
12. Ρν λ.4013 (ΦΔΘ 204/Α‟/2011), «Πχζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ θαη Θεληξηθνχ
Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ …».
13. Ρν λ.3861 (ΦΔΘ 112/Α‟/2010), «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη
πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν "Ξξφγξακκα Γηαχγεηα"
θαη άιιεο δηαηάμεηο».
14. Ρν λ.3329 (ΦΔΘ 81/Α‟/04.04.2005), «Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο
δηαηάμεηο».
15. Ρν λ. 2859 (ΦΔΘ 248/Α‟/2000), «Θχξσζε Θψδηθα Φφξνπ Ξξνζηηζέκελεο Αμίαο».
16. Ρελ ππ. αξ. 4α/11974 (ΦΔΘ 299/Β‟/14.02.2013) ΘΑ ζρεηηθά κε ηνλ «Νξγαληζκφ ηνπ Γ.Λ.Α.
“ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ”».
17. Ρελ ππ. αξ. Γ4β/Γ.Ξ.: 88838/19 Απφθαζε ηνπ πνπξγείνπ γείαο «Γηνξηζκφο λένπ Γηνηθεηή ζην Γ.Λ.Α.
“Ηππνθξάηεην”» (ΦΔΘ 16/ΝΓΓ/14.01.2020).
18. Ρελ ππ. αξ. 09/16-5-2022 (Θέκα 1ν) Απφθαζε Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ έγθξηζεο ηεο κεηεγθαηάζηαζεοεθζπγρξνληζκνχ ηεο Κνλάδαο Λνζειείαο Κεζνγεηαθήο Αλαηκίαο θαη Γξεπαλνθπηηαξηθήο Λφζνπ ηνπ
Λνζνθνκείνπ
19. Ρελ ππ. αξ. 17/19-09-2022 (Θέκα 16ν) Απφθαζε ΓΠ ζρεηηθά κε ηελ Έγθξηζε Γηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ
(ΑΓΑ: ΤΕΦ94690ΥΠ-ΘΦ2, ΑΓΑΚ: 22REQ011303629 2022-09-26).
20. Ρν γεγνλφο φηη απφ ηελ παξνχζα πξνθαιείηαη δαπάλε, ε νπνία ζα αλέξρεηαη ζπλνιηθά έσο ηνπ πνζνχ ησλ
55.787,60€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Ξ.Α. θαη ζα θαιπθζεί απφ ηνλ Ραθηηθφ
Ξξνυπνινγηζκφ ηνπ Γεληθνχ Λνζνθνκείνπ Αζελψλ «ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ» ζχκθσλα κε ηελ ππ. αξ. 1842/22-092022 Απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο (ΑΓΑ:99ΛΑ4690ΥΠ-ΠΒ, ΑΓΑΚ: 22REQ011303733 2022-09-26).
ΓΗΑΘΖΟΠΠΝΚΔ
1. Αλνηθηφ Ζιεθηξνληθφ Γηαγσληζκφ γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ παξνρήο ππεξεζηψλ δηακφξθσζεο ηνπ
ρψξνπ κεηεγθαηάζηαζεο ηεο Κνλάδαο Λνζειείαο Κεζνγεηαθήο Αλαηκίαο θαη Γξεπαλνθπηηαξηθήο Λφζνπ (CPV:
98342000-2, πεξεζίεο δηακφξθσζεο ρψξνπ εξγαζίαο), δηάξθεηαο ζαξάληα πέληε (45) εκεξνινγηαθψλ
εκεξψλ, πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 55.787,60€ ζπκπ/λνπ ΦΞΑ, κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ
ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή).
2. Ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ πελήληα πέληε ρηιηάδσλ
επηαθνζίσλ νγδφληα επηά επξψ θαη εμήληα ιεπηψλ (55.787,60€) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληνο
ΦΞΑ. Ζ δαπάλε ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Λνζνθνκείνπ.
3. Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε ζαξάληα πέληε (45) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο.
4. Ν δηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ
Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (ΔΠΖΓΖΠ) κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ζπζηήκαηνο,
χζηεξα απφ ζπληεηκεκέλε πξνζεζκία δέθα (10) εκεξώλ, απφ ηελ εκεξνκελία αλάξηεζεο ηεο δηαθήξπμεο
ζην ΘΖΚΓΖΠ, θαη ζχκθσλα κε ηελ ππ. αξ. 76928/2021 (ΦΔΘ 3075/Β‟/13.07.2021), πνπξγηθή Απφθαζε.
5. Νη ππνβαιιφκελεο ζην δηαγσληζκφ πξνζθνξέο ηζρύνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνλ
δηαγσληζκφ θαηά ηελ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 97 ηνπ λ.4412/2016, γηα δηάζηεκα νθηώ(8) κελώλ
ΓΗΑΘΖΟΜΖ Φ169/2022 (ΔΠΖΓΖΠ 172781)

Πειίδα 2

Γ.Λ.Α. «ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ»

22PROC011384757 2022-10-07
πξνζκεηξνχκελεο απφ ηελ επνκέλε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ. Ξξνζθνξά πνπ
νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ παξαπάλσ αλαθεξνκέλνπ απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Ζ ηζρχο ηεο
πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, πξηλ απφ
ηελ ιήμε ηεο, θαη‟ αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην πξνβιεπφκελν απφ ηε δηαθήξπμε.
6. Ρφπνο – Σξφλνο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ
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ΏΟΑ: 11 : 00 ΞΚ

ΏΟΑ 11 : 00 ΞΚ

Νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο
www.promitheus.gov.gr, ηνπ Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π. κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεη ε παξνχζα
δηαθήξπμε, ζηελ Διιεληθή γιψζζα, ζε ειεθηξνληθφ θάθειν, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην Λ.4155/13
(ΦΔΘ/Α‟/29.05.2013) φπσο ηζρχεη θαη ζην άξζξν 11 ηεο .Α. 64233/2021 (ΦΔΘ 2453/Β‟/09.06.2021)
«Οπζκίζεηο ηερληθψλ δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ αλάζεζε ησλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ Ξξνκεζεηψλ θαη
πεξεζηψλ κε ρξήζε ησλ επηκέξνπο εξγαιείσλ θαη δηαδηθαζηψλ ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ
Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (ΔΠΖΓΖΠ)».
Κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο
πξνζθνξάο ζην Πχζηεκα.
Ν ρξφλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία κέζσ ηνπ Ππζηήκαηνο
βεβαηψλεηαη απηφκαηα απφ ην Πχζηεκα κε ππεξεζίεο ρξνλνζήκαλζεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ.3
ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Λ.4155/13 θαη ηελ .Α. 64233/2021 (ΦΔΘ 2453/Β‟/09.06.2021) «Οπζκίζεηο ηερληθψλ
δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ αλάζεζε ησλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ κε ρξήζε ησλ
επηκέξνπο εξγαιείσλ θαη δηαδηθαζηψλ ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ
(ΔΠΖΓΖΠ)».
Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην Θεθάιαην 3.1 ηνπ ηεχρνπο Γηαθήξπμεο.
7. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ή ελψζεηο απηψλ εθφζνλ αζθνχλ δξαζηεξηφηεηα
ζπλαθή κε ην πξνθεξπζζφκελν έξγν/ππεξεζία/πξνκήζεηα θαη πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε:
α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο,
β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ (Δ.Ν.Σ.),
γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε ΠΓΠ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα
ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Ξαξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ
Έλσζε Ξξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ Ππκθσλίαο, θαζψο θαη
δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ‟ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη
δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.
Νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο έλσζεο. Νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ
ζπκκεηέρνπλ ππφ ηνπο φξνπο ησλ παξ. 2, 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 19 θαη ηεο παξ. 1 (ε) ηνπ άξζξνπ 76 ηνπ λ.
4412/2016. Γελ απαηηείηαη απφ ηηο ελ ιφγσ ελψζεηο λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ
ππνβνιή πξνζθνξάο. Πε πεξίπησζε πνπ ε έλσζε αλαδεηρζεί αλάδνρνο ε λνκηθή ηεο κνξθή πξέπεη λα είλαη
ηέηνηα πνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε χπαξμε ελφο θαη κνλαδηθνχ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ γηα ηελ έλσζε (πρ
θνηλνπξαμία).
8. Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο (Αλάδνρνη) απαηηείηαη λα
δηαζέηνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή, ρνξεγνχκελε απφ πηζηνπνηεκέλε αξρή παξνρήο ςεθηαθήο ππνγξαθήο θαη λα
είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π. - Γηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr
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9. Θαηά ηα ινηπά ν δηαγσληζκφο, ζα γίλεη ζχκθσλα κε ην πξνζαξηεκέλν ζηελ παξνχζα Αλαιπηηθφ Ρεχρνο
Γηαθήξπμεο θαη ηα Ξαξαξηήκαηα απηήο.
10. Δθφζνλ έρνπλ δεηεζεί εγθαίξσο, ε αλαζέηνπζα αξρή παξέρεη ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο πνπ
ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο
πξνδηαγξαθέο θαη νπνηαδήπνηε ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά, ην αξγφηεξν ζηηο 13/10/2022.
Ρα αλσηέξσ αηηήκαηα ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηαγσληζκνχ
κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr, ηνπ Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π. θαη θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή.
Αηηήκαηα παξνρήο πιεξνθνξηψλ ππνβάιινληαη απφ εγγεγξακκέλνπο Αλαδφρνπο. Αηηήκαηα παξνρήο
πιεξνθνξηψλ πνπ ππνβάιινληαη εθηφο ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο δελ εμεηάδνληαη.
11. Ζ ηειηθή επηινγή ηνπ Αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ
Λνζνθνκείνπ θαηφπηλ ζρεηηθήο γλσκνδφηεζεο ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο, βαζηδφκελε ζην
νξηδφκελν δηα ηεο παξνχζεο θξηηήξην αλάζεζεο.
12. Ζ δηαθήξπμε ηεο αλνηθηήο δηαδηθαζίαο ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γεληθνχ Λνζνθνκείνπ Αζελψλ
«ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ» ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε http://www.hippocratio.gr, ζηε δηαδηθηπαθή πχιε
www.promitheus.gov.gr, ηνπ Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π. θαη ζην ΘΖΚΓΖΠ.
13. Θάζε ζέκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε, ξπζκίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο πεξί πξνκεζεηψλ
δεκνζίνπ, φπσο απηέο ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζήο ηεο.

Ν ΓΗΝΗΘΖΡΖΠ
ΚΑΟΗΝΠ Θ. ΡΗΓΘΑΠ
θ.α.α.
Ν ΑΛΑΞΙΖΟΥΡΖΠ ΓΗΝΗΘΖΡΖΠ
ΗΥΑΛΛΖΠ ΘΑΟΝΕΝΠ

Ππλεκκέλα:
 Αλαιπηηθφ Ρεχρνο Γηαθήξπμεο
Δζση. Γηαλνκή:
 πνδηεχζπλζε Νηθνλνκηθνχ
 Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ
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1.

ΑΛΑΘΔΡΝΠΑ ΑΟΣΖ ΘΑΗ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΠΚΒΑΠΖΠ

1.1 Πηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο
Δπσλπκία

Γεληθφ Λνζνθνκείν Αζελψλ «ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ»

Αξηζκφο Φνξνινγηθνχ Κεηξψνπ (Α.Φ.Κ.)

999332732

Ραρπδξνκηθή δηεχζπλζε

Βαζ. Πνθίαο 114

Ξφιε

Αζήλα

Ραρπδξνκηθφο Θσδηθφο

115 27

Σψξα

Διιάδα

Θσδηθφο ΛUTS

GR 30

Ρειέθσλν

213 2088715

Ζιεθηξνληθφ Ραρπδξνκείν

prom@hippocratio.gr

Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο

Ζιίαο Ξνιίηεο

Γεληθή Γηεχζπλζε ζην δηαδίθηπν (URL)

www.hippocratio.gr

Δίδνο Αλαζέηνπζαο Αξρήο
Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή είλαη Λνζνθνκείν (Κε Θεληξηθή Αλαζέηνπζα Αξρή) {Λνκηθφ Ξξφζσπν Γεκνζίνπ
Γηθαίνπ} θαη αλήθεη ζηελ Γεληθή Θπβέξλεζε: πνηνκέαο ΝΘΑ.
Θύξηα δξαζηεξηόηεηα Α.Α.
Ζ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο είλαη ε παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο θη εηδηθφηεξα, ζθνπφο ηνπ
Λνζνθνκείνπ είλαη:
α) Ζ παξνρή Ξξσηνβάζκηαο, Γεπηεξνβάζκηαο θαη ηξηηνβάζκηαο θξνληίδαο γείαο ζην πιεζπζκφ επζχλεο ηεο
Γηνίθεζεο 1εο .ΞΔ. Αηηηθήο, θαζψο θαη ζε αζζελείο πνπ παξαπέκπνληαη απφ άιιεο Γ..ΞΔ. Ζ θξνληίδα πγείαο
παξέρεηαη ηζφηηκα ζε θάζε πνιίηε αλεμάξηεηα απφ ηελ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπ
θαηάζηαζε, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο γείαο θαη ηεο Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο.
β) Ζ εηδίθεπζε, ε ζπλερήο εθπαίδεπζε θαη ε επηκφξθσζε ηαηξψλ, λνζειεπηψλ θαη άιισλ επαγγεικάησλ
πγείαο, κε ηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή αλάινγσλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ.
γ) Ζ αλάπηπμε θαη πξναγσγή ηεο έξεπλαο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο. Πηελ θαηεχζπλζε απηή εθαξκφδεη θαη
αλαπηχζζεη εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα θαη ζπλεξγάδεηαη κε άιινπο ζπλαθείο θνξείο, θαζψο θαη δηεζλείο
νξγαληζκνχο, επηζηεκνληθά θαη εξεπλεηηθά θέληξα.
δ) Ζ ζπλεξγαζία κε ηα λνζειεπηηθά ηδξχκαηα θαη άιιεο κνλάδεο πγείαο ηεο πγεηνλνκηθήο πεξηθέξεηαο γηα ηελ
αλάπηπμε θαη αλαβάζκηζε ζπλνιηθά ηεο παξερφκελεο θξνληίδαο πγείαο θαη εηδηθφηεξα ζε φηη αθνξά ηελ
εθαξκνγή εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, θαζψο θαη εηδηθψλ πξνγξακκάησλ κειέηεο θαη αμηνιφγεζεο
ζεκάησλ, πνπ αθνξνχλ ην ρψξν ηεο πγείαο ζηε Γηνίθεζε 1εο .ΞΔ. Αηηηθήο.
ε) Ζ εθαξκνγή λέσλ κεζφδσλ θαη κνξθψλ πεξίζαιςεο, κε ζηφρν ηελ απνηειεζκαηηθή πξνψζεζε ηεο πγείαο
ησλ πνιηηψλ.
ζη)Ζ αλάπηπμε δηαδηθαζηψλ πνπ δηεπθνιχλνπλ ηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο πνπ ηίζεληαη απφ ην πνπξγείν
γείαο, ηεο Γηνίθεζεο 1εο .ΞΔ. Αηηηθήο θαη ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηνπ Λνζνθνκείνπ.
Δθαξκνζηέν εζληθφ δίθαην είλαη ην ειιεληθφ δίθαην φπσο απηφ ηζρχεη θαηά ηελ εκεξνκελία δηαθήξπμεο ηνπ
δηαγσληζκνχ θαη αλαθέξεηαη αλαιπηηθά ζηελ απφθαζε ηεο Γηνίθεζεο.
Πηνηρεία Δπηθνηλσλίαο
α)

Ρα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δηαζέζηκα γηα ειεχζεξε, πιήξε, άκεζε & δσξεάλ ειεθηξνληθή
πξφζβαζε ζηελ δηεχζπλζε (URL): κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ
Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π.

β)

Θάζε είδνπο επηθνηλσλία θαη αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηνπ ΔΠΖΓΖΠ Ξξνκήζεηεο
θαη πεξεζίεο (εθεμήο ΔΠΖΓΖΠ), ην νπνίν είλαη πξνζβάζηκν απφ ηε Γηαδηθηπαθή Ξχιε
(www.promitheus.gov.gr) ηνπ ΝΞΠ ΔΠΖΓΖΠ.
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γ)

Νη πξνζθνξέο πξέπεη λα ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά ζηελ δηεχζπλζε: www.promitheus.gov.gr

δ)

Ξεξαηηέξσ
πιεξνθνξίεο
είλαη
δηαζέζηκεο
απφ
ηελ
πξναλαθεξζείζα
www.promitheus.gov.grθαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Λνζνθνκείνπ www.hippocratio.gr.

δηεχζπλζε:

1.2 Πηνηρεία Γηαδηθαζίαο - Σξεκαηνδόηεζε
Δίδνο δηαδηθαζίαο
Ν δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί κε ηελ αλνηθηή δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ. 4412/16.
Σξεκαηνδόηεζε ηεο ζύκβαζεο
Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο είλαη ην Γεληθφ Λνζνθνκείν Αζελψλ «ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ». Ζ
δαπάλε γηα ηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε βαξχλεη ηελ κε ΘΑΔ: 0863 ζρεηηθή πίζησζε ηνπ ηαθηηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθψλ έηνπο 2022 θαη 2023 ηνπ Φνξέα.

1.3 Ππλνπηηθή
ζύκβαζεο

Ξεξηγξαθή

θπζηθνύ

θαη

νηθνλνκηθνύ

αληηθεηκέλνπ

ηεο

Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο είλαη ε αλάδεημε αλαδφρνπ παξνρήο ππεξεζηψλ δηακφξθσζεο ηνπ ρψξνπ
κεηεγθαηάζηαζεο ηεο Κνλάδαο Λνζειείαο Κεζνγεηαθήο Αλαηκίαο θαη Γξεπαλνθπηηαξηθήο Λφζνπ (CPV:
98342000-2, πεξεζίεο δηακφξθσζεο ρψξνπ εξγαζίαο), δηάξθεηαο ζαξάληα πέληε (45) εκεξνινγηαθψλ
εκεξψλ, πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 55.787,60€ ζπκπ/λνπ ΦΞΑ, κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ
ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή). (Φ169/2022 ΔΠΖΓΖΠ:
172781).
Ζ ελ ιφγσ ππεξεζία θαηαηάζζεηαη ζηνλ αθφινπζν θσδηθφ ηνπ Θνηλνχ Ιεμηινγίνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ
(CPV): 98342000-2.
α/α

1

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ

Αλάδεημε αλαδφρνπ παξνρήο
ππεξεζηψλ δηακφξθσζεο ηνπ
ρψξνπ κεηεγθαηάζηαζεο ηεο
Κνλάδαο Λνζειείαο
Κεζνγεηαθήο Αλαηκίαο θαη
Γξεπαλνθπηηαξηθήο Λφζνπ

ΞΝΠΝΡΖΡΑ

ΓΑΞΑΛΖ
ΑΛΔ ΦΞΑ

ΞΝΠΝΠΡΝ
ΦΞΑ

ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΘ
ΔΗΠΑ ΓΑΞΑΛΖ

1

44.990,00 €

24%

55.787,60 €

Ξξνζθνξέο ππνβάιινληαη γηα ην ζύλνιν ηεο πξνθεξπρζείζαο πνζόηεηαο.
Ζ εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 55.787,60 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ
(πξνυπνινγηζκφο ρσξίο ΦΞΑ: 44.990,00 € ΦΞΑ: 10.797,60€).
Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε ζαξάληα πέληε (45) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία
ππνγξαθήο ηεο.
Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο δίδεηαη ζην ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Η
ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.
Ζ ζχκβαζε ζα αλαηεζεί κε θξηηήξην ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο
(ρακειφηεξε ηηκή).

1.4 Θεζκηθό πιαίζην
Ζ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο δηέπεηαη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε θαη ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη
ηηο θαη‟ εμνπζηνδφηεζε απηήο εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, φπσο ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία
δεκνζίεπζεο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη αλαθέξνληαη ζηελ αλσηέξσ Απφθαζε ηεο Γηαθήξπμεο.
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1.5 Ξξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ
Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ είλαη ε ΓΔΡΔΟΑ 17/10/2022 θαη ψξα 11 : 00πκ.
Ζ δηαδηθαζία ζα δηελεξγεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ
Ππκβάζεσλ (Δ.Π.Ζ.Γ.Ζ.Π.), κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ σο άλσ ΝΞΠ.

1.6 Γεκνζηόηεηα
Ζ Γηαθήξπμε θαηαρσξήζεθε ζην Θεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Κεηξψν Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (ΘΖΚΓΖΠ).
Ρν πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθε αθφκε θαη ζηε δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ
Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π.: http://www.promitheus.gov.gr, φπνπ έιαβε Ππζηεκηθφ Αχμνληα Αξηζκφ: 172781
Ζ Γηαθήξπμε θαηαρσξήζεθε ζην δηαδίθηπν, ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γ.Λ.Α. «ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ», ζηε δηεχζπλζε
(URL): www.hippocratio.gr ζηελ δηαδξνκή: Θέκαηα Ξξνκεζεηψλ ► Ξξνκήζεηεο ► Γηαγσληζκνί Γηαπξαγκαηεχζεηο, ζηηο 07/10/2022.

1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο
Νη νηθνλνκηθνί θνξείο δεζκεχνληαη φηη:
α) ηεξνχλ θαη ζα εμαθνινπζήζνπλ λα ηεξνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ, ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη
εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο
ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην
Ξαξάξηεκα Σ ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016. Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη θαη
βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ηηο αξκφδηεο
δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο.
β) δελ ζα ελεξγήζνπλ αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο,
αιιά θαη θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ.
γ) ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαθπιάμνπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ
ραξαθηεξηζζεί σο ηέηνηεο.
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2.

ΓΔΛΗΘΝΗ ΘΑΗ ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ

2.1 Γεληθέο Ξιεξνθνξίεο
2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο
Ρα έγγξαθα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο είλαη ηα αθφινπζα:


ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν Πχκβαζεο [ΔΔΔΠ]



ε παξνχζα ππ. αξ. Φ169/2022 Γηαθήξπμε κε ηα Ξαξαξηήκαηα πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο
απηήο
νη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ηπρφλ παξέρνληαη ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο, ηδίσο ζρεηηθά
κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά.



2.1.2 Δπηθνηλσλία - Ξξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο Πύκβαζεο
Όιεο νη επηθνηλσλίεο ζε ζρέζε κε ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη φιεο
νη αληαιιαγέο πιεξνθνξηψλ, ηδίσο ε ειεθηξνληθή ππνβνιή, εθηεινχληαη κε ηε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ
Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (ΔΠΖΓΖΠ), κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο
www.promitheus.gov.gr ηνπ σο άλσ ζπζηήκαηνο .
Δπηβάιινληαη ζηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο νη θάησζη απαηηήζεηο κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ηνπ εκπηζηεπηηθνχ
ραξαθηήξα ησλ πιεξνθνξηψλ ησλ αλσηέξσ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο:
Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα ηεξήζεη εκπηζηεπηηθά θαη λα κε γλσζηνπνηήζεη ζε
ηξίηνπο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ ειιεληθνχ θαη δηεζλνχο Ρχπνπ), ρσξίο ηελ
πξνεγνχκελε έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ηα αλσηέξσ έγγξαθα ή πιεξνθνξίεο πνπ
πξνθχπηνπλ απφ απηά. Νη νηθνλνκηθνί θνξείο δηαζθαιίδνπλ ηελ ηήξεζε ησλ απαηηήζεσλ απηψλ απφ ην
πξνζσπηθφ ηνπο, ηνπο ππεξγνιάβνπο ηνπο θαη θάζε άιιν ηξίην πξφζσπν πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαηά ηελ
αλάζεζε ή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. Γηα ην ζθνπφ θαηά ηελ παξαιαβή ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο
ππνβάιιεη ππεχζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599/1986 κε ηελ νπνία δειψλεη ηα αλσηέξσ.
2.1.3 Ξαξνρή Γηεπθξηλίζεσλ
Ρα ζρεηηθά αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά, ην αξγφηεξν ηελ ΡΟΗΡΖ
11/10/2022 θαη απαληψληαη αληίζηνηρα ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο
www.promitheus.gov.gr, ηνπ Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π. Αηηήκαηα παξνρήο ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ –
δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη απφ εγγεγξακκέλνπο ζην ζχζηεκα νηθνλνκηθνχο θνξείο, δειαδή απφ εθείλνπο
πνπ δηαζέηνπλ ζρεηηθά δηαπηζηεπηήξηα πνπ ηνπο έρνπλ ρνξεγεζεί (φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο) θαη
απαξαίηεηα ην ειεθηξνληθφ αξρείν κε ην θείκελν ησλ εξσηεκάησλ είλαη ειεθηξνληθά ππνγεγξακκέλν.
Αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλήζεσλ πνπ ππνβάιινληαη είηε κε άιιν ηξφπν είηε ην ειεθηξνληθφ αξρείν πνπ ηα
ζπλνδεχεη δελ είλαη ειεθηξνληθά ππνγεγξακκέλν, δελ εμεηάδνληαη.
Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ, νχησο ψζηε φινη νη
ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο λα κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε φισλ ησλ αλαγθαίσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ
θαηάξηηζε ησλ πξνζθνξψλ ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:
α) Όηαλ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο, αλ θαη δεηήζεθαλ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα
έγθαηξα δελ έρνπλ παξαζρεζεί ην αξγφηεξν ηέζζεξηο (4) εκέξεο πξηλ απφ ηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα
ηελ παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ.
β) Όηαλ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πθίζηαληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο.
Ζ δηάξθεηα ηεο παξάηαζεο ζα είλαη αλάινγε κε ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δεηήζεθαλ ή ησλ
αιιαγψλ.
Όηαλ νη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο δελ έρνπλ δεηεζεί έγθαηξα ή δελ έρνπλ ζεκαζία γηα ηελ πξνεηνηκαζία
θαηάιιεισλ πξνζθνξψλ, δελ απαηηείηαη παξάηαζε ησλ πξνζεζκηψλ.
Ρξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο (πρ αιιαγή/κεηάζεζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο
ππνβνιήο πξνζθνξψλ, θαζψο θαη ζεκαληηθέο αιιαγέο ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηελ
πξνεγνχκελε παξάγξαθν) δεκνζηεχεηαη ζην ΘΖΚΓΖΠ.
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2.1.4 Γιώζζα
Ρα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Ρπρφλ ελζηάζεηο ή πξνδηθαζηηθέο
πξνζθπγέο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα.
Νη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή
ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Πηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη
δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε Ππλζήθε ηεο Σάγεο ηεο 5εο.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984
(Α΄188)1.Δηδηθά, ηα αιινδαπά ηδησηηθά έγγξαθα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα
επηθπξσκέλε είηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο είηε απφ πξφζσπν θαηά
λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί ην έγγξαθν.
Ρα απνδεηθηηθά έγγξαθα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή
ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Πηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε Ππλζήθε ηεο
Σάγεο ηεο 5.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α΄188). Δηδηθά, ηα αιινδαπά ηδησηηθά έγγξαθα
ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα επηθπξσκέλε είηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηά ηηο
δηαηάμεηο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο είηε απφ πξφζσπν θαηά λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί
ην έγγξαθν.
Δλεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα -εηαηξηθά ή κε- κε εηδηθφ ηερληθφ πεξηερφκελν κπνξνχλ
λα ππνβάιινληαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα, ρσξίο λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή.
Δηδηθά ηα απνδεηθηηθά κέζα ηα νπνία απνηεινχλ ηδησηηθά έγγξαθα, κπνξεί λα γίλνληαη απνδεθηά θαη ζε απιή
θσηνηππία, εθφζνλ ζπλππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία βεβαηψλεηαη ε αθξίβεηά ηνπο.
Θάζε κνξθήο επηθνηλσλία κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, θαζψο θαη κεηαμχ απηήο θαη ηνπ αλαδφρνπ, ζα γίλνληαη
ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα.
2.1.5 Δγγπήζεηο
Νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.2 θαη 4.1. εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ή ρξεκαηνδνηηθά
ηδξχκαηα ή αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαηά ηελ έλλνηα ησλ πεξηπηψζεσλ β‟ θαη γ‟ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14
ηνπ λ. 4364/2016 (Α΄13) πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ
Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο ΠΓΠ θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα
απηφ. Κπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Ρ.Κ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Ρακείνπ
Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί
παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην Ρακείν Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα
ηνθνκεξίδηα ή κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ
ππέξ νπ ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξέα.
Νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη θαη‟ επηινγή ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο εθδφηεο
ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ.
Νη εγγπήζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ θαη‟ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: α) ηελ εκεξνκελία έθδνζεο, β) ηνλ
εθδφηε, γ) ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλνληαη, δ) ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο, ε) ην πνζφ πνπ
θαιχπηεη ε εγγχεζε, ζη) ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Κ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ
ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε (ζηελ πεξίπησζε έλσζεο αλαγξάθνληαη φια ηα παξαπάλσ γηα θάζε κέινο
ηεο έλσζεο), δ) ηνπο φξνπο φηη: αα) ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο
παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, θαη ββ) φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο,
ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ, ε) ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο
δηαθήξπμεο θαη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ, ζ) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν
ηζρχνο ηεο εγγχεζεο, η) ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο
εγγχεζεο νιηθά ή κεξηθά εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν
απεπζχλεηαη θαη ηα) ζηελ πεξίπησζε ησλ εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο, ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ
ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.
Ζ πεξ. αα‟ ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ δ΄δελ εθαξκφδεηαη γηα ηηο εγγπήζεηο πνπ παξέρνληαη κε γξακκάηην
ηνπ Ρακείνπ Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ.
πνδείγκαηα Δγγπεηηθψλ Δπηζηνιψλ Ππκκεηνρήο θαη Θαιήο Δθηέιεζεο παξαηίζεληαη ζην Ξαξάξηεκα VII ηεο
παξνχζαο.
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Δπηηξέπεηαη ε θαηάζεζε νηνπδήπνηε δεκφζηνπ εγγξάθνπ θαη δηθαηνινγεηηθνχ πνπ αθνξά αιινδαπή Δπηρείξεζε κε ηε κνξθή επηθπξσκέλεο θσηνηππίαο
πξνεξρφκελεο είηε απφ ην λφκηκν επηθπξσκέλν έγγξαθν απφ ην αξκφδην Ξξνμελείν ηεο ρψξαο ηνπ πξνζθέξνληνο, είηε απφ ην πξσηφηππν έγγξαθν κε ηελ
ζθξαγίδα “Apostile” ζχκθσλα κε ηελ ζπλζήθε ηεο Σάγεο ηεο 05-10-61. Ζ επηθχξσζε απηή πξέπεη λα έρεη γίλεη απφ δηθεγφξν θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ
454 ηνπ Θ.Ξ.Γ. θαη 53 ηνπ Θψδηθα πεξί Γηθεγφξσλ.
ΓΗΑΘΖΟΜΖ Φ169/2022 (ΔΠΖΓΖΠ 172781)
Πειίδα 12
Γ.Λ.Α. «ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ»

22PROC011384757 2022-10-07
Ζ αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί κε ηνπο εθδφηεο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ
εγθπξφηεηά ηνπο.
2.1.6 Ξξνζηαζία Ξξνζσπηθώλ Γεδνκέλσλ
Ζ αλαζέηνπζα αξρή ελεκεξψλεη ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ ππνγξάθεη ηελ πξνζθνξά σο Ξξνζθέξσλ ή σο
Λφκηκνο Δθπξφζσπνο Ξξνζθέξνληνο, φηη ε ίδηα ή θαη ηξίηνη, θαη‟ εληνιή θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο, ζα
επεμεξγάδνληαη πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ πεξηέρνληαη ζηνπο θαθέινπο ηεο πξνζθνξάο θαη ηα απνδεηθηηθά
κέζα ηα νπνία ππνβάιινληαη ζε απηήλ, ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο Γηαγσληζκνχ, γηα ην ζθνπφ ηεο
αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ θαη ηεο ελεκέξσζεο έηεξσλ ζπκκεηερφλησλ ζε απηφλ, ιακβάλνληαο θάζε
εχινγν κέηξν γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ απφξξεηνπ θαη ηεο αζθάιεηαο ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ θαη ηεο
πξνζηαζίαο ηνπο απφ θάζε κνξθήο αζέκηηε επεμεξγαζία, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο
πεξί πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, θαηά ηα αλαιπηηθψο αλαθεξφκελα ζηελ αλαιπηηθή ελεκέξσζε πνπ
επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα.

2.2 Γηθαίσκα Ππκκεηνρήο - Θξηηήξηα Ξνηνηηθήο Δπηινγήο
2.2.1 Γηθαίσκα Ππκκεηνρήο
1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα
θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα κέιε απηψλ, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε:
α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο,
β) θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ (Δ.Ν.Σ.),
γ) ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε ΠΓΠ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα
ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Ξαξαξηήκαηα 1, 2, 4, 5, 6 θαη 7 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε
ηελ Έλσζε Ξξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ Ππκθσλίαο, θαζψο θαη
δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ‟ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη
δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ
ζπκβάζεσλ.
Πην βαζκφ πνπ θαιχπηνληαη απφ ηα Ξαξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5, 6 θαη 7 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ
ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Ξξνζαξηήκαηνο I ηεο ΠΓΠ, θαζψο θαη ηηο ινηπέο δηεζλείο ζπκθσλίεο απφ ηηο νπνίεο
δεζκεχεηαη ε Έλσζε, νη αλαζέηνπζεο αξρέο επηθπιάζζνπλ γηα ηα έξγα, ηα αγαζά, ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο
νηθνλνκηθνχο θνξείο ησλ ρσξψλ πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηηο ελ ιφγσ ζπκθσλίεο κεηαρείξηζε εμίζνπ επλντθή κε
απηήλ πνπ επηθπιάζζνπλ γηα ηα έξγα, ηα αγαζά, ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ηεο Έλσζεο 2
2.Νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο έλσζεο.Νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ, δελ απαηηείηαη λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε
λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απαηηήζεη απφ ηηο ελψζεηο
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή, εθφζνλ ηνπο αλαηεζεί ε ζχκβαζε.
Πηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα κέιε ηεο επζχλνληαη έλαληη
ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ 3.
2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο
2.2.2.1. Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, θαηαηίζεηαη απφ ηνπο
ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο (πξνζθέξνληεο), εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, πνπ αλέξρεηαη ζην
2% ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο εθηφο ΦΞΑ, κε ζπλππνινγηδφκελνπ ησλ δηθαησκάησλ πξναίξεζεο
θαη παξάηαζεο ηεο ζχκβαζεο {ήηνη ζην πνζφ ησλ νθηαθνζίσλ ελελήληα ελληά Δπξψ θαη νγδφληα ιεπηψλ
(899,80€)}.
Πε πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο γηα έλα ή πεξηζζφηεξα ηκήκαηα ηεο ζχκβαζεο, ην χςνο ηεο εγγχεζεο
ζπκκεηνρήο ππνινγίδεηαη επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο, εθηφο ΦΞΑ, ηνπ/ησλ πξνζθεξνκέλνπ/σλ
ηκήκαηνο/ηκεκάησλ.
πφδεηγκα εγγπεηηθήο επηζηνιήο παξαηίζεηαη ζην Ξαξάξηεκα VIΗ ηεο Γηαθήξπμεο.
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Ξξβι. ζρεηηθά, ζει. 8 ηεο Αλαθνίλσζεο ηεο Δπηηξνπήο C (2019) 5494 final «Θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηε ζπκκεηνρή πξνζθεξφλησλ θαη αγαζψλ απφ
ηξίηεο ρψξεο ζηελ αγνξά δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ηεο ΔΔ».
Άξζξν 19 λ. 4412/2016.
ΓΗΑΘΖΟΜΖ Φ169/2022 (ΔΠΖΓΖΠ 172781)
Πειίδα 13
Γ.Λ.Α. «ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ»
3

22PROC011384757 2022-10-07
Πηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη θαη ηνλ φξν φηη ε
εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έλσζε.
Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ
ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ άξζξνπ 2.4.5 ηεο παξνχζαο ήηνη κέρξη 18/07/2023 αιιηψο ε πξνζθνξά
απνξξίπηεηαη. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζθνξάο, λα δεηά απφ ηνλ πξνζθέξνληα λα
παξαηείλεη, πξηλ ηε ιήμε ηνπο, ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο.
Νη πξσηόηππεο εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο, πιελ ησλ εγγπήζεσλ πνπ εθδίδνληαη ειεθηξνληθά,
πξνζθνκίδνληαη, ζε θιεηζηό θάθειν κε επζύλε ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα, ην αξγόηεξν πξηλ ηελ
εκεξνκελία θαη ώξα απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξώλ πνπ νξίδεηαη ζηελ παξ. 3.1 ηεο παξνύζαο,
άιισο ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, κεηά από γλώκε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ.
2.2.2.2.Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο θαιήο
εθηέιεζεο.
Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνπο ινηπνχο πξνζθέξνληεο, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα
ζην άξζξν 72 ηνπ λ. 4412/2016.
2.2.2.3.Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη εάλ ν πξνζθέξσλ: α) απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ θαηά ηε
δηάξθεηα ηζρχνο απηήο, β) παξέρεη, ελ γλψζεη ηνπ, ςεπδή ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο
παξαγξάθνπο 2.2.3 έσο 2.2.8, γ) δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ παξνχζα
δηθαηνινγεηηθά (παξάγξαθνη 2.2.9 θαη 3.2), δ) δελ πξνζέιζεη εγθαίξσο γηα ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε)
ππνβάιεη κε θαηάιιειε πξνζθνξά, κε ηελ έλλνηα ηεο πεξ. 46 ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4412/2016,
ζη) δελ αληαπνθξηζεί ζηε ζρεηηθή πξφζθιεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο λα εμεγήζεη ηελ ηηκή ή ην θφζηνο ηεο
πξνζθνξάο ηνπ εληφο ηεο ηεζείζαο πξνζεζκίαο θαη ε πξνζθνξά ηνπ απνξξηθζεί4, δ) ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ
παξ. 3, 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ λ. 4412/2016, πεξί πξφζθιεζεο γηα ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηνλ
πξνζσξηλφ αλάδνρν, αλ, θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο
3.2 θαη 3.4 ηεο παξνχζαο, δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ ζην ΔΔΔΠ είλαη εθ πξνζέζεσο
απαηειά, ή φηη έρνπλ ππνβιεζεί πιαζηά απνδεηθηηθά ζηνηρεία, ή αλ, απφ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά πνπ
πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχεηαη ε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο
παξαγξάθνπ 2.2.3 ή ε πιήξσζε κηαο ή πεξηζζφηεξσλ απφ ηηο απαηηήζεηο ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο.
2.2.3 Ιόγνη απνθιεηζκνύ
Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο (δηαγσληζκφ) πξνζθέξσλ
νηθνλνκηθφο θνξέαο, εθφζνλ ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα κεκνλσκέλν θπζηθφ ή λνκηθφ
πξφζσπν) ή ζε έλα απφ ηα κέιε ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ) έλαο ή πεξηζζφηεξνη
απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο:
2.2.3.1. Όηαλ ππάξρεη ζε βάξνο ηνπ ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο
ιφγνπο:
α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή 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), θαη ηα εγθιήκαηα ηνπ άξζξνπ 187 ηνπ Ξνηληθνχ Θψδηθα
(εγθιεκαηηθή νξγάλσζε),
β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία
ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο (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), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα,
γ) απάηε εηο βάξνο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Έλσζεο, θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 3 θαη 4 ηεο
Νδεγίαο (ΔΔ) 2017/1371 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 5εο Ηνπιίνπ 2017 ζρεηηθά κε
ηελ θαηαπνιέκεζε, κέζσ ηνπ πνηληθνχ δηθαίνπ, ηεο απάηεο εηο βάξνο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο
Έλσζεο (L 198/28.07.2017) θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 159Α (δσξνδνθία πνιηηηθψλ πξνζψπσλ), 216
(πιαζηνγξαθία), 236 (δσξνδνθία ππαιιήινπ), 237 παξ. 2-4 (δσξνδνθία δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ), 242
(ςεπδήο βεβαίσζε, λφζεπζε θ.ιπ.) 374 (δηαθεθξηκέλε θινπή), 375 (ππεμαίξεζε), 386 (απάηε), 386Α (απάηε
κε ππνινγηζηή), 386Β (απάηε ζρεηηθή κε ηηο επηρνξεγήζεηο), 390 (απηζηία) ηνπ Ξνηληθνχ Θψδηθα θαη ησλ
άξζξσλ 155 επ. ηνπ Δζληθνχ Ρεισλεηαθνχ Θψδηθα (λ. 2960/2001, Α‟ 265), φηαλ απηά ζηξέθνληαη θαηά ησλ
νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ζπλδένληαη κε ηελ πξνζβνιή απηψλ ησλ
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ζπκθεξφλησλ, θαζψο θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 23 (δηαζπλνξηαθή απάηε ζρεηηθά κε ηνλ ΦΞΑ)θαη 24
(επηθνπξηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ πνηληθή πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο)
ηνπ λ. 4689/2020 (Α‟ 103),
δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη,
αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 3-4 θαη 5-12 ηεο Νδεγίαο (ΔΔ) 2017/541 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
Ππκβνπιίνπ ηεο 15εο Καξηίνπ 2017 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο
απφθαζεο-πιαηζίνπ 2002/475/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο απφθαζεο 2005/671/ΓΔ
ηνπ Ππκβνπιίνπ (ΔΔ L88/31.03.2017) ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο,
φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 14 απηήο, θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 187Α θαη 187Β ηνπ Ξνηληθνχ Θψδηθα,
θαζψο θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 32-35 ηνπ λ. 4689/2020 (Α‟103),
ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο
νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Νδεγίαο (ΔΔ) 2015/849 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο
20εο Καΐνπ 2015, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε
λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, ηελ
ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζκ. 648/2012 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ, θαη
ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 2005/60/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ θαη ηεο νδεγίαο
2006/70/ΔΘ ηεο Δπηηξνπήο (ΔΔ L141/05.06.2015) θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 2 θαη 39 ηνπ λ. 4557/2018
(Α‟ 139),
ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη 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), θαη ηα
εγθιήκαηα ηνπ άξζξνπ 323Α ηνπ Ξνηληθνχ Θψδηθα (εκπνξία αλζξψπσλ).
Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη, επίζεο, φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ακεηάθιεηε
θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρεη εμνπζία
εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ.
Πηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Ξ.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ν.Δ. θαη Δ.Δ.) θαη
ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ (IKE), ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά θαη‟ ειάρηζηνλ
ζηνπο δηαρεηξηζηέο.
Πηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά θαη‟
ειάρηζηνλ ζηνλ Γηεπζχλνληα Πχκβνπιν, θαζψο θαη ζε φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπθαζψο θαη ηα
πξφζσπα ζηα νπνία κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ έρεη αλαηεζεί ην ζχλνιν ηεο δηαρείξηζεο θαη
εθπξνζψπεζεο ηεο εηαηξείαο.
Πηηο πεξηπηψζεηο Ππλεηαηξηζκψλ, ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
Ππκβνπιίνπ.
Πε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ε ππνρξέσζε ησλ πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ αθνξά
ζηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο.
Δάλ ζηηο σο άλσ πεξηπηώζεηο (α) έσο (ζη) ε θαηά ηα αλσηέξσ, πεξίνδνο απνθιεηζκνύ δελ έρεη
θαζνξηζηεί κε ακεηάθιεηε απόθαζε, απηή αλέξρεηαη ζε πέληε (5) έηε από ηελ εκεξνκελία ηεο
θαηαδίθεο κε ακεηάθιεηε απόθαζε.
2.2.3.2.Πηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:
α) φηαλ ν
εηζθνξψλ
ηειεζίδηθε
λνκνζεζία

νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή
θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηφ έρεη δηαπηζησζεί απφ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε
θαη δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ή ηελ εζληθή
ή/θαη

β) φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη
αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο.
Αλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο 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.
Νη ππνρξεψζεηο ησλ πεξ. α‟ θαη β‟ ηεο παξ. 2.2.3.2 ζεσξείηαη φηη δελ έρνπλ αζεηεζεί εθφζνλ δελ έρνπλ
θαηαζηεί ιεμηπξφζεζκεο ή εθφζνλ απηέο έρνπλ ππαρζεί ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ πνπ ηεξείηαη.
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Γελ απνθιείεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, φηαλ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο ηνπο
θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, ησλ
δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή
ηνπο.
ή/θαη
γ) ε Αλαζέηνπζα Αξρή γλσξίδεη ή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη έρνπλ επηβιεζεί ζε βάξνο
ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο
πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο: αα) ηξεηο (3) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά
φξγαλα ηνπ Πψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ ραξαθηεξίδνληαη,
ζχκθσλα κε ηελ ππνπξγηθή απφθαζε 2063/Γ1632/2011 (Β΄ 266), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, σο «πςειήο» ή
«πνιχ πςειήο» ζνβαξφηεηαο, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ ηξεηο (3) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο, ή
ββ) δχν (2) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ Πψκαηνο Δπηζεψξεζεο
Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ αθνξνχλ ηελ αδήισηε εξγαζία, νη νπνίεο
πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ δχν (2) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο. Νη ππφ αα‟ θαη ββ‟ θπξψζεηο πξέπεη λα έρνπλ
απνθηήζεη ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ. 5
2.2.3.3.α) Θαη‟ εμαίξεζε, δελ απνθιείνληαη γηα ηνπο ιφγνπο ησλ αλσηέξσ παξαγξάθσλ, εθφζνλ
ζπληξέρνπλ νη πην θάησ επηηαθηηθνί ιφγνη δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο [φπσο ελδεηθηηθά δεκφζηαο πγείαο ή
πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο]
β) Θαη' εμαίξεζε, επίζεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ απνθιείεηαη, φηαλ ν απνθιεηζκφο, ζχκθσλα κε ηελ
παξάγξαθν 2.2.3.2, 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 παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 73 λ.4412/2016, πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο ηεο
πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο.
2.2.3.4.Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, νηθνλνκηθφο
θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο:
(α) εάλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ.4412/2016,
(β) εάλ ηειεί ππφ πηψρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή
δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή
έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε
πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ. Ζ αλαζέηνπζα αξρή
κπνξεί λα κελ απνθιείεη έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε κία εθ ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε απηή, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απνδεηθλχεη φηη ν ελ ιφγσ θνξέαο είλαη ζε
ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηα κέηξα γηα ηε ζπλέρηζε
ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο,
(γ) ππάξρνπλ επαξθψο εχινγεο ελδείμεηο πνπ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπλήςε
ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ,
δ) εάλ κία θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ.4412/2016 δελ
κπνξεί λα ζεξαπεπζεί απνηειεζκαηηθά κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα,
(ε) εάλ κία θαηάζηαζε ζηξέβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηελ πξφηεξε ζπκκεηνρή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα
θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 48 ηνπ
λ.4412/2016, δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα,
(ζη) εάλ έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα 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,
(δ) εάλ 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, έρεη
απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη
θαη‟ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 2.2.9.2 ηεο παξνχζαο,
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(ε) εάλ επηρείξεζε λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο,
λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε
δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρεη εμ ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα
επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε,
(ζ) εάλ ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απνδείμεη, κε θαηάιιεια κέζα φηη έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ
επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ ακθηβφισ ηελ αθεξαηφηεηά ηνπ.
Δάλ ζηηο σο άλσ πεξηπηώζεηο (α) έσο (ζ) ε πεξίνδνο απνθιεηζκνύ δελ έρεη θαζνξηζηεί κε
ακεηάθιεηε απόθαζε, απηή αλέξρεηαη ζε ηξία (3) έηε από ηελ εκεξνκελία ηνπ ζρεηηθνύ
γεγνλόηνο.
2.2.3.5. Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο
ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη βξίζθεηαη, ιφγσ πξάμεσλ ή παξαιείςεψλ ηνπ, είηε
πξηλ είηε θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο.
2.2.3.6. Νηθνλνκηθφο θνξέαο, ζηνλ νπνίν έρεη επηβιεζεί, κε ηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ηνπ άξζξνπ 74
ηνπ λ.4412/2016, ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ απνθιείεηαη απηνδίθαηα θαη απφ ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο
ηεο ζχκβαζεο.
2.2.3.7. Νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ εκπίπηεη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο
2.2.3.1 θαη 2.2.3.4, εθηφο απφ ηελ πεξ. β απηήο, κπνξεί λα πξνζθνκίδεη ζηνηρεία6, πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη
φηη ηα κέηξα πνπ έιαβε επαξθνχλ γηα λα απνδείμνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ, παξφηη ζπληξέρεη ν ζρεηηθφο ιφγνο
απνθιεηζκνχ (απηoθάζαξζε). Γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο απνδεηθλχεη φηη έρεη θαηαβάιεη ή
έρεη δεζκεπζεί λα θαηαβάιεη απνδεκίσζε γηα δεκίεο πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ην πνηληθφ αδίθεκα ή ην
παξάπησκα, φηη έρεη δηεπθξηλίζεη ηα γεγνλφηα θαη ηηο πεξηζηάζεηο κε νινθιεξσκέλν ηξφπν, κέζσ ελεξγνχ
ζπλεξγαζίαο κε ηηο εξεπλεηηθέο αξρέο, θαη έρεη ιάβεη ζπγθεθξηκέλα ηερληθά θαη νξγαλσηηθά κέηξα, θαζψο θαη
κέηξα ζε επίπεδν πξνζσπηθνχ θαηάιιεια γηα ηελ απνθπγή πεξαηηέξσ πνηληθψλ αδηθεκάησλ ή
παξαπησκάησλ. Ρα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο αμηνινγνχληαη ζε ζπλάξηεζε κε
ηε ζνβαξφηεηα θαη ηηο ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο ηνπ πνηληθνχ αδηθήκαηνο ή ηνπ παξαπηψκαηνο. Δάλ ηα ζηνηρεία
θξηζνχλ επαξθή, ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. Αλ ηα
κέηξα θξηζνχλ αλεπαξθή, γλσζηνπνηείηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ην ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο απηήο.
Νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, κε ηειεζίδηθε απφθαζε, ζε
εζληθφ επίπεδν, απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δελ κπνξεί
λα θάλεη ρξήζε ηεο αλσηέξσ δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ
απφθαζε7.
2.2.3.8. Ζ απφθαζε γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο επάξθεηαο ή κε ησλ επαλνξζσηηθψλ κέηξσλ θαηά ηελ
πξνεγνχκελε παξάγξαθν εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξ. 8 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ.
4412/20168.
2.2.3.9. Νηθνλνκηθφο θνξέαο, ζε βάξνο ηνπ νπνίνπ έρεη επηβιεζεί ε θχξσζε ηνπ νξηδφληηνπ απνθιεηζκνχ
ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ απηή νξίδεη, απνθιείεηαη απφ ηελ
παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο.

Θξηηήξηα Δπηινγήο
2.2.4

Θαηαιιειόιεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο

Νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο απαηηείηαη λα
αζθνχλ εκπνξηθή ή βηνκεραληθή ή βηνηερληθή δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο ππεξεζίαο.
Νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απαηηείηαη λα είλαη
εγγεγξακκέλνη ζε έλα απφ ηα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζην θξάηνο εγθαηάζηαζήο
ηνπο ή λα ηθαλνπνηνχλ νπνηαδήπνηε άιιε απαίηεζε νξίδεηαη ζην Ξαξάξηεκα XI ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ
λ.4412/2016.
Πηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ εγθαηεζηεκέλσλ ζε θξάηνο κέινπο ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ
Σψξνπ (Δ.Ν.Σ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ πξνζρσξήζεη ζηε ΠΓΠ, ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ
πξνεγνχκελε πεξίπησζε θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα
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δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε αληίζηνηρα επαγγεικαηηθά
ή εκπνξηθά κεηξψα.
Νη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Βηνηερληθφ ή
Δκπνξηθφ ή Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην ή ζην Κεηξψν Θαηαζθεπαζηψλ Ακπληηθνχ ιηθνχ.
2.2.5 Θαλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο
2.2.5.1 Ξξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ
Ξξνο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε φηη νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο: α) δελ βξίζθνληαη ζε κία απφ ηηο
θαηαζηάζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 θαη β) πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.4 ηεο
παξνχζεο, πξνζθνκίδνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο, σο δηθαηνινγεηηθφ ζπκκεηνρήο, ην
πξνβιεπφκελν απφ ην άξζξν 79 παξ. 1 θαη 3 ηνπ λ. 4412/2016 Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν Πχκβαζεο
(ΔΔΔΠ), ζχκθσλα κε ην επηζπλαπηφκελν ζηελ παξνχζα ΞαξάξηεκαIV ην νπνίν ηζνδπλακεί κε ελεκεξσκέλε
ππεχζπλε δήισζε, κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ λ. 1599/1986. Ρν ΔΔΔΠ 9 θαηαξηίδεηαη βάζεη ηνπ ηππνπνηεκέλνπ
εληχπνπ ηνπ Ξαξαξηήκαηνο 2 ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/7 θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο
νηθνλνκηθνχο θνξείο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ Ξαξαξηήκαηνο 1. 10

Πηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε πξνο αλάζεζε ζχκβαζε ππνδηαηξείηαη ζε ηκήκαηα θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο
πνηθίιινπλ απφ ηκήκα ζε ηκήκα, πξέπεη λα ζπκπιεξψλεηαη έλα ΔΔΔΠ γηα θάζε ηκήκα (ή νκάδα ηκεκάησλ κε
ηα ίδηα θξηηήξηα επηινγήο).
Ρν ΔΔΔΠ θέξεη ππνγξαθή κε εκεξνκελία εληφο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο θαηά ην νπνίν κπνξνχλ λα
ππνβάιινληαη πξνζθνξέο. Αλ ζην δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί κεηαμχ ηεο εκεξνκελίαο ππνγξαθήο ηνπ ΔΔΔΠ
θαη ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ έρνπλ επέιζεη κεηαβνιέο ζηα δεισζέληα ζηνηρεία,
εθ κέξνπο ηνπ, ζην ΔΔΔΠ, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ, ρσξίο λα απαηηείηαη απφθαζε
ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. Πηε ζπλέρεηα κπνξεί λα ηελ ππνβάιεη εθ λένπ κε επίθαηξν ΔΔΔΠ. 11
Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δχλαηαη λα δηεπθξηλίδεη ηηο δειψζεηο θαη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρεη ζην ΔΔΔΠ κε
ζπλνδεπηηθή ππεχζπλε δήισζε, ηελ νπνία ππνβάιιεη καδί κε απηφ.12
Θαηά ηελ ππνβνιή ηνπ ΔΔΔΠ, θαζψο θαη ηεο ζπλνδεπηηθήο ππεχζπλεο δήισζεο, είλαη δπλαηή, κε κφλε ηελ
ππνγξαθή ηνπ θαηά πεξίπησζε εθπξνζψπνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ε πξνθαηαξθηηθή απφδεημε ησλ ιφγσλ
απνθιεηζκνχ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν2.2.3 ηεο παξνχζαο, γηα ην ζχλνιν ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ
πνπ είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο,
ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφλ.
Υο εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα λνείηαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο απηνχ, φπσο πξνθχπηεη απφ ην ηζρχνλ
θαηαζηαηηθφ ή ην πξαθηηθφ εθπξνζψπεζήο ηνπ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή ην αξκνδίσο
εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθφ πξφζσπν λα εθπξνζσπεί ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο
ζπκβάζεσλ ή γηα ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο.
Πηελ πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ην ΔΔΔΠ ππνβάιιεηαη ρσξηζηά απφ
θάζε κέινο ηεο έλσζεο. Πην ΔΔΔΠ απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο
ζπκκεηνρήο ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο) θάζε κέινπο ηεο έλσζεο,
θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο 13.
Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο θέξεη ηελ εηδηθή ππνρξέσζε, λα δειψζεη, κέζσ ηνπ ΔΔΔΠ,14 ηελ θαηάζηαζή ηνπ ζε
ζρέζε κε ηνπο ιφγνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 73 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ παξάγξαθν 2.2.3 ηεο
παξνχζεο15 θαη ηαπηφρξνλα λα επηθαιεζζεί θαη ηπρφλ ιεθζέληα κέηξα πξνο απνθαηάζηαζε ηεο αμηνπηζηίαο
ηνπ.
Ηδίσο επηζεκαίλεηαη φηη θαηά ηελ απάληεζε νηθνλνκηθνχ θνξέα ζην ζρεηηθφ πεδίν ηνπ ΔΔΔΠ γηα ηπρφλ
ζχλαςε ζπκθσληψλ κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ, ε ζπλδξνκή
9
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πεξηζηάζεσλ, φπσο ε πάξνδνο ηεο ηξηεηνχο πεξηφδνπ ηεο ηζρχνο ηνπ ιφγνπ απνθιεηζκνχ (παξαγξάθνπ 10
ηνπ άξζξνπ 73) ή ε εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο ηεο παξαγξάθνπ 3β ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ λ. 3959/2011,
ζχκθσλα κε ηελ πεξ. γ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4 ηεο παξνχζεο, αλαιχεηαη ζην ζρεηηθφ πεδίν πνπ πξνβάιιεη
θαηφπηλ ζεηηθήο απάληεζεο16.
Όζνλ αθνξά ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ σο πξνο ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο (πεξ. α‟
θαη β‟ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016) απηέο ζεσξείηαη φηη δελ έρνπλ αζεηεζεί εθφζνλ δελ
έρνπλ θαηαζηεί ιεμηπξφζεζκεο ή εθφζνλ έρνπλ ππαρζεί ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ πνπ ηεξείηαη. Πηελ
πεξίπησζε απηή, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ ππνρξενχηαη λα απαληήζεη θαηαθαηηθά ζην ζρεηηθφ πεδίν ηνπ
ΔΔΔΠ κε ην νπνίν εξσηάηαη εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη αλεθπιήξσηεο ππνρξεψζεηο φζνλ αθνξά ζηελ
θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ή, θαηά πεξίπησζε, εάλ έρεη αζεηήζεη ηηο παξαπάλσ
ππνρξεψζεηο ηνπ17.
2.2.5.2 Απνδεηθηηθά κέζα
Α. Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ιφγσλ απνθιεηζκνχ θαη‟ άξζξν 2.2.1 έσο 2.2.4, νη νηθνλνκηθνί θνξείο
πξνζθνκίδνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ παξφληνο. Ζ πξνζθφκηζε ησλ ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθψλ γίλεηαη θαηά ηα
νξηδφκελα ζην άξζξν 3.2 απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα δεηεί απφ
πξνζθέξνληεο, ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, λα ππνβάιινπλ φια ή
νξηζκέλα δηθαηνινγεηηθά, φηαλ απηφ απαηηείηαη γηα ηελ νξζή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο.
Νη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ δηθαηνινγεηηθά ή άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία, αλ θαη
ζην κέηξν πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιακβάλεη ηα πηζηνπνηεηηθά ή ηηο ζπλαθείο
πιεξνθνξίεο απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο - κέινο ηεο
Έλσζεο, ε νπνία δηαηίζεηαη δσξεάλ, φπσο εζληθφ κεηξψν ζπκβάζεσλ, εηθνληθφ θάθειν επηρείξεζεο,
ειεθηξνληθφ ζχζηεκα απνζήθεπζεο εγγξάθσλ ή ζχζηεκα πξνεπηινγήο. Ζ δήισζε γηα ηελ πξφζβαζε ζε
εζληθή βάζε δεδνκέλσλ εκπεξηέρεηαη ζην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν Πχκβαζεο (ΔΔΔΠ), ζην νπνίν
πεξηέρνληαη επίζεο νη πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ, φπσο ε ειεθηξνληθή
δηεχζπλζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ, ηπρφλ δεδνκέλα αλαγλψξηζεο θαη, θαηά πεξίπησζε, ε απαξαίηεηε δήισζε
ζπλαίλεζεο.
Νη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ δηθαηνινγεηηθά, φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή πνπ έρεη
αλαζέζεη ηε ζχκβαζε δηαζέηεη ήδε ηα σο άλσ δηθαηνινγεηηθά θαη απηά εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ.
Ρα δηθαηνινγεηηθά ηνπ παξφληνο ππνβάιινληαη θαη γίλνληαη απνδεθηά ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.4.2.5.
θαη 3.2 ηεο παξνχζαο.
Ρα απνδεηθηηθά έγγξαθα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο
ζηελ ειιεληθή γιψζζα ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.1.4.
Δπηζεκαίλεηαη όηη γίλνληαη απνδεθηέο:


νη έλνξθεο βεβαηώζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνύζα Γηαθήξπμε, εθόζνλ έρνπλ
ζπληαρζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ από ηελ ππνβνιή ηνπο,



νη ππεύζπλεο δειώζεηο, εθόζνλ έρνπλ ζπληαρζεί κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξόζθιεζεο
γηα ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθώλ. Πεκεηώλεηαη όηη δελ απαηηείηαη ζεώξεζε ηνπ
γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπο.

Β.1. Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 νη πξνζθέξνληεο
νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ αληίζηνηρα ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ.
Αλ ην αξκφδην γηα ηελ έθδνζε ησλ αλσηέξσ θξάηνο-κέινο ή ρψξα δελ εθδίδεη ηέηνηνπ είδνπο έγγξαθα ή
πηζηνπνηεηηθά ή φπνπ ην έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ
αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.2 πεξ. α‟ θαη β‟, θαζψο θαη ζηελ πεξ. β΄ ηεο παξαγξάθνπ
2.2.3.4, ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά κπνξεί λα αληηθαζίζηαληαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ
ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή
εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο - κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη
εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο. Νη αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο παξέρνπλ, φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν,
επίζεκε δήισζε ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη δελ εθδίδνληαη ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο
παξαγξάθνπ ή φηη ηα έγγξαθα απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο
16

Ξαξ. 1 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ. 4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 235 ηνπ λ. 4635/2019.
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παξαγξάθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.2 πεξ. α‟ θαη β‟, θαζψο θαη ζηελ πεξ. β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4. Νη
επίζεκεο δειψζεηο θαζίζηαληαη δηαζέζηκεο κέζσ ηνπ επηγξακκηθνχ απνζεηεξίνπ πηζηνπνηεηηθψλ (e-Certis)
ηνπ άξζξνπ 81 ηνπ λ. 4412/2016.
Δηδηθφηεξα νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ:
α) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.1 απφζπαζκα ηνπ ζρεηηθνχ κεηξψνπ, φπσο ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ ή, ειιείςεη
απηνχ, ηζνδχλακν έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή
ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, απφ ην νπνίν
πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη απηέο νη πξνυπνζέζεηο, πνπ λα έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ
ππνβνιή ηνπ.
Ζ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ηνπ σο άλσ απνζπάζκαηνο αθνξά θαη ζηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή
επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή ζηα πξφζσπα πνπ έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο,
ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ θαηά ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζηελ σο άλσ παξάγξαθν 2.2.3.1,
β) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.2 πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο κέινπο ή ρψξαο, πνπ λα είλαη ελ ηζρχ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηνπ, άιισο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ
αλαθέξεηαη ζε απηφ ρξφλνο ηζρχνο, πνπ λα έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ.
Ηδίσο νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα πξνζθνκίδνπλ:
i) Γηα ηελ απφδεημε ηεο εθπιήξσζεο ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.2 πεξίπησζε
(α) απνδεηθηηθφ ελεκεξφηεηαο εθδηδφκελν απφ ηελ Α.Α.Γ.Δ.
ii) Γηα ηελ απφδεημε ηεο εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεψζεσλ πξνο ηνπο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ηεο
παξαγξάθνπ 2.2.3.2 πεξίπησζε α‟ πηζηνπνηεηηθφ εθδηδφκελν απφ ηνλ e-ΔΦΘΑ θαη επηπιένλ ππεχζπλε
δήισζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα αλαθνξηθά κε ηνπο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (ζηελ πεξίπησζε
πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα αθνξά Νξγαληζκνχο θχξηαο θαη
επηθνπξηθήο αζθάιηζεο) ζηνπο νπνίνπο νθείιεη λα θαηαβάιεη εηζθνξέο.
iii) Γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.2 πεξίπησζε α‟, πιένλ ησλ σο άλσ πηζηνπνηεηηθψλ, ππεχζπλε δήισζε φηη δελ
έρεη εθδνζεί δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ γηα ηελ αζέηεζε ησλ
ππνρξεψζεψλ ηνπο φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο.
γ) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.418 πεξίπησζε β΄ πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ
νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρψξαο, πνπ λα έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ.
Ηδίσο νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα πξνζθνκίδνπλ:
i) Δληαίν Ξηζηνπνηεηηθφ Γηθαζηηθήο Φεξεγγπφηεηαο απφ ην αξκφδην Ξξσηνδηθείν, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη
δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή δηθαζηηθή εθθαζάξηζε ή
φηη δελ έρνπλ ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο. Γηα ηηο ΗΘΔ πξνζθνκίδεηαη επηπιένλ θαη πηζηνπνηεηηθφ ηνπ
Γ.Δ.Κ.Ζ. πεξί κε έθδνζεο απφθαζεο ιχζεο ή θαηάζεζεο αίηεζεο ιχζεο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, ελψ γηα ηηο
ΔΞΔ πξνζθνκίδεηαη επηπιένλ πηζηνπνηεηηθφ κεηαβνιψλ.
ii) Ξηζηνπνηεηηθφ ηνπ Γ.Δ.Κ.Ζ. απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη ην λνκηθφ πξφζσπν δελ έρεη ιπζεί θαη ηεζεί ππφ
εθθαζάξηζε κε απφθαζε ησλ εηαίξσλ.
iii) Δθηχπσζε ηεο θαξηέιαο “Πηνηρεία Κεηξψνπ/ Δπηρείξεζεο” απφ ηελ ειεθηξνληθή πιαηθφξκα ηεο
Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ, φπσο απηά εκθαλίδνληαη ζην taxisnet, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ε
κε αλαζηνιή ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο.
Ξξνθεηκέλνπ γηα ηα ζσκαηεία θαη ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο, ην Δληαίν Ξηζηνπνηεηηθφ Γηθαζηηθήο Φεξεγγπφηεηαο
εθδίδεηαη γηα ηα ζσκαηεία απφ ην αξκφδην Ξξσηνδηθείν, θαη γηα ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα
έσο ηηο 31.12.2019 απφ ην Δηξελνδηθείν θαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία απφ ην Γ.Δ.Κ.Ζ.
δ) Γηα ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4, ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ
θνξέα φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ νη νξηδφκελνη ζηελ παξάγξαθν ιφγνη απνθιεηζκνχ.
ε) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.9. ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα φηη δελ έρεη εθδνζεί
ζε βάξνο ηνπ απφθαζε απνθιεηζκνχ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 74 ηνπ λ.4412/2016.
B.2.Γηα ηελ απφδεημε ηεο απαίηεζεο ηνπ άξζξνπ 2.2.4. (απφδεημε θαηαιιειφιεηαο γηα ηελ άζθεζε
επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο) πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ επαγγεικαηηθνχ ή
εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζεο. Νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο
κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ αληίζηνηρνπ επαγγεικαηηθνχ ή
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εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ Ξαξαξηήκαηνο XI ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α‟ ηνπ λ.4412/2016, κε ην νπνίν
πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη αθεηέξνπ ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο. Πηελ πεξίπησζε πνπ
ρψξα δελ ηεξεί ηέηνην κεηξψν, ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε
βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε
ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ
επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο φηη δελ ηεξείηαη ηέηνην κεηξψν θαη φηη αζθεί ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ
εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ππφ αλάζεζε ζχκβαζεο.
Νη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Βηνηερληθφ ή
Δκπνξηθφ ή Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην ή ζην Κεηξψν Θαηαζθεπαζηψλ Ακπληηθνχ ιηθνχ ή πηζηνπνηεηηθφ πνπ
εθδίδεηαη απφ ηελ νηθεία ππεξεζία ηνπ Γ.Δ.Κ.Ζ. ησλ σο άλσ Δπηκειεηεξίσλ. Γηα ηελ απφδεημε άζθεζεο
γεσξγηθνχ ή θηελνηξνθηθνχ επαγγέικαηνο, νη αλαζέηνπζεο αξρέο απαηηνχλ ζρεηηθή βεβαίσζε άζθεζεο
επαγγέικαηνο, απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή αξρή Νξγαληζκνχ Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο.
Δπηζεκαίλεηαη όηη, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνύλ ζηελ απόδεημε ηεο απαίηεζεο ηνπ άξζξνπ
2.2.4 (απόδεημε θαηαιιειόιεηαο γηα ηελ άζθεζε επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο) γίλνληαη
απνδεθηά, εθόζνλ έρνπλ εθδνζεί έσο ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ από ηελ ππνβνιή
ηνπο, εθηόο εάλ, ζύκθσλα κε ηηο εηδηθόηεξεο δηαηάμεηο απηώλ, θέξνπλ ζπγθεθξηκέλν ρξόλν
ηζρύνο.
Β.3.Γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο εθπξνζψπεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη λνκηθφ
πξφζσπν θαη ππνρξενχηαη, θαηά ηελ θείκελε λνκνζεζία, λα δειψλεη ηελ εθπξνζψπεζε θαη ηηο κεηαβνιέο ηεο
ζε αξκφδηα αξρή (π.ρ. ΓΔΚΖ)πξνζθνκίδεη ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ ηζρχνπζαο εθπξνζψπεζεο, ην νπνίν πξέπεη
λα έρεη εθδνζεί έσο ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ 19. Πηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηα
θαηά πεξίπησζε λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα λφκηκεο εθπξνζψπεζεο (φπσο θαηαζηαηηθά, αληίζηνηρα ΦΔΘ,
ζπγθξφηεζε Γ.Π. ζε ζψκα, ζε πεξίπησζε Α.Δ., θιπ., αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα),
ζπλνδεπφκελα απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ θαηά ηελ
ππνβνιή ηνπο.
Γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο ζχζηαζεο θαη ησλ κεηαβνιψλ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, εθφζνλ απηή πξνθχπηεη
απφ πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο (π.ρ. γεληθφ πηζηνπνηεηηθφ ηνπ ΓΔΚΖ), αξθεί ε ππνβνιή απηνχ, εθφζνλ
έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ. Πηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηα θαηά πεξίπησζε
λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα λφκηκεο ζχζηαζεο θαη κεηαβνιψλ (φπσο θαηαζηαηηθά, πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιψλ,
αληίζηνηρα ΦΔΘ, θιπ., αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα), ζπλνδεπφκελα απφ ππεχζπλε
δήισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηνπο.
Νη αιινδαπνί νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ ηα πξνβιεπφκελα, θαηά ηε λνκνζεζία ηεο ρψξαο
εγθαηάζηαζεο, απνδεηθηηθά έγγξαθα, θαη εθφζνλ δελ πξνβιέπνληαη, ππεχζπλε δήισζε ηνπ λφκηκνπ
εθπξνζψπνπ, απφ ηελ νπνία απνδεηθλχνληαη ηα αλσηέξσ σο πξνο ηε λφκηκε ζχζηαζε, κεηαβνιέο θαη
εθπξνζψπεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα.
Νη σο άλσ ππεχζπλεο δειψζεηο γίλνληαη απνδεθηέο, εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο
πξφζθιεζεο γηα ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ.
Απφ ηα αλσηέξσ έγγξαθα πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ε λφκηκε ζχζηαζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, φιεο νη ζρεηηθέο
ηξνπνπνηήζεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ, ην/ηα πξφζσπν/α πνπ δεζκεχεη/νπλ λφκηκα ηελ εηαηξία θαηά ηελ
εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ (λφκηκνο εθπξφζσπνο, δηθαίσκα ππνγξαθήο θιπ.), ηπρφλ ηξίηνη,
ζηνπο νπνίνπο έρεη ρνξεγεζεί εμνπζία εθπξνζψπεζεο, θαζψο θαη ε ζεηεία ηνπ/ησλ ή/θαη ησλ κειψλ ηνπ
νξγάλνπ δηνίθεζεο/ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ.
Β.4.Νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο 20 πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο
εθάζηνηε ηζρχνπζεο εζληθέο δηαηάμεηο ή δηαζέηνπλ πηζηνπνίεζε απφ νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο πνπ
ζπκκνξθψλνληαη κε ηα επξσπατθά πξφηππα πηζηνπνίεζεο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Ξαξαξηήκαηνο VII ηνπ
Ξξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ.4412/2016, κπνξνχλ λα πξνζθνκίδνπλ ζηηο αλαζέηνπζεο αξρέο πηζηνπνηεηηθφ
εγγξαθήο εθδηδφκελν απφ ηελ αξκφδηα αξρή ή ην πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ αξκφδην νξγαληζκφ
πηζηνπνίεζεο.
Πηα πηζηνπνηεηηθά απηά αλαθέξνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά βάζεη ησλ νπνίσλ έγηλε ε εγγξαθή ησλ ελ ιφγσ
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηνλ επίζεκν θαηάινγν ή ε πηζηνπνίεζε θαη ε θαηάηαμε ζηνλ ελ ιφγσ θαηάινγν.
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Ζ πηζηνπνηνχκελε εγγξαθή ζηνπο επίζεκνπο θαηαιφγνπο απφ ηνπο αξκφδηνπο νξγαληζκνχο ή ην
πηζηνπνηεηηθφ, πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο, ζπληζηά ηεθκήξην θαηαιιειφηεηαο φζνλ
αθνξά ηηο απαηηήζεηο πνηνηηθήο επηινγήο, ηηο νπνίεο θαιχπηεη ν επίζεκνο θαηάινγνο ή ην πηζηνπνηεηηθφ.
Νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε
ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ηνπο. Δηδηθψο φζνλ αθνξά ηελ
θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη ησλ θφξσλ θαη ηειψλ, πξνζθνκίδνληαη επηπξνζζέησο ηεο
βεβαίσζεο εγγξαθήο ζηνλ επίζεκν θαηάινγν θαη πηζηνπνηεηηθά, θαηά ηα νξηδφκελα αλσηέξσ ζηελ
πεξίπησζε Β.1, ππνπεξ. i, iiθαη iiiηεο πεξ. β.
Β.5. Νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ, θαηά
πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε, ζχκθσλα κε ηα
εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 19 παξ. 2 ηνπ λ.4412/2016.

2.3 Θξηηήξην Αλάζεζεο
Θξηηήξην αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο
(ρακειφηεξε ηηκή).

2.4 Θαηάξηηζε - Ξεξηερόκελν Ξξνζθνξώλ
2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ
Νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κε βάζε ηηο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη ζην Ξαξάξηεκα II θαη III ηεο Γηαθήξπμεο,
γηα ην ζύλνιν ηεο πξνθεξπρζείζαο πνζόηεηαο ηεο ππεξεζίαο.
Γελ επηηξέπνληαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο.
Ζ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά ςεθηαθά είηε
απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο λνκίκσο
εμνπζηνδνηεκέλν. Πηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο
ζπκκεηνρήο ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο) θάζε κέινπο ηεο έλσζεο,
θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο.
2.4.2 Σξόλνο θαη Ρξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ
2.4.2.1.Νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ειεθηξνληθά, κέζσ ηνπ ΔΠΖΓΖΠ, κέρξη ηελ
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεη ε παξνχζα δηαθήξπμε, ζηελ Διιεληθή Γιψζζα, ζε ειεθηξνληθφ
θάθειν, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηνλ λ.4412/2016, ηδίσο ζηα άξζξα 36 θαη 37 θαη ζηελ θαη‟
εμνπζηνδφηεζε ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ.4412/2016 εθδνζείζα ππ΄αξηζκ. 64233/08.06.2021
(Β΄2453/ 09.06.2021) Θνηλή Απφθαζε ησλ πνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ θαη Τεθηαθήο
Γηαθπβέξλεζεο κε ζέκα «Οπζκίζεηο ηερληθψλ δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ αλάζεζε ησλ Γεκνζίσλ
Ππκβάζεσλ Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ κε ρξήζε ησλ επηκέξνπο εξγαιείσλ θαη δηαδηθαζηψλ ηνπ Δζληθνχ
Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (ΔΠΖΓΖΠ)» (εθεμήο Θ..Α. ΔΠΖΓΖΠ Ξξνκήζεηεο θαη
πεξεζίεο).
Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ εγθεθξηκέλε
πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ εγθεθξηκέλν
πηζηνπνηεηηθφ ην νπνίν ρνξεγήζεθε απφ έλαλ εγθεθξηκέλν πάξνρν ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο, ν νπνίνο
πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θαηάινγν εκπίζηεπζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ απφθαζε 2009/767/ΔΘ θαη ζχκθσλα κε
ηα νξηδφκελα ζην Θαλνληζκφ (ΔΔ) 910/2014 θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο .Α. 56902/215 “Ρερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη
δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π)» (ΦΔΘ Β
1924/02.06.2017) θαη λα εγγξαθνχλ ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα (ΔΠΖΓΖΠ- Γηαδηθηπαθή πχιε
www.promitheus.gov.gr) αθνινπζψληαο ηελ δηαδηθαζία εγγξαθήο ηνπ άξζξνπ 5 ηεο ίδηαο .Α.
Δπηζεκαίλεηαη φηη, νη αιινδαπνί νηθνλνκηθνί θνξείο δελ έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα ππνγξάθνπλ ηα
δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο, κε ρξήζε πξνεγκέλεο ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο,
αιιά κπνξεί λα ηα απζεληηθνπνηνχλ κε νπνηνλδήπνηε άιιν πξφζθνξν ηξφπν, εθφζνλ ζηε ρψξα πξνέιεπζήο
ηνπο δελ είλαη ππνρξεσηηθή ε ρξήζε πξνεγκέλεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ
ζπκβάζεσλ. Πηηο πεξηπηψζεηο απηέο ε αίηεζε ζπκκεηνρήο ζπλνδεχεηαη κε ππεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία
δειψλεηαη φηη ζηελ ρψξα πξνέιεπζεο δελ πξνβιέπεηαη ε ρξήζε πξνεγκέλεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο ή φηη
ζηελ ρψξα πξνέιεπζεο δελ είλαη ππνρξεσηηθή ε ρξήζε πξνεγκέλεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο γηα ηελ ζπκκεηνρή
ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. Ζ ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ θέξεη
ππνγξαθή έσο θαη δέθα (10) εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ.
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2.4.2.2.Ν ρξφλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο
βεβαηψλεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα κε ππεξεζίεο ρξνλνζήκαλζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν
37 ηνπ λ.4412/2016 θαη ην άξζξν 10 ηεο σο άλσ πνπξγηθήο Απφθαζεο.
Κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο, δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο
πξνζθνξάο ζην Πχζηεκα. Πε πεξηπηψζεηο ηερληθήο αδπλακίαο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΠΖΓΖΠ, ε αλαζέηνπζα αξρή
ζα ξπζκίζεη ηα ηεο ζπλέρεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο.21
2.4.2.3. Νη νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ηα αθφινπζα:
(α) έλαλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο–Ρερληθή Ξξνζθνξά» ζηνλ νπνίν
πεξηιακβάλνληαη ηα θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ε ηερληθή πξνζθνξά ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη ηελ παξνχζα.
(β) έλαλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά» ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλεηαη ε νηθνλνκηθή
πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ηα θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά.
Απφ ηνλ πξνζθέξνληα ζεκαίλνληαη κε ρξήζε ηνπ ζρεηηθνχ πεδίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ηα ζηνηρεία εθείλα ηεο
πξνζθνξάο ηνπ πνπ έρνπλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 21 ηνπ
λ.4412/16. Δθφζνλ έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο ραξαθηεξίδεη πιεξνθνξίεο σο εκπηζηεπηηθέο, ιφγσ χπαξμεο
ηερληθνχ ή εκπνξηθνχ απνξξήηνπ, ζηε ζρεηηθή δήισζή ηνπ, αλαθέξεη ξεηά φιεο ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο λφκνπ
ή δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ επηβάιινπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίαο.
Γελ ραξαθηεξίδνληαη σο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ηηκέο κνλάδαο, ηηο πξνζθεξφκελεο
πνζφηεηεο, ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαη ηα ζηνηρεία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ
αμηνιφγεζή ηεο.
2.4.2.4.Δθφζνλ νη Νηθνλνκηθνί Φνξείο θαηαρσξίζνπλ ηα ζηνηρεία, κεηαδεδνκέλα θαη ζπλεκκέλα ειεθηξνληθά
αξρεία, πνπ αθνξνχλ δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο-ηερληθήο πξνζθνξάο θαη νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπο ζηηο
αληίζηνηρεο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ΔΠΖΓΖΠ, ζηελ ζπλέρεηα, κέζσ ζρεηηθήο ιεηηνπξγηθφηεηαο,
εμάγνπλ αλαθνξέο (εθηππψζεηο) ζε κνξθή ειεθηξνληθψλ αξρείσλ κε κνξθφηππν PDF, ηα νπνία απνηεινχλ
ζπλνπηηθή απνηχπσζε ησλ θαηαρσξηζκέλσλ ζηνηρείσλ. Ρα ειεθηξνληθά αξρεία ησλ ελ ιφγσ αλαθνξψλ
(εθηππψζεσλ) ππνγξάθνληαη ςεθηαθά, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιεπφκελεο δηαηάμεηο (πεξ. β ηεο παξ. 2 ηνπ
άξζξνπ 37) θαη επηζπλάπηνληαη απφ ηνλ Νηθνλνκηθφ Φνξέα ζηνπο αληίζηνηρνπο ππνθαθέινπο. Δπηζεκαίλεηαη
φηη ε εμαγσγή θαη ε επηζχλαςε ησλ πξναλαθεξζέλησλ αλαθνξψλ (εθηππψζεσλ) δχλαηαη λα
πξαγκαηνπνηείηαη γηα θάζε ππνθαθέιν μερσξηζηά, απφ ηε ζηηγκή πνπ έρεη νινθιεξσζεί ε θαηαρψξηζε ησλ
ζηνηρείσλ ζε απηφλ22.
Δθφζνλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη νη νηθνλνκηθνί φξνη δελ έρνπλ απνηππσζεί ζην ζχλνιφ ηνπο ζηηο εηδηθέο
ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ηφηε ν πξνζθέξσλ επηζπλάπηεη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα ηα ζρεηηθά
ειεθηξνληθά αξρεία (ηερληθή θαη νηθνλνκηθή πξνζθνξά) ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα V θαη VI Ξαξαξηήκαηα
ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο.
2.4.2.5.Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ηα ζπλεκκέλα ειεθηξνληθά αξρεία ηεο πξνζθνξάο, νη Νηθνλνκηθνί Φνξείο
ηα θαηαρσξίδνπλ ζηνπο αλσηέξσ (ππν)θαθέινπο κέζσ ηνπ πνζπζηήκαηνο, σο εμήο:
Ρα έγγξαθα πνπ θαηαρσξίδνληαη ζηελ ειεθηξνληθή πξνζθνξά, θαη δελ απαηηείηαη λα πξνζθνκηζζνχλ θαη ζε
έληππε κνξθή, γίλνληαη απνδεθηά θαηά πεξίπησζε, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηάμεηο:
α) είηε ησλ άξζξσλ 13, 14 θαη 28 ηνπ λ. 4727/2020 (Α΄ 184) πεξί ειεθηξνληθψλ δεκνζίσλ εγγξάθσλ πνπ
θέξνπλ ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή ζθξαγίδα θαη, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα αιινδαπά δεκφζηα ειεθηξνληθά
έγγξαθα, εάλ θέξνπλ επηζεκείσζε e-Apostille
β) είηε ησλ άξζξσλ 15 θαη 2723 ηνπ λ. 4727/2020 (Α΄ 184) πεξί ειεθηξνληθψλ ηδησηηθψλ εγγξάθσλ πνπ
θέξνπλ ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή ζθξαγίδα
γ) είηε ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 2690/1999 (Α΄ 45),
21

Άξζξν 37 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016 θαη άξζξν 4 παξ. 2 Θ..Α. ΔΠΖΓΖΠ Ξξνκήζεηεο θαη- πεξεζίεο.
Άξζξν 13 παξ. 1.4 θαη 1.5 ηεο Θ..Α. ΔΠΖΓΖΠ Ξξνκήζεηεο θαη πεξεζίεο
Βι. ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή ππεχζπλε δήισζε ην άξζξν εηθνζηφ έβδνκν ηεο απφ 20.3.2020 Ξ.Λ.Ξ., (Α 68) - πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ
λ. 4683/2020 (Α΄83)-θαηά ηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ηνπ νπνίνπ:" Ζ ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α` 75) κπνξεί λα
ζπληάζζεηαη ζηελ Δληαία Τεθηαθή Ξχιε ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ηνπ άξζξνπ 52 ηνπ λ. 4635/2019, κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο εθαξκνγήο «e-Dilosi». Ζ
ειεθηξνληθή ππεχζπλε δήισζε ππνβάιιεηαη θαη γίλεηαη απνδεθηή ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην εηθνζηφ ηέηαξην άξζξν ηεο παξνχζαο. 2. Ζ
απζεληηθνπνίεζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη γηα ηε ρξήζε ηεο ειεθηξνληθήο εθαξκνγήο ηεο παξ. 1 ηνπ παξφληνο έρεη ηελ ίδηα ηζρχ κε ηε βεβαίσζε
γλήζηνπ ππνγξαθήο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 2690/1999 (Α` 45). Ζ εκεξνκελία πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ πξνεγκέλε ή εγθεθξηκέλε ειεθηξνληθή
ζθξαγίδα ηνπ πνπξγείνπ Τεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο αληηζηνηρεί ζηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο ειεθηξνληθήο ππεχζπλεο δήισζεο. Δθφζνλ ηεξνχληαη
νη φξνη ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, ε ειεθηξνληθή ππεχζπλε δήισζε, ηφζν σο ειεθηξνληθφ φζν θαη σο έληππν έγγξαθν, ζπληζηά έγγξαθν βέβαηεο
ρξνλνινγίαο".
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δ) είηε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ λ. 4412/2016, πεξί ρξήζεο ειεθηξνληθψλ ππνγξαθψλ ζε ειεθηξνληθέο
δηαδηθαζίεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ,
ε) είηε ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ λ. 4412/2016, πεξί ζπλππνβνιήο ππεχζπλεο δήισζεο ζηελ πεξίπησζε
απιήο θσηνηππίαο ηδησηηθψλ εγγξάθσλ.24
Δπηπιένλ, δελ πξνζθνκίδνληαη ζε έληππε κνξθή ηα ΦΔΘ25 θαη ελεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια
έληππα, εηαηξηθά ή κε, κε εηδηθφ ηερληθφ πεξηερφκελν, δειαδή έληππα κε ακηγψο ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά,
φπσο αξηζκνχο, απνδφζεηο ζε δηεζλείο κνλάδεο, καζεκαηηθνχο ηχπνπο θαη ζρέδηα.
Δηδηθφηεξα, ηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ Νηθνλνκηθνχ Φνξέα ζηε δηαδηθαζία
θαηαρσξίδνληαη απφ απηφλ ζε κνξθή ειεθηξνληθψλ αξρείσλ κε κνξθφηππν PDF.
Έσο ηελ εκέξα θαη ψξα απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ πξνζθνκίδνληαη κε επζχλε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα
ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζε έληππε κνξθή θαη ζε θιεηζηφ-νχο θάθειν-νπο, ζηνλ νπνίν αλαγξάθεηαη ν
απνζηνιέαο θαη σο παξαιήπηεο ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ, ηα ζηνηρεία ηεο
ειεθηξνληθήο πξνζθνξάο ηνπ, ηα νπνία απαηηείηαη λα πξνζθνκηζζνχλ ζε πξσηφηππε κνξθή. Ρέηνηα ζηνηρεία
θαη δηθαηνινγεηηθά ελδεηθηηθά είλαη:
α)ε πξσηφηππε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ απηή εθδίδεηαη
ειεθηξνληθά, άιισο ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε,
β) απηά πνπ δελ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 παξ. 2 ηνπ λ. 2690/199926,
γ)ηδησηηθά έγγξαθα ηα νπνία δελ έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν ή δελ θέξνπλ ζεψξεζε απφ ππεξεζίεο
θαη θνξείο ηεο πεξίπησζεο α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 2690/1999 ή δελ ζπλνδεχνληαη απφ
ππεχζπλε δήισζε γηα ηελ αθξίβεηά ηνπο, θαζψο θαη
δ) ηα αιινδαπά δεκφζηα έληππα έγγξαθα πνπ θέξνπλ ηελ επηζεκείσζε ηεο Σάγεο (Apostille), ή
πξνμεληθή ζεψξεζε θαη δελ έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν 27.
Πε πεξίπησζε κε ππνβνιήο ελφο ή πεξηζζφηεξσλ απφ ηα σο άλσ ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ
ππνβάιινληαη ζε έληππε κνξθή, πιελ ηεο πξσηφηππεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο, ε αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη
λα δεηήζεη ηε ζπκπιήξσζε θαη ππνβνιή ηνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016.
Πηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε Ππλζήθε ηεο Σάγεο ηεο 5εο.10.1961, πνπ
θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α΄188) , εθφζνλ ζπληάζζνληαη ζε θξάηε πνπ έρνπλ πξνζρσξήζεη ζηελ σο
άλσ Ππλζήθε, άιισο θέξνπλ πξνμεληθή ζεψξεζε. Απαιιάζζνληαη απφ ηελ απαίηεζε επηθχξσζεο (κε
Apostille ή Ξξνμεληθή Θεψξεζε) αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα φηαλ θαιχπηνληαη απφ δηκεξείο ή πνιπκεξείο
ζπκθσλίεο πνπ έρεη ζπλάςεη ε Διιάδα (ελδεηθηηθά «Πχκβαζε λνκηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ Διιάδαο θαη
Θχπξνπ – 05.03.1984» (θπξσηηθφο λ.1548/1985, «Πχκβαζε πεξί απαιιαγήο απφ ηελ επηθχξσζε νξηζκέλσλ
πξάμεσλ θαη εγγξάθσλ – 15.09.1977» (θπξσηηθφο λ.4231/2014)). Δπίζεο απαιιάζζνληαη απφ ηελ απαίηεζε
επηθχξσζεο ή παξφκνηαο δηαηχπσζεο δεκφζηα έγγξαθα πνπ εθδίδνληαη απφ ηηο αξρέο θξάηνπο κέινπο πνπ
ππάγνληαη ζηνλ Θαλ ΔΔ 2016/1191 γηα ηελ απινχζηεπζε ησλ απαηηήζεσλ γηα ηελ ππνβνιή νξηζκέλσλ
δεκνζίσλ εγγξάθσλ ζηελ ΔΔ, φπσο, ελδεηθηηθά, ην ιεπθφ πνηληθφ κεηξψν, ππφ ηνλ φξν φηη ηα ζρεηηθά κε ην
γεγνλφο απηφ δεκφζηα έγγξαθα εθδίδνληαη γηα πνιίηε ηεο Έλσζεο απφ ηηο αξρέο ηνπ θξάηνπο κέινπο ηεο
ηζαγέλεηάο ηνπ.
Δπίζεο, γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα εγγξάθσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ
αιινδαπέο αξρέο θαη έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξ. 2 πεξ. β ηνπ
άξζξνπ 11 ηνπ λ. 2690/1999 “Θψδηθαο Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο”, φπσο αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξν
1 παξ.2 ηνπ λ.4250/2014.
Νη πξσηφηππεο εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο, πιελ ησλ εγγπήζεσλ πνπ εθδίδνληαη ειεθηξνληθά, πξνζθνκίδνληαη, κε
επζχλε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ζε θιεηζηφ θάθειν, ζηνλ νπνίν αλαγξάθεηαη ν απνζηνιέαο, ηα ζηνηρεία ηνπ
παξφληνο δηαγσληζκνχ θαη σο παξαιήπηεο ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, ην αξγφηεξν πξηλ ηελ εκεξνκελία θαη
ψξα απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ πνπ νξίδεηαη ζηελ παξ. 3.1 ηεο παξνχζαο, άιισο ε πξνζθνξά
απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, κεηά απφ γλψκε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ.
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Πχκθσλα κε ηελ πεξ. ε ηεο παξ. 2 ηνπ λ. 2690/1999 (ΘΓΓ), «ε. Γηα ηα αληίγξαθα ησλ Φχιισλ Δθεκεξίδαο ηεο Θπβεξλήζεσο (ΦΔΘ) πνπ έρνπλ
πξνέιζεη απφ πξσηφηππν ΦΔΘ ζε έληππε κνξθή ή απφ ΦΔΘ ζε ειεθηξνληθή κνξθή πνπ έρεη θαηαρσξηζηεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δζληθνχ
Ρππνγξαθείνπ, ηζρχνπλ αλάινγα νη ξπζκίζεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ..».
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Ζ πξνζθόκηζε ησλ εγγπήζεσλ ζπκκεηνρήο πξαγκαηνπνηείηαη είηε κε θαηάζεζε ηνπ σο άλσ
θαθέινπ ζηελ ππεξεζία πξσηνθόιινπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, είηε κε ηελ απνζηνιή ηνπ
ηαρπδξνκηθώο, επί απνδείμεη. Ρν βάξνο απόδεημεο ηεο έγθαηξεο πξνζθόκηζεο θέξεη ν
νηθνλνκηθόο θνξέαο. Ρν εκπξόζεζκν απνδεηθλύεηαη κε ηελ επίθιεζε ηνπ αξηζκνύ πξσηνθόιινπ
ή ηελ πξνζθόκηζε ηνπ ζρεηηθνύ απνδεηθηηθνύ απνζηνιήο θαηά πεξίπησζε.
Πηελ πεξίπησζε πνπ επηιεγεί ε απνζηνιή ηνπ θαθέινπ ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ηαρπδξνκηθψο, ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο αλαξηά, εθφζνλ δελ δηαζέηεη αξηζκφ έγθαηξεο εηζαγσγήο ηνπ θαθέινπ ηνπ ζην
πξσηφθνιιν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ην αξγφηεξν έσο ηελ εκεξνκελία θαη ψξα απνζθξάγηζεο ησλ
πξνζθνξψλ, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλία», ηα ζρεηηθφ απνδεηθηηθφ ζηνηρείν πξνζθφκηζεο
(απνδεηθηηθφ θαηάζεζεο ζε ππεξεζίεο ηαρπδξνκείνπ- ηαρπκεηαθνξψλ), πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψζεη ηελ
αλαζέηνπζα αξρή πεξί ηεο ηήξεζεο ηεο ππνρξέσζήο ηνπ ζρεηηθά κε ηελ (εκπξφζεζκε) πξνζθφκηζε ηεο
εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηνλ παξφληα δηαγσληζκφ.
2.4.3 Ξεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο - Ρερληθή Ξξνζθνξά»
2.4.3.1Ρα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ζπκκεηνρή ησλ πξνζθεξφλησλ ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία
πεξηιακβάλνπλ κε πνηλή απνθιεηζκνχ28 ηα αθφινπζα ππφ α θαη β ζηνηρεία:
α) ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν Πχκβαζεο (ΔΔΔΠ), φπσο πξνβιέπεηαη ζηηο παξ. 1 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ
λ. 4412/2016 θαη ηε ζπλνδεπηηθή ππεχζπλε δήισζε κε ηελ νπνία ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δχλαηαη λα
δηεπθξηλίδεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρεη κε ην ΔΔΔΠ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 9 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ,
β) ηελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο, φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 72 ηνπ Λ.4412/2016 θαη ηηο παξαγξάθνπο 2.1.5
θαη 2.2.2 αληίζηνηρα ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.
Νη πξνζθέξνληεο ζπκπιεξψλνπλ ην ζρεηηθφ ππφδεηγκα ΔΔΔΠ, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο
παξνχζαο δηαθήξπμεο σο Ξαξάξηεκα IVαπηήο.
Ζ ζπκπιήξσζή ηνπ δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηνπ ππνζπζηήκαηνο Promitheus ESPD,
πξνζβάζηκνπ κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο Ξχιεο (www.promitheus.gov.gr) ηνπ ΝΞΠ ΔΠΖΓΖΠ, ή άιιεο ζρεηηθήο
ζπκβαηήο πιαηθφξκαο ππεξεζηψλ δηαρείξηζεο ειεθηξνληθψλ ΔΔΔΠ. Νη Νηθνλνκηθνί Φνξείο δχλαληαη γηα απηφ
ην ζθνπφ λα αμηνπνηήζνπλ ην αληίζηνηρν ειεθηξνληθφ αξρείν κε κνξθφηππν XML πνπ απνηειεί επηθνπξηθφ
ζηνηρείν ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο.
Ρν ζπκπιεξσκέλν απφ ηνλ Νηθνλνκηθφ Φνξέα ΔΔΔΠ, θαζψο θαη ε ηπρφλ ζπλνδεπηηθή απηνχ ππεχζπλε
δήισζε, ππνβάιινληαη ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε δ‟ ηεο παξαγξάθνπ 2.4.2.5 ηεο παξνχζαο, ζε ςεθηαθά
ππνγεγξακκέλν ειεθηξνληθφ αξρείν κε κνξθφηππνPDF.
Νη πξνζθέξνληεο ζπκπιεξψλνπλ ην ζρεηηθφ πξφηππν ΔΔΔΠ ην νπνίν έρεη αλαξηεζεί, ζε κνξθή αξρείσλ
ηχπνπ XML θαη PDF, ζηε δηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΠΖΓΖΠ θαη απνηειεί αλαπφζπαζην
ηκήκα ηεο δηαθήξπμεο (Ξαξάξηεκα ΗV).
Ρν ελ ιφγσ πξφηππν ππνβάιιεηαη σο εμήο:
Ζ αλαζέηνπζα αξρή:
(α) Γεκηνπξγεί (ζπκπιεξψλνληαο θαη επηιέγνληαο ηα θαηάιιεια πεδία κέζα απφ ηελ ηζηνζειίδα
https://espd.eprocurement.gov.gr/) ην ΔΔΔΠ γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε δηαθήξπμε.
(β) Πην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο δεκηνπξγίαο ηνπ ΔΔΔΠ, επηιέγεη εμαγσγή ζε κνξθή .pdf θαη .xml.
(γ) Ρν αξρείν πνπ εμάγεηαη ζε κνξθή .xml δελ είλαη αλαγλώζηκν (δελ «αλνίγεη» κε θάπνην γλσζηό
πξόγξακκα πνπ έρνπκε ζηνπο Ζ/). Ρν αξρείν απηφ, θαζψο θαη ην αξρείν .pdf, ην αλαξηά ζην
ΔΠΖΓΖΠ καδί κε ηα ππφινηπα έγγξαθα ηεο δηαθήξπμεο.
Ν ππνςήθηνο νηθνλνκηθόο θνξέαο:
(α) Ξξέπεη λα «θαηεβάζεη» ην ελ ιφγσ αξρείν .xml απφ ην ΔΠΖΓΖΠ, λα ην απνζεθεχζεη ζηνλ Ζ/ ηνπ θαη
λα κεηαβεί ζηελ ηζηνζειίδα https://espd.eprocurement.gov.gr/.Πηελ ηζηνζειίδα απηή, πξέπεη λα επηιέμεη
«Δπαλαρξεζηκνπνίεζε πθηζηάκελνπ ΔΔΔΠ» θαη λα «αλεβάζεη» ην αξρείν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
ΔΔΔΠ ηνπ δηαγσληζκνύ πνπ «θαηέβαζε» από ην ΔΠΖΓΖΠ.
(β) Πηελ αλσηέξσ ηζηνζειίδα, ζπκπιεξψλεη θαη επηιέγεη ειεθηξνληθά, ηα θαηάιιεια πεδία πνπ έρνπλ
θαζνξηζηεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, θαζψο θαη ηα πεδία κε ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ ηφπν ζχληαμεο. Αλ
είλαη δπλαηφ, ππνγξάθεη ςεθηαθά ζην θαηάιιειν ζεκείν.
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(γ) Δπηιέγεη «Δμαγσγή». Ρν αξρείν εκθαλίδεηαη ζε εθηππψζηκε κνξθή θαη είλαη πιένλ δπλαηή ε εθηχπσζε
ηνπ κε ρξήζε θάπνηνπ πξνγξάκκαηνο εθηππσηή ζε κνξθή .pdf. Πε πεξηβάιινλ Microsoft Windows, ην
eΔΔΔΠ κπνξεί λα εθηππσζεί σο αξρείν PDF κέζσ ηνπ Chrome (έρεη ήδε ελζσκαησκέλε ιεηηνπξγία
εθηχπσζεο PDF).
Γηαθνξεηηθά, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη νπνηνδήπνηε πξφγξακκα δεκηνπξγίαο
αξρείσλ PDF πνπ δηαηίζεηαη δσξεάλ ζην δηαδίθηπν. Πε πεξηβάιινλ Mac OSX ή Linux, ην eΔΔΔΠ κπνξεί λα
εθηππσζεί απφ θάζε θπιινκεηξεηή.
(δ) πνγξάθεη ςεθηαθά ην αξρείν .pdf πνπ εθηύπσζε (αθφκε θαη αλ ην έρεη ππνγξάςεη ςεθηαθά
ζηελ ηζηνζειίδα).
(ε) πνβάιιεη θαη απηό ην αξρείν ηνπ ΔΔΔΠ ηόζν ζε κνξθή .xml όζν θαη ζε .pdf ζην θάθειν ηεο
πξνζθνξάο ηνπ κε ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο.
Ρν ΔΔΔΠ θαηά πεξίπησζε κπνξεί λα ππνγξάθεηαη έσο δέθα (10) εκέξεο πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή
εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ.
πφδεηγκα εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο επηζπλάπηεηαη ζην Ξαξάξηεκα VIIηεο Γηαθήξπμεο.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ απφδεημε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο ζα πξνζθνκηζηνχλ απφ ηνλ
πξνζσξηλφ αλάδνρν ζηνλ θάθειν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ηνπ άξζξνπ 3.2.
2.4.3.2 Ρερληθή Ξξνζθνξά
H ηερληθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα θαιχπηεη φιεο ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ ηεζεί απφ
ηελ αλαζέηνπζα αξρή κε ην θεθάιαην «Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο» ηνπ Ξαξαξηήκαηνο ΗIIηεο Γηαθήξπμεο,
πεξηγξάθνληαο αθξηβψο πψο νη ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο θαη πξνδηαγξαθέο πιεξνχληαη. Ξεξηιακβάλεη ηδίσο
ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, βάζεη ησλ νπνίσλ ζα αμηνινγεζεί ε θαηαιιειφιεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ
εηδψλ, κε βάζε ην θξηηήξην αλάζεζεο, ζχκθσλα κε ηα αλαιπηηθψο αλαθεξφκελα ζην σο άλσ Ξαξάξηεκα.
Νη νηθνλνκηθνί θνξείο αλαθέξνπλ ην ηκήκα ηεο ζχκβαζεο πνπ πξνηίζεληαη λα αλαζέζνπλ ππφ κνξθή
ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, θαζψο θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο πνπ πξνηείλνπλ 29.
πφδεηγκα ηερληθήο πξνζθνξάο – θχιιν ζπκκφξθσζεο επηζπλάπηεηαη ζην Ξαξάξηεκα V ηεο Γηαθήξπμεο.
2.4.4 Ξεξηερόκελα Φαθέινπ «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά» / Ρξόπνο ζύληαμεο θαη ππνβνιήο
νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ
Ζ Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά ζπληάζζεηαη κε βάζε ην αλαγξαθφκελν ζηελ παξνχζα θξηηήξην αλάζεζεο , φπσο
νξίδεηαη θαησηέξσ θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ξαξάξηεκα VIηεο δηαθήξπμεο:

Α. Ρηκέο
Ζ ηηκή ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο δίλεηαη ζε επξψ αλά κνλάδα.
Πηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά ν αληίζηνηρνο θσδηθφο είδνπο ζην
Ξαξαηεξεηήξην Ρηκώλ ηνπ πνπξγείνπ γείαο θαη ε ηξέρνπζα ηηκή (γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ έρεη
εθαξκνγή). Νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο πνπ είλαη αλψηεξεο απφ ηηο ηηκέο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην
Ξαξαηεξεηήξην Ρηκψλ ηεο Δπηηξνπήο Ξξνκεζεηψλ γείαο θαηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαηάζεζεο
πξνζθνξψλ ηνπ δηαγσληζκνχ, απνξξίπηνληαη. (Λ. 3918/2011, άξζξν 13, - ΦΔΘ 31/Α‟/02.03.2011).
Αλ ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα δελ κπνξεί λα απνηππσζεί αλαιπηηθά ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ν πξνζθέξσλ
ζα επηζπλάςεη ζηνλ (ππν) θάθειιν «νηθνλνκηθή πξνζθνξά» ηελ ειεθηξνληθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ
ειεθηξνληθά ππνγεγξακκέλε θαη ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία (ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα πνπ ππάξρεη ζην
Ξαξάξηεκα VIηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο) ζε κνξθή .pdf.
Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ
θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α., γηα ηελ παξάδνζε ηνπ πιηθνχ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ
ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ην εθάζηνηε πνζνζηφ Φ.Ξ.Α. επί ηνηο εθαηφ, ηεο αλσηέξσ ηηκήο ζα ππνινγίδεηαη απηφκαηα
απφ ην ζχζηεκα.
Νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη ζηαζεξέο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη δελ αλαπξνζαξκφδνληαη.
Υο απαξάδεθηεο ζα απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο ζηηο νπνίεο: α) δελ δίλεηαη ηηκή ζε ΔΟΥ ή πνπ θαζνξίδεηαη
ζρέζε ΔΟΥ πξνο μέλν λφκηζκα, β) δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ
29
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άξζξνπ 102 ηνπ λ.4412/2016 θαη γ) ε ηηκή ππεξβαίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ζχκβαζεο πνπ θαζνξίδεηαη
απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζην θεθάιαην 1.3 θαη ζην Ξαξάξηεκα I ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο.
2.4.5 Σξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ
Νη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα δηάζηεκα 8 κελώλ απφ
ηελ επφκελε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ.
Ξξνζθνξά ε νπνία νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απφ ηνλ αλσηέξσ πξνβιεπφκελν απνξξίπηεηαη.
Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή,
πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, κε αληίζηνηρε παξάηαζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζην άξζξν 72 παξ. 1 α ηνπ λ.4412/2016θαη ηελ παξάγξαθν 2.2.2. ηεο παξνχζαο, θαη' αλψηαην
φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ηελ πξνβιεπφκελε σο άλσ αξρηθή δηάξθεηα.
Κεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηα
απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο καηαηψλνληαη, εθηφο αλ ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη, θαηά πεξίπησζε,
αηηηνινγεκέλα, φηη ε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε νη νηθνλνκηθνί θνξείο
πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία κπνξνχλ λα επηιέμνπλ είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά θαη ηελ εγγχεζε
ζπκκεηνρήο ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ αλσηέξσ αλψηαηνπ νξίνπ παξάηαζεο ηεο
πξνζθνξάο ηνπο είηε φρη. Πηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξαηείλνπλ ηηο
πξνζθνξέο ηνπο θαη απνθιείνληαη νη ινηπνί νηθνλνκηθνί θνξείο.
Πε πεξίπησζε πνπ ιήμεη ν ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ θαη δελ δεηεζεί παξάηαζε ηεο πξνζθνξάο, ε
αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο, εθφζνλ ε εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εμππεξεηεί ην
δεκφζην ζπκθέξνλ, λα δεηήζεη εθ ησλ πζηέξσλ απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε
δηαδηθαζία λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο.
2.4.6 Ιόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ
H αλαζέηνπζα αξρή κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ,
απνξξίπηεη, ζε θάζε πεξίπησζε, πξνζθνξά:
α) ε νπνία δελ ππνβάιιεηαη εκπξφζεζκα, κε ηνλ ηξφπν θαη κε ην πεξηερφκελν πνπ νξίδεηαη πην πάλσ θαη
ζπγθεθξηκέλα ζηηο παξαγξάθνπο 2.4.1 (Γεληθνί φξνη ππνβνιήο πξνζθνξψλ), 2.4.2. (Σξφλνο θαη ηξφπνο
ππνβνιήο πξνζθνξψλ), 2.4.3. (Ξεξηερφκελν θαθέισλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ηερληθήο πξνζθνξάο),
2.4.4. (Ξεξηερφκελν θαθέινπ νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ηξφπνο ζχληαμεο θαη ππνβνιήο νηθνλνκηθψλ
πξνζθνξψλ), 2.4.5. (Σξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ), 3.1. (Απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ), 3.2
(Ξξφζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ) ηεο παξνχζαο,
β) ε νπνία πεξηέρεη αηειείο, ειιηπείο, αζαθείο ή ιαλζαζκέλεο πιεξνθνξίεο ή ηεθκεξίσζε,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηέρνληαη ζην ΔΔΔΠ, εθφζνλ απηέο δελ επηδέρνληαη
ζπκπιήξσζεο, δηφξζσζεο, απνζαθήληζεο ή δηεπθξίληζεο ή, εθφζνλ επηδέρνληαη, δελ έρνπλ απνθαηαζηαζεί
απφ ηνλ πξνζθέξνληα, εληφο ηεο πξνθαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο, ζχκθσλα ην άξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016
θαη ηελ παξ. 3.1.2.1 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο,
γ) 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 ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.1.1.
ηεο παξνχζαο θαη ην άξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016,
δ) ε νπνία είλαη ελαιιαθηηθή πξνζθνξά,
ε) ε νπνία ππνβάιιεηαη απφ έλαλ πξνζθέξνληα πνπ έρεη ππνβάιιεη δχν ή πεξηζζφηεξεο πξνζθνξέο. Ν
πεξηνξηζκφο απηφο ηζρχεη, ππφ ηνπο φξνπο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4 πεξ.γ‟ ηεο παξνχζαο (πεξ. γ΄ ηεο παξ. 4
ηνπ άξζξνπ73 ηνπ λ. 4412/2016) θαη ζηελ πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κε θνηλά κέιε, θαζψο
θαη ζηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ είηε απηνηειψο είηε σο κέιε ελψζεσλ.
ζη) ε νπνία είλαη ππφ αίξεζε,
δ) ε νπνία ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο,
ε) γηα ηελ νπνία ν πξνζθέξσλ δελ παξάζρεη, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ
θνηλνπνίεζε ζε απηφλ ζρεηηθήο πξφζθιεζεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, εμεγήζεηο αλαθνξηθά κε ηελ ηηκή ή ην
θφζηνο πνπ πξνηείλεη ζε απηήλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε πξνζθνξά ηνπ θαίλεηαη αζπλήζηζηα ρακειή ζε
ζρέζε κε ηα αγαζά, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 88 ηνπ λ.4412/2016,
ζ) εθφζνλ δηαπηζησζεί φηη είλαη αζπλήζηζηα ρακειή δηφηη δε ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ηζρχνπζεο ππνρξεψζεηο
ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ.4412/2016,
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η) ε νπνία παξνπζηάδεη απνθιίζεηο σο πξνο ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ζχκβαζεο,
ηα) ε νπνία παξνπζηάδεη ειιείςεηο σο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ δεηνχληαη απφ ηα έγγξαθα ηεο παξνχζαο
δηαθήξπμεο, εθφζνλ απηέο δελ ζεξαπεπηνχλ απφ ηνλ πξνζθέξνληα κε ηελ ππνβνιή ή ηε ζπκπιήξσζή ηνπο,
εληφο ηεο πξνθαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 102 θαη 103 ηνπ λ.4412/2016,
ηβ) εάλ απφ ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ λ. 4412/2016, πνπ πξνζθνκίδνληαη απφ ηνλ πξνζσξηλφ
αλάδνρν, δελ απνδεηθλχεηαη ε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο παξνχζαο ή
ε πιήξσζε κηαο ή πεξηζζφηεξσλ απφ ηηο απαηηήζεηο ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο, ζχκθσλα κε ηηο
παξαγξάθνπο 2.2.4. επ., πεξί θξηηεξίσλ επηινγήο,
ηγ) εάλ θαηά ηνλ έιεγρν ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ λ.4412/2016, δηαπηζησζεί φηη ηα
ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 79 ηνπ λ. 4412/2016, είλαη εθ πξνζέζεσο απαηειά, ή φηη
έρνπλ ππνβιεζεί πιαζηά απνδεηθηηθά ζηνηρεία.
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3.

ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑΠ - ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ

3.1 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ
3.1.1 Ζιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ
Ρν πηζηνπνηεκέλν ζην ΔΠΖΓΖΠ, γηα ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ αξκφδην φξγαλν ηεο Αλαζέηνπζαο
Αξρήο, ήηνη ε επηηξνπή δηελέξγεηαο/επηηξνπή αμηνιφγεζεο30, εθεμήο Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ, πξνβαίλεη
ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ θαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ην άξζξν 100
ηνπ λ. 4412/2016, αθνινπζψληαο ηα εμήο ζηάδηα:
 Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο-Ρερληθή Ξξνζθνξά»
θαη ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά» ηελ ΡΟΗΡΖ 18/10/2022 θαη ψξα 11 :00π.κ.
Πην ζηάδην απηφ ηα ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγίδνληαη είλαη πξνζβάζηκα κφλν ζηα κέιε ηεο
Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ θαη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή.
3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ
Κεηά ηελ θαηά πεξίπησζε ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή πξνβαίλεη ζηελ
αμηνιφγεζε απηψλ, κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην ΔΠΖΓΖΠ νξγάλσλ ηεο 31, εθαξκνδφκελσλ θαηά
ηα ινηπά ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ.
Ζ αλαζέηνπζα αξρή, ηεξψληαο ηηο αξρέο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ηεο δηαθάλεηαο, δεηά απφ ηνπο
πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο, φηαλ νη πιεξνθνξίεο ή ε ηεθκεξίσζε πνπ πξέπεη λα ππνβάιινληαη είλαη
ή εκθαλίδνληαη ειιηπείο ή ιαλζαζκέλεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ ζην ΔΔΔΠ, ή φηαλ ιείπνπλ
ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα, λα ππνβάιινπλ, λα ζπκπιεξψλνπλ, λα απνζαθελίδνπλ ή λα νινθιεξψλνπλ ηηο
ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο ή ηεθκεξίσζε, εληφο πξνζεζκίαο φρη κηθξφηεξεο ησλ δέθα (10) εκεξψλ θαη φρη
κεγαιχηεξεο ησλ είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ζε απηνχο ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο.
Ζ ζπκπιήξσζε ή ε απνζαθήληζε δεηείηαη θαη γίλεηαη απνδεθηή ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ ηξνπνπνηείηαη ε
πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη φηη αθνξά ζε ζηνηρεία ή δεδνκέλα, ησλ νπνίσλ είλαη αληηθεηκεληθά
εμαθξηβψζηκνο ν πξνγελέζηεξνο ραξαθηήξαο ζε ζρέζε κε ην πέξαο ηεο θαηαιεθηηθήο πξνζεζκίαο παξαιαβήο
πξνζθνξψλ. Ρα αλσηέξσ ηζρχνπλ θαη‟ αλαινγίαλ θαη γηα ηπρφλ ειιείπνπζεο δειψζεηο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε
φηη βεβαηψλνπλ γεγνλφηα αληηθεηκεληθψο εμαθξηβψζηκα32.
Δηδηθφηεξα:
α) Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ εμεηάδεη αξρηθά ηελ πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο, ζχκθσλα κε ηελ
παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 72. Πε πεξίπησζε παξάιεηςεο πξνζθφκηζεο, είηε ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο
ειεθηξνληθήο έθδνζεο, κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ, είηε ηνπ πξσηνηχπνπ ηεο
έληππεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο, κέρξη ηελ εκεξνκελία θαη ψξα απνζθξάγηζεο, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ
ζπληάζζεη πξαθηηθφ ζην νπνίν εηζεγείηαη ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο σο απαξάδεθηεο.
Πηε ζπλέρεηα εθδίδεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή απφθαζε, κε ηελ νπνία επηθπξψλεηαη ην αλσηέξσ
πξαθηηθφ. Ζ απφθαζε απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο ηνπ παξφληνο εδαθίνπ εθδίδεηαη πξηλ απφ ηελ έθδνζε
νπνηαζδήπνηε άιιεο απφθαζεο ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ηεο νηθείαο δηαδηθαζίαο
αλάζεζεο ζχκβαζεο θαη θνηλνπνηείηαη ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο
«Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζην ΔΠΖΓΖΠ.
Θαηά ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 3.4
ηεο παξνχζαο.
Ζ αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί παξάιιεια κε ηνπο θνξείο πνπ θέξνληαη λα έρνπλ εθδψζεη ηηο εγγπεηηθέο
επηζηνιέο, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο33.
β) Κεηά ηελ έθδνζε ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη αξρηθά ζηνλ έιεγρν ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ελ ζπλερεία ζηελ αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ησλ πξνζθεξφλησλ
30

Δπηζεκαίλεηαη φηη, σο πξνο ηηο πξνζεζκίεο γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ ελεξγεηψλ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην
άξζξν 221Α ηνπ λ. 4412/2016
Πην πιαίζην ησλ δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, ηα φξγαλα πνπ γλσκνδνηνχλ πξνο ηα απνθαηλφκελα φξγαλα (επηηξνπή
δηελέξγεηαο/επηηξνπή αμηνιφγεζεο) ειέγρνπλ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ λ. 4412/2016, ηελ θαηαιιειφιεηα ησλ πξνζθεξφλησλ,
αμηνινγνχλ ηηο πξνζθνξέο, εηζεγνχληαη ηνλ απνθιεηζκφ ηνπο απφ ηε δηαδηθαζία, ηελ απφξξηςε ησλ πξνζθνξψλ, ηελ θαηαθχξσζε ησλ
απνηειεζκάησλ, ηελ απνδέζκεπζε ή θαηάπησζε ησλ εγγπήζεσλ, ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο θαη γλσκνδνηνχλ γηα θάζε άιιν ζέκα πνπ αλαθχπηεη
θαηά ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο.
32
Άξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016. Ξξβι θαη έθζεζε ζπλεπεηψλ ξπζκίζεσλ επί ηνπ άξζξνπ 42 λ. 4781/2021
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Άξζξν 72 παξ. 13 λ. 4412/2016
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ησλ νπνίσλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο έθξηλε πιήξε. Ζ αμηνιφγεζε γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο
παξνχζαο θαη ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο νινθιεξψλεηαη κε ηελ θαηαρψξηζε ζε πξαθηηθφ ησλ πξνζθεξφλησλ,
ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ ηερληθψλ
πξνζθνξψλ34.
γ) Πηε ζπλέρεηα ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ησλ
πξνζθεξφλησλ, ησλ νπνίσλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη ε ηερληθή πξνζθνξά θξίζεθαλ απνδεθηά,
ζπληάζζεη πξαθηηθφ ζην νπνίν θαηαρσξίδνληαη νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο θαηά ζεηξά κεηνδνζίαο θαη
εηζεγείηαη αηηηνινγεκέλα ηελ απνδνρή ή απφξξηςή ηνπο, ηελ θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ αλάδεημε ηνπ
πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ.
Δάλ νη πξνζθνξέο θαίλνληαη αζπλήζηζηα ρακειέο ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, ε αλαζέηνπζα
αξρή απαηηεί απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ
ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζην ΔΠΖΓΖΠ, λα εμεγήζνπλ ηελ ηηκή ή ην θφζηνο πνπ πξνηείλνπλ ζηελ
πξνζθνξά ηνπο, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο, θαηά αλψηαην φξην είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ
θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. Πηελ πεξίπησζε απηή εθαξκφδνληαη ηα άξζξα 88 θαη 89 λ.
4412/2016. Δάλ ηα παξερφκελα ζηνηρεία δελ εμεγνχλ θαηά ηξφπν ηθαλνπνηεηηθφ ην ρακειφ επίπεδν ηεο ηηκήο
ή ηνπ θφζηνπο πνπ πξνηείλεηαη, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο κε θαλνληθή.
Πηελ πεξίπησζε ηζφηηκσλ πξνζθνξψλ ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο ηνπ
Γηαγσληζκνχ θαη παξνπζία ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζφηηκεο πξνζθνξέο. 35
Πηε ζπλέρεηα, εθφζνλ ην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο εγθξίλεη ηα αλσηέξσ πξαθηηθά
εθδίδεηαη απφθαζε γηα ηα απνηειέζκαηα φισλ ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ 36 («Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο»,
«Ρερληθή Ξξνζθνξά» θαη «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά») θαη ε αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί εγγξάθσο, κέζσ ηεο
ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζην ΔΠΖΓΖΠ, ηνλ πξψην ζε θαηάηαμε
κεηνδφηε ζηνλ νπνίνλ πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφο αλάδνρνο») λα ππνβάιεη ηα
δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 103 θαη ηελ παξάγξαθν 3.2 ηεο
παξνχζαο, πεξί πξφζθιεζεο γηα ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ. Ζ απφθαζε έγθξηζεο ησλ πξαθηηθψλ δελ
θνηλνπνηείηαη ζηνπο πξνζθέξνληεο θαη ελζσκαηψλεηαη ζηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο.
Πε θάζε πεξίπησζε, φηαλ εμ αξρήο έρεη ππνβιεζεί κία πξνζθνξά, ηα απνηειέζκαηα φισλ ησλ ζηαδίσλ ηεο
δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, ήηνη Γηθαηνινγεηηθψλ Ππκκεηνρήο, Ρερληθήο Ξξνζθνξάο θαη Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο,
επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ λ. 4412/2016, ζχκθσλα κε ηελ
παξάγξαθν 3.3 ηεο παξνχζαο, πνπ εθδίδεηαη κεηά ην πέξαο θαη ηνπ ηειεπηαίνπ ζηαδίνπ ηεο δηαδηθαζίαο.
Θαηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ελψπηνλ ηεο ΑΔΞΞ ζχκθσλα κε φζα
πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 3.4 ηεο παξνχζαο37.

3.2 Ξξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ
θαηαθύξσζεο πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ

θαηαθύξσζεο -Γηθαηνινγεηηθά

Κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή απνζηέιιεη ζρεηηθή ειεθηξνληθή πξφζθιεζε
κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ζηνλ πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ
αλάδνρν»), θαη ηνλ θαιεί λα ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο, δέθα(10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο
έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο θαη ηα πξσηφηππα ή αληίγξαθα πνπ
εθδίδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.4250/2014 (Α΄ 74) φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ
πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.5.2 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηε κε
ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο δηαθήξπμεο, θαζψο θαη γηα ηελ πιήξσζε ησλ
θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.4 - 2.2.5 απηήο.
Δηδηθφηεξα, ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ ηεο σο άλσ παξαγξάθνπ απνζηέιινληαη απφ
απηφλ ζε κνξθή ειεθηξνληθψλ αξρείσλ κε κνξθφηππν PDF, ζχκθσλα κε ηα εηδηθψο νξηδφκελα ζηελ
παξάγξαθν 2.4.2.5 ηεο παξνχζαο.
Δληφο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο θαη ην αξγφηεξν έσο ηελ ηξίηε εξγάζηκε
εκέξα απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο,
πξνζθνκίδνληαη κε επζχλε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζε έληππε κνξθή θαη ζε θιεηζηφ
θάθειν, ζηνλ νπνίν αλαγξάθεηαη ν απνζηνιέαο, ηα ζηνηρεία ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη σο παξαιήπηεο ε Δπηηξνπή
34

Ζ αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη λα εγθξίλεη ην πξαθηηθφ απηφ κε εζσηεξηθή ηεο απφθαζε.
Άξζξν 90 παξ. 1 ηνπ λ. 4412/2016.
36
Άξζξν 100, παξ. 2 λ. 4412/2016
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Άξζξν 100, παξ. 6 ηνπ λ. 4412/2016
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Γηαγσληζκνχ, ηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία απαηηείηαη λα πξνζθνκηζζνχλ ζε έληππε κνξθή (σο
πξσηφηππα ή αθξηβή αληίγξαθα), ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηεο σο άλσ παξαγξάθνπ
2.4.2.538.
Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ ππoβιήζεθαλ, ε
αλαζέηνπζα αξρή θαιεί ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν λα πξνζθνκίζεη ηα ειιείπνληα δηθαηνινγεηηθά ή λα
ζπκπιεξψζεη ηα ήδε ππνβιεζέληα ή λα παξάζρεη δηεπθξηλήζεηο κε ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ λ.
4412/2016, εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο ζε απηφλ.
Ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο δχλαηαη λα ππνβάιεη αίηεκα, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ
ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζην ΔΠΖΓΖΠ, πξνο ηελ αλαζέηνπζα αξρή, γηα παξάηαζε ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο,
ζπλνδεπφκελν απφ απνδεηθηηθά έγγξαθα πεξί αίηεζεο ρνξήγεζεο δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ.
Πηελ πεξίπησζε απηή ε αλαζέηνπζα αξρή παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο απηψλ, γηα φζν ρξφλν
απαηηεζεί γηα ηε ρνξήγεζή ηνπο απφ ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο. Ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο κπνξεί λα
αμηνπνηεί ηε δπλαηφηεηα απηή ηφζν εληφο ηεο αξρηθήο πξνζεζκίαο γηα ηελ ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ φζν θαη
εληφο ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ πξνζθφκηζε ειιεηπφλησλ ή ηε ζπκπιήξσζε ήδε ππνβιεζέλησλ
δηθαηνινγεηηθψλ, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ λ. 4412/2016, σο αλσηέξσ πξνβιέπεηαη. Ζ παξνχζα
ξχζκηζε εθαξκφδεηαη αλαιφγσο θαη φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή δεηήζεη ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ
θαηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο θαη πξηλ απφ ην ζηάδην
θαηαθχξσζεο, θαη‟ εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ.
4412/2016, ηεξνπκέλσλ ησλ αξρψλ ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ηεο δηαθάλεηαο.
Απνξξίπηεηαη ε πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε εγγχεζε
ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ
ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, ηεξνπκέλεο ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο, εάλ:
i) θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ κε ην
Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν Πχκβαζεο (ΔΔΔΠ), είλαη εθ πξνζέζεσο απαηειά, ή έρνπλ ππνβιεζεί πιαζηά
απνδεηθηηθά ζηνηρεία, ή
ii) δελ ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα πξσηφηππα ή αληίγξαθα ησλ
παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ ή
iii) απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχνληαη νη φξνη θαη νη
πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 2.2.3 (ιφγνη απνθιεηζκνχ) θαη 2.2.4 έσο 2.2.5 (θξηηήξηα
πνηνηηθήο επηινγήο) ηεο παξνχζαο,
Πε πεξίπησζε έγθαηξεο θαη πξνζήθνπζαο ελεκέξσζεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα κεηαβνιέο ζηηο
πξνυπνζέζεηο, ηηο νπνίεο ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είρε δειψζεη κε ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν Πχκβαζεο
(ΔΔΔΠ) φηη πιεξνί, νη νπνίεο κεηαβνιέο επήιζαλ ή γηα ηηο νπνίεο κεηαβνιέο έιαβε γλψζε κεηά ηελ δήισζε
θαη κέρξη ηελ εκέξα ηεο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο (νςηγελείο κεηαβνιέο), δελ θαηαπίπηεη ππέξ ηεο
Αλαζέηνπζαο Αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ 39.
Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππνβάιιεη αιεζή ή αθξηβή δήισζε ή δελ πξνζθνκίζεη έλα ή
πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ή δελ απνδείμεη φηη: α) δελ βξίζθεηαη ζε κία
απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη β) πιεξνί ηα ζρεηηθά θξηηήξηα
πνηνηηθήο επηινγήο ηα νπνία έρνπλ θαζνξηζηεί ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 2.2.4 -2.2.8 ηεο παξνχζαο
δηαθήξπμεο, ε δηαδηθαζία καηαηψλεηαη.
Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ απφ ηελ
Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ, ζην νπνίν αλαγξάθεηαη ε ηπρφλ ζπκπιήξσζε δηθαηνινγεηηθψλ ζχκθσλα κε φζα
νξίδνληαη αλσηέξσ (παξάγξαθνο 3.1.2.1.) θαη ηε δηαβίβαζή ηνπ ζην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο
αξρήο γηα ηε ιήςε απφθαζεο είηε γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο.
Ζ αλαζέηνπζα αξρή, αηηηνινγεκέλα θαη θαηφπηλ γλψκεο ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο ηνπ δηαγσληζκνχ, κπνξεί λα
θαηαθπξψζεη ηε ζχκβαζε γηα νιφθιεξε ή κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε πνζφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ
απφ απηή πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 1.3 ζε πνζνζηφ θαη σο εμήο: έσο εθαηφλ είθνζη ηνηο εθαηφ
(120%) ζηελ πεξίπησζε ηεο κεγαιχηεξεο πνζφηεηαο θαη έσο νγδφληα ηνηο εθαηφ (80%) ζηελ πεξίπησζε
κηθξφηεξεο πνζφηεηαο.

38

Ξξβι άξζξν 17 ΘΑ ΔΠΖΓΖΠ Ξξνκήζεηεο θαη πεξεζίεο
Άξζξν 104 παξ. 2 θαη 3 ηνπ λ. 4412/2016
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3.3 Θαηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο
3.3.1. Ρα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηεο εηζήγεζεο ηεο Δπηηξνπήο
επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, ζηελ νπνία ελζσκαηψλεηαη ε απφθαζε έγθξηζεο ησλ
πξαθηηθψλ ησλ πεξ. α & β ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 100 ηνπ λ. 4412/2016 (πεξί αμηνιφγεζεο ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ηεο ηερληθήο θαη ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο).
Ζ αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο», ζε φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο
θνξείο πνπ έιαβαλ κέξνο ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο, εθηφο απφ φζνπο απνθιείζηεθαλ νξηζηηθά δπλάκεη ηεο
παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 4412/2016, ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, ζηελ νπνία αλαθέξνληαη ππνρξεσηηθά
νη πξνζεζκίεο γηα ηελ αλαζηνιή ηεο ζχλαςεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 360 έσο 372 ηνπ λ.
4412/2016, καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ
πξνζθνξψλ, θαη, επηπιένλ, αλαξηά ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ ζηα «Ππλεκκέλα
Ζιεθηξνληθνχ Γηαγσληζκνχ». Κεηά ηελ έθδνζε θαη θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο νη
πξνζθέξνληεο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ινηπψλ ζπκκεηερφλησλ ζηε δηαδηθαζία θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ
ππνβιήζεθαλ απφ απηνχο, κε ελέξγεηεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 40. Θαηά ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ρσξεί
πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ελψπηνλ ηεο Δ.Α.ΓΖ.Π., ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.4 ηεο παξνχζαο. Γελ
επηηξέπεηαη ε άζθεζε άιιεο δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο θαηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο.41
3.3.2. Ζ απφθαζε θαηαθχξσζεο θαζίζηαηαη νξηζηηθή, εθφζνλ ζπληξέμνπλ νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο
ζσξεπηηθά:
α) θνηλνπνηεζεί ε απφθαζε θαηαθχξσζεο ζε φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ δελ έρνπλ απνθιεηζηεί
νξηζηηθά,
β) παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία άζθεζεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο ή ζε πεξίπησζε άζθεζεο, παξέιζεη
άπξαθηε ε πξνζεζκία άζθεζεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαηά ηεο απφθαζεο ηεο Δ.Α.ΓΖ.Π. θαη ζε πεξίπησζε
άζθεζεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαηά ηεο απφθαζεο ηεο Δ.Α.ΓΖ.Π., εθδνζεί απφθαζε επί ηεο αίηεζεο, κε ηελ
επηθχιαμε ηεο ρνξήγεζεο πξνζσξηλήο δηαηαγήο, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ.
4 ηνπ άξζξνπ 372 ηνπ λ. 4412/2016,
γ) νινθιεξσζεί επηηπρψο ν πξνζπκβαηηθφο έιεγρνο απφ ην Διεγθηηθφ Ππλέδξην, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 324
έσο 327 ηνπ λ. 4700/2020, εθφζνλ απαηηείηαη,
θαη
δ) ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο, ππνβάιιεη, ζηελ πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη θαη έπεηηα απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε,
ππεχζπλε δήισζε, πνπ ππνγξάθεηαη ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 79Α ηνπ λ. 4412/2016, ζηελ
νπνία δειψλεηαη φηη, δελ έρνπλ επέιζεη ζην πξφζσπφ ηνπ νςηγελείο κεηαβνιέο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ
104 ηνπ λ. 4412/2016 θαη κφλνλ ζηελ πεξίπησζε ηνπ πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ ή ηεο άζθεζεο πξνδηθαζηηθήο
πξνζθπγήο θαηά ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο. Ζ ππεχζπλε δήισζε ειέγρεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή θαη
κλεκνλεχεηαη ζην ζπκθσλεηηθφ. Δθφζνλ δεισζνχλ νςηγελείο κεηαβνιέο, ε δήισζε ειέγρεηαη απφ ηελ
Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, ε νπνία εηζεγείηαη πξνο ην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν.
Κεηά απφ ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ε αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν,
κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζην ΔΠΖΓΖΠ, λα πξνζέιζεη
γηα ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ζέηνληάο ηνπ πξνζεζκία δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο
ζρεηηθήο εηδηθήο πξφζθιεζεο. Ζ ζχκβαζε ζεσξείηαη ζπλαθζείζα κε ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο ηνπ
πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ ζηνλ αλάδνρν.
Πηελ πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην σο άλσ ζπκθσλεηηθφ κέζα ζηελ ηεζείζα
πξνζεζκία, κε ηελ επηθχιαμε αληηθεηκεληθψλ ιφγσλ αλσηέξαο βίαο, θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ
ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ηνπ θαη αθνινπζείηαη ε ίδηα, σο άλσ δηαδηθαζία,
γηα ηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε
πξνζθνξά. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε
δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.5 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. Πηελ
πεξίπησζε απηή, ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα αλαδεηήζεη απνδεκίσζε, πέξα απφ ηελ θαηαπίπηνπζα
εγγπεηηθή επηζηνιή, ηδίσο δπλάκεη ησλ άξζξσλ 197 θαη 198 ΑΘ.
Δάλ ε αλαζέηνπζα αξρή δελ απεπζχλεη ηελ εηδηθή πξφζθιεζε γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ εληφο
ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο εμήληα (60) εκεξψλ απφ ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο, κε ηελ
επηθχιαμε ηεο χπαξμεο επηηαθηηθνχ ιφγνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο ή αληηθεηκεληθψλ ιφγσλ αλσηέξαο βίαο, ν
40
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αλάδνρνο δηθαηνχηαη λα απέρεη απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ρσξίο λα εθπέζεη ε εγγχεζε
ζπκκεηνρήο ηνπ, θαζψο θαη λα αλαδεηήζεη απνδεκίσζε ηδίσο δπλάκεη ησλ άξζξσλ 197 θαη 198 ΑΘ.

3.4 Ξξνδηθαζηηθέο Ξξνζθπγέο - Ξξνζσξηλή Γηθαζηηθή Ξξνζηαζία
Α. Θάζε ελδηαθεξφκελνο, ν νπνίνο έρεη ή είρε ζπκθέξνλ λα ηνπ αλαηεζεί ε ζπγθεθξηκέλε δεκφζηα ζχκβαζε
θαη έρεη ππνζηεί ή ελδέρεηαη λα ππνζηεί δεκία απφ εθηειεζηή πξάμε ή παξάιεηςε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο
θαηά παξάβαζε ηεο επξσπατθήο ελσζηαθήο ή εζσηεξηθήο λνκνζεζίαο ζηνλ ηνκέα ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ,
έρεη δηθαίσκα λα πξνζθχγεη ζηελ αλεμάξηεηε Δληαία Αξρή Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (Δ.Α.ΓΖ.Π.), ζχκθσλα κε
ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηα άξζξα 345επ. λ. 4412/2016 θαη 1επ. π.δ. 39/2017, ζηξεθφκελνο κε
πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, θαηά πξάμεο ή παξάιεηςεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, πξνζδηνξίδνληαο εηδηθψο ηηο
λνκηθέο θαη πξαγκαηηθέο αηηηάζεηο πνπ δηθαηνινγνχλ ην αίηεκά ηνπ 42.
Πε πεξίπησζε πξνζθπγήο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο
πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο είλαη:
(α) δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ
θνξέα αλ ε πξάμε θνηλνπνηήζεθε κε ειεθηξνληθά κέζα ή ηειενκνηνηππία ή
(β) δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζε απηφλ αλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ
άιια κέζα επηθνηλσλίαο, άιισο
(γ) δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ πιήξε, πξαγκαηηθή ή ηεθκαηξφκελε, γλψζε ηεο πξάμεο πνπ βιάπηεη ηα
ζπκθέξνληα ηνπ ελδηαθεξφκελνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. Δηδηθά γηα ηελ άζθεζε πξνζθπγήο θαηά πξνθήξπμεο,
ε πιήξεο γλψζε απηήο ηεθκαίξεηαη κεηά ηελ πάξνδν δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ζην
ΘΖΚΓΖΠ.
Πε πεξίπησζε παξάιεηςεο πνπ απνδίδεηαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο
πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο είλαη δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο ζπληέιεζεο ηεο
πξνζβαιιφκελεο παξάιεηςεο43 .
Νη πξνζεζκίεο σο πξνο ηελ ππνβνιή ησλ πξνδηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ θαη ησλ παξεκβάζεσλ αξρίδνπλ ηελ
επνκέλε ηεο εκέξαο ηεο πξναλαθεξζείζαο θαηά πεξίπησζε θνηλνπνίεζεο ή γλψζεο θαη ιήγνπλ φηαλ πεξάζεη
νιφθιεξε ε ηειεπηαία εκέξα θαη ψξα 23:59:59 θαη, αλ απηή είλαη εμαηξεηέα ή Πάββαην, φηαλ πεξάζεη
νιφθιεξε ε επνκέλε εξγάζηκε εκέξα θαη ψξα 23:59:5944.
Ζ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ζπληάζζεηαη ππνρξεσηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ ηνπ
Ξαξαξηήκαηνο Η ηνπ π.δ/ηνο 39/2017 θαη θαηαηίζεηαη ειεθηξνληθά κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλία»
ζηελ ειεθηξνληθή πεξηνρή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηαγσληζκνχ, επηιέγνληαο ηελ έλδεημε «Ξξνδηθαζηηθή
Ξξνζθπγή» ζχκθσλα κε ην άξζξν 18 ηεο Θ..Α. Ξξνκήζεηεο θαη πεξεζίεο.
Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηαηίζεηαη παξάβνιν απφ ηνλ πξνζθεχγνληα
ππέξ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 363 Λ. 4412/2016 . Ζ επηζηξνθή ηνπ
παξαβφινπ ζηνλ πξνζθεχγνληα γίλεηαη: α) ζε πεξίπησζε νιηθήο ή κεξηθήο απνδνρήο ηεο πξνζθπγήο ηνπ, β)
φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή αλαθαιεί ηελ πξνζβαιιφκελε πξάμε ή πξνβαίλεη ζηελ νθεηιφκελε ελέξγεηα πξηλ
απφ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ηεο Δ.Α.ΓΖ.Π. επί ηεο πξνζθπγήο, γ) ζε πεξίπησζε παξαίηεζεο ηνπ
πξνζθεχγνληα απφ ηελ πξνζθπγή ηνπ έσο θαη δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθπγήο.
Ζ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαη ε άζθεζή ηεο θσιχνπλ ηε ζχλαςε ηεο
ζχκβαζεο επί πνηλή αθπξφηεηαο, ε νπνία δηαπηζηψλεηαη κε απφθαζε ηεο Δ.Α.ΓΖ.Π. κεηά απφ άζθεζε
πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 368 ηνπ λ. 4412/2016 θαη 20 π.δ. 39/2017. Όκσο, κφλε ε
άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο δελ θσιχεη ηελ πξφνδν ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, ππφ ηελ
επηθχιαμε ρνξήγεζεο απφ ην Θιηκάθην πξνζσξηλήο πξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 366 παξ. 1-2 λ.
4412/2016 θαη 15 παξ. 1-4 π.δ. 39/2017.
Ζ πξνεγνχκελε παξάγξαθνο δελ εθαξκφδεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ, θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο
παξνχζαο ζχκβαζεο, ππνβιεζεί κφλν κία (1) πξνζθνξά.
Κεηά ηελ, θαηά ηα σο άλσ, ειεθηξνληθή θαηάζεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο ε αλαζέηνπζα αξρή, κέζσ
ηεο ιεηηνπξγίαο «Δπηθνηλσλία»:
α) Θνηλνπνηεί ηελ πξνζθπγή ην αξγφηεξν έσο ηελ επνκέλε εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ θαηάζεζή ηεο ζε θάζε
ελδηαθεξφκελν ηξίην, ν νπνίνο κπνξεί λα ζίγεηαη απφ ηελ απνδνρή ηεο πξνζθπγήο, πξνθεηκέλνπ λα αζθήζεη
42
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ην, πξνβιεπφκελν απφ ηα άξζξα 362 παξ. 3 θαη 7 π.δ. 39/2017, δηθαίσκα παξέκβαζήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία
εμέηαζεο ηεο πξνζθπγήο, γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο, πξνζθνκίδνληαο φια ηα
θξίζηκα έγγξαθα πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ.
β) Γηαβηβάδεη ζηελ Δ.Α.ΓΖ.Π., ην αξγφηεξν εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ εκέξα θαηάζεζεο, ηνλ
πιήξε θάθειν ηεο ππφζεζεο, ηα απνδεηθηηθά θνηλνπνίεζεο ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ηξίηνπο αιιά θαη ηελ
Έθζεζε Απφςεψλ ηεο επί ηεο πξνζθπγήο. Πηελ Έθζεζε Απφςεσλ ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα παξαζέζεη
αξρηθή ή ζπκπιεξσκαηηθή αηηηνινγία γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο πξνζβαιιφκελεο κε ηελ πξνδηθαζηηθή
πξνζθπγή πξάμεο.
γ) Θνηλνπνηεί ζε φια ηα κέξε ηελ Έθζεζε Απφςεσλ, ηηο Ξαξεκβάζεηο θαη ηα ζρεηηθά έγγξαθα πνπ ηπρφλ ηε
ζπλνδεχνπλ, κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ηφπνπ ηνπ δηαγσληζκνχ ην αξγφηεξν έσο ηελ επνκέλε εξγάζηκε εκέξα
απφ ηελ θαηάζεζή ηνπο.
δ)Ππκπιεξσκαηηθά ππνκλήκαηα θαηαηίζεληαη απφ νπνηνδήπνηε απφ ηα κέξε κέζσ ηεο πιαηθφξκαο ηνπ
ΔΠΖΓΖΠ ην αξγφηεξν εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ησλ απφςεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο.
Ζ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ άζθεζε ησλ έλδηθσλ βνεζεκάησλ
ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαη ηεο αίηεζεο αθχξσζεο ηνπ άξζξνπ 372 λ. 4412/2016 θαηά ησλ εθηειεζηψλ
πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο.
Β. Όπνηνο έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ κπνξεί λα δεηήζεη, κε ην ίδην δηθφγξαθν εθαξκνδφκελσλ αλαινγηθά ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 18/1989, ηελ αλαζηνιή εθηέιεζεο ηεο απφθαζεο ηεο Δ.Α.ΓΖ.Π. θαη ηελ αθχξσζή ηεο
ελψπηνλ ηνπ αξκνδίνπ Γηνηθεηηθνχ Γηθαζηεξίνπ. Ρν απηφ ηζρχεη θαη ζε πεξίπησζε ζησπεξήο απφξξηςεο ηεο
πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο απφ ηελ Δ.Α.ΓΖ.Π. Γηθαίσκα άζθεζεο ηνπ σο άλσ έλδηθνπ βνεζήκαηνο έρεη θαη ε
αλαζέηνπζα αξρή, αλ ε Δ.Α.ΓΖ.Π. θάλεη δεθηή ηελ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, αιιά θαη απηφο ηνπ νπνίνπ έρεη
γίλεη ελ κέξεη δεθηή ε πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή.
Κε ηελ απφθαζε ηεο Δ.Α.ΓΖ.Π. ινγίδνληαη σο ζπκπξνζβαιιφκελεο θαη φιεο νη ζπλαθείο πξνο ηελ αλσηέξσ
απφθαζε πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, εθφζνλ έρνπλ εθδνζεί ή ζπληειεζηεί αληηζηνίρσο
έσο ηε ζπδήηεζε ηεο σο άλσ αίηεζεο ζην Γηθαζηήξην.
Ζ αίηεζε αλαζηνιήο θαη αθχξσζεο πεξηιακβάλεη κφλν αηηηάζεηο πνπ είραλ πξνηαζεί κε ηελ πξνδηθαζηηθή
πξνζθπγή ή αθνξνχλ ζηε δηαδηθαζία ελψπηνλ ηεο Δ.Α.ΓΖ.Π. ή ην πεξηερφκελν ησλ απνθάζεψλ ηεο. Ζ
αλαζέηνπζα αξρή, εθφζνλ αζθήζεη ηελ αίηεζε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 372 ηνπ λ. 4412/2016, κπνξεί λα
πξνβάιεη θαη νςηγελείο ηζρπξηζκνχο αλαθνξηθά κε ηνπο επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, νη
νπνίνη θαζηζηνχλ αλαγθαία ηελ άκεζε αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο. 45
Ζ σο άλσ αίηεζε θαηαηίζεηαη ζην σο αξκφδην δηθαζηήξην κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ απφ
θνηλνπνίεζε ή ηελ πιήξε γλψζε ηεο απφθαζεο ή απφ ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ έθδνζε ηεο
απφθαζεο επί ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο, ελψ ε δηθάζηκνο γηα ηελ εθδίθαζε ηεο αίηεζεο αθχξσζεο δελ
πξέπεη λα απέρεη πέξαλ ησλ εμήληα (60) εκεξψλ απφ ηελ θαηάζεζε ηνπ δηθνγξάθνπ.46
Αληίγξαθν ηεο αίηεζεο κε θιήζε θνηλνπνηείηαη κε ηε θξνληίδα ηνπ αηηνχληνο πξνο ηελ Δ.Α.ΓΖ.Π., ηελ
αλαζέηνπζα αξρή, αλ δελ έρεη αζθήζεη απηή ηελ αίηεζε, θαη πξνο θάζε ηξίην ελδηαθεξφκελν, ηελ θιήηεπζε
ηνπ νπνίνπ δηαηάζζεη κε πξάμε ηνπ ν Ξξφεδξνο ή ν πξνεδξεχσλ ηνπ αξκφδηνπ Γηθαζηεξίνπ ή Ρκήκαηνο έσο
ηελ επφκελε εκέξα απφ ηελ θαηάζεζε ηεο αίηεζεο. Ν αηηψλ ππνρξενχηαη επί πνηλή απαξαδέθηνπ ηνπ ελδίθνπ
βνεζήκαηνο λα πξνβεί ζηηο παξαπάλσ θνηλνπνηήζεηο εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο δχν (2) εκεξψλ απφ
ηελ έθδνζε θαη ηελ παξαιαβή ηεο σο άλσ πξάμεο ηνπ Γηθαζηεξίνπ. Δληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο δέθα
(10) εκεξψλ απφ ηελ σο άλσ θνηλνπνίεζε ηεο αίηεζεο θαηαηίζεηαη ε παξέκβαζε θαη δηαβηβάδνληαη ν θάθεινο
θαη νη απφςεηο ησλ παζεηηθψο λνκηκνπνηνχκελσλ. Δληφο ηεο ίδηαο πξνζεζκίαο θαηαηίζεληαη ζην Γηθαζηήξην
θαη ηα ζηνηρεία πνπ ππνζηεξίδνπλ ηνπο ηζρπξηζκνχο ησλ δηαδίθσλ.
Δπηπξφζζεηα, ε παξέκβαζε θνηλνπνηείηαη κε επηκέιεηα ηνπ παξεκβαίλνληνο ζηα ινηπά κέξε ηεο δίθεο εληφο
δχν (2) εκεξψλ απφ ηελ θαηάζεζή ηεο, αιιηψο ινγίδεηαη σο απαξάδεθηε. Ρν δηαηαθηηθφ ηεο δηθαζηηθήο
απφθαζεο εθδίδεηαη εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηε ζπδήηεζε ηεο αίηεζεο ή απφ ηελ πξνζεζκία γηα
ηελ ππνβνιή ππνκλεκάησλ.
Ζ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε θαη ε άζθεζε ηεο αίηεζεο ελψπηνλ ηνπ αξκνδίνπ δηθαζηεξίνπ θσιχνπλ ηε
ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο κέρξη ηελ έθδνζε ηεο νξηζηηθήο δηθαζηηθήο απφθαζεο, εθηφο εάλ κε πξνζσξηλή
δηαηαγή ν αξκφδηνο δηθαζηήο απνθαλζεί δηαθνξεηηθά. Δπίζεο, ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε θαη ε άζθεζή ηεο
αίηεζεο θσιχνπλ ηελ πξφνδν ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ
ηελ άζθεζε ηεο αίηεζεο, εθηφο εάλ κε ηελ πξνζσξηλή δηαηαγή ν αξκφδηνο δηθαζηήο απνθαλζεί
45
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δηαθνξεηηθά.47 Γηα ηελ άζθεζε ηεο αηηήζεσο θαηαηίζεηαη παξάβνιν, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα
ζην άξζξν 372 παξ. 5 ηνπ Λ. 4412/2016.
Αλ ν ελδηαθεξφκελνο δελ αηηήζεθε ή αηηήζεθε αλεπηηπρψο ηελ αλαζηνιή θαη ε ζχκβαζε ππνγξάθεθε θαη ε
εθηέιεζή ηεο νινθιεξψζεθε πξηλ απφ ηε ζπδήηεζε ηεο αίηεζεο, εθαξκφδεηαη αλαιφγσο ε παξ. 2 ηνπ
άξζξνπ 32 ηνπ π.δ. 18/1989.
Αλ ην δηθαζηήξην αθπξψζεη πξάμε ή παξάιεηςε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κεηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, ην
θχξνο ηεο ηειεπηαίαο δελ ζίγεηαη, εθηφο αλ πξηλ απφ ηε ζχλαςε απηήο είρε αλαζηαιεί ε δηαδηθαζία ζχλαςεο
ηεο ζχκβαζεο. Πηελ πεξίπησζε πνπ ε ζχκβαζε δελ είλαη άθπξε, ν ελδηαθεξφκελνο δηθαηνχηαη λα αμηψζεη
απνδεκίσζε, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 373 ηνπ λ. 4412/2016.
Κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 4412/2016, γηα ηελ εθδίθαζε ησλ δηαθνξψλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ
εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 18/1989.

3.5 Καηαίσζε Γηαδηθαζίαο
Ζ αλαζέηνπζα αξρή καηαηψλεη ή δχλαηαη λα καηαηψζεη ελ φισ ή ελ κέξεη, αηηηνινγεκέλα, ηε δηαδηθαζία
αλάζεζεο, γηα ηνπο ιφγνπο θαη ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ λ. 4412/2016, κεηά απφ γλψκε ηεο
αξκφδηαο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ. Δπίζεο, αλ δηαπηζησζνχλ ζθάικαηα ή παξαιείςεηο ζε νπνηνδήπνηε
ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, κπνξεί, κεηά απφ γλψκε ηεο σο άλσ Δπηηξνπήο, 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.
Δηδηθφηεξα, ε αλαζέηνπζα αξρή καηαηψλεη ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο φηαλ απηή απνβεί άγνλε είηε ιφγσ κε
ππνβνιήο πξνζθνξάο είηε ιφγσ απφξξηςεο φισλ ησλ πξνζθνξψλ, θαζψο θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ δεπηέξνπ
εδαθίνπ ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 105, πεξί θαηαθχξσζεο θαη ζχλαςεο ζχκβαζεο.
Δπίζεο κπνξεί λα καηαηψζεη ηε δηαδηθαζία: α) ιφγσ παξάηππεο δηεμαγσγήο ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, εθηφο
εάλ κπνξεί λα ζεξαπεχζεη ην ζθάικα ή ηελ παξάιεηςε ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 106, 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 ησλ παξ. 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 97,πεξί ρξφλνπ ηζρχνο πξνζθνξψλ, ζη) γηα άιινπο
επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, φπσο ηδίσο, δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο.
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4.

ΝΟΝΗ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ

4.1 Δγγπήζεηο (θαιήο εθηέιεζεο)
Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 72
παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 4% επί ηεο εθηηκώκελεο αμίαο ηεο
ζύκβαζεο ή ηνπ ηκήκαηνο ηεο ζύκβαζεο, ρσξίο λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα δηθαηψκαηα πξναίξεζεο θαη
θαηαηίζεηαη κέρξη θαη ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ.
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απνδεθηή, πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη' ειάρηζηνλ ηα
αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 2.1.5. ζηνηρεία ηεο παξνχζαο θαη επηπιένλ ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο
ζρεηηθήο ζχκβαζεο. Ρν πεξηερφκελφ ηεο είλαη ζχκθσλν κε ην ππφδεηγκα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην
ΞαξάξηεκαVII ηεο Γηαθήξπμεο θαη ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 72 ηνπ λ.4412/2016.
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ εθαξκνγή φισλ ησλ
φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο έλαληη ηνπ αλαδφρνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο
ηπρφλ ηζφπνζεο πξνο απηφλ πξνθαηαβνιήο.
Πε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ηελ παξάγξαθν 4.5, ε νπνία ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηεο
ζπκβαηηθήο αμίαο, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη πξηλ ηελ ηξνπνπνίεζε, ζπκπιεξσκαηηθή
εγγχεζε ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 4% επί ηνπ πνζνχ ηεο αχμεζεο, εθηφο ΦΞΑ.
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηή
εηδηθφηεξα νξίδεη.
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη ζην ζχλνιφ ηεο κεηά απφ ηελ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ
ζπλφινπ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο.
Πε πεξίπησζε πνπ ζην πξσηφθνιιν νξηζηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή
ππάξρεη εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε επηζηξνθή ησλ εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο γίλεηαη
κεηά απφ ηελ αληηκεηψπηζε, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη, ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξφζεζκνπ.

4.2 Ππκβαηηθό πιαίζην – Δθαξκνζηέα λνκνζεζία
Θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λ.4412/2016, νη φξνη ηεο παξνχζαο
δηαθήξπμεο θαη ζπκπιεξσκαηηθά ν Αζηηθφο Θψδηθαο.

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο
4.3.1Θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ,
θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ
δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ
δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Ξαξάξηεκα X ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α‟ ηνπ λ.4412/2016.
Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ απφ ηνλ αλάδνρν θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο ηνπ ειέγρεηαη θαη
βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη
ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο.
4.3.2Ν αλάδνρνο δεζκεχεηαη φηη:
α) ζε φια ηα ζηάδηα πνπ πξνεγήζεθαλ ηεο ζχκβαζεο δελ ελήξγεζε αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαη
φηη ζα εμαθνινπζήζεη λα κελ ελεξγεί θαη` απηφλ ηνλ ηξφπν θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο,
β) φηη ζα δειψζεη ακειιεηί ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, απφ ηε ζηηγκή πνπ ιάβεη γλψζε, νπνηαδήπνηε
θαηάζηαζε (αθφκε θαη ελδερφκελε) ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ (πξνζσπηθψλ, νηθνγελεηαθψλ, νηθνλνκηθψλ,
πνιηηηθψλ ή άιισλ θνηλψλ ζπκθεξφλησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη αληηθξνπφκελσλ επαγγεικαηηθψλ
ζπκθεξφλησλ) κεηαμχ ησλ λνκίκσλ ή εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπ θαζψο θαη ππαιιήισλ ή
ζπλεξγαηψλ ηνπο νπνίνπο απαζρνιεί ζηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο (π.ρ. κε ζχκβαζε ππεξγνιαβίαο) θαη
κειψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο πνπ εκπιέθνληαη θαζ‟ νηνλδήπνηε ηξφπν ζηε δηαδηθαζία
εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο ή/θαη κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ έθβαζε θαη ηηο απνθάζεηο ηεο αλαζέηνπζαο
αξρήο πεξί ηελ εθηέιεζή ηεο, νπνηεδήπνηε θαη εάλ ε θαηάζηαζε απηή πξνθχςεη θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο
ηεο ζχκβαζεο48.
48
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Νη ππνρξεψζεηο θαη νη απαγνξεχζεηο ηεο ξήηξαο απηήο ηζρχνπλ, αλ ν αλάδνρνο είλαη έλσζε, γηα φια ηα κέιε
ηεο έλσζεο, θαζψο θαη γηα ηνπο ππεξγνιάβνπο πνπ ρξεζηκνπνηεί. Πην ζπκθσλεηηθφ πεξηιακβάλεηαη ζρεηηθή
δεζκεπηηθή δήισζε ηφζν ηνπ αλαδφρνπ φζν θαη ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπ.

4.4 Ρξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο
Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο
ζχκβαζεο, κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ.4412/2016 θαη θαηφπηλ
γλσκνδφηεζεο ηεο Δπηηξνπήο ηεο πεξ. β‟ ηεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ λ.4412/2016.
Κεηά ηε ιχζε ηεο ζχκβαζεο ιφγσ ηεο έθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 203 ηνπ λ.
4412/2016 θαη ηελ παξάγξαθν 5.2. ηεο παξνχζαο, φπσο θαη ζε πεξίπησζε θαηαγγειίαο γηα φινπο ιφγνπο ηεο
παξαγξάθνπ 4.6, πιελ απηνχ ηεο πεξ. (α), ε αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη λα πξνζθαιέζεη ηνλ/ηνπο
επφκελν/νπο, θαηά ζεηξά θαηάηαμεο νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη-νπλ ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία
αλάζεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζχκβαζεο θαη λα ηνπ/ηνπο πξνηείλεη λα αλαιάβεη/νπλ ην αλεθηέιεζην
αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο θαη ζε ηίκεκα πνπ δελ ζα ππεξβαίλεη ηελ
πξνζθνξά πνπ είρε ππνβάιεη ν έθπησηνο (ξήηξα ππνθαηάζηαζεο) 49. Ζ ζχκβαζε ζπλάπηεηαη, εθφζνλ εληφο
ηεο ηεζείζαο πξνζεζκίαο πεξηέιζεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή έγγξαθε θαη αλεπηθχιαθηε απνδνρή ηεο. Ζ
άπξαθηε πάξνδνο ηεο πξνζεζκίαο ζεσξείηαη σο απφξξηςε ηεο πξφηαζεο. Αλ απηφο δελ δερζεί ηελ πξφηαζε
ζχλαςεο ζχκβαζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί ηνλ επφκελν ππνςήθην θαηά ζεηξά θαηάηαμεο,
αθνινπζψληαο θαηά ηα ινηπά ηελ ίδηα δηαδηθαζία.

4.5 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο
Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, λα θαηαγγείιεη ηε
ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο, εθφζνλ:
α) ε ζχκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ
λ.4412/2016, πνπ ζα απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο
β) ν αλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3.1 θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα έπξεπε λα έρεη απνθιεηζηεί απφ ηε δηαδηθαζία
ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο,
γ) ε ζχκβαζε δελ έπξεπε λα αλαηεζεί ζηνλ αλάδνρν ιφγσ ζνβαξήο παξαβίαζεο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ
ππέρεη απφ ηηο Ππλζήθεο θαη ηελ Νδεγία 2014/24/ΔΔ, ε νπνία έρεη αλαγλσξηζηεί κε απφθαζε ηνπ
Γηθαζηεξίνπ ηεο Έλσζεο ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 258 ηεο ΠΙΔΔ.

49
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5.

ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ

5.1 Ρξόπνο πιεξσκήο
5.1.1. Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεη εθάπαμ ζε επξψ κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηεο ππεξεζίαο απφ
ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Λνζνθνκείνπ κε βάζε ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά. Ρα παξαπάλσ ηζρχνπλ θαη γηα
νπνηαδήπνηε άιιε αμία πνπ ηπρφλ πξνθχςεη απφ ηελ εθαξκνγή ησλ ζπκβάζεσλ (π.ρ. πξφζηηκν, θ.ιπ.).
Ζ πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λφκηκσλ παξαζηαηηθψλ θαη
δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 200 παξ. 5 ηνπ λ.4412/2016, θαζψο θαη
θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν
θαη ηελ πιεξσκή.
5.1.2. Ρνλ Αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ
θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α., γηα ηελ παξάδνζε ηνπ πιηθνχ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ
ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Ηδίσο βαξχλεηαη κε ηηο αθφινπζεο θξαηήζεηο:
α) Θξάηεζε χςνπο 0,02% ππέξ ηεο αλάπηπμεο θαη ζπληήξεζεο ηνπ ΝΞΠ ΔΠΖΓΖΠ, ε νπνία ππνινγίδεηαη επί
ηεο αμίαο, εθηφο ΦΞΑ, ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. Ρν πνζφ απηφ
παξαθξαηείηαη ζε θάζε πιεξσκή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ πνπξγείνπ
Τεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 4412/2016 50
β) Θξάηεζε 0,1% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο
θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο ππέξ ηεο Δληαίαο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (άξζξν 7 θαη
παξαγ.7 ηνπ άξζξνπ 17 Λ.4912/2022 φπσο ηζρχεη).
γ) Θξάηεζε ππέξ Τπρηθήο γείαο: 2%
Νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ 3% θαη ζηελ επ‟
απηνχ εηζθνξά ππέξ ΝΓΑ 20%.
Κε θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο
επί ηνπ θαζαξνχ πνζνχ[1% (πγξά θαχζηκα), 4% (ινηπά αγαζά), 8% (ππεξεζίεο)].

5.2 Θήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Θπξώζεηο
5.2.1. Ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο51 απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ
απνξξέεη απφ απηήλ, κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ
ζπιινγηθνχ νξγάλνπ (Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο θαη Ξαξαιαβήο):
α) ζηελ πεξίπησζε ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 105 πεξί θαηαθχξσζεο θαη ζχλαςεο ζχκβαζεο,
β) ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε ή/θαη δελ
ζπκκνξθσζεί κε ηηο ζρεηηθέο γξαπηέο εληνιέο ηεο ππεξεζίαο, πνπ είλαη ζχκθσλεο κε ηε ζχκβαζε ή ηηο
θείκελεο δηαηάμεηο, εληφο ηνπ ζπκθσλεκέλνπ ρξφλνπ εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο,
γ) εθφζνλ δελ παξάζρεη ηηο ππεξεζίεο ή δελ ππνβάιεη ηα παξαδνηέα ή δελ πξνβεί ζηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο
κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζηνλ ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δνζεί, ζχκθσλα κε ηα φζα πξνβιέπνληαη ζην
άξζξν 217 πεξί δηάξθεηαο ζχκβαζεο παξνρήο ππεξεζίαο θαη ηελ παξάγξαθν 6 ηεο παξνχζαο, κε ηελ
επηθχιαμε ηεο επφκελεο παξαγξάθνπ.
Πηελ πεξίπησζε ζπλδξνκήο ιφγνπ έθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ απφ ηε ζχκβαζε θαηά ηελ σο άλσ πεξίπησζε
(γ), ε αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ζηνλ αλάδνρν εηδηθή φριεζε, ε νπνία κλεκνλεχεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 203 ηνπ λ. 4412/2016 θαη πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλε πεξηγξαθή ησλ ελεξγεηψλ ζηηο νπνίεο νθείιεη
λα πξνβεί ν αλάδνρνο, πξνθεηκέλνπ λα ζπκκνξθσζεί, κέζα ζε πξνζεζκία πνπ ζα θαζνξίδεηαη απφ ηελ
θνηλνπνίεζε ηεο αλσηέξσ φριεζεο. Αλ ε πξνζεζκία, πνπ ηεζεί κε ηελ εηδηθή φριεζε, παξέιζεη, ρσξίο ν
αλάδνρνο λα ζπκκνξθσζεί, θεξχζζεηαη έθπησηνο κέζα ζε πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ άπξαθηε
πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο ζπκκφξθσζεο.

50

Ν ρξφλνο, ηξφπνο θαη ε δηαδηθαζία θξάηεζεο ησλ σο άλσ ρξεκαηηθψλ πνζψλ, θαζψο θαη θάζε άιιν αλαγθαίν ζέκα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο σο άλσ
θξάηεζεο εμαξηάηαη απφ ηελ έθδνζε ηεο θνηλήο απφθαζεο ησλ πνπξγψλ Τεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Νηθνλνκηθψλ ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ.
4412/2016
51
Άξζξν 203 ηνπ λ. 4412/2016
ΓΗΑΘΖΟΜΖ Φ169/2022 (ΔΠΖΓΖΠ 172781)
Πειίδα 38
Γ.Λ.Α. «ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ»

22PROC011384757 2022-10-07
Ν αλάδνρνο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο γηα ιφγνπο πνπ αθνξνχλ ζε ππαηηηφηεηα ηνπ θνξέα εθηέιεζεο ηεο
ζχκβαζεο ή αλ ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο.
Πηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα, πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε, επηβάιιεηαη, κε απφθαζε ηνπ
απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ
ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, ε νιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο.
Δπηπιένλ, ζε βάξνο ηνπ αλαδφρνπ κπνξεί λα επηβιεζεί θαη πξνζσξηλφο απνθιεηζκφο ηνπ απφ ην ζχλνιν ησλ
ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ησλ θνξέσλ πνπ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016, θαηά ηα
εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 74, πεξί απνθιεηζκνχ νηθνλνκηθνχ θνξέα απφ δεκφζηεο ζπκβάζεηο.

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο
Ν αλάδνρνο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ θπξψζεηο, δπλάκεη ησλ φξσλ ησλ
άξζξσλ 5.2 (Θήξπμε νηθνλνκηθνχ θνξέα εθπηψηνπ - Θπξψζεηο), 6.1. (Σξφλνο παξάδνζεο πιηθψλ), 6.4.
(Απφξξηςε ζπκβαηηθψλ πιηθψλ – αληηθαηάζηαζε), θαζψο θαη θαη‟ εθαξκνγή ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ λα
αζθήζεη πξνζθπγή γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο ελψπηνλ ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηε ζχκβαζε κέζα ζε
αλαηξεπηηθή πξνζεζκία (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο θνηλνπνίεζεο ή ηεο πιήξνπο γλψζεο ηεο
ζρεηηθήο απφθαζεο. Ζ εκπξφζεζκε άζθεζε ηεο πξνζθπγήο αλαζηέιιεη ηηο επηβαιιφκελεο θπξψζεηο. Δπί ηεο
πξνζθπγήο απνθαζίδεη ην αξκνδίσο απνθαηλφκελν φξγαλν, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ
ζηηο πεξηπηψζεηο β‟ θαη δ‟ ηεο παξαγξάθνπ 11 ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ λ.4412/2016 νξγάλνπ, εληφο πξνζεζκίαο
ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ άζθεζή ηεο, άιισο ζεσξείηαη σο ζησπεξψο απνξξηθζείζα. Θαηά ηεο απφθαζεο
απηήο δελ ρσξεί ε άζθεζε άιιεο νπνηαζδήπνηε θχζεο δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο. Αλ θαηά ηεο απφθαζεο πνπ
επηβάιιεη θπξψζεηο δελ αζθεζεί εκπξφζεζκα ε πξνζθπγή ή αλ απνξξηθζεί απηή απφ ην απνθαηλφκελν
αξκνδίσο φξγαλν, ε απφθαζε θαζίζηαηαη νξηζηηθή. Αλ αζθεζεί εκπξφζεζκα πξνζθπγή, αλαζηέιινληαη νη
ζπλέπεηεο ηεο απφθαζεο κέρξη απηή λα νξηζηηθνπνηεζεί.

5.4 Γηθαζηηθή επίιπζε δηαθνξώλ
Θάζε δηαθνξά κεηαμχ ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο ζπκβάζεηο πνπ ζπλάπηνληαη ζην
πιαίζην ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο , επηιχεηαη κε ηελ άζθεζε πξνζθπγήο ή αγσγήο ζην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν
ηεο Ξεξηθέξεηαο, ζηελ νπνία εθηειείηαη εθάζηε ζχκβαζε, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηηο παξ. 1 έσο θαη 6
ηνπ άξζξνπ 205Α ηνπ λ.4412/2016. Ξξηλ απφ ηελ άζθεζε ηεο πξνζθπγήο ζην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν πξνεγείηαη
ππνρξεσηηθά ε ηήξεζε ηεο πξνβιεπφκελεο ζην άξζξν 205 ελδηθνθαλνχο δηαδηθαζίαο, δηαθνξεηηθά ε
πξνζθπγή απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
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6.

ΣΟΝΛΝΠ ΘΑΗ ΡΟΝΞΝΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ

6.1 Ξαξαθνινύζεζε ηεο ζύκβαζεο
6.1.1.Ζ παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο Πχκβαζεο θαη ε δηνίθεζε απηήο ζα δηελεξγεζεί απφ ηελ Ρερληθή
πεξεζία ηνπ Λνζνθνκείνπ, ε νπνία θαη ζα εηζεγείηαη ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηνπ Λνζνθνκείνπ γηα φια ηα
δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζήθνπζα εθηέιεζε φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη ζηελ εθπιήξσζε ησλ
ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ, ζηε ιήςε ησλ επηβεβιεκέλσλ κέηξσλ ιφγσ κε ηήξεζεο ησλ σο άλσ φξσλ θαη
ηδίσο γηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζε ηξνπνπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηεο
ζχκβαζεο, ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016.
6.1.2. Ζ αξκφδηα ππεξεζία κπνξεί, κε απφθαζή ηεο λα νξίδεη γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ζχκβαζεο σο
επφπηε κε θαζήθνληα εηζεγεηή ππάιιειν ηεο ππεξεζίαο. Κε ηελ ίδηα απφθαζε δχλαληαη λα νξίδνληαη θαη
άιινη ππάιιεινη ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ή ησλ εμππεξεηνχκελσλ απφ ηελ ζχκβαζε θνξέσλ, ζηνπο νπνίνπο
αλαηίζεληαη επηκέξνπο θαζήθνληα γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ζχκβαζεο. Πε απηή ηελ πεξίπησζε ν επφπηεο
ιεηηνπξγεί σο ζπληνληζηήο.
Ρα θαζήθνληα ηνπ επφπηε είλαη, ελδεηθηηθά, ε πηζηνπνίεζε ηεο εθηέιεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο,
θαζψο θαη ν έιεγρνο ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ αλαδφρνπ κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο. Κε εηζήγεζε ηνπ
επφπηε ε ππεξεζία πνπ δηνηθεί ηε ζχκβαζε κπνξεί λα απεπζχλεη έγγξαθα κε νδεγίεο θαη εληνιέο πξνο ηνλ
αλάδνρν πνπ αθνξνχλ ζηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.
6.1.3.Γηα ηελ πξνζήθνπζα θαη έγθαηξε παξαιαβή ησλ ππεξεζηψλ ηεξείηαη απφ ηνλ αλάδνρν εκεξνιφγην ζην
νπνίν θαηαγξάθνληαη ε ηκεκαηηθή εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, ε θαζεκεξηλή απαζρφιεζε ηνπ
πξνζσπηθνχ ζε αξηζκφ θαη εηδηθφηεηα, έθηαθηα ζπκβάληα θαη άιια ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθηέιεζε
ηεο ζχκβαζεο. Ρν εκεξνιφγην ζπλππνγξάθεηαη απφ ηνλ επφπηε ηεο ζχκβαζεο, πνπ κπνξεί λα ζεκεηψζεη επί
απηνχ παξαηεξήζεηο γηα ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θπιάζζεηαη ζηνλ ρψξν εθηέιεζεο ηεο
ππεξεζίαο ή φηαλ απηφ δελ είλαη εθηθηφ πξνζθνκίδεηαη απφ ηνλ αλάδνρν ζηε έδξα ηεο ππεξεζίαο, εθφζνλ
ηνχην δεηεζεί. Νη θαηαγξαθέο ηνπ απνηεινχλ ζηνηρείν γηα ηελ παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο
απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο.

6.2 Γηάξθεηα ζύκβαζεο
6.2.1.Ζ δηάξθεηα ηεο Πχκβαζεο νξίδεηαη ζε ζαξάληα πέληε (45) εκεξνινγηαθέο κέξεο απφ ηελ
ππνγξαθή ηεο.
6.2.2.Ζ ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο κπνξεί λα παξαηείλεηαη κεηά απφ αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο
αλαζέηνπζαο αξρήο κέρξη ην 50% απηήο χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ αλαδφρνπ πνπ ππνβάιιεηαη πξηλ
απφ ηε ιήμε ηεο δηάξθεηάο ηεο, ζε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο πνπ δελ νθείινληαη ζε
ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ. Αλ ιήμεη ε ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο λα ππνβιεζεί εγθαίξσο αίηεκα
παξάηαζεο ή, αλ ιήμεη ε παξαηαζείζα, θαηά ηα αλσηέξσ, δηάξθεηα, ρσξίο λα ππνβιεζνχλ ζηελ αλαζέηνπζα
αξρή ηα παξαδνηέα ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο. Αλ νη ππεξεζίεο παξαζρεζνχλ απφ
ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ κεηά ηε ιήμε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο
παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ πνηληθέο ξήηξεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 218 ηνπ λ.
4412/2016 θαη ην άξζξν 5.2.2 ηεο παξνχζαο.

6.3 Ξαξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο
6.3.1.Ζ παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ γίλεηαη απφ επηηξνπή παξαιαβήο πνπ
ζπγθξνηείηαη, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 11 εδάθην δ΄ ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ λ. 4412/2016.
6.3.2.Θαηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο δηελεξγείηαη ν απαηηνχκελνο έιεγρνο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηε
ζχκβαζε, κπνξεί δε λα θαιείηαη λα παξαζηεί θαη ν αλάδνρνο. Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο, ε
επηηξνπή παξαιαβήο: α) είηε παξαιακβάλεη ηηο ζρεηηθέο ππεξεζίεο ή παξαδνηέα, εθφζνλ θαιχπηνληαη νη
απαηηήζεηο ηεο ζχκβαζεο ρσξίο έγθξηζε ή απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, β) είηε εηζεγείηαη γηα ηελ
παξαιαβή κε παξαηεξήζεηο ή ηελ απφξξηςε ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ ή παξαδνηέσλ, ζχκθσλα κε ηηο
παξαγξάθνπο 3 θαη 4. Ρα αλσηέξσ εθαξκφδνληαη θαη ζε ηκεκαηηθέο παξαιαβέο.
6.3.3.Αλ ε επηηξνπή παξαιαβήο θξίλεη φηη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο ή ηα παξαδνηέα δελ αληαπνθξίλνληαη
πιήξσο ζηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν πξνζσξηλήο παξαιαβήο, πνπ αλαθέξεη ηηο
παξεθθιίζεηο πνπ δηαπηζηψζεθαλ απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη γλσκνδνηεί αλ νη αλαθεξφκελεο
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παξεθθιίζεηο επεξεάδνπλ ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή παξαδνηέσλ θαη ζπλεπψο αλ
κπνξνχλ νη ηειεπηαίεο λα θαιχςνπλ ηηο ζρεηηθέο αλάγθεο.
6.3.4.Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ νξίδνληαη ηα αθφινπζα:
α) Πηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη, δελ επεξεάδεηαη ε θαηαιιειφηεηα, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ
αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξηζεί ε παξαιαβή ησλ ελ ιφγσ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή
παξαδνηέσλ, κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ε νπνία ζα πξέπεη λα είλαη αλάινγε πξνο ηηο
δηαπηζησζείζεο παξεθθιίζεηο. Κεηά ηελ έθδνζε ηεο σο άλσ απφθαζεο, ε επηηξνπή παξαιαβήο ππνρξενχηαη
λα πξνβεί ζηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή παξαδνηέσλ ηεο ζχκβαζεο θαη λα
ζπληάμεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ απφθαζε.
β) Αλ δηαπηζησζεί φηη επεξεάδεηαη ε θαηαιιειφηεηα, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ
απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ απνξξίπηνληαη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο ή ηα παξαδνηέα, κε ηελ επηθχιαμε ησλ
νξηδφκελσλ ζην άξζξν 220.
6.3.5.Αλ παξέιζεη ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο
ηνπ παξαδνηένπ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα θαη δελ έρεη εθδνζεί πξσηφθνιιν παξαιαβήο ηεο παξαγξάθνπ 2
ή πξσηφθνιιν κε παξαηεξήζεηο ηεο παξαγξάθνπ 3, ζεσξείηαη φηη ε παξαιαβή έρεη ζπληειεζζεί απηνδίθαηα.
6.3.6.Αλεμάξηεηα απφ ηελ, θαηά ηα αλσηέξσ, απηνδίθαηε παξαιαβή θαη ηελ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ,
πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηε ζχκβαζε έιεγρνη απφ επηηξνπή πνπ ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε
ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, ζηελ νπνία δελ κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ ν πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηεο
επηηξνπήο ηεο παξαγξάθνπ 1. Ζ παξαπάλσ επηηξνπή παξαιαβήο πξνβαίλεη ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο
παξαιαβήο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ ζχκβαζε θαη ζπληάζζεη ηα ζρεηηθά πξσηφθνιια. Νη εγγπεηηθέο
επηζηνιέο πξνθαηαβνιήο θαη θαιήο εθηέιεζεο δελ επηζηξέθνληαη πξηλ ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ
πξνβιεπφκελσλ απφ ηε ζχκβαζε ειέγρσλ θαη ηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ. Νπνηαδήπνηε
ελέξγεηα πνπ έγηλε απφ ηελ αξρηθή επηηξνπή παξαιαβήο, δελ ιακβάλεηαη ππφςε.
Ζ παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ γίλεηαη απφ επηηξνπή παξαιαβήο πνπ
ζπγθξνηείηαη, ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 3 θαη 11 πεξ. δ‟ ηνπ άξζξνπ 221ηνπ λ. 4412/2016.

6.4 Απόξξηςε - Αληηθαηάζηαζε
Πε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξνπ ή κέξνπο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, κε απφθαζε ηνπ
απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξίλεηαη
αληηθαηάζηαζή ηεο ππεξεζίαο κε άιιε, πνπ λα είλαη ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή
πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ απφθαζε απηή.
Αλ ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε ιήμε ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη
γηα ηελ αληηθαηάζηαζε δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 25% ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ν δε
αλάδνρνο ππφθεηηαη ζε πνηληθέο ξήηξεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 218 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ παξάγξαθν
5.2.2 ηεο παξνχζαο, ιφγσ εθπξφζεζκεο παξάδνζεο.
Αλ ν αλάδνρνο δελ αληηθαηαζηήζεη ηηο ππεξεζίεο ή/θαη ηα παξαδνηέα πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ
πξνζεζκία πνπ ηνπ ηάρζεθε θαη εθφζνλ έρεη ιήμεη ε ζπλνιηθή δηάξθεηα, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ππφθεηηαη
ζηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο.

6.5 Αλαπξνζαξκνγήο ηηκήο
Θαζ΄ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο δελ επηηξέπεηαη αλαπξνζαξκνγή ηηκήο.
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Ζιεθηξνληθή ππνβνιή: ΓΔΡΔΟΑ 17-10-2022, ώξα 11 :00πκ.
Έληππε πξνζθνξά: Ρα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά ηεο πξνζθνξάο
πνπ ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά πξνζθνκίδνληαη, θαηά πεξίπησζε, ζε
έληππε κνξθή έσο ηελ εκέξα θαη ψξα απνζθξάγηζεο ησλ
πξνζθνξψλ.
Ζιεθηξνληθή
πνβνιή:
Πηε
δηαδηθηπαθή
πχιε
www.promitheus.gov.gr ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ
Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π) (ειεθηξνληθή κνξθή)
Έληππα δηθαηνινγεηηθά θαηά πεξίπησζε:
Πηελ έδξα ηνπ Γεληθνχ Λνζνθνκείνπ Αζελψλ «ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ»
Ιεσθ. Βαζ. Πνθίαο 114, Ρκήκα Γξακκαηείαο (Ηζφγεην)
Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ησλ ππνςεθίσλ πξνκεζεπηψλ ζα
γίλεη κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π ηελ ΡΟΗΡΖ
18-10-2022, ώξα Διιάδαο 11 :00π.κ.
www.promitheus.gov.gr
www.hippocratio.gr
Θέκαηα
ΞξνκεζεηψλΓηαγσληζκνί–
Γηαπξαγκαηεχζεηο

Πειίδα 42

Γ.Λ.Α. «ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ»

22PROC011384757 2022-10-07
ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗΗ – Ξξνθεξπζζόκελα Δίδε

Ξεξηγξαθή

α/α
1

ΞΝΠΝΡΖΡΑ

ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΘΔΗΠΑ
ΓΑΞΑΛΖ ΠΚΞ/ΛΝ
ΦΞΑ

1

55.787,60 €

Αλαδφρνπ παξνρήο ππεξεζηψλ
δηακφξθσζεο ηνπ ρψξνπ
κεηεγθαηάζηαζεο ηεο Κνλάδαο
Λνζειείαο Κεζνγεηαθήο Αλαηκίαο θαη
Γξεπαλνθπηηαξηθήο Λφζνπ
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗΗI – Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο
H παξνχζα Ρερληθή Ξεξηγξαθή θαη Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο αθνξνχλ ηηο απαηηνχκελεο νηθνδνκηθέο θαη
ειεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο γηα ηε κεηεγθαηάζηαζε ηεο Κνλάδαο Λνζειείαο Κεζνγεηαθήο Αλαηκίαο θαη
Γξεπαλνθπηηαξηθήο Λφζνπ ηνπ Λνζνθνκείνπ ζην Ηζφγεην ηνπ Θηηξίνπ Α.
Πηνπο πθηζηάκελνπο ρψξνπο ππάξρνπλ ην Δκβνιηαζηηθφ Θέληξν θαη δχν (2) απνζήθεο Ηκαηηζκνχ. Νη λένη
δηακνξθνχκελνη ρψξνη πνπ ζα πξνθχςνπλ γηα ηε κεηεγθαηάζηαζε ηεο Κνλάδαο Κεζνγεηαθήο Αλαηκίαο θαη
Γξεπαλνθπηηαξηθήο Λφζνπ είλαη νη αθφινπζνη:
Α/Α

ΣΥΟΝΠ

1

Αίζνπζα Κεηαγγίζεσλ 1

2

Αίζνπζα Κεηαγγίζεσλ 2

3

Θάιακνο Απνκφλσζεο

4

Δμσηεξηθφ Ηαηξείν

5

Πηάζε Λνζειείαο

6

Γξαθείν Γηεπζπληή

7

Γξαθείν Ηαηξνχ

8

Απνζήθε - Απνδπηήξηα

9

WC Ξξνζσπηθνχ

10

WC Αζζελψλ

11

Γηάδξνκνο - Αλακνλή

Νη εξγαζίεο αλαθαίληζεο θαη δηακφξθσζεο ησλ ρψξσλ γηα ηε κεηεγθαηάζηαζε ηεο Κνλάδαο Κεζνγεηαθήο
Αλαηκίαο θαη Γξεπαλνθπηηαξηθήο Λφζνπ πεξηιακβάλνπλ:
 Θαζαηξέζεηο - Απνμειψζεηο
 Νηθνδνκηθέο Δξγαζίεο
 Ζιεθηξνκεραλνινγηθέο Δξγαζίεο
 Μελνδνρεηαθφ εμνπιηζκφ
1. ΘΑΘΑΗΟΔΠΔΗΠ - ΑΞΝΜΖΙΥΠΔΗΠ
Νη εξγαζίεο θαζαηξέζεσλ θαη απνμειψζεσλ ζα εθηειεζζνχλ κε εμαηξεηηθή πξνζνρή θαη επηκέιεηα ψζηε λα
κελ πξνθαινχλ ελφριεζε ζηνπο παξαθείκελνπο ρψξνπο ηνπ Λνζνθνκείνπ. Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ζηε
ζπγθέληξσζε - απνθνκηδή θαη απνκάθξπλζε ησλ πξντφλησλ θαζαίξεζεο θαη απνμήισζεο, ησλ άρξεζησλ
πιηθψλ (κπάδσλ) θαη ζηε κεηαθνξά ηνπο εθηφο ησλ ρψξσλ ηνπ Λνζνθνκείνπ θαη ζηνλ επηκειή θαζαξηζκφ
ησλ ρψξσλ εξγαζίαο. Ρα αλσηέξσ απνηεινχλ επζχλε θαη ππνρξέσζε ηνπ Αλαδφρνπ.
Ρα θαζαηξεκέλα πιηθά ζα ζπιιερζνχλ ζε εηδηθνχο ζάθνπο θαζαηξεκέλσλ νηθνδνκηθψλ πιηθψλ, ζα
κεηαθεξζνχλ θαη ζα απνξξηθζνχλ ζε θάδν πνπ ζα δηαζέζεη ν Αλάδνρνο θαηά ηε θάζε εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ
γηα ηελ αζθαιή ζπιινγή ησλ πξντφλησλ θαζαίξεζεο θαη απνμήισζεο.
Νη εξγαζίεο θαζαηξέζεσλ θαη απνμειψζεσλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζπλνςίδνληαη σο εμήο :






Θαζαίξεζε πθηζηάκελσλ εζσηεξηθψλ ηνηρνπνηηψλ απφ γπςνζαλίδα.
Θαζαίξεζε πθηζηάκελεο μχιηλεο επέλδπζεο ηνηρνπνηίαο.
Θαζαίξεζε ζαζξψλ επηρξηζκάησλ.
Απνμήισζε εζσηεξηθψλ θνπθσκάησλ.
Απνμήισζε κεηαιιηθψλ ξαθηψλ ηχπνπ Dexion.
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Απνμήισζε εμαξηεκάησλ πθηζηάκελσλ ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ: θσηηζηηθά ζψκαηα,
ξεπκαηνδφηεο, δηαθφπηεο, ζσιελψζεηο, θαισδηψζεηο, θιηκαηηζηηθέο ζπζθεπέο, κνλάδαο εμαεξηζκνχ,
ζσκάησλ ζέξκαλζεο θηι.
Ινηπά νηθνδνκηθά θαη ειεθηξνκεραλνινγηθά εμαξηήκαηα πνπ ζα θξηζνχλ απαξαίηεηα πξνο
απνμήισζε

Όιεο νη θαζαηξέζεηο θαη απνμειψζεηο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ κε πξνζνρή, ψζηε λα πεξηνξηζηνχλ ζην κέγηζην
δπλαηφ βαζκφ ε ερνξχπαλζε, νη δνλήζεηο, νη εθπνκπέο ζθφλεο θαη γεληθά θάζε φριεζε ηεο ιεηηνπξγηάο ηνπ
Λνζνθνκείνπ.
2. ΝΗΘΝΓΝΚΗΘΔΠ ΔΟΓΑΠΗΔΠ
Νη νηθνδνκηθέο εξγαζίεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ γηα ηε κεηεγθαηάζηαζε ηεο Κνλάδαο Κεζνγεηαθήο
Αλαηκίαο θαη Γξεπαλνθπηηαξηθήο Λφζνπ είλαη νη αθφινπζεο:
2.1. Γάπεδν θεξακηθψλ πιαθηδίσλ
Θα ηνπνζεηεζεί δάπεδν θεξακηθψλ πιαθηδίσλ ζηνπο ρψξνπο ηεο Αίζνπζαο Κεηαγγίζεσλ 2, ηεο ΑπνζήθεοΑπνδπηεξίσλ θαη ζην Θάιακν Απνκφλσζεο ηεο Κνλάδαο Λνζειείαο Κεζνγεηαθήο Αλαηκίαο θαη
Γξεπαλνθπηηαξηθήο Λφζνπ.
Θα γίλεη επίζηξσζε κε θεξακηθά πιαθίδηα αθξηβψο ίδηνπ ηχπνπ κε ηα πθηζηάκελα ήδε ηνπνζεηεκέλα ζηνπο
ρψξνπο ηνπ Γξαθείνπ Γηεπζπληή, ηνπ Δμσηεξηθνχ Ηαηξείνπ, ηεο Αίζνπζαο Κεηαγγίζεσλ 1, ηνπ Γξαθείνπ
Ηαηξνχ, ηεο Αίζνπζαο Κεηαγγίζεσλ 2, ηεο Πηάζεο Λνζειείαο θαη ηεο Απνζήθεο-Απνδπηεξίσλ ηεο Κνλάδαο
Λνζειείαο Κεζνγεηαθήο Αλαηκίαο θαη Γξεπαλνθπηηαξηθήο Λφζνπ.
Ζ επηθάλεηα ηνπ πθηζηάκελνπ δαπέδνπ πνπ είλαη κσζατθφ ζα θαζαξηζηεί ζρνιαζηηθά, ζα απαιιαρζεί απφ
ζαζξά ζεκεία, ζθφλεο, ιίπε, ξχπνπο θαη μέλα ζηνηρεία πνπ πηζαλφ είλαη θνιιεκέλα πάλσ ηνπ θαη αθνχ έρεη
επηηεπρζεί ιεία θαζαξή θαη ζηεγλή επηθάλεηα ζα επαιεηθζεί κε ξνιφ, κε κία ζηξψζε ραιαδηαθνχ αθξπιηθνχ
αζηαξηνχ πξφζθπζεο θνληακάησλ θαη ζα αθεζεί λα ζηεγλψζεη γηα 24 έσο 48 ψξεο.
Ρα θεξακηθά πιαθίδηα ζα ηνπνζεηεζνχλ θνιιεηά πάλσ ζηελ επηθάλεηα, ζε επηθάλεηεο ηέιεηα ζηεγλέο θαη
θαζαξέο, κε θφιια θεξακηθψλ πιαθηδίσλ αξίζηεο πνηφηεηαο ηχπνπ C2 TΔ S1 ζχκθσλα κε ην πξφηππν EN
12004 θαη ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή.
Ρν πιάηνο ησλ αξκψλ ζα είλαη 2-3 mm, θαζνξηδφκελν απφ ηελ Δπίβιεςε, νκνηφκνξθν θαη ζα επηηπγράλεηαη
κε ηε ρξήζε θαηάιιεισλ παξεκβιεκάησλ (πιαζηηθνχο ζηαπξνχο). Θα αξκνινγεζνχλ κε εηδηθφ αξκφζηνθν,
θαηεγνξίαο CG2 WA θαηά ΔΛ 13888 & ISO 13007-3, κε ηα απαηηνχκελα ηέξκαηα, γσλίεο ζηηο αθκέο θαη
ινηπά εηδηθά ηεκάρηα πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζχκθσλα απφ ηηο νδεγίεο ηεο Δπίβιεςεο.
Θα γίλεη ηνπνζέηεζε ζνβαηεπί απφ ην ίδην πιηθφ. Πην ηειείσκα ηνπ δαπέδνπ, αλ απαηηείηαη, ζα ηνπνζεηεζεί
θαηάιιειν πξνθίι αινπκηλίνπ ψζηε λα θαιπθζνχλ
νη αληζνζηαζκίεο δαπέδσλ πνπ πηζαλφλ λα
δεκηνπξγεζνχλ.
Θα γίλεη επηκειήο θαζαξηζκφο ησλ ηειηθψλ επηθαλεηψλ θαη δηακφξθσζε νπψλ γηα ηελ δηέιεπζε πδξαπιηθψλ
ζσιελψζεσλ θιπ.
Ζ ζπλνιηθή επηθάλεηα ηνπ αλσηέξσ δαπέδνπ θεξακηθψλ πιαθηδίσλ είλαη πεξίπνπ 20 m2. Πηελ αλσηέξσ
πνζφηεηα δε ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα θεξακηθά πιαθίδηα ησλ ρψξσλ WC.
2.2.Τεπδνξνθή
Θα ηνπνζεηεζεί λέα ςεπδνξνθή ζηνπο ρψξνπο ηεο Αίζνπζαο Κεηαγγίζεσλ 2, ζην Θάιακν Απνκφλσζεο θαη
ζηνπο ρψξνπο WCηεο Κνλάδαο Λνζειείαο Κεζνγεηαθήο Αλαηκίαο θαη Γξεπαλνθπηηαξηθήο Λφζνπ.
Ζ πθηζηάκελε ςεπδνξνθή ζηνπο ρψξνπο ηεο Αίζνπζαο Κεηαγγίζεσλ 1, ηεο Αίζνπζαο Κεηαγγίζεσλ 2, ηνπ
Γξαθείνπ Γηεπζπληή, ηνπ Δμσηεξηθνχ Ηαηξείνπ, ηνπ Γξαθείνπ Ηαηξνχ, ηεο Πηάζεο Λνζειείαο θαη ηεο
Απνζήθεο-Απνδπηεξίσλ ζα δηαηεξεζεί. Δηδηθφηεξα ζην ρψξν ηεο Αίζνπζαο Κεηαγγίζεσλ 2 ζα γίλεη επέθηαζε
ηεο πθηζηάκελεο ςεπδνξνθήο ζηα ηκήκαηα πνπ δελ θαιχπηνληαη.
Ρα πθηζηάκελα θσηηζηηθά ζψκαηα ςεπδνξνθήο led 60x60 πνπ ππάξρνπλ ζηελ ςεπδνξνθή ησλ αλσηέξσ
ρψξσλ πνπ δηαηεξείηαη ζα παξακείλνπλ κε κηθξέο κεηαθνξέο ησλ ζέζεσλ ηνπο.
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Πηνπο ρψξνπο ηεο Αίζνπζαο Κεηαγγίζεσλ 2, ζην Θάιακν Απνκφλσζεο θαη ζηνπο ρψξνπο WCηεο Κνλάδαο
Λνζειείαο Κεζνγεηαθήο Αλαηκίαο θαη Γξεπαλνθπηηαξηθήο Λφζνπ ζα ηνπνζεηεζεί λέα ςεπδνξνθή
απνηεινχκελε απφ κεηαιιηθφ ζχζηεκα αλαξηήζεσο θαη έηνηκεο πιάθεο γπςνζαλίδαο, ηζφπεδε, δηαθνζκεηηθή
θαη επηζθέςηκε.
Ζ λέα ςεπδνξνθή (ζθειεηφο θαη πιάθεο) ζα είλαη ηνπ ίδηνπ αθξηβψο ηχπνπ κε ηελ πθηζηάκελε ςεπδνξνθή
πνπ δηαηεξείηαη ζηνπο ππφινηπνπο ρψξνπο ηεο Κνλάδαο Λνζειείαο Κεζνγεηαθήο Αλαηκίαο θαη
Γξεπαλνθπηηαξηθήο Λφζνπ
Ζ ςεπδνξνθή ζα απνηεινχληαη απφ πιάθεο, ηχπνπ KNAUF, κε ηνμηθέο, θαηεγνξία ππξαληνρήο Β1 θαηά DIN
4102, πάρνπο 12,5 ρηιηνζηψλ, δηαζηάζεσλ 60x60εθ. κε εκθαλή κεηαιιηθφ ζθειεηφ ειεθηξνζηαηηθά βακκέλν,
ηχπνπ ΘΛΑUF θαη ζα ζπλδπάδνληαη κε ηα θσηηζηηθά ζψκαηα, ηα ζηφκηα εμαεξηζκψλ θιπ. πνπ ζα
εγθαηαζηαζνχλ ζηνπο ρψξνπο.
Νη πιάθεο ςεπδνξνθήο ζα είλαη απφ γπςνζαλίδα, κε βηνκεραληθή επέλδπζε βηλπιηθήο ηαπεηζαξίαο πςειψλ
πξνδηαγξαθψλ, κε αληηκηθξνβηαθή επεμεξγαζία γηα εηδηθέο απαηηήζεηο πγηεηλήο κε βαθηεξηδηνθηφλεο θαη
αληηκπθεηηαθέο ηδηφηεηεο, κε πεξηκεηξηθή θάιπςε κε λάηινλ γηα ζηεγαλνπνίεζε, κε αληνρή ζηελ πγξαζία θαη
κε δπλαηφηεηα ζπρλνχ θαζαξηζκνχ. Ζ ρεκηθή αληίζηαζε ζε θαζαξηζηηθά θαη απνιπκαληηθά πξντφληα ζα είλαη
πηζηνπνηεκέλε ζχκθσλα κε ην DIN 53168 (αηζαλφιε, ηζνπξνπαλφιε, Ζ2Ν). Δλδεηθηηθφο ηχπνο Knauf Tiles.
Ζ αλάξηεζε ηνπ ζθειεηνχ ηεο ςεπδνξνθήο ζα γίλεηαη κε γαιβαληζκέλεο ληίδεο Φ4mm/60cm θαη ζηηο δχν
θαηεπζχλζεηο, πνπ αλαξηψληαη απφ ζηέξεεο επηθάλεηεο ηνπ θέξνληνο νπιηζκνχ κε κεηαιιηθά βχζκαηα
ιακβάλνληαο ππφςε ηηο Ζ/Κ δηειεχζεηο. Ζ αθξαία αλάξηεζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζε απφζηαζε φρη
κεγαιχηεξε ησλ 30 εθ. απφ ηνλ ηνίρν. Πηηο ληίδεο πεξηιακβάλεηαη θαη εηδηθή ραιχβδηλε δηάηαμε (πεηαινχδα)
πνπ ξπζκίδεη ην χςνο.
Ν ζθειεηφο αλάξηεζεο απνηειείηαη απφ πιέγκα νδεγψλ ζηξαληδαξηζηψλ ζηνηρείσλ γαιβαληζκέλεο ιακαξίλαο
πνπ ε εκθαλήο πιεπξά ηνπο είλαη ειεθηξνζηαηηθά βακκέλε ζε ιεπθφ ρξψκα. Ζ θαηαζθεπή ηνπ ζθειεηνχ
γίλεηαη σο εμήο: Νη θχξηνη νδεγνί αλαξηψληαη απφ ηελ νξνθή ζε παξάιιειε απφζηαζε ησλ 1200mm κεηαμχ
ηνπο, αθνχ πξνεγνπκέλσο ηζνκνηξαζζεί ν ρψξνο θαη ηνπνζεηεζνχλ νη πεξηκεηξηθέο γσλίεο ζην χςνο πνπ ζα
αλαξηεζεί ε ςεπδνξνθή. Νη εγθάξζηνη νδεγνί θνπκπψλνπλ ηνπο θχξηνπο νδεγνχο ζε εηδηθέο ππνδνρέο θαη
ηνπνζεηνχληαη αλά 600mm ψζηε λα δεκηνπξγήζνπλ θάλαβν 600x1200mm. Πηε κέζε ησλ δχν εγθάξζησλ
νδεγψλ ππάξρνπλ εηδηθέο ππνδνρέο ψζηε λα θνπκπψζεη ν εγθάξζηνο νδεγφο κήθνπο 600mm γηα λα
δεκηνπξγεζεί θάλαβνο 600x600mm φπνπ ζα θαζίζνπλ νη πιάθεο. Ζ πεξηκεηξηθή γσλία ή θαλάιη ζα είλαη
ζηεξεσκέλε ζηνπο ηνίρνπο ζε κέγηζηεο απνζηάζεηο 450mm. Νπνηαδήπνηε πξφζζεηε θαηαζθεπή ζηελ
επηθάλεηα ηεο ςεπδνξνθήο (θσηηζηηθά ζψκαηα, ππξαληρλεπηέο, ζηφκηα αεξηζκνχ θιπ) ζα έρνπλ ηδηαίηεξε
αλάξηεζε απφ ηελ νξνθή γηα λα κελ θνξηίδνπλ ηηο ληίδεο ηνπ ζθειεηνχ ηεο ςεπδνξνθήο.
Ππκπεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ησλ εκθαλψλ ή κε ζηνηρείσλ ζηήξημεο ησλ πιαθψλ θαη
ηειεησκάησλ ηεο ςεπδνξνθήο, ε ξχζκηζε θαη ζηαζεξνπνίεζε ηνπ ζθειεηνχ αλάξηεζεο γηα ηελ εμαζθάιηζε
πιήξνπο επηπεδφηεηαο θαη νξηδνληίσζεο ηεο ςεπδνξνθήο, ε πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ησλ πιαθψλ, νη
ππνδνρέο θαη ε εξγαζία ηνπνζέηεζεο ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ, ζηνκίσλ εμαεξηζκνχ, ππξαληρλεπηψλ θηι
Ζ ζπλνιηθή επηθάλεηα ηεο λέαο ςεπδνξνθήο είλαη πεξίπνπ 32 m2.
2.3.Ρνηρνπεηάζκαηα γπςνζαλίδαο
Θα θαηαζθεπαζηνχλ λέα ηνηρνπεηάζκαηα-ρσξίζκαηα δπν νξαηψλ φςεσλ απφ γπςνζαλίδα, έηζη ψζηε λα
επηηεπρζεί ε αξρηηεθηνληθή δηάηαμε ησλ ρψξσλ ηεο Κνλάδαο Λνζειείαο Κεζνγεηαθήο Αλαηκίαο θαη
Γξεπαλνθπηηαξηθήο Λφζνπ φπσο απνηππψλεηαη ζηα ζρέδηα δηακφξθσζεο.
Πηνπο ρψξνπο ησλ WC αζζελψλ θαη πξνζσπηθνχ ηα λέα ηνηρνπεηάζκαηα-ρσξίζκαηα ζα θαηαζθεπαζηνχλ απφ
άλζπγξε γπςνζαλίδα.
Νη ρψξνη πνπ ζα θαηαζθεπαζηνχλ ηα ρσξίζκαηα απφ γπςνζαλίδα είλαη νη εμήο:


Θαηαζθεπή λένπ ηνηρνπεηάζκαηνο γηα ηε δηακφξθσζε ρψξνπ Γξαθείνπ Γηεπζπληή δηαζηάζεσλ
2,60x3,00m (πιάηνο x χςνο). Ρν ηνηρνπέηαζκα ζα εθηείλεηαη απφ ην δάπεδν έσο ηελ νξνθή. Πην
αλσηέξσ ηνηρνπέηαζκα ζα δεκηνπξγεζνχλ δπν (2) αλνίγκαηα γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηεο ζχξαο ηνπ ρψξνπ
θαη ελφο (1) ζηαζεξνχ θεγγίηε (παινζηαζίνπ) δηαζηάζεσλ 0,85x2,10m θαη 2,00x0,60m (ζε χςνο 2,00m
πεξίπνπ) αληίζηνηρα.
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Θαηαζθεπή λένπ ηνηρνπεηάζκαηνο γηα ηε δηακφξθσζε ρψξνπ Γξαθείν Ηαηξνχ δηαζηάζεσλ 4,80x3,50m.
Ρν ηνηρνπέηαζκα ζα εθηείλεηαη απφ ην δάπεδν έσο ηελ νξνθή. Θα δεκηνπξγεζεί άλνηγκα γηα ηελ
ηνπνζέηεζε ηεο ζχξαο ηνπ ρψξνπ δηαζηάζεσλ 0.85x2,10m
Θαηαζθεπή λένπ ηνηρνπεηάζκαηνο γηα ηε δηακφξθσζε ρψξνπ Απνζήθεο– Απνδπηεξίσλ δηαζηάζεσλ
3,90x2,30m. Ρν ηνηρνπέηαζκα ζα εθηείλεηαη απφ ην δάπεδν έσο χςνο 2,30m. Θα δεκηνπξγεζνχλ
άλνηγκα γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηεο ζχξαο ηνπ ρψξνπ δηαζηάζεσλ 0,85x2,10m
Θαηαζθεπή λένπ ηνηρνπεηάζκαηνο γηα ηε δηακφξθσζε ρψξνπ Πηάζεο Λνζειείαο δηαζηάζεσλ
4,30x2,30m. Ρν ηνηρνπέηαζκα ζα εθηείλεηαη απφ ην δάπεδν έσο χςνο 2,30m. Θα δεκηνπξγεζνχλ δχν
(2) αλνίγκαηα δηαζηάζεσλ 1,30x0,80m θαη 1,00x0,80m γηα ηελ ηνπνζέηεζε παινζηαζίσλ.
Θαηαζθεπή λένπ ηνηρνπεηάζκαηνο γηα ηε δηακφξθσζε ρψξνπ Θαιάκνπ Απνκφλσζεο δηαζηάζεσλ
3,70x3,25m. Ρν ηνηρνπέηαζκα ζα εθηείλεηαη απφ ην δάπεδν έσο ηελ νξνθή. Θα δεκηνπξγεζνχλ δπν (2)
αλνίγκαηα γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηεο ζχξαο ηνπ ρψξνπ θαη ελφο (1) ζηαζεξνχ θεγγίηε (παινζηαζίνπ) πξνο
ηε κεξηά ηεο Αίζνπζαο Κεηαγγίζεσλ 2 δηαζηάζεσλ 0,95x2,10m θαη 1,50x0,90m αληίζηνηρα.
Θαηαζθεπή λέσλ ηνηρνπεηαζκάησλ απφ άλζπγξε γπςνζαλίδα γηα ηε δηακφξθσζε ρψξσλ WC αζζελψλ
θαη WC πξνζσπηθνχ δηαζηάζεσλ 7,50x3,25m. Ρα ηνηρνπεηάζκαηα ζα εθηείλνληαη απφ ην δάπεδν έσο ηελ
νξνθή. Θα δεκηνπξγεζνχλ ζπλνιηθά ηέζζεξα (4) αλνίγκαηα γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ζπξψλ
δηαζηάζεσλ 0,85x2,10m (2 ηεκάρηα) , 0.75x2.10m (2 ηεκάρηα).

Ρα θαηαθφξπθα ρσξίζκαηα ζα ζηεξηρζνχλ ζε ζθειεηφ. Δηδηθά γσληφθξαλα, εζσηεξηθά ησλ ηνηρνδνκψλ, ζα
ηνπνζεηεζνχλ θαηά θχξην ιφγν εθαηέξσζελ ησλ ζπξψλ, ζηα ζεκεία πνπ ζρεκαηίδνληαη γσλίεο θαη ζηηο
απνιήμεηο ησλ ηνηρνπνηηψλ θαζψο θαη φπνπ αιινχ θξηζεί απαξαίηεην απφ ηελ Δπίβιεςε γηα ηελ ελίζρπζε ηεο
θαηαζθεπήο.
Γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ ηνηρνπεηαζκάησλ ζα ρξεζηκνπνηεζεί δηπιή θνηλή γπςνζαλίδα (ηχπνπ KNAUF) κε
πάρνο 2x12,50mm εθαηέξσζελ ζε θάζε πιεπξά ηεο ηνηρνπνηίαο θαη κε ελδηάκεζε κφλσζε απφ πεηξνβάκβαθα
πάρνπο 5cm. Ν ζθειεηφο ζα απνηειείηαη απφ γαιβαληζκέλνπο ζηξσηήξεο θαη νξζνζηάηεο δηαηνκήο
42x71,5x42, ηνπνζεηεκέλνπο αλά 40εθ. Ρν ζπλνιηθφ πάρνο ηνπ ηνηρνπεηάζκαηνο ζα είλαη 10cm.
Όπνπ απαηηείηαη λα γίλεη απφθξπςε Ζ/Κ εγθαηαζηάζεσλ, ζα θαηαζθεπαζηνχλ θνχηεια απφ γπςνζαλίδα „‟Ξ‟‟,
„‟Γ‟‟ κε κεηαιιηθφ ζθειεηφ θαη θαηάιιειεο ζπξίδεο επίζθεςεο.
Όια ηα αλσηέξσ ηνηρνπεηάζκαηα ζα παξαδνζνχλ ρξσκαηηζκέλα.
Πεκεηψλεηαη φηη φιεο νη θαηαθφξπθεο αθκέο ησλ εζσηεξηθψλ ηνίρσλ μεξάο δφκεζεο ζα πξνζηαηεπζνχλ απφ
εηδηθά γσληφθξαλα γαιβαληδέ, πξνηεηλφκελα απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ ζπζηήκαηνο. Ρα γσληφθξαλα απηά ζα
ζηνθαξηζηνχλ, ψζηε ε ηειηθή επηθάλεηα ησλ ηνηρνπεηαζκάησλ λα είλαη εληαία θαη ρσξίο πξνεμνρέο.
Ζ ζπλνιηθή επηθάλεηα ησλ λέσλ ηνηρνπεηαζκάησλ είλαη πεξίπνπ 95 m2.
2.4. Θχξεο
Θα ηνπνζεηεζνχλ εζσηεξηθέο ζχξεο ζηνπο λένπο ρψξνπο πνπ ζα δηακνξθσζνχλ θαη ζα αληηθαηαζηαζνχλ
πθηζηάκελεο εζσηεξηθέο ζχξεο ζηε Κνλάδα Λνζειείαο Κεζνγεηαθήο Αλαηκίαο θαη Γξεπαλνθπηηαξηθήο Λφζνπ
φπσο απνηππψλεηαη ζηα ζρέδηα δηακφξθσζεο.
Νη ρψξνη πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ λέεο εζσηεξηθέο ζχξεο είλαη νη εμήο:
α/α Σψξνο
1
Γξαθείν Γηεπζπληή
2
Γξαθείν Ηαηξνχ
3
Θάιακνο Απνκφλσζεο
4
Απνζήθε-Απνδπηήξηα
5
WC Ξξνζσπηθνχ
6
WC Αζζελψλ
7
WC Ξξνζάιακνο
8
Γηάδξνκνο-Αλακνλή
9
Αίζνπζα Κεηαγγίζεσλ 1
10
Αίζνπζα Κεηαγγίζεσλ 2
11
Δμσηεξηθφ Ηαηξείν
12
Δμσηεξηθφ Ηαηξείν
Πχλνιν

Ρεκάρηα
(Κνλφθπιιε)
(Κνλφθπιιε)
(Κνλφθπιιε)
(Κνλφθπιιε)
(Κνλφθπιιε)
(Κνλφθπιιε)
(Κνλφθπιιε)
(Κνλφθπιιε)
1 (Γίθπιιε)
1 (Γίθπιιε)
1 (Κνλφθπιιε)
1 (Ππξφκελε)
13
1
1
1
1
1
2
1
1

Γηαζηάζεηο
0,85x2,10m
0,85x2,10m
1,00x2,10m
0,85x2,10m
0,85x2,10m
0,75x2,10m
0,85x2,10m
1,25x2,10m
1,35x2,20m
1,40x2,20m
0,85x2,20m
0,90x2,10m

Ζ ζχξα κεηαμχ ηεο Αίζνπζαο Κεηαγγίζεσλ 1 θαη Αίζνπζαο Κεηαγγίζεσλ 2 ζα θαηαξγεζεί θαη ζα
δεκηνπξγεζεί ειεχζεξν άλνηγκα κεηαμχ ησλ αλσηέξσ ρψξσλ.
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Γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηεο ζχξαο ζηελ Αίζνπζα Κεηαγγίζεσλ 2 ζα δηακνξθσζεί ην θαηάιιειν άλνηγκα
Θα αληηθαηαζηαζνχλ/ηνπνζεηεζνχλ θαη νη αληίζηνηρεο θάζεο ησλ αλσηέξσ ζπξψλ. Νη θάζεο ησλ ζπξψλ ζα
είλαη κεηαιιηθέο κε εμαίξεζε ηηο θάζεο ησλ ζπξψλ ηνπ WC πνπ ζα είλαη μχιηλεο. Νη κεηαιιηθέο θάζεο ζα
δηαζέηνπλ ιάζηηρν πεξηκεηξηθά.
Νη ζχξεο πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζα είλαη κε επέλδπζε HPL (High Pressure Laminate) κε ηειηθή επέλδπζε έλα
αλζεθηηθφ ζχζηεκα πνιιαπιψλ ζηξψζεσλ θχιισλ ραξηηνχ εκπνηηζκέλα κε εηδηθέο ξεηίλεο.
Ρν ζπξφθπιιν ζα έρεη μχιηλν πιαίζην απφ ιεπθή μπιεία Πνπεδίαο, γεκηζκέλν κε ζηαζεξνπνηεηηθφ ππξήλα απφ
ραξηνθπςέιε πάρνπο 35mm εκπνηηζκέλε κε ξεηίλε, θαιπκκέλν θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο κε πξεζαξηζηφ MDF
πάρνπο 6mm θαη θηικ HPL θαη πεξηκεηξηθφ finger joint 40mm κε εζσηεξηθή ελίζρπζε ζηελ θιεηδαξηά θαη
ζηνπο κεληεζέδεο φπσο θαη ζην θάησ κέξνο ηνπ ζπξφθπιινπ. Θα δηαζέηεη ηξεηο κεληεζέδεο επαξθνχο
ζηήξημεο (βαξέσο ηχπνπ), εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ πφκνιν θαη θιεηδαξηά, ξνδέηεο, ζηφπεξ, κεραληζκφ
επαλαθνξάο, πιάθα πξνζηαζίαο απφ αλσδηνκέλν θαη γπαιηζκέλν αινπκίλην χςνπο 20cm θαζ‟ φιν ην πιάηνο
ηεο ζχξαο. Ρν ρξψκα ησλ ζπξφθπιισλ θαη ησλ θαζσκάησλ απηψλ ζα είλαη επηινγήο ηεο Δπίβιεςεο.
Πηελ ηνπνζέηεζε ησλ ζπξψλ θαη ησλ θαζσκάησλ πεξηιακβάλεηαη θαη ε απνθαηάζηαζε ηεο ηνηρνπνηίαο ησλ
ρψξσλ θαη ηα κεξεκέηηα πάζεο θχζεσο.
2.5. Θαηαζθεπή ρψξσλ WC
Θα πξαγκαηνπνηεζεί θαηαζθεπή ρψξσλ WC αζζελψλ θαη πξνζσπηθνχ ζηεΚνλάδα Λνζειείαο Κεζνγεηαθήο
Αλαηκίαο θαη Γξεπαλνθπηηαξηθήο Λφζνπ ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα αξρηηεθηνληθήο δηακφξθσζεο ησλ ρψξσλ.
Νη εξγαζίεο αλαθαηαζθεπήο ησλ ρψξσλ WC είλαη νη αθφινπζεο:
α. Ξιήξεο θαηαζθεπή ηεο εγθαηάζηαζεο χδξεπζεο. Ζ εγθαηάζηαζε χδξεπζεο ζα αλαθαηαζθεπαζηεί πιήξσο
απφ ηηο πιεζηέζηεξεο θεληξηθέο ζηήιεο (ή ζπιιέθηεο) δηαλνκήο θξχνπ θαη δεζηνχ λεξνχ ηνπ Ηζνγείνπ ηνπ
Θηηξίνπ Α κέρξη ηνπο πδξαπιηθνχο ππνδνρείο ησλ WC πνπ ζα εμππεξεηεί:
α/α
1
2

δξαπιηθνί ππνδνρείο ρψξνπ WC αζζελψλ
Ιεθάλεο x 2
Ληπηήξαο x 1 (Ξξνζάιακνο)

α/α
1
2

δξαπιηθνί ππνδνρείο ρψξνπ WC πξνζσπηθνχ
Ιεθάλε
Ληπηήξα

Πηελ αλαρψξεζε ησλ ζσιελψζεσλ απφ ηηο θεληξηθέο ζηήιεο (ή ηνπο ζπιιέθηεο) ζα ηνπνζεηεζνχλ βαιβίδεο
δηαθνπήο. Ζ εγθαηάζηαζε χδξεπζεο ζα θαηαζθεπαζηεί απφ επελδεδπκέλν ραιθνζσιήλα Φ15x1.0 θαηάιιειν
γηα εγθαηαζηάζεηο χδξεπζεο θαη ζχκθσλν κε ην ΔΛ1057. Ζ εγθαηάζηαζε χδξεπζεο πξνο ηηο ιεθάλεο ζα
παξέρεη κφλν θξχν λεξφ ρξήζεο. Ζ εγθαηάζηαζε χδξεπζεο πξνο ηνπο ληπηήξεο ζα παξέρεη θξχν θαη δεζηφ
λεξφ ρξήζεο. Πε θάζε ληπηήξα ζα ηνπνζεηεζεί θαηλνχξηα αλακηθηηθή κπαηαξία δεζηνχ/θξχνπ λεξνχ.
Ζ εγθαηάζηαζε ησλ ζσιελψζεσλ χδξεπζεο απφ ηηο ζηήιεο χδξεπζεο (ή ηνπο ζπιιέθηεο) κέρξη ηηο ιήςεηο
ησλ πδξαπιηθψλ ππνδνρέσλ ζα θαηαζθεπαζηεί εληφο ηεο ηνηρνπνηίαο ή εληφο ηεο ςεπδνξνθήο θαη ζε θάζε
πεξίπησζε δε ζα είλαη νξαηή. Νη ζσιελψζεηο ζα ζηεξίδνληαη κε θαηάιιεια ζηεξίγκαηα ζε κφληκα νηθνδνκηθά
ζηνηρεία αλά 3κ πεξίπνπ. Θαηά ηε ζηήξημε ησλ ζσιελψζεσλ ζα ιεθζεί κέξηκλα γηα ηελ ειεχζεξε
κεηαθίλεζε ηνπο θαη ηελ παξαιαβή ησλ επηκεθχλζεσλ ηνπο ιφγσ ζπζηνιψλ-δηαζηνιψλ.
Ξξηλ απφ θάζε πδξαπιηθφ ππνδνρέα ηφζν ζην δεζηφ φζν θαη ζην θξχν λεξφ ζα ηνπνζεηεζεί νξεηράιθηλνο
δηαθφπηεο απνκφλσζεο. Ζ ζχλδεζε ησλ αλακηθηήξσλ ζα γίλεη κε νξεηράιθηλνπο επηρξσκησκέλνπο ζσιήλεο
δηακέηξνπ 11mm.
Βαιβίδεο δηαθνπήο
Ζ νλνκαζηηθή πίεζε φισλ ησλ βαιβίδσλ ζα είλαη 10bar. Νη βαιβίδεο ζα είλαη ηχπνπ ζθαίξαο (ball valves) κε
ζηξεθφκελν ζηέιερνο, θαηά DIN 3844-ND 16, θνριησηέο, νξεηράιθηλεο, κε έδξα απφ TEFLON θαηάιιειεο γηα
ζεξκφ λεξφ.
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Θα είλαη δηακέηξνπ 1/2" ή 3/4", νξεηράιθηλνο, επηρξσκησκέλνο, ηχπνπ εζσηεξηθήο αλάκημεο, θαηάιιεινο γηα
εγθαηάζηαζε πάλσ ζην ληπηήξα. Νη δηαζηάζεηο ηνπ ζηξεθφκελνπ ξάκθνπο ηνπ αλακηθηήξα πξέπεη λα είλαη
αληίζηνηρεο κε ηηο δηαζηάζεηο ηνπ ληπηήξα πνπ εμππεξεηεί. Νη ρεηξνιαβέο ησλ δηαθνπηψλ ηχπνπ "ζηαπξφο" ζα
θέξνπλ ελδεηθηηθφ ζήκα ηνπ πξννξηζκνχ ηνπο.
β. Ξιήξεο θαηαζθεπή ηεο εγθαηάζηαζεο απνρέηεπζεο. Ζ εγθαηάζηαζε απνρέηεπζεο ζα θαηαζθεπαζηεί
πιήξσο απφ ηνπο πδξαπιηθνχο ππνδνρείο ησλ WC πνπ ζα εμππεξεηεί κέρξη ην θξεάηην απνρέηεπζεο εληφο
ηεο Αίζνπζαο Κεηαγγίζεσλ 2.
Ζ εγθαηάζηαζε απνρέηεπζεο ζα θαηαζθεπαζηεί απφ πιαζηηθνχο ζσιήλεο PVC 6 Atm. Όιεο νη νξηδφληηεο
ζσιελψζεηο απνρέηεπζεο ζα έρνπλ θιίζε 3% θαη ζηηο αιιαγέο θαηεχζπλζεο ζα πξνβιέπνληαη ηάπεο
θαζαξηζκνχ.
Θα θαηαζθεπαζηνχλ ηα νξηδφληηα θαη θαηαθφξπθα ηκήκαηα ηνπ δηθηχνπ απνρέηεπζεο απφ ηνπο ληπηήξεο ηνπ
WC πξνο ην ζηθφλη δαπέδνπ ηνπ WC κε ζσιήλεο Φ40.
Θα θαηαζθεπαζηνχλ ηα νξηδφληηα θαη θαηαθφξπθα ηκήκαηα ηνπ δηθηχνπ απνρέηεπζεο απφ ηηο ιεθάλεο ησλ
WC πξνο ην θξεάηην απνρέηεπζεο κε ζσιήλεο Φ100.
Θα θαηαζθεπαζηνχλ ηα νξηδφληηα ηκήκαηα ηνπ δηθηχνπ απνρέηεπζεο απφ ην ζηθφλη δαπέδνπ ηνπ WC πξνο
ην θξεάηην απνρέηεπζεο κε ζσιήλεο Φ70.
Ζ φδεπζε ησλ νξηδφληησλ ζσιελψζεσλ απνρέηεπζεο ζα πξαγκαηνπνηεζεί θάησ απφ ην δάπεδν ησλ ρψξσλ
ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Δπίβιεςεο. Θα πξαγκαηνπνηεζεί θαηάιιειε ππεξχςσζε ησλ δαπέδνπ ησλ
ρψξσλ ησλ WC πεξίπνπ 10cm κε ηζηκεληνθνλία γηα ηελ επίηεπμε θιίζεο ησλ ζσιήλσλ απνρέηεπζεο
ηνπιάρηζηνλ 3%. Ρπρφλ νξαηά ηκήκαηα ησλ ζσιελψζεσλ ζα θαιπθζνχλ απφ θνχηειν γπςνζαλίδαο κε
θαηάιιειε πξφβιεςε γηα ηε ζχλδεζε ησλ πδξαπιηθψλ ππνδνρέσλ.
γ. Δγθαηάζηαζε λέσλ εηδψλ πγηεηλήο ζην ρψξν ηνπ WC. Όια ηα είδε πγηεηλήο θαη ηα εμαξηήκαηά ηνπο ζηνπο
ρψξνπο WC ζα είλαη πξψηεο δηαινγήο θαη ζα παξαδνζνχλ κεηά ηηο εξγαζίεο πάθησζεο ηνπο θαη ζχλδεζεο κε
δίθηπα χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο ζε άξηζηε θαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγηά.
Πηνλ ρψξν ησλ WC ζα ηνπνζεηεζνχλ:
 Ρξεηο (3) ιεθάλεο θαζεκέλνπ ηχπνπ ρακειήο πίεζεο, απφ παιψδε πνξζειάλε ιεπθνχ ρξψκαηνο
δηαζηάζεσλ 66x36cm θαη θάζε κία ζα είλαη εθνδηαζκέλε κε ηα έμεο εμαξηήκαηα: έλαλ κεραληζκφ πιχζεο
(θαδαλάθη), κηα ραξηνζήθε, θάιπκκα ιεπθνχ ρξψκαηνο θαη κηθξνυιηθά εγθαηάζηαζεο θαη ζχλδεζεο.
 Γχν (2) ληπηήξεο απφ παιψδε πνξζειάλε δηαζηάζεσλ 55x46 cm, πιήξεηο. Ξεξηιακβάλνληαη γηα θάζε
ληπηήξα απφ κηα αλακηθηηθή κπαηαξία ληπηήξα, βαιβίδα, νζκνπαγίδα, ζηθφλη, ζαπνπλνζήθε, θξίθνο ή
βέξγα πεηζέηαο, θαζξέπηε επίηνηρν ρσξίο πξνζζήθε κφιπβδνπ δηαζηάζεσλ 60x40cm θαη φια ηα πιηθά θαη
κηθξνυιηθά εγθαηάζηαζεο θαη ζχλδεζεο.
Δλδεηθηηθφο ηχπνο ιεθάλεο-ληπηήξα ζεηξά Simplicity ηεο Ideal Standard.
δ. Δπίζηξσζε ηνπ δαπέδνπ θαη ηεο ηνηρνπνηίαο ησλ ρψξσλ WC (αζζελψλ, πξνζσπηθνχ θαη πξνζάιακν) κέρξη
χςνπο 2,20κ κε θεξακηθά πιαθίδηα α‟ πνηφηεηαο (πξνηεηλφκελεο δηαζηάζεηο 30Σ30cm.) έγρξσκα,
αληηνιηζζεηηθά κε καη επηθάλεηα, κεδεληθήο πδαηναπνξξνθεηηθφηεηαο, αληνρήο ζε απφηξηςε “GROUP4”. Ρα
πιαθίδηα ζα έρνπλ κεγάιε κεραληθή αληνρή θαη ηε κέγηζηε αληίζηαζε ζε θάζε είδνπο θζνξά ζην πέξαζκα
ηνπ ρξφλνπ, ηχπνπ FilkeramJohnson ή παξφκνηνπ.
Ρα πιαθίδηα ζα ηνπνζεηεζνχλ κε αξκνχο 2mm, κε θφιια ζπκβαηή κε ηελ ππάξρνπζα ππνδνκή θαη ζε θαιά
θαζαξηζκέλε επηθάλεηα. Ρν ζηνθάξηζκα ησλ αξκψλ ζα γίλεη ηελ επνκέλε ηεο ηνπνζέηεζεο κε ζπάηνπια απφ
ιάζηηρν θαη ζα επαθνινπζήζεη επνμεηδηθφ πιηθφ, ζπκβαηφ κε ηα θεξακηθά πιαθίδηα. Ξξηλ απφ ηελ
ηνπνζέηεζε ησλ πιαθηδίσλ, νη επηθάλεηεο πξνο επίζηξσζε ζα πεξαζηνχλ κε αζθαιηζηηθφ βεξλίθη γηα λα
δεκηνπξγεζεί θξάγκα πδξαηκψλ. Πηνλ αξκφ ηεο γσλίαο ηνπ δαπέδνπ κε ηνπο ηνίρνπο ζα ηνπνζεηεζεί
θνξδφλη αθξψδνπο πιηθνχ θαη ζηεγαλνπνηεηηθή καζηίρα.
Ρέινο ζα γίλεη επηκειήο θαζαξηζκφο ησλ ηειηθψλ επηθαλεηψλ θαη δηακφξθσζε νπψλ γηα ηελ δηέιεπζε
πδξαπιηθψλ ζσιελψζεσλ θιπ. Ξεξηιακβάλεηαη ε πιήξεο πεξαησκέλε εξγαζία ράξαμεο ζρεδίνπ,
ηνπνζέηεζεο, αξκνιφγεζεο, θαζαξηζκνχ, κε πιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ.
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Θα γίλεη έιεγρνο θαη έγθξηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ θεξακηθψλ πιαθηδίσλ πξηλ ηνπνζεηεζνχλ απφ ηελ Δπίβιεςε.
Νη απνρξψζεηο δχλαηαη λα είλαη πεξηζζφηεξεο απφ κία.
Ζ επηθάλεηα ηνπ δαπέδνπ θαη ηεο ηνηρνπνηίαο ησλ ρψξσλ WC πνπ ζα θαιπθζνχλ κε θεξακηθά πιαθίδηα είλαη
πεξίπνπ 60,00 m2.
ε. Θα ηνπνζεηεζεί ςεπδνξνθή ζηνπο ρψξνπο ηνπ WC (φπσο αλαθέξεηαη ζε αλσηέξσ παξάγξαθν ησλ
ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ)
ζη. Θα ηνπνζεηεζεί ζχζηεκα εμαεξηζκνχ ζηνπο ρψξνπο ηνπ WC (φπσο αλαθέξεηαη ζε αθφινπζε παξάγξαθν
ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ)
2.6.Φξεάηην απνρέηεπζεο
Θα αληηθαηαζηαζεί ην πθηζηάκελν θξεάηην απνρέηεπζεο ζηελ Αίζνπζα Κεηαγγίζεσλ 2 φπνπ θαη ζα ζπλδεζεί
ε εγθαηάζηαζε απνρέηεπζεο ησλ λέσλ WC ηεο Κνλάδαο Λνζειείαο Κεζνγεηαθήο Αλαηκίαο θαη
Γξεπαλνθπηηαξηθήο Λφζνπ κε λέν θξεάηην δηαζηάζεσλ 50x40cm. Θα πξαγκαηνπνηεζεί απνμήισζε ηνπ
πθηζηάκελνπ θξεαηίσλ θαη εγθαηάζηαζε ηνπ λένπ θξεαηίνπ θαη δηαζχλδεζε απηνχ κε ηηο πθηζηάκελεο θαη
λέεο ζσιελψζεηο ηεο εγθαηάζηαζεο απνρέηεπζεο ησλ ρψξσλ.
Ρν θάιπκκα ηνπ θξεαηίνπ ζα επελδπζεί κε ην αληίζηνηρν δάπεδν ηνπ ρψξνπ ψζηε λα δεκηνπξγεζεί εληαίν θαη
θαιαίζζεην απνηέιεζκα, ρσξίο φκσο λα απνθξχπηεηαη ε ζέζε ηνπ θξεαηίνπ.
Ρν θξεάηην ζα είλαη απφ πιαζηηθφ (πνιππξνππιέλην), κε εμαηξεηηθή ρεκηθή αληνρή ζε νηθηαθά απφβιεηα θαη
ζε ζπλήζε ρεκηθά, ιεία εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή επηθάλεηα, εμφδνπο Φ40, Φ70, Φ100 θαη Φ125 θαη ζα
ζπλνδεχεηαη απφ αληίζηνηρν θάιπκκα.
Πηελ ηνπνζέηεζε ηνπ θξεαηίνπ απνρέηεπζεο ζπκπεξηιακβάλνληαη φιεο νη απαξαίηεηεο νηθνδνκηθέο εξγαζίεο
γηα ηελ ελζσκάησζή ηνπ ζην δάπεδν ηνπ ρψξνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο απνθαηάζηαζεο ηνπ δαπέδνπ
θαη νη κεραλνινγηθέο εξγαζίεο γηα ηε δηαζχλδεζή ηνπ κε ηηο ζσιελψζεηο ηεο εγθαηάζηαζεο απνρέηεπζεο.
2.7. Πηαζεξά θνπθψκαηα αινπκηλίνπ
Θα γίλεη ηνπνζέηεζε ζηαζεξψλ θνπθσκάησλ αινπκηλίνπ κε δηάθαλν παινπίλαθα ζηνπο εμήο ρψξνπο ηεο
Κνλάδαο Λνζειείαο Κεζνγεηαθήο Αλαηκίαο θαη Γξεπαλνθπηηαξηθήο Λφζνπ:
α/α
1

ΣΥΟΝΠ
Γξαθείν Γηεπζπληή

ΡΔΚΑΣΗΑ
1

2

Πηάζε Λνζειείαο

2

3

Θάιακνο Απνκφλσζεο

1

ΓΗΑΠΡΑΠΔΗΠ
2,00x0,60m
1,30x0,80m
1,00x0,80m
1,50x0,90m

Ρν πξνθίι αινπκηλίνπ ζα είλαη πηζηνπνηεκέλν θαηά ISO 9000 παξαγσγηθή δηαδηθαζία, ειεθηξνζηαηηθά
βακκέλν ζε ρξψκα ιεπθφ θαη ζα δηαζέηεη ιάζηηρν ζηεγαλνπνίεζεο. Νη παινπίλαθεο ζα είλαη δηπινί 4/6/4mm.
2.8.Δζσηεξηθά ζθίαζηξα παξαζχξσλ
Πηα παξάζπξα ησλ ρψξσλ ηεο Κνλάδαο Λνζειείαο Κεζνγεηαθήο Αλαηκίαο θαη Γξεπαλνθπηηαξηθήο Λφζνπ ζα
ηνπνζεηεζνχλ ζπζηήκαηα εζσηεξηθήο ζθίαζεο ηχπνπ ξφιεξ, ελδεηθηηθψλ δηαζηάζεσλ 100x200cm.
Ρα αλσηέξσ ζθίαζηξα ζα απνηεινχληαη απφ νξηδφληην άμνλα ζηήξημεο – πεξηζηξνθήο, εηδηθφ αληειηαθφ
χθαζκα θαη κεραληζκφ πνπ επηηξέπεη ηελ θαηαθφξπθε θίλεζε ηνπ πθάζκαηνο. Ν άμνλαο ζα ζηεξεψλεηαη ζην
πξέθη ηνπ παξαζχξνπ ή ζηελ νξνθή. Ζ θίλεζε ηνπ πθάζκαηνο ζα γίλεηαη κε ηε ρξήζε κεραληζκνχ αιπζίδαο,
ν νπνίνο ζα επηηξέπεη ηε ξχζκηζε ηεο αθξηβνχο ζέζεο ηνπ πθάζκαηνο, ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε επηζπκεηή
ζθίαζε ηνπ ρψξνπ.
Αλαιπηηθά ηα εμαξηήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο ζθίαζεο είλαη:
α) Δληζρπκέλνο κεραληζκφο πεξηζηξνθήο κε αιπζίδα, κε εηδηθέο εζνρέο γηα αζθαιή ηνπνζέηεζε ζηα
ζηεξίγκαηά ηνπ, θαηαζθεπαζκέλνο απφ ιεπθφ ή γθξη πιαζηηθφ πιηθφ. Θα δηαζέηεη ελζσκαησκέλν κεηαιιηθφ
ζπηξάι ζηαζεξνπνίεζεο ζέζεσο ψζηε λα εκπνδίδεηαη ε πεξηζηξνθή ηνπ ξφιεξ ρσξίο ηε ρξήζε ηεο αιπζίδαο.
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β) Ρα ζηεξίγκαηά ηνπ ζα είλαη κεηαιιηθά ρξψκαηνο ιεπθνχ ή γθξη κε δπλαηφηεηα ηνπνζέηεζεο ζε ηνίρν ή
νξνθή.
γ) Ν ζσιήλαο πεξηηχιημεο ηνπ πθάζκαηνο, ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ αινπκίλην θαη λα έρεη εηδηθή
εγθνπή γηα ηελ εηζαγσγή ηεο κπαλέιαο γηα ηε ζηαζεξνπνίεζε ηνπ πθάζκαηνο.
δ) Ρν θαησθάζη, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη σο αληίβαξν γηα λα δηαηεξείηαη ην χθαζκα ηελησκέλν, ζα είλαη
ζσιήλαο θαηαζθεπαζκέλνο απφ αλσδηνκέλν αινπκίλην ρξψκαηνο αζεκί κε εηδηθή εγθνπή γηα ηελ εηζαγσγή
ηεο κπαλέιαο.
ε) Νη ηάπεο ηνπ θαησθαζηνχ ζα είλαη ζηξφγγπιεο, θαηαζθεπαζκέλεο απφ πιαζηηθφ ρξψκαηνο γθξη ή ιεπθφ, κε
ρξήζε δηαθνζκεηηθή.
ζη) Ζ αιπζίδα ζα είλαη ηχπνπ κπίιηαο, θαηαζθεπαζκέλε απφ ιεπθφ ή γθξη πιαζηηθφ πιηθφ.
Ρα ζπζηήκαηα ζθίαζεο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθφ CE ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο ηνπο, ην
νπνίν ζα πξέπεη λα θαηαηεζεί ζηελ Δπίβιεςε.
Γείγκαηα ησλ πξνζθεξφκελσλ ζπζηεκάησλ ζθίαζεο ζα πξνζθνκηζηνχλ ζηελ Δπίβιεςε πξνο έγθξηζε.
Ρα ζπλνιηθά ηεκάρηα ησλ ζπζηεκάησλ ζθίαζεο είλαη έληεθα (11).
2.9. Πήηεο παξαζχξσλ
Πηα ηέζζεξα παξάζπξα ηεο Αίζνπζαο Κεηαγγίζεσλ 2, ηνπ Θαιάκνπ Απνκφλσζεο θαη ηνπ Ξξνζάιακνπ
WCηεο Κνλάδαο Λνζειείαο Κεζνγεηαθήο Αλαηκίαο θαη Γξεπαλνθπηηαξηθήο Λφζνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζήηεο.
Νη ζήηεο ζα ηνπνζεηεζνχλ ζηελ εμσηεξηθή πιεπξά ησλ θνπθσκάησλ, κεηαμχ θνπθψκαηνο θαη παληδνπξηνχ,
κε πιαίζην αινπκηλίνπ ελδεηθηηθψλ δηαζηάζεσλ 80x180cm. Ρν πιαίζην ζα είλαη ζε ρξψκα γθξη, βακκέλν κε
ειεθηξνζηαηηθή βαθή.
Νη ζήηεο ζα είλαη θάζεηεο θίλεζεο, κε εηδηθφ παινεληζρπκέλν, ίζην θαη άθαπζην, παλί ηχπνπ Fiberglass. Νη
νδεγνί ησλ ζεηψλ ζα δηαζέηνπλ αληηαλεκηθφ εληζρπκέλν βνπξηζάθη θαη κεραληζκφ θξέλνπ ψζηε λα
εμαζθαιίδεηαη ε νκαιή θαη ειεγρφκελε θίλεζή ηνπο.
Ρα ζπλνιηθά ηεκάρηα ησλ ζίησλ είλαη ηέζζεξα (4).
2.10. Απνθαηάζηαζε επηρξηζκάησλ
Πηηο επηθάλεηεο ησλ ρψξσλ ηεο Κνλάδαο Λνζειείαο Κεζνγεηαθήο Αλαηκίαο θαη Γξεπαλνθπηηαξηθήο Λφζνπ
πνπ έγηλαλ νη θαζαηξέζεηο ηνηρνπνηηψλ, ζαζξψλ επηρξηζκάησλ θαη απνμειψζεηο επελδχζεσλ ηνηρνπνηίαο ζα
γίλεη απνθαηάζηαζε ησλ επηρξηζκάησλ απηψλ.
Θα θαηαζθεπαζζνχλ ζε 3 ζηξψζεηο. Ξξψηε ζηξψζε κε ηζηκεληνθνλίακα ησλ 450kg ηζηκέληνπ κε άκκν
ιαηνκείνπ κεζφθνθθε (1:3) πνπ ζα θαιχςεη φιεο ηηο πξνο επίρξηζε επηθάλεηεο ψζηε λα κε δηαθξίλεηαη ην
ππφζηξσκα. Ξάρνο ζηξψζεο 5mm. Γεχηεξε ζηξψζε ιάζπσκα κε αζβεζηνθνλίακα 1:2 ή 1:2,5 ησλ 150kg
ηζηκέληνπ κε άκκν ιαηνκείνπ κεζφθνθθε. Θαηαζθεπάδεηαη κε θαηαθφξπθνπο θαη ζπλεπίπεδνπο νδεγνχο φπνπ
απαηηείηαη, πιάηνπο 10cm θαη 24 ψξεο κε ην πεηαρηφ. Ξάρνο 15mm. Ρξίηε ζηξψζε ηξηθηφ κε
καξκαξνθνλίακα 1:2 ή 1:2,5 ησλ 150kg ιεπθνχ ηζηκέληνπ κε ιεπηφθνθθε άκκν ιεπθνχ καξκάξνπ.
Δθφζνλ απαηηεζεί ζα εθαξκνζηεί πιέγκα πάλσ ζηελ πξψηε ζηξψζε επηρξίζκαηνο γηα πξνζηαζία ηεο
επηθάλεηαο ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαη ησλ νπιηζκψλ θαη πξνο απνθπγή ξεγκαηψζεσλ.
Ζ ζπλνιηθή επηθάλεηα ησλ επηρξηζκάησλ πνπ ζα απνθαηαζηαζνχλ είλαη πεξίπνπ 30 m2.
2.11.Σξσκαηηζκνί
2.11.1 Σξσκαηηζκνί ηνηρνπνηίαο
Όιεο νη ηνηρνπνηίεο θαη ηα λέα ηνηρνπεηάζκαηα γπςνζαλίδαο ησλ ρψξσλ ηεο Κνλάδαο Λνζειείαο
Κεζνγεηαθήο Αλαηκίαο θαη Γξεπαλνθπηηαξηθήο Λφζνπ ζα ρξσκαηηζηνχλ.
Θα γίλεη ηνπηθή απφμεζε ησλ παιαηψλ ρξσκαηηζκψλ φπνπ είλαη απαξαίηεην (θνπζθψκαηα, ξσγκέο,
απνθνιιήζεηο θηι.) - ηξίςηκν - ζηνθάξηζκα - θάιπςε νπψλ – ηξίςηκν γηα ιείαλζε – αζηάξσκα θαη πέξαζκα
ΓΗΑΘΖΟΜΖ Φ169/2022 (ΔΠΖΓΖΠ 172781)

Πειίδα 51

Γ.Λ.Α. «ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ»

22PROC011384757 2022-10-07

δχν (2) ρεξηψλ κε νηθνινγηθφ αληηµηθξνβηαθφ πιαζηηθφ ρξψκα απφρξσζεο επηινγήο ηεο Δπίβιεςεο. Δπηπιένλ,
ζηνπο ρψξνπο ησλ WC ζα ρξεζηκνπνηεζεί νηθνινγηθφ αληηκνπριηθφ πιαζηηθφ ρξψκα.
Όιεο νη επηθάλεηεο ζα ειεγρζνχλ πξνζεθηηθά, ζα γίλνπλ απνμέζεηο ησλ παιαηψλ ρξσκάησλ φπνπ είλαη
απαξαίηεηεο θαη επηδηνξζψζεηο θαη φπνπ ρξεηαζζεί ζα γίλνπλ ηα απαξαίηεηα κεξεκέηηα κε ρξήζε αθξπιηθνχ
ζηφθνπ, ν νπνίνο ζα έρεη άξηζηε πξφζθπζε κε ην ππφζηξσκα θαη κεγάιε αληνρή ζηα ζθαζίκαηα
πξνζδίδνληαο κία ιεία θαη αλζεθηηθή επηθάλεηα ρσξίο αηέιεηεο ηθαλή λα δερζεί θαηάιιεια ην ππφζηξσκα
βάζεσο θαη ην πιαζηηθφ ρξψκα.
Ζ αλσηέξσ εξγαζία ζα νινθιεξσζεί κε εμνκάιπλζε ησλ αηειεηψλ κε ηξηβίδη γηα ηελ επίηεπμε απνιχησο
ιείαο επηθάλεηαο.
Κεηά ην ηξίςηκν, νη επηθάλεηεο ησλ ηνίρσλ ζα θαζαξηζηνχλ απφ ηηο ζθφλεο θαη ζα πεξαζηνχλ κηα ζηξψζε
αθξπιηθφ αζηάξη λεξνχ, άνζκν κε ηζρπξή πξφζθπζε θαη κεγάιε δηεηζδπηηθφηεηα, θηιηθφ ζην ρξήζηε θαη ην
πεξηβάιινλ, ε αξαίσζε ηνπ νπνίνπ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο πξνκεζεχηξηαο εηαηξείαο.
Ρέινο φιεο νη εζσηεξηθέο επηθάλεηεο ζα ρξσκαηηζηνχλ κε πιαζηηθφ νηθνινγηθφ ρξψκα ζε δπν ζηξψζεηο.
Όπνπ απαηηείηαη, ζα πεξαζηνχλ ηφζεο επηπιένλ ζηξψζεηο, φζεο ρξεηάδεηαη, ψζηε ην απνηέιεζκα ησλ
ηειηθψλ ρξσκαηηζκψλ λα είλαη νκνηνγελέο θαη ιείν.
Ρα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη άξηζηεο πνηφηεηαο, θηιηθά ζην ρξήζηε θαη ην πεξηβάιινλ,
ζπκβαηά κε ην ππάξρνλ πιηθφ ππνζηξψκαηνο ησλ εθάζηνηε επηθαλεηψλ.
Ρα ρξψκαηα ζα πξέπεη λα έρνπλ κεγάιε θαιππηηθφηεηα, λα έρνπλ θαιφ ζηξψζηκν, κε αληνρή ζηηο
ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ εθαξκφδνληαη, ζην πιχζηκν θαη ηξίςηκν κε ζπλεζηζκέλα απνξξππαληηθά,
ζπλήζε αληηζεπηηθά θαη ινηπά αξαηά ρεκηθά δηαιχκαηα ψζηε λα παξακέλεη ζηαζεξή ε απφρξσζή ηνπο θαη λα
κελ επλννχλ ηελ αλάπηπμε κηθξννξγαληζκψλ θαη κπθήησλ.
Ζ επηινγή ηεο απφρξσζεο ησλ ρξσκάησλ ζα γίλεη ζε ζπλελλφεζε κε ηελ Δπίβιεςε θαη ηνπο ππεχζπλνπο ηεο
Κνλάδαο Λνζειείαο Κεζνγεηαθήο Αλαηκίαο θαη Γξεπαλνθπηηαξηθήο Λφζνπ.
Ξξνδηαγξαθέο πιηθψλ ρξσκαηηζκνχ ηνηρνπνηίαο:




Αθξπιηθφο ζηφθνο νηθνδνκψλ : ελδεηθηηθφο ηχπνο: SMALTOFILL ηεο Vechro
Νηθνινγηθφ αθξπιηθφ πδαηνδηαιπηφ αζηάξη, ελδεηθηηθφο ηχπνο: SMALTOPLUSUniversalPrimer ηεο Vechro.
Νηθνινγηθφ & Αληηκηθξνβηαθφ πιαζηηθφ ρξψκα, ελδεηθηηθφο ηχπνο: SMALTOPLASTSILK ηεο Vechro.

Ζ ζπλνιηθή επηθάλεηα ησλ ηνηρνπνηηψλ θαη ηνηρνπεηαζκάησλ πνπ ζα ρξσκαηηζηνχλ είλαη πεξίπνπ 420 m2
Ξαξαηήξεζε : Ρα ρξψκαηα πνπ απαηηνχληαη γηα ηνπο ρξσκαηηζκνχο ηνηρνπνηηψλ ζα ηα πξνκεζεχζεη ην
Λνζνθνκείν.
2.11.2 Σξσκαηηζκνί μχιηλσλ θνπθσκάησλ
Όιεο ηα μχιηλα θνπθψκαηα ησλ ρψξσλ
Γξεπαλνθπηηαξηθήο Λφζνπ ζα ρξσκαηηζηνχλ.

ηεο

Κνλάδαο

Λνζειείαο

Κεζνγεηαθήο

Αλαηκίαο

θαη

Θα ρξσκαηηζηνχλ δεθαηξία (13) θνπθψκαηα παξαζχξσλ ζην Γξαθείν Γηεπζπληή, ζηελ Αίζνπζα
Κεηαγγίζεσλ 1, ζηελ Αίζνπζα Κεηαγγίζεσλ 2, ζην Θάιακν Απνκφλσζεο, ζην ρψξν WC.
Θα ρξσκαηηζηνχλ δχν (2) θνπθψκαηα ζπξψλ θαη έλα (1) θνχθσκα παξαζχξνπ ζην Γηάδξνκν-Αλακνλή.
Ν ρξσκαηηζκφο ζα γίλεη κεηά απφ θαηάιιειε επεμεξγαζία. Θα γίλεη απφμεζε ησλ ζαζξψλ ζηνηρείσλ κε
ζπάηνπια. Θα αθνινπζήζεη ηξίςηκν κε ειαθξχ γπαιφραξην, ζπαηνπιάξηζκα κε αθξπιηθφ ζηφθν κε δηαδνρηθά
ζηαπξσηά πεξάζκαηα ψζηε λα γίλεη ε βαθφκελε επηθάλεηα πιήξεο θαη εληαία. Πηε ζπλέρεηα ζα γίλεη
δηαδνρηθφ δηαβαζκηζκέλν ηξίςηκν ψζηε λα πξνθχςεη νκαιή επηθάλεηα. Αθνινπζεί μεζθφληζκα – αζηάξσκα κε
νηθνινγηθή βειαηνχξα λεξνχ, πέξαζκα δχν (2) ρεξηψλ νηθνινγηθήο ξηπνιίλεο λεξνχ, πθήο ζαηηλέ
θαηαπφρξσζεο επηινγήο ηεο πεξεζίαο.
Ξξνδηαγξαθέο πιηθψλ ρξσκαηηζκνχ μχιηλεο επηθάλεηαο:



Αθξπιηθφο ζηφθνο νηθνδνκψλ, ελδεηθηηθφο ηχπνο: SMALTOFILL ηεο Vechro.
Αθξπιηθφο μπιφζηνθνο λεξνχ, ελδεηθηηθφο ηχπνο: DUROWOOD ηεο Durostick
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Νηθνινγηθφ αθξπιηθφ πδαηνδηαιπηφ αζηάξη θαηάιιειν γηα μχιν, ελδεηθηηθφο ηχπνο: SMALTOLUX Master
Primer ηεο Vechro
Νηθνινγηθή πνιπνπξεζαληθή ξηπνιίλε λεξνχ (βεξληθφρξσκα), ελδεηθηηθφο ηχπνο: SMALTOLUX Hydro ηεο
Vechro.

Ζ ζπλνιηθή πνζφηεηαο ησλ μχιηλσλ θνπθσκάησλ πνπ ζα ρξσκαηηζηνχλ είλαη 16 ηεκάρηα.
2.12.Θαηαζθεπή πάγθνπ εξγαζίαο
Θα θαηαζθεπαζηεί πάγθνο εξγαζίαο γηα ην ρψξν Πηάζεο Λνζειείαο ηεο Κνλάδαο Λνζειείαο Κεζνγεηαθήο
Αλαηκίαο θαη Γξεπαλνθπηηαξηθήο Λφζνπ, απνηεινχκελνο απφ δχν (2) επζχγξακκα ηκήκα κήθνπο 2,00m θαη
0,80m αληίζηνηρα, βάζνπο 70cm, πάρνπο 3,8cm απφ laminate, αλζπγξνχ ηχπνπ θαη ιεπθνχ ρξψκαηνο. Ν
πάγθνο εξγαζίαο ζα ηνπνζεηεζεί ζε χςνο πεξίπνπ 80cm ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Δπίβιεςεο, ζα
ζηεξηρζεί επί ηεο ηνηρνπνηίαο κε θαηάιιεια ζηεξίγκαηα θαη ζα δηαζέηεη έμη (6) πφδηα ζηήξημεο inox
δηακέηξνπ Φ60. Ρν θαζαξφ χςνο ηνπ πάγθνπ εξγαζίαο, δειαδή απφ ην δάπεδν έσο ην θάησ κέξνο ηνπ
πάγθνπ εξγαζίαο ζα είλαη πεξίπνπ 80cm. Ν πάγθνο εξγαζίαο ζα θέξεη θαηάιιειεο νπέο γηα ηελ ππνδνρή θαη
φδεπζε ησλ θαισδίσλ.
Νη ηειηθέο δηαζηάζεηο ηνπ πάγθνπ εξγαζίαο ζα νξηζηηθνπνηεζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ησλ
εξγαζηψλ ζε ζπλελλφεζε κε ηελ Δπίβιεςε θαη ηνπο ππεχζπλνπο ηεο Κνλάδαο Λνζειείαο Κεζνγεηαθήο
Αλαηκίαο θαη Γξεπαλνθπηηαξηθήο Λφζνπ.
Ν πάγθνο πξέπεη λα θαιχπηεη ηηο ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο γηα έπηπια γξαθείνπ. Θα είλαη ζρεδηαζκέλνο γηα λα
παξέρεη ηε κεγαιχηεξε δπλαηή αζθάιεηα, ζχκθσλα κε ηα επξσπατθά πξφηππα αζθαιείαο θαη ηε κεγαιχηεξε
δπλαηή αληνρή ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ.
2.13.Θαηαζθεπή θνχηεισλ απφ γπςνζαλίδα γηα θάιπςε ΖΚ ζσιελψζεσλ
Πηνπο ρψξνπο ηεο Κνλάδαο Λνζειείαο Κεζνγεηαθήο Αλαηκίαο θαη Γξεπαλνθπηηαξηθήο Λφζνπ ζα
θαηαζθεπαζηνχλ θνχηεια απφ γπςνζαλίδα γηα ηελ θάιπςε φισλ ησλ νξαηψλ νξηδφληησλ θαη θαηαθφξπθσλ
δηειεχζεσλ ζσιελψζεσλ εγθαηαζηάζεσλ ΖΚ (ζέξκαλζε, χδξεπζε, απνρέηεπζε θηι.). Θα πξνβιεθζνχλ
θαηάιιειεο ζπξίδεο επίζθεςεο κε εξγνλνκηθφ ρεηξηζκφ ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε πξφζβαζε ζηηο ζσιελψζεηο
εγθαηαζηάζεσλ ΖΚ.
2.14. Αληηθαηάζηαζε αινπηλάθσλ
Θα γίλεη αληηθαηάζηαζε παιαηψλ ζπαζκέλσλ ή ρξσκαηηζκέλσλ παινπηλάθσλ ζε ηξία (3) θνπθψκαηα
(παξάζπξα) ζην ρψξν ηεο Αίζνπζαο Κεηαγγίζεσλ 2 θαη ηνπ Θαιάκνπ Απνκφλσζεο.
Θα ηνπνζεηεζνχλ λένη δηάθαλνη παινπίλαθεο πάρνπο 5mm (ην πάρνο ηνπ παινπίλαθα ζα πξέπεη λα
πξνζαξκφδεηαη ζηνλ ηχπν ηνπ παξαζπξφθπιινπ).
Ζ ζπλνιηθή επηθάλεηα ησλ παινπηλάθσλ πνπ ζα αληηθαηαζηαζνχλ είλαη 3 m² πεξίπνπ.
2.15. Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο θαη επηδηφξζσζε θνπθσκάησλ ζπξψλ θαη παξαζχξσλ.
Θα γίλεη έιεγρνο φισλ ησλ παινπηλάθσλ ησλ παξαζχξσλ φζνλ αθνξά ζηελ ηνπνζέηεζή ηνπο θαη φπνπ
απαηηείηαη ζα γίλεη εθ λένπ ε ζηεγαλνπνίεζε κεηαμχ ηνπ παινπίλαθα θαη ηνπ ηδακηιηθηνχ ηφζν ζηελ
εμσηεξηθή φζν θαη ζηελ εζσηεξηθή πιεπξά ηνπ θνπθψκαηνο ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε ζηεγαλφηεηα αέξα θαη
λεξνχ.
Πε φια ηα θνπθψκαηα εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά (ζχξεο - παξάζπξα) ησλ ρψξσλ ηεο ζα γίλεη :
Πηεγαλνπνίεζε αξκψλ κεηαμχ θνπθψκαηνο θαη ηνηρνπνηίαο. Θα ειεγρζνχλ νη αξκνί κεηαμχ θνπθψκαηνο θαη
ηνηρνπνηίαο θαη ζα επαλαηνπνζεηεζνχλ φπνπ έρνπλ θζαξεί νη αξκνί αθαηξψληαο ην παιηφ ζηεγαλνπνηεηηθφ
πιηθφ, θαζαξίδνληαο ηε ζθφλε θαη βάδνληαο λέν ζηεγαλνπνηεηηθφ πιηθφ.
Απνθαηάζηαζε ζηήξημεο ησλ θαζψλ. Θα γίλεη έιεγρνο θαη απνθαηάζηαζε ζηήξημεο ησλ θαζψλ ησλ
παξαζχξσλ θαη ησλ ζπξψλ φπνπ απαηηείηαη κε αληηθαηάζηαζε ησλ απαξαίηεησλ εμαξηεκάησλ.
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Έιεγρνο επηθάλεηαο θνπθψκαηνο. Θα γίλεη έιεγρνο ζηελ επηθάλεηα ηνπ θνπθψκαηνο γηα ηελ χπαξμε
κπθήησλ ή κνχριαο θαη ζπνξαδηθή επέκβαζε κε εμεηδηθεπκέλν πξντφλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε απηψλ φπνπ
παξαηεξνχληαη θαη ζα γίλεη αθαίξεζε ησλ θζαξκέλσλ θαη ζαζξψλ ηκεκάησλ.
Αληηθαηάζηαζε εμαξηεκάησλ. Θα γίλεη έιεγρνο φισλ ησλ εμαξηεκάησλ κε κεγάιε πξνζνρή θαη ηδηαίηεξα
ησλ εμαξηεκάησλ κεηάδνζεο θίλεζεο θαη θιεηζίκαηνο φπσο κεληεζέδεο, ξάνπια, ζπαληνιέηεο, ςαιίδηα,
ληίδεο θαη ζηε ζπλέρεηα ζα γίλεη αληηθαηάζηαζε ησλ θζαξκέλσλ εμαξηεκάησλ (θιεηδαξηέο, πφκνια) θαζψο
θαη θαζαξηζκφο θαη ιίπαλζε ησλ θηλνπκέλσλ ηκεκάησλ. Όια ηα εμαξηήκαηα ησλ ζπξψλ θαη παξαζχξσλ
πξέπεη λα ππνζηεξίδνπλ επαξθψο ηνλ παινπίλαθα θαη ην πιαίζην θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπο θαη ζηελ αλνηθηή
ζέζε, ρσξίο λα πξνθαινχληαη παξακνξθψζεηο ή δεκίεο θάησ απφ ην θαζνξηζκέλν θνξηίν αλέκνπ, θαζψο θαη
λα ηθαλνπνηνχλ φιεο ηηο απαξαίηεηεο απαηηήζεηο αζθαιείαο. Δπίζεο ζα πξέπεη λα γίλεη έιεγρνο θαη ζθίμηκν
φισλ ησλ βηδψλ ζηήξημεο. Όια ηα κπνπιφληα, βίδεο θαη παμηκάδηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε
ζπλαξκνιφγεζε θαη ζηεξέσζε ζα πξέπεη λα είλαη επαξθνχο αληνρήο γηα ην ζθνπφ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη.
2.16.Ξξνζηαηεπηηθή θάζα
Πηνπο ρψξνπο ηεο Κνλάδαο Λνζειείαο Κεζνγεηαθήο Αλαηκίαο θαη Γξεπαλνθπηηαξηθήο Λφζνπ ζα ηνπνζεηεζεί
πεξηκεηξηθά ηεο ηνηρνπνηίαο πξνζηαηεπηηθή θάζα ζε κηα ζηάζκε.
Ππγθεθξηκέλα ζα ηνπνζεηεζεί πξνζηαηεπηηθή θάζα πεξηκεηξηθά ηεο ηνηρνπνηίαο ησλ ηνηρνπεηαζκάησλ ζηελ
Αίζνπζα Κεηαγγίζεσλ 1, ζηελ Αίζνπζα Κεηαγγίζεσλ 2, ζην Γξαθείν Γηεπζπληή, ζην Γξαθείν Ηαηξνχ, ζην
Δμσηεξηθφ Ηαηξείν, ζηε Πηάζε Λνζειείαο, ζην Θάιακν Απνκφλσζεο θαη ζην Γηάδξνκν-Αλακνλή.
Φάζα πξνζηαζίαο ηνηρνπνηίαο, πιάηνπο 200mm, πάρνπο 1,5mm, ζε κνξθή "ηαηλίαο", απφ έγρξσκν PVC,
ηνπνζεηνχκελε κε επηθφιιεζε επί ηεο ηνηρνπνηίαο κε αθξπιηθή θφιια ζε πδαηηθφ δηάιπκα, κε ηνμηθή, κε
αληηβαθηεξηδηαθή πηζηνπνίεζε B-s1 θαη d0 ζχκθσλα κε EN13823 θαη ΔΛ ISO 11925-2, θαηάιιειε γηα
λνζνθνκεηαθή ρξήζε. Ππκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ απαηηνχκελσλ εμαξηεκάησλ έλσζεο θαη ησλ
εξγαζηψλ εγθαηάζηαζεο.
Ζ ζπλνιηθή επηθάλεηα ηεο πξνζηαηεπηηθήο θάζαο ζα είλαη πεξίπνπ 100 ηξέρνληα κέηξα.
2.17.Ξξνζηαηεπηηθέο αθκέο
Πηνπο ρψξνπο ηεο Κνλάδαο Λνζειείαο Κεζνγεηαθήο Αλαηκίαο θαη Γξεπαλνθπηηαξηθήο Λφζνπ ζα
ηνπνζεηεζνχλ αθκέο ηνηρνπνηίαο ζε θάζε αθκή ηνηρνπνηίαο.
Ππγθεθξηκέλα ζα ηνπνζεηεζνχλ αθκέο ηνηρνπνηίαο ζηελ Αίζνπζα Κεηαγγίζεσλ 1, ζηελ Αίζνπζα Κεηαγγίζεσλ
2, ζην Γξαθείν Γηεπζπληή, ζην Γξαθείν Ηαηξνχ, ζην Δμσηεξηθφ Ηαηξείν, ζηε Πηάζε Λνζειείαο, ζην Θάιακν
Απνκφλσζεο θαη ζην Γηάδξνκν-Αλακνλή.
Πε θάζε αθκή ηνηρνπνηίαο ζα ηνπνζεηεζεί γσλία πξνζηαζίαο αθκήο ηνηρνπνηίαο, 75x75mm, πάρνπο 2mm, απφ
πιαζηηθφ πξνθίι, χςνπο 1,30m, ηνπνζεηνχκελε κε επηθφιιεζε επί ηεο ηνηρνπνηίαο κε αθξπιηθή θφιια ζε
πδαηηθφ δηάιπκα, κε ηνμηθή, κε αληηβαθηεξηδηαθή πηζηνπνίεζε B-s1 θαη d0 ζχκθσλα κε EN13823 θαη ΔΛ ISO
11925-2, θαηάιιειε γηα λνζνθνκεηαθή ρξήζε. Ππκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ απαηηνχκελσλ εμαξηεκάησλ
έλσζεο θαη ησλ εξγαζηψλ εγθαηάζηαζεο.
Ζ ζπλνιηθή επηθάλεηα ησλ αθκψλ ηνηρνπνηίαο ζα είλαη πεξίπνπ 30 ηξέρνληα κέηξα.
2.18.Ξηλαθίδεο ζήκαλζεο ρψξσλ
Πηηο ζχξεο ησλ ρψξσλ ηεο Κνλάδαο Λνζειείαο Κεζνγεηαθήο Αλαηκίαο θαη Γξεπαλνθπηηαξηθήο Λφζνπ ζα
ηνπνζεηεζνχλ πηλαθίδεο ζήκαλζεο ρψξσλ ελδεηθηηθψλ δηαζηάζεσλ 40x30, 30x20 θαη 20x15 cm απφ πξνθίι
αινπκηλίνπ θαη εμαξηήκαηα PVC πνπ ζα αλαγξάθνπλ ηε ρξήζε ησλ ρψξσλ. Ζ επηινγή ησλ θεηκέλσλ θαη ε
κνξθνινγία ησλ πηλαθίδσλ ζήκαλζεο ζα γίλεη ζε ζπλελλφεζε κε ηελ Δπίβιεςε θαη ηνπο ρξήζηεο ησλ ρψξσλ.
Ππλνιηθά ζα ηνπνζεηεζνχλ δώδεθα (12) πηλαθίδεο ζήκαλζεο.
2.19. Δξκάξηα Απνζήθεπζεο
Θα ηνπνζεηεζνχλ εξκάξηα απνζήθεπζεο ζην ρψξν ηεο Απνζήθεο – Απνδπηεξίσλ πνπ ζα δηαζέηνπλ ηελ
θαηάιιειε εζσηεξηθή δηαξξχζκηζε θαη ηα εμαξηήκαηα ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Δπίβιεςεο θαη ησλ
ππεπζχλσλ ηεο Κνλάδαο Λνζειείαο Κεζνγεηαθήο Αλαηκίαο θαη Γξεπαλνθπηηαξηθήο Λφζνπ.
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Ρα εξκάξηα ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ επηθάλεηα κνξηνζαλίδαο κε ηειείσκα κειακίλεο αξίζηεο πνηφηεηαο
(ηχπνπ Shelman ή παξφκνηνπ ηχπνπ), δηπιήο φςεο, πάρνπο 18mm – εθηφο απφ ηηο πιάηεο, κε πάρνο 8mm θαη
ζα έρνπλ πνξηάθηα πάρνπο 18mm κε ηειείσκα κειακίλεο ηα νπνία ζα ζηεξίδνληαη κε κεληεζέδεο ρσλεπηνχο
ηζρπξνχ ειαηεξίνπ θαη θιεηδαξηέο αζθαιείαο. Νη θαηαζθεπέο ζα ζηεξίδνληαη ζε κεηαιιηθά αλνμείδσηα
ξπζκηδφκελα πνδαξάθηα χςνπο ≥10cm βαξέσο ηχπνπ. Πην εζσηεξηθφ ησλ θνπηηψλ ζα ππάξρνπλ ζθαιηέξεο
κε νπέο αλά 5cm, γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ξαθηψλ.
Ρα εξκάξηα δηαθξίλνληαη ζε :
α) Δξκάξην απνδπηεξίσλ δηαζηάζεσλ 1,50x0,40x2,00m (κήθνο x πιάηνο x χςνο), ηεζζάξσλ ζέζεσλ. Θα
έρνπλ αλνμείδσην ζσιήλα γηα θξεκάζηξεο, δχν ξάθηα θαη πεξζίδεο εμαεξηζκνχ, θαη εηηθέηεο ζήκαλζεο κε
κεηαιιηθφ πιαίζην, έλα (1) ηεκάρην.
β) Δξκάξηα απνζήθεπζεο πιηθψλ δηαζηάζεσλ 0,50x0,40x2,00m (κήθνο x πιάηνο x χςνο), ηξία (3) ηεκάρηα.
Πην θάησ κέξνο ζα ηνπνζεηεζεί θαηάιιειε θάζα κε επέλδπζε απφ θχιιν αινπκηλίνπ ή inox.
Ππκπεξηιακβάλνληαη φια ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθα ζηεξέσζεο, πιήξνπο θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο:
κεληεζέδεο βαξέσο ηχπνπ, πφκνια κεηαιιηθά 2 νπψλ επηρξσκησκέλα ζαηηλέ, κήθνπο ~15cm, θιεηδαξηέο
αζθαιείαο.
3. ΖΙΔΘΡΟΝΚΖΣΑΛΝΙΝΓΗΘΔΠ ΔΟΓΑΠΗΔΠ
Νη ειεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ γηα ηε κεηεγθαηάζηαζε ηεο Κνλάδαο
Κεζνγεηαθήο Αλαηκίαο θαη Γξεπαλνθπηηαξηθήο Λφζνπ είλαη νη αθφινπζεο:
3.1.Ηζρπξά Ζιεθηξηθά
3.1.1.Δγθαηάζηαζε λένπ ειεθηξηθνχ πίλαθα
Θα ηνπνζεηεζεί λένο ειεθηξηθφο πίλαθαο ζηε ζέζε ηνπ πθηζηάκελνπ ειεθηξηθνχ πίλαθα ησλ ρψξσλ γηα ηελ
θάιπςε ηεο ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο θσηηζκνχ-ξεπκαηνδνηψλ ηεο Κνλάδαο Λνζειείαο Κεζνγεηαθήο
Αλαηκίαο θαη Γξεπαλνθπηηαξηθήο Λφζνπ.
Ν πθηζηάκελνο ειεθηξηθφο πίλαθαο ζα απνμεισζεί. Θα δηαηεξεζνχλ νη ειεθηξηθέο θαισδηψζεηο θπθισκάησλ
θσηηζκνχ-ξεπκαηνδνηψλ ηνπ πθηζηάκελνπ ειεθηξηθνχ πίλαθα πνπ παξακέλνπλ, ζα ηξνπνπνηεζνχλ νη
ειεθηξηθέο θαισδηψζεηο θπθισκάησλ θσηηζκνχ-ξεπκαηνδνηψλ ηνπ πθηζηάκελνπ ειεθηξηθνχ πίλαθα πνπ
κεηαβάιινληαη θαη ζα εγθαηαζηαζνχλ λέεο ειεθηξηθέο θαισδηψζεηο θπθισκάησλ θσηηζκνχ-ξεπκαηνδνηψλ
πνπ πξνζηίζεληαη.
Ν Ζιεθηξηθφο Ξίλαθαο Φσηηζκνχ – Οεπκαηνδνηψλ ηεο Κνλάδαο Λνζειείαο Κεζνγεηαθήο Αλαηκίαο θαη
Γξεπαλνθπηηαξηθήο Λφζνπ ζα είλαη επίηνηρνο, κεηαιιηθφο, θαηάιιεινο γηα εζσηεξηθφ ρψξν, ηεζζάξσλ (4)
γξακκψλ θαη δχν (2) ζηειψλ, ζαξάληα νθηψ (96) ζηνηρείσλ θαη ελδεηθηηθψλ δηαζηάζεσλ
574mmx674mmx140mm (ΞxYxB) θαη ζα πεξηιακβάλεη:
 Έλα (1) ηξηπνιηθφ ξαγνδηαθφπηε 40A
 Έλα (1) ηξηπνιηθφ κηθξναπηφκαην δηαθφπηε ξάγαο 32A
 Κία (1) ηξηπνιηθή ελδεηθηηθή ιπρλία ξάγαο ηχπνπ led (θφθθηλε)
 Έλα (1) ηεηξαπνιηθφ (ηξηθαζηθφ) δηαθφπηε δηαξξνήο 40A / 30mA γηα ηελ εγθαηάζηαζε θσηηζκνχ.
 Έλα (1) ηεηξαπνιηθφ (ηξηθαζηθφ) δηαθφπηε δηαξξνήο 40A / 30mA γηα ηελ εγθαηάζηαζε ξεπκαηνδνηψλ.
 Γέθα (20) κνλνπνιηθνχο κηθξναπηφκαηνπο δηαθφπηεο ξάγαο 16A
 Γέθα (20) κνλνπνιηθνχο κηθξναπηφκαηνπο δηαθφπηεο ξάγαο 10A
 Γχν (2) αλεμάξηεηεο κπάξεο νπδεηέξνπ
 Γχν (2) κπάξεο γείσζεο
 Θαισδηψζεηο κε θαιψδηα HO7V-R (NYA) 1,5 – 2,5 – 4 – 6 – 10 mm² θαη κπάξεο γεθχξσζεο.
Ν λένο Ζιεθηξηθφο Ξίλαθαο Φσηηζκνχ-Οεπκαηνδνηψλ ηεο Κνλάδαο Λνζειείαο Κεζνγεηαθήο Αλαηκίαο θαη
Γξεπαλνθπηηαξηθήο Λφζνπ ζα ηξνθνδνηείηαη απφ ηνλ Ζιεθηξηθφ Ξίλαθα Ζ.1.0.1 ηνπ Ηζνγείνπ ηνπ Θηηξίνπ Α
κε θαιψδην 5x10mm², ηξηπνιηθφ ξαγνδηαθφπηε 40A θαη ηξηπνιηθφ κηθξναπηφκαην δηαθφπηε ξάγαο 32A.
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Ζ θαηαζθεπή ηνπ λένπ Ζιεθηξηθνχ Ξίλαθα Φσηηζκνχ – Οεπκαηνδνηψλ ηεο Κνλάδαο Λνζειείαο Κεζνγεηαθήο
Αλαηκίαο θαη Γξεπαλνθπηηαξηθήο Λφζνπ ζα εμαζθαιίδεη ηελ εχθνιε πξφζβαζε ησλ αζθαιηζηηθψλ δηαηάμεσλ
κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ απαξαίηεησλ θαιπκκάησλ. Νη αζθαιηζηηθέο δηαηάμεηο ζα είλαη ηνπνζεηεκέλεο ζε
επαξθείο απνζηάζεηο κεηαμχ ηνπο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε άλεηε αθαίξεζε, επηζθεπή θαη επαλαηνπνζέηεζή
ηνπο, ρσξίο λα κεηαβάιιεηαη ε θαηάζηαζε θαη ε δηάηαμε ησλ γεηηνληθψλ αζθαιηζηηθψλ δηαηάμεσλ.
Νη ζπλδέζεηο ησλ θαισδίσλ θαη αγσγψλ κε ηα φξγαλα ηνπ πίλαθα ζα πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηε βνήζεηα
θαηάιιεισλ αθξνδεθηψλ. Θα αθνινπζείηαη ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα ζήκαλζεο θαη ζέζεο ησλ θαισδηψζεσλ
αλά θάζε, νπδέηεξν θαη γείσζε. Ζ θαηαζθεπή θαη θαισδίσζε ηνπ λένπ ειεθηξηθνχ πίλαθα ζα είλαη ζχκθσλε
κε ηνπο ηζρχνληεο Διιεληθνχο Θαλνληζκνχο.
Ν λένο Ζιεθηξηθφο Ξίλαθαο Φσηηζκνχ-Οεπκαηνδνηψλ ζα θέξεη αλνίγκαηα ζην πάλσ θαη θάησ κέξνο ηνπ γηα
ηελ άλεηε θαη αζθαιή δηέιεπζε ησλ θαισδίσλ. Ζ κεησπηθή πιάθα ζα είλαη κεηαιιηθή θαη ηεο ίδηαο
θαηαζθεπήο κε ην θχξην ζψκα ηνπ πίλαθα θαη ε πφξηα ζα είλαη δηαθαλήο κε κεηαιιηθφ πιαίζην.
Ν λένο Ζιεθηξηθφο Ξίλαθαο Φσηηζκνχ-Οεπκαηνδνηψλ ζα είλαη εμνπιηζκέλνο κε αλεμάξηεηνπο αθξνδέθηεο
ηχπνπ κπάξαο νπδεηέξνπ θαη γείσζεο, εηδηθφ κεηαιιηθφ θιείζηξν, εηδηθνχο κεηαιιηθνχο κεληεζέδεο,
θαηάιιειε ζήθε απφ πιαζηηθφ ζηελ εζσηεξηθή πιεπξά ηεο πφξηαο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ζρεδίσλ ηνπ
πίλαθα. Πεκεηψλεηαη φηη ζα απαηηεζνχλ αλεμάξηεηεο κπάξεο νπδεηέξνπ γηα ηελ αλεμάξηεηε ζχλδεζε ησλ
νπδεηέξσλ ησλ γξακκψλ πνπ ηξνθνδνηνχληαη απφ θάζε δηαθφπηε δηαξξνήο ηνπ ειεθηξηθνχ πίλαθα.
Ηδηαίηεξε κέξηκλα ζα δνζεί ψζηε ε φδεπζε ησλ αγσγψλ θαη θαισδίσλ ησλ θπθισκάησλ πνπ ηξνθνδνηεί ν
ειεθηξηθφο πίλαθαο εληφο ηνπ εξκαξίνπ ηνπ λα είλαη ηαθηνπνηεκέλε θαη επθξηλήο αθνινπζψληαο νξηδφληηεο
θαη θαηαθφξπθεο δηαδξνκέο.
Δξκάξην Ζιεθηξηθνχ Ξίλαθα
Ρν εξκάξην ηνπ λένπ Ζιεθηξηθνχ Ξίλαθα Φσηηζκνχ-Οεπκαηνδνηψλ ζα είλαη κεηαιιηθφ, θαηάιιειν γηα
επίηνηρε ηνπνζέηεζε, απφ ζηξαηδαξηζηή θαη ειεθηξνζπγθνιιεηή ιακαξίλα (ραιπβδνέιαζκα DKP) πάρνπο
ηνπιάρηζηνλ 1 mm. Ρα κεηαιιηθά κέξε ηνπ ειεθηξηθνχ πίλαθα ζα είλαη βακκέλα κε δχν (2) ζηξψζεηο
ειεθηξνζηαηηθήο βαθήο. Ρα πιηθά θαη κηθξνυιηθά ζηήξημήο ηνπ (ραιχβδηλα ειάζκαηα, θνριίεο θηι.) ζα έρνπλ
ππνζηεί εηδηθή αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία (γαιβάληζκα) ή ζα είλαη αλνμείδσηα. Ζ πφξηα ηνπ ειεθηξηθνχ
πίλαθα ζα είλαη δηαθαλήο.
Ρν εξκάξην ηνπ ειεθηξηθνχ πίλαθα ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν ζχκθσλα κε ην πξφηππν IEC 60439-1, ζα
δηαζέηεη θιάζε ειεθηξηθήο κφλσζεο ΗΗ θαη βαζκφ πξνζηαζίαο ηνπιάρηζηνλ IP43.
Οαγνδηαθφπηεο
Νη ξαγνδηαθφπηεο ζα είλαη θαηάιιεινη γηα έιεγρν θαη απφδεπμε (άλνηγκα θαη θιείζηκν θπθισκάησλ ππφ
θνξηίν), ζα είλαη κνλνπνιηθνί, δηπνιηθνί, ηξηπνιηθνί, ηεηξαπνιηθνί, νλνκαζηηθήο έληαζεο 10A έσο 25A
ζχκθσλα κε ην κνλνγξακκηθφ ζρέδην ηνπ ειεθηξηθνχ πίλαθα θαη ζα έρνπλ εμσηεξηθή κνξθή φκνηα κε απηήλ
ησλ κηθξναπηφκαησλ δηαθνπηψλ ξάγαο. Ζ ζηεξέσζε ηνπο ζα γίλεηαη πάλσ ζε ηππνπνηεκέλεο ξάγεο DIN κε
ηελ βνήζεηα θαηάιιεινπ καλδάινπ. Νη ξαγνδηαθφπηεο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο γεληθνί δηαθφπηεο πηλάθσλ ή
κεξηθνί δηαθφπηεο θπθισκάησλ. Ρν θέιπθνο ησλ δηαθνπηψλ ξάγαο ζα είλαη απφ ζπλζεηηθή χιε αλζεθηηθή ζε
πςειέο ζεξκνθξαζίεο. Νη ξαγνδηαθφπηεο ζα είλαη ζχκθσλνη κε ηα πξφηππα IEC/EN 60669-1, IEC/EN 606692-4 θαη IEC 60947-3.
Νη ξαγνδηαθφπηεο ζα έρνπλ ηα αθφινπζα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά:








Ράζε ιεηηνπξγίαο (Ue) : 250VAC (1P) , 415VAC (2P,3P,4P)
Ππρλφηεηα ιεηηνπξγίαο : 50/60Hz.
Ράζε κφλσζεο (Ui) : 250VAC (1P) , 500VAC (2P,3P,4P)
Θξνπζηηθή ηάζε : 4kV (20-32A).
Νλνκαζηηθή ηηκή ηθαλφηεηαο δηαθνπήο βξαρπθπθιψκαηνο : 3kA.
Ζιεθηξηθή δηάξθεηα δσήο (θχθινη) : 300.000.
Κεραληθή δηάξθεηα δσήο (θχθινη) : 30.000.

Νη ξαγνδηαθφπηεο ζα είλαη γλσζηνχ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ. Δλδεηθηηθνίηχπνη Hager, Merlin Gerin, ABB,
Legrand, Siemens θηι.
Αζθαιεηναπνδεχθηεο ξάγαο
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Νη αζθαιεηναπνδεχθηεο ξάγαο κε ηα θπζίγγηα αζθαιεηψλ εληφο απηψλ ζα παξέρνπλ πξνζηαζία
ππεξθφξηηζεο θαη βξαρπθπθιψκαηνο θαη ιεηηνπξγία απνκφλσζεο, ζα έρνπλ ελζσκαησκέλεο ελδεηθηηθέο
ιπρλίεο γηα ζεκαηνδφηεζε ηεο ηεγκέλεο αζθάιεηαο θαη ζα δέρνληαη θπζίγγηα ηχπνπ αζθάιεηαο ηχπνπ aM ή
gG. Ζ ζηεξέσζε ηνπο ζα γίλεηαη πάλσ ζε ηππνπνηεκέλεο ξάγεο DIN κε ηελ βνήζεηα θαηάιιεινπ καλδάινπ.
Ρν θέιπθνο ησλ αζθαιεηναπνδεπθηψλ ζα είλαη απφ ζπλζεηηθή χιε αλζεθηηθή ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο. Νη
αθξνδέθηεο ηνπο ζα είλαη ηχπνπ ζήξαγγαο (ΗΟ20) ψζηε λα ειαρηζηνπνηείηαη ν θίλδπλνο άκεζεο επαθήο. Νη
αζθαιεηναπνδεχθηεο ξάγαο ζα είλαη ζχκθσλνη κε ην πξφηππν IEC/EN 60947-3.
Νη αζθαιεηναπνδεχθηεο ξάγαο ζα έρνπλ ηα αθφινπζα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά:



Ππρλφηεηα ιεηηνπξγίαο : 50/60Hz.
Ράζε κφλσζεο (Ui) : 690V

Νη αζθαιεηναπνδεχθηεο ξάγαο ζα είλαη γλσζηνχ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ. Δλδεηθηηθνί ηχπνη Hager, Merlin
Gerin, ABB, Legrand, Siemens θηι.
Κηθξναπηφκαηνη δηαθφπηεο ξάγαο
Νη κηθξναπηφκαηνη δηαθφπηεο ξάγαο ζα είλαη θαηάιιεινη γηα πξνζηαζία ησλ θπθισκάησλ έλαληη ξεπκάησλ
βξαρπθπθιψκαηνο θαη ππεξθφξηηζεο, ζα είλαη κνλνπνιηθνί, δηπνιηθνί, ηξηπνιηθνί, ηεηξαπνιηθνί, νλνκαζηηθήο
έληαζεο 10A έσο 32A ζχκθσλα κε ην κνλνγξακκηθφ ζρέδην ηνπ ειεθηξηθνχ πίλαθα θαη ζα έρνπλ εμσηεξηθή
κνξθή φκνηα κε απηήλ ησλ ξαγνδηαθνπηψλ. Ζ ζηεξέσζε ηνπο ζα γίλεηαη πάλσ ζε ηππνπνηεκέλεο ξάγεο DIN
κε ηελ βνήζεηα θαηάιιεινπ καλδάινπ. Ρν θέιπθνο ησλ κηθξναπηφκαησλ δηαθνπηψλ ξάγαο ζα είλαη απφ
ζπλζεηηθή χιε αλζεθηηθή ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο. Θάζε πφινο ζα πξέπεη λα έρεη έλα δηκεηαιιηθφ ζεξκηθφ
ζηνηρείν, γηα πξνζηαζία θαηά ππεξθφξηηζεο θαη έλα καγλεηηθφ ζηνηρείν, γηα πξνζηαζία θαηά
βξαρπθπθιψκαηνο. Νη αθξνδέθηεο ηνπο ζα είλαη ηχπνπ ζήξαγγαο (ΗΟ 20) ψζηε λα ειαρηζηνπνηείηαη ν θίλδπλνο
άκεζεο επαθήο θαη ζα πξέπεη λα είλαη δπλαηή ε πξνζαξκνγή βνεζεηηθψλ εμαξηεκάησλ ζεκαηνδφηεζεο. Νη
κηθξναπηφκαηνη δηαθφπηεο ξάγαο ζα είλαη ζχκθσλνη κε ηα πξφηππα IEC/ΔΛ 60947-2 θαη IEC/ΔΛ 60898-1.
Νη κηθξναπηφκαηνη δηαθφπηεο ξάγαο ζα έρνπλ ηα αθφινπζα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά:









Ράζε ιεηηνπξγίαο (Ue) : 250VAC (1P) , 415VAC (2P,3P,4P)
Ππρλφηεηα ιεηηνπξγίαο : 50/60Hz.
Ράζε κφλσζεο (Ui) : 500VAC
Νλνκαζηηθή ηάζε θξνπζηηθήο αληνρήο (Uimp) : 6 kV
Ηθαλφηεηα δηαθνπήο κέγηζηνπ βξαρπθπθιψκαηνο (Ηcn) : 6kA.
Θακπχιε C
Ζιεθηξηθή δηάξθεηα δσήο (θχθινη) : 10.000
Κεραληθή δηάξθεηα δσήο (θχθινη) : 20.000

Νη κηθξναπηφκαηνη δηαθφπηεο ξάγαο ζα είλαη γλσζηνχ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ. Δλδεηθηηθνί ηχπνη Hager,
Merlin Gerin, ABB, Legrand, Siemens θηι.
Δλδεηθηηθέο ιπρλίεο ξάγαο
Νη ελδεηθηηθέο ιπρλίεο ξάγαο ζα ζεκαηνδνηνχλ ηελ παξνπζία ηάζεο, ζα είλαη κνλνθαζηθέο ή ηξηθαζηθέο
ζχκθσλα κε ην κνλνγξακκηθφ ζρέδην ηνπ ειεθηξηθνχ πίλαθα, θφθθηλνπ ρξψκαηνο θαη ζα έρνπλ εμσηεξηθή
κνξθή φκνηα κε απηήλ ησλ δηαθνπηψλ ξάγαο. Ζ ζηεξέσζε ηνπο ζα γίλεηαη πάλσ ζε ηππνπνηεκέλεο ξάγεο
DIN κε ηελ βνήζεηα θαηάιιεινπ καλδάινπ. Ρν θέιπθνο ησλ ελδεηθηηθψλ ιπρληψλ ζα είλαη απφ ζπλζεηηθή χιε
αλζεθηηθή ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο. Νη αθξνδέθηεο ζα είλαη ηχπνπ ζήξαγγαο (ΗΟ 20) ψζηε λα
ειαρηζηνπνηείηαη ν θίλδπλνο άκεζεο επαθήο. Νη ελδεηθηηθέο ιπρλίεο ξάγαο ζα είλαη ζχκθσλνη κε ηα πξφηππν
IEC/ΔΛ 60947-5-1.
Νη ελδεηθηηθέο ιπρλίεο ξάγαο ζα έρνπλ ηα αθφινπζα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά:





Νλνκαζηηθή ηάζε : 230V
Νλνκαζηηθή ζπρλφηεηα : 50/60Hz.
Ρχπνο ιπρλίαο : Led
Γηάξθεηα δσήο : 100.000 ψξεο ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο
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Νη ελδεηθηηθέο ιπρλίεο ξάγαο ζα είλαη γλσζηνχ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ. Δλδεηθηηθνί ηχπνη Hager, Merlin Gerin,
ABB, Legrand, Siemens θηι.
Γηαθφπηεο Γηαξξνήο
Νη δηαθφπηεο δηαξξνήο ζα παξέρνπλ πξνζηαζία ησλ αηφκσλ έλαληη ειεθηξνπιεμίαο απφ άκεζε επαθή, ζα
είλαη δηπνιηθνί ή ηεηξαπνιηθνί, νλνκαζηηθήο έληαζεο 40A ζχκθσλα κε ην κνλνγξακκηθφ ζρέδην ηνπ
ειεθηξηθνχ πίλαθα. Ζ ζηεξέσζε ηνπο ζα γίλεηαη πάλσ ζε ηππνπνηεκέλεο ξάγεο DIN κε ηελ βνήζεηα
θαηάιιεινπ καλδάινπ. Ρν θέιπθνο ησλ δηαθνπηψλ δηαξξνήο ζα είλαη απφ ζπλζεηηθή χιε αλζεθηηθή ζε
πςειέο ζεξκνθξαζίεο. Νη αθξνδέθηεο ηνπο ζα είλαη ηχπνπ ζήξαγγαο (ΗΟ20) ψζηε λα ειαρηζηνπνηείηαη ν
θίλδπλνο άκεζεο επαθήο θαη ζα πξέπεη λα είλαη δπλαηή ε πξνζαξκνγή βνεζεηηθψλ εμαξηεκάησλ
ζεκαηνδφηεζεο. Νη δηαθφπηεο δηαξξνήο ζα είλαη ζχκθσλνη κε ην πξφηππν IEC/EN 61008-1.
Νη δηαθφπηεο δηαξξνήο ζα έρνπλ ηα αθφινπζα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά:









Ράζε ιεηηνπξγίαο (Ue) : 230-240VAC (2P) , 400-415VAC (4P)
Ππρλφηεηα ιεηηνπξγίαο : 50/60Hz.
Ρχπνπ Asi
Νλνκαζηηθήο επαηζζεζίαο 30mA.
Νλνκαζηηθή ηάζε κφλσζεο : 500V.
Νλνκαζηηθή ηάζε θξνπζηηθήο αληνρήο : 6 kV
Ζιεθηξηθή δηάξθεηα δσήο (θχθινη) : 15.000.
Κεραληθή δηάξθεηα δσήο (θχθινη) : 20.000.

Δηδηθφηεξα γηα δηαθφπηεο δηαξξνήο κε ελζσκαησκέλα ζηνηρεία κηθξναπηφκαηνπ δηαθφπηε ξάγαο:



Θακπχιε C
Ηθαλφηεηα δηαθνπήο κέγηζηνπ βξαρπθπθιψκαηνο (Ηcn) : 6kA.

Νη δηαθφπηεο δηαξξνήο ζα είλαη γλσζηνχ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ. Δλδεηθηηθνίηχπνη Hager, Merlin Gerin, ABB,
Legrand, Siemens θηι.
Θαιψδηα-Αγσγνί
Νη αγσγνί εληφο ηνπ πίλαθα ζα είλαη ηχπνπ H07V-U / H07V-R (NYA) κε ράιθηλνπο κνλφθισλνπο ή
πνιχθισλνπο ζηξνγγπινχο αγσγνχο θαη εμσηεξηθή κφλσζε PVC. Θα είλαη νλνκαζηηθήο ηάζεο 450/750V,
ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ΔΙΝΡ 563 - HD21-3 θαη θαηάιιεια γηα εγθαηάζηαζε ζε πίλαθεο.
Έιεγρνο – Ξηζηνπνίεζε Ζιεθηξηθήο Δγθαηάζηαζεο
Κεηά ηελ απνπεξάησζε ηεο θαη πξηλ ηεζεί ζε ιεηηνπξγία, ε ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε ηζρπξψλ ξεπκάησλ ηεο
Κνλάδαο Λνζειείαο Κεζνγεηαθήο Αλαηκίαο θαη Γξεπαλνθπηηαξηθήο Λφζνπ ζα ειεγρζεί ψζηε λα επηβεβαησζεί
φηη έρνπλ ηεξεζεί θαη επηβεβαηψλνληαη νη απαηηήζεηο ηνπ Διιεληθνχ Ξξνηχπνπ ΔΙΝΡ 60364.
Νη έιεγρνη ζα δηεμαρζνχλ απφ αδεηνχρν ειεθηξνιφγν ν νπνίνο ζα δηαζέηεη ηα λφκηκα πξνζφληα γηα ειέγρνπο
ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. Κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ ειέγρσλ ηα απνηειέζκαηα ζα ηεθκεξησζνχλ ζην
αληίζηνηρν πξσηφθνιιν ειέγρσλ θαη ζα θαηαηεζεί ε .Γ.Δ. Ζιεθηξνιφγνπ γηα ηελ ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε
ηνπ ρψξνπ.
Πηηο πεξηπηψζεηο πνπ θάπνηα δνθηκή ή κέηξεζε δίλεη κε ηθαλνπνηεηηθφ απνηέιεζκα, πξέπεη κεηά ηνλ
εληνπηζκφ ηεο αίηηαο θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο δηφξζσζεο, λα επαλαιεθζνχλ ηφζν απηή ε
δνθηκή φζν θαη νη πξνεγνχκελεο, ησλ νπνίσλ ην απνηέιεζκα είλαη δπλαηφλ λα έρνπλ επεξεαζζεί απφ ηελ
αλσκαιία πνπ εληνπίζηεθε ή απφ ηελ δηφξζσζε πνπ έγηλε.
3.1.2.Δγθαηάζηαζε θσηηζκνχ
Ρα πθηζηάκελα θσηηζηηθά ζψκαηα ςεπδνξνθήο led 60x60 πνπ θαιχπηνπλ ηνπο ρψξνπο πνπ ζα
δηακνξθσζνχλ ζε Γξαθείν Γηεπζπληή, Δμσηεξηθφ Ηαηξείν, Γξαθείν Ηαηξνχ, Αίζνπζα Κεηαγγίζεσλ 1, Αίζνπζα
Κεηαγγίζεσλ 2, Πηάζε Λνζειείαο θαη Απνδπηήξηα-Απνζήθε ζα δηαηεξεζνχλ ζην ζχλνιν ηνπο (16 ηεκάρηα)
θαη ζα θαηαλεκεζνχλ κε βάζε ηε λέα αξρηηεθηνληθή δηακφξθσζε ζηνπο αλσηέξσ ρψξνπο, ελψ ζα
πξνζηεζνχλ θαη λέα θσηηζηηθά ζψκαηα ςεπδνξνθήο led 60x60 ζηνπο αλσηέξσ θαη λένπο ρψξνπο σο εμήο:
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ΣΥΟΝΠ

ΦΗΠΡΑΚΔΛΑ
ΛΔΑ
ΠΛΝΙΗΘΑ
ΦΥΡΗΠΡΗΘΑ
ΦΥΡΗΠΡΗΘΑ
ΦΥΡΗΠΡΗΘΑ
ΠΥΚΑΡΑ
ΠΥΚΑΡΑ
ΠΥΚΑΡΑ
ΤΔΓΝΟΝΦΖΠ LED ΤΔΓΝΟΝΦΖΠ LED ΤΔΓΝΟΝΦΖΠ LED
60X60
60X60
60X60

1

Γξαθείν Γηεπζπληή

2

-

2

2

Δμσηεξηθφ Ηαηξείν

2

-

2

3

Γξαθείν Ηαηξνχ

-

2

2

4

Αίζνπζα Κεηαγγίζεσλ 1

6

-

6

5

Αίζνπζα Κεηαγγίζεσλ 2

6

Πηάζε Λνζειείαο

6

2

8

7

Απνζήθε - Απνδπηήξηα

-

1

1

8

Θάιακνο Απνκφλσζεο

-

3

3

16

8

24

ΠΛΝΙΝ

Πηνλ πξνζάιακν ησλ WC αζζελψλ, ζηα δχν (2) WC αζζελψλ θαη ζην WC πξνζσπηθνχ ζα ηνπνζεηεζνχλ
θσηηζηηθά ζψκαηα ςεπδνξνθήο, ζηεγαλά, ηχπνπ DownlightLed Φ200 σο εμήο:
ΣΥΟΝΠ

ΛΔΑ ΦΥΡΗΠΡΗΘΑ ΠΥΚΑΡΑ
ΤΔΓΝΟΝΦΖΠ DOWNLIGHTLED Φ200

1

Ξξνζάιακνο WC

2

2

WC Ξξνζσπηθνχ

1

3

WC Αζζελψλ 1

1

4

WC Αζζελψλ 2

1

ΠΛΝΙΝ

5

Ρα λέα θσηηζηηθά ζψκαηα ςεπδνξνθήο led 60x60 ηεο Κνλάδαο Λνζειείαο Κεζνγεηαθήο Αλαηκίαο θαη
Γξεπαλνθπηηαξηθήο Λφζνπ ζα είλαη ίδηνπ ηχπνπ κε ηα πθηζηάκελα θσηηζηηθά ζψκαηα ςεπδνξνθήο led
60x60 ψζηε λα επηηεπρζεί εληαίν αηζζεηηθά απνηέιεζκα θαη ζα έρνπλ ηα αθφινπζα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά:





















Θαηάιιεια γηα ηνπνζέηεζε ζε ςεπδνξνθή κε πιάθεο γπςνζαλίδαο.
Γηαζηάζεηο 597mmx597mmx40mm (MxΞxY)
ιηθφ πιαηζίνπ: Αινπκίλην ζε ρξψµα ιεπθφ.
ιηθφ θαιχκκαηνο: Ξιαζηηθφ καη ζε ρξψκα ιεπθφ.
Ρχπνο ιακπηήξα: Led
Έμνδνο θσηηζκνχ: Άκεζνο
Πχζηεκα έλαπζεο: Ζιεθηξνληθφο κεηαζρεκαηηζηήο
Ξεξηιακβάλεη κνλάδα ειέγρνπ
Οπζκηδφκελε έληαζε: Όρη
Γηακνηξαζκφο θσηηζκνχ: Ππκκεηξηθφο
Ράζε : 200-240VAC/50-60Hz
Φσηεηλή ξνή : 3400 lm (ηνπιάρηζηνλ)
Ηζρχο: 38W (ή θαη κηθξφηεξε)
Απφδνζε θσηεηλφηεηαο : 85lm/W (ηνπιάρηζηνλ)
Γείθηεο ρξσκαηηθήο απφδνζεο CRI : 80 (ηνπιάρηζηνλ)
Θεξκνθξαζία ρξψκαηνο: Ζκέξαο 4000K
Βαζκφο πξνζηαζίαο IP20.
Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο: -20°C / +40°C
3 Σξφληα Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο
Πήκαλζε θαη πηζηνπνίεζε CE / ROHS

Δλδεηθηηθφο ηχπνο: PHILIPS ΦΥΡΗΠΡΗΘΝ ΞΑΛΔΙ LΔD ΣΥΛΔΡΝ 60Σ60cm 38W 4000Θ
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Ρα λέα θσηηζηηθά ζψκαηα ςεπδνξνθήο ledDownlight Φ200 ηεο Κνλάδαο Λνζειείαο Κεζνγεηαθήο Αλαηκίαο
θαη Γξεπαλνθπηηαξηθήο Λφζνπ ζα έρνπλ ηα αθφινπζα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά:


















Θαηάιιεια γηα ηνπνζέηεζε ζε ςεπδνξνθή κε πιάθεο γπςνζαλίδαο.
Γηάζηαζε: Φ215mm
ιηθφ πιαηζίνπ: Αινπκίλην ζε ρξψµα ιεπθφ.
ιηθφ θαιχκκαηνο: Ξιαζηηθφ καη ζε ρξψκα ιεπθφ.
Ρχπνο ιακπηήξα: Led Module
Έμνδνο θσηηζκνχ: Άκεζνο
Πχζηεκα έλαπζεο: Ζιεθηξνληθφο κεηαζρεκαηηζηήο
Ξεξηιακβάλεη κνλάδα ειέγρνπ
Οπζκηδφκελε έληαζε: Όρη
Ράζε : 200-240VAC/50-60Hz
Φσηεηλή ξνή : 2000 lm (ηνπιάρηζηνλ)
Ηζρχο: 24W
Θεξκνθξαζία ρξψκαηνο: Ζκέξαο 3000K
Βαζκφο πξνζηαζίαο IP20.
Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο: -20°C / +40°C
3 Σξφληα Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο
Πήκαλζε θαη πηζηνπνίεζε CE / ROHS

Δλδεηθηηθφο ηχπνο: MAZDA 24W 230V 3000K IP20 Ιεπθό
Ρα λέα θσηηζηηθά ζψκαηα ςεπδνξνθήο led 60x60 ζα εγθαηαζηαζνχλ κε αλεμάξηεηε αλάξηεζε απφ ηελ
νξνθή.
Ρα λέα θσηηζηηθά ζψκαηα ζα είλαη άξηζηεο πνηφηεηαο θαη κνξθήο αληίζηνηρεο κε ηνπο θαζνξηδφκελνπο
ελδεηθηηθνχο ηχπνπο θαη ζα ηεζνχλ ππφςε ηεο Δπίβιεςεο πξνο έγθξηζε.
Ρα θσηηζηηθά ζψκαηα ζα έρνπλ θαη θαηάιιειε ιήςε γηα ζχλδεζε ησλ αγσγψλ γεηψζεσο.
Γηα φια ηα θσηηζηηθά ζψκαηα ζα παξαδνζνχλ πιήξε πεξηγξαθηθά θπιιάδηα ησλ θαηαζθεπαζηψλ.
Ν έιεγρνο ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ ηεο Κνλάδαο Λνζειείαο Κεζνγεηαθήο Αλαηκίαο θαη Γξεπαλνθπηηαξηθήο
Λφζνπ ζα γίλεηαη απφ δηαθφπηεο θνκηηαηέξ θαη απινχο, επίηνηρνπο ή ρσλεπηνχο πνπ ζα ειέγρνπλ έμη (6) ην
πνιχ θσηηζηηθά ζψκαηα ησλ ρψξσλ σο εμήο:
ΓΗΑΘΝΞΡΖΠ
ΦΥΡΗΠΚΝ

ΣΥΛΔΡΝΠ
ΔΞΗΡΝΗΣΝΠ

ΦΗΠΡΑΚΔΛΝΠ
ΛΔΝΠ

1 Γξαθείν Γηεπζπληή

1 x Απιφο

ΔΞΗΡΝΗΣΝΠ

ΛΔΝΠ

2 Δμσηεξηθφ Ηαηξείν

1 x Απιφο

ΣΥΛΔΡΝΠ

ΦΗΠΡΑΚΔΛΝΠ

3 Γξαθείν Ηαηξνχ

1 x Απιφο

ΔΞΗΡΝΗΣΝΠ

ΛΔΝΠ

1 x Θνκηηαηέξ

ΣΥΛΔΡΝΠ

ΦΗΠΡΑΚΔΛΝΠ

1 x Θνκηηαηέξ

ΣΥΛΔΡΝΠ

ΦΗΠΡΑΚΔΛΝΠ

7 Απνζήθε - Απνδπηήξηα

1 x Απιφο

ΔΞΗΡΝΗΣΝΠ

ΛΔΝΠ

8 Θάιακνο Απνκφλσζεο

1 x Απιφο

ΔΞΗΡΝΗΣΝΠ

ΛΔΝΠ

9 Ξξνζάιακνο WC

1 x Απιφο

ΔΞΗΡΝΗΣΝΠ

ΛΔΝΠ

10 WC Ξξνζσπηθνχ

1 x Απιφο

ΔΞΗΡΝΗΣΝΠ

ΛΔΝΠ

11 WC Αζζελψλ 1

1 x Απιφο

ΔΞΗΡΝΗΣΝΠ

ΛΔΝΠ

12 WC Αζζελψλ 2

1 x Απιφο

ΔΞΗΡΝΗΣΝΠ

ΛΔΝΠ

ΣΥΟΝΠ

4 Αίζνπζα Κεηαγγίζεσλ 1
5 Αίζνπζα Κεηαγγίζεσλ 2
6 Πηάζε Λνζειείαο
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Θα δηαηεξεζνχλ νη πθηζηάκελνη δηαθφπηεο θσηηζκνχ ησλ ρψξσλ θαη ζα ηνπνζεηεζνχλ θαη λένη δηαθφπηεο
θσηηζκνχ ζχκθσλα κε ηνλ αλσηέξσ πίλαθα.
Νη λένη δηαθφπηεο θσηηζηηθψλ ζσκάησλ ζα είλαη θαηάιιεινη γηα ηνπνζέηεζε ζε πιαζηηθά θαλάιηα
ειεθηξνινγηθνχ ηχπνπ, απνηεινχκελνη απφ βάζε ζηήξημεο, κεραληζκφ on/off, θάιπκκα θαη πιαηχ πιήθηξν.
Ρν θάιπκκα θαη πιήθηξν ζα είλαη απφ άζξαπζην, αληηζηαηηθφ ζεξκνπιαζηηθφ πιηθφ. Oη αθξνδέθηεο θαισδίσλ
ησλ δηαθνπηψλ ζα είλαη ηχπνπ θνριία ή βχζκαηνο. Όινη νη δηαθφπηεο ζα είλαη εληάζεσο 10A θαη ηάζεο 250V,
ζα αλήθνπλ ζηελ ίδηα νκάδα ηνπ ίδηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ θαη ζα έρνπλ ιεπθφ ρξψκα.
Θα θαηαζθεπαζηνχλ ζπλνιηθά πέληε (5) γξακκέο θσηηζκνχ NYM 3x1,5mm² κε κηθξναπηφκαην 10A απφ ην
λέν ειεθηξηθφ πίλαθα θσηηζκνχ-ξεπκαηνδνηψλ ηεο Κνλάδαο Λνζειείαο Κεζνγεηαθήο Αλαηκίαο θαη
Γξεπαλνθπηηαξηθήο Λφζνπ γηα ηελ ηξνθνδνζία ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ ςεπδνξνθήο.
Θα θαηαζθεπαζηνχλ ζπλνιηθά έληεθα (11) γξακκέο θσηηζκνχ NYM 3x1,5mm² κε κηθξναπηφκαην 10A απφ ην
λέν ειεθηξηθφ πίλαθα θσηηζκνχ-ξεπκαηνδνηψλ ηεο Κνλάδαο Λνζειείαο Κεζνγεηαθήο Αλαηκίαο θαη
Γξεπαλνθπηηαξηθήο Λφζνπ γηα ηελ ηξνθνδνζία ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ ησλ θνλζνιψλ θιίλεο αζζελή.
Νη πθηζηάκελεο γξακκέο θσηηζκνχ ησλ ρψξσλ δχλαηαη λα δηαηεξεζνχλ θαη λα ηξνπνπνηεζνχλ ψζηε λα
θαιχπηνπλ ηε λέα αξρηηεθηνληθή δηακφξθσζε ησλ ρψξσλ θαη ηηο αλάγθεο θσηηζκνχ απηψλ (κεηαηνπίζεηο
πθηζηάκελσλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ, πξνζζήθεο λέσλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ, δηαρσξηζκνί θπθισκάησλ
θσηηζκνχ, πξνζζήθεο λέσλ δηαθνπηψλ θσηηζκνχ θηι.)
Ζ λέα εγθαηάζηαζε θσηηζκνχ ηεο Κνλάδαο Λνζειείαο Κεζνγεηαθήο Αλαηκίαο θαη Γξεπαλνθπηηαξηθήο Λφζνπ
ζα πεξηιακβάλεη ηα πθηζηάκελα θαη λέα θσηηζηηθά ζψκαηα, ηα πθηζηάκελα θαη λέα θαιψδηα NYM 3x1,5mm
κε ηηο θαηάιιειεο ζηεξίμεηο επί ηεο νξνθήο ησλ ρψξσλ, ηα πθηζηάκελα θαη λέα επίηνηρα ζηεγαλά θνπηηά
δηαθιάδσζεο, ηα πθηζηάκελα θαη λέα επίηνηρα πιαζηηθά θαλάιηα ειεθηξνινγηθνχ ηχπνπ, ηνπο πθηζηάκελνπο
θαη λένπο δηαθφπηεο ειέγρνπ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ θαη φια ηα απαξαίηεηα πιηθά θαη εμαξηήκαηα γηα ηελ
εθηέιεζε ηεο εγθαηάζηαζεο.
3.1.3. Δγθαηάζηαζε ξεπκαηνδνηψλ
Νη πθηζηάκελνη επίηνηρνη ξεπκαηνδφηεο ζνχθν εληφο ησλ πιαζηηθψλ θαλαιηψλ ειεθηξνινγηθνχ ηχπνπ πνπ
θαιχπηνπλ ηνπο ρψξνπο πνπ ζα δηακνξθσζνχλ ζε Γξαθείν Γηεπζπληή, Δμσηεξηθφ Ηαηξείν, Γξαθείν Ηαηξνχ
θαη Πηάζε Λνζειείαο ζα δηαηεξεζνχλ ζην ζχλνιν ηνπο (8 ηεκάρηα) ελψ ζα πξνζηεζνχλ θαη απφ δχν (2) λένη
ξεπκαηνδφηεο ζνχθν ζηνπο αλσηέξσ σο εμήο:

ΣΥΟΝΠ

ΦΗΠΡΑΚΔΛΝΗ
ΟΔΚΑΡΝΓΝΡΔΠ
ΠΝΘΝ

ΛΔΝΗ
ΟΔΚΑΡΝΓΝΡΔΠ
ΠΝΘΝ

ΠΛΝΙΗΘΝΗ
ΟΔΚΑΡΝΓΝΡΔΠ
ΠΝΘΝ

1

Γξαθείν Γηεπζπληή

2

2

4

2

Δμσηεξηθφ Ηαηξείν

2

2

4

3

Γξαθείν Ηαηξνχ

2

2

4

4

Πηάζε Λνζειείαο

2

2

4

ΠΛΝΙΝ

8

8

16

Θα θαηαξγεζνχλ θαη ζα απνμεισζνχλ νη πθηζηάκελνη ηέζζεξηο (4) ξεπκαηνδφηεο θαη ην πιαζηηθφ θαλάιη
απηψλ ζηελ εμσηεξηθή ηνηρνπνηία κε ηα παξάζπξα, νη πθηζηάκελνη (4) ξεπκαηνδφηεο θαη ην πιαζηηθφ θαλάιη
απηψλ ζηελ ελδηάκεζε ηνηρνπνηία κε ην εμσηεξηθφ ηαηξείν θαη νη πθηζηάκελνη ηέζζεξηο (4) ξεπκαηνδφηεο θαη
ην πιαζηηθφ θαλάιη απηψλ ζηελ ελδηάκεζε ηνηρνπνηία κε ην δηάδξνκν ζηελ Αίζνπζα Κεηαγγίζεσλ 1.
Θα θαηαξγεζνχλ θαη ζα απνμεισζνχλ νη πθηζηάκελνη ηέζζεξηο (4) ξεπκαηνδφηεο θαη ην πιαζηηθφ θαλάιη
απηψλ ζηελ εμσηεξηθή ηνηρνπνηία κε ηα παξάζπξα ζηελ Αίζνπζα Κεηαγγίζεσλ 2.
Θα δηαηεξεζνχλ νη δχν (2) πθηζηάκελνη ξεπκαηνδφηεο ζηελ ελδηάκεζε ηνηρνπνηία κε ηελ Αίζνπζα
Κεηαγγίζεσλ 1 ηεο Αίζνπζαο Κεηαγγίζεσλ 2.
Θα δηαηεξεζνχλ νη δχν (2) πθηζηάκελνη ξεπκαηνδφηεο ζηελ ελδηάκεζε ηνηρνπνηία κε ηελ Αίζνπζα
Κεηαγγίζεσλ 2 ηεο Αίζνπζαο Κεηαγγίζεσλ 1.
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Πηελ Αίζνπζα Λνζειείαο 1, ζηελ Αίζνπζα Λνζειείαο 2 θαη ζην Θάιακν Απνκφλσζεο ζα ηνπνζεηεζνχλ
θνλζφιεο θιίλεο αζζελή θαη θάζε ζέζε λνζειείαο (θιίλε ή πνιπζξφλα) ζα δηαζέηεη απφ δχν (2)
ξεπκαηνδφηεο ζνχθν 16A/230V πνπ ζα είλαη ελζσκαησκέλνη ζηελ θνλζφια θιίλεο αζζελή.
Θάζε ζέζε εξγαζίαο ζηα γξαθεία, ζην εμσηεξηθφ ηαηξείν θαη ηε ζηάζε λνζειείαο ζα δηαζέηεη απφ ηέζζεξηο
(4) ξεπκαηνδφηεο ζνχθν.
Νη ηέζζεξηο (4) ξεπκαηνδφηεο ζε θάζε ζέζε εξγαζίαο ζα ηξνθνδνηνχληαη απφ αλεμάξηεηε γξακκή
ξεπκαηνδνηψλ NYM 3x2,5mm² κε κηθξναπηφκαην 16A απφ ην λέν ειεθηξηθφ πίλαθα θσηηζκνχξεπκαηνδνηψλ ηεο Κνλάδαο Λνζειείαο Κεζνγεηαθήο Αλαηκίαο θαη Γξεπαλνθπηηαξηθήο Λφζνπ.
Νη δχν (2) ξεπκαηνδφηεο ζε θάζε θνλζφια θιίλεο αζζελή ζα ηξνθνδνηνχληαη απφ αλεμάξηεηε γξακκή
ξεπκαηνδνηψλ NYM 3x2,5mm² κε κηθξναπηφκαην 16A απφ ην λέν ειεθηξηθφ πίλαθα θσηηζκνχξεπκαηνδνηψλ ηεο Κνλάδαο Λνζειείαο Κεζνγεηαθήο Αλαηκίαο θαη Γξεπαλνθπηηαξηθήο Λφζνπ.
Ζ εγθαηάζηαζε ησλ λέσλ ξεπκαηνδνηψλ ηεο Κνλάδαο Λνζειείαο Κεζνγεηαθήο Αλαηκίαο θαη
Γξεπαλνθπηηαξηθήο Λφζνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε επίηνηρα πιαζηηθά ειεθηξνινγηθά θαλάιηα ηχπνπ Legrand
θαη νη ξεπκαηνδφηεο ζα είλαη θαηάιιεινπ ηχπνπ γηα ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο εληφο ησλ αλσηέξσ θαλαιηψλ
ή/θαη ησλ θνλζνιψλ θιίλεο αζζελψλ.
Θα θαηαζθεπαζηνχλ ζπλνιηθά δεθαπέληε (15) γξακκέο ξεπκαηνδνηψλ NYM 3x2,5mm² κε κηθξναπηφκαην
16A απφ ην λέν ειεθηξηθφ πίλαθα θσηηζκνχ-ξεπκαηνδνηψλ ηεο Κνλάδαο Λνζειείαο Κεζνγεηαθήο Αλαηκίαο
θαη Γξεπαλνθπηηαξηθήο Λφζνπ γηα ηελ ηξνθνδνζία ησλ ξεπκαηνδνηψλ.
Νη πθηζηάκελεο γξακκέο ξεπκαηνδνηψλ θαη νη ξεπκαηνδφηεο ζνχθν ησλ ρψξσλ δχλαηαη λα δηαηεξεζνχλ
ζχκθσλα κε ηηο αλσηέξσ πεξηγξαθέο θαη λα ηξνπνπνηεζνχλ ψζηε λα θαιχπηνπλ ηε λέα αξρηηεθηνληθή
δηακφξθσζε ησλ ρψξσλ θαη ηηο αλάγθεο ξεπκαηνδνηψλ απηψλ (κεηαηνπίζεηο πθηζηάκελσλ ξεπκαηνδνηψλ,
πξνζζήθεο λέσλ ξεπκαηνδνηψλ, δηαρσξηζκνί-ηξνπνπνηήζεηο-πξνζζήθεο ξεπκαηνδνηψλ θηι.)
Ζ λέα εγθαηάζηαζε ξεπκαηνδνηψλ ηεο Κνλάδαο Λνζειείαο Κεζνγεηαθήο Αλαηκίαο θαη Γξεπαλνθπηηαξηθήο
Λφζνπ ζα πεξηιακβάλεη ηνπο πθηζηάκελνπο θαη λένπο ξεπκαηνδφηεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ
ξεπκαηνδνηψλ θνλζνιψλ θιίλεο αζζελψλ), ηα πθηζηάκελα θαη λέα θαιψδηα NYM 3x2,5mm κε ηηο θαηάιιειεο
ζηεξίμεηο επί ηεο νξνθήο ησλ ρψξσλ, ηα πθηζηάκελα θαη λέα επίηνηρα ζηεγαλά θνπηηά δηαθιάδσζεο, ηα
πθηζηάκελα θαη λέα επίηνηρα πιαζηηθά θαλάιηα ειεθηξνινγηθνχ ηχπνπ θαη φια ηα απαξαίηεηα πιηθά θαη
εμαξηήκαηα γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εγθαηάζηαζεο.
3.1.4 Θνλζφιεο θιίλεο αζζελψλ
Πηηο Αίζνπζεο Κεηαγγίζεσλ 1 θαη 2 θαη ζην Θάιακν Απνκφλσζεο ηεο Κνλάδαο Λνζειείαο Κεζνγεηαθήο
Αλαηκίαο θαη Γξεπαλνθπηηαξηθήο Λφζνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ θνλζφιεο θιίλεο αζζελψλ άλσζελ θάζε ζέζεο
λνζειείαο (θιίλε ή πνιπζξφλα).
Ππγθεθξηκέλα θαη ζχκθσλα κε ηελ αξρηηεθηνληθή δηακφξθσζε ησλ ρψξσλ θαη ηηο ζέζεηο ηνπνζέηεζεο ησλ
θιηλψλ-πνιπζξφλσλ λνζειείαο ζα εγθαηαζηαζνχλ νη αθφινπζεο θνλζφιεο θιίλεο αζζελψλ:
ΣΥΟΝΠ

ΘΝΛΠΝΙΔΠ
ΘΙΗΛΖΠ ΑΠΘΔΛΥΛ

1

Αίζνπζα Κεηαγγίζεσλ 1

5

2

Αίζνπζα Κεηαγγίζεσλ 2

4

3

Θάιακνο Απνκφλσζεο

2

ΠΛΝΙΝ

11

Νη θνλζφιεο θιίλεο αζζελή ζα ηνπνζεηεζνχλ επί ηεο ηνηρνπνηίαο ησλ ρψξσλ ηεο Αίζνπζαο Κεηαγγίζεσλ 1
θαη 2 θαη ηνπ Θαιάκνπ Απνκφλσζεο, πάλσ απφ ηελ θιίλε-πνιπζξφλα ηνπ αζζελή, ζε χςνο 1,60m θαη ζα έρεη
κήθνο 0,60m γηα θάζε θιίλε-πνιπζξφλα.
Ζ θαηαζθεπή ησλ θνλζνιψλθιίλεο αζζελή ζα είλαη ζχκθσλε κε ηνπο θαλνληζκνχο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
ΔΛ793, EN 60601-1-1 (ηαηξηθέο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο), EN 60598-1 part. 1 θαη EN 60598-2-25 (θσηηζηηθά) θαη
δηαζέηεη ζήκαλζε CE.
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Νη θνλζφιεο θιίλεο αζζελψλ ζα δηαζέηνπλ:


Έλα (1) θσηηζηηθφ άκεζνπ θσηηζκνχ (αλάγλσζεο) ηχπνπ led.

Έλα (1) δηαθφπηε γηα ηνλ έιεγρν ηνπ άκεζνπ θσηηζκνχ.

Γχν (2) ξεπκαηνδφηεο ιεπθνχ ρξψκαηνο παξνρήο ΓΔΖ – ΖΕ.

Κία (1) ιήςε ρεηξηζηεξίνπ ζπζηήκαηνο θιήζεο αδειθήο θαη αηνκηθνχ θσηηζκνχ, απηφκαηεο
απνζχκπιεμεο (AutoEject).

Σεηξηζηήξην αζζελνχο ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη κπνπηφλ θιήζεο αδειθήο µε ιπρλία εθεζχραζεο.

Κία (1) ιήςε ηαηξηθνχ αεξίνπ νμπγφλνπ 𝛰2 ηχπνπ AFNOR ζπκβαηή κε ην ΔΛ737-1.

Πηαηφ νξψλ.
Ζ θνλζφια θιίλεο αζζελνχο ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ πξνθίι αινπκηλίνπ βαµµέλν µε
ειεθηξνζηαηηθή βαθή θαη ρξψµα πνιχ κεγάιεο αληνρήο ςεκέλν ζε εηδηθφ θνχξλν. Ρν πξνθίι ζα έρεη
ηνπιάρηζηνλ ηξεηο δηαθνξεηηθνχο ρψξνπο (θαλάιηα) γηα ηελ αληίζηνηρε δηέιεπζε ησλ θαισδηψζεσλ ηζρπξψλ
ξεπµάησλ, θαισδηψζεσλ αζζελψλ ξεπµάησλ θαη ζσιελψζεσλ ηαηξηθψλ αεξίσλ. Νη ρψξνη ζα είλαη εχθνια
πξνζπειάζηκνη µε ηελ αθαίξεζε θαιπκκάησλ ηα νπνία ζα ζηεξεψλνληαη µε θνχµπσµα θαη φρη µε βίδσµα. Πην
θάησ κέξνο ζα ππάξρεη ζέζε γηα ην θσηηζκφ αλάγλσζεο.
Ρα θαιψδηα παξνρήο ηζρπξψλ ξεπµάησλ θσηηζµνχ θαη ξεπκαηνδνηψλ ζα είλαη ζηιηθφλεο άθαπζηα. Πην
κπξνζηηλφ κέξνο ζα εγθαηαζηαζνχλ νη ξεπκαηνδφηεο 230 V, ε ιήςε ηνπ ζπζηήκαηνο θιήζεο αδειθήο, ην
θσηηζηηθφ αλάγλσζεο θαη ε ιήςε νμπγφλνπ.
Γηα ηε ζηήξημε ησλ θνλζφισλ θιίλεο αζζελνχο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηεξίγκαηα πνπ ζα είλαη ρσξηζηά απφ
ηελ θνλζφια.
Πε θάζε θνλζφια θιίλεο αζζελνχο γηα ηνλ θσηηζµφ αλάγλσζεο ζα εγθαηαζηαζεί έλα θσηηζηηθφ ζψµα µε µηα
ιακπηήξαlinear led, εηδηθφ αληαπγαζηήξα,πξηζκαηηθφplexiglass µε φιε ηελ ειεθηξηθή εμάξηεζε. Ρν θσηηζηηθφ
απηφ ζα πξέπεη λα δίλεη ηνλ θαηάιιειν θσηηζµφ µέζσ πεξζίδαο θαηεχζπλζεο ψζηε λα δηαβάδεη άλεηα ν
αζζελήο ρσξίο λα ελνριεί ηνπο δηπιαλνχο ηνπ. Θα έρεη κήθνο πεξίπνπ 30 cm θαη ζα ελζσκαηψλεηαη εχθνια
ζηελ θνλζφια. Ν έιεγρνο ηνπ θσηηζµνχ αλάγλσζεο ζα γίλεηαη απφ δηαθφπηε θσηηζκνχ επί ηεο θνλζφιαο
θιίλεο αζζελή.
Πε θάζε θνλζφια θιίλεο αζζελνχο ζα ππάξρνπλ δχν κνλνθαζηθνί ξεπκαηνδφηεο 16 Α ηχπνπ ζνχθν, κηθξνχ
ζρήκαηνο, ιεπθνχ ρξψµαηνο..
Πε θάζε θνλζφια θιίλεο αζζελνχο ζα ππάξρεη κία (1) ιήςε γηα ην ρεηξηζηήξην αζζελνχο απηφκαηεο
απνζχκπιεμεο (AutoEject) γηα ηελ ππνδνρή ηνπ ρεηξηζηεξίνπ αζζελνχο.
3.1.5 Δγθαηάζηαζε θσηηζηηθψλ ζσκάησλ αζθαιείαο
Ρα πθηζηάκελα θσηηζηηθά ζψκαηα αζθαιείαο πνπ θαιχπηνπλ ηνπο ρψξνπο πνπ ζα δηακνξθσζνχλ ζε
Γξαθείν Γηεπζπληή, Δμσηεξηθφ Ηαηξείν, Γξαθείν Ηαηξνχ, Αίζνπζα Κεηαγγίζεσλ 1, Αίζνπζα Κεηαγγίζεσλ 2,
Πηάζε Λνζειείαο θαη Απνδπηήξηα-Απνζήθε ζα δηαηεξεζνχλ ζην ζχλνιν ηνπο (5 ηεκάρηα) ελψ ζα
πξνζηεζνχλ θαη λέα θσηηζηηθά ζψκαηα αζθαιείαο ζηνπο λένπο ρψξνπο σο εμήο:

ΣΥΟΝΠ

ΦΗΠΡΑΚΔΛΑ
ΦΥΡΗΠΡΗΘΑ
ΠΥΚΑΡΑ
ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ

ΛΔΑ
ΦΥΡΗΠΡΗΘΑ
ΠΥΚΑΡΑ
ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ

ΠΛΝΙΗΘΑ
ΦΥΡΗΠΡΗΘΑ
ΠΥΚΑΡΑ
ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ

1

Γξαθείν Γηεπζπληή

-

1

1

2

Δμσηεξηθφ Ηαηξείν

1

-

1

3

Γξαθείν Ηαηξνχ

-

1

1

4

Αίζνπζα Κεηαγγίζεσλ 1

1

-

1

5

Αίζνπζα Κεηαγγίζεσλ 2

6

Πηάζε Λνζειείαο

1

-

1

7

Θάιακνο Απνκφλσζεο

-

1

1

8

Ξξνζάιακνο WC

-

1

1

9

Γηάδξνκνο - Αλακνλή

2

-

2
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5

4

9

Νη ζέζεηο ησλ λέσλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ αζθαιείαο ζα θαζνξηζηνχλ απφ ηελ Δπίβιεςε έηζη ψζηε λα είλαη
ζαθήο ε δηαθίλεζε πξνο ηηο εμφδνπο δηαθπγήο απφ νπνηνδήπνηε ζεκείν ησλ ρψξσλ.
Ρα λέα θσηηζηηθά ζψκαηα αζθαιείαο ηεο Κνλάδαο Λνζειείαο Κεζνγεηαθήο Αλαηκίαο θαη Γξεπαλνθπηηαξηθήο
Λφζνπ ζα είλαη ίδηνπ ηχπνπ (OlympiaElectronicsMLD-28S/g) κε ηα πθηζηάκελα θσηηζηηθά ζψκαηα
αζθαιείαο ψζηε λα επηηεπρζεί εληαίν αηζζεηηθά απνηέιεζκα θαη ζα έρνπλ ηα αθφινπζα ηερληθά
ραξαθηεξηζηηθά:
Δθεδξηθφ θσηηζηηθφ ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο, κε θσηεηλή νζφλε γηα ζήκαλζε.
Δπίηνηρε ή επί νξνθήο ηνπνζέηεζε.
Tερλνινγία LED.
Δλδεηθηηθφ θφξηηζεο ηεο κπαηαξίαο (CHARGE) θαη πιήθηξν (TEST)
Ράζε ηξνθνδνζίαο: 220-240V AC/50-60Hz.
Κέγηζηε θαηαλάισζε ηζρχνο : 3W / 7,5VA.
Κπαηαξίεο (Ni-Cd): 3,6V/1Ah.
Ξξνζηαζία κπαηαξίαο: Απφ ππεξθφξηηζε θαη πιήξε απνθφξηηζε.
Σξφλνο θφξηηζεο: 24h.
Διάρηζηε απηνλνκία: 3h.
Ηζρχο θσηεηλήο πεγήο (Γίθηπν / Δθεδξεία): 18lm / 18lm.
Βαζκφο πξνζηαζίαο πεξηβιήκαηνο: IP 40.
Θιάζε πξνζηαζίαο πεξηβιήκαηνο: θιάζε II.
Θαηαζθεπάδεηαη ζχκθσλα κε: EN 60598-1, EN 60598-2-1, ΔΛ 55015, ΔΛ 61547, ΔΛ 61000-3-2, ΔΛ 61000-33.
Ξεξηνρή ζεξκνθξαζίαο ιεηηνπξγίαο: 5 έσο 40°C.
Πρεηηθή πγξαζία: κέρξη 95%
Δμσηεξηθέο δηαζηάζεηο πηλαθίδα: 280x100mm
Δμσηεξηθέο δηαζηάζεηο (ΚxΞx): 305x25x155mm
ιηθά θαηαζθεπήο: ABS/PC, Ξιεμηγθιάο, PVC
Ρχπνο: Olympia Electronics MLD-28S/g
Ρα πθηζηάκελα θαη λέα θσηηζηηθά ζψκαηα αζθαιείαο ζα ηξνθνδνηεζνχλ απφ δχν (2) αλεμάξηεηεο γξακκέο
3x1,5mm² κε κηθξναπηφκαην 10A, ηνπ λένπ ειεθηξηθνχ πίλαθα θσηηζκνχ – ξεπκαηνδνηψλ ηεο Κνλάδαο
Λνζειείαο Κεζνγεηαθήο Αλαηκίαο θαη Γξεπαλνθπηηαξηθήο Λφζνπ.
3.2.Αζζελή Ζιεθηξηθά
3.2.1.Δγθαηάζηαζε data
Νη πθηζηάκελεο επίηνηρεο ιήςεηο dataRJ45 εληφο ησλ πιαζηηθψλ θαλαιηψλ ειεθηξνινγηθνχ ηχπνπ πνπ
θαιχπηνπλ ηνπο ρψξνπο πνπ ζα δηακνξθσζνχλ ζε Γξαθείν Γηεπζπληή, Δμσηεξηθφ Ηαηξείν θαη Πηάζε
Λνζειείαο ζα δηαηεξεζνχλ ζην ζχλνιν ηνπο (6 ηεκάρηα). Δηδηθά γηα ηνπο ρψξνπο ηνπ Γξαθείνπ Γηεπζπληή
θαη ηνπ Δμσηεξηθνχ Ηαηξείνπ δχλαηαη λα γίλεη κεηαθνξά ηεο ζέζεο ηνπο εληφο ηνπ πθηζηάκελνπ πιαζηηθνχ
θαλαιηνχ.
Θα ηνπνζεηεζνχλ δχν (2) λέεο ιήςεηο dataRJ45 εληφο ηνπ πθηζηάκελνπ
ειεθηξνινγηθνχ ηχπνπ ζην Γξαθείν Ηαηξνχ.

πιαζηηθνχ θαλαιηνχ

Θα θαηαξγεζνχλ θαη ζα απνμεισζνχλ νη πθηζηάκελεο επηά (7) θαη δχν (2) ιήςεηο dataRJ45 πεξηκεηξηθά
ζηελ Αίζνπζα Κεηαγγίζεσλ 1 θαη 2 αληίζηνηρα.
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ΣΥΟΝΠ

ΦΗΠΡΑΚΔΛΔΠ
ΙΖΤΔΗΠ DATA
RJ45

ΛΔΔΠ
ΙΖΤΔΗΠ DATA
RJ45

ΠΛΝΙΗΘEΠ
ΙΖΤΔΗΠ DATA
RJ45

1

Γξαθείν Γηεπζπληή

2

-

2

2

Δμσηεξηθφ Ηαηξείν

2

-

2

3

Γξαθείν Ηαηξνχ

-

2

2

4

Αίζνπζα Κεηαγγίζεσλ 1

7

-

-

5

Αίζνπζα Κεηαγγίζεσλ 2

6

Πηάζε Λνζειείαο

4

-

2

7

Θάιακνο Απνκφλσζεο

-

-

-

15

2

8

ΠΛΝΙΝ

Νη λέεο ιήςεηο data ζα είλαη ίδηνπ ηχπνπ κε ηηο πθηζηάκελεο επίηνηρεο ιήςεηο data ψζηε λα επηηεπρζεί εληαίν
αηζζεηηθά απνηέιεζκα.
Όιεο νη λέεο θαισδηψζεηο data ζα θαηαζθεπαζηνχλ απφ θαιψδην UTP Cat 6A θαη ζα θαηαιήγνπλ ζην Data
Rack πνπ βξίζθεηαη ζην δηάδξνκν ηνπ Ηζνγείνπ ηνπ Θηηξίνπ Α. πνρξέσζε ηνπ Αλαδφρνπ είλαη θαη ε
δηαζχλδεζε ησλ θαισδίσλ ζην Data Rack ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Δπίβιεςεο.
Ζ εγθαηάζηαζε ησλ αζζελψλ ξεπκάησλ (data) ηεο Κνλάδαο Λνζειείαο Κεζνγεηαθήο Αλαηκίαο θαη
Γξεπαλνθπηηαξηθήο Λφζνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε επίηνηρα πιαζηηθά ειεθηξνινγηθά θαλάιηα ηχπνπ Legrand
θαη νη ιήςεηο data ζα είλαη θαηάιιεινπ ηχπνπ γηα ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο εληφο ησλ αλσηέξσ θαλαιηψλ
(μερσξηζηφ ηκήκα ζην ειεθηξνινγηθφ πιαζηηθφ θαλάιη απφ ηελ θαισδίσζε ησλ ηζρπξψλ ξεπκάησλ).
Oη ιήςεηο data ζα είλαη θαηάιιειεο γηα ηνπνζέηεζε ζε επίηνηρα πιαζηηθά ειεθηξνινγηθά θαλάιηα ηχπνπ
Legrand. Θα είλαη ηχπνπ RJ45 Cat 6A, δηπινχ ηχπνπ, ζσξαθηζκέλεο, ζχκθσλεο κε ηα πξφηππα ISO 11801
2.0, ΔΛ 50173-1 θαη ΔΗΑ/ΡΗΑ 568, ζα δηαζέηνπλ θνλέθηνξεο LCS2 γξήγνξεο ζχλδεζεο ρσξίο εξγαιείν κε
δηπιφ ρξσκαηηθφ θψδηθα 568 Α θαη Β θαη αξίζκεζε, ιεπθνχ ρξψκαηνο, ζα δηαζέηνπλ ζήθε εηηθέηαο θαη
πξνζηαηεπηηθφ θάιπκκα θαη ζα αλήθνπλ ζηελ ίδηα νκάδα ηνπ ίδηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο ησλ πιαζηηθψλ
θαλαιηψλ ψζηε λα έρνπλ θαη ίδηα εκθάληζε.
Θα δηαζέηνπλ ππνδνρή πάλσ απφ θάζε RJ45 ψζηε λα κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ πιαζηηθά, θνπκπσηά
εηθνλίδηα ζε ρξσκαηηθή πνηθηιία γηα ηελ επηζήκαλζε ηνπ ηη πξφθεηηαη λα εμππεξεηήζεη ε θάζε ππνδνρή RJ 45
θαη ζα δηαζέηνπλ πνξηάθη πξνζηαζίαο.
Πηηο ιήςεηο data ζα ηνπνζεηεζεί θαηάιιειε αξίζκεζε.
Ρν θαιψδην UTP (Unshielded Twisted Pair) ζα είλαη θαηεγνξίαο 6, αζσξάθηζην, 4 ζπλεζηξακκέλσλ δεπγψλ,
100 Ohm, εμσηεξηθνχ καλδχα απφ PVC, αγσγνχο 24 AWG, κνλφθισλν,
κε πεξίβιεκα ρακειήο
επθιεθηφηεηαο θαη κεδεληθήο εθπνκπήο αινγφλσλ αεξίσλ (LSOH/LSZH), ζχκθσλα κε ηα πξφηππα IEC
60332-1-2, ΔΙΝΡ EN 60332-1-2, IEC 61034-1, ΔΙΝΡ EN 50268-1, IEC 61034-2, ΔΙΝΡ EN 50268-2, IEC
60754-2 θαη ΔΙΝΡ EN 50267-2-3. Ζ γξακκή κεηαθνξάο ραιθνχ απαηηείηαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηα πξφηππα
ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 11801/Α1:2008, ISO/IEC 11801/A2:2010, ΔΙΝΡ 50173-1:2007 θαη ΔΙΝΡ EN
50173-1/Α1:2009 θαη νλνκαζηηθή Ραρχηεηα Γηάδνζεο 70%.
3.2.2.Δγθαηάζηαζε ηειεθσληθή
Νη πθηζηάκελεο επίηνηρεο ηειεθσληθέο ιήςεηο RJ11 εληφο ησλ πιαζηηθψλ θαλαιηψλ ειεθηξνινγηθνχ ηχπνπ
πνπ θαιχπηνπλ ηνπο ρψξνπο πνπ ζα δηακνξθσζνχλ ζε Γξαθείν Γηεπζπληή, Δμσηεξηθφ Ηαηξείν θαη Πηάζε
Λνζειείαο ζα δηαηεξεζνχλ ζην ζχλνιν ηνπο (3 ηεκάρηα). Δηδηθά γηα ηνπο ρψξνπο ηνπ Γξαθείνπ Γηεπζπληή
θαη ηνπ Δμσηεξηθνχ Ηαηξείνπ δχλαηαη λα γίλεη κεηαθνξά ηεο ζέζεο ηνπο εληφο ηνπ πθηζηάκελνπ πιαζηηθνχ
θαλαιηνχ.
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Θα ηνπνζεηεζεί κία (1) λέα ηειεθσληθή ιήςε RJ11 εληφο ηνπ πθηζηάκελνπ πιαζηηθνχ θαλαιηνχ
ειεθηξνινγηθνχ ηχπνπ ζην Γξαθείν Ηαηξνχ θαη κία (1) λέα ηειεθσληθή ιήςε εληφο πιαζηηθνχ θαλαιηνχ
ειεθηξνινγηθνχ ηχπνπ ζην Θάιακν Απνκφλσζεο.
Θα θαηαξγεζνχλ θαη ζα απνμεισζνχλ νη πθηζηάκελεο πέληε (5) θαη δχν (2) ηειεθσληθέο ιήςεηο RJ11
πεξηκεηξηθά ζηηο Αίζνπζεο Κεηαγγίζεσλ 1 θαη 2 αληίζηνηρα.
Αλαιπηηθά:

ΣΥΟΝΠ

ΦΗΠΡΑΚΔΛΔΠ
ΡΖΙΔΦΥΛΗΘΔΠ
ΙΖΤΔΗΠ RJ11

ΛΔΔΠ
ΡΖΙΔΦΥΛΗΘΔΠ
ΙΖΤΔΗΠ RJ11

ΡΔΙΗΘΔΠ
ΡΖΙΔΦΥΛΗΘΔΠ
ΙΖΤΔΗΠ RJ11

1

Γξαθείν Γηεπζπληή

1

-

1

2

Δμσηεξηθφ Ηαηξείν

1

-

1

3

Γξαθείν Ηαηξνχ

-

1

1

4

Αίζνπζα Κεηαγγίζεσλ 1

5

-

-

5

Αίζνπζα Κεηαγγίζεσλ 2

2

-

-

6

Πηάζε Λνζειείαο

1

-

1

7

Θάιακνο Απνκφλσζεο

-

1

1

10

2

5

ΠΛΝΙΝ

Νη λέεο ηειεθσληθέο ιήςεηο ζα είλαη ίδηνπ ηχπνπ κε ηηο πθηζηάκελεο επίηνηρεο ηειεθσληθέο ιήςεηο ψζηε λα
επηηεπρζεί εληαίν αηζζεηηθά απνηέιεζκα.
Όιεο νη ηειεθσληθέο θαισδηψζεηο ζα θαηαζθεπαζηνχλ απφ θαιψδην UTP Cat 6A θαη ζα θαηαιήγνπλ ζηνλ
ηειεθσληθφ θαηαλεκεηή πνπ βξίζθεηαη ζην δηάδξνκν ηνπ Ηζνγείνπ ηνπ Θηηξίνπ Α. πνρξέσζε ηνπ Αλαδφρνπ
είλαη θαη ε δηαζχλδεζε ησλ θαισδίσλ ζηνλ ηειεθσληθφ θαηαλεκεηή ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Δπίβιεςεο.
Ζ εγθαηάζηαζε ησλ αζζελψλ ξεπκάησλ (voice) ηεο Κνλάδαο Λνζειείαο Κεζνγεηαθήο Αλαηκίαο θαη
Γξεπαλνθπηηαξηθήο Λφζνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε επίηνηρα πιαζηηθά ειεθηξνινγηθά θαλάιηα ηχπνπ Legrand
θαη νη ηειεθσληθέο ιήςεηο ζα είλαη θαηάιιεινπ ηχπνπ γηα ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο εληφο ησλ αλσηέξσ
θαλαιηψλ (μερσξηζηφ ηκήκα ζην ειεθηξνινγηθφ πιαζηηθφ θαλάιη απφ ηελ θαισδίσζε ησλ ηζρπξψλ
ξεπκάησλ).
Νη ιήςεηο ηειεθψλνπ ζα είλαη θαηάιιειεο γηα ηνπνζέηεζε ζε επίηνηρα πιαζηηθά ειεθηξνινγηθά θαλάιηα
ηχπνπ Legrand. Θα είλαη ηχπνπ RJ11, ζχκθσλεο κε ηα πξφηππα ΔΡS 300001 ΔN 50082-1 θαη ΔN 50081-1,
ζα δηαζέηνπλ θνλέθηνξα κε αθξνδέθηε 1/4 ζηξνθήο γηα γξήγνξε ζηήξημε, ιεπθνχ ρξψκαηνο, ζα δηαζέηνπλ
ζήθε εηηθέηαο θαη πξνζηαηεπηηθφ θάιπκκα θαη ζα αλήθνπλ ζηελ ίδηα νκάδα ηνπ ίδηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο ησλ
πιαζηηθψλ θαλαιηψλ ψζηε λα έρνπλ θαη ίδηα εκθάληζε.
Ρν θαιψδην UTP (Unshielded Twisted Pair) ζα είλαη θαηεγνξίαο 6, αζσξάθηζην, 4 ζπλεζηξακκέλσλ δεπγψλ,
100 Ohm, εμσηεξηθνχ καλδχα απφ PVC, αγσγνχο 24 AWG, κνλφθισλν, κε πεξίβιεκα ρακειήο
επθιεθηφηεηαο θαη κεδεληθήο εθπνκπήο αινγφλσλ αεξίσλ (LSOH/LSZH), ζχκθσλα κε ηα πξφηππα IEC
60332-1-2, ΔΙΝΡ EN 60332-1-2, IEC 61034-1, ΔΙΝΡ EN 50268-1, IEC 61034-2, ΔΙΝΡ EN 50268-2, IEC
60754-2 θαη ΔΙΝΡ EN 50267-2-3. Ζ γξακκή κεηαθνξάο ραιθνχ απαηηείηαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηα πξφηππα
ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 11801/Α1:2008, ISO/IEC 11801/A2:2010, ΔΙΝΡ 50173-1:2007 θαη ΔΙΝΡ EN
50173-1/Α1:2009 θαη νλνκαζηηθή Ραρχηεηα Γηάδνζεο 70%.
3.3.Δγθαηάζηαζε ππξαλίρλεπζεο
Ρν ζχζηεκα ππξαλίρλεπζεο πνπ ιεηηνπξγεί ζηνπο ρψξνπο ηεο Κνλάδαο Λνζειείαο Κεζνγεηαθήο Αλαηκίαο θαη
Γξεπαλνθπηηαξηθήο Λφζνπ ζα δηαηεξεζεί θαη ζα ηξνπνπνηεζεί κε ηε κεηαθνξά ζέζεο ππξαληρλεπηψλ θαη ηελ
πξνζζήθε επηπιένλ ππξαληρλεπηψλ γηα ηελ θάιπςε ησλ ρψξσλ ζχκθσλα κε ηε λέα αξρηηεθηνληθή
δηακφξθσζε.
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Νη εξγαζίεο ηξνπνπνίεζεο θαη πξνζζήθεο λέσλ ππξαληρλεπηψλ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε ζπλελλφεζε θαη ππφ
ηελ επίβιεςε ηεο εγθαηαζηάηξηαο/ζπληεξήηξηαο εηαηξείαο ηνπ ζπζηήκαηνο ππξαλίρλεπζεο ηνπ Θηηξίνπ Α κε
επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ.
Ππγθεθξηκέλα ζα εθηειεζηνχλ νη αθφινπζεο πξνζζήθεο-κεηαθνξέο:




Πην Γξαθείν Γηεπζπληή ζα ηνπνζεηεζεί λένο ππξαληρλεπηήο.
Πην Δμσηεξηθφ Ηαηξείν ζα δηαηεξεζεί ν πθηζηάκελνο ππξαληρλεπηήο L1-11 κε κεηαθνξά ηεο ζέζεο ηνπ.
Πηελ Αίζνπζα Κεηαγγίζεσλ 1 ζα δηαηεξεζεί ν πθηζηάκελνο ππξαληρλεπηήο L1-10 κε κεηαθνξά ηεο
ζέζεο ηνπ.
Πην Γξαθείν Ηαηξνχ ζα ηνπνζεηεζεί λένο ππξαληρλεπηήο.
Πηελ Αίζνπζα Κεηαγγίζεσλ 2 ζα δηαηεξεζεί ν ππξαληρλεπηήο L1-7.
Πηελ Απνζήθε-Απνδπηήξηα ζα ηνπνζεηεζεί ν πθηζηάκελνο ππξαληρλεπηήο L1-6 κε κεηαθνξά ηεο ζέζεο
ηνπ (Απνζήθε Ηκαηηζκνχ 1).
Πηελ Θάιακνο Απνκφλσζεο ζα ηνπνζεηεζεί ν πθηζηάκελνο ππξαληρλεπηήο L1-5 κε κεηαθνξά ηεο ζέζεο
ηνπ (Απνζήθε Ηκαηηζκνχ 2).
Πην Γηάδξνκν-Αλακνλή ζα δηαηεξεζεί ν πθηζηάκελνο ππξαληρλεπηήο L1-9 κε κεηαθνξά ηεο ζέζεο ηνπ.







Κεηά ην ηέινο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ζηνπο ρψξνπο ηεο Κνλάδαο Λνζειείαο Κεζνγεηαθήο Αλαηκίαο θαη
Γξεπαλνθπηηαξηθήο Λφζνπ ην ζχζηεκα ππξαλίρλεπζεο ζα παξαδνζεί ζε ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζή. Νη
ππξαληρλεπηέο ζα ηνπνζεηεζνχλ επί ηεο ςεπδνξνθήο ησλ ρψξσλ.
Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ λέσλ αληρλεπηψλ θαη ηε κεηαθνξά ηεο ζέζεο πθηζηάκελσλ αληρλεπηψλ ζα
ρξεζηκνπνηεζεί ίδηνπ ηχπνπ θαιψδην ηνπ ζπζηήκαηνο ππξαλίρλεπζεο LYISY 2x1,5mm².
3.4. Δγθαηάζηαζε θιηκαηηζκνχ
Νη ρψξνη ηεο Κνλάδαο Λνζειείαο Κεζνγεηαθήο Αλαηκίαο θαη Γξεπαλνθπηηαξηθήο Λφζνπ ζα θιηκαηίδνληαη κε
ηνπηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο (splitunit).
Νη πθηζηάκελεο ηνπηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο (splitunits) πνπ θαιχπηνπλ ηνπο ρψξνπο πνπ ζα
δηακνξθσζνχλ ζε Γξαθείν Γηεπζπληή, Αίζνπζα Κεηαγγίζεσλ 1, Αίζνπζα Κεηαγγίζεσλ 2-Πηάζε Λνζειείαο
θαη Γηάδξνκν-Αλακνλή ζα δηαηεξεζνχλ (4 ηεκάρηα) θαη ζα θαηαλεκεζνχλ κε βάζε ηε λέα αξρηηεθηνληθή
δηακφξθσζε ζηνπο αλσηέξσ ρψξνπο, ελψ ζα πξνζηεζνχλ θαη λέεο ηνπηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο (splitunits)
ζηνπο λένπο ρψξνπο πνπ ζα δηακνξθσζνχλ σο εμήο:

ΣΥΟΝΠ

ΦΗΠΡΑΚΔΛΔΠ
ΘΙΗΚΑΡΗΠΡΗΘΔΠ
ΠΠΘΔΔΠ
SPLITUNIT

ΛΔΔΠ
ΘΙΗΚΑΡΗΠΡΗΘΔΠ
ΠΠΘΔΔΠ
SPLITUNIT

ΠΛΝΙΗΘEΠ
ΘΙΗΚΑΡΗΠΡΗΘΔΠ
ΠΠΘΔΔΠ
SPLITUNIT

1

Γξαθείν Γηεπζπληή

-

1 x 9.000 Btu/h

1 x 9.000 Btu/h

2

Δμσηεξηθφ Ηαηξείν

-

1 x 9.000 Btu/h

1 x 9.000 Btu/h

3

Γξαθείν Ηαηξνχ

-

1 x 9.000 Btu/h

1 x 9.000 Btu/h

4

Αίζνπζα Κεηαγγίζεσλ 1

1 x 18.000 Btu/h

-

1 x 18.000 Btu/h

5

Αίζνπζα Κεηαγγίζεσλ 2

6

Πηάζε Λνζειείαο

1 x 18.000 Btu/h

-

1 x 18.000 Btu/h

7

Θάιακνο Απνκφλσζεο

1 x 12.000 Btu/h

-

1 x 12.000 Btu/h

8

Γηάδξνκνο-Αλακνλή

1 x 24.000 Btu/h

-

1 x 24.000 Btu/h

Ππγθεθξηκέλα:
 Θα δηαηεξεζεί ε θιηκαηηζηηθή κνλάδα 18.000 Btu/h ζηελ Αίζνπζα Κεηαγγίζεσλ 1 κε κεηαθνξά ηεο ζε λέα
ζέζε ψζηε λα θαιχπηεη ηελ αξρηηεθηνληθή δηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ.
 Θα δηαηεξεζεί ε θιηκαηηζηηθή κνλάδα 18.000 Btu/h ζηελ Αίζνπζα Κεηαγγίζεσλ 2 ζηελ ίδηα ζέζε.
 Θα δηαηεξεζεί ε θιηκαηηζηηθή κνλάδα 24.000 Btu/h ζην Γηάδξνκν-Αλακνλή ζηελ ίδηα ζέζε.
 Θα εγθαηαζηαζεί λέα θιηκαηηζηηθή κνλάδα 9.000 Btu/h ζην Γξαθείν Γηεπζπληή.
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 Θα εγθαηαζηαζεί λέα θιηκαηηζηηθή κνλάδα 9.000 Btu/h ζην Δμσηεξηθφ Ηαηξείν.
 Θα εγθαηαζηαζεί λέα θιηκαηηζηηθή κνλάδα 9.000 Btu/h ζην Γξαθείν Ηαηξνχ.
 Θα κεηαθεξζεί θαη ζα εγθαηαζηαζεί ε πθηζηάκελε θιηκαηηζηηθή κνλάδα 12.000 Btu/h (Γξαθείν Γηεπζπληή)
ζην Θάιακν Απνκφλσζεο.
Νη λέεο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο ηχπνπ split unit, ηζρχνο 9.000 Btu/h πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζηε Κνλάδα
Λνζειείαο Κεζνγεηαθήο Αλαηκίαο θαη Γξεπαλνθπηηαξηθήο Λφζνπ ζα έρνπλ ηα αθφινπζα ηερληθά
ραξαθηεξηζηηθά:
 Ρερλνινγία ALL DC Inverter κε ζπκπηεζηή θαη κνηέξ αλεκηζηήξα DC Inverter.
 Τεθηαθφο έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγίαο κε ειεθηξνληθή πιαθέηα ειέγρνπ (microprocessor)
 Νλνκαζηηθή απφδνζε (Btu/h): 9.000 Btu/h
 Τπθηηθή απφδνζε (Btu/h): 1.535 - 11.945 (πεξίπνπ)
 Δλεξγεηαθή Θιάζε Τχμεο Α++
 Δλεξγεηαθή Θιάζε Θέξκαλζεο A+
 Δλεξγεηαθή Θιάζε Θέξκαλζεο Θεξκήο Εψλεο A+++
 Βαζκφο ελεξγεηαθήο απφδνζεο (SEER): 6,8
 Βαζκφο ζεξκηθήο απφδνζεο (SCOP): 4,0
 Δπίπεδν Θνξχβνπ ζε db (H/M/L) Δζσηεξηθήο Κνλάδαο: 42/37/35/24
 Ζρεηηθή Ηζρχο Δζσηεξηθήο Κνλάδαο ζε db: 55
 Δπίπεδν Θνξχβνπ ζε db Δμσηεξηθήο Κνλάδαο : 50
 Ζρεηηθή Ηζρχο Δμσηεξηθήο Κνλάδαο ζε db:59
 Ξηζηνπνίεζε EUROVENT
 Ξξνθίιηξν πςειήο ππθλφηεηαο γηα ζπγθξάηεζε κηθξνζσκαηηδίσλ ζθφλεο θαη γχξεο, θίιηξν θαηά ησλ
βαθηεξίσλ-αθάξεσλ-κνχριαο θαη θίιηξν θαηά ησλ δπζάξεζησλ νζκψλ
 Θα δηαζέηνπλ ηνληζηή γηα απνκάθξπλζε ζθφλεο θαη γχξεο θαη εμνπδεηέξσζε βαθηεξίσλ θαη θαηαπνιέκεζε
δπζάξεζησλ νζκψλ.
 Θα δηαζέηνπλ έμππλε ιεηηνπξγία απφςπμεο γηα ηελ απνθπγή δεκηνπξγίαο πάγνπ ζηελ εμσηεξηθή κνλάδα
κφλν φηαλ είλαη απαξαίηεην (ζε ιεηηνπξγία ζέξκαλζεο)
 Θα δηαζέηνπλ απηνδηάγλσζε βιαβψλ πνπ ζα επηηξέπεη ζην ρξήζηε λα ελεκεξσζεί γηα ηηο πηζαλέο βιάβεο
ηεο κνλάδαο εχθνια θαη γξήγνξα.
 Θα δηαζέηνπλ απηφκαηε θίλεζε πεξζίδαο ζε νξηδφληηα ζέζε, ελψ ν ρξήζηεο έρεη ηελ δπλαηφηεηα ηεο
ζηαζεξνπνίεζεο απηήο ζε επηζπκεηφ ζεκείν κε ην πάηεκα ελφο θνπκπηνχ
 Θα δηαζέηνπλ έμππλε πξνζέξκαλζε ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη φηη ν αέξαο ηεο εζσηεξηθήο κνλάδαο ζα είλαη
ζεξκφο απνηξέπνληαο ηελ δεκηνπξγία ςπρξψλ θπκάησλ αέξα θαηά ηελ εθθίλεζε ηεο κνλάδαο (ζε
ιεηηνπξγία ζέξκαλζεο)
 Θα δηαζέηνπλ έμππλε θαηαλνκή αέξα: ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε απηφκαηε ιεηηνπξγία ηεο παξνρήο ηνπ
αέξα. Όηαλ ε κνλάδα είλαη πξνγξακκαηηζκέλε ζε ιεηηνπξγία ςχμεο, ν αέξαο θαηεπζχλεηαη απηφκαηα
παξάιιεια κε ην δάπεδν, ελψ φηαλ είλαη πξνγξακκαηηζκέλε ζε ιεηηνπξγία ζέξκαλζεο, ν αέξαο
θαηεπζχλεηαη θάζεηα πξνο ην δάπεδν
 Θα δηαζέηνπλ ιεηηνπξγία απηνθαζαξηζκνχ γηα απνκάθξπλζε ηεο πγξαζίαο θαη ησλ κηθξνζσκαηηδίσλ απφ
ην εζσηεξηθφ ηεο κνλάδαο κε ηαπηφρξνλε παξεκπφδηζε ηεο δεκηνπξγίαο κνχριαο θαη βαθηεξηδίσλ.
 Ν αλεκηζηήξαο ηεο εζσηεξηθήο κνλάδαο ζα δηαζέηεη 12 ηαρχηεηεο. Ν ρξήζηεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη
ηηο 3 εμαηξεηηθά αζφξπβεο ηαρχηεηεο κε ην πάηεκα ελφο θνπκπηνχ.
 Θα δηαζέηνπλ ιεηηνπξγία ρξνλνδηαθφπηε κε ηελ νπνία ε κνλάδα βάζεη πξνγξακκαηηζκνχ ελεξγνπνηείηαη ή
απελεξγνπνηείηαη απηφκαηα βάζεη ησλ ξπζκίζεσλ ρξφλνπ πνπ έρεη δψζεη ν ρξήζηεο έσο 24 ψξεο.
 Θα δηαζέηνπλ ιεηηνπξγία θιεηδψκαηνο ρεηξηζηεξίνπ ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη φηη νη ξπζκίζεηο ηεο κνλάδαο
παξακέλνπλ ζχκθσλα κε ηηο παξακέηξνπο ηνπ ρεηξηζηή.
 Ζ εμσηεξηθή θιηκαηηζηηθή ζπζθεπή δηαζέηεη θέιπθνο απφ γαιβαληζκέλε ιακαξίλα Α΄ πνηφηεηαο θαη
πάρνπο 8/10 mm, γηα κεγαιχηεξε δηάξθεηα δσήο.
Ζ εμσηεξηθή κνλάδα ηνπ θιηκαηηζηηθνχ κεραλήκαηνο ζα ηνπνζεηεζεί ζε βάζε. Κεηαμχ ηεο βάζεο θαη ηεο
εμσηεξηθήο κνλάδαο, ζα ηνπνζεηεζεί ειαζηηθφ παξέκβπζκα γηα ηελ απνθπγή κεηάδνζεο θξαδαζκψλ.
Ζ θιηκαηηζηηθή κνλάδα ζα ιεηηνπξγεί κε νηθνινγηθά ςπθηηθά πγξά θαη ζα δηαζέηεη αζχξκαην ηειερεηξηζηήξην.
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Ρν πξνζθεξφκελν θιηκαηηζηηθή κνλάδα ζα ζπλνδεχνληαη απφ ηερληθφ θπιιάδην ζηα Διιεληθά ζην νπνίν ζα
αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ηα ηερληθά ηνπο ζηνηρεία θαη εηδηθά ε ζηάζκε ζνξχβνπ εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο
κνλάδαο θαη ην αλαξξνθνχκελν ξεχκα.
Ζ θιηκαηηζηηθή κνλάδα ζα δηαζέηεη CE θαη ε θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία πνπ δηαζέηεη ISO.
Ζ θιηκαηηζηηθή κνλάδα ζα δηαζέηεη εγγχεζε πξνκεζεπηή 3 έηε γηα ηα ειεθηξηθά θαη κεραληθά κέξε θαη 5 έηε
γηα ην ζπκπηεζηή.
Νη θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο ζα ηξνθνδνηεζνχλ απφ ηνλ ειεθηξηθφ πίλαθα θιηκαηηζκνχ ηνπ Ηζνγείνπ ηνπ
Θηηξίνπ Α.
Ζ γξακκή παξνρήο θάζε θιηκαηηζηηθήο κνλάδαο πνπ ζα θαηαζθεπαζηεί ζα είλαη απφ θαιψδην NYM 3x2,5mm²
αζθαιηζκέλε κε κηθξναπηφκαην 16A ζην ειεθηξηθφ πίλαθα θιηκαηηζκνχ ηνπ Ηζνγείνπ ηνπ Θηηξίνπ Α (Κήθνο
φδεπζεο Δμσηεξηθφ Ηαηξείν: 25κ, Γξαθείν Ηαηξνχ 35κ, Θάιακνο Απνκφλσζεο: 50κ)
Πηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ηεο θιηκαηηζηηθήο κνλάδαο ζπκπεξηιακβάλνληαη νη απαξαίηεηεο ςπθηηθέο
ζσιελψζεηο, νη απνρεηεπηηθέο ζσιελψζεηο θαη νη ειεθηξηθέο ζπλδέζεηο, κε ηελ εξγαζία ηνπνζεηήζεσο θαη
πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο ηεο εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο κνλάδαο ζηελ ηνηρνπνηία θαη ζε εμσηεξηθή βάζε
αληίζηνηρα.
3.5 Δγθαηάζηαζε εμαεξηζκνχ
Νη ρψξνη ηεο Αίζνπζαο Κεηαγγίζεσλ 1, ηεο Αίζνπζαο Κεηαγγίζεσλ 2 - Πηάζε Λνζειείαο, ηνπ Θαιάκνπ
Απνκφλσζεο, ηνπ Γηαδξφκνπ-Αλακνλή θαη ησλ WC ηεο Κνλάδαο Λνζειείαο Κεζνγεηαθήο Αλαηκίαο θαη
Γξεπαλνθπηηαξηθήο Λφζνπ ζα εμαεξίδνληαη.
Θα δηαηεξεζεί ην πθηζηάκελν ζχζηεκα εμαεξηζκνχ πνπ θαιχπηεη ηελ Αίζνπζα Κεηαγγίζεσλ 1 θαη ηελ
Αίζνπζα Κεηαγγίζεσλ 2-Πηάζε Λνζειείαο θαη ζα ηξνπνπνηεζεί/επεθηαζεί ψζηε λα θαιχπηεη θαη ην Θαιάκνπ
Απνκφλσζεο θαη ην Δμσηεξηθφ Ηαηξείν ηεο Κνλάδαο Λνζειείαο Κεζνγεηαθήο Αλαηκίαο θαη Γξεπαλνθπηηαξηθήο
Λφζνπ.
Ρα πθηζηάκελα ζηφκηα εμαεξηζκνχ 30x30cm ηνπ αλσηέξσ ζπζηήκαηνο εμαεξηζκνχ πνπ θαιχπηνπλ ηνπο
ρψξνπο πνπ ζα δηακνξθσζνχλ ζε Αίζνπζα Κεηαγγίζεσλ 1, Αίζνπζα Κεηαγγίζεσλ 2-Πηάζε Λνζειείαο,
Θάιακν Απνκφλσζεο θαη Δμσηεξηθφ Ηαηξείν ζα δηαηεξεζνχλ (6 ηεκάρηα) θαη ζα θαηαλεκεζνχλ κε βάζε ηε
λέα αξρηηεθηνληθή δηακφξθσζε ζηνπο αλσηέξσ ρψξνπο, ελψ ζα πξνζηεζνχλ θαη λέα ζηφκηα εμαεξηζκνχ κε
επέθηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο εμαεξηζκνχ ζηνπο λένπο ρψξνπο πνπ ζα δηακνξθσζνχλ σο εμήο:

ΣΥΟΝΠ

ΦΗΠΡΑΚΔΛΑ
ΠΡΝΚΗΑ
ΔΜΑΔΟΗΚΝ
30x30cm

ΛΔΑ
ΠΡΝΚΗΑ
ΔΜΑΔΟΗΚΝ
30x30cm

ΠΛΝΙΗΘΑ
ΠΡΝΚΗΑ
ΔΜΑΔΟΗΚΝ
30x30cm

1

Δμσηεξηθφ Ηαηξείν

-

1

1

2

Αίζνπζα Κεηαγγίζεσλ 1

3

-

3

3

Αίζνπζα Κεηαγγίζεσλ 2

4

Πηάζε Λνζειείαο

3

-

3

5

Θάιακνο Απνκφλσζεο

-

1

1

Ππγθεθξηκέλα:
 Θα δηαηεξεζνχλ ηα ζηφκηα εμαεξηζκνχ ζηελ Αίζνπζα Κεηαγγίζεσλ 1 κε κεηαθνξά ηνπ ελφο (1) ζηνκίνπ
εμαεξηζκνχ απφ ην ρψξν ηνπ Γξαθείνπ Ηαηξνχ ζε λέα ζέζε ζην ρψξν ηεο Αίζνπζαο Κεηαγγίζεσλ 1 θαη
θαηάιιειε ηξνπνπνίεζε ηνπ δηθηχνπ αεξαγσγψλ (εχθακπην ηεκάρην αεξαγσγνχ Φ200) ηνπ ζπζηήκαηνο
εμαεξηζκνχ ψζηε λα θαιχπηεη ηε λέα αξρηηεθηνληθή δηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ.
 Θα δηαηεξεζνχλ ηα ζηφκηα εμαεξηζκνχ θαη ε φδεπζε ησλ αεξαγσγψλ ηνπ ζπζηήκαηνο εμαεξηζκνχ ζηελ
Αίζνπζα Κεηαγγίζεσλ 2-Πηάζε Λνζειείαο.
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 Θα εγθαηαζηαζεί λέν ζηφκην εμαεξηζκνχ 30x30cm ζην Θάιακν Απνκφλσζεο κε θαηάιιειε επέθηαζε ηνπ
δηθηχνπ ηνπ θεληξηθνχ αεξαγσγνχ ηνπ ζπζηήκαηνο εμαεξηζκνχ Φ300 θαη πξνζζήθε εχθακπηνπ ηεκαρίνπ
αεξαγσγνχ Φ200.
 Θα εγθαηαζηαζεί λέν ζηφκην εμαεξηζκνχ 30x30cm ζην Δμσηεξηθφ Ηαηξείν κε θαηάιιειε επέθηαζε ηνπ
δηθηχνπ αεξαγσγψλ (εχθακπην ηεκάρην αεξαγσγνχ Φ200) ηνπ ζπζηήκαηνο εμαεξηζκνχ.
Θα αληηθαηαζηαζεί ην πθηζηάκελν FANSECTION ηνπ αλσηέξσ ζπζηήκαηνο εμαεξηζκνχ κε λέν FANSECTION
κε ηα αθφινπζα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά:



Θακπίλα θαηαζθεπαζκέλε απφ βαξέσο ηχπνπ γαιβαληζκέλν ραιπβδνέιαζκα.
Θεξκνερνκφλσζε απφ αθξψδεο πιηθφ πάρνπο 50mm ηχπνπ Κ0.



Σεηξνιαβέο γηα επθνιία ηνπνζέηεζεο ζε νπνηαδήπνηε γσλία.



Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο -20°C έσο +40°C.



Φηεξσηή κε εκπξνζζνθιηλή πηεξχγηα, εχθνιε θαη γξήγνξε ζπληήξεζε, ζηεγαλφηεηα.



Κνηέξ κνλνθαζηθφ 2 ή 4 πφισλ. Σακειή ζηάζκε ζνξχβνπ.



Γπλαηφηεηα ηνπνζέηεζεο ζε εμσηεξηθφ ρψξν.



Γηπιήο αλαξξόθεζεο.



Κέγηζηε παξνρή: 3400m³/h



Κέγηζηε ηζρχο: 1100W



Κέγηζηε έληαζε: 4,6A



Ραρχηεηα θηλεηήξα: 1400 rpm



Κφλσζε θιάζεο F, πξνζηαζία κνηέξ θαηά P55, ζεξκηθφ πξνζηαζίαο θαη ζθαηξηθά ξνπιεκάλ κεγάιεο
δηάξθεηαο δσήο



Γηαζηάζεηο: 513x660x600mm

Δλδεηθηηθφο ηχπνο: SOLERPALAU CAB-400 RE
Θα πξαγκαηνπνηεζνχλ φιεο νη απαξαίηεηεο εξγαζίεο γηα ηε δηαζχλδεζε ηνπ FANSECTION ζην δίθηπν
αεξαγσγψλ ηνπ ζπζηήκαηνο εμαεξηζκνχ.
Ζ ηνπνζέηεζε ηνπ FANSECTION ζα πξαγκαηνπνηεζεί εληφο ηεο ςεπδνξνθήο ζε ζέζε πνπ ζα ππνδεηρζεί απφ
ηελ Δπίβιεςε.
Ρν FANSECTION ζα δηαζέηεη ειεθηξνληθφ ξπζκηζηή ηαρχηεηαο κε ηα αθφινπζα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά:



Δπίηνηρε ηνπνζέηεζε
Ζιεθηξηθή παξνρή: Κνλνθαζηθή 230V/50Hz



Ζιεθηξηθή ηζρχο: 1150W




Κέγηζην ξεχκα: 5A
Γπλαηφηεηα ξχζκηζεο ειάρηζηεο ηαρχηεηαο



Κε δηαθφπηε ON/OFF θαη πξνζηαζία κε αζθάιεηα.



Class I



Γηαζηάζεηο: 83x81x60mm

Δλδεηθηηθφο ηχπνο: SOLERPALAU REB-5
Θα δηαηεξεζεί ην ζχζηεκα εμαεξηζκνχ πνπ θαιχπηεη ην ρψξν ηνπ Γηαδξφκνπ-Αλακνλή.
3.5.1.Δμαεξηζκφο ρψξσλ WC
Νη ρψξνη WC αζζελψλ θαη πξνζσπηθνχ θαη ν πξνζάιακνο WC ζα εμαεξίδνληαη απφ αλεμάξηεην ζχζηεκα
εμαεξηζκνχ απφ ηνπο αλσηέξσ ρψξνπο ηεο Κνλάδαο Λνζειείαο Κεζνγεηαθήο Αλαηκίαο θαη
Γξεπαλνθπηηαξηθήο Λφζνπ.
Ρν ζχζηεκα εμαεξηζκνχ ησλ ρψξσλ WC ζα απνηειείηαη απφ:
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Ρν ζχζηεκα εμαεξηζκνχ ζα πεξηιακβάλεη εμαεξηζηήξα ηχπνπ βαξειάθη, ρακεινχ πξνθίι κε
ειηθνθπγνθεληξηθή θηεξσηή, εηδηθή ερναπνξξνθεηηθή κφλσζε, απφ πιαζηηθφ πιηθφ, κε εμσηεξηθφ
αθξνθηβψηην, κνηέξ δχν ηαρπηήησλ, παξνρήο 430-580 m³/h, ηζρχνο 50W, ζηξνθψλ 2500rpm, 230V/50Hz,
ζηάζκεο ζνξχβνπ 22db(A), κε θιάληδεο πξνζαξκνγήο ζηελ απαγσγή/πξνζαγσγή θαη ειαζηηθνχο δαθηπιίνπο
ζθξάγηζεο θαη θιηπ ζχλδεζεο, έλα (4) ζηφκηα εμαεξηζκνχ 20cm x 20cm επί ηεο ςεπδνξνθήο θαη αεξαγσγφ
Φ150 απφ εχθακπην αινπκίλην θαη ηζρπξφ ζπηξάι ραιχβδηλνπ ζχξκαηνο ζχκθσλν κε ην Ξξόηππν DIN
4102 B1. Ζ φδεπζε ηνπ αεξαγσγνχ ζα πξαγκαηνπνηεζεί εληφο ηεο ςεπδνξνθήο θαη ζα θαηαιήγεη ζην
ειεχζεξν πεξηβάιινλ. Θα ηνπνζεηεζεί πιέγκα (ζίηα) ζηελ απφιεμε ηνπ αεξαγσγνχ. Ρν ζχζηεκα εμαεξηζκνχ
ζα δηαζέηεη επίηνηρν ρεηξηζηήξην ON/OFF θαη ξχζκηζεο ηαρχηεηαο.
Δλδεηθηηθφο ηχπνο TD-500/150 SILENT.
Θα ηνπνζεηεζεί απφ έλα (1) ζηφκην εμαεξηζκνχ ζην ρψξν WC πξνζσπηθνχ, ζην ρψξν WC αζζελψλ θαη ζηνλ
πξνζάιακν WC.
3.6 Δγθαηάζηαζε ζέξκαλζεο
Νη ρψξνη ηεο Κνλάδαο Λνζειείαο Κεζνγεηαθήο Αλαηκίαο θαη Γξεπαλνθπηηαξηθήο Λφζνπ ζα θαιχπηνληαη απφ
εγθαηάζηαζε ζέξκαλζεο πιελ ησλ ρψξσλ WC.
Θα δηαηεξεζεί ε πθηζηάκελε εγθαηάζηαζε ζέξκαλζεο πνπ θαιχπηεη ηελ Αίζνπζα Κεηαγγίζεσλ 1, ηελ
Αίζνπζα Κεηαγγίζεσλ 2-Πηάζε Λνζειείαο, ην Δμσηεξηθφ Ηαηξείν θαη ην Γηάδξνκν-Αλακνλή θαη ζα
ηξνπνπνηεζεί/επεθηαζεί ψζηε λα θαιχπηεη θαη ην Θάιακν Απνκφλσζεο, ην Γξαθείν Γηεπζπληή θαη ην Γξαθείν
Ηαηξνχ ηεο Κνλάδαο Λνζειείαο Κεζνγεηαθήο Αλαηκίαο θαη Γξεπαλνθπηηαξηθήο Λφζνπ.
Ρα πθηζηάκελα ζψκαηα ζέξκαλζεο ηχπνπ PANEL ηεο αλσηέξσ εγθαηάζηαζεο ζέξκαλζεο πνπ θαιχπηνπλ
ηνπο ρψξνπο πνπ ζα δηακνξθσζνχλ ζε Αίζνπζα Κεηαγγίζεσλ 1, Αίζνπζα Κεηαγγίζεσλ 2-Πηάζε Λνζειείαο,
Δμσηεξηθφ Ηαηξείν θαη Γηάδξνκν-Αλακνλή ζα δηαηεξεζνχλ (4 ηεκάρηα) ελψ ηα ζψκαηα ζέξκαλζεο AKAN ζα
αληηθαηαζηαζνχλ κε λέα ζψκαηα ζέξκαλζεο ηχπνπ PANEL (2 ηεκάρηα) θαη ζα θαηαλεκεζνχλ κε βάζε ηε λέα
αξρηηεθηνληθή δηακφξθσζε ζηνπο αλσηέξσ ρψξνπο, ελψ ζα πξνζηεζνχλ θαη λέα ζψκαηα ζέξκαλζεο ηχπνπ
PANEL κε επέθηαζε ηεο εγθαηάζηαζεο ζέξκαλζεο ζηνπο λένπο ρψξνπο πνπ ζα δηακνξθσζνχλ σο εμήο:

ΣΥΟΝΠ

ΦΗΠΡΑΚΔΛΑ
ΠΥΚΑΡΑ
ΘΔΟΚΑΛΠΖΠ

1

Γξαθείν Γηεπζπληή

-

2

Δμσηεξηθφ Ηαηξείν

1 x Panel 22/900/600

3

Γξαθείν Ηαηξνχ

4

Αίζνπζα Κεηαγγίζεσλ 1

1 x Panel 22/900/500
1 x Panel 22/900/700

5

Αίζνπζα Κεηαγγίζεσλ 2

1 x AKAN III/900/12
1 x AKAN III/900/16

6

Θάιακνο Απνκφλσζεο

7

Γηάδξνκνο-Αλακνλή

ΛΔΑ
ΠΥΚΑΡΑ
ΘΔΟΚΑΛΠΖΠ

ΠΛΝΙΗΘΑ
ΠΥΚΑΡΑ
ΘΔΟΚΑΛΠΖΠ

1 x Panel 22/900/500 1 x Panel 22/900/500

-

-

1 x Panel 22/900/600

1 x Panel 22/900/400 1 x Panel 22/900/400

-

-

1 x Panel 22/900/500
1 x Panel 22/900/700

-

2 x Panel 33/900/700

1 x Panel 22/900/700 1 x Panel 22/900/700

1 x Panel 22/900/500

-

1 x Panel 22/900/500

Ππγθεθξηκέλα:
 Θα δηαηεξεζεί ην ζψκα ζέξκαλζεο ζην Δμσηεξηθφ Ηαηξείν.
 Θα εγθαηαζηαζεί λέν ζψκα ζέξκαλζεο ηχπνπ PANEL 22/900/500 ζην Γξαθείν Γηεπζπληή κε αληίζηνηρε
επέθηαζε ηνπ δηθηχνπ ζσιελψζεσλ ηεο εγθαηάζηαζεο ζέξκαλζεο απφ ην πιεζηέζηεξν ζεκείν ησλ
θεληξηθψλ ζσιελψζεσλ.
 Θα δηαηεξεζνχλ ηα ζψκαηα ζέξκαλζεο ζηελ Αίζνπζα Κεηαγγίζεσλ 1 κε κεηαθνξά ηεο ζέζεο ηνπ ελφο εμ
απηψλ ζε λέα ζέζε ζην ρψξν κε βάζε ηε λέα αξρηηεθηνληθή δηακφξθσζε κε αληίζηνηρε
ηξνπνπνίεζε/επέθηαζε ηνπ δηθηχνπ ζσιελψζεσλ ηεο εγθαηάζηαζεο ζέξκαλζεο απφ ην πιεζηέζηεξν
ζεκείν ησλ θεληξηθψλ ζσιελψζεσλ.
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 Θα αληηθαηαζηαζνχλ ηα πθηζηάκελα ζψκαηα ζέξκαλζεο ηχπνπ AKANIII/900/12 (1.560 Kcal/h) θαη
ΗΗΗ/900/16 (2.080 Kcal/h) κε λέα ζψκαηα ζέξκαλζεο ηχπνπ PANEL 33/900/700 (3100 Kcal/h) ζηελ
Αίζνπζα Κεηαγγίζεσλ 2. Ρα αλσηέξσ ζψκαηα ζέξκαλζεο ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε λέεο ζέζεηο ζην ρψξν κε
βάζε ηε λέα αξρηηεθηνληθή δηακφξθσζε κε αληίζηνηρε ηξνπνπνίεζε/επέθηαζε ηνπ δηθηχνπ ζσιελψζεσλ
ηεο εγθαηάζηαζεο ζέξκαλζεο απφ ην πιεζηέζηεξν ζεκείν ησλ θεληξηθψλ ζσιελψζεσλ.
 Θα εγθαηαζηαζεί λέν ζψκα ζέξκαλζεο ηχπνπ PANEL 22/900/400 ζην Γξαθείν Ηαηξνχ κε αληίζηνηρε
επέθηαζε ηνπ δηθηχνπ ζσιελψζεσλ ηεο εγθαηάζηαζεο ζέξκαλζεο απφ ην πιεζηέζηεξν ζεκείν ησλ
θεληξηθψλ ζσιελψζεσλ.
 Θα εγθαηαζηαζεί λέν ζψκα ζέξκαλζεο ηχπνπ PANEL 22/900/700 ζην Θάιακν Απνκφλσζεο κε αληίζηνηρε
επέθηαζε ηνπ δηθηχνπ ζσιελψζεσλ ηεο εγθαηάζηαζεο ζέξκαλζεο απφ ην πιεζηέζηεξν ζεκείν ησλ
θεληξηθψλ ζσιελψζεσλ.
Ρα ζψκαηα ζέξκαλζεο ηχπνπ PANEL ζα έρνπλ ηα αθφινπζα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά:
 ιηθό: Δηδηθή ιακαξίλα κε βαζχ ζηακπάξηζκα κε πάρνο 1,25mm
 Αζθάιεηα: Γνθηκαζκέλα ζε πίεζε13 bar.
 Αλψηαηε ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο: 110°C.
 Ππλδέζεηο: 4 αλακνλέο 1/2'' κε εμσηεξηθφ ζπείξσκα, 2 αλακνλέο 3/4'' κε εμσηεξηθφ ζπείξσκα γηα
ζψκαηα κε ελζσκαησκέλε βαιβίδα.
 Βάςηκν: απνιίκαλζε ελ ζεξκψ, θσζθάησζε κε πιηθφ ηζίγθνπ-καγγαλίνπ ελ ζεξκψ, πξνβαθή κε
ειεθηξνζηαηηθή κέζνδν ζε θνχξλν ζεξκνθξαζίαο 180°C, ηειηθή βαθή κε επνμεηδσηηθή ζθφλε
(επνμεηδσηηθή ξεηίλε, βεξλίθη πνιπεζηέξα RAL 9016) ζε θνχξλν 160°C.
Ππκπεξηιακβάλνληαη φιεο νη απαξαίηεηεο ηξνπνπνηήζεηο θαη εμαξηήκαηα (ζσιελψζεηο, βάλεο, ηαπ, καζηνί
θηι.) γηα ηηο ηξνπνπνηήζεηο θαη επεθηάζεηο ησλ ζσιελψζεσλ εγθαηάζηαζεο ζέξκαλζεο.
Ρα ηκήκαηα ησλ ζσιελψζεσλ πνπ ζα θαηαζθεπαζηνχλ γηα ηελ ηξνπνπνίεζε/επέθηαζε ηεο εγθαηάζηαζεο
ζέξκαλζεο θαη ηε ζχλδεζε ησλ λέσλ ζσκάησλ ηχπνπ PANEL ζα είλαη απφ ραιθνζσιήλα Φ18.
Ζ νξηδφληηα φδεπζε ησλ αλσηέξσ ζσιελψζεσλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί εληφο ηεο ςεπδνξνθήο (κε νξαηή) ελψ
ε θαηαθφξπθε φδεπζε ησλ αλσηέξσ ζσιελψζεσλ ζα θαιπθζεί κε θνχηεια γπςνζαλίδαο (κε νξαηή).
Ζ αθξηβή θαηάδεημε ηεο φδεπζεο ησλ αλσηέξσ ζσιελψζεσλ ηεο εγθαηάζηαζεο ζέξκαλζεο θαζψο θαη ησλ
ηειηθψλ ζέζεσλ ησλ ζσκάησλ ζέξκαλζεο ζα πξαγκαηνπνηεζεί θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ζε
ζπλελλφεζε κε ηελ Δπίβιεςε.
3.7.Δγθαηάζηαζε ηαηξηθνχ νμπγφλνπ
Πηνπο ρψξνπο ηεο Κνλάδαο Λνζειείαο Κεζνγεηαθήο Αλαηκίαο θαη Γξεπαλνθπηηαξηθήο Λφζνπ ζα
θαηαζθεπαζηεί εγθαηάζηαζε ηαηξηθνχ νμπγφλνπ.
Ζ θαηαζθεπή ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηαηξηθνχ νμπγφλνπηεο Κνλάδαο Λνζειείαο Κεζνγεηαθήο Αλαηκίαο θαη
Γξεπαλνθπηηαξηθήο Λφζνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα ηα ηζρχνλ επξσπατθφ πξφηππν θαη θαλνληζκφ ISO
7396 (1 & 2) θαη ην αληίζηνηρν ελαξκνληζκέλν ειιεληθφ πξφηππν ΔΙΝΡ ΔΛ ISO 7396 (1 & 2) θαη ζε πιήξε
αληηζηνηρία κε ηηο νδεγίεο ηνπ πνπξγείνπ γείαο Γ8/Β/νηθ/115301/26-08-2009 θαη Γ8/Β/νηθ.49727/26-42010 αλαθνξηθά κε ηε ζρεδίαζε, θαηαζθεπή θαη δηαδηθαζία δνθηκψλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηαηξηθψλ αεξίσλ.
Ππγθεθξηκέλα:
α) Θα θαηαζθεπαζηεί γξακκή πξσηεχνληνο δηθηχνπ απφ ην shaft ηνπ κεγάινπ θιηκαθνζηαζίνπ ηνπ Θηηξίνπ Β
ζην Ηζφγεην κέρξη ηε ζέζε ηνπνζέηεζεο ηνπ ππνζηαζκνχ β‟ ζηαδίνπ ειέγρνπ - ζηαζεξνπνίεζεο πίεζεο
ηαηξηθψλ αεξίσλ ζην Γηάδξνκν-Αλακνλή ηεο Κνλάδαο Λνζειείαο Κεζνγεηαθήο Αλαηκίαο θαη
Γξεπαλνθπηηαξηθήο Λφζνπ (Φ12 – Κήθνο φδεπζεο 80κ πεξίπνπ). Ζ φδεπζε ηεο γξακκήο ηνπ πξσηεχνληνο
δηθηχνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηα Ρ.Δ.Ξ. ηνπ Θηηξίνπ Β ζην Ηζφγεην, ζηε ζπλέρεηα εμσηεξηθά απφ ην Θηίξην
Β ζην Θηίξην Α άλσζελ ηεο ζηνάο εηζφδνπ, ζην δηάδξνκν ηνπ Θηηξίνπ Α ζην Ηζφγεην θαη ζα θαηαιήμεη ζην
Γηάδξνκν-Αλακνλή ηεο Κνλάδαο Λνζειείαο Κεζνγεηαθήο Αλαηκίαο θαη Γξεπαλνθπηηαξηθήο Λφζνπ
β) Θα ηνπνζεηεζεί ππνζηαζκφο β‟ ζηαδίνπ ειέγρνπ - ζηαζεξνπνίεζεο πίεζεο ηαηξηθψλ αεξίσλ ζα εμππεξεηεί
ηελ εγθαηάζηαζε ηαηξηθνχ νμπγφλνπ 𝛰2 ζην Γηάδξνκν-Αλακνλή ηεο Κνλάδαο Λνζειείαο Κεζνγεηαθήο
Αλαηκίαο θαη Γξεπαλνθπηηαξηθήο Λφζνπ.
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γ) Θα θαηαζθεπαζηεί γξακκή δεπηεξεχνληνο δηθηχνπ απφ ηνλ αλσηέξσ ππνζηαζκφ β‟ ζηαδίνπ ειέγρνπ ζηαζεξνπνίεζεο πίεζεο ηαηξηθψλ αεξίσλ ζην Γηάδξνκν-Αλακνλή κέρξη ηηο ιήςεηο ηαηξηθνχ νμπγφλνπ 𝛰2 ζηηο
θνλζφιεο θιίλεο αζζελψλ ζηηο Αίζνπζεο Κεηαγγίζεσλ 1 θαη 2 θαη ην Θάιακν Απνκφλσζεο ηεο Κνλάδαο
Λνζειείαο Κεζνγεηαθήο Αλαηκίαο θαη Γξεπαλνθπηηαξηθήο Λφζνπ (Φ10 – Κήθνο φδεπζεο 40κ πεξίπνπ)
δ) Θα ηνπνζεηεζεί ηνπηθφ ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο θαη ζπλαγεξκνχ ηνπ ππνζηαζκνχ β‟ ζηαδίνπ ζηε Πηάζε
Λνζειείαο ηεο Κνλάδαο Λνζειείαο Κεζνγεηαθήο Αλαηκίαο θαη Γξεπαλνθπηηαξηθήο Λφζνπ.
ε) Θα ηνπνζεηεζνχλ απφ κία (1) θνλζφια θιίλεο αζζελνχο ζε θάζε θιίλε αζζελνχο (Ρεκάρηα 11) πνπ ζα
δηαζέηνπλ κία (1) ιήςε ηαηξηθνχ νμπγφλνπ 𝛰2 ηχπνπ AFNORNFS 90-116.
Νη αθξηβείο ζέζεηο ηνπνζέηεζεο ησλ θνλζνιψλ θιίλεο αζζελψλ ζα ππνδεηρζνχλ απφ ηελ Δπίβιεςε θαη ζα
θαζνξηζηνχλ απφ ηηο ζέζεηο ηνπνζέηεζεο ησλ θιηλψλ αζζελψλ.
Γηα ηηο ζσιελψζεηο ηνπ δηθηχνπ ηαηξηθνχ νμπγφλνπ 𝛰2 ζα ρξεζηκνπνηεζεί ραιθνζσιήλαο θαηάιιεινο γηα
δίθηπα δηαλνκήο ηαηξηθψλ αεξίσλ (ελδεηθηηθφο ηχπνο Talos Med) δηαηνκψλ Φ10x0,7mm (δεπηεξεχνλ δίθηπν)
θαη Φ12x0,7mm (πξσηεχνλ δίθηπν).
Νη ραιθνζσιήλεο ζα είλαη ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ΔΛ13348 θαη κε ηα DIN 1786 θαη DIN 17671, ηχπνο R290
(SFCu/F37), ειεχζεξεο αξζεληθνχ, πιήξσο απνιηπαζκέλεο, ηαπσκέλεο ζηα άθξα ηνπο, ραξαθηεξηζκέλεο
ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο γηα ρξήζε ζε εγθαηαζηάζεηο ηαηξηθψλ αεξίσλ θαη ζπγθνιιεκέλεο κε
αζεκνθφιιεζε πεξηεθηηθφηεηαο ζε αζήκη 40%, κε ηελ βνήζεηα εηδηθνχ βψξαθα ζε αηκφζθαηξα αδξαλνχο
αεξίνπ (Λ2).
Ζ θάκςε ησλ ραιθνζσιήλαο κέρξη ηε δηάκεηξν Φ18 ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΛ13348 θαη ηνπο
θαλνληζκνχο DIN 1786 κε εηδηθφ εξγαιείν (θνπξκπαδφξν).
Ρα ράιθηλα εμαξηήκαηα ζα είλαη απνιηπαζκέλα, θαηάιιεια γηα δίθηπα ηαηξηθψλ αεξίσλ θαη είλαη ζχκθσλα κε
DIN 2856 θαη ISO 2016.
Ζ ζηήξημε ραιθνζσιήλσλ ζα γίλεηαη κε δηκεξή ζηεξίγκαηα κε ειαζηηθφ παξέκβπζκα.
Ν ραξαθηεξηζκφο ησλ δηθηχσλ ζα γίλεηαη κε εηδηθέο απηνθφιιεηεο ηαηλίεο δηαθφξσλ ρξσκάησλ θαη ελδείμεσλ
πνπ πξνβιέπνληαη απφ πξφηππν ΔΛ 7396-1.
Νη δνθηκέο πνπ ζα γίλνπλ ζηα δίθηπα είλαη απηέο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην πξφηππν ΔΛ 7396-1
Νη ζσιελψζεηο ηνπ δηθηχνπ ηαηξηθνχ νμπγφλνπ 𝛰2 ζα ζηεξίδνληαη θαηά δηαζηήκαηα ζχκθσλα κε ηνλ
αθφινπζν πίλαθα:
Δμσηεξηθή δηάκεηξνο
ζσιήλα mm
-18
22 – 28
35 – 54
> 54

Κέγηζηε απφζηαζε κεηαμχ
ζηεξηγκάησλ γηα νξηδφληηα φδεπζε
ζσιελψζεσλ (m)
1,5
2,0
2,5
3,0

Κέγηζηε απφζηαζε κεηαμχ
ζηεξηγκάησλ γηα θαηαθφξπθε
φδεπζε ζσιελψζεσλ (m)
2,0
2,5
3,0
3,5

Όπνπ νη ζσιελψζεηο δηαζηαπξψλνληαη κε ειεθηξηθά θαιψδηα, ζα ζηεξίδνληαη θαη πιεζίνλ ησλ θαισδίσλ. Νη
ζσιελψζεηο δελ ζα ζηεξίδνπλ νχηε ζα ζηεξίδνληαη απφ άιια δίθηπα ζσιήλσλ ή αγσγψλ.
Θα πξνβιεθζεί βάλα δηαθνπήο θαη απνκφλσζεο ζηελ αλαρψξεζε ηεο ζσιήλσζεο ηνπ πξσηεχνληνο δηθηχνπ
απφ ηελ θεληξηθή ζσιήλσζε παξνρήο ζε πξνζβάζηκν ζεκείν, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε δηαθνπή ηεο
ηξνθνδνζίαο ηνπ ηαηξηθνχ νμπγφλνπ κφλν ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Κνλάδαο Λνζειείαο Κεζνγεηαθήο Αλαηκίαο
θαη Γξεπαλνθπηηαξηθήο Λφζνπ.
Ζ θαηαθφξπθε επίηνηρε φδεπζε ησλ ζσιελψζεσλ ηαηξηθνχ νμπγφλνπ 𝛰2 πξνο ηηο θνλζφιεο θιίλεο αζζελψλ
ζα πξαγκαηνπνηεζεί εληφο θαιαίζζεηνπ πιαζηηθνχ θαλαιηνχ πνπ ζα απνθξχπηεη ηηο ζσιελψζεηο.
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Ζ νξηδφληηα φδεπζε ησλ ζσιελψζεσλ ηαηξηθνχ νμπγφλνπ 𝛰2 ζα πξαγκαηνπνηεζεί εληφο ησλ ςεπδνξνθψλ
ησλ ρψξσλ.
πνζηαζκφο β‟ ζηαδίνπ ειέγρνπ - ζηαζεξνπνίεζεο πίεζεο ηαηξηθψλ αεξίσλ
Ν ππνζηαζκφο β‟ ζηαδίνπ ειέγρνπ - ζηαζεξνπνίεζεο πίεζεο ηαηξηθψλ αεξίσλ ζα ηνπνζεηεζεί ζην δεπηεξεχνλ
δίθηπν ηνπ ηαηξηθνχ νμπγφλνπ θαη ζα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο CE.
Ν ππνζηαζκφο β‟ ζηαδίνπ ειέγρνπ - ζηαζεξνπνίεζεο πίεζεο ηαηξηθψλ αεξίσλ ζα παξέρεη ζεκεία ειέγρνπ θαη
απνκφλσζεο ηκεκάησλ ηνπ δηθηχνπ ηνπ ηαηξηθνχ νμπγφλνπ ηεο Κνλάδαο Λνζειείαο Κεζνγεηαθήο Αλαηκίαο
θαη Γξεπαλνθπηηαξηθήο Λφζνπ.
Ν ππνζηαζκφο β‟ ζηαδίνπ ειέγρνπ - ζηαζεξνπνίεζεο πίεζεο ηαηξηθψλ αεξίσλ ζα είλαη θαηάιιεινο γηα ηνλ
έιεγρν ηεο πξσηνγελνχο θαη δεπηεξνγελνχο πηέζεσο θαη ζα είλαη ζχκθσλνο κε ηνπο θαλνληζκνχο ISO 7396
(EN 737-3 θαη EN 738-2).
Ν ππνζηαζκφο β‟ ζηαδίνπ ειέγρνπ - ζηαζεξνπνίεζεο πίεζεο ηαηξηθψλ αεξίσλ ζα εμππεξεηεί ην δίθηπν ηνπ
ηαηξηθνχ νμπγφλνπ 𝛰2 ηεο Κνλάδαο Λνζειείαο Κεζνγεηαθήο Αλαηκίαο θαη Γξεπαλνθπηηαξηθήο Λφζνπ.
Ν πίλαθαο ηνπ ππνζηαζκνχ β‟ ζηαδίνπειέγρνπ - ζηαζεξνπνίεζεο πίεζεο ηαηξηθψλ αεξίσλ ζα είλαη
θαηαζθεπαζκέλνο απφ γαιβαληζκέλν κεηαιιηθφ θπηίν πάρνπο 1.5mm ειεθηξνζηαηηθά βακκέλνπ, ζα δηαζέηεη
γαιβαληζκέλε κεηαιιηθή πφξηα πάρνπο 1.5mm ειεθηξνζηαηηθά βακκέλε κε θιεηδαξηά θαη θαηάιιεια
αλνίγκαηα γηα ηελ αλάγλσζε ησλ ελδείμεσλ πίεζεο ηνπ ηαηξηθνχ νμπγφλνπ 𝛰2 , ζα θέξεη θαηάιιειεο
αλακνλέο θαη ππνδνρέο γηα ζχλδεζε κε ην δίθηπν ηνπ ηαηξηθνχ νμπγφλνπ 𝛰2 θαη ηε ζηήξημή ηνπ ζηα δνκηθά
ζηνηρεία ηεο εγθαηάζηαζεο θαζψο θαη αλεμίηειε πνιπθαξβνπληθή πηλαθίδα ζχκθσλα κε ηηο θαλνληζκνχο ΔΛ
60601-1, κε ηελ νλνκαζία, κε ην ρξσκαηηζκφ θαη κε ην ρεκηθφ ζχκβνιν ηνπ αληίζηνηρνπ αεξίνπ.
Ν πίλαθαο ηνπ ππνζηαζκνχ β‟ ζηαδίνπειέγρνπ - ζηαζεξνπνίεζεο πίεζεο ηαηξηθψλ αεξίσλ ζα δηαζέηεη ηα
αθφινπζα εμαξηήκαηα:









Γχν (2) κεησηέο πηέζεσο ζε παξάιιειε ζχλδεζε κε δπλαηφηεηα ξχζκηζεο ηεο δεπηεξνγελνχο πίεζεο
θαηά βνχιεζε ζηα θαηάιιεια φξηα κε ηε ρξήζε εηδηθνχ εξγαιείνπ.
Έλα (1) νξεηράιθηλν θίιηξν εηζφδνπ ζε θάζε κεησηήξα.
Έλα (1) καλφκεηξν ρακειήο πηέζεσο 0-16bar γηα ηνλ έιεγρν ηεο πξσηνγελνχο πηέζεσο ζηελ είζνδν
θάζε κεησηή.
Έλα (1) καλφκεηξν ρακειήο πηέζεσο 0-10bar γηα ηνλ έιεγρν ηεο δεπηεξνγελνχο πηέζεσο ζηελ έμνδν
θάζε κεησηή γηα ην ηαηξηθφ νμπγφλν 𝛰2 .
Γχν (2) δηαθφπηεο On/Offειέγρνπ θαη δηαθνπήο ηαηξηθψλ αεξίσλ, κηζήο ζηξνθήο, κε νξεηράιθηλν ζψκα
θαη θιάληδεο απφ PTFE ζηελ είζνδν θαη ηελ έμνδν αληίζηνηρα θάζε κεησηή πίεζεο γηα ην ηαηξηθφ νμπγφλν
𝛰2 .
Κία (1) εθεδξηθή ιήςε εθηάθηνπ αλάγθεο ANFOR (GS) γηα ην ηαηξηθφ νμπγφλν 𝛰2 .
Έλα (1) δηαθφπηε On/Offειέγρνπ κηζήο ζηξνθήο, κε νξεηράιθηλν ζψκα θαη θιάληδεο απφ PTFE.
Έλα (1) αλαινγηθφ αηζζεηήξην πηέζεσο 0…16bar, 0…20mA, πξνγξακκαηηδφκελν θαη αθξίβεηαο FS ±0,5%
γηα ην ηαηξηθφ νμπγφλν 𝛰2 .

Όια ηα αλσηέξσ αλαινγηθά αηζζεηήξηα ηνπ πίλαθα ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ - ζηαζεξνπνίεζεο πίεζεο
ηαηξηθψλ αεξίσλ ζα δηαζπλδεζνχλ ζην αληίζηνηρν ηνπηθφ ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο θαη ζπλαγεξκνχ ηνπ
ππνζηαζκνχ.
Ξαξαηήξεζε:Πχκθσλα κε ηηο λέεο Ξξνδηαγξαθέο γηα ζπζηήκαηα ζσιελψζεσλ ηαηξηθψλ αεξίσλ θαη θελνχ θαη
ζπζηήκαηα απνκάθξπλζεο αλαηζζεηηθψλ αεξίσλ (ΑπφθαζεΔγθξίζεσο: Γ8/Β/νηθ.115301/26-08-2009)ηνπ
πνπξγείνπ γείαο, φινη νη ζηαζκνί ππνβηβαζκνχ πίεζεο πξέπεη λα δηαζέηνπλ δηπιή δηάηαμε κεησηψλ γηα
θάζε αέξην θαη γηα νπνηνδήπνηε ηκήκα ηεο εγθαηάζηαζεο ησλ ηαηξηθψλ αεξίσλ (λνζειεία, εληαηηθή,
ρεηξνπξγεία θιπ.).
Ρνπηθφ ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο θαη ζπλαγεξκνχ ππνζηαζκνχ ηαηξηθψλ αεξίσλ
Ρν ηνπηθφ ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο θαη ζπλαγεξκνχ γηα ηνλ έιεγρν απφ απφζηαζε ηεο δηαθπκάλζεσο ησλ
νξίσλ ηεο πηέζεσο (κέγηζην - ειάρηζην) ζα είλαη ειεθηξνληθνχ ηχπνπ, έμη (6) ηαηξηθψλ αεξίσλ θαη θελνχ,
θαηαζθεπαζκέλν ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO 7396 (ΔΛ737-3)θαη πιήξεο ηξνθνδνηηθνχ 220/24V κε δηπινχο
κεηαζρεκαηηζηέο απνκφλσζεο.
Ρν ηνπηθφ ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο θαη ζπλαγεξκνχ ζα είλαη δηεπζπλζηνδνηνχκελν (Ethernet IP- based) θαη
θαηάιιειν γηα ζχλδεζε ζε δίθηπν LAN.
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Ρν ηνπηθφ ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο θαη ζπλαγεξκνχ ζα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ έμη (6) αλαινγηθέο εηζφδνπο
γηα ηε ζχλδεζε αηζζεηεξίσλ (transducers) θαη ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) ςεθηαθέο εηζφδνπο γηα ηε ζχλδεζε
αηζζεηεξίσλ (switches).
Ρν ηνπηθφ ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο θαη ζπλαγεξκνχ ζα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ δψδεθα (12) ςεθηαθέο
εμφδνπο γηα ηε ζχλδεζε ηνπ είηε κε δεχηεξν ηνπηθφ ζχζηεκα είηε κε θεληξηθφ ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο θαη
ζπλαγεξκνχ είηε κε ζχζηεκα BMS.
Ρν ηνπηθφ ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο θαη ζπλαγεξκνχ ζα είλαη εθνδηαζκέλν κε νζφλε πγξψλ θξπζηάιισλ
(LCDDisplay) επί ηεο νπνίαο κεηαθέξνληαη ζπλερψο νη ηηκέο ησλ πηέζεσλ ησλ αεξίσλ ή ε θαηάζηαζε ησλ
πηέζεσλ ησλ αεξίσλ (ρακειή – θαλνληθή – πςειή) αλάινγα κε ηα αηζζεηήξηα πνπ είλαηεθνδηαζκέλνη νη
πίλαθεο ησλ ππνζηαζκψλ θαη κελχκαηα ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο/ζπλαγεξκνχ απηψλ.
Ρν ηνπηθφ ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο θαη ζπλαγεξκνχ ζα δηαζέηεη νπηηθά θαη αθνπζηηθά κέζα ελδείμεσο
θαηάζηαζεο/ζθάικαηνο/ζπλαγεξκνχ. Ππγθεθξηκέλα ζα δηαζέηεη ηξία (3) led γηα ηελ έλδεημε ηεο θαηάζηαζεο
πίεζεο ηνπ θάζε αεξίνπ (ρακειή – πςειή ζε θφθθηλν ρξψκα θαη θαλνληθή ζε πξάζηλν ρξψκα) θαη βνκβεηή
αλαγγειίαο ζθάικαηνο/ζπλαγεξκνχ. Θα δηαζέηεη κπνπηφλ ζίγαζεο ηνπ ερεηηθνχ ζπλαγεξκνχ (silencebutton)
θαη ιεηηνπξγία επαλαθνξάο ηνπ ερεηηθνχ ζήκαηνο κεηά απφ 15‟ γηα ηελ ππελζχκηζε ηεο κε απνθαηάζηαζεο
ηεο βιάβεο.
Ρν ηνπηθφ ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο θαη ζπλαγεξκνχ ζα δηαζέηεη TestButton (SelfDiagnostics) γηα ηνλ
έιεγρν ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ.
Ν ειεθηξνληθφο πίλαθαο ηνπ ηνπηθνχ ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο θαη ζπλαγεξκνχ ζα είλαη
θαηαζθεπαζκέλνο ψζηε λα κπνξεί λα ζπλεξγάδεηαη απεπζείαο θαη ελαιιαθηηθά κε αλαινγηθά αηζζεηήξηα
(transducers 4-20mA) θαη ςεθηαθά αηζζεηήξηα (pressureswitches Νn/Off) γηα λα ππάξρνπλ ελδείμεηο πίεζεο
ζεπξαγκαηηθφ ρξφλν ζην LCD display ηνπ ζηαζκνχ ππνβηβαζκνχ.
Κέζσ πξνγξακκαηηζκνχ ηεο κνλάδαο ηνπ ηνπηθνχ ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο θαη ζπλαγεξκνχ ζα είλαη
δπλαηή ε ξχζκηζε ηνπ ηχπνπ θαη ησλ νξίσλ ησλ αηζζεηεξίσλ θαη ε δηακφξθσζε ησλ κελπκάησλ
ζθαικάησλ/ζπλαγεξκνχ.
Νη ζπλδέζεηο ησλ θαισδίσλ ζα είλαη ζε ζπλδεζκνινγία NC (NormallyClosed) έηζη ψζηε λα γίλνληαη
αληηιεπηέο νη αζηνρίεο ζηελ ζπλδεζκνινγία ή ε δηαθνπή ζχλδεζεο. Ζ αζηνρία ησλ αηζζεηεξίσλ ζα γίλεηαη
αληηιεπηή κε αληίζηνηρε έλδεημε ζηελ νζφλε LCD θαη ηα αληίζηνηρα ελδεηθηηθά led.
Ν ειεθηξνληθφο πίλαθαο ηνπ ηνπηθνχ ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο θαη ζπλαγεξκνχ ζα έρεη δπλαηφηεηα
δηαζχλδεζεο κε ζπγθεληξσηηθή κνλάδα παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ, επαλαιήπηε ζεκάησλ (repeater) θαη
ζπζηήκαηνο BMS.
Ρειεπηηήξεζε πίλαθα ηνπηθνχ ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο θαη ζπλαγεξκνχ
Ν ειεθηξνληθφο πίλαθαο ηνπ ηνπηθνχ ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο θαη ζπλαγεξκνχ ζα είλαη εθνδηαζκέλνο
κε RJ45/10Ρ connector γηα TCP/IP ζχλδεζε ησλ επηκέξνπο πιαθεηψλ (ηνπηθέο – επαλαιήπηεο) θαη ζα έρεη
δπλαηφηεηα ηειεπηηήξεζεο θαη ελδνεπηθνηλσλίαο ησλ πιαθεηψλ.
Ζ θάζε πιαθέηα ζα είλαη εθνδηαζκέλε κε δηθφ ηεο IP address θαη ζα ρξεζηκνπνηείηαη ην ίδην θπζηθφ δίθηπν
data ηεο δνκεκέλεο θαισδίσζεο ηνπ λνζνθνκείνπ γηα ηελ δηαζχλδεζε ηνπο αιιά κε άιιε δηαθνξεηηθή
subnetmusk (192.168.*.*).
Ν ειεθηξνληθφο πίλαθαο ηνπ ηνπηθνχ ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο θαη ζπλαγεξκνχ ζα δηαζέηεη πξσηφθνιιν
επηθνηλσλίαο ηχπνπ Ethernetκε ηε ρξήζε ηνπ νπνίνπ κπνξνχλ λα ιεθζνχλ φιεο νη ελδείμεηο ηνπ ζπζηήκαηνο
παξαθνινχζεζεο θαη ζπλαγεξκνχ ησλ ηαηξηθψλ αεξίσλ(έλδεημε πίεζεο ιεηηνπξγίαο ηνπ επηηεξνχκελνπ
αεξίνπ, ζθάικαηα πςειήο ρακειήο πίεζεοαεξίνπ, ζθάικα αηζζεηεξίνπ) θαη λα κεηαθεξζνχλ ζην ζχζηεκα
επηηήξεζεο ηνπλνζνθνκείνπ (BMS), κε κνλαδηθή πξνυπφζεζε ηε δηαζχλδεζε ηνπ πίλαθα κε ην δίθηπνdata
ηεο δνκεκέλεο θαισδίσζεο ηνπ λνζνθνκείνπ.
Ιήςεηο ηαηξηθνχ νμπγφλνπ
Νη ιήςεηο ηαηξηθνχ νμπγφλνπ ζα απνηεινχληαη απφ δπν ηκήκαηα, ηε βάζε θαη ην κεραληζκφ. Ζ βάζε ζα είλαη
θαηαζθεπαζκέλε απφ επηρξσκησκέλν νξείραιθν θαη ζα απνηειείηαη απφ:
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Απηφκαηε βαιβίδα δηαθνπήο γηα ζπληήξεζε ψζηε λα επηηξέπεη ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ κεραληζκνχ
ρσξίο λα απαηηείηαη ε δηαθνπή ηεο παξνρήο αεξίνπ ζε άιιεο ιήςεηο.

Δζσηεξηθφ ζπείξσκα ζχλδεζεο, εηδηθφ γηα θάζε ηχπν αεξίνπ, κε παμηκάδη, ζηφκην θαη ραιθνζσιήλα
θαηάιιειν γηα αζεκνθφιιεζε κε ην ππφινηπν δίθηπν.

Δμσηεξηθφ ζπείξσκα ζχλδεζεο, εηδηθφ γηα θάζε ηχπν αεξίνπ, γηα ζχλδεζε κε ηνλ κεραληζκφ.
Ν κεραληζκφο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ επηρξσκησκέλν νξείραιθν θαη ζα απνηειείηαη απφ:

Δζσηεξηθφ ζπείξσκα ζχλδεζεο, δηαθνξεηηθφ γηα θάζε ηχπν αεξίνπ, κε δαθηχιην ζηεγαλνπνίεζεο

Βαιβίδα θξαγήο κε θίιηξν

Δμσηεξηθή ζχλδεζε κε δηαθνξεηηθφ ζπείξσκα γηα θάζε ηχπν αεξίνπ

Ρν εμσηεξηθφ δαρηπιίδη ηεο ιήςεο είλαη δηαζέζηκν ζε αλσδηνκέλν αινπκίλην, πιαζηηθφ ή αληηκηθξνβηαθφ
ραιθφ.
Ζ βάζε θαη ν κεραληζκφο ησλ ιήςεσλ ζα θαηαζθεπάδνληαη ζχκθσλα κε ηα πξφηππα EN ISO 7396-1 & 2, EN
ISO 9170-1 & 2.
Ζ ιήςε ηαηξηθνχ νμπγφλνπ 𝛰2 ζα είλαη ηχπνπ AFNOR NFS 90-116.
3.8. Πχζηεκα θιήζεο αδειθήο
Πηνπο ρψξνπο ηεο Κνλάδαο Λνζειείαο Κεζνγεηαθήο Αλαηκίαο θαη Γξεπαλνθπηηαξηθήο Λφζνπ ζα εγθαηαζηαζεί
ζχζηεκα θιήζεο αδειθήο πνπ ζα θαιχπηεη ηηο έληεθα (11) θιίλεο αζζελψλ ζηελ Αίζνπζα Κεηαγγίζεσλ 1,
ζηελ Αίζνπζα Κεηαγγίζεσλ 2, ζην Θάιακν Απνκφλσζεο θαη ην ρψξν WC αζζελψλ.
Ρν ζχζηεκα θιήζεο αδειθήο ζθνπφ έρεη λα κπνξνχλ νη αζζελείο λα εηδνπνηνχλ ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ
ζε πεξίπησζε πνπ επηδεηλσζεί ή παξνπζηάζεη θάπνηα επηπινθή ε θαηάζηαζε πγείαο ηνπ αζζελή αιιά θαη ζε
πεξίπησζε θάπνηαο άιιεο αλάγθεο ηνπ αζζελή. Ρν ζχζηεκα θιήζεο αδειθήο ζα είλαη έλα εχρξεζην
ειεθηξνληθφ ζχζηεκα απνηεινχκελν απφ επηκέξνπο κνλάδεο φπνπ ε δνκή θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ
πεξηγξάθνληαη παξαθάησ.
Ρν ζχζηεκα θιήζεο αδειθήο ζα είλαη IPbased, επεθηάζηκν έσο δέθα (10) δσκάηηα (ρψξνπο) θαη ηξηάληα (30)
θιίλεο ηνπιάρηζηνλ θαη ζα απνηειείηαη απφ ηηο παξαθάησ επηκέξνπο κνλάδεο.
Ρξνθνδνηηθφ ζπζηήκαηνο
Ρν ηξνθνδνηηθφ ηνπ ζπζηήκαηνο ζα είλαη δπλακηθφηεηαο 24V/4.2A. Ζ ηνπνζέηεζή ηνπ πξέπεη λα γίλεηαη έηζη
ψζηε νη δχν πιεπξέο ηνπ ηξνθνδνηηθνχ πνπ θέξνπλ ηηο νπέο ςχμεο λα κελ εγθισβίδνληαη θαη λα απέρνπλ
ηνπιάρηζηνλ 25mm απφ νπνηαδήπνηε ζπκπαγή παξάιιειε επηθάλεηα.
Θεληξηθή κνλάδα (controlpanel)
Ζ θεληξηθή κνλάδα ηνπ ζπζηήκαηνο θιήζεο αδειθήο ζα είλαη κία θεληξηθή ειεθηξνληθή πιαθέηα ζηελ νπνία
κεηαθέξνληαη ηα ζήκαηα φινπ ηνπ ζπζηήκαηνο. Ρα βαζηθά κέξε ηεο θεληξηθήο κνλάδαο ζα είλαη ηα
αθφινπζα:






Ν θεληξηθφο επεμεξγαζηήο.
Θχξα επηθνηλσλίαο κε ηηο κνλάδεο επέθηαζεο.
Πεηξηαθή ζχξα επηθνηλσλίαο κε ππνινγηζηή.
Θχξα RJ45 γηα ηνλ έιεγρν ηνπ ζπζηήκαηνο απφ δνκεκέλε θαισδίσζε.
Βνκβεηήο ερεηηθψλ ζεκάλζεσλ.

Ζ ειεθηξνληθή πιαθέηα ζα ελζσκαηψλεη κία νζφλε πγξψλ θξπζηάιισλ πνιιαπιψλ ελδείμεσλ θαη έλα
πιεθηξνιφγην κε κπνπηφλ ρεηξηζκνχ φινπ ηνπ ζπζηήκαηνο. Κε ηε βνήζεηα ησλ κπνπηφλ ρεηξηζκνχ θαη ηεο
νζφλεο ηεο κνλάδαο ελδείμεσλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη ε εηζαγσγή θαη ε πινήγεζε ζην κελνχ ιεηηνπξγηψλ ηνπ
ζπζηήκαηνο θιήζεο αδειθήο.
Ρεξκαηηθή κνλάδα δσκαηίνπ (ρψξνπ)
Ζ ηεξκαηηθή κνλάδα δσκαηίνπ ζα είλαη κία ειεθηξνληθή πιαθέηα ζηελ νπνία κεηαθέξνληαη ηα ζήκαηα απφ
ηηο πεξηθεξεηαθέο κνλάδεο ηνπ ζπζηήκαηνο θιήζεο λνζειεχηξηαο ηνπ δσκαηίνπ (ρψξνπ). Θα θέξεη κπνπηφλ
ρεηξηζκνχ θαη έρεη θσηεηλέο ζεκάλζεηο γηα ην είδνο θαη ηελ πξνέιεπζε ηνπ θάζε ζήκαηνο πνπ ιακβάλεη.
Δπίζεο, ζα κεηαθέξεη ην ζήκα πνπ δέρεηαη ζηελ θεληξηθή κνλάδα ηνπ ζπζηήκαηνο θιήζεο αδειθήο θαη ζα
ηνπνζεηείηαη θνληά ζηελ πφξηα, ψζηε ε λνζειεχηξηα/λνζειεπηήο κε ηελ παξνπζία ηνπ λα παηήζεη ην
αληίζηνηρν θνπκπί παξνπζίαο θαη λα δειψζεη φηη βξίζθεηαη ζηελ θιήζε. Δπίζεο, θέξεη κπνπηφλ γηα:
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Αθχξσζε θιήζεο
Βνήζεηα απφ ινηπφ πξνζσπηθφ
Θιήζε αζζελή
Θιήζε απφ WC

Ζ ηεξκαηηθή κνλάδα δσκαηίνπ ζα ζπλδέεηαη κε UTP θαιψδην ηφζν κε ηηο πεξηθεξεηαθέο κνλάδεο ηνπ
δσκαηίνπ (ρψξνπ), φζν θαη κε ηελ θεληξηθή κνλάδα ζηε ζηάζε λνζειείαο. Ζ ζπλδεζκνινγία ησλ θαισδίσλ
ζα είλαη ζηε ινγηθή ηνπ θιεηζηνχ βξφγρνπ, κε ηελ έμνδν απφ ηελ πιαθέηα κνλάδαο δσκαηίνπ λα πεγαίλεη
ζην επφκελν δσκάηην (ρψξν) θαη απφ εθεί ζην επφκελν δσκάηην (ρψξν), κέρξη ην ηειηθφ δσκάηην (ρψξν) πνπ
ε θαισδίσζε θαηαιήγεη ζηελ θεληξηθή κνλάδα.
Σεηξηζηήξην θιήζεο αδειθήο
Ρνπνζεηείηαη δίπια ζε θάζε θιίλε θαη πεξηιακβάλεη:
 Κπνπηφλ θιήζεο λνζειεπηή κε εθεζπραζηηθή ιπρλία θαη κία ή δχν εληνιέο, γηα ρεηξηζκφ ηνπ θσηηζκνχ
ηεο κνλάδαο θεθαιήο θιίλεο αζζελνχο. Όιεο νη ζεηξέο ειεθηξηθνχ εμνπιηζκνχ ζα θαηαζθεπάδνληαη
ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο EN 73/23, ην EN 89/336, ην EN 89/392, ην EN 92/31, EN 93/68, θαη
ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο Δπξσπατθήο Θνηλφηεηαο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνκαγλεηηθή ζπκβαηφηεηα (EMC).
 Ιήπηεο 7 pin, φπνπ ζπλδέεηαη ην ρεηξηζηήξην ηεο θιήζεο αδειθήο.
Ιπρλίεο θιήζεο αδειθήο – παξνπζίαο – αλάγθεο ηξηψλ (3) θαηαζηάζεσλ
Ρνπνζεηείηαη ζηελ είζνδν ηνπ θάζε ρψξνπ (εμσηεξηθά) θαη ζα δειψλνπλ νπηηθά, ζηνλ εθηφο ηνπ ρψξνπ,
κέζσ ησλ ρεηξηζηεξίσλ ησλ θιηλψλ, ησλ θνκβίσλ ησλ ινπηξψλ θαη ησλ κνλάδσλ αθχξσζεο – παξνπζίαο
ζαιάκνπ θαη WC, ε θαηάζηαζε ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ WC ηνπ, δειαδή ε θιήζε πξνο ηνλ ζηαζκφ λνζειείαο,
απφ ηνλ αληίζηνηρν ρψξν ή ην WC ηνπ θαη ε παξνπζία λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ εληφο ηνπ ρψξνπ ή ηνπ WC
ηνπ. Νη ελδεηθηηθέο ιπρλίεο ρψξνπ, ζα απνηεινχλ ζπζηνηρία ιπρληψλ, δηαθνξεηηθψλ απνρξψζεσλ, κία ιπρλία
γηα ηελ θιήζε απφ ηηο θιίλεο ηνπ ρψξνπ, κία ιπρλία γηα ηελ θιήζε απφ ην WC θαη κία ιπρλία γηα ηελ
παξνπζία λνζειεπηηθνχπξνζσπηθνχ ζηνλ ζάιακν (Θφθθηλν LED ΑΛΑΓΘΖΠ – ΘΙΖΠΖ ΒΝΖΘΔΗΑΠ, Ξξάζηλν LED
ΞΑΟΝΠΗΑΠ, Ξνξηνθαιί LED ΘΙΖΠΖΠ – ΘΙΖΠΖ ΓΗΔΗΝΛΝΚΗΘΝ ΠΘΝΞΝ – WC)
Ρν ζχζηεκα θιήζεο αδειθήο ζα θαιχπηεη ηνπο αθφινπζνπο ηέζζεξηο (4) ρψξνπο θαη ζπλνιηθά ηηο έληεθα
(11) θιίλεο ηεο Κνλάδαο Λνζειείαο Κεζνγεηαθήο Αλαηκίαο θαη Γξεπαλνθπηηαξηθήο Λφζνπ:





Αίζνπζα Κεηάγγηζεο 1
Αίζνπζα Κεηάγγηζεο 2
Θάιακνο Απνκφλσζεο
WC αζζελψλ

Ρν ζχζηεκα θιήζεο αδειθήο ζα δηαζέηεη ρεηξηζηήξην θιήζεο αδειθήο ζε θάζε θνλζφια θιίλεο αζζελή,
ηξαβερηφ ρεηξηζηήξην WC ζε θάζε ρψξν WC αζζελή, ιπρλία θιήζεο αδειθήο-παξνπζίαο-αλάγθεο ηξηψλ (3)
θαηαζηάζεσλ θαη ηεξκαηηθή κνλάδα ρψξνπ ζε θάζε ρψξν πνπ θαιχπηεη ην ζχζηεκα θιήζεο αδειθήο θαη
θεληξηθή κνλάδα ειέγρνπ ζηε ζηάζε λνζειείαο.
Ζ θεληξηθή κνλάδα ηνπ ζπζηήκαηνο θιήζεο αδειθήο ζα δηαζέηεη νζφλε 5 γξακκψλ x 20 ραξαθηήξεο,
ελδεηθηηθά led θαηάζηαζεο, βνκβεηή, κπνπηφλ test, κπνπηφλ ζίγαζεο βνκβεηή θαη ηζηνξηθφ θιήζεσλ.
Σξφλνο Δθηέιεζεο Δξγαζηψλ
Ν ρξφλνο εθηέιεζεο φισλ ησλ αλσηέξσ εξγαζηψλ γηα ηε κεηεγθαηάζηαζε ηεο Κνλάδαο Κεζνγεηαθήο
Αλαηκίαο θαη Γξεπαλνθπηηαξηθήο Λφζνπ ηνπ Λνζνθνκείνπ νξίδεηαη ζηηο ζαξάληα πέληε (45) εκεξνινγηαθέο
εκέξεο.
ΞΟΝΚΔΡΟΖΠΖ ΔΟΓΑΠΗΥΛ ΓΗΑΚΝΟΦΥΠΖΠ ΣΥΟΝ ΚΔΡΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΚΝΛΑΓΑΠ ΚΔΠΝΓΔΗΑΘΖΠ
ΑΛΑΗΚΗΑ ΘΑΗ ΓΟΔΞΑΛΝΘΡΡΑΟΗΘΖΠ ΛΝΠΝ ΡΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ
Α/Α
1

ΘΑΘΑΗΟΔΠΔΗΠ – ΑΞΝΜΖΙΥΠΔΗΠ

2

ΝΗΘΝΓΝΚΗΘΔΠ ΔΟΓΑΠΗΔΠ

2.1

Γάπεδν θεξακηθψλ πιαθηδίσλ

2.2

ΚΝΛΑΓΑ
ΚΔΡΟΖΠΖΠ
ΘΑ

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΔΟΓΑΠΗΑΠ
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m2

20

2

32

m

Τεπδνξνθή κε πιάθεο γπςνζαλίδαο
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2.3

Ρνηρνπεηάζκαηα γπςνζαλίδαο

2.4

Δζσηεξηθέο Θχξεο
Θχξα,
αλνηγφκελε,
κνλφθπιιε,
κε
θάζα,
δηαζηάζεσλ 0,85x2,10m.
Θχξα,
αλνηγφκελε,
κνλφθπιιε,
κε
θάζα,
δηαζηάζεσλ 0,85x2,20m.
Θχξα,
αλνηγφκελε,
κνλφθπιιε,
κε
θάζα,
δηαζηάζεσλ 0,75x2,10m.
Θχξα,
αλνηγφκελε,
κνλφθπιιε,
κε
θάζα,
δηαζηάζεσλ 1,00x2,10m.
Θχξα,
αλνηγφκελε,
κνλφθπιιε,
κε
θάζα,
δηαζηάζεσλ 1,25x2,10m.
Θχξα, αλνηγφκελε, δίθπιιε, κε θάζα, δηαζηάζεσλ
1,35x2,20m
Θχξα,
αλνηγφκελε,
δίθπιιε,
κε
θάζα,
δηαζηάζεσλ 1,40x2,20m.
Θχξα,
ζπξφκελε,
κνλφθπιιε,
κε
θάζα,
δηαζηάζεσλ 0,90x2,10m.

m2

95

ηεκ

5

ηεκ

1

ηεκ

2

ηεκ

1

ηεκ

1

ηεκ

1

ηεκ

1

ηεκ

1

2.5

Θαηαζθεπή ρψξσλ WC

ΘΑ

1

2.6

Φξεάηην απνρέηεπζεο

ηεκ

1

2.7

Πηαζεξά θνπθψκαηα αινπκηλίνπ
Πηαζεξφ
θνχθσκα
αινπκηλίνπ,
δηαζηάζεσλ 2,00x0,60m
Πηαζεξφ
θνχθσκα
αινπκηλίνπ,
δηαζηάζεσλ 1,30x0,80m
Πηαζεξφ
θνχθσκα
αινπκηλίνπ,
δηαζηάζεσλ 1,00x0,80m
Πηαζεξφ
θνχθσκα
αινπκηλίνπ,
δηαζηάζεσλ 1,50x0,90m
Δζσηεξηθά
ζθίαζηξα
παξαζχξσλ,
δηαζηάζεσλ 100x200cm
Πήηεο παξαζχξσλ, δηαζηάζεσλ 80x180cm

ηεκ

1

ηεκ

1

ηεκ

1

ηεκ

1

ηεκ

11

ηεκ

4

2.8
2.9
2.10

Απνθαηάζηαζε επηρξηζκάησλ

2.11

Σξσκαηηζκνί

m

2

30

Σξσκαηηζκνί ηνηρνπνηίαο

m2

420

ηεκ

16

ΘΑ

1

ΘΑ

1

m2

3

ΘΑ

1

2.16

Σξσκαηηζκνί μχιηλσλ θνπθσκάησλ
Θαηαζθεπή πάγθσλ εξγαζίαο,
δηαζηάζεσλ
2,00x0,70m & 0,80x0,70m.
Θαηαζθεπή θνχηεισλ απφ γπςνζαλίδα γηα θάιπςε
ΖΚ ζσιελψζεσλ.
Αληηθαηάζηαζε παινπηλάθσλ
Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο θαη επηδηφξζσζε θνπθσκάησλ,
ζπξψλ θαη παξαζχξσλ
Ξξνζηαηεπηηθή θάζα

ηξ.κ

100

2.17

Ξξνζηαηεπηηθή αθκή ηνηρνπνηίαο

ηξ.κ

30

2.18

Ξηλαθίδεο ζήκαλζεο ρψξσλ

ηεκ

12

2.19

Δξκάξηα Απνζήθεπζεο
Δξκάξηα δηαζηάζεσλ 1,50x0,40x2,00m

ηεκ

1

Δξκάξηα δηαζηάζεσλ 0,50x0,40x2,00m

ηεκ

3

2.12
2.13
2.14
2.15

ΖΙΔΘΡΟΝΚΖΣΑΛΝΙΝΓΗΘΔΠ ΔΟΓΑΠΗΔΠ
3.1

Ηζρπξά Ζιεθηξηθά

3.1.1

Δγθαηάζηαζε λένπ ειεθηξηθνχ πίλαθα

ηεκ

1

3.1.2

Δγθαηάζηαζε θσηηζκνχ

ΘΑ

1
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3.1.3

Δγθαηάζηαζε ξεπκαηνδνηψλ

ΘΑ

1

3.1.4

Θνλζφιεο θιίλεο αζζελψλ

ηεκ

11

3.1.5

Δγθαηάζηαζε θσηηζηηθψλ ζσκάησλ αζθαιείαο

ηεκ

4

3.2

Αζζελή Ζιεθηξηθά

3.2.1

Δγθαηάζηαζε data

ΘΑ

1

3.2.2

Δγθαηάζηαζε ηειεθσληθή

ΘΑ

1

3.3

Δγθαηάζηαζε ππξαλίρλεπζεο

ΘΑ

1

3.4

Δγθαηάζηαζε θιηκαηηζκνχ (split unit 9.000Btu/h)

ηεκ

3

3.5

Δγθαηάζηαζε εμαεξηζκνχ

ΘΑ

1

Δμαεξηζκφο WC

ΘΑ

1

3.6

Δγθαηάζηαζε ζέξκαλζεο

ΘΑ

1

3.7

Δγθαηάζηαζε ηαηξηθνχ νμπγφλνπ

ΘΑ

1

3.8

Πχζηεκα θιήζεο αδειθήο

ΘΑ

1

3.5.1
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗV – ΔΔΔΠ
Γηαηίζεηαη ζην ΔΠΖΓΖΠ σο ζπλεκκέλν ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο:
(α)

Πε κνξθή PDF κε ην φλνκα ESPD.

(β)

Πε κνξθή XML κε ην φλνκα espd-request.

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ V – πόδεηγκα Ρερληθήο Ξξνζθνξάο
Ν ππνςήθηνο αλάδνρνο απαηηείηαη λα ζπλππνβάιεη πιήξεο ειεθηξνληθφ έγγξαθν Ρερληθήο Ξξνζθνξάο θαη
Φχιινπ Ππκκφξθσζεο (πφδεηγκα Ξίλαθα Η, θαησηέξσ) ςεθηαθά ππνγεγξακκέλσλ.
Ξίλαθαο Η: «Ξίλαθαο ΡΔΣΛΗΘΥΛ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΥΛ – ΦΙΙΝ ΠΚΚΝΟΦΥΠΖΠ»
Ξξνθεηκέλνπ λα ηεθκεξησζεί ε ζπκθσλία κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο ζα πξέπεη
λα ζπκπιεξσζεί απφ ηνλ ππνςήθην πξνκεζεπηή/αλάδνρν ζρεηηθφο «Ξίλαθαο Ππκκφξθσζεο»
ζπκπιεξσκέλνο ζχκθσλα κε ηηο παξαθάησ επεμεγήζεηο θαη νδεγίεο ηηο νπνίεο ν ππνςήθηνο είλαη
ππνρξεσκέλνο λα αθνινπζήζεη.
Ν Ξίλαθαο Ππκκφξθσζεο δχλαηαη λα δηαζέηεη ηελ εμήο ελδεηθηηθή κνξθή:
ΞΗΛΑΘΑΠ ΠΚΚΝΟΦΥΠΖΠ
ΑΞΑΗΡΖΠΖ

Αληηγξαθή
Εεηνχκελεο
Ρερληθήο
Ξξνδηαγξαθήο ηεο πεξεζίαο απφ ηε
Γηαθήξπμε φπσο απηέο δηαηππψλνληαη
ζηα ΞαξάξηεκαIII ηεο παξνχζαο

ΞΟΝΠΦΝΟΑ
ΑΛΑΓΝΣΝ

ΑΞΑΛΡΖΠΖ
Αλ
ε
πξνζθεξφκελε
ηερληθή
πξνδηαγξαθή πιεξνί αθξηβψο ηελ
αηηνχκελε απφ ηε δηαθήξπμε ηερληθή
πξνδηαγξαθή ζεκεηψλεηαη ε έλδεημε
“ΘΑΙΞΡΔΗ”
Αλ
ε
πξνζθεξφκελε
ηερληθή
πξνδηαγξαθή είλαη αλψηεξε απφ ηελ
αηηνχκελε
ηερληθή πξνδηαγξαθή
ζεκεηψλεηαη ε έλδεημε “ΞΔΟΘΑΙΞΡΔΗ”

ΞΝΤΖΦΗΝ

ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ

Αλαιπηηθή
Ξεξηγξαθή
Ρερληθήο Ξξνδηαγξαθήο ηεο
Ξξνζθεξφκελεο πεξεζίαο
απφ
ηνλ
πνςήθην
Ξξνκεζεπηή/Αλάδνρν

1. Πηε ζηήιε «Απαίηεζε» αληηγξάθνληαη νη δεηνχκελεο Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο ηεο πεξεζίαο απφ ηε
Γηαθήξπμε.
2. Πηε ζηήιε «Απάληεζε» ζεκεηψλεηαη ε απάληεζε ηνπ ππνςεθίνπ Αλαδφρνπ πνπ έρεη ηε κνξθή
ΘΑΙΞΡΔΗ/ΞΔΟ-ΘΑΙΞΡΔΗ /ΓΔΛ ΘΑΙΞΡΔΗ. Αλ ε πξνζθεξφκελε ηερληθή πξνδηαγξαθή πιεξνί αθξηβψο
ηελ αηηνχκελε απφ ηε δηαθήξπμε ηερληθή πξνδηαγξαθή ζεκεηψλεηαη ε έλδεημε “ΘΑΙΞΡΔΗ”, αλ ε
πξνζθεξφκελε ηερληθή πξνδηαγξαθή είλαη αλψηεξε απφ ηελ αηηνχκελε
ηερληθή πξνδηαγξαθή
ζεκεηψλεηαη ε έλδεημε “ΞΔΟ-ΘΑΙΞΡΔΗ” ελψ αλ ε πξνζθεξφκελε ηερληθή πξνδηαγξαθή δελ πιεξνί
αθξηβψο ηελ αηηνχκελε απφ ηε δηαθήξπμε ηερληθή πξνδηαγξαθή ζεκεηψλεηαη ε έλδεημε “ΓΔΛ ΘΑΙΞΡΔΗ”.
3. Πηε ζηήιε «Ξξνζθνξά πνςήθηνπ Αλαδφρνπ» πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ε Ρερληθή Ξξνδηαγξαθή ηεο
πξνζθεξφκελεο πεξεζίαο απφ ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν.
4. Πηε ζηήιε «Ξαξαπνκπή» ζα θαηαγξαθεί ε ζαθήο παξαπνκπή ζηελ ηερληθή πξνζθνξά, ζε αληίζηνηρν
ηερληθφ θπιιάδην ηνπ θαηαζθεπαζηή ή αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή ηνπ εμνπιηζκνχ ή ηνπ ηξφπνπ
δηαζχλδεζεο θαη ιεηηνπξγίαο, ή αλαθνξέο κεζνδνινγίαο εγθαηάζηαζεο, ππνζηήξημεο θαη εθπαίδεπζεο θιπ.
πνπ ζα παξαηεζνχλ ζην παξάξηεκα. Δίλαη ηδηαίηεξα επηζπκεηή ε πιεξέζηεξε ζπκπιήξσζε θαη νη
παξαπνκπέο λα είλαη θαηά ην δπλαηφλ ζπγθεθξηκέλεο (πρ. ΡερληθήΞξνζθνξά / ΡερληθφΦπιιάδην 3, Πει. 4
Ξαξάγξαθνο 4 θιπ).
5. Αληίζηνηρα ζην ηερληθφ θπιιάδην ή αλαθνξά ζα ππνγξακκηζηεί ην ζεκείν πνπ ηεθκεξηψλεη ηε ζπκθσλία
θαη ζα ζεκεησζεί ε αληίζηνηρε παξάγξαθνο ηνπ πίλαθα ζπκκφξθσζεο ζηελ νπνία θαηαγξάθεηαη ε
δεηνχκελε πξνδηαγξαθή (πρ. Ξξνδ. 1.1.4.2).
6. Ζ επηηξνπή αμηνιφγεζεο ζα αμηνινγήζεη θαηά ηελ θξίζε ηεο ηα παξερφκελα απφ ηνπο ππνςήθηνπο
αλαδφρνπο
ζηνηρεία
θαηά
ηε
δηαδηθαζία
ηερληθήο
αμηνιφγεζεο
ησλ
πξνζθεξφκελσλ
ππεξεζηψλ/εμνπιηζκνχ/εηδψλ.
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7. Ζ κε ζπκκφξθσζε κε ηα παξαπάλσ (π.ρ. κε αλαθνξά, αζαθήο ή εζθαικέλε αλαθνξά) κπνξεί λα
επηθέξεη ηελ πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ.

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ VI – πόδεηγκα Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο
Νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζα ππνβιεζνύλ κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ παξαθάησ πίλαθα:

α/α
1

Ξξνζθεξόκελε ππεξεζία

Κνλάδα
Κέηξεζεο

Ξνζόηεηα

ΡηκήΚνλά
δαο

ΚεξηθόΠύλνιν
(πιένλ ΦΞΑ)

Ξνζνζηό
ΦΞΑ

Πύλνιν
δαπάλεο
κε ΦΞΑ

Θσδηθόο
Ξαξαηεξ
εηεξίνπ
Ρηκώλ

Ξεξηγξαθή …………
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ VII – πνδείγκαηα Δγγπεηηθώλ Δπηζηνιώλ
ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΔΓΓΖΡΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΝΙΖΠ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ

Δθδφηεο

………………………………..
(Ξιήξεο επσλπκία Ξηζησηηθνχ Ηδξχκαηνο)
Ζκεξνκελία έθδνζεο: ……………………………..
Ξξνο:

Γεληθφ Λνζνθνκείν Αζελψλ «ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ»
Ιεσθ. Βαζ. Πνθίαο 114, 115 27 Αζήλα

Δγγχεζή καο ππ‟ αξηζκ. …………………………….….. πνζνχ …………..…………….……. επξψ.
Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπφκαζηε κε ηελ παξνχζα επηζηνιή αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα
παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ ………………………… ππέξ ηνπ
(i) [ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ]: (νλνκαηεπψλπκν, παηξψλπκν) ..............................,
ΑΦΚ: ................ (δηεχζπλζε) .......................…………………………………..,

ή

(ii) [ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ]: (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΚ: ...................... (δηεχζπλζε)
.......................…………………………………..

ή

(iii) [ζε πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο:] ησλ θπζηθψλ / λνκηθψλ πξνζψπσλ
α) (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΚ: ...................... (δηεχζπλζε) .......................
β) (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΚ: ...................... (δηεχζπλζε) .......................
γ) (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΚ: ...................... (δηεχζπλζε) .......................
αηνκηθά θαη γηα θάζε κία απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο, εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο
κειψλ ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο,
γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ/ηεο/ηνπο ζχκθσλα κε ηελ ……………….. (αξηζκφ/εκεξνκελία) Γηαθήξπμε/Ξξφζθιεζε/Ξξφζθιεζε
Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο .................................. ηνπ Γ.Λ.Α. «ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ», γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ
52
αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο: “(ηίηινο ζχκβαζεο)”/ γηα ην/α ηκήκα/ηα ...............
Ζ παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη κφλν ηηο απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ αλσηέξσ απνξξένπζεο ππνρξεψζεηο ηνπ/ηεο (ππέξ νπ ε
εγγχεζε) θαζ‟ φιν ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο.
Ρν παξαπάλσ πνζφ ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο αληίξξεζε,
53
ακθηζβήηεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο ζαο κέζα ζε .................... εκέξεο απφ
ηελ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο.
54
Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη θαη ηελ …………………………………………………... ή
Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξηο φηνπ απηή καο επηζηξαθεί ή κέρξηο φηνπ ιάβνπκε έγγξαθε δήισζή ζαο φηη κπνξνχκε λα
ζεσξήζνπκε ηελ Ρξάπεδα καο απαιιαγκέλε απφ θάζε ζρεηηθή ππνρξέσζε εγγπνδνζίαο καο.
Πε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο
ραξηνζήκνπ.
Απνδερφκαζηε λα παξαηείλνκε ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο χζηεξα απφ έγγξαθν ηεο πεξεζίαο ζαο, ζην νπνίν επηζπλάπηεηαη
ε ζπλαίλεζε ηνπ ππέξ νπ γηα ηελ παξάηαζε ηεο πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε ην άξζξν ... ηεο
Γηαθήξπμεο/Ξξφζθιεζεο/Ξξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζρεηηθφ αίηεκά ζαο ζα καο
ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο.
Βεβαηψλνπκε ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί, ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο
παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρνπκε ην δηθαίσκα λα εθδίδνπκε.
(Δμνπζηνδνηεκέλε πνγξαθή)
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Δθφζνλ ε εγγπεηηθή επηζηνιή αθνξά ζε πξνζθνξά ηκήκαηνο/ηκεκάησλ ηεο Γηαθήξπμεο/Ξξφζθιεζεο/Ξξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο, ζχκθσλα
κε ηα νξηδφκελα ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ζπκπιεξψλεηαη ν αχμσλ αξηζκφο ηνπ/σλ ηκήκαηνο/ηκεκάησλ γηα ην/α νπνίν/α ππνβάιιεηαη πξνζθνξά.
53
Λα νξηζηεί ν ρξφλνο ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.
54
ΠΖΚΔΗΥΠΖ ΓΗΑ ΡΖΛ ΡΟΑΞΔΕΑ: Ν ρξφλνο ηζρχνο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο ηνπιάρηζηνλ θαηά ηξηάληα (30) εκέξεο ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο,
φπσο απηφο νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο (άξζξν 157 παξ. 1 πεξ. α, εδαθ. β' ηνπ λ. 4281/2014).
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ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΔΓΓΖΡΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΝΙΖΠ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ

Δθδφηεο

………………………………..
(Ξιήξεο επσλπκία Ξηζησηηθνχ Ηδξχκαηνο)
Ζκεξνκελία έθδνζεο: ……………………………..
Ξξνο:

Γεληθφ Λνζνθνκείν Αζελψλ «ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ»
Ιεσθ. Βαζ. Πνθίαο 114, 115 27 Αζήλα

Δγγχεζή καο ππ‟ αξηζκ. ……………….. πνζνχ ………………….……. επξψ
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Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπφκαζηε κε ηελ παξνχζα επηζηνιή αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα
παξαηηνχκελνη
ηνπ
δηθαηψκαηνο
ηεο
δηαηξέζεσο
θαη
δηδήζεσο
κέρξη
ηνπ
πνζνχ
ησλ
επξψ………………………………………………………………………..
ππέξ ηνπ:
(i) [ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ]: (νλνκαηεπψλπκν, παηξψλπκν) ..............................,
ΑΦΚ: ................ (δηεχζπλζε) .......................………………………………….., ή
(ii) [ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ]: (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΚ: ......................
(δηεχζπλζε) .......................………………………………….. ή
(iii) [ζε πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο:] ησλ θπζηθψλ / λνκηθψλ πξνζψπσλ
α) (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΚ: ...................... (δηεχζπλζε) ...................
β) (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΚ: ...................... (δηεχζπλζε) ...................
γ) (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΚ: ...................... (δηεχζπλζε) ..................
(ζπκπιεξψλεηαη κε φια ηα κέιε ηεο έλσζεο / θνηλνπξαμίαο)
αηνκηθά θαη γηα θάζε κία απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο, εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο
κειψλ ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο,
γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηνπ/σλ ηκήκαηνο/ησλ ….. / ηεο ππαξηζ ..... ζχκβαζεο “ (ηίηινο ζύκβαζεο)”, ζχκθσλα κε ηελ
(αξηζκφ/εκεξνκελία)
........................
Γηαθήξπμε
/Ξξφζθιεζε/
Ξξφζθιεζε
Δθδήισζεο
Δλδηαθέξνληνο
........................... ηεο/ηνπ (Αλαζέηνπζαο Αξρήο/Αλαζέηνληνο θνξέα).
Ρν παξαπάλσ πνζφ ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο αληίξξεζε,
ακθηζβήηεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο ζαο κέζα ζε ....…. εκέξεο απφ ηελ απιή
έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο.
Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη θαη ηελ ............... (αλ πξνβιέπεηαη νξηζκέλνο ρξφλνο ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο)
ή
κέρξηο φηνπ απηή καο επηζηξαθεί ή κέρξηο φηνπ ιάβνπκε έγγξαθε δήισζή ζαο φηη κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ηελ
Ρξάπεδα καο απαιιαγκέλε απφ θάζε ζρεηηθή ππνρξέσζε εγγπνδνζίαο καο.
Πε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο
ραξηνζήκνπ.
Βεβαηψλνπκε ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί, ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο
56
παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρνπκε ην δηθαίσκα λα εθδίδνπκε .

(Δμνπζηνδνηεκέλε πνγξαθή
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Νινγξάθσο θαη ζε παξέλζεζε αξηζκεηηθψο. Πην πνζφ δελ ππνινγίδεηαη ν ΦΞΑ.
Ν θαζνξηζκφο αλσηάηνπ νξίνπ έθδνζεο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ απφ ηηο ηξάπεδεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα ζεζκνζεηήζεθε κε ηελ ππ' αξηζ.
2028691/4534/03.08.1995 (ΦΔΘ Β' 740/28.08.1995) απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκηθψλ, κε ηελ νπνία θαη θαηέζηε ππνρξεσηηθή θαη ε αλαγξαθή ηεο
ζρεηηθήο ππεχζπλεο δήισζεο ζηελ εγγπεηηθή επηζηνιή.
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ VIII – Πρέδην Πύκβαζεο

ΔΙΙΖΛΗΘΖ
ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ
Ζ
1 .ΞΔ. ΑΡΡΗΘΖΠ
ΓΔΛΗΘΝΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝΑΘΖΛΥΛ
«ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ»
Ραρ. Γ/λζε:
Βαζ. Πνθίαο 114
Ρ.Θ.:
115 27

ΘΑΡΑΣΥΟΗΠΡΔΑ ΠΡΝ ΘΖΚΓΖΠ

ΠΚΒΑΠΖ
π. αξ. Φ…/2022
ΞΝΠΝ ………………..€ ΞΙΔΝΛ ΦΞΑ, ΖΡΝΗ ……………..€
Γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ
«Γηακόξθσζεο ηνπ ρώξνπ κεηεγθαηάζηαζεο ηεο Κνλάδαο Λνζειείαο Κεζνγεηαθήο Αλαηκίαο θαη
Γξεπαλνθπηηαξηθήο Λόζνπ»

Ρφπνο θαηαξηίζεσο
ζπκβάζεσο:

Ρα Γξαθεία Γελ. Λνζνθνκείνπ Αζελψλ «ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ»

Γηάξθεηα ζχκβαζεο:

Γεθαπέληε (15) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο.

Πηελ Αζήλα ζήκεξα ηελ .... ……….. ηνπ έηνπο ………., νη θαησηέξσ ζπκβαιιφκελνη:
Αθελόο
Ρν Γεληθφ Λνζνθνκείν Αζελψλ «ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ»
Γηεύζπλζε :

Ιεσθ. Βαζ. Πνθίαο 114

Ρ.Θ.

: 115 27

Ξεξηνρή

: Αζήλα

Ρει. Δπηθνηλσλίαο: 2132088724

Email

: prom@hippocratio.gr

Φαμ

: 2132088716

Α.Φ.Κ :

Γ.Ν..

: ΗΒ΄ΑΘΖΛΥΛ

999332732

λνκίκσο εθπξνζσπνχκελν γηα ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο απφ ηoλ θo Κάξην Θ. Ρίγθα Γηνηθεηή, θαη ην νπνίν
ζην εμήο ζα αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε σο «ε Αλαζέηνπζα Αξρή»
θαη αθεηέξνπ
Ζ εηαηξεία _________________________________ κε δηαθξηηηθφ ηίηιν _________________________
Γηεύζπλζε :

Ρ.Θ.

:

Ξεξηνρή

:

Ρει. Δπηθνηλσλίαο:

Email

:

Φαμ

:

Α.Φ.Κ :

Γ.Ν..

:

λνκίκσο εθπξνζσπνχκελε απφ ηνλ _______________________ (ηδηφηεηα λφκηκνπ εθπξφζσπνπ) θαη ε νπνία
ζην εμήο ζα αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε σο «ν Αλάδνρνο»,
Ιακβάλνληαο ππόςε:
1) Ρελ ππ. αξηζ. Φ101/2022 απφ …/…/…… δηαθήξπμε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ
«Ξαξνρήο πεξεζηώλ Γηακόξθσζεο ρώξνπ εγθαηάζηαζεο λένπ Αμνληθνύ Ρνκνγξάθνπ».
2) Ρελ απφ …/……/…….. θαη κε αξηζ. Ξξση. ...... πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ, πνπ ππνβιήζεθε ζην πιαίζην ηνπ
δηαγσληζκνχ ηεο πξναλαθεξφκελεο δηαθήξπμεο.
3) Ρελ ππ. αξηζ. ................... απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, κε ηελ νπνία θαηαθπξψζεθε ην
απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ ηεο πξναλαθεξφκελεο δηαθήξπμεο, ζηνλ Αλάδνρν.
4) Tελ ππ. αξ.____/__.__.___ (ΑΓΑ: ___________-___), Απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο.
Ππκθώλεζαλ θαη έθαλαλ ακνηβαία απνδεθηά ηα αθόινπζα:
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ΑΟΘΟΝ 1. ΝΟΗΠΚΝΗ
Αληίθιεηνο: Ρν πξφζσπν πνπ ν Αλάδνρνο κε έγγξαθε δήισζή ηνπ, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη ηα πιήξε
ζηνηρεία ηνπ πξνζψπνπ (νλνκαηεπψλπκν, ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε, αξηζκφο ηειεθψλνπ, fax, email θιπ.)
νξίδεη σο ππεχζπλν γηα ηηο ελδερφκελεο αλάγθεο επηθνηλσλίαο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κε απηφλ θαη απηφο κε
ππεχζπλε δήισζή ηνπ απνδέρζεθε ην δηνξηζκφ απηφ.
Γηνηθεηηθή εληνιή: Νπνηαδήπνηε νδεγία ή εληνιή δίδεηαη γξαπηψο απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ή ηελ
Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο θαη Ξαξαιαβήο ηεο Πχκβαζεο ζηνλ Αλάδνρν απηήο ζρεηηθά κε ηελ πινπνίεζή
ηεο.
Έγγξαθν: Θάζε ρεηξφγξαθε, δαθηπινγξαθεκέλε ή έληππε εηδνπνίεζε, εληνιή ή νδεγία ή πηζηνπνηεηηθφ
πνπ εθδίδεηαη βάζεη ηεο Πχκβαζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηειεηππηψλ, ησλ ηειεγξαθεκάησλ θαη ησλ
ηειενκνηνηππηψλ.
πεξεζία: «Ππληήξεζε ηνπ Ζιεθηξνκεραλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ ηνπ Λνζνθνκείνπ».
Ζκεξνκελία έλαξμεο ηζρύνο ηεο ζύκβαζεο: Ζ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο Πχκβαζεο.
Ζκέξα: Ζ εκεξνινγηαθή εκέξα.
Δπηηξνπή Ξαξαθνινύζεζεο θαη Ξαξαιαβήο (ΔΞΞ): Ρν αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν πνπ νξίδεηαη απφ ην
Λνζνθνκείν, κε βαζηθέο αξκνδηφηεηεο ηελ επίβιεςε γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο.
Αλαζέηνπζα αξρή: Γ.Λ.Α. «ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ»
Ξξνζεζκίεο: Ρα αλαθεξφκελα ζηε Πχκβαζε ρξνληθά δηαζηήκαηα ζε Ζκέξεο, πνπ αξρίδνπλ λα ππνινγίδνληαη
απφ ηελ επνκέλε ηεο πξάμεο, ελέξγεηαο ή γεγνλφηνο πνπ νξίδεηαη ζηε Πχκβαζε σο αθεηεξία. Όηαλ ε
ηειεπηαία εκέξα ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ζπκπίπηεη κε κε εξγάζηκε εκέξα, ε πξνζεζκία ιήγεη ζην ηέινο
ηεο πξψηεο εξγάζηκεο εκέξαο κεηά ηελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο.
Ξξνζθνξά: Ζ απφ …………………….. πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ πξνο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή.
Πύκβαζε: Ζ παξνχζα ζπκθσλία πνπ ζπλάπηνπλ θαη ππνγξάθνπλ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε γηα ηελ εθηέιεζε
ηεο ππεξεζίαο, φπσο είλαη δπλαηφ λα ηξνπνπνηεζεί ή ζπκπιεξσζεί.
Ππκβαηηθά ηεύρε: Ρα ηεχρε ηεο Πχκβαζεο κεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ Αλάδνρν, θαζψο θαη φια
ηα ηεχρε πνπ ηε ζπλνδεχνπλ θαη ηε ζπκπιεξψλνπλ θαη πεξηιακβάλνπλ θαηά ζεηξά ηζρχνο: α) ηε Πχκβαζε,
β) ηε Γηαθήξπμε, γ) ηελ Ξξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ.
Ππκβαηηθό ηίκεκα: Ρν ζπλνιηθφ ζπκβαηηθφ αληάιιαγκα γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ζχκβαζεο.

ΑΟΘΟΝ 2. ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΖΠ ΞΑΟΝΠΑΠ ΠΚΒΑΠΖΠ
Κε ηελ παξνχζα, ε Αλαζέηνπζα Αξρή αλαζέηεη θαη ν Αλάδνρνο αλαιακβάλεη, έλαληη ηεο ακνηβήο πνπ
αλαθέξεηαη πην θάησ ζηελ παξνχζα, ηελ πινπνίεζε ηεο ππεξεζίαο «Γηακόξθσζεο ρώξνπ
εγθαηάζηαζεο λένπ Αμνληθνύ Ρνκνγξάθνπ».
Ππγθεθξηκέλα ν Αλάδνρνο αλαιακβάλεη λα παξάζρεη ηηο αθφινπζεο ππεξεζίεο:
…………………………………………………………………………………………………………..
Θαηά ηα ινηπά, νη ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο είλαη νη
αλαθεξφκελεο ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ δηαγσληζκνχ, νη νπνίεο επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνχζα θαη
απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα απηήο.

ΑΟΘΟΝ 3. ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ ΞΑΟΝΣΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ - ΣΟΝΛΝΠ ΞΑΟΑΓΝΠΖΠ
Ζ ζπλνιηθή δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο ππεξεζίαο νξίδεηαη απφ __ / __ / 202_ έσο __ / __ / 202_.
Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πινπνίεη ηηο ππεξεζίεο ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα.
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Νπδεκία κεηαβνιή ηνπ πξνγξάκκαηνο παξάδνζεο επηηξέπεηαη ρσξίο ηελ έγθξηζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ν
δε ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο δχλαηαη λα παξαηαζεί ππφ ηηο θάησζη ζσξεπηηθέο πξνυπνζέζεηο:
Α) ε ηξνπνπνίεζε ηεο ζχκβαζεο ιφγσ ηεο παξαηάζεσο απηήο είλαη ζχκθσλε κε ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ
άξζξνπ 132 ηνπ Λ.4412/2016.
Β) λα έρεη εθδνζεί αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο
κεηά απφ γλσκνδφηεζε αξκνδίνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ είηε κε πξσηνβνπιία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη
εθφζνλ ζπκθσλεί ν αλάδνρνο είηε χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ αλαδφρνπ, ην νπνίν ππνβάιιεηαη
ππνρξεσηηθά πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο.
Γ) ε παξάηαζε λα είλαη ίζε ή κηθξφηεξε ηνπ 50% απφ ηνλ αξρηθφ ζπκβαηηθφ ρξφλν παξάδνζεο.
Πηελ πεξίπησζε παξάηαζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο, ν ρξφλνο παξάηαζεο δελ ζπλππνινγίδεηαη
ζην ζπκβαηηθφ ρξφλν παξάδνζεο.
Δάλ ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο, ρσξίο λα ππνβιεζεί εγθαίξσο αίηεκα παξάηαζεο ή, εάλ ιήμεη ν
παξαηαζείο, θαηά ηα αλσηέξσ, ρξφλνο, ρσξίο λα παξαδνζεί ε ππεξεζία, ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο.
Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί ηελ πεξεζία πνπ εθηειεί ηελ ζπκβαηηθή ππεξεζία θαη ηελ επηηξνπή
παξαιαβήο, γηα ηελ εκεξνκελία πνπ πξνηίζεηαη λα παξαδψζεη ηελ ππεξεζία, ηνπιάρηζηνλ πέληε (5)
εξγάζηκεο εκέξεο λσξίηεξα.
Κεηά απφ θάζε πξνζθφκηζε ππεξεζίαο ζηελ απνζήθε ππνδνρήο απηψλ, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα
ππνβάιεη ζηελ ππεξεζία απνδεηθηηθφ, ζεσξεκέλν απφ ηνλ ππεχζπλν ηεο απνζήθεο, ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε
εκεξνκελία πξνζθφκηζεο, ε ππεξεζία, ε πνζφηεηα θαη ν αξηζκφο ηεο ζχκβαζεο ζε εθηέιεζε ηεο νπνίαο
πξνζθνκίζηεθε.

ΑΟΘΟΝ 4. ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖ ΘΑΗ ΞΑΟΑΙΑΒΖ ΡΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ
Ζ παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο Πχκβαζεο θαη ε δηνίθεζε απηήο ζα δηελεξγεζεί απφ ηελ Ρερληθή
πεξεζία ηνπ Λνζνθνκείνπ, ε νπνία θαη ζα εηζεγείηαη ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηνπ Λνζνθνκείνπ γηα φια ηα
δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζήθνπζα εθηέιεζε φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη ζηελ εθπιήξσζε ησλ
ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ, ζηε ιήςε ησλ επηβεβιεκέλσλ κέηξσλ ιφγσ κε ηήξεζεο ησλ σο άλσ φξσλ θαη
ηδίσο γηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζε ηξνπνπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηεο
ζχκβαζεο, ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016.
Ζ αξκφδηα ππεξεζία κπνξεί, κε απφθαζή ηεο λα νξίδεη γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ζχκβαζεο σο επφπηε κε
θαζήθνληα εηζεγεηή ππάιιειν ηεο ππεξεζίαο. Κε ηελ ίδηα απφθαζε δχλαληαη λα νξίδνληαη θαη άιινη
ππάιιεινη ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ή ησλ εμππεξεηνχκελσλ απφ ηελ ζχκβαζε θνξέσλ, ζηνπο νπνίνπο
αλαηίζεληαη επηκέξνπο θαζήθνληα γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ζχκβαζεο. Πε απηή ηελ πεξίπησζε ν επφπηεο
ιεηηνπξγεί σο ζπληνληζηήο.
Ρα θαζήθνληα ηνπ επφπηε είλαη, ελδεηθηηθά, ε πηζηνπνίεζε ηεο εθηέιεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο,
θαζψο θαη ν έιεγρνο ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ αλαδφρνπ κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο. Κε εηζήγεζε ηνπ
επφπηε ε ππεξεζία πνπ δηνηθεί ηε ζχκβαζε κπνξεί λα απεπζχλεη έγγξαθα κε νδεγίεο θαη εληνιέο πξνο ηνλ
αλάδνρν πνπ αθνξνχλ ζηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.
Γηα ηελ πξνζήθνπζα θαη έγθαηξε παξαιαβή ησλ ππεξεζηψλ ηεξείηαη απφ ηνλ αλάδνρν εκεξνιφγην ζην νπνίν
θαηαγξάθνληαη ε ηκεκαηηθή εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, ε θαζεκεξηλή απαζρφιεζε ηνπ
πξνζσπηθνχ ζε αξηζκφ θαη εηδηθφηεηα, έθηαθηα ζπκβάληα θαη άιια ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθηέιεζε
ηεο ζχκβαζεο. Ρν εκεξνιφγην ζπλππνγξάθεηαη απφ ηνλ επφπηε ηεο ζχκβαζεο, πνπ κπνξεί λα ζεκεηψζεη επί
απηνχ παξαηεξήζεηο γηα ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θπιάζζεηαη ζηνλ ρψξν εθηέιεζεο ηεο
ππεξεζίαο ή φηαλ απηφ δελ είλαη εθηθηφ πξνζθνκίδεηαη απφ ηνλ αλάδνρν ζηε έδξα ηεο ππεξεζίαο, εθφζνλ
ηνχην δεηεζεί. Νη θαηαγξαθέο ηνπ απνηεινχλ ζηνηρείν γηα ηελ παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο
απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο.

ΑΟΘΟΝ 5. ΞΝΗΛΗΘΔΠ ΟΖΡΟΔΠ
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Αλ νη ππεξεζίεο παξαζρεζνχλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ κεηά ηε ιήμε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, θαη
κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε είλαη δπλαηφλ λα επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ
πνηληθέο ξήηξεο, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο.
Νη πνηληθέο ξήηξεο ππνινγίδνληαη σο εμήο:
α) γηα θαζπζηέξεζε πνπ πεξηνξίδεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 50% ηεο πξνβιεπφκελεο
ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο ή ζε πεξίπησζε ηκεκαηηθψλ/ελδηακέζσλ πξνζεζκηψλ ηεο αληίζηνηρεο
πξνζεζκίαο, επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 2,5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ΦΞΑ ησλ ππεξεζηψλ πνπ
παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζκα,
β) γηα θαζπζηέξεζε πνπ ππεξβαίλεη ην 50% επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 5% ρσξίο ΦΞΑ επί ηεο ζπκβαηηθήο
αμίαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζκα,
γ) νη πνηληθέο ξήηξεο γηα ππέξβαζε ησλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ είλαη αλεμάξηεηεο απφ ηηο επηβαιιφκελεο γηα
ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο θαη δχλαληαη λα αλαθαινχληαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε
ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ νη ππεξεζίεο πνπ αθνξνχλ ζηηο σο άλσ ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο παξαζρεζνχλ
κέζα ζηε ζπλνιηθή ηεο δηάξθεηα θαη ηηο εγθεθξηκέλεο παξαηάζεηο απηήο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζχλνιν
ηεο ζχκβαζεο έρεη πιήξσο εθηειεζηεί.
Ρν πνζφ ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ αθαηξείηαη/ζπκςεθίδεηαη απφ/κε ηελ ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ.
Ζ επηβνιή πνηληθψλ ξεηξψλ δελ ζηεξεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ην δηθαίσκα λα ηνλ θεξχμεη έθπησην.

ΑΟΘΟΝ 6. ΞΑΟΑΙΑΒΖ ΡΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ
Ζ παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ γίλεηαη απφ επηηξνπή παξαιαβήο πνπ ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε
ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Θαηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο δηελεξγείηαη ν απαηηνχκελνο έιεγρνο, κπνξεί δε λα
θαιείηαη λα παξαζηεί θαη ν αλάδνρνο.
Αλ ε επηηξνπή παξαιαβήο θξίλεη φηη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο δελ αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηνπο φξνπο ηεο
ζχκβαζεο, ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν πξνζσξηλήο παξαιαβήο, πνπ αλαθέξεη ηηο παξεθθιίζεηο πνπ
δηαπηζηψζεθαλ απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη γλσκνδνηεί αλ νη αλαθεξφκελεο παξεθθιίζεηο επεξεάδνπλ
ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ζπλεπψο αλ κπνξνχλ νη ηειεπηαίεο λα θαιχςνπλ ηηο
ζρεηηθέο αλάγθεο.
Πηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη δελ επεξεάδεηαη ε θαηαιιειφηεηα, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ
αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξηζεί ε παξαιαβή ησλ ελ ιφγσ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ,
κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ε νπνία ζα πξέπεη λα είλαη αλάινγε πξνο ηηο δηαπηζησζείζεο
παξεθθιίζεηο. Κεηά ηελ έθδνζε ηεο σο άλσ απφθαζεο, ε επηηξνπή παξαιαβήο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ
νξηζηηθή παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ ηεο ζχκβαζεο θαη λα ζπληάμεη ζρεηηθφ
πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ απφθαζε.
Ρν πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο εγθξίλεηαη απφ ην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν κε απφθαζή ηνπ, ε
νπνία θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά θαη ζηνλ αλάδνρν. Αλ παξέιζεη ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ 30
εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ θαη δελ ιεθζεί ζρεηηθή απφθαζε γηα ηελ έγθξηζε ή ηελ απφξξηςή
ηνπ, ζεσξείηαη φηη ε παξαιαβή έρεη ζπληειεζζεί απηνδίθαηα
Αλεμάξηεηα απφ ηελ, θαηά ηα αλσηέξσ, απηνδίθαηε παξαιαβή θαη ηελ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ,
πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηε ζχκβαζε έιεγρνη απφ επηηξνπή πνπ ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε
ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, ζηελ νπνία δελ κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ ν πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηεο
επηηξνπήο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ηελ παξαιαβή ζηνλ πξνβιεπφκελν απφ ηελ ζχκβαζε ρξφλν. Ζ παξαπάλσ
επηηξνπή παξαιαβήο πξνβαίλεη ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο παξαιαβήο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ ζχκβαζε θαη
ζπληάζζεη ηα ζρεηηθά πξσηφθνιια.
Νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξνθαηαβνιή θαη θαιήο εθηέιεζεο δελ επηζηξέθνληαη πξηλ ηελ νινθιήξσζε φισλ
ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηε ζχκβαζε ειέγρσλ θαη ηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ.
Νπνηαδήπνηε ελέξγεηα πνπ έγηλε απφ ηελ αξρηθή επηηξνπή παξαιαβήο, δελ ιακβάλεηαη ππφςε.
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ΑΟΘΟΝ 7. ΑΞΝΟΟΗΤΖ ΞΑΟΑΓΝΡΔΝ - ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖ
Πε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξνπ ή κέξνπο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, κε έθπησζε επί ηεο
ζπκβαηηθήο αμίαο, κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο
επηηξνπήο παξαιαβήο, κπνξεί λα εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζε ησλ ππεξεζηψλ απηψλ κε άιιεο, πνπ λα είλαη,
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ απφθαζε απηή. Αλ ε
αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε ιήμε ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα
ηελ αληηθαηάζηαζε δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 25% ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ν δε
αλάδνρνο ησλ ππεξεζηψλ ζεσξείηαη σο εθπξφζεζκνο θαη ππφθεηηαη ζε πνηληθέο ξήηξεο, ζχκθσλα κε ην
άξζξν 218, ιφγσ εθπξφζεζκεο παξάδνζεο.
Αλ ν αλάδνρνο δελ αληηθαηαζηήζεη ηηο ππεξεζίεο πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ ηάρζεθε
θαη εθφζνλ έρεη ιήμεη ε ζπλνιηθή δηάξθεηαο, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο
θπξψζεηο.

ΑΟΘΟΝ 8. ΑΚΝΗΒΖ – ΡΟΝΞΝΠ ΞΙΖΟΥΚΖΠ
Ζ ακνηβή πνπ ζα θαηαβιεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζηνλ Αλάδνρν αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ
………………….. επξώ θαη ……………….. ιεπηώλ (……………,.. €), πιένλ ΦΞΑ ……….%
……………………. επξώ θαη …………….. ιεπηώλ (………..,…..€) ήηνη ζπλνιηθά ……………………. επξώ
θαη …………. ιεπηώλ (……………..,…€).
Ν Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ζεσξψληαο ην ζπκβαηηθφ αληάιιαγκα επαξθέο, λφκηκν
θαη εχινγν γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο παξνχζαο κεηά απφ ζπλνιηθή έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζε
πξηλ ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ. Πην ηίκεκα πεξηιακβάλνληαη φιεο νη ελδερφκελεο ακνηβέο ηξίησλ
θαζψο θαη νη δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο, ρσξίο θακία πεξαηηέξσ επηβάξπλζε
ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Νκνίσο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δελ έρεη ππνρξέσζε θαηαβνιήο απνδεκίσζεο γηα
ππεξσξηαθή απαζρφιεζε ή νπνηαδήπνηε άιιε ακνηβή ζην πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ ή ηξίησλ.
Όια 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.
Νη πιεξσκέο ζα γίλνληαη εθάπαμ 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.
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 Αλάδνρνο επηβαξχλεηαη κε παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο φπσο
εθάζηνηε ηζρχνπλ.
Πηελ ακνηβή ηνπ Αλαδφρνπ, 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) 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.
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Γηα ηελ πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ εθαξκφδνληαη θαη ηζρχνπλ νη πξνβιεπφκελεο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4152/2013
(ΦΔΘ 107/Α‟/09.05.2013).

ΑΟΘΟΝ 9. ΔΓΓΖΠΖ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ
Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο παξνχζαο, ν Αλάδνρνο θαηέζεζε ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηε κε αξηζκφ
…………………………. εγγπεηηθή επηζηνιή ηεο …………….. ΡΟΑΞΔΕΑΠ, πνζνχ …………………….. επξψ
(………………. €) (4% επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο ηνλ θφξν πξνζηηζέκελεο αμίαο), ηζρχνο
κέρξη ……………………………, ε νπνία έρεη ζπληαρζεί θαηά ην αληίζηνηρν ππφδεηγκα ηεο Γηαθήξπμεο.
Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ζα απνδεζκεπηεί άπαμ θαη ζα επηζηξαθεί κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή
θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηεο ππεξεζίαο, χζηεξα απφ ηελ έγγξαθε εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ
ηνπο δχν ζπκβαιιφκελνπο θαη ζχκθσλα κε νξηδφκελα ζηνλ Λ.4281/2014.
Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ππέξ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κε ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε
πξνο ηελ εγγπήηξηα ηξάπεδα θαη θνηλνπνίεζε πξνο ηνλ Αλάδνρν ζε πεξίπησζε παξάβαζεο θάπνηνπ φξνπ ηεο
παξνχζαο ή/θαη ηεο δηαθήξπμεο θαη ζε δηάζηεκα ηξηψλ εκεξψλ απφ ηελ εηδνπνίεζε απηήο γηα επηθείκελε
θαηάπησζε.

ΑΟΘΟΝ 10. ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΑΛΑΓΝΣΝ
1. Θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηελ
Αλαζέηνπζα Αξρή, ππνρξενχηαη δε λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο ηεο ζρεηηθά κε
ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο.
2. Ν Αλάδνρνο, εθφζνλ ηνπ δεηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ππνρξενχηαη λα παξίζηαηαη ζε ππεξεζηαθέο
ζπλεδξηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ (ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο), παξνπζηάδνληαο ηα
απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιήςε απνθάζεσλ.
3. Ν Αλάδνρνο 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.
4. Ν Αλάδνρνο 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 Έλσζεο, 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 Αλάδνρνο 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 Αλάδνρνο 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 Αλάδνρνο 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 Αλάδνρν λα αλαζέζεη ζε ηξίηνπο νπνηεζδήπνηε ππεπζπλφηεηεο θαη επζχλεο, πνπ
απνξξένπλ γηα απηφλ απφ ηελ παξνχζα.
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ΑΟΘΟΝ 11. ΔΚΞΗΠΡΔΡΗΘΝΡΖΡΑ – ΞΛΔΚΑΡΗΘΖ ΗΓΗΝΘΡΖΠΗΑ
Θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο Πχκβαζεο αιιά θαη κεηά ηελ ιήμε ή ιχζε απηήο, ν Αλάδνρνο ζα αλαιάβεη ηελ
ππνρξέσζε λα ηεξήζεη εκπηζηεπηηθέο θαη λα κε γλσζηνπνηήζεη ζε νπνηνδήπνηε ηξίην, νπνηαδήπνηε έγγξαθα
ή πιεξνθνξίεο πνπ ζα πεξηέιζνπλ ζε γλψζε ηνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ
ππνρξεψζεσλ ηνπ.
Δηδηθφηεξα:
Ν Αλάδνρνο δχλαηαη λα απνθαιχπηεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο ζε φζνπο ππαιιήινπο αζρνινχληαη άκεζα
κε ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο Πχκβαζεο θαη δηαζθαιίδεη φηη νη ππάιιεινη απηνί είλαη ζε πιήξε γλψζε θαη
ζπκθσλνχλ κε ηηο ππνρξεψζεηο εκπηζηεπηηθφηεηαο θαη ερεκχζεηαο. Ν Αλάδνρνο κεηαθέξεη απηέο ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπ θαη ζηνπο ππεξγνιάβνπο ηνπ θαη ζηνπο κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζπλδεφκελνπο κε απηφλ γηα
ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο πξνκήζεηαο.
Πε θάζε πεξίπησζε απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ή εθκεηάιιεπζε ησλ πιεξνθνξηψλ νη νπνίεο ζα πεξηέιζνπλ ζε
γλψζε ηνπ Αλαδφρνπ θαζ‟ νηνλδήπνηε ηξφπν, ζηα πιαίζηα εθηέιεζεο ηεο παξνχζαο Πχκβαζεο, νη νπνίεο είλαη
εκπηζηεπηηθέο γηα ζθνπνχο δηαθνξεηηθνχο απφ ηελ εθηέιεζε ηεο πεξεζίαο απηήο. Υο εκπηζηεπηηθέο
πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία λννχληαη φζα δελ είλαη γλσζηά ζε ηξίηνπο, αθφκα θαη αλ δελ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί
σο ηέηνηα.
Ν Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα δηαζθαιίδεη ηε δηαθχιαμε φισλ ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζηνηρείσλ
ζηνπο θνηλνχο ρψξνπο ζπλεξγαζίαο θαη ζηνπο αλζξψπνπο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ πεξεζία, απνθιεηφκελεο
ηεο δηαθπγήο, δηαξξνήο ή κεηαθνξάο ζε άιια άηνκα, ρψξνπο ή εηαηξείεο. Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα
ελεκεξψλεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή γηα ηα κέηξα πνπ παίξλεη πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή.
Πε πεξίπησζε πνπ ππάξμεη δηαξξνή πιεξνθνξηψλ, ε νπνία απνδεδεηγκέλα νθείιεηαη ζηνλ Αλάδνρν, ε
Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα θάλεη ρξήζε ησλ δηαηάμεσλ «πεξί πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο» θαη λα
αμηψζεη πιεξσκή θαη απνδεκίσζε γηα φιεο ηηο άκεζεο θαη έκκεζεο, ζεηηθέο ή θαη απνζεηηθέο δεκίεο πνπ ζα
έρεη θαηά πεξίπησζε ππνζηεί θαζψο επίζεο θαη λα πξνβεί ζηε ιχζε ηεο Πχκβαζεο κε ππαηηηφηεηα ηνπ
Αλαδφρνπ, θεξχζζνληαο ηνλ έθπησην.
Όιεο νη εθζέζεηο θαη ηα ζπλαθή ζηνηρεία φπσο ράξηεο, δηαγξάκκαηα, ζρέδηα, πξνδηαγξαθέο, πιάλα,
ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, ππνινγηζκνί θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ έγγξαθν ή πιηθφ πνπ απνθηάηαη, ζπγθεληξψλεηαη ή
θαηαξηίδεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο Πχκβαζεο, είλαη εκπηζηεπηηθά θαη αλήθνπλ θαηά
θπξηφηεηα ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Ν Αλάδνρνο, κφιηο νινθιεξψζεη ηελ εθηέιεζε ηεο Πχκβαζεο, παξαδίδεη
φια ηα έγγξαθα θαη ηα ζηνηρεία ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Ν Αλάδνρνο κπνξεί λα θξαηά αληίγξαθα απηψλ ησλ
εγγξάθσλ θαη ζηνηρείσλ, αιιά δελ επηηξέπεηαη λα ηα ρξεζηκνπνηεί γηα ζθνπνχο άιινπο απφ ηεο Πχκβαζεο,
ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή ζπλαίλεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Θαηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ
λ.2121/1993 πεξί πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο.
Πε πεξίπησζε άζθεζεο αγσγήο ή ελδίθνπ κέζνπ θαηά ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο απφ ηξίην γηα νπνηνδήπνηε
ζέκα ζρεηηθά κε δηθαηψκαηα επί ηνπ ινγηζκηθνχ ή ηνπ εμνπιηζκνχ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή νθείιεη λα
εηδνπνηήζεη ακέζσο θαη γξαπηά κε φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ηνλ Αλάδνρν, ν νπνίνο ππνρξενχηαη λα
ακπλζεί, δηθαζηηθά θαη εμσδηθαζηηθά, γηα ινγαξηαζκφ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, έλαληη ηνπ ηξίηνπ. Πε θάζε
πεξίπησζε, ν Αλάδνρνο αθελφο βαξχλεηαη κε φια ηα έμνδα ηα νπνία ζα θιεζεί λα θαηαβάιεη ε Αλαζέηνπζα
Αξρή εμ απηνχ ηνπ ιφγνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη θάζε δηθαζηηθήο δαπάλεο ή ακνηβήο δηθεγφξσλ,
αθεηέξνπ ππνρξενχηαη λα απνδεκηψζεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή γηα θάζε ζεηηθή ή απνζεηηθή δεκία πνπ ζα
ππνζηεί απφ ελδερφκελε απνδνρή ηεο παξαπάλσ αγσγήο ή ηνπ έλδηθνπ κέζνπ.

ΑΟΘΟΝ 12. ΘΖΟΜΖ ΑΛΑΓΝΣΝ ΥΠ ΔΘΞΡΥΡΝ
Ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ αλάζεζε πνπ έγηλε ζην φλνκα ηνπ θαη απφ θάζε
δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ
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γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ θαη κε ηελ επηθχιαμε ηεο ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ ηεο παξ. 3 ηνπ
άξζξνπ 203 ηνπ Λ.4412/2016:
αα) αλ δελ εθπιεξψζεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή δελ ζπκκνξθσζεί κε ηηο γξαπηέο εληνιέο ηεο
ππεξεζίαο, πνπ είλαη ζχκθσλεο κε ηελ ζχκβαζε ή ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη
ββ) αλ ππεξέβε ππαίηηα ηε ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ
παξαηάζεσλ.
Πηελ πεξίπησζε ζπλδξνκήο ιφγνπ έθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ απφ ζχκβαζε παξνρήο ππεξεζηψλ, ε
αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ζηνλ αλάδνρν εηδηθή φριεζε, ε νπνία κλεκνλεχεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ
απηνχ θαη πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλε πεξηγξαθή ησλ ελεξγεηψλ ζηηο νπνίεο νθείιεη λα πξνβεί ν αλάδνρνο
ζέηνληαο πξνζεζκία γηα ηε ζπκκφξθσζή ηνπ. Ζ ηαζζφκελε πξνζεζκία πξέπεη λα είλαη εχινγε θαη αλάινγε
ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο θαη πάλησο φρη κηθξφηεξε ησλ δεθαπέληε (15) εκεξψλ. Αλ ε πξνζεζκία, πνπ
ηέζεθε κε ηελ εηδηθή φριεζε, παξήιζε ρσξίο ν αλάδνρνο λα ζπκκνξθσζεί, θεξχζζεηαη έθπησηνο κέζα ζε
πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο ζπκκφξθσζεο, κε απφθαζε ηεο
αλαζέηνπζαο αξρήο. Πηελ απφθαζε πξνζδηνξίδνληαη νη ιφγνη ηεο κε ζπκκφξθσζεο ηνπ αλαδφρνπ πξνο ηελ
εηδηθή φριεζε θαη αηηηνινγείηαη ε έθπησζε κε αλαθνξά ζηνπο ιφγνπο πνπ νδήγεζαλ ζε απηήλ.
Πηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε, αλάζεζε ή ζχκβαζε, επηβάιινληαη,
κε απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, ην νπνίν
ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, αζξνηζηηθά, νη παξαθάησ θπξψζεηο:
α) Νιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ή θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, θαηά πεξίπησζε.
β) Δίζπξαμε εληφθσο ηεο πξνθαηαβνιήο πνπ ρνξεγήζεθε ζηνλ έθπησην απφ ηε ζχκβαζε αλάδνρν είηε απφ
πνζφλ πνπ δηθαηνχηαη λα ιάβεη είηε κε θαηάζεζε ηνπ πνζνχ απφ ηνλ ίδην είηε κε θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο
πξνθαηαβνιήο. Ν ππνινγηζκφο ησλ ηφθσλ γίλεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ιήςεο ηεο πξνθαηαβνιήο απφ ηνλ
πξνκεζεπηή κέρξη ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο απφθαζεο θήξπμεο ηνπ σο εθπηψηνπ, κε ην ηζρχνλ θάζε
θνξά αλψηαην φξην επηηνθίνπ γηα ηφθν απφ δηθαηνπξαμία, απφ ηελ εκεξνκελία δε απηή θαη κέρξη ηεο
επηζηξνθήο ηεο, κε ην ηζρχνλ θάζε θνξά επηηφθην γηα ηφθν ππεξεκεξίαο.
Δπηπιένλ κπνξεί λα επηβιεζεί πξνζσξηλφο απνθιεηζκφο ηνπ αλαδφρνπ απφ ην ζχλνιν ησλ ζπκβάζεσλ
πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ησλ θνξέσλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4412/2016.

ΑΟΘΟΝ 13. 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 Αλάδνρνο, 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 Αλαδφρνπ, δηαθνξεηηθά, κε ηελ
πάξνδν άπξαθηεο ηεο πξνζεζκίαο, ηεθκαίξεηαη απνδνρή ηνπ αηηήκαηνο.

ΑΟΘΟΝ 14. ΑΛΑΠΡΝΙΖ – ΘΑΡΑΓΓΔΙΗΑ ΘΑΗ ΙΠΖ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ
Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα θαηαγγείιεη/ιχζεη ηε ζχκβαζε κε ηνλ Αλάδνρν κεηά απφ
αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο. Πηε πεξίπησζε απηή, ν Αλάδνρνο πέξαλ ηεο ακνηβήο γηα
ην κέξνο ηεο Πχκβαζεο πνπ έρεη εθηειέζεη κέρξη ηνπ ρξφλνπ ηεο θαηαγγειίαο, δελ δηθαηνχηαη λα ιάβεη θαλέλα
επηπιένλ πνζφ σο απνδεκίσζε, εθηφο ησλ παξαγγειηψλ πξντφλησλ πνπ απνδεδεηγκέλα έρνπλ πξνεγεζεί ηεο
θαηαγγειίαο θαη εθφζνλ απηά ηειηθψο παξαιεθζνχλ.
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Πε πεξίπησζε ιχζεο ή πηψρεπζεο ηνπ Αλαδφρνπ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ αξρή ηεο παξνχζαο ή ζέζεο ηεο
πεξηνπζίαο απηνχ ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, ηφηε ε παξνχζα ζχκβαζε ιχεηαη απηνδίθαηα απφ ηελ εκέξα
επέιεπζεο ησλ αλσηέξσ γεγνλφησλ. Πε ηέηνηα πεξίπησζε θαηαπίπηνπλ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ε εγγπεηηθή
επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα.
Ρξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο γίλεηαη κφλνλ κε κεηαγελέζηεξε γξαπηή θαη ξεηή
ζπκθσλία ησλ κεξψλ θαη κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 132 θαη 201 (γλσκνδφηεζε αξκνδίνπ νξγάλνπ) ηνπ
Λ. 4412/2016.

ΑΟΘΟO 15. 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
Λ 4270/2014.

ΑΟΘΟΝ 16. ΔΘΡΔΙΔΠΖ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ
Ζ ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη εθηειέζηεθε, φηαλ ζπληξέρνπλ νη εμήο πξνυπνζέζεηο:
α) Νη ππεξεζίεο παξαζρέζεθαλ ζην ζχλνιν ηνπο ή ζε πεξίπησζε δηαηξεηήο ππεξεζίαο, ην αληηθείκελν πνπ
παξαδφζεθε ππνιείπεηαη ηνπ ζπκβαηηθνχ, θαηά κέξνο πνπ θξίλεηαη σο αζήκαλην απφ ην αξκφδην φξγαλν θαη
έρεη παξέιζεη ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία γηα ηελ πεξαίσζε ηεο ζχκβαζεο πνπ έρεη ηεζεί ζηελ δηαθήξπμε.
β) Ξαξαιήθζεθαλ νξηζηηθά πνζνηηθά θαη πνηνηηθά νη ππεξεζίεο πνπ παξαδφζεθαλ.
γ) Έγηλε ε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, αθνχ πξνεγνπκέλσο επηβιήζεθαλ θπξψζεηο ή
εθπηψζεηο.
δ) Δθπιεξψζεθαλ θαη νη ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε θαη
απνδεζκεχζεθαλ νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο θαηά ηα πξνβιεπφκελα απφ ηε ζχκβαζε.

ΑΟΘΟΝ 17. ΙΝΗΞΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ
Νη ζρεηηθέο πεξί πξνκεζεηψλ Γηαηάμεηο ησλ Λ.4412/2016, ε απφ …………………….. δηαθήξπμε ηνπ Αλνηθηνχ
Ζιεθηξνληθνχ Γηαγσληζκνχ θαη ε απφ …………………….. θαηαηεζείζα πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ απνηεινχλ
ζπκπιεξσκαηηθά ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ζπκβαηηθά ηεχρε. Πε πεξίπησζε αζάθεηαο ή δηαθνξεηηθήο
ξχζκηζεο κεηαμχ ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ, ε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο θαη ηζρχνο είλαη ε αθφινπζε:
α) Ζ παξνχζα ζχκβαζε,
β) Νη ηζρχνπζεο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο,
γ) Ζ δηαθήξπμε ηνπ Αλνηθηνχ Ζιεθηξνληθνχ Γηαγσληζκνχ,
δ) Ζ πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ.
Γηα ηα ζέκαηα πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ παξνχζα, θαλέλα ζπλαθέο θείκελν ή έγγξαθν ή ζηνηρείν πξνυπάξρνλ
απηήο δελ έρεη νπνηαδήπνηε ηζρχ ή κπνξεί λα ιεθζεί ππ‟ φςε γηα ηελ εξκελεία ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο,
εθηφο αλ ξεηψο θαζνξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηε παξνχζα ζχκβαζε.
Ζ θνηλνπνίεζε εγγξάθσλ απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζηνλ Αλάδνρν ζα γίλεηαη κε θάζε πξφζθνξν κέζν ήηνη
κε ηαρπδξνκηθή επηζηνιή, ηειενκνηνηππία, ή ειεθηξνληθά κέζα.
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ΑΟΘΟΝ 18. ΔΦΑΟΚΝΠΡΔΝ ΓΗΘΑΗΝ – ΔΞΗΙΠΖ ΓΗΑΦΝΟΥΛ
Ν Αλάδνρνο ηεο ππεξεζίαο 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 πξνβιεθζεί
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 άξζξσλ 203
(θήξπμε νηθνλνκηθνχ θνξέα εθπηψηνπ), 218 (πνηληθέο ξήηξεο γηα ζπκβάζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ) θαη 220
(απφξξηςε παξαδνηένπ - αληηθαηάζηαζε) ηνπ Λ.4412/2016 κπνξεί λα ππνβάιεη 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.
Πε πίζησζε ησλ αλσηέξσ ζπληάρζεθε ε παξνχζα ζχκβαζε ζε ηξία (3) πξσηφηππα. Γχν (2) έιαβε ε
Αλαζέηνπζα Αξρή θαη έλα (1) ν Αλάδνρνο.
ΝΗ ΠΚΒΑΙΙΝΚΔΛΝΗ

ΓΗΑ ΡΝ Γ.Λ.Α. «ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ»

ΓΗΑ ΡΝΛ ΑΛΑΓΝΣΝ

ΓΗΝΗΘΖΡΖΠ

ΚΑΟΗΝΠ Θ. ΡΗΓΘΑΠ
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ΟΖΡΟΑ ΑΘΔΟΑΗΝΡΖΡΑΠ[επηζπλάπηεηαη ζην ζπκθσλεηηθφ]

Γειψλσ/νχκε φηη δεζκεπφκαζηε φηη ζε φια ηα ζηάδηα πνπ πξνεγήζεθαλ ηεο θαηαθχξσζεο ηεο ζχκβαζεο
δελ ελήξγεζα/ελεξγήζακε αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαη φηη ζα εμαθνινπζήζσ/νπκε λα
ελεξγψ/νχκε θαη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο αιιά θαη κεηά ηε ιήμε απηήο.
Δηδηθφηεξα φηη:
1) δελ δηέζεηα/δηαζέηακε εζσηεξηθή πιεξνθφξεζε, πέξαλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηήιζαλ ζηε γλψζε θαη ζηελ
αληίιεςε κνπ/καο κέζσ ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο θαη ζην πιαίζην ηεο ζπκκεηνρήο κνπ/καο ζηε
δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο θαη ησλ πξνθαηαξθηηθψλ δηαβνπιεχζεσλ ζηηο νπνίεο ζπκκεηείρα/κε θαη
έρνπλ δεκνζηνπνηεζεί.
2) δελ πξαγκαηνπνίεζα/ήζακε ελέξγεηεο λφζεπζεο ηνπ αληαγσληζκνχ κέζσ ρεηξαγψγεζεο ησλ πξνζθνξψλ,
είηε αηνκηθψο είηε ζε ζπλεξγαζία κε ηξίηνπο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην δίθαην ηνπ αληαγσληζκνχ.
3) δελ δηελήξγεζα/δηελεξγήζακε νχηε ζα δηελεξγήζσ/ήζνπκε πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα ή θαη κεηά ηε ιήμε ηεο
ζχκβαζεο παξάλνκεο πιεξσκέο γηα δηεπθνιχλζεηο, εμππεξεηήζεηο ή ππεξεζίεο πνπ αθνξνχλ ηε ζχκβαζε θαη
ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο.
4) δελ πξφζθεξα/πξνζθέξακε νχηε ζα πξνζθέξσ/νπκε πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα ή θαη κεηά ηε ιήμε ηεο
ζχκβαζεο, άκεζα ή έκκεζα, νπνηαδήπνηε πιηθή εχλνηα, δψξν ή αληάιιαγκα ζε ππαιιήινπο ή κέιε
ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, θαζψο θαη ζπδχγνπο θαη ζπγγελείο εμ αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο,
θαη‟ επζεία κελ γξακκή απεξηνξίζησο, εθ πιαγίνπ δε έσο θαη ηέηαξηνπ βαζκνχ ή ζπλεξγάηεο απηψλ νχηε
ρξεζηκνπνίεζα/ρξεζηκνπνηήζακε ή ζα ρξεζηκνπνηήζσ/ρξεζηκνπνηήζνπκε ηξίηα πξφζσπα, γηα λα
δηνρεηεχζνπλ ρξεκαηηθά πνζά ζηα πξναλαθεξφκελα πξφζσπα.
5) δελ ζα επηρεηξήζσ/νπκε λα επεξεάζσ/νπκε κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο
αλαζέηνπζαο αξρήο, νχηε ζα παξάζρσ-νπκε παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο νη νπνίεο ελδέρεηαη λα
επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηεο
ζχκβαζεο αιιά θαη κεηά ηε ιήμε ηεο,
6) δελ έρσ/νπκε πξνβεί νχηε ζα πξνβψ/νχκε, άκεζα (ν ίδηνο) ή έκκεζα (κέζσ ηξίησλ πξνζψπσλ), ζε
νπνηαδήπνηε πξάμε ή παξάιεηςε [ελαιιαθηηθά: φηη δελ έρσ-νπκε εκπιαθεί θαη δελ ζα εκπιαθψ-νπκε ζε
νπνηαδήπνηε παξάηππε, αλέληηκε ή απαηειή ζπκπεξηθνξά (πξάμε ή παξάιεηςε)] πνπ έρεη σο ζηφρν ηελ
παξαπιάλεζε [/εμαπάηεζε] νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ ή νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο εκπιεθνκέλνπ ζε
νπνηαδήπνηε δηαδηθαζία ζρεηηθή κε ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο (φπσο ελδεηθηηθά ζηηο δηαδηθαζίεο
παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο), ηελ απφθξπςε πιεξνθνξηψλ απφ απηφ, ηνλ εμαλαγθαζκφ απηνχ ζε ή/θαη
ηελ αζέκηηε απφζπαζε απφ απηφ ξεηήο ή ζησπεξήο ζπγθαηάζεζεο ζηελ παξαβίαζε ή παξάθακςε λνκίκσλ ή
ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, ή ηπρφλ έγθξηζεο, ζεηηθήο
γλψκεο ή απφθαζεο παξαιαβήο (κέξνπο ή φινπ) ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθείκελνπ ή/θαη θαηαβνιήο (κέξνπο ή
φινπ) ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο,
7) φηη ζα απέρσ/νπκε απφ νπνηαδήπνηε ελ γέλεη ζπκπεξηθνξά πνπ ζπληζηά ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ
παξάπησκα θαη ζα κπνξνχζε λα ζέζεη ελ ακθηβφισ ηελ αθεξαηφηεηά κνπ-καο,
8) φηη ζα δειψζσ/νπκε ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, ακειιεηί κε ηελ πεξηέιεπζε ζε γλψζε κνπ/καο,
νπνηαδήπνηε θαηάζηαζε (αθφκε θαη ελδερφκελε) ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ (πξνζσπηθψλ, νηθνγελεηαθψλ,
νηθνλνκηθψλ, πνιηηηθψλ ή άιισλ θνηλψλ ζπκθεξφλησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη αληηθξνπφκελσλ
επαγγεικαηηθψλ ζπκθεξφλησλ) κεηαμχ ησλ λνκίκσλ ή εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ κνπ-καο, ππαιιήισλ
ή ζπλεξγαηψλ κνπ-καο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη
ησλ ππεξγνιάβσλ κνπ) κε κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο πνπ εκπιέθνληαη θαζ‟ νηνλδήπνηε
ηξφπν ζηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο ή/θαη κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ έθβαζε θαη ηηο απνθάζεηο
ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο πεξί ηελ εθηέιεζή ηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κειψλ ησλ απνθαηλφκελσλ ή/θαη
γλσκνδνηηθψλ νξγάλσλ απηήο, ή/θαη ησλ κειψλ ησλ νξγάλσλ δηνίθεζήο ηεο ή/θαη ησλ ζπδχγσλ θαη
ζπγγελψλ εμ αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο, θαη‟ επζεία κελ γξακκή απεξηνξίζησο, εθ πιαγίνπ δε έσο θαη ηεηάξηνπ
βαζκνχ ησλ παξαπάλσ πξνζψπσλ, νπνηεδήπνηε θαη εάλ ε θαηάζηαζε απηή ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ
πξνθχςεη θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαη κέρξη ηε ιήμε ηεο.
9) [Πε πεξίπησζε ρξεζηκνπνίεζεο ππεξγνιάβνπ]
Ν ππεξγνιάβνο …………….. έιαβα γλψζε ηεο παξνχζαο ξήηξαο αθεξαηφηεηαο θαη επζχλνκαη/επζπλφκαζηε
γηα ηελ ηήξεζε θαη απφ απηφλ απαζψλ ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηή.
πνγξαθή/Πθξαγίδα
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Ν/ε ……. (ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ/ αηνκηθήο επηρείξεζεο) ή ην λνκηθφ πξφζσπν...........κε ηελ
επσλπκία ………….θαη κε ην δηαθξηηηθφ ηίηιν «..........................», πνπ εδξεχεη ...................................... (.
ΑΦΚ:....................., ΓΝ: ................., Ρ.Θ. ...................., λνκίκσο εθπξνζσπνχκελν (κφλν γηα λνκηθά
πξφζσπα) απφ ηνλ .........................................

ΓΗΑΘΖΟΜΖ Φ169/2022 (ΔΠΖΓΖΠ 172781)

Πειίδα 97

Γ.Λ.Α. «ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ»

22PROC011384757 2022-10-07
ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ IX – Δλεκέξσζε γηα ηελ Δπεμεξγαζία Ξξνζσπηθώλ Γεδνκέλσλ
Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή ελεκεξψλεη ππφ ηελ ηδηφηεηά ηεο σο ππεχζπλεο επεμεξγαζίαο ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ
ππνγξάθεη ηελ πξνζθνξά σο Ξξνζθέξσλ ή σο Λφκηκνο Δθπξφζσπνο Ξξνζθέξνληνο, φηη ην ίδην ή θαη ηξίηνη,
θαη‟ εληνιή θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ, ζα επεμεξγάδνληαη ηα αθφινπζα δεδνκέλα σο εμήο:
Η. Αληηθείκελν επεμεξγαζίαο είλαη ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ πεξηέρνληαη ζηνπο θαθέινπο ηεο
πξνζθνξάο θαη ηα απνδεηθηηθά κέζα ηα νπνία ππνβάιινληαη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ζην πιαίζην ηνπ
παξφληνο Γηαγσληζκνχ, απφ ην θπζηθφ πξφζσπν ην νπνίν είλαη ην ίδην Ξξνζθέξσλ ή Λφκηκνο Δθπξφζσπνο
Ξξνζθέξνληνο.
ΗΗ. Πθνπφο ηεο επεμεξγαζίαο είλαη ε αμηνιφγεζε ηνπ Φαθέινπ Ξξνζθνξάο, ε αλάζεζε ηεο Πχκβαζεο, ε
πξνάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ε εθπιήξσζε ησλ εθ ηνπ λφκνπ ππνρξεψζεσλ ηεο
Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ε ελ γέλεη αζθάιεηα θαη πξνζηαζία ησλ ζπλαιιαγψλ. Ρα δεδνκέλα ηαπηνπξνζσπίαο
θαη επηθνηλσλίαο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ Ξξνζθεξφλησλ
ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ.
ΗΗΗ. Απνδέθηεο ησλ αλσηέξσ (ππφ Α) δεδνκέλσλ ζηνπο νπνίνπο θνηλνπνηνχληαη είλαη:
(α) Φνξείο ζηνπο νπνίνπο ε Αλαζέηνπζα Αξρή αλαζέηεη ηελ εθηέιεζε ζπγθεθξηκέλσλ ελεξγεηψλ γηα
ινγαξηαζκφ ηεο, δειαδή νη Πχκβνπινη, ηα ππεξεζηαθά ζηειέρε, κέιε Δπηηξνπψλ Αμηνιφγεζεο, Σεηξηζηέο ηνπ
Ζιεθηξνληθνχ Γηαγσληζκνχ θαη ινηπνί ελ γέλεη πξνζηεζέληεο ηεο, ππφ ηνλ φξν ηεο ηήξεζεο ζε θάζε
πεξίπησζε ηνπ απνξξήηνπ.
(β) Ρν Γεκφζην, άιινη δεκφζηνη θνξείο ή δηθαζηηθέο αξρέο ή άιιεο αξρέο ή δηθαηνδνηηθά φξγαλα, ζην πιαίζην
ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο.
(γ) Έηεξνη ζπκκεηέρνληεο ζην Γηαγσληζκφ, ζην πιαίζην ηεο αξρήο ηεο δηαθάλεηαο θαη ηνπ δηθαηψκαηνο
πξνδηθαζηηθήο θαη δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην Γηαγσληζκφ, ζχκθσλα κε ην λφκν.
IV. Ρα δεδνκέλα ζα ηεξνχληαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο
ηεο ζχκβαζεο, θαη κεηά ηε ιήμε απηήο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πέληε εηψλ, γηα κειινληηθνχο θνξνινγηθνχοδεκνζηνλνκηθνχο ή ειέγρνπο ρξεκαηνδνηψλ ή άιινπο πξνβιεπφκελνπο ειέγρνπο απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία,
εθηφο εάλ ε λνκνζεζία πξνβιέπεη δηαθνξεηηθή πεξίνδν δηαηήξεζεο. Πε πεξίπησζε εθθξεκνδηθίαο αλαθνξηθά
κε δεκφζηα ζχκβαζε ηα δεδνκέλα ηεξνχληαη κέρξη ην πέξαο ηεο εθθξεκνδηθίαο. Κεηά ηε ιήμε ησλ αλσηέξσ
πεξηφδσλ, ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ζα θαηαζηξέθνληαη.
V. Ρν θπζηθφ πξφζσπν πνπ είλαη είηε Ξξνζθέξσλ είηε Λφκηκνο Δθπξφζσπνο ηνπ Ξξνζθέξνληνο, κπνξεί λα
αζθεί θάζε λφκηκν δηθαίσκά ηνπ ζρεηηθά κε ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ ην αθνξνχλ,
απεπζπλφκελν ζηνλ ππεχζπλν πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.
VI. H Αλαζέηνπζα Αξρή έρεη ππνρξέσζε λα ιακβάλεη θάζε εχινγν κέηξν γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ απφξξεηνπ
θαη ηεο αζθάιεηαο ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπο απφ ηπραία ή αζέκηηε
θαηαζηξνθή, ηπραία απψιεηα, αιινίσζε, απαγνξεπκέλε δηάδνζε ή πξφζβαζε απφ νπνηνλδήπνηε θαη θάζε
άιιεο κνξθή αζέκηηε επεμεξγαζία.
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