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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                            ΠΕΝΣΕΛΗ  13/05/2022  

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 

1η Τ. ΠΕ. ΑΣΣΙΚΗ                                                     ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΣ : 5452 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ                   

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ           
ΣΗΛ: 213 2052 518, 508 ΦΑΞ: 213 2052441 

http://www.paidon-pentelis.gr 

e-mail: promitheion@paidon-pentelis.gr    
 

ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΔΘΓΖΙΥΠΖΠ ΔΛΓΗΑΦΔΟΝΛΡΝΠ 

ΔΡΖΠΗΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝΠ Ξ24/20 
ΓΗΑ ΡΖΛ  ΞΑΟΝΣΖ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΞΟΑΘΡΗΘΝ ΚΖΣΑΛΗΘΝ  

γηα ηηο αλΨγθεο ηνπ Γ.Λ.Ξ.Ξ.  

CPV 71300000-1 

KAI ΚΔ ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ, ΡΖΛ ΞΙΔΝΛ ΠΚΦΔΟΝΠΑ ΑΞΝ 

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΑΞΝΤΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΒΑΠΔΗ ΡΗΚΖΠ, (ΣΑΚΖΙΝΡΔΟΖ ΡΗΚΖ)  

ΠΛΝΙΗΘΖΠ ΞΟΝΧΞΝΙΝΓΗΠΘΔΗΠΑΠ ΓΑΞΑΛΖΠ : 

ΡΟΗΑΛΡΑ ΔΦΡΑ ΣΗΙΗΑΓΔΠ ΓΗΑΘΝΠΗΑ ΔΟΥ (37.200,00€) ΠΚΞ/ΛΝ 

ΡΝ ΦΞΑ  24% 

 

 

ΑΛΑΘΔΡΝΠΑ ΑΟΣΖ 

 

ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΞΑΗΓΥΛ ΞΔΛΡΔΙΖΠ   

 

 

ΠΚΒΑΠΖ 

Ξαξνρή ππεξεζηψλ Ξξαθηηθνχ Κεραληθνχ 

 

CPV 

71300000-1 

ΔΘΡΗΚΥΚΔΛΖ ΑΜΗΑ ΠΚΒΑΠΖΠ 37.200,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ 

 

ΞΖΓΖ ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖΠ  

Ραθηηθφο Ξξνππνινγηζκφο  

ΘΑΔ:0439α 
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«ΓΔΛΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΞΟΝΠΘΙΖΠΖΠ ΔΘΓΖΙΥΠΖΠ ΔΛΓΗΑΦΔΟΝΛΡΝΠ» 

 

ΔΗΓΝΠ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑΠ  ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΔΘΓΖΙΥΠΖΠ ΔΛΓΗΑΦΔΟΝΛΡΝΠ  

ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ 

Ξιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 

απνθιεηζηηθά κφλν βάζεη ηεο ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή) . 

  

 

ΘΑΡΑΙΖΘΡΗΘΖ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ 

ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 

Ζκεξνκελία :    27- 05 -2022 

Ζκέξα: ΞΑΟΑΠΘΔΖ 

Ώξα : 14:30 πκ 

 

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ  

ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ 

Ζκεξνκελία :    30-05-2022    

Ζκέξα: ΓΔΡΔΟΑ 

Ώξα : 09:00 πκ 

 

ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ 
Γξαθείν πξνκεζεηψλ ΓΛΞΞ Ηππνθξάηνπο 8 Ξ Ξεληέιε Θηήξην 

Γηνηθεηηθψλ πεξεζηψλ  

ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΝΞΝΗΑ 

ΞΟΝΝΟΗΕΔΡΑΗ ε ζπγθεθξηκέλε 

ππεξεζία 

ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΞΑΗΓΥΛ ΞΔΛΡΔΙΖΠ  

ΗΠΣΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 
Δθαηφλ νγδφληα  (180)  εκέξεο απφ ηελ    επνκέλε    ηεο 

εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

ΘΥΓΗΘΝΠ CPV 

4533000-9 

ΘΑΔ 0439α 

ΔΘΡΗΚΥΚΔΛΖ ΑΜΗΑ ΠΚΒΑΠΖΠ 

Ρξηάληα ρηιηάδεο επξψ (30.000,00€) πιένλ ηνπ αλαινγνχληνο 

ΦΞΑ ή  

Ρξηάληα εθηά ρηιηάδεο δηαθφζηα επξψ (37.200,00€) ζπκπ/λνπ 

ηνπ ΦΞΑ – 24%.  

 

ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΠΚΒΑΠΖΠ 
 

Έλα (1) έηνο  (απφ ηελ εκεξνκελία  ππνγξαθή ηεο)   
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ΘΟΑΡΖΠΔΗΠ 

Θξαηήζεηο πνπ βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή: 

o πέξ Γεκνζίνπ, παξαθξάηεζε πνζνζηνχ 0,02% επί ηεο 

αμίαο ησλ ηηκνινγίσλ ησλ ζπκβάζεσλ ησλ πξνκεζεηψλ 

θαη ππεξεζηψλ πγείαο, κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ Φ.Ξ.Α. 

θαη θάζε άιινπ παξαθξαηνχκελνπ πνζνχ ππέξ ηξίησλ, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 36 

ηνπ Λ.4412/2016. 

o πέξ αλεμάξηεηεο αξρήο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ 0,07% 

ΔΑΑΓΖΠ  βάζεη ηνπ Λ.4112/2016 έηζη φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε απφ ηνλ 4605/2019. 

o πέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Ξξνδηθαζηηθψλ Ξξνζθπγψλ 

θξάηεζε 0,06%  επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν 

θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο θαζψο θαη θάζε 

ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο 

o Ξαξαθξάηεζε 8% γηα ππεξεζία γηα πξνθαηαβνιή 

θφξνπ εηζνδήκαηνο βάζεη ηνπ Λ.4172/2013. 

o Θξάηεζε 2% ππέξ Τπρηθήο γείαο (αξζξ. 3 Λ 

3580/2007)Ξξνζθνξέο πνπ δεηνχλ απαιιαγή ηνπο απφ 

ηηο παξαπάλσ επηβαξχλζεηο, δελ γίλνληαη δεθηέο. 

ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ 

 
 
 

ΑΟΘΟΝ 1 : ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΑΛΑΘΔΡΝΠΑΠ ΑΟΣΖΠ 

ΔπσλπκΫα ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΞΑΗΓΥΛ ΞΔΛΡΔΙΖΠ  

ΡαρπδξνκηθΪ δηεύζπλζε ΗΞΞΝΘΟΑΡΝΠ 8 Ξ ΞΔΛΡΔΙΖ    

Ξόιε ΑΘΖΛΑ 

Ραρπδξνκηθόο Θσδηθόο 15236 

ΡειΩθσλν 2132052200 (θέληξν) 

Φαμ 21320524441 

Ζιεθηξνληθό ΡαρπδξνκεΫν promitheion@paidon–pentelis.gr   

 ΓεληθΪ Γηεύζπλζε ζην δηαδΫθηπν (URL) www.paidon-pentelis.gr 

Αξκόδηνο γηα πιεξνθνξΫεο Βιέπε επφκελν πίλαθα 

 

Αξκφδηνη ππάιιεινη γηα παξνρή πιεξνθνξηψλ είλαη νη : 

 

Α/Α ΝΛΝΚΑΡΔΞΥΛΚΝ ΡΖΙΔΦΥΛΝ ΦΑΜ E-MAIL 

1 Άλλα Οίζηα 213 2052518 

425 

213 2052441 promitheion@paidon–pentelis.gr  

 

ΡΗΡΙΝΠ, ΔΘΡΗΚΥΚΔΛΖ ΑΜΗΑ, ΡΝΞΝΠ ΞΑΟΝΣΖΠ ΞΖΟΔΠΗΥΛ & ΠΛΡΝΚΖ 

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΡΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ 

Ν ηΫηινο ηεο ζύκβαζεο εΫλαη : Ξαξνρή ππεξεζηψλ γηα Ξξαθηηθφ Κεραληθφ  

2.2  Εκηιμώμενη αξία ηηρ ζύμβαζηρ  (Άπθπο 6 Ν. 4412/2016) 
Ζ εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο  αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ Ρξηάληα ρηιηάδσλ επξψ 

(30.000,00€) πιένλ ηνπ αλαινγνχληνο ΦΞΑ ή  

Ρξηάληα εθηά ρηιηάδεο δηαθφζηα επξψ (37.200,00€) ζπκπ/λνπ ηνπ ΦΞΑ – 24%.  

 

Ρόπνο παξνρΪο ππεξεζηώλ ηεο ζύκβαζεο (Άπθπο 53 παπ 2 εδ. ια ηος 

Ν.4412/2016)  

Ν  ηφπνο  παξνρήο  ηεο   αλσηέξσ αλάζεζεο είλαη ην Γεληθφ Λνζνθνκείν Ξαίδσλ 

Ξεληέιεο. 

Πύληνκε πεξηγξαθΪ ηνπ αληηθεηκΩλνπ ηεο ζύκβαζεο  (Άπθπο 53 παπ 2 εδ. 

ε ηος Ν.4412/2016) 

mailto:promitheion@paidon–pentelis.gr
http://www/
http://www/
mailto:promitheion@paidon–pentelis.gr
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Όπωρ αςηά πεπιγπάθονηαι ζηο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β «ΣΔΧΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ», ηο 

οποίο αποηελεί αναπόζπαζηο ζηοισείο ηηρ παπούζαρ διακήπςξηρ. 

 

ΓΗΑΟΘΔΗΑ   ΠΚΒΑΠΖΠ 

ΓηΨξθεηα ζύκβαζεο (Άπθπο 53 παπ 2 εδ. ια και άπθπο 217 ηος Ν.4412/2016) 

Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε έλα έηνο, ην νπνίν άξρεηαη απφ ηελ ππνγξαθή 

ηεο (αξρηθή ζχκβαζε) ή κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο απνξξφθεζεο ηνπ πνζνχ ηεο 

ζχκβαζεο. 

 

 

ΘΔΠΚΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ 

  Έρνληαο ππφςε ηηο αθφινπζεο δηαηάμεηο, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ: 

 
1. Ρνπ Λ. 3329/2005 «Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο 

δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Θ. Α‟ 81 /4-4-2005), φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 

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

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

ζήκεξα. 

3.   Ρνπ Λ.2955/2001 «Ξξνκήζεηεο Λνζνθνκείσλ θαη ινηπψλ κνλάδσλ πγείαο ησλ Ξε.Π.. 

θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΘ Α‟ 256 /2-11-2001), φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 

4.  Ρνπ Λ.2362/95 (Φ.Δ.Θ. 247/Α/95) άξζξν 84 «Ξεξί Γεκνζίνπ Ινγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ 

Γαπαλψλ ηνπ Θξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

5.   Ρνπ Λ. 4412/8-8-2016 (ΦΔΘ 147/Α/2016) πεξί Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ Έξγσλ, 

Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ. 

6. Ρνλ λ. 4782/2021 (ΦΔΘ 36/Α/9-3-2021) πεξί εθζπγρξνληζκνχ θαη αλακφξθσζεο ηνπ 

ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ 

7.  Ρνπ Λ. 3918/2011 (ΦΔΘ 31/Α/1-3-2011) «Γηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην ζχζηεκα πγείαο 

θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

8. Ρνπ Ξ.Γ 80/2016 πεξί αλαιήςεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο (ΦΔΘ 145/ηεχρνο Α‟). 

9. Ρνπ Λ. 4238/2014 πεξί «Ξξσηνβάζκηνπ Δζληθνχ Γηθηχνπ γείαο (Ξ.Δ.Γ..)…..» 

10. Ρνπ Θαλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/679 ηνπ ΔΘ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ, ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016, 

γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη γηα ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ απηψλ θαη ηελ 

θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 95/46/ΔΘ (Γεληθφο Θαλνληζκφο γηα ηελ Ξξνζηαζία Γεδνκέλσλ11. 

11. Ρν ΦΔΘ 1110/30-12-2019  «Γηνξηζκφο Θνηλνχ Γηνηθεηή ζηα δηαζπλδεφκελα ΛΞΓΓ 

Λνζνθνκείσλ Γ.Λ.Α «Πηζκαλφγιεην - Ακαιία Φιέκηγθ» θαη «Γ.Λ. Ξαίδσλ Ξεληέιεο12. 

12. Ρν ΦΔΘ 37/21-01-2020 (ηεχρνο ΝΓΓ) «Γηνξηζκφο Αλαπιεξψηξηαο Γηνηθήηξηαο ζην 

Γ.Λ. Ξαίδσλ Ξεληέιεο»13. 

13. Ρν ππ.αξηζκ. 3463/31-03-2022  αίηεκα ηεο Ρερληθήο πεξεζίαο 

14. Ρελ ππ.αξηζκ. 12/29-04-2022  Απφθαζε ΓΠ ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε δηελέξγεηαο , 

ηεχρνπο δηαθήξπμεο ,θη επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ Ξ24/20 Γηαγσληζκνχ, κε 

επηζπλαπηφκελεο ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο απφ πξνεγνχκελε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία 

(ΘΈΚΑ 38) (ΑΓΑ:ΤΓΦ4690Υ5-8Π2) 
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ΝΟΗΕΝΛΡΗΑ ΟΖΡΟΑ (Άξζξν 18 παξ. 2 & 4 θαη Ψξζξν 130 παξ. 1 ηνπ 

Λ.4412/2016) 

Θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο ηεξνχλ ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, 

θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην 

ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο 

πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην 

Ξαξάξηεκα X ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ Λ.4412/2016. Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ 

ππνρξεψζεσλ 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. 

Ζ αζέηεζε ηεο ππνρξέσζεο ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ ζπληζηά ζνβαξφ 

επαγγεικαηηθφ παξάπησκα ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 4, εδ. ζ 

ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Λ.4412/2016, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο. 

  

ΓΗΘΑΗΥΚΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ  (Άπθπο 20 ηος Ν. 4412/2016) 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο, φπσο απηνί 

πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 2, παξ.1. (11) ηνπ Λ. 4412/2016 ήηνη, θάζε θπζηθφ ή 

λνκηθφ πξφζσπν ή δεκφζηνο θνξέαο ή έλσζε απηψλ ησλ πξνζψπσλ ή θαη θνξέσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ επηρεηξήζεσλ, πνπ πξνζθέξνπλ 

ζηελ αγνξά ηελ πεξηγξαθφκελε ππεξεζία ζηα θάησζη παξαξηήκαηα. Δπηπιένλ ην 

δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ππνςεθίσλ θαζνξίδεηαη απφ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 25 ηνπ Λ. 

4412/2016. 

Γηα ηνπο ππνςήθηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ππφ κνξθή ελψζεσλ ή πξνζσξηλψλ 

ζπκπξάμεσλ, δελ απαηηείηαη απηνί λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή, γηα 

ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο (άξζξν 19 παξ. 2, Λ. 4412/2016). 

Δθφζνλ φκσο ε αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο γίλεη ζε έλσζε ή ζχκπξαμε νηθνλνκηθψλ 

θνξέσλ, απηή ππνρξενχηαη λα πεξηβιεζεί ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή, εθφζνλ ε 

ιήςε νξηζκέλεο λνκηθήο κνξθήο είλαη αλαγθαία γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο 

ζχκβαζεο (άξζξν 19 παξ. 3, Λ. 4412/2016). 

Πε πεξίπησζε αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο ζηελ έλσζε, ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη 

πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο (άξζξν 19 παξ. 3, Λ. 4412/2016). 

 

 ΓΖΚΝΠΗΝΡΖΡΑ 

Ζ παξνχζα πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο καδί  κε ηα ινηπά έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο (αλαιπηηθή δηαθήξπμε κεηά ησλ παξαξηεκάησλ ηεο, ην έληππν 

νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο) θαη ηα παξαξηήκαηα απηήο ζα δεκνζηεπζνχλ: 

1. ζην ΘΖΚΓΖΠ ζχκθσλα κε ην άξζξν 66 ηνπ Λ. 4412/2016, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

2. ζην Ξξφγξακκα ΓΗΑΓΔΗΑ ζχκθσλα κε ην Λ. 3861/2010 θαη  

3. ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο αξρήο : www.paidon-pentelis.gr  

 

ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΑΛΑΘΔΠΖΠ (Άπθπο 86 Ν.4412/2016) 

Θξηηήξην γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή 

άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή).  

 
ΞΟΝΞΝΘΔΠΔΗΠ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ (Άπθπα 73,74 & 75 Ν.4412/2016 , όπωρ 

ηποποποιήθηκε και ιζσύει 

12.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή 

ελψζεηο/θνηλνπξαμίεο απηψλ ή ζπλεηαηξηζκνί πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην 

αληηθείκελν ηεο ππφ αλάζεζεο ππεξεζίαο,  πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα 

ή ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.) ή ηνπ Δπξσπατθνχ 

Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ (Δ.Ν.Σ.) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε 

Ππκθσλία Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ ηνπ Ξαγθφζκηνπ Νξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, ε νπνία 

θπξψζεθε κε ην Λ.2513/1997 θαη ησλ πνιπκεξψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ηνπ Γχξνπ 

ηεο Νπξνπγνπάεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηεο Νδεγίαο 2004/18/ΔΘ (αξ. 4 Ξ.Γ. 

60/2007) ή πξνεξρφκελα απφ ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ζπλάςεη επξσπατθέο 

http://www.paidon-pentelis.gr/
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ζπκθσλίεο κε ηελ Δ.Δ. θαη ηα νπνία πιεξνχλ ηνπο φξνπο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ 

ζπλέρεηα ηεο παξνχζαο. 

12.2 Νη ελψζεηο πξνζψπσλ δελ ππνρξενχληαη λα πεξηβιεζνχλ νξηζκέλε λνκηθή 

κνξθή γηα ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο. Υζηφζν, ζε πεξίπησζε πνπ ε 

δηαθεξπζζφκελε κε ηελ παξνχζα πεξεζία θαηαθπξσζεί ζε έλσζε πξνζψπσλ ε 

Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνχηαη, εθ‟ φζνλ ην ζεσξήζεη αλαγθαίν γηα ηελ 

ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο Πχκβαζεο, λα δεηήζεη απφ ηελ έλσζε λα πεξηβιεζεί 

νξηζκέλε λνκηθή κνξθή θαη ε έλσζε, ζηελ πεξίπησζε απηή, ππνρξενχηαη λα ην 

πξάμεη. 

12.3 Ρα εγθαηεζηεκέλα ζηελ Διιάδα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πξέπεη λα είλαη 

εγγεγξακκέλα ζηα νηθεία επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα θαη λα πξνζθνκίδνπλ 

αλάινγν πηζηνπνηεηηθφ. Νη ππνςήθηνη πνπ δελ έρνπλ εγθαηάζηαζε ζηελ Διιάδα 

πξέπεη λα απνδεηθλχνπλ ηελ εγγξαθή ηνπο ζε επαγγεικαηηθφ ή εκπνξηθφ κεηξψν 

ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζήο ηνπο ή λα πξνζθνκίδνπλ αλάινγε έλνξθε βεβαίσζε ή 

πηζηνπνηεηηθφ, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 44 ηνπ Ξ.Γ. 60/2007. 

12.4  Πηε ζπλέρεηα ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ν φξνο “πξνκεζεπηήο” αθνξά φιεο 

ηηο πξναλαθεξζείζεο παξαπάλσ θαηεγνξίεο. 

 

12.5 πεξγνιαβία (Άπθπα 58 και 131 Ν.4412/2016) 

Ζ πξνκήζεηα  δελ κπνξεί λα αλαηεζεί ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο. 

 

ΡΝΞΝΠ ΘΑΗ ΣΟΝΛΝΠ ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ ΘΑΗ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ 

ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ (Άπθπα 96 και 121 ηος N.4412/2016) 

 

Ρόπνο / ρξόλνο δηελΩξγεηαο δηαγσληζκνύ. 

Ν δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ζην Γξαθείν Ξξνκεζεηψλ ηνπ ΓΛΞΞ Ηππνθξάηνπο 8 Ξ 

Ξεληέιε   , ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, ζηηο    30 / 05 /2022 

εκέξα    Γ Δ  Ρ Δ Ο Α       θαη ψξα 09:00  πκ (εκεξνκελία θαη ρξφλνο 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ  & έλαξμε απνζθξάγηζεο πξνζθνξψλ). 

 

Ρόπνο / ρξόλνο ππνβνιΪο πξνζθνξώλ 

Νη   θάθεινη   ησλ   πξνζθνξψλ   ππνβάιινληαη   ζην   πξσηφθνιιν   ηεο   

πεξεζίαο,   ζηελ   δηεχζπλζε   ηεο παξαγξάθνπ 13.1 άλσ. 

Νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη  κε : 

(α) κε θαηάζεζή ηνπο ζην πξσηφθνιιν ηεο πεξεζίαο,  είηε 

(β)  κε ηαρπδξνκηθή απνζηνιή κέζσ ζπζηεκέλεο επηζηνιήο ή κε courier πξνο ηελ  

πεξεζία. 

 

ΡΟΝΞΝΠ ΞΝΒΝΙΖΠ ΘΑΗ ΠΛΡΑΜΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ – ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΝ 

ΦΑΘΔΙΝ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ - ΓΙΥΠΠΑ - ΙΝΗΞΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ  (άπθπα 92 έωρ 96 ηος 

Ν.4412/2016) 

Ρξόπνο ππνβνιΪο πξνζθνξώλ 

Θάζε πξνζθνξά ππνβάιιεηαη, επΫ πνηλΪ απνθιεηζκνύ, κέζα ζε θαιά ζθξαγηζκέλν 

θάθειν ζχκθσλα κε ην άξζξν 92 παξ. 1 ηνπ Λ. 4412/2016 ζηνλ νπνίν ζα 

αλαγξάθνληαη επθξηλψο: 

Α. Ζ ιέμε «ΞΟΝΠΦΝΟΑ» κε ΘΔΦΑΙΑΗΑ ΓΟΑΚΚΑΡΑ 

Β. Ζ επσλπκία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 

Γ. Ν αξηζκφο ηεο Γηαθήξπμεο 

Γ. Ζ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ & 

Δ. Ρα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα (νηθνλνκηθνχ θνξέα). 

Ζ έλδεημε « ΞΟΝΠΝΣΖ ! Ζ πξνζθνξά λα κελ απνζθξαγηζηεί 

Νη πξνζθέξνληεο ππνβάιινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο ζηνλ θπξίσο θάθειν πνπ ζα 

εκπεξηέρεη ηνπο ππνθαθέινπο πνπ αλαθέξνληαη αθνινχζσο, θαηά ηελ δηαδηθαζία ηνπ 

άξζξνπ 92 παξ. 2 ηνπ Λ.4412/2016 θαη ζχκθσλα κε ηηο νηθείεο δηαηάμεηο : 

 

Ν θπξίσο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο ζα εκπεξηέρεη ηνπο αθφινπζνπο ππνθαθέινπο: 

α) Μερσξηζηό ζθξαγηζκΩλν θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ 

ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ», (βιέπε παξ.14.2.Α ηεο παξνχζαο) 

β) Μερσξηζηό ζθξαγηζκΩλν θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ», 

(βιέπε παξ. 14.2.Β ηεο παξνχζαο). Αλ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη 
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δπλαηφλ, ιφγσ κεγάινπ φγθνπ, λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά 

ζπζθεπάδνληαη ρσξηζηά θαη αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο θάθειν κε ηηο ίδηεο ελδείμεηο. 

γ) Μερσξηζηό ζθξαγηζκΩλν θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ», 

(βιέπε παξ. 14.2.Γ ηεο παξνχζαο). 

Όινη νη παξαπάλσ ΦΑΘΔΙΝΗ ζα πξέπεη λα αλαγξάθνπλ επθξηλψο ηελ νλνκαζία ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηνπο (π.ρ. «ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ», «ΡΔΣΛΗΘΖ 

ΞΟΝΠΦΝΟΑ», «ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ») θαη ηελ πιήξε «ΔΞΥΛΚΗΑ» ηνπ 

πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα. 

Ξεξηερόκελν επΫ κΩξνπο θαθΩισλ 

α. ΓηθαηνινγεηηθΨ ζπκκεηνρΪο (Άξζξν 93 Λ. 4412/2016) 

Ν θάθεινο «ΓηθαηνινγεηηθΨ ΠπκκεηνρΪο» πεξηέρεη ζε δχν αληίηππα (πξσηφηππν 

θαη αληίγξαθν), επί πνηλή απνθιεηζκνχ εμήο : 

1. Η. ΔλεκεξσκΩλε πεύζπλε ΓΪισζε ηεο παξ. 4 ηνπ Ψξζξνπ 8 ηνπ λ. 

1599/86, ζπκθψλσο πεξ. (αα) ηνπ εδ.(β) ηνπ άξζξνπ 93 ηνπ Λ 4412/2016, ε 

νπνία πξέπεη λα θέξεη εκεξνκελία εληφο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα (30) 

εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξν ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ 

πξνζθνξψλ θαη δελ απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ γλήζηνπ ππνγξαθήο απφ αξκφδηα 

δηνηθεηηθή αξρή ή ηα ΘΔΞ θαη ζηελ νπνία :  

(α) λα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ.  

(β) λα δειψλεηαη φηη, κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία έθδνζήο ηεο:  

1) Δεν ςπάπσει ειρ βάπορ ηοςρ ηελεζίδικη καηαδικαζηική απόθαζη για κάποιο 

αδίκημα από ηα αναθεπόμενα ζηην παπ. 1 ηος άπθπος 73 ηος Ν. 4412/2016,  

2) Είναι θοπολογικά και αζθαλιζηικά ενήμεποι ωρ ππορ ηιρ ςποσπεώζειρ ηος 

ζςμθώνωρ παπ. 2 ηος άπθπος 73 ηος Ν.4412/2016,  

3) Δεν ηελούν ζε κάποια από ηιρ αναθεπόμενερ καηαζηάζειρ ζηην παπ. 4 ηος 

άπθπος 73 ηος Ν. 4412/2016  

4) Είναι εγγεγπαμμένοι ζηο οικείο Επιμεληηήπιο ζςμθώνωρ παπ. 2 ηος άπθπος 

75 ηος Ν. 4412/2016.  

(γ) Λα αλαιακβάλεηαη ε ππνρξέσζε, εθφζνλ απαηηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα 

πεξεζία γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 

αθνξνχλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε ζπκθψλσο ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ 

Λ.4412/2016 θαη εθφζνλ ν δηαγσληζκφο θαηαθπξσζεί ζηνλ πξνζθέξνληα λα νθείιεη 

ζε δηάζηεκα φρη κεγαιχηεξν ησλ είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ ζρεηηθή έγγξαθε 

εηδνπνίεζε ηεο πεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ, λα πξνζθνκίζεη ηα 

απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 103 ηνπ Λ. 4412/2016.  

(2) Απνδεηθηηθό Ωγγξαθν λνκηκνπνΫεζεο ηνπ πξνζθέξνληνο (παξαζηαηηθφ 

/έγγξαθν ζχζηαζεο εηαηξείαο) ζπκθψλσο πεξ. (γγ) ηνπ εδ. (β)ηνπ άξζξνπ 93 ηνπ 

Λ.4412/2016.  

(3) Ξαξαζηαηηθό εθπξνζώπεζεο, εθφζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζην 

δηαγσληζκφ κε εθπξφζσπν ηνπο ζπκθψλσο πεξ. (δδ) ηνπ εδ. (β) ηνπ άξζξνπ 93 ηνπ 

Λ 4412/2016. 

 
Πηηο  πεξηπηψζεηο, ηα θαηά πεξίπησζε λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζχζηαζεο θαη λφκηκεο 

εθπξνζψπεζεο (φπσο θαηαζηαηηθά, πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιψλ, 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. 

Πε πεξίπησζε πνπ γηα ηε δηελέξγεηα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο έρνπλ 

ρνξεγεζεί εμνπζίεο ζε πξφζσπν πιένλ απηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηα παξαπάλσ 

έγγξαθα, πξνζθνκίδεηαη επηπιένλ απφθαζε- πξαθηηθφ ηνπ αξκνδίνπ θαηαζηαηηθνχ 

νξγάλνπ δηνίθεζεο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ κε ηελ νπνία ρνξεγήζεθαλ νη ζρεηηθέο 

εμνπζίεο. Όζνλ αθνξά ηα θπζηθά πξφζσπα, εθφζνλ έρνπλ ρνξεγεζεί εμνπζίεο ζε 

ηξίηα πξφζσπα, πξνζθνκίδεηαη εμνπζηνδφηεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. 
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 Νη αιινδαπνΫ νηθνλνκηθνΫ θνξεΫο 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. 

 

Όζνλ αθνξά ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ73 (σο έρεη αληηθαηαζηαζεί κε ην άξζξν 

22 ην Λ. 4782/2021), ππνβνιή  ππεχζπλεο δήισζεο, όηη δε ζπληξΩρνπλ ιόγνη 

απνθιεηζκνύ  

Ξιένλ ησλ σο άλσ πηζηνπνηεηηθψλ, ππεύζπλε δΪισζε όηη δελ Ωρεη εθδνζεΫ 

δηθαζηηθΪ Ϊ δηνηθεηηθΪ απόθαζε κε ηειεζΫδηθε θαη δεζκεπηηθΪ ηζρύ γηα ηελ 

αζΩηεζε ησλ ππνρξεώζεώλ ηνπο όζνλ αθνξΨ ζηελ θαηαβνιΪ θόξσλ Ϊ 

εηζθνξώλ θνηλσληθΪο αζθΨιηζεο. 

Όζν αθνξά ζην άξζξν 74 ηνπ Λ. 4412/2016, σο έρεη αληηθαηαζηαζεί κε άξζξν 23 ηνπ 

Λ. 4782/2021 (αλαθνξηθά κε ηελ πεξίπησζε ζπλδξνκήο ιφγσλ απνθιεηζκνχ ησλ παξ. 

1 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 73), θαη κέρξη  ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

θαηαιφγνπ απνθιεηζζέλησλ ζηελ Δζληθή Βάζε Γεδνκέλσλ Γεκφζησλ Ππκβάζεσλ, ε 

νπνία ζα ηεξείηαη θαη ζα επηθαηξνπνηείηαη απφ ηελ ΔΑΑΓΖΠ, απαηηείηαη ν πξνζσξηλφο 

αλάδνρνο, καδί κε ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο, λα θαηαζέζεη ππεύζπλε δΪισζε 

πεξΫ κε επηβνιΪο ζε βΨξνο ηνπ ηεο θύξσζεο ηνπ νξηδόληηνπ απνθιεηζκνύ, 

ζύκθσλα ηηο δηαηΨμεηο ηεο θεΫκελεο λνκνζεζΫαο (πεξί απνθιεηζκνχ απφ ηε 

ζπκκεηνρή ζε κειινληηθέο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζησλ ζπκβάζεσλ, γηα εχινγν 

ρξνληθφ δηάζηεκα).  

Πηελ πεξίπησζε Έλσζεο Νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φπνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ηα 

παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ 

ζπκκεηέρεη ζηελ Έλσζε. 

Γηα ηηο ελώζεηο πξνκεζεπηώλ πνπ ππνβΨιινπλ θνηλΪ πξνζθνξΨ, ηα δηθαηνινγεηηθΨ 

ζπκκεηνρΪο θαη θαηαθύξσζεο ππνβΨιινληαη γηα θΨζε κΩινο ηεο Ωλσζεο ρσξηζηΨ. 

 

 

 ΡερληθΪ πξνζθνξΨ  (άξζξν 92 θαη 94 – παξ. 4 ηνπ Λ. 4412/2016) 

Ν θάθεινο «ΡερληθΪ πξνζθνξΨ» πεξηέρεη ζε δχν αληίηππα (πξσηφηππν θαη 

αληίγξαθν), επΫ πνηλΪ απνθιεηζκνύ .ηα εμήο : 

1. πεύζπλε δΪισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Λ. 1599/1986 (Α΄ 75) ηνπ 
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πξνζθέξνληνο, ζηελ νπνία: 
i) δειψλεη ηελ πιήξε απνδνρή θαη ζπκκφξθσζε κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη 

ηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο ππφ αλάζεζε ζχκβαζεο φπσο απηά νξίδνληαη ζην 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ α΄ ηεο παξνχζαο. 

2 Όια ηα έγγξαθα, Ξηζηνπνηεηηθά ή δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία ηδίσο ηεθκεξηψλνπλ ηελ 

ηερληθή επάξθεηα ηνπ πξνζθέξνληα νηθνλνκηθνχ θνξέα, θαη απνδεηθλχνπλ ηελ 

δπλαηφηεηα ηνπ λα αληαπνθξηζεί πιήξσο ζηηο απαηηήζεηο ηεο ππεξεζίαο, φπσο 

αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζην Ξαξάξηεκα Β‟ θαη φζα έγγξαθα αλαθέξνληαη ζηνπο 

φξνπο θαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, πξνθεηκέλνπ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ. Πε πεξίπησζε πνπ ηα ηερληθά 

ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ, ιφγσ κεγάινπ φγθνπ, λα ηνπνζεηεζνχλ 

ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη ρσξηζηά θαη αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο 

θάθειν κε ηελ έλδεημε «Ξαξάξηεκα Ξξνζθνξάο» θαη ηηο ινηπέο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο 

θαθέινπ.  

  ΝηθνλνκηθΪ  πξνζθνξΨ (άξζξν 95 Λ. 4412/2016) 

Ν θάθεινο «ΝηθνλνκηθΪ  πξνζθνξΨ» πεξηέρεη  ζε δχν αληίηππα (πξσηφηππν θαη 

αληίγξαθν) θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (CD-R,DVD-R ε flash memory αξρεία ζε κνξθή 

Microsoft office), επΫ πνηλΪ απνθιεηζκνύ, ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ 

ζπκκεηέρνληνο, ζχκθσλα κε ην έληππν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ 

παξαξηήκαηνο Γ΄ ηεο δηαθήξπμεο .   

Πην θΨθειν ηεο νηθνλνκηθΪο πξνζθνξΨο νθεΫιεη θΨζε δηαγσληδόκελνο θαη 

ζηελ πεξΫπησζε λνκηθνύ πξνζώπνπ Ϊ Ωλσζεο πξνζώπσλ ν λόκηκνο 

εθπξόζσπόο ηνπ λα θαηαζΩζεη ηελ αληΫζηνηρε ζειΫδα θαηαρώξεζεο κε ηελ 

ηηκΪ ηεο πξνζθεξόκελεο ππεξεζΫαο ηνπ παξαηεξεηεξΫνπ ηηκώλ ηεο ΔΞ 

(εθόζνλ ππΨξρεη) ηεο ηειεπηαΫαο θαηαρώξεζεο πξηλ ην δηαγσληζκό Ϊ αιιηώο 

λα ππνβΨιεη ππεύζπλε δΪισζε όηη δελ ππΨξρεη ε ππεξεζΫα θαηαρσξεκΩλε 

ζην παξαηεξεηΪξην ηηκώλ ηε ζπγθεθξηκΩλε εκεξνκελΫα ηεο ππνβνιΪο ηεο 

πξνζθνξΨο. (κε πνηλΪ απόξξηςεο). 
Υο θξηηήξην γηα ηελ επηινγή ηνπ αλαδφρνπ ζα είλαη απηφ ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο 
απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο, βάζεη ηηκήο, ζε επξψ. 
Ρν ηίκεκα ηεο πξνζθνξάο θάζε πξνζθέξνληνο ζα δνζεί κε ζπλνιηθή ηηκή πξν ΦΞΑ 
θαη ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΞΑ 
Ζ ζπλνιηθή πξνζθεξφκελε ηηκή ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο δελ ζα πξέπεη λα 
μεπεξλά ηελ πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε.  

Ζ ηηκή πξνζθνξάο δελ ππφθεηηαη ζε θακία αλαπξνζαξκνγή ή αλαζεψξεζε, γηα 

νπνηνλδήπνηε ιφγν ή αηηία, ζα ηζρχεη δε θαη ζα δεζκεχεη ηνλ Αλάδνρν κέρξη ηε πιήξε 

εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.. Πηελ πξνζθεξφκελε ηηκή ζα πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ 

ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία 

κε ζπκπ/λνπ ηνπ ΦΞΑ. Πε πεξίπησζε δηαθνξνπνίεζεο κεηαμχ ηεο αλαγξαθφκελεο 

ηηκήο αξηζκεηηθψλ θαη νινγξάθσο, ιακβάλεηαη ππφςε ε ηηκή νινγξάθσο. 

Πηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο πξνκεζεηψλ θαη παξνρήο γεληθψλ 

ππεξεζηψλ, ηζρχνπλ επηπιένλ ηα αθφινπζα:  

 

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. 

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). 

Δηδηθφηεξα, φια ηα δεκφζηα έγγξαθα πνπ αθνξνχλ αιινδαπνχο νηθνλνκηθνχο θνξείο 

θαη πνπ ζα θαηαηεζνχλ απφ ηνπο πξνζθέξνληεο ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία, ζα είλαη 

λφκηκα επηθπξσκέλα, θαη ε κεηάθξαζε ησλ ελ ιφγσ εγγξάθσλ κπνξεί λα γίλεη είηε 

απφ ηε κεηαθξαζηηθή ππεξεζία ηνπ Ξ.ΔΜ., είηε απφ ην αξκφδην πξνμελείν, είηε απφ 

δηθεγφξν θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ Θ.Ξνι.Γ. θαη 53 ηνπ Θψδηθα πεξί 

Γηθεγφξσλ, είηε απφ νξθσηφ κεηαθξαζηή ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο, αλ πθίζηαηαη ζηε 

ρψξα απηή ηέηνηα ππεξεζία. 

Δπηηξέπεηαη αληίζηνηρα ε θαηάζεζε νηνπδήπνηε δεκφζηνπ εγγξάθνπ θαη 
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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. 

Πηηο πεξηπηψζεηο πνπ κε ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο ή ηελ πξνζθνξά ππνβάιινληαη 

ηδησηηθά έγγξαθα, απηά γίλνληαη απνδεθηά είηε θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηάμεηο 

ηνπ λ. 4250/2014 (Α΄ 94) είηε θαη ζε απιή θσηνηππία, εθφζνλ ζπλππνβάιιεηαη 

ππεχζπλε δήισζε, ζηελ νπνία  βεβαηψλεηαη ε αθξίβεηά ηνπο θαη ε νπνία θέξεη 

ππνγξαθή κεηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο. 

 

Δλεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα - εηαηξηθά ή κε - κε εηδηθφ 

ηερληθφ πεπιεσόμενο κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζε άιιε γιψζζα (π.ρ. αγγλική) ρσξίο 

λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή. 

Θάζε κνξθήο επηθνηλσλία κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, θαζψο θαη κεηαμχ απηήο θαη ηνπ 

αλαδφρνπ, ζα γίλνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Α. Νη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία ζπληάζζνληαη ζηελ 

ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή 

γιψζζα. 

Β. Πε πεξίπησζε πνπ απφ ηνπο εηδηθνχο φξνπο ή ηελ ηερληθή πεξηγξαθή θαη ηηο 

πξνδηαγξαθέο ησλ πιηθψλ, δεηνχληαη PROSPECTUS, ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια 

έληππα κε εηδηθφ ηερληθφ πεξηερφκελν θιπ, απηά ππνβάιινληαη ζχκθσλα κε ηα 

αλαγξαθφκελα ζηνπο εηδηθνχο απηνχο φξνπο θαη ηελ ηερληθή πεξηγξαθή. Αλ δελ 

νξίδνπλ αιιηψο, απηά ππνβάιινληαη θαηά πξνηεξαηφηεηα ζηελ Διιεληθή γιψζζα. 

Γεπηεξεπφλησο, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο ηνπο ζηελ Αγγιηθή γιψζζα ρσξίο 

κεηάθξαζε ζηελ Διιεληθή γιψζζα, κε ηελ επηθχιαμε φηη αλ δεηεζεί απφ ηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή, νη ζπκκεηέρνληεο, επί πνηλήο απνξξίςεσο, έρνπλ ηελ ππνρξέσζε 

εληφο ηαρζείζαο πξνζεζκίαο, λα πξνζθνκίζνπλ επηζήκσο κεηαθξαζκέλα ζηελ 

Διιεληθή γιψζζα ηα παξαπάλσ ηερληθά θπιιάδηα, PROSPECTUS, έληππα, θιπ. 

Δηδηθά, ηα αιινδαπά ηδησηηθά έγγξαθα κπνξνχλ λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή 

ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα επηθπξσκέλε είηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηά ηηο 

δηαηάμεηο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο είηε απφ πξφζσπν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία 

έρεη ζπληαρζεί ην έγγξαθν. 

Ρπρφλ ελζηάζεηο ππνβάιινληαη ζηελ 

ειιεληθή γιψζζα. 

 

ΙνηπΨ ζηνηρεΫα 
Νη πξνζθνξέο ππνγξάθνληαη θαη κνλνγξαθνχληαη αλά θχιιν απφ ηνλ νηθνλνκηθφ 
θνξέα ή ζε πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ, απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν απηψλ. 
Ζ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη 
ππνρξεσηηθά 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. 

Ρα  δεκφζηα  θαη ηδησηηθά  έγγξαθα, θαζψο  θαη ηα αιινδαπά δεκφζηα  έγγξαθα  

ππνβάιινληαη θαη γίλνληαη απνδεθηά, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην 

άξζξν 1 ηνπ Λ.4250/2014 

Κε ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηεθκαίξεηαη φηη νη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ ιάβεη 

γλψζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ινηπψλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο. 

 

ΔΓΓΖΠΔΗΠ  (Άπθπο 72 Ν. 4782/2021 

 

Νη εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα ηνπ άξζξνπ 72 παξ. 3 θαη 

εθφζνλ δελ είλαη δηαηππσκέλεο ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ζα ζπλνδεχνληαη απφ 

επίζεκε κεηάθξαζε. 

Δγγχεζε ζπκκεηνρήο: Γελ απαηηεΫηαη. 

Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο.  ΑπαηηεΫηαη. 

«Νη αλαζέηνπζεο αξρέο δεηνχλ απφ ηνλ αλάδνρν ηεο ζχκβαζεο λα παξάζρεη 

«εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο», ζε πνζνζηφ επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο ή 

ηνπ ηκήκαηνο ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα δηθαηψκαηα 
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πξναίξεζεο. Ρν πνζνζηφ απηφ θαζνξίδεηαη γηα ηηο πξνκήζεηεο θαη ηηο ππεξεζίεο ζε 

ηέζζεξα ηνηο εθαηφ (4%) θαη γηα ηα έξγα θαη ηηο κειέηεο ζε πέληε ηνηο εθαηφ (5%). Ζ 

εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαηίζεηαη κέρξη θαη ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ». 

 

   

ΡΗΚΔΠ 

1.1. Νη ηηκέο ζα αλαγξάθνληαη δε νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο. 

1.2. Νη ηηκέο ζα δίδνληαη σο εμήο:           

         Η.  Ρηκή κε θξαηήζεηο ρσξίο Φ .Ξ .Α. 

       Ζ ηηκή κε θξαηήζεηο ρσξίο Φ .Ξ. Α. ζα ιακβάλεηαη γηα ηελ ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ.  

Ρηκέο νη νπνίεο ππεξβαίλνπλ ηελ πξνυπνινγηζζείζα ηηκή αλά είδνο ζα απνξξίπηνληαη σο 

απαξάδεθηεο. 

 

1.3. Ζ αλαγξαθή ηεο ηηκήο ζε ΔΟΥ, κπνξεί λα γίλεηαη κε δχν ή θαη πεξηζζφηεξα δεθαδηθά 

ςεθία (άλεπ νξίνπ), εθφζνλ ρξεζηκνπνηείηαη ζε ελδηάκεζνπο ππνινγηζκνχο. Ρν γεληθφ 

ζχλνιν ζηξνγγπινπνηείηαη ζε δπν δεθαδηθά ςεθία, πξνο ηα άλσ εάλ ηo ηξίην δεθαδηθφ 

ςεθίν είλαη ίζν ή κεγαιχηεξν ηνπ πέληε θαη πξνο ηα θάησ εάλ είλαη κηθξφηεξν ηνπ 

πέληε. 

1.4. Δθόζνλ από ηελ πξνζθνξΨ δελ πξνθύπηεη κε ζαθΪλεηα ε πξνζθεξόκελε 

ηηκΪ, ε πξνζθνξΨ απνξξΫπηεηαη σο απαξΨδεθηε. 

1.5. ΞξνζθνξΩο πνπ ζα ζΩηνπλ όξν αλαπξνζαξκνγΪο ηεο ηηκΪο απνξξΫπηνληαη 

σο απαξΨδεθηεο. 

1.6. Δάλ ζην δηαγσληζκφ νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη ππεξβνιηθά ρακειέο ζα εμεηάδνληαη 

ιεπηνκεξψο νη πξνζθνξέο πξηλ ηελ έθδνζε απφθαζεο θαηαθχξσζεο. Γηα ηνλ ζθνπφ 

απηφ ζα δεηεζνχλ απφ ηνλ πξνζθέξνληα λα παξαζρεζνχλ εγγξάθσο νη αλαγθαίεο 

δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ ραξαθηήξα ηεο δηαδηθαζίαο, φπσο απηά 

νξίδνληαη θαη ζηα αξ. 88-89 ηνπ Λ.4412/2016 . 

1.7. Όηαλ νη πξνζθνξέο θαίλνληαη αζπλήζηζηα ρακειέο ζε ζρέζε κε ηα αγαζά ή ηηο 

ππεξεζίεο, νη αλαζέηνπζεο αξρέο απαηηνχλ απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα εμεγήζνπλ 

ηελ ηηκή ή ην θφζηνο πνπ πξνηείλνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο, εληφο απνθιεηζηηθήο 

πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο. Αλ νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ αληαπνθξηζεί ζηε ζρεηηθή πξφζθιεζε ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο εληφο ηεο άλσ πξνζεζκίαο θαη δελ ππνβάιιεη εμεγήζεηο, ε πξνζθνξά 

ηνπ απνξξίπηεηαη Υο κε θαλνληθή απνξξίπηεηαη ε πξνζθνξά, εάλ δηαπηζηψζνπλ φηη είλαη 

αζπλήζηζηα ρακειή, δηφηη δελ ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ηζρχνπζεο ππνρξεψζεηο ηεο παξ. 2 

ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Λ. 4412/2016. 

 

ΘΑΡΑΘΟΥΠΖ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ  

 Ζ θαηαθχξσζε γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 103 - 105 ηνπ Λ. 4412/2016 σο 

έρνπλ ηξνπνπνηεζεί κε ηα άξζξα 43 -45 Λ. 4782/2021). Ζ αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ηελ 

απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη 

αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ έιαβαλ κέξνο ζηε 
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δηαδηθαζία αλάζεζεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, εθηφο απφ ηνπο νξηζηηθψο απνθιεηζζέληεο θαη ηδίσο, 

φζνπο απνθιείζηεθαλ νξηζηηθά δπλάκεη ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 72, ηνπ Λ. 4412/2016 κε θάζε 

πξφζθνξν ηξφπν. Ζ απφθαζε θαηαθχξσζεο θαζίζηαηαη νξηζηηθή, εθφζνλ ζπληξέμνπλ νη  

πξνυπνζέζεηο ηεο παξ. 3 άξζξν 105 Λ. 4412/2016 σο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε άξζξν 45 Λ. 

4782/2021). 

ΘΑΡΑΟΡΗΠΖ ΠΚΒΑΠΖΠ 

Κεηά απφ ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο (παξ. 3, άξζξν 105 Λ. 4412/2016 

σο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε άξζξν 45 Λ. 4782/2021), ε αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί ηνλ 

αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ζέηνληάο ηνπ πξνζεζκία 

δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο πξφζθιεζεο (παξ. 4 

άξζξν 105 Λ. 4412/2016 σο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε άξζξν 45 Λ. 4782/2021). Ζ πξφζθιεζε 

ηεο παξ. 4 απεπζχλεηαη ην αξγφηεξν εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο εμήληα (60) εκεξψλ απφ 

ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο Απφθαζεο θαηαθχξσζεο κε ηελ επηθχιαμε ησλ νξηδφκελσλ ηελ παξ. 

8 ηνπ ελ ιφγσ άξζξνπ. Ζ ζχκβαζε ζεσξείηαη ζπλαθζείζα κε ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 

πξφζθιεζεο ηεο παξ. 4 ζηνλ αλάδνρν ( πξνζέιεπζεο γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ) 

ΣΟΝΛΝΠ-ΡΟΝΞΝΠ ΞΙΖΟΥΚΖΠ 

Υο πξνο ηνλ ηξφπν πιεξσκήο θαη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ πιεξσκή ηνπ 

αλαδφρνπ ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αξ. 200 ηνπ Λ. 4412/2016. 

 

Ν ΘΝΗΛΝΠ  ΓΗΝΗΘΖΡΖΠ 

 

 

 

ΖΙΗΑΠ ΓΑΙΑΦΛΑΠ 
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                       ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Β’ (ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ) 

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΥΟΤ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΕΤΗ 

ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΜΗΥΑΝΟΣΕΥΝΙΣΗ / ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ ΜΗΥΑΝΙΚΟΤ ΣΟΤ Γ. Ν. 

ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ  
 

ΓΔΝΗΚΑ 

Ζ παξνύζα ηερληθή πεξηγξαθή αθνξά ηελ αλάδεημε Αλαδόρνπ παξνρήο ππεξεζηώλ ζπληήξεζεο 

θαη επηζθεπήο εγθαηαζηάζεσλ εξγαζηώλ κεραλνηερλίηε / πξαθηηθνύ κεραληθνύ ηνπ Γ. Ν. Παίδσλ 

Πεληέιεο, γηα ηελ επηηήξεζε, ηελ πξνιεπηηθή θαη επηζθεπαζηηθή ζπληήξεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ. Καηά ην ελ ιόγσ ρξνληθό δηάζηεκα, ν Αλάδνρνο ζα είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηαζέηεη 

όζνπο ηερλίηεο απαηηνύληαη τουλάχιστον ένας, πξσηλέο ώξεο, ζε 8σξε βάζε γηα όιεο ηηο εξγάζηκεο 

εκέξεο ηνπ έηνπο, πέξαλ ηνπ ππεξεηνύληνο κνλίκνπ πξνζσπηθνύ ηνπ Ννζνθνκείνπ.  

Χο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Ννζνθνκείνπ λννύληαη ην ζύλνιν ησλ ειεθηξνκεραλνινγηθώλ 

εγθαηαζηάζεσλ, ησλ κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπώλ, ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Παίδσλ Πεληέιεο.  

πλνπηηθά νη ειεθηξνκεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ν εμνπιηζκόο απνηειείηαη από:  

ΚΛΗΜΑΣΗΜΟ: Αληιίεο, Πύξγνη Φύμεσο, Σνπηθέο Μνλάδεο Κιηκαηηζκνύ Fan-Coils,  (βάζεηο, έδξαλα, 

βάλεο, ξνπιεκάλ, ζηππηνζιίπηεο θιπ). 

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΦΤΞΖ: Αληιίεο, Κπθινθνξεηέο, Φύθηεο πόζηκνπ Νεξνύ, Γίθηπα σιελώζεσλ λεξνύ 

(βάζεηο, έδξαλα, βάλεο, ξνπιεκάλ, ζηππηνζιίπηεο θιπ). 

ΘΔΡΜΑΝΖ ΜΔ ΕΔΣΟ ΝΔΡΟ: Αληιίεο, Κπθινθνξεηέο, Θεξκαληηθά ώκαηα, Γνρεία Γηαζηνιήο, 

Λέβεηεο Νεξνύ Θέξκαλζεο, Θεξκαληήξεο Εεζηνύ Νεξνύ Υξήζεο Boilers (βάζεηο, έδξαλα, βάλεο, 

ξνπιεκάλ, ζηππηνζιίπηεο θιπ). 

ΑΣΜΟ: Αληιίεο, Κπθινθνξεηέο, Δμαξηήκαηα Αηκνύ, Γνρεία πκππθλσκάησλ (βάζεηο, έδξαλα, 

βάλεο, ξνπιεκάλ, ζηππηνζιίπηεο θιπ).. 

ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ: Αληιίεο, Κπθινθνξεηέο, πζηήκαηα Δμνπδεηέξσζεο Λπκάησλ, Φξεάηηα, 

Αληιηνζηάζηα Απνρέηεπζεο (βάζεηο, έδξαλα, βάλεο, ξνπιεκάλ, ζηππηνζιίπηεο θιπ). 

ΤΓΡΔΤΖ: Αληιίεο, Κπθινθνξεηέο, Γεμακελέο Νεξνύ, Πηεζηηθά πγθξνηήκαηα Ύδξεπζεο (βάζεηο, 

έδξαλα, βάλεο, ξνπιεκάλ, ζηππηνζιίπηεο θιπ). 

ΑΡΓΔΤΖ: Αληιίεο, Κπθινθνξεηέο, Πεγάδηα, Αληιηνζηάζηα (βάζεηο, έδξαλα, βάλεο, ξνπιεκάλ, 

ζηππηνζιίπηεο θιπ).. 

ΠΤΡΑΦΑΛΔΗΑ: Αληιίεο, Κπθινθνξεηέο, Κεληξηθά πζηήκαηα Καηάζβεζεο, Σνπηθά πζηήκαηα 

Καηάζβεζεο, Πηεζηηθά πγθξνηήκαηα Ππξόζβεζεο, Ππξνζβεζηηθέο Φσιηέο (βάζεηο, έδξαλα, βάλεο, 

ξνπιεκάλ, ζηππηνζιίπηεο θιπ).  

ΠΛΤΖ-ΗΜΑΣΗΜΟ: Μεραληθά Μέξε (βάζεηο, έδξαλα θαη ινηπά εμαξηήκαηα). 

ΔΣΗΑΖ: Μεραληθά Μέξε (βάζεηο, έδξαλα θαη ινηπά εμαξηήκαηα). 

ΥΔΗΡΟΤΡΓΔΗΑ: Μεραληθά Μέξε (βάζεηο, έδξαλα θαη ινηπά εμαξηήκαηα). 

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ: Γ Μεραληθά Μέξε (βάζεηο, έδξαλα θαη ινηπά εμαξηήκαηα). 

Πεδίν εθαξκνγήο ηεο ζύκβαζεο ζεσξνύληαη όια ηα κεραληθά κέξε ησλ πξναλαθεξνκέλσλ 

εγθαηαζηάζεσλ, αλεμαξηήησο κεγέζνπο. 

Ζ πξνιεπηηθή, ή επηζθεπαζηηθή ζπληήξεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ, θαζώο θαη ε εθηέιεζε ησλ βαξδηώλ 

ζα γίλεηαη από κεραλνηερλίηεο, ζύκθσλα κε ην ΠΓ 115/2012 θαη ην ζρεηηθό ΦΔΚ 200/Α’/17.10.2012, 

ή από  πξαθηηθνύο κεραληθνύο. 

 

ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

I. Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα αλαιάβεη ηελ παξνρή ππεξεζηώλ θάιπςεο ππεξεζηώλ 

πξνιεπηηθήο θαη επηζθεπαζηηθήο ζπληήξεζεο, κε πξνζσπηθό πνπ ζα δηαζέηεη ηα 

πξναλαθεξζέληα ζηελ πξνεγνύκελε παξάγξαθν πξνζόληα θαη ζα εθηειεί νθηάσξεο βάξδηεο ηηο 

πξσηλέο ώξεο, εξγαζίκσλ εκεξώλ. Λόγσ ηεο ηδηαηηεξόηεηαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ, αιιά θαη ηεο 

θξηζηκόηεηαο σο πξνο ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπο, ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δειώζεη 

εμαξρήο ηα ζπγθεθξηκέλα άηνκα, ηα νπνία ζα εθηεινύλ ηηο ελ ιόγσ βάξδηεο θαη ηα νπνία δελ ζα 

αληηθαηαζηαζνύλ από άιια (πέξαλ ησλ δεισζέλησλ), θαζ' όιε ηε δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο. Οη 

ηερληθνί ηνπ Αλαδόρνπ πνπ ζα εθηεινύλ βάξδηα ζα αλήθνπλ ζην κόληκν πξνζσπηθό ηνπ θαη ζα 

ππνγξάθνπλ ζε εηδηθό παξνπζηνιόγην. 

II. Ο Αλάδνρνο ζα είλαη ππεύζπλνο γηα ηε ζσκαηηθή αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ. Δπίζεο ζα 

είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ πηζηή ηήξεζε ησλ σξαξίσλ θαη ηελ πιήξε ελεκέξσζε ησλ βηβιίσλ 

ζπληήξεζεο, πνπ πξνβιέπεηαη από ηελ θείκελε λνκνζεζία. 
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III. Ο Αλάδνρνο ζα ιακβάλεη γλώζε ηνπ κεληαίνπ πξνγξάκκαηνο απαζρόιεζεο, ην νπνίν ζα 

ηνπ θνηλνπνηείηαη κε ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν (e-mail), θαη ζα θξνληίδεη γηα ηελ πηζηή εθαξκνγή 

ηνπ. ε πεξίπησζε απνπζίαο ελόο εξγαδνκέλνπ, ν Αλάδνρνο ζα θξνληίδεη λα ηνλ αληηθαζηζηά, 

θαιύπηνληαο ηε βάξδηα κε άιινλ εξγαδόκελν κε ηα ίδηα πξνζόληα θαη ελεκεξώλνληαο εγγξάθσο 

ηελ Σερληθή Τπεξεζία. Όιν ην πξνζσπηθό ηνπ Αλαδόρνπ ζα έρεη ηα θαηάιιεια πξνζόληα θαη 

ηελ νξηδόκελε από ηελ θείκελε λνκνζεζία άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο. Δπίζεο ν Αλάδνρνο 

είλαη ππνρξεσκέλνο λα αληηθαζηζηά ην πξνζσπηθό ηνπ κε άιιν, ζε πεξίπησζε πνπ απηό 

απαηηεζεί από ην Ννζνθνκείν. Καζ' όιε ηε δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο ν Αλάδνρνο είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα δηαζέηεη ζην Ννζνθνκείν ην πξνζσπηθό πνπ έρεη δειώζεη. Γηα νπνηαδήπνηε 

αιιαγή ηνπ πξνζσπηθνύ, ή ησλ βαξδηώλ ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ απηό ζα εθηειεί, ζα πξέπεη λα 

γίλεη εγγξάθσο από πιεπξάο ηνπ Αλαδόρνπ θαη λα ππάξρεη ε ζύκθσλε έγγξαθε γλώκε ηεο 

Σερληθήο Τπεξεζίαο. 

IV. ε πεξίπησζε κε αληηθαηάζηαζεο ηνπ πξνζσπηθνύ ζα πξαγκαηνπνηείηαη ε αληίζηνηρε 

απνκείσζε. 

V. ε πεξίπησζε καθξνρξόληαο αζζέλεηαο, απόιπζεο, ή παξαίηεζεο εξγαδνκέλσλ, ν 

Αλάδνρνο δύλαηαη λα αληηθαηαζηήζεη έλα, ή πεξηζζόηεξα άηνκα, κε άιινλ ή άιινπο 

εξγαδόκελνπο, κε ηα ίδηα πξνζόληα, εθόζνλ πξαγκαηνπνηεζεί ε δεθαήκεξε εθπαίδεπζή ηνπο. ε 

πεξίπησζε απιήο αζζέλεηαο, ή άιιεο δηθαηνινγεκέλεο απνπζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ, ν Αλάδνρνο 

είλαη ππνρξεσκέλνο λα αληηθαηαζηήζεη απηνύο κε άιινπο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ θαηαηεζεηκέλν 

θαηάινγν εξγαδνκέλσλ. Θα πξέπεη λα δηαζέηεη ζην κόληκν πξνζσπηθό ηνπ, ηνπιάρηζηνλ δύν 

αδεηνύρνπο κεραλνηερλίηεο ή πξαθηηθνύο κεραληθνύο αληίζηνηρσλ πξνζόλησλ, γηα ηελ 

δπλαηόηεηα θάιπςεο θαη άκεζεο αλαπιήξσζεο ηνπ κεραλνηερλίηε βάξδηαο ζε νπνηαδήπνηε 

πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ (άδεηα, αλαξξσηηθή, έθηαθηεο απνπζίεο θιπ). Γηα όιεο ηηο αλσηέξσ 

αιιαγέο ζα πξνεγείηαη έγγξαθε ελεκέξσζε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο. 

VI. Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα κεξηκλά ώζηε ην πξνζσπηθό ηνπ λα ηεξεί εκεξνιόγην 

ζπληήξεζεο. ην εκεξνιόγην ζα αλαγξάθνληαη όια ηα ζπκβάληα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο βάξδηαο, 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηελ θαζεκεξηλή θαηάζηαζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ, θαζώο θαη πξνηάζεηο 

θαη παξαηεξήζεηο γηα ηε βειηίσζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ. Σέινο ζα θαηαρσξνύληαη όιεο νη 

παξαηεξνύκελεο βιάβεο θαη αλσκαιίεο, θαζώο θαη νη εξγαζίεο πνπ γίλνληαη γηα ηελ άξζε απηώλ. 

Σν εκεξνιόγην ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη ζην γξαθείν ησλ ηερληηώλ βάξδηαο, λα ζεσξείηαη άπαμ 

ηεο εβδνκάδνο από ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ Σκήκαηνο Ζ/Μ Δγθαηαζηάζεσλ θαη λα είλαη αλά πάζα 

ζηηγκή ζηε δηάζεζε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο. 

VII. Σν πξνζσπηθό ηνπ Αλαδόρνπ, είλαη ππνρξεσκέλν λα παξέρεη όιεο ηηο ππεξεζίεο ειέγρνπ, 

ζπληήξεζεο θαη απνθαηάζηαζεο βιαβώλ κηθξήο έθηαζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, 

ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ησλ θαηαζθεπαζηώλ θαη ηνπο θαλόλεο ηεο ηέρλεο θαη ηεο επηζηήκεο, 

ηνπο θαλνληζκνύο ηνπ Διιεληθνύ Κξάηνπο, ησλ εγθεθξηκέλσλ Δζληθώλ Πξνδηαγξαθώλ, αιιά θαη 

ησλ πξνδηαγξαθώλ ηνπ ΣΔΔ, ηνπ ΔΛΟΠ θαη ησλ Οξγαληζκώλ Κνηλήο Χθέιεηαο.   

VIII. Με ηνλ όξν πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ελλνείηαη ν ζε ηαθηά δηαζηήκαηα θαη ζύκθσλα κε ηηο 

νδεγίεο ησλ θαηαζθεπαζηώλ, ή ηεο επίβιεςεο, πεξηνδηθόο θαη ζπζηεκαηηθόο έιεγρνο, ε 

αληηθαηάζηαζε θαη ζπκπιήξσζε ιηπαληηθώλ, νη κεηξήζεηο, ξπζκίζεηο θαζώο θαη θάζε έιεγρνο θαη 

παξνρή θαηαιιήισλ νδεγηώλ γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο εύξπζκεο, νκαιήο θαη θαλνληθήο 

ιεηηνπξγίαο ησλ κεραληθώλ κεξώλ ηνπ ειεθηξνκεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ θαη ησλ 

κεραλεκάησλ, πιελ ηνπ ηαηξνηερλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ. ηελ πξνιεπηηθή ζπληήξεζε αλήθεη θαη 

ε έγθαηξε ζπλελλόεζε Αλαδόρνπ θαη Ννζνθνκείνπ γηα πξνγξακκαηηζκό θαη εθηέιεζε εξγαζηώλ 

κεγαιύηεξεο έθηαζεο ή αληηθαηάζηαζεο θζαξκέλσλ εμαξηεκάησλ. ηηο πεξηπηώζεηο απηέο θαη 

πξνθεηκέλνπ λα ιακβάλνληαη ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ δηαθόξσλ 

πξνβιεκάησλ ιεηηνπξγίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ, θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ 

(π.ρ. δηαθνπή ιεηηνπξγίαο αληιίαο θιπ, ζε θάπνην ηκήκα ή πηέξπγα ηνπ Ννζνθνκείνπ), ζα 

εθδίδεηαη από ηε Γηεύζπλζε Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ αλαθνίλσζε πνπ ζα 

θαζνξίδεη ην ρξνληθό δηάζηεκα θαηά ην νπνίν ζα εθηειείηαη ε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία, πνπ ζα 

θνηλνπνηείηαη ζηηο αληίζηνηρεο Τπεξεζίεο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ηνλ Αλάδνρν. 

IX. Με ηνλ όξν επηζθεπαζηηθή ζπληήξεζε ελλνείηαη όηη ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη όιεο νη 

εξγαζίεο πνπ αθνξνύλ επηζθεπέο βιαβώλ κηθξήο έθηαζεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο, ε έγθαηξε αιιαγή 

θζαξηώλ εμαξηεκάησλ, όπσο πάζεο θύζεσο κεραληθώλ κεξώλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ έρνπλ 
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πξναλαθεξζεί  θαη κε όηη πξνο ηνύην από ηερληθήο απόςεσο απαηηείηαη (βάζεηο, έδξαλα θιπ.). 

Δπίζεο ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη νπνηαδήπνηε επηζθεπή βιαβώλ κηθξήο έθηαζεο ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο. Σέινο ζπκπεξηιακβάλεηαη ε νπνηαδήπνηε αλαγθαία ελέξγεηα γηα ηελ αλίρλεπζε 

θαη ηελ απνθαηάζηαζε ησλ θάζε είδνπο βιαβώλ γηα ηελ απξόζθνπηε, αδηάιεηπηε θαη αζθαιή 

ιεηηνπξγία ησλ ειεθηξνκεραλνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, αιιά θαη ε ζπκκεηνρή 

ζε εθηέιεζε κηθξώλ, έξγσλ εηδηθόηεηαο κεραλνηερληηώλ/ πξαθηηθώλ κεραληθώλ, εληόο ησλ 

λνζνθνκεηαθώλ κνλάδσλ. Ζ επηζθεπαζηηθή ζπληήξεζε ζα εθηειείηαη ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο 

Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ, αιιά θα ηηο νδεγίεο ησλ εξγνζηαζίσλ θαηαζθεπήο ηνπ 

ειεθηξνκεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ. Σα αλαιώζηκα πιηθά θαη αληαιιαθηηθά ζα βαξύλνπλ ην 

λνζνθνκείν. ε πεξηπηώζεηο ζνβαξήο ή εθηεηακέλεο βιάβεο πνπ κπνξεί λα δηαηαξάμεη ηελ 

εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Ννζνθνκείνπ, ή λα δεκηνπξγήζεη ζνβαξά πξνβιήκαηα, ζα εθδίδεηαη 

θαηεπείγνπζα αλαθνίλσζε-εληνιή από ηνλ εθάζηνηε ππεύζπλν ηνπ Ννζνθνκείνπ ε νπνία ζα 

πιεξώλεηαη μερσξηζηά, θαηόπηλ θνζηνινγίνπ θαη έγθξηζεο από ηελ ππεξεζία. 

X. Ο Αλάδνρνο εγγπάηαη όηη νη εξγαζίεο ζα εθηεινύληαη από ην πξνζσπηθό ηνπ κε πξνζνρή θαη 

επηκέιεηα. Δπίζεο ζα είλαη ππεύζπλνο έλαληη ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα ηελ παξαθνινύζεζε, ζην 

κέξνο πνπ ηνπ αλαινγεί, ηνπ κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ ηνπ Ννζνθνκείνπ, κε ηελ εμαζθάιηζε 

ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ή ζπζθεπώλ θαη κεραλεκάησλ, ηελ απνθαηάζηαζε 

νπνηαζδήπνηε βιάβεο θαζεκεξηλά, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο βάξδηαο ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ ζηόρνο 

είλαη ε πιήξεο θαη αδηάιεηπηε ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ. Πιελ ησλ αλσηέξσ ζα 

εμαζθαιίδεη θαη ηε δηαηήξεζε ζε θαιή θαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία θάζε κεραλνινγηθνύ κέξνπο ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ θαη κεραλεκάησλ ζηνπο ρώξνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ. Από ηα αλσηέξσ 

κεραλήκαηα εμαηξνύληαη απηά πνπ νξίδνληαη σο ηαηξνηερλνινγηθόο εμνπιηζκόο. 

XI. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηαζέηεη ηερληθό γηα ηελ επηζθεπή εθηάθησλ βιαβώλ, 

εληόο 2 ώξώλ από ηελ θιήζε, θαζ’ όιν ην 24σξν ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Κ θαη αξγηώλ, 

ρσξίο επηπιένλ ακνηβή. 

XII. ε πεξίπησζε βιάβεο πνπ νδεγεί ζε δηαθνπή νπνηαζδήπνηε ζεκαληηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

Ννζνθνκείνπ, σο θαη εγθαηαζηάζεσλ πνπ άπηνληαη ηεο αζθαιείαο ησλ αζζελώλ θαη ησλ 

εξγαδνκέλσλ, ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηαζέζεη άκεζα όιν ην πξνζσπηθό πνπ ζα 

ηνπ δεηεζεί από ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Ννζνθνκείνπ, γηα ηελ ηαρύηεξε δπλαηή 

απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο.  

XIII. Σν πξνζσπηθό ηνπ Αλαδόρνπ δελ κπνξεί λα απνκαθξύλεηαη από ην Ννζνθνκείν θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο βάξδηαο ηνπ. 

XIV. Σν πξνζσπηθό ηνπ Αλαδόρνπ ζα πξέπεη λα έρεη ζπλερή θαη αξκνληθή ζπλεξγαζία κε ην 

κόληκν πξνζσπηθό ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη κε ηηο ινηπέο εηδηθόηεηεο ηνπ ηερληθνύ πξνζσπηθνύ. Θα 

πξέπεη επίζεο λα ζπλεξγάδεηαη αξκνληθά κε ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη λα 

αθνινπζεί ηηο ππνδείμεηο ησλ αξκνδίσλ πξντζηακέλσλ ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο. 

XV. Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα εθνδηάζεη ην πξνζσπηθό ηνπ κε ηα απαξαίηεηα εξγαιεία, 

όξγαλα, ζπζθεπέο θαη γεληθά ηα απαξαίηεηα κέζα πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ εξγαζία. 

XVI. Καζ' όιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ ζπκβαηηθώλ ηνπ ππνρξεώζεσλ ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη 

λα ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Ννζνθνκείνπ, ππνρξενύηαη δε λα ιακβάλεη 

ππ' όςε ηνπ νηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο ηεο ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ησλ ππεξεζηώλ. Ο 

Αλάδνρνο ζα είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά ππεύζπλνο γηα ηε ζπλερή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε 

ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ, ζηελ ηήξεζε ηεο εθάζηνηε ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο πνπ δηέπεη ηελ θαιή, 

αζθαιή θαη εύξπζκε ιεηηνπξγία ησλ κεραληθώλ κεξώλ ησλ ειεθηξνκεραλνινγηθώλ 

εγθαηαζηάζεσλ θαη γεληθώο ησλ κεραλνινγηθώλ κεξώλ ησλ ινηπώλ κεραλνινγηθώλ 

εγθαηαζηάζεσλ, θαζώο θαη ησλ κεραλεκάησλ. 

XVII. Ο Αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεύζπλνο γηα θάζε θίλδπλν πνπ ζηξέθεηαη θαηά ηεο 

δσήο, πγείαο, ζσκαηηθήο αθεξαηόηεηαο, πεξηνπζίαο θαη νπνησλδήπνηε άιισλ πξνζσπηθώλ ή 

πεξηνπζηαθώλ πιηθώλ ή άιισλ αγαζώλ παληόο ηξίηνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ πξνζσπηθνύ 

ηνπ Ννζνθνκείνπ, ησλ αζζελώλ, ησλ επηζθεπηώλ, ηνπ εμνπιηζκνύ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ, ν νπνίνο θίλδπλνο πξνέξρεηαη από ηελ πιεκκειή εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ 

πξνζσπηθνύ ηνπ θαη ηε κε ηήξεζε ησλ ζπκβαηηθώλ ηνπ ππνρξεώζεσλ. Ο Αλάδνρνο είλαη 

απνθιεηζηηθά ππεύζπλνο γηα θάζε δεκηά ή βιάβε ε νπνία ζα πξνθιεζεί από εξγαηηθό αηύρεκα 

ζην πξνζσπηθό ηνπ. Δίλαη ππνρξεσκέλνο λα απαιιάμεη ην Ννζνθνκείν από θάζε πιεξσκή γη' 

απηέο ηηο δεκηέο ή βιάβεο θαζώο θαη γηα θάζε απαίηεζε, ελέξγεηα, έμνδα θαη επηβαξύλζεηο 

ζρεηηθέο κε απηέο, εθηόο αλ ε δεκηά ή βιάβε πξνθύςεη από ελέξγεηα ή ππαηηηόηεηα ηνπ 

Ννζνθνκείνπ. 
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XVIII. Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αζθαιίδεη θαηά αηπρεκάησλ ζε αζθαιηζηηθέο 

εηαηξείεο, αλαγλσξηζκέλεο από ην Διιεληθό Γεκόζην, ην πξνζσπηθό πνπ απαζρνιεί ζην 

Ννζνθνκείν, εθόζνλ απηό δελ ππάγεηαη ζηηο θνηλσληθέο αζθαιίζεηο, νύηε θαιύπηεηαη ε αζθάιηζε 

απηή κε ηηο πάζεο θύζεσο εηζθνξέο πνπ επηβάιινληαη από ην Νόκν γηα ηνπο αζθαιηζηηθνύο 

νξγαληζκνύο, γηα ηηο νπνίεο εηζθνξέο επζύλεηαη θαη επηβαξύλεηαη απνθιεηζηηθά ν Αλάδνρνο θαη ε 

αληίζηνηρε δαπάλε ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ ακνηβή ηνπ. Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα ηεξεί όινπο 

ηνπο ζρεηηθνύο λόκνπο γηα ηελ εξγαζία (εξγαηηθή λνκνζεζία), ηηο ακνηβέο, ην σξάξην εξγαζίαο, 

ηηο θνηλσληθέο παξνρέο θαη απνδεκηώζεηο, ηνπο θόξνπο θιπ θαη ζα επζύλεηαη έλαληη ησλ 

Διιεληθώλ Αξρώλ γηα ηελ ηήξεζε θάζε ππνρξέσζεο πνπ πξνθύπηεη από απηέο. Ο Αλάδνρνο 

νθείιεη λα εθπιεξώλεη όιεο ηνπ ηηο ππνρξεώζεηο απέλαληη ζην Γεκόζην, ζηνπο αζθαιηζηηθνύο 

θνξείο θαη ζε θάζε ηξίην. Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα θξνληίδεη ώζηε ην πξνζσπηθό ηνπ λα ηεξεί 

ερεκύζεηα ζρεηηθά κε ηα δεηήκαηα πνπ ππέπεζαλ ζηελ αληίιεςή ηνπο, θαηά ηελ άζθεζε ησλ 

θαζεθόλησλ ηνπο. 

XIX. Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα γλσζηνπνηήζεη εγγξάθσο ζην απαζρνινύκελν 

πξνζσπηθό ηνπ, όηη ην Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκά λα ειέγρεη, κέζσ ησλ αξκνδίσλ 

νξγάλσλ, ηηο απνζθεπέο ηνπο θαηά ηελ απνρώξεζή ηνπο, εάλ απηό θξηζεί αλαγθαίν.  

XX. Σν πξνζσπηθό ηνπ Αλαδόρνπ ζα πξέπεη λα γλσξίδεη άςνγα ηελ Διιεληθή γιώζζα, ώζηε 

λα επηηπγράλεηαη ε θαιύηεξε δπλαηή επηθνηλσλία κε ην πξνζσπηθό ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη κε 

ηξίηνπο. Αιινδαπνί κπνξνύλ λα εξγάδνληαη κόλνλ εθόζνλ έρνπλ ηα απαξαίηεηα έγγξαθα 

παξακνλήο θαη εξγαζίαο ζηελ Διιάδα, αιιά θαη ηηο πηζηνπνηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη από ην 

λόκν. 

XXI. Απαγνξεύεηαη ε εθρώξεζε ζε ηξίην πξόζσπν ησλ ζπκβαηηθώλ ππνρξεώζεσλ ηνπ 

Αλαδόρνπ (ππεξγνιαβία), θαζώο θαη ε εθρώξεζε ή ελερπξίαζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ Αλαδόρνπ 

ζε νηνδήπνηε ηξίην θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν. 

XXII. Δάλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο ν Αλάδνρνο εθηειεί πιεκκειώο ηα θαζήθνληά ηνπ θαη 

δελ πιεξνί ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ, πνπ πξνθύπηνπλ από ηε ζύκβαζε, ην Ννζνθνκείν δύλαηαη λα 

εθαξκόζεη ζεηξά κέηξσλ, όπσο έγγξαθεο παξαηεξήζεηο ζην εκεξνιόγην ζπληήξεζεο, έγγξαθεο 

ζπζηάζεηο, δπζκελείο εθζέζεηο, απαηηήζεηο αληηθαηάζηαζεο πξνζσπηθνύ, πεξηθνπέο επί ηνπ 

ζπκβαηηθνύ ηηκήκαηνο ( απνκεηώζεηο ), απαίηεζε απνθαηάζηαζεο δεκηώλ εγθαηαζηάζεσλ ή 

εμνπιηζκνύ, απαίηεζε θαηαβνιήο απνδεκηώζεσλ θιπ. ε αθξαίεο παξαβηάζεηο ηεο ζύκβαζεο 

θαη εθόζνλ ν Αλάδνρνο δελ ζπκκνξθώλεηαη ζηηο ζπζηάζεηο θαη ηα άιια κέηξα πνπ ιακβάλεη ην 

Ννζνθνκείν, πξνβιέπεηαη ε θήξπμή ηνπ σο έθπησηνπ, κε παξαθξάηεζε ησλ εγγπεηηθώλ 

επηζηνιώλ θαη ηε ιήςε νπνηνλδήπνηε άιισλ κέηξσλ θαη ελεξγεηώλ (ελδίθσλ ή κε) πνπ ην 

Ννζνθνκείν ζα θξίλεη σο πξνζθνξόηεξα γηα ηελ πξνάζπηζε ησλ ζπκθεξόλησλ ηνπ. Ζ θήξπμε 

ηνπ Αλαδόρνπ σο έθπησηνπ, γίλεηαη κε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ, 

κεηά από αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο. 

XXIII. Δάλ ζην δηάζηεκα ηζρύνο ηεο ζύκβαζεο πνπ ζα ζπλαθζεί από ηνλ παξόληα δηαγσληζκό, 

θαηαθπξσζεί αληίζηνηρνο εηήζηνο δηαγσληζκόο, ε ζύκβαζε ζα ιήμεη απηόκαηα κε ηελ ππνγξαθή 

ηεο λέαο ζύκβαζεο. Δάλ κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο ηξνπνπνηεζνύλ νη ηερληθνί όξνη ηεο 

ζύκβαζεο, θαηά ηέηνηνλ ηξόπν ώζηε λα πξνθιεζεί νηθνλνκηθή κεηαβνιή ηεο ζπλνιηθήο δαπάλεο 

ηεο ζύκβαζεο, ηόηε ζα ππάξρεη αληίζηνηρε αλαπξνζαξκνγή, είηε επί πιένλ, είηε επί έιαηηνλ. 

ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΣΧΝ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΧΝ ΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΔΠΗ ΠΟΗΝΖ ΑΠΟΡΡΗΦΖ 

0 Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκό ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ πξνζθνξά γηα απιή 

βάξδηα, πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα γίλεη αλάδεημε ηνπ κεηνδόηε. 

1 Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκό ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ αλάιπζε θόζηνπο ησλ 

εξγαζηώλ  ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο εγθαηαζηάζεσλ ζύκθσλα κε ην Παξάξηεκα Γ’  

2 Σν κόληκν πξνζσπηθό ηνπ Αλαδόρνπ ζα πξέπεη λα είλαη θάηνρνο άδεηαο, κεραλνηερλίηε 

(ηερλίηεο κεραληθόο εγθαηαζηάζεσλ) ζύκθσλα κε ην ΠΓ 115/2012 θαη ηνπ ΦΔΚ 

200/Α’/17.10.2012 ή πξαθηηθνύ κεραληθνύ . Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα έρεη πξνβεί ζηελ 

αληηζηνίρηζε ησλ πθηζηακέλσλ αδεηώλ πξνζσπηθνύ ηνπ, αλ απηό δηαζέηεη παιαηέο άδεηεο, 

ζύκθσλα κε ηελ λνκνζεζία. 

3 Όιν ην απαηηνύκελν κόληκν πξνζσπηθό ηνπ Αλαδόρνπ πξέπεη λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ 

βεβαησκέλε πεληαεηήο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο ζε θαηαζθεπή ή ζπληήξεζε θαη επηηήξεζε ηεο 

θαιήο ιεηηνπξγίαο αλαιόγσλ εγθαηαζηάζεσλ (βηνκεραληθέο ή λνζνθνκεηαθέο εγθαηαζηάζεηο). Ζ 

εκπεηξία απηή ζα πξέπεη λα απνδεηρζεί κε αληίζηνηρεο βεβαηώζεηο ηνπ εξγνδόηε. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ 

ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΛΤΗ ΚΟΣΟΤ ΕΡΓΑΙΩΝ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΙΩΝ ΜΟΝ. ΜΕΣΡ. ΣΕΜΑΥΙΑ ΣΙΜΗ ΜΟΝ. ΤΝΟΛΟ 

1. ΚΛΗΜΑΣΗΜΟ  

ΑΝΣΛΙΕ, ΠΤΡΓΟΙ ΨΤΞΕΩ, ΣΟΠΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ 

FAN-COILS (ΒΑΕΙ, ΕΔΡΑΝΑ, ΒΑΝΕ, ΡΟΤΛΕΜΑΝ, 
ΣΤΠΙΟΘΛΙΠΣΕ ΚΛΠ). 

κήλεο 12   

2. 
ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ 

ΦΤΞΖ 

ΑΝΣΛΙΕ, ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΣΕ, ΨΤΚΣΕ ΠΟΙΜΟΤ ΝΕΡΟΤ (ΒΑΕΙ, 
ΕΔΡΑΝΑ ΒΑΝΕ, ΡΟΤΛΕΜΑΝ, ΣΤΠΙΟΘΛΙΠΣΕ ΚΛΠ). 

κήλεο 12   

3. 
ΘΔΡΜΑΝΖ ΜΔ 

ΕΔΣΟ ΝΔΡΟ 

ΑΝΣΛΙΕ, ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΣΕ, ΘΕΡΜΑΝΣΙΚΑ ΩΜΑΣΑ, ΔΟΧΕΙΑ 

ΔΙΑΣΟΛΗ, ΛΕΒΗΣΕ ΝΕΡΟΤ ΘΕΡΜΑΝΗ, ΘΕΡΜΑΝΣΗΡΕ 
ΖΕΣΟΤ ΝΕΡΟΤ ΧΡΗΗ BOILERS, ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΣΕ, ΑΝΣΛΙΕ 
(ΒΑΕΙ, ΕΔΡΑΝΑ, ΒΑΝΕ, ΡΟΤΛΕΜΑΝ, ΣΤΠΙΟΘΛΙΠΣΕ ΚΛΠ). 

κήλεο 12   

4. ΑΣΜΟ 

ΑΝΣΛΙΕ, ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΣΕ, ΕΞΑΡΣΗΜΑΣΑ ΑΣΜΟΤ, ΔΟΧΕΙΑ 
ΤΜΠΤΚΝΩΜΑΣΩΝ (ΒΑΕΙ, ΕΔΡΑΝΑ, ΒΑΝΕ, ΡΟΤΛΕΜΑΝ, 

ΣΤΠΙΟΘΛΙΠΣΕ ΚΛΠ). 

κήλεο 12   

5. ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ 

ΑΝΣΛΙΕ, ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΣΕ, ΕΙΔΗ ΤΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ, 
ΤΣΗΜΑΣΑ ΕΞΟΤΔΕΣΕΡΩΗ ΛΤΜΑΣΩΝ, ΦΡΕΑΣΙΑ, 

ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΑ ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ (ΒΑΕΙ, ΕΔΡΑΝΑ ΒΑΝΕ, 
ΡΟΤΛΕΜΑΝ, ΣΤΠΙΟΘΛΙΠΣΕ ΚΛΠ). 

κήλεο 12   

6. ΤΓΡΔΤΖ 

ΑΝΣΛΙΕ, ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΣΕ, ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΤ, ΠΙΕΣΙΚΑ 
ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΑ ΤΔΡΕΤΗ (ΒΑΕΙ, ΕΔΡΑΝΑ ΒΑΝΕ, 
ΡΟΤΛΕΜΑΝ, ΣΤΠΙΟΘΛΙΠΣΕ ΚΛΠ). 

κήλεο 12   

7. ΑΡΓΔΤΖ 
ΑΝΣΛΙΕ, ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΣΕ, ΠΗΓΑΔΙΑ, ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΑ (ΒΑΕΙ, 
ΕΔΡΑΝΑ, ΒΑΝΕ, ΡΟΤΛΕΜΑΝ, ΣΤΠΙΟΘΛΙΠΣΕ ΚΛΠ). 

κήλεο 12   

8. ΠΤΡΑΦΑΛΔΗΑ 

ΚΕΝΣΡΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΣΑΒΕΗ, ΣΟΠΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ 
ΚΑΣΑΒΕΗ, ΠΙΕΣΙΚΑ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΑ ΠΤΡΟΒΕΗ, 
ΠΤΡΟΒΕΣΙΚΕ ΦΩΛΙΕ (ΒΑΕΙ, ΕΔΡΑΝΑ, ΒΑΝΕ, ΡΟΤΛΕΜΑΝ, 

ΣΤΠΙΟΘΛΙΠΣΕ ΚΛΠ). 

κήλεο 12   

9. 
ΠΛΤΖ - 

ΗΜΑΣΗΜΟ 
ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΡΗ (ΒΑΕΙ, ΕΔΡΑΝΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΞΑΡΣΗΜΑΣΑ) κήλεο 12   

10. ΔΣΗΑΖ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΡΗ (ΒΑΕΙ, ΕΔΡΑΝΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΞΑΡΣΗΜΑΣΑ) κήλεο 12   

11. ΥΔΗΡΟΤΡΓΔΗΑ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΡΗ (ΒΑΕΙ, ΕΔΡΑΝΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΞΑΡΣΗΜΑΣΑ) κήλεο 12   

12. ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΡΗ (ΒΑΕΙ, ΕΔΡΑΝΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΞΑΡΣΗΜΑΣΑ) κήλεο 12   

ΤΝΟΛΟ  
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ II: ΞΗΛΑΘΑΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 

 

 

 

 

ΞAΟΑΟΡΖΚΑ III: ΞΗΛΑΘΑΠ ΠΚΚΝΟΦΥΠΖΠ 
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 1 ΞΖΟΔΠΗΑ                 

  ΠΛΝΙΝ                 

          

 ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ :   ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ  

Α/Α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 

ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖΠ 

ΑΞΑΗΡΖΠΖ ΑΞΑΛΡΖΠΖ ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ 

1 Ππκθσλία επί ηνπ ζπλφινπ 

ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ 

φπσο αλαιπηηθά νξίδεηαη ζην 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α΄ ηεο 

δηαθήξπμεο 

ΛΑΗ   


