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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ           
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ                                        ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔHΣ   
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ             
Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» 
ΜΠΟΤΑΣΗ 51- 18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ        
Τηλ.: 213 2079100                                                                
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                
Πληρ: Κ. Χαρίσης    
Τηλ.: 210 4510517 
Fax: 210 4529619 
Email: tech@metaxa-hospital.gr 
 
 

 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ 

ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ» 

Αναθέτουσα Αρχή: ΕΑΝΠ ΜΕΤΑΞΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

 

ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 990043/2020 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ετήσια τακτική συντήρηση ηλεκτρικού υποσταθμού μέσης και χαμηλής τάσης και 

ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 

CPV: 50532400-7 

 

 

Προϋπολογισμός: 21.800,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) 

 

Κριτήριο Ανάθεσης: Η συμφερότερη οικονομική προσφορά βάσει τιμής 

 

 

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 

Τρίτη 24/11/2020, και ώρα: 11:00 π.μ. 

 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών: 

έως και την Δευτέρα 23/11/2020 και ώρα  14:00 π.μ. 
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Έχοντας υπ’ όψη: 
1.  Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α΄/8.8.16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 
2.  Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Φ.Ε.Κ. 143/Α΄/28.6.14) « Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας – 

Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ - Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις » 
3.  Τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Φ.Ε.Κ. 74/Α΄/26.3.14) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, 

Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 
318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» 

4.  Τις διατάξεις του ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204/Α΄/15.9.2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων, Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου 
του Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας), Προ πτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» 

5.  Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13.7.10) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
“Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις». 

6. Του άρθρου 4 του Π.Δ. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. 150/Α΄/10.7.2007) «Κ.Π.Δ.» 
7. 7.  Του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (Φ.Ε.Κ. 115/Α΄/15.7.2010) «Νέο ασφαλιστικό σύστημα και συναφείς διατάξεις, 

ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις» 
8. 8. Τις διατάξεις του ν. 2859/2000 (Φ.Ε.Κ. 248/Α΄/7.11.2000) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» 
9. Τις διατάξεις του ν. 2690/1999 (Φ.Ε.Κ. 45/Α΄/9.3.1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και 

άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 7 και 13 και15 
10. Του Π.Δ. 28/2015 (Φ.Ε.Κ. 34/Α’/23.3.2015) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα 

και στοιχεία» 
11. Του άρθρου 64 παρ. 2 του ν. 4172/2013 (Φ.Ε.Κ. 167/Α΄/23.7.2013) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα 

εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» 
12. Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 

αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου 
των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει 
την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω 

13. Την με αρ. 17/26-10-2020 Θέμα 13 απόφαση Δ.Σ. με την οποία εγκρίθηκαν η διενέργεια και οι τεχνικές 
προδιαγραφές συνοπτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την Ετήσια τακτική συντήρηση του 
ηλεκτρικού υποσταθμού μέσης και χαμηλής τάσης και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου 

15. Τη με αριθμό 2393-09/11/2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6Τ784690ΩΖ-Ξ9Φ) 
15. Τον υπ’ αρ. 20REQ007614369 Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) Πρωτογενούς Αιτήματος 
16. Τον υπ’ αρ. 20REQ007614462 Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) Εγκεκριμένου Αιτήματος 
17. CPV 50532400-7 
18. KAE 879 

 
 
 
 
 
 

Το ΕΑΝΠ ΜΕΤΑΞΑ προκηρύσσει 
 
Συνοπτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη οικονομική προσφορά βάσει τιμής, 
συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 21.800,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για την ανάδειξη 
αναδόχου παροχής υπηρεσιών «Ετήσιας τακτικής συντήρησης ηλεκτρικού υποσταθμού μέσης και 
χαμηλής τάσης και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων» για τις ανάγκες ΕΑΝΠ ΜΕΤΑΞΑ», σύμφωνα με όσα 
ορίζονται στην παρούσα. 
 
 
1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν δυνατότητα νόμιμης 
επαγγελματικής δραστηριότητας στην Ελλάδα, με συνάφεια στο προκηρυσσόμενο έργο. Αναλυτικότερα, 
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στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν τα κατωτέρω φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αυτοτελώς ή σε 
σύμπραξη ή σε κοινοπραξία ή σε ένωση η οποία έχει συσταθεί ή πρόκειται να συσταθεί σε περίπτωση 
ανάθεσης του παρόντος διαγωνισμού σε αυτήν: 
 
Α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή στα κράτη 
– μέλη που έχουν υπογράψει και κυρώσει την Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (GPA) του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/1997 (ΦΕΚ Α΄ 
139/1997) ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή 
Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης Δημοσίων Συμβάσεων. 
 
Β) Ενώσεις οικονομικών φορέων συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων, τα μέλη των 
οποίων είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του παρόντος άρθρου. 
 
Οι Ενώσεις - Συμπράξεις του παρόντος άρθρου δεν υποχρεούνται να περιβληθούν με ιδιαίτερη νομική 
μορφή, προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Τα μέλη αυτών των Συμπράξεων – Ενώσεων ευθύνονται, το 
καθένα, έναντι της αναθέτουσας αρχής, αλληλεγγύως και εις ολόκληρο για την εκτέλεση του διαγωνισμού. 
Σε περίπτωση κατά την οποία, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος των 
Συμπράξεων – Ενώσεων δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, κατά το χρόνο αξιολόγησης των 
προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς, με την 
ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει, κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα 
μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς, με την ίδια τιμή και τους ίδιους 
όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν 
αντικαταστάτη ο οποίος πρέπει να πληροί τους όρους των τευχών. Η αντικατάσταση αξιολογείται, με την 
υποβολή σχετικών δικαιολογητικών, από την Επιτροπή και εγκρίνεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 
 
 
2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους για 180 ημέρες από την επόμενη μέρα 
της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη. 
Η ισχύς της Προσφοράς παρατείνεται υποχρεωτικά, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη 
λήξη της, για διάστημα ακόμη 180 ημερών. 
 
Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού στον Ανάδοχο μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της 
ισχύος της Προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί. 
 
Σε περίπτωση που η εν ισχύ Προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο υποψήφιος Ανάδοχος υπόκειται σε 
κυρώσεις και ειδικότερα: 
 
 απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση, 
 κατάπτωση της Εγγυητικής Συμμετοχής εάν ζητείται χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια. 
 
 
3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
Ο Προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των είκοσι μία χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ  (21.800,00 €) 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για χρονικό διάστημα (12) μηνών . 
 
Το συμβατικό τίμημα θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του ΕΑΝΠ ΜΕΤΑΞΑ. 
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4. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα, μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας και 
Αξιολόγησης, να ματαιώσει ή να επαναλάβει τον Διαγωνισμό σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, ιδίως: 
 

 Εάν η διαδικασία αποβεί άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφορών είτε λόγω απόρριψης όλων των 
προσφορών, 

 εάν κανείς από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή σύμβασης, 
 για παράτυπη διεξαγωγή της διαδικασίας ανάθεσης, 
 εάν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης έχουν 

αλλάξει ουσιωδώς, 
 εάν λόγω ανωτέρας βίας δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, 
 εάν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα οικονομικά, 
 εάν παύσει ο χρόνος ισχύος των προσφορών, 
 για λόγους δημοσίου συμφέροντος. 

 
Σε περίπτωση ματαίωσης του Διαγωνισμού, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν θα έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για 
οποιοδήποτε λόγο. 
 
 
5. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Οι προσφορές θα κατατεθούν στη Κεντρική Γραμματεία του ΕΑΝΠ ΜΕΤΑΞΑ (Μπόταση 51, 18537 
Πειραιάς), το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 23-11-2020 και ώρα 14:00 μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, έξω 
από τον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς επί ποινή αποκλεισμού, με κεφαλαία γράμματα τα πλήρη στοιχεία 
του υποψήφιου και τα εξής: 

 
ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Παροχή 
υπηρεσιών ετήσιας τακτικής συντήρησης ηλεκτρικού υποσταθμού μέσης και 
χαμηλής τάσης και των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων» για τις ανάγκες του 
ΕΑΠΝ ΜΕΤΑΞΑ 

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: Τρίτη 24-11-2020  και ώρα: 11:00 π.μ. 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών: έως και τη 
Δευτέρα 23 -11-2020 και ώρα 14:00 

ΕΑΝΠ ΜΕΤΑΞΑ, ΜΠΟΤΑΣΗ 51, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τ.Κ 18537 

Την  ένδειξη: «ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ» 

 
Οι Προσφορές μπορούν να αποστέλλονται με οιοδήποτε τρόπο, επί αποδείξει, με την προϋπόθεση ότι αυτές 
περιέρχονται στην παραπάνω υπηρεσία μέχρι την καθορισμένη ημέρα και ώρα, με ευθύνη του 
ενδιαφερόμενου. 
Προσφορά που είτε υποβλήθηκε μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, είτε ταχυδρομήθηκε έγκαιρα 
αλλά δεν έφθασε έγκαιρα στην Υπηρεσία, δε θα λαμβάνεται υπόψη και θα επιστρέφεται στον 
ενδιαφερόμενο. Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους 
νόμιμους εκπροσώπους τους. 
 
 
6. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους έως και την Δευτέρα 23-11-2020  και ώρα 14:00 
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π.μ. (καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης). Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Τρίτη 24-11-2020 
και ώρα 11:00 π.μ. 
 

 
7. ΜΟΡΦΗ  ΕΓΓΡΑΦΩΝ 
 
Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων εγγράφων 
διευκρινίζονται τα εξής: 
 
α. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων 
 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των 
δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του 
άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέων ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα 
συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να 
υφίσταται η υποχρέωση υποβολής επικυρωμένων αντιγράφων. 
 
β. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων 
 
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από 
αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της 
χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του 
Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι 
απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες 
απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες. 
 
γ. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων 
 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία 
έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων 
(Ν. 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν 
θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. 
 
δ. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα 
 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών 
εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους. 
 
ε. Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της Ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά 
από επίσημη και επικυρωμένη αρμοδίως μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 
 

 
8.  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
Οι προσφορές κατατίθενται επί ποινή αποκλεισμού μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, σε ένα πρωτότυπο 
και ένα αντίγραφο, θα είναι δακτυλογραφημένες στην Ελληνική γλώσσα με εξαίρεση τυχόν τεχνικούς όρους 
που μπορούν να αναφέρονται στην Αγγλική γλώσσα. Σε ένα από τα δύο αντίγραφα θα υπάρχει η ένδειξη 
«ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» που θα είναι επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους. 
Στον ενιαίο σφραγισμένο φάκελο προσφοράς πρέπει να εμπεριέχονται τρεις σφραγισμένοι επιμέρους 
φάκελοι με τις ενδείξεις: 
 
α) Δικαιολογητικά Συμμετοχής (σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»), η οποία θα περιλαμβάνει όσα ορίζονται στην παρ. 9. 
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β) Η Τεχνική Προσφορά (σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»), η 
οποία θα περιλαμβάνει όσα ορίζονται στις παραγράφους 10 και 11. 
 
γ) Η Οικονομική Προσφορά (σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ»), η οποία θα περιλαμβάνει όσα ορίζονται στην παρ. 12. 
 
 
9. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Οι προσφέροντες υποβάλλουν, επί ποινή αποκλεισμού, τον (υπό) φάκελο με τα «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής» όπως περιγράφονται συμπληρώνοντας παράλληλα τον παρακάτω πίνακα: 
 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. “Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 
Δήλωσης” (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 
παρ. 4 του Ν. 4412/2016, για διαδικασίες 
σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των 
ορίων, Παράρτημα Δ΄ της παρούσας. Το 
ΤΕΥΔ διατίθεται σε επεξεργάσιμη 
μορφή ως επισυναπτόμενο έγγραφο της 
παρούσας Διακήρυξης στη 
διεύθυνση www.metaxa-hospital.gr 
Στην περίπτωση που ο προσφέρων είναι 
Ανώνυμη Εταιρεία το ΤΕΥΔ 
πρέπει να υποβληθεί από τον Διευθύνοντα 
Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου. 
Στην περίπτωση που ο προσφέρων είναι 
Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε. το ΤΕΥΔ 
πρέπει να υποβληθεί από τους 
διαχειριστές. 
Σε κάθε άλλη περίπτωση το ΤΕΥΔ 
υποβάλλεται από το νόμιμο εκπρόσωπο. 

ΝΑΙ   

 
 
 
10.  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (επί ποινή αποκλεισμού) 
 
Η Τεχνική Προσφορά την οποία θα υποβάλει κάθε υποψήφιος Ανάδοχος, πρέπει να είναι σύµφωνη µε το 
Παράρτηµα Α΄, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας.  
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 

Οι υπηρεσίες θα γίνονται από ειδικευμένο προσωπικό, 
με τα ανάλογα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα υπό 
την επίβλεψη, ευθύνη και παρακολούθηση του 
Αναδόχου. 

ΝΑΙ   
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2 

Μετά το πέρας της εργασίας, το προσωπικό του 
Αναδόχου είναι υποχρεωμένο να αφήνει καθαρά και 
µε τάξη τα είδη που χρησιμοποίησε σε χώρο που θα 
του υποδείξει η Υπηρεσία. 

ΝΑΙ   

3 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται για την αποκατάσταση κάθε 
είδους ζημιάς ή βλάβης που θα προκληθεί στο 
προσωπικό ή στις κτιριακές και άλλες εγκαταστάσεις 
του κτιρίου ή σε οποιονδήποτε τρίτο, εφόσον αυτή 
οφείλεται σε υπαιτιότητα του προσωπικού του ή των 
εργασιών του. 

ΝΑΙ   

4 
Το Προσωπικό που θα απασχοληθεί στους χώρους της 
Υπηρεσίας υποχρεούται στην τήρηση των  κανονισμών 
που ισχύουν σ’ αυτήν (βιβλιάρια υγείας κ.λπ.). 

ΝΑΙ   

5 

ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιεί προσωπικό 
ειδικευμένο, υγιές, άριστο στο είδος του, ευπρεπώς 
ενδεδυμένο, άψογο από πλευράς συμπεριφοράς και 
ευγενικό απέναντι προσωπικό της Υπηρεσίας. Έχει την 
υποχρέωση να εκτελεί αθόρυβα την εργασία του και να 
µην ενοχλεί τους υπαλλήλους και τους 
παρευρισκόμενους στους χώρους. 

ΝΑΙ   

6 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί την Εργατική 
Νομοθεσία και τις διατάξεις για αμοιβές, ωράριο 
εργασία, κοινωνικές παροχές, αποζημιώσεις, φόρους 
κλπ., για την τήρηση κάθε υποχρέωσης που προκύπτει 
από αυτές. 

ΝΑΙ   

7 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επισυνάψει αντίγραφο της 
συλλογικής σύβασης εργασίας στην οποία υπάγονται οι 
εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν στο παρόν έργο. 

ΝΑΙ   

8 

Ο Ανάδοχος οφείλει να έχει εκπαιδεύσει το προσωπικό 
που θα διαθέσει σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας, στα 
χρησιμοποιούμενα αναλώσιμα υλικά, να τηρεί την 
νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας των 
εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού 
κινδύνου. 

ΝΑΙ   

 
 
11. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να αποδεικνύει και να τεκμηριώνει επαρκώς, με ποινή αποκλεισμού, την 
τήρηση των παρακάτω ελαχίστων προϋποθέσεων συμμετοχής, υποβάλλοντας τα σχετικά δικαιολογητικά 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

 Η συντήρηση θα πραγματοποιηθεί από αδειούχους Συντηρητές/Εγκαταστάτες Ηλεκτρολόγους. 
 Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκεφθούν τους χώρους του Νοσοκομείου να προσκομίσουν επί 

ποινή αποκλεισμού Βεβαίωση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ότι έχουν λάβει γνώση της 
κατάστασης των  εγκαταστάσεων του υποσταθμού.   

 
 
12. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 
Ο φάκελος θα περιέχει επί ποινή αποκλεισμού την οικονομική προσφορά, εντός του σφραγισμένου 
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υποφακέλου με την ένδειξη: 
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 
Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά μεταξύ των δύο αναγραφών, υπερισχύει η τιμή που έχει αναγραφεί 
ολογράφως. Σε περίπτωση που αναγράφεται εσφαλμένος Φ.Π.Α, αυτός διορθώνεται από την υπηρεσία. 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
 
1. Η επιτροπή δύναται να αναζητήσει από τους υποψήφιους συμμετέχοντες, εφόσον το κρίνει απαραίτητο, 
να στοιχειοθετήσουν και υποβάλουν αναλυτικά τη σύνταξη της οικονομικής τους προσφοράς σε ό,τι αφορά 
την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας. 
2. Το εργατικό κόστος δεν πρέπει να υπολείπεται του ελάχιστου προβλεπόμενου νόμιμου κόστους, βάσει της 
ισχύουσας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και Εργατικής Νομοθεσίας κατά την 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που δεν έχει υπολογιστεί σύμφωνα με το 
προαναφερόμενο της παρούσης παραγράφου δε λαμβάνεται υπόψη και δεν αξιολογείται. 
 Σε περίπτωση που η επιτροπή αξιολόγησης κρίνει ότι η οικονομική προσφορά ενός διαγωνιζόμενου 

είναι υπερβολικά χαμηλή, της δίδεται το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως διευκρινήσεις που να 
τεκμηριώνουν τον τρόπο υπολογισμού της οικονομικής προσφοράς, το ύψος του συνολικού ποσού και να 
κρίνει αν αυτές είναι επαρκείς για την αιτιολόγηση της προσφοράς. 

 Στο κόστος υπολογισμού να ληφθούν υπόψη τα νέα ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών, τυχόν έκτακτες 
λοιπές εισφορές. 

 Απώτερος σκοπός είναι η πρόληψη για αποτροπή παραβάσεων της ασφαλιστικής και εργατικής 
νομοθεσίας. Ειδικά, αν παραβιάζεται η εργατική νομοθεσία για καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών, 
επιδομάτων εορτών και αδείας, αναδρομικών αποδοχών, προσαυξήσεων για εργασία κατά Κυριακές και 
αργίες, μισθών-ημερομισθίων βάσει της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. ή Υπουργικής Απόφασης ή βάσει ατομικής συμφωνίας, 
αμοιβής εργασίας που παρέχεται κατά την έκτη ημέρα της εβδομάδας με προσαύξηση σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις κατά παράβαση πενθημέρου, του επιδόματος γάμου σε χήρους, διαζευγμένους και 
άγαμους γονείς. 

 Η μη τήρηση των παραπάνω υποχρεώσεων από την επιχείρηση επισύρει τις κυρώσεις όπως αυτές 
επιβάλλονται από το Δ.Σ. του ΕΑΝΠ ΜΕΤΑΞΑ. 

 Οι παραπάνω όροι αποσκοπούν στην αναλυτική περιγραφή του κόστους παροχής των υπηρεσιών, 
ούτως ώστε να καθίσταται ελέγξιμο το ύψος της οικονομικής προσφοράς σε σχέση με το αντικείμενο της 
σύμβασης. 

 
 
13. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
 
Οι Εγγυητικές Επιστολές περιλαμβάνουν κατ΄ ελάχιστο τα ακόλουθα στοιχεία: 

 την ημερομηνία έκδοσης, 
 τον εκδότη, 
 τον αριθμό της εγγύησης, 
 το ποσό κάλυψης, 
 την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του Οικονομικού Φορέα, 
 την Αναθέτουσα Αρχή, τα στοιχεία της Διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του 

Διαγωνισμού, 
 την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, 
 τον όρο ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα και ο εκδότης παραιτείται του 

δικαιώματος διαιρέσεως και διζήσεως, 
 τον όρο ότι σε περίπτωση κατάπτωσης το ποσό κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε τέλος 

χαρτοσήμου, ο εκδότης της εγγύησης αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει το ποσό της 
εγγύησης εντός πέντε ημερών μετά από την έγγραφη ειδοποίηση της Αναθέτουσας Αρχής. 
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14. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 
Η αξιολόγηση θα γίνει µε κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη οικονομική προσφορά βάσει τιμής 
(χαμηλότερη οικονομική προσφορά). Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή 
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών µέσω της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης, εφαρμοζόμενων κατά 
τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων. 
 
Συγκεκριμένα: 
 Η αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από το Δ.Σ.του 

ΕΑΝΠ ΜΕΤΑΞΑ, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων 
και υπό-φακέλων των προσφορών. 

 Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα κατά 
περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υπό φακέλων των προσφορών. 

 Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των προσφορών. 
 Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς 

τους. 
 Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης απευθύνει αιτήματα στους συμμετέχοντες οικονομικούς 

φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι οικονομικοί φορείς 
παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται. 

 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός 
προθεσμίας 10 ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται, υποβάλλει σε φάκελο µε ένδειξη 
«∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση, σύμφωνα µε το 
άρθρο 15 της παρούσας. Σημειώνεται ότι η Απόφαση Κατακύρωσης κοινοποιείται στον προσωρινό ανάδοχο 
μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής από τους λοιπούς προσφέροντες που 
συμμετείχαν στο στάδιο των οικονομικών προσφορών. 
 
 
15. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
 
Οι Έλληνες Πολίτες  
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1. 

Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει 
καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 73 
παρ. 1 του ν. 4412/2016. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να είναι έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν 
από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης 
του Διαγωνισμού. 

2. 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να είναι έκδοσης του 
τελευταίου εξαμήνου πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

3. 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει 
να είναι έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

4. 

Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα 
του οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου και το ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να 
προκύπτει η εγγραφή του, κατά την ημέρα υποβολής της Προσφοράς και ότι εξακολουθεί να 
παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

5. 
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα χωρίς να απαιτείται 
βεβαίωση γνησίου υπογραφής, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους 
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οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το 
απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. 

6. 

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει 
στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) 
έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

7. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος 
ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. 

 
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα παραπάνω δικαιολογητικά εκδίδονται με βάση την 
ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό 
πιστοποιητικό. 
 
Οι Αλλοδαποί Πολίτες 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1. 

Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής 
της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει 
καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα που προβλέπονται 
στο άρθρο 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να είναι έκδοσης του τελευταίου 
τριμήνου πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

2. 

Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το 
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη 
κατάσταση ή διαδικασία. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να είναι έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου 
πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

3. 

Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το 
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή σε 
άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να είναι έκδοσης του 
τελευταίου εξαμήνου πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

4. 

Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής ή ισοδύναμο πιστοποιητικό της χώρας εγκατάστασής τους, από το 
οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού 
Μητρώου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις και το ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να 
προκύπτει η εγγραφή του, κατά την ημέρα υποβολής της Προσφοράς και ότι εξακολουθεί να 
παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

5. 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση ενώπιον αρμόδιας αρχής ή συμβολαιογράφου 
ή, αν στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, υπεύθυνη δήλωση 
ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού, 
στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους 
οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. 

6. 

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει 
στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) 
έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

7. 
Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το 
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 
του. 
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Τα Ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1. 

Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι α) οι διαχειριστές Ο.Ε., κ Ε.Ε., Ε.Π.Ε. 
β) Τα μέλη του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε. γ) οι νόμιμοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νομικού 
προσώπου δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα 
που προβλέπονται στο άρθρο 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να είναι 
έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής 
των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

2. 

Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων για τη λειτουργία των νομικών 
προσώπων έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
προσκομίσει με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα σχετικά έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση 
καταστατικού). 

3. 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να είναι έκδοσης του 
τελευταίου εξαμήνου πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

4. 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει 
να είναι έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

5. 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του 
ΚΝ. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει 
και ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω 
νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). 

6. 

Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα 
του οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου και το ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να 
προκύπτει η εγγραφή του, κατά την ημέρα υποβολής της προσφοράς και ότι εξακολουθεί να 
παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

7. 
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου 
θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος 
οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. 

8. 

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει 
στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) 
έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

9. 
Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος 
ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις. 

 
 

Οι συνεταιρισμοί 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1. 

Απόσπασμα ποινικού μητρώου, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής 
της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του 
Συμβουλίου δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα 
που προβλέπονται στο άρθρο 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να είναι 
έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής 
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των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

2. 

Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων για τη λειτουργία των νομικών 
προσώπων έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
προσκομίσει με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα σχετικά έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση 
καταστατικού). 

3. Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής, ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος λειτουργεί νόμιμα. 

4. 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να είναι έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

5. 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη 
κατάσταση ή διαδικασία. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να είναι έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου 
πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

6. 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να είναι έκδοσης του 
τελευταίου εξαμήνου πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

7. 
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου 
θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος 
οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. 

8. 

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει 
στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) 
έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

9. 
Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος 
ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. 

 

 
Τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1. 

Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδυνάμου εγγράφου που εκδίδεται από την 
αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του προσώπου αυτού από 
το οποίο να προκύπτει ότι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή διαχειριστές του νομικού αυτού προσώπου δεν 
έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα που 
προβλέπονται στο άρθρο 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016. Το απόσπασμα ή το έγγραφο αυτό πρέπει να 
είναι έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

2. 

Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων για τη λειτουργία των νομικών 
προσώπων έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
προσκομίσει με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα σχετικά έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση 
καταστατικού). 
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3. 

Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το 
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που 
προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να είναι έκδοσης του 
τελευταίου εξαμήνου πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

4. 

Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το 
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή 
ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να 
είναι έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

5. 

Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το 
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση ή ανάλογη κατάσταση 
που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να είναι έκδοσης του 
τελευταίου εξαμήνου πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

6. 

Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής ή ισοδύναμο πιστοποιητικό της χώρας εγκατάστασης, από το 
οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου / 
Επαγγελματικού Μητρώου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις και το ειδικό επάγγελμα 
του, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του, κατά την ημέρα υποβολής της Προσφοράς και ότι 
εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

7. 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση ενώπιον αρμόδιας αρχής ή συμβολαιογράφου 
ή, αν στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, υπεύθυνη δήλωση 
ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού, 
στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς 
κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το 
απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. 

8. 

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
(κύριας και επικουρικής) έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

 
9. 

Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάστασής τους από το 
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 
του. 

 

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν 
εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού 
να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται 
Ένορκη Βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου 
στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η 
Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να 
κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». 
 
Οι ενώσεις-κοινοπραξίες 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1. 
Για κάθε Μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα Δικαιολογητικά 
Κατακύρωσης, ανάλογα με την περίπτωση (ημεδαπό/αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό/ 
αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμός). 
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16. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου απορρίπτεται ως μη κανονική σε κάθε περίπτωση παράβασης όρου 
της παρούσας Διακήρυξης, ιδίως δε σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι ενδεικτικά αναφερόμενες 
περιπτώσεις: 

- είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτιμήσεως, περιέχει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία ή/και αιρέσεις, 
- έχει ξυσίματα, σβησίματα, προσθήκες , διορθώσεις που καθιστούν ασαφή την προσφορά κατά την 

κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών, 
- αποτελεί αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της 

Αναθέτουσας Αρχής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά, 
- αποτελεί εναλλακτική προσφορά, είτε στο σύνολό της, είτε στα επιμέρους τμήματα του 

διαγωνισμού, 
- δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σχετικά κεφάλαια της 

παρούσας, 
- παρουσιάζει κατά την αιτιολογημένη κρίση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού 

ουσιώδεις αποκλίσεις με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας προκήρυξης, 
- δεν περιλαμβάνει με σαφήνεια την προσφερόμενη τιμή ή είναι ασυνήθιστα χαμηλή, 
- εάν αποδειχτεί ότι είναι αποτέλεσμα αθέμιτης πρακτικής όπως συμπαιγνία ή διαφθορά 
- αφορά μέρος της σύμβασης και δεν καλύπτει το σύνολο των ζητουμένων υπηρεσιών, 
- έχει υποβληθεί μετά την προθεσμία κατάθεσης των προσφορών.  

Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε περίπτωση παράβασης όρου 
της παρούσας Διακήρυξης, ιδίως δε σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι ενδεικτικά αναφερόμενες 
περιπτώσεις: 

- δεν περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, 
- η οικονομική προσφορά υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του έργου, 

Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει, ανεξάρτητα από το στάδιο που 
βρίσκεται ο Διαγωνισμός, προσφορά υποψηφίου Αναδόχου για την οποία προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι 
απόρριψης ή λόγοι αποκλεισμού του υποψηφίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα. 

 
 

17. ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
 
Κατά της προκήρυξης της παρούσας μπορεί να ασκηθεί ένσταση έως και πέντε ημέρες από την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Κατά πράξης της Αναθέτουσας Αρχής στο στάδιο της διενέργειας 
μπορεί να ασκηθεί ένσταση εντός πέντε ημερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 
προσφέροντα. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης απαιτείται με την κατάθεσή της, η καταβολή 
παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το 1% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. 
Οι ενστάσεις ασκούνται ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής και εξετάζονται από την Επιτροπή Ενστάσεων 
που συγκροτείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016. Η Επιτροπή Ενστάσεων 
αποφασίζει εντός δέκα ημερών από την κατάθεση της ένστασης. Μετά την πάροδο της άπρακτης 
προθεσμίας των δέκα ημερών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 
 
 
18.  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 

i. Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου θα υπογραφεί Σύμβαση. 
ii. Υποβολή σχεδίων Σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις Προσφορές τους, δε 

δημιουργεί καμία δέσμευση για την Αναθέτουσα Αρχή. 
iii. Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται 

στη Διακήρυξη και την Προσφορά του Αναδόχου, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και δεν 
μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας. 

iv. Το κείμενο της Σύμβασης θα κατισχύει των παραρτημάτων της εκτός προφανών ή πασίδηλων 
παραδρομών. Για θέματα, που δε θα ρυθμίζονται ρητώς από τη Σύμβαση και τα παραρτήματα 
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αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι – αντιφατικοί όροι και διατάξεις 
αυτής, θα λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου, η Οικονομική 
του Προσφορά και η παρούσα Διακήρυξη, εφαρμοζόμενων επίσης συμπληρωματικώς των 
οικείων διατάξεων του Αστικού Κώδικα. 

v. Η Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί κατόπιν έγγραφης συμφωνίας των συμβαλλόμενων 
μερών στο πλαίσιο της Διακήρυξης και του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου δημοσίων 
συμβάσεων. 

vi. Ο Ανάδοχος στον οποίο έχει κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε 
είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων του ελέγχου των 
Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, για υπογραφή της σχετικής Σύμβασης, προσκομίζοντας 
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε 
ποσοστό 5% του συμβατικού τιμήματος μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

vii. Αν παρέλθει η προθεσμία των ανωτέρω είκοσι (20) ημερών χωρίς ο Ανάδοχος να έχει 
παρουσιαστεί για να υπογράψει τη Σύμβαση, ή προσέλθει αλλά δεν καταθέσει Εγγύηση 
Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης, εντός του ανωτέρω χρονικού ορίου, μπορεί να κηρυχθεί 
έκπτωτος, και να καταπέσει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η Εγγύηση Συμμετοχής, χωρίς 
άλλη διαδικαστική ενέργεια. Σε αυτή την περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει την 
ανάθεση της Σύμβασης στον επόμενο στη σειρά κατάταξης διαγωνιζόμενο. Η απόφαση αυτή 
λαμβάνεται εις βάρος του εκπτώτου και θα αφορά κάθε μέτρο για την αποκατάσταση κάθε 
ζημιάς της Αναθέτουσας Αρχής. 

viii. Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τα στοιχεία της παρ. i 
του άρθρου 13 της παρούσας. 

ix. Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή της Σύμβασης, ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από 
τους δύο συμβαλλόμενους. 

 
 
19. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών θα γίνεται από την Επιτροπή Παραλαβής που θα ορισθεί από την 
Αναθέτουσα Αρχή. Η περιοδική και οριστική περαίωση της Σύμβασης θα γίνει με την ποιοτική και 
ποσοτική παραλαβή και τη σύνταξη σχετικού πρακτικού, από την ορισθείσα επιτροπή. Στην περίπτωση που 
υπάρχουν παρατηρήσεις, ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφωθεί με τις προαναφερόμενες παρατηρήσεις 
μέσα σε διάστημα πέντε (5) εργασίμων ημερών από τη διατύπωση αυτών των παρατηρήσεων. 
 
 
20. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
 
Η πληρωμή του εργολαβικού ανταλλάγματος θα γίνεται προς τον Ανάδοχο με ισόποσες τμηματικές 
τριμηνιαίες καταβολές, μετά από την παραλαβή των υπηρεσιών που έχει υλοποιήσει κατά το παρελθόν 
τρίμηνο. 
Η πληρωμή θα γίνει με την προσκόμιση του νόμιμου παραστατικού και δικαιολογητικών που προβλέπονται 
από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες 
που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Ειδικότερα: 
1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει στην σύνταξη του ειδικού δελτίου επιθεώρησης του υποσταθμού 

και λοιπών εγκαταστάσεων, ενός εκάστου ανά 15-ήμερον (πχ. κάθε 1η και 16η κάθε μήνα). 
2. Για την πληρωμή του ο ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει μαζί με το τιμολόγιό του  και τα κάτωθι: 

α) Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας. 
β) Πρακτικό καλής εκτέλεσης από αρμόδια τριμελή επιτροπή του Νοσοκομείου. 
γ) Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας περί καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών στο ΙΚΑ για 
το προσωπικό που απασχολεί. 

Θα γίνει παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με την ισχύουσα Φορολογική Νομοθεσία. 
Θα γίνει κράτηση ίση με το 0,06% του καθαρού ποσού πληρωμής που αποδίδεται στην Ενιαία Ανεξάρτητη 
Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων βάσει του άρθρου 375 παρ.7 του ν.4412/2016. 
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21.  Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης 
 
Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ.: 2393 για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση 
δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2020. 

 
 

22. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
Για την παροχή πληροφοριών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται: 
ΕΑΝΠ ΜΕΤΑΞΑ 
Μπόταση 51   
Τ.Κ 18537 
Τμήμα ΤΕΧΝΙΚΟΥ 
Τηλ.: 2132079114 
Fax: 2104529619 
E mail: tech@metaxa-hospital.gr  
 

      
Ο Διοικητής του Νοσοκομείου 

 
 
 
 

Χαράλαμπος Διον. Τουμπέκης 
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23. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄  
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ 

ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ν.Π. 
ΜΕΤΑΞΑ 

  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  A'1 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

 Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την λειτουργία και την προληπτική συντήρηση και επισκευή όλων των 
κατηγοριών Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Μέσης και χαμηλής τάσης ισχυρών και ασθενών ρευμάτων 
του Νοσοκομείου. 
Η σύμβαση θα διαρκέσει ένα (1) χρόνο. 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A'2 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΜ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 Κυψέλες Μέσης Τάσης 3 
1 Πεδίο αφίξεως και 2 πεδία 
αναχωρήσεως 

2 Μετασχηματιστές 20KV/400Volt & αναπνευστικά όργανα 2 1000KVA AEG LT του 1987 

3 Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη (Κινητήρες, Εναλλακτήρες κλπ ) 2 125KVA & 400KVA 

4 Γενικούς Αυτόματους διακόπτες 1600Amp 3 Α/Δ ABB 1600Amp SACE S7S 

5 Γενικούς Αυτόματους διακόπτες 1250Amp 2 Α/Δ ABB 

6 Γενικούς Αυτόματους διακόπτες 630Amp 4 Α/Δ ABB 

7 Γενικούς Αυτόματους διακόπτες 400Amp 2 Α/Δ ABB 

8 Αυτόματους διακόπτες 250Amp 2 Α/Δ ABB 

9 Αυτόματους διακόπτες 160Amp 29 Α/Δ ABB 

10 Πεδία Αυτοματισμού Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών. 2  

11 Πεδία πυκνωτών 1  

12 Μπαροκιβώτια όλα Όλα εντός Υ/Σ 

13 Πίνακα Bucholz μετασχηματιστών όλα  

14 Σύστημα & Πίνακα πυρασφάλειας. όλα  

15 Όργανα μετρήσεως σειρήνες κ.λπ. όλα  

16 Εξαερισμός μετασχηματιστών. όλα  

17 
Παροχικά καλώδια όλου του Υ/Σ Μέσης & Χαμηλής Τάσης, 
δηλαδή από της εγκαταστάσεις τις ΔΕΗ έως και την άφιξή τους 
στους ηλεκτρικούς πίνακες των ορόφων (όλων των διατομών). 

  

18 
Κεντρικά συστήματα αδιάλειπτης παροχής ηλεκτρικής ενέργειας 
UPS μετά των πινάκων τους & κεντρικούς Ηλεκτρικούς πίνακες 
ΜΕΘ, ΜΑΦ & Χειρουργεία 

 ΜΕΘ, ΜΑΦ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΊΑ 

19 
Συστήματα πυρανίχνευσης και πυρασφάλειας των Υποσταθμών 
και το χώρο των Η/Ζ 

  

20 Φωτισμός Ασφαλείας   
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 1) Υποσταθμό Μέσης Τάσης 
 2) Μετασχηματιστές  
 3) Πεδία αφίξεως μετασχηματιστών 
 4) Πεδία μεταγωγής Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών  
 5) Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη και τούς αυτοματισμούς τους 
 6) Πεδία αναχωρήσεων υποσταθμών 
 7) Κεντρικά συστήματα αδιάλειπτης λειτουργίας UPS 
 8) Κεντρικά πεδία κτιρίων 
 9) Κεντρικούς πίνακες ορόφων 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A'3 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

ΑΡΘΡΟ 1 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 
Υποχρεώσεις του Ανάδοχου:  
 
1. Να εξασφαλίζει  την τέλεια,  αδιάλειπτη   &   απρόσκοπτη   λειτουργία   των   εγκαταστάσεων   που 
προαναφέρθηκαν. 
 
2. Θα διαθέτει τεχνικό με κατάλληλη εμπειρία και με ΣΤ’ άδεια, ο οποίος θα επιθεωρεί τις εγκαταστάσεις 
και θα πιστοποιεί εγγράφως την καλή και ασφαλή λειτουργία τους κάθε 15 ημέρες για όλες τις ημέρες του 
έτους.  
 
3. Θα εκτελεί όλες τις αναγκαίες εργασίες για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων και την πρόληψη και 
επισκευή κάθε βλάβης, ζημίας και κάθε κακής, επισφαλούς ή αντιοικονομικής λειτουργίας τους. 
 
4. Θα εκτελεί όλες τις αναγκαίες εργασίες ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων για την ανίχνευση κάθε 
βλάβης, ζημίας και κάθε κακής, επισφαλούς ή αντιοικονομικής λειτουργίας τους. 
 
5. Θα ανακοινώνει αμέσως στην Τεχνική Υπηρεσία κάθε βλάβη ή ζημία και θα αποκαθιστά την καλή 
λειτουργία των εγκαταστάσεων. Η σχετική δαπάνη για την αντιμετώπιση ζημιών, επισκευές εξειδικευμένων 
βλαβών (τα οποία αντιμετωπίζονται μόνο από την κατασκευάστρια εταιρία) και κόστος ανταλλακτικών θα 
βαρύνουν το Νοσοκομείο. 
 
6. Θα λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα και θα εκτελεί όλες τις αναγκαίες εργασίες, ώστε η λειτουργία, η 
κατάσταση και η ασφάλεια των εγκαταστάσεων να πληροί τους κανόνες της Τέχνης και της Επιστήμης, 
ισχύοντες Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς κανονισμούς, διατάξεις και νόμους. 
 
7. Θα συντάσσει και θα υποβάλει στην υπηρεσία, κάθε φορά που τούτο είναι αναγκαίο, πρόγραμμα 
αναγκαίων εργασιών συντήρησης ή επισκευών για την καλή κατάσταση και λειτουργία των 
εγκαταστάσεων, με προμέτρηση των εργασιών και πίνακα των απαιτουμένων υλικών για την εκτέλεσή τους. 
 
8. Θα λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα και θα εκτελεί όλες τις αναγκαίες εργασίες προκειμένου να 
εξασφαλίζει την καθαριότητα των εγκαταστάσεων και των χώρων αυτών, θα περισυλλέγει πάσης φύσεως 
άχρηστα υλικά ή υπολείμματα εργασιών, θα τα απομακρύνει και θα τα απορρίπτει σε θέσεις επιτρεπόμενες 
από τις αρμόδιες Αρχές. 
 
9. Θα τηρεί και θα ενημερώνει ανελλιπώς τα βιβλία ή με όποιο άλλο τρόπο συμφωνηθεί την 
παρακολούθηση της λειτουργίας και επισκευών των εγκαταστάσεων και όσα θα ορίσει η Υπηρεσία.  
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10. Θα προγραμματίζει την προμήθεια πάσης φύσεως αναγκαίων υλικών και μικροϋλικών για την 
λειτουργία επισκευή και συντήρηση όλων των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου, και θα 
ενημερώνει έγκαιρα την Τεχνική Υπηρεσία για την προμήθειά τους. 
 
11. Θα εκτελεί όλες τις αναγκαίες εργασίες για την έκδοση ή ανανέωση αδειών λειτουργίας ή 
επαναλειτουργίας εγκαταστάσεων ή πιστοποιητικά κατασκευών, ελέγχων ή επανελέγχων εγκαταστάσεων 
(πιστοποιητικά για την ΔΕΗ κλπ.) με έξοδα του Νοσοκομείου. 
 
12. Ο Ανάδοχος υποχρεούται επίσης να ετοιμάζει όλα τα απαιτούμενα προς τούτο παρ.(10) σχέδια, έγγραφα, 
Υπεύθυνες Δηλώσεις και λοιπά στοιχεία τα οποία θα υπογράφονται από δικούς του Μηχανικούς.  
 
13. Θα διευκολύνει την εκτέλεση εργασιών στις εγκαταστάσεις από εργολήπτες που θα εκτελέσουν 
εργασίες στις εγκαταστάσεις Μ.Τ. και στις πιθανές επεκτάσεις του ηλεκτρικού δικτύου, ενημερώνοντάς 
τους πλήρως σχετικά με την κατασκευή και την λειτουργία των εγκαταστάσεων εκτελώντας όλους τους 
αναγκαίους χειρισμούς επί των εν λόγω εργασιών, κατόπιν ειδικής οικονομικής συμφωνίας προς 
αποζημίωσή του από τον εργολήπτη για τον χρόνο απασχολήσεώς του. 
 
14.  Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέτει τα καθοριζόμενα από το Νόμο συνεργεία σε αριθμό και 
άδειες. Επίσης θα πρέπει να προσκομίσει βεβαιώσεις ασφαλιστικών εισφορών για το προσωπικό που 
απασχολεί.  
 
15. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει οπωσδήποτε να λάβουν γνώση της κατάστασης των εγκαταστάσεων πριν 
την κατάθεση της προσφοράς τους παραλαμβάνοντας από την Τεχνική Υπηρεσία σχετική βεβαίωση. 
 
16. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν τουλάχιστον τρεις επιστολές καλής συνεργασίας για την 
– συντήρηση παρόμοιων εγκαταστάσεών (χαμηλή και μέση τάση) κατά προτίμηση από μεγάλα Δημόσια η 
Ιδιωτικά Νοσηλευτικά Ιδρύματα.  
 
17. Οι συμμετέχοντες θα καταθέσουν (Υπεύθυνη Δήλωση) όπου να αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα 
τους όρους της παρούσας διακήρυξης.  
 
18. O συντηρητής υποχρεούται να προβαίνει με δαπάνες του, σε επιθεώρηση των εγκαταστάσεων 2 φορές 
το χρόνο, από διπλωματούχο Μηχανολόγο – Ηλεκτρολόγο μηχανικό, και την τεχνική του έκθεση θα την 
υποβάλλει χωρίς επιπλέον χρέωση στη Δ/νση της Τ.Υ. του Νοσοκομείου. 
 
19. Ο Ανάδοχος υποχρεούται επίσης στην ταχεία προσέλευση στης εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου για 
την επισκευή κάθε εμφανιζόμενης βλάβης και την αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας των 
εγκαταστάσεων εντός (2) ωρών το αργότερο από της ειδοποιήσεως του από την υπηρεσία, ανεξαρτήτως 
εργάσιμης ή όχι ημέρας και επί 24 ώρου βάσεως για 365 ημέρες το χρόνο, χωρίς καμία χρέωση. 
 
20. Είναι δε ο μοναδικός υπεύθυνος για την απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία των ηλεκτρικών 
εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου. 
 
21. Ο Ανάδοχος θα έχει πλήρως την αστική και ποινική ευθύνη της ασφαλής λειτουργίας των ηλεκτρικών 
εγκαταστάσεων σε περιπτώσεις ατυχημάτων η διακοπές ρεύματος επαιτιότητα των εγκαταστάσεων του 
Νοσοκομείου και όχι της ΔΕΗ.  
 
22. Το προσωπικό που θα απασχολήσει για τη λειτουργία επισκευή και συντήρηση, θα πρέπει να είναι 
ασφαλισμένο και τα ασφαλιστήρια θα πρέπει να κατατεθούν στο Νοσοκομείο. 
 
23. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει αναλυτική έκθεση το αργότερο εντός 10 ημερών από την 
υπογραφή της σύμβασης, με δική του δαπάνη, για την ασφαλή κατάσταση των εγκαταστάσεων ούτως ώστε 
να τηρούνται τα πρότυπα και τα περιγραφόμενα σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα οριζόμενα από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (εάν χρειάζεται). 
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24. Οι ενδιαφερόμενοι με δικαιολογητικά θα αποδεικνύουν την τεχνική τους επάρκεια, τη γνώση και την 
εξειδίκευσή τους στον τύπο των εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου Μέση και Χαμηλή τάση και 
αυτοματισμούς Η/Ζ – κλπ, επίσης και τη δυνατότητα προμήθειας των αναγκαίων ανταλλακτικών καθώς 
και τη διατήρηση τυχόν stock ασφαλείας.  
 
25. Οι ενδιαφερόμενοι με δικαιολογητικά ή Υπεύθυνη Δήλωση θα αποδεικνύουν ότι έχουν στην κατοχή 
τους όλα τα εργαλεία για την επισκευή και διάγνωση των βλαβών όλων των ειδών των εγκαταστάσεων του 
Νοσοκομείου χαμηλή και μέση τάση. 
Επίσης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παράσχει εκπαίδευση επί του χειρισμού και λειτουργίας αυτών 
σε προσωπικό του Νοσοκομείου που θα υποδειχθεί. 
 
26. Το προσωπικό του Αναδόχου θα υπογράφει την άφιξη και την αναχώρησή του σε βιβλίο παρουσίας που 
θα βρίσκεται στην Τ.Υ του Νοσοκομείου. 
 
27. Ο Ανάδοχος έχει την ευθύνη για κάθε ατύχημα που οφείλεται σε κακή συντήρηση και στη μη λήψη των 
προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας και μη λήψη των προβλεπόμενων προδιαγραφών και τα οριζόμενα από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
28. Υποχρέωση του Αναδόχου είναι να παραδώσει στον Ανάδοχο που θα τον διαδεχτεί, μετά το πέρας των 
συμβατικών του υποχρεώσεων, με πρωτόκολλο και χωρίς καμία επιφύλαξη, σε ότι αφορά την καλή 
λειτουργία όλων των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, με το ισχύον τεχνικό πρότυπο και τους όρους της 
παρούσης διακήρυξη. 
 
29. Ο Ανάδοχος θα τηρεί ημερολόγιο συντήρησης όλων των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του 
Νοσοκομείου, και ημερολόγιο αναγγελίας και επισκευής όλων των βλαβών του Νοσοκομείου. 
 
30. Ο Ανάδοχος θα παραδίδει ανά μήνα, στην Τεχνική Υπηρεσία σε ηλεκτρονική μορφή (xls), αναφορά με 
τα προβλήματα που εμφανίσθηκαν στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου, καθώς και τον τρόπο που αυτά 
αντιμετωπίσθηκαν. 
 
31. Ο Ανάδοχος θα δημιουργήσει αρχείο για την καταγραφή των ενεργειών ή των αποτελεσμάτων στο 
ιστορικό των Μηχανημάτων Διακοπτών Μ/Τ Η/Ζ κλπ (επισκευές, έλεγχος, συντήρηση, μετακίνηση κλπ) σε 
ηλεκτρονική μορφή (xls). 
 
32. Ο Ανάδοχος θα εκπονήσει και θα καταθέσει στην Τεχνική Υπηρεσία, πρόγραμμα προληπτικής 
συντήρησης ανά ομάδα μηχανημάτων συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων ανταλλακτικών και 
αναλωσίμων. 
 
33. Ο Ανάδοχος θα παρακολουθεί και θα ενημερώνει τα επίσημα σχέδια των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 
του Νοσοκομείου στης περιπτώσεις των αλλαγών τα οποία προκύπτουν από αλλαγές - μετατροπές κλπ  
 
34. Ο Ανάδοχος θα εφοδιάσει το προσωπικό του με τα απαραίτητα εργαλεία και συσκευές που απαιτούνται 
για την εκτέλεση των εργασιών λειτουργίας, επισκευή και συντήρησης των ηλεκτρολογικών 
εγκαταστάσεων.  
 
35. Θα χρησιμοποιεί προσωπικό αποδεκτό στο Νοσοκομείο, ειδικευμένο, υγιές, άριστο στο είδος του, 
άψογο από πλευράς εργατικότητας, συνέπειας, ήθους, συμπεριφοράς απέναντι στους τρίτους και στο 
προσωπικό του Νοσοκομείου.  
 
36. Θα τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των ασθενών, εργαζομένων και 
εγκαταστάσεων, και θα είναι αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που 
τυχόν θα προέκυπτε στους εργαζομένους – ασθενείς και στο προσωπικό του, ή και σε άλλα άτομα, εξαιτίας 
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χειρισμών στις εγκαταστάσεις ή πλημμελούς συντήρησης αυτών η μη πρόβλεψη τυχόν προβλημάτων – 
βλαβών στης εγκαταστάσεις.  
 
37. Θα παρέχει στο προσωπικό τις νόμιμες άδειες, αναπαύσεις και να καλύπτει τα κενά από ασθένειες ή 
αδικαιολόγητες απουσίες για την εκπλήρωση των αναλαμβανομένων με την παρούσα, υποχρεώσεων έναντι 
του Νοσοκομείου. 
 
38. Θα συμμορφώνεται με τις οδηγίες της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου σε κάθε θέμα 
που έχει σχέση με τις εκτελούμενες εργασίες. 
 
39. Θα εκπαιδεύσει τεχνικό προσωπικό του Νοσοκομείου, στη λειτουργία των εγκαταστάσεων, χειρισμούς 
των διακοπτών και των πινάκων αυτοματισμούς των Η/Ζ UPS κλπ, σύμφωνα με πρόγραμμα που θα δοθεί 
από το Νοσοκομείο, με βάση τις ανάγκες της Τ.Υ.  
 
40.  Για περισσότερες λεπτομέρειες επί όλων των παραπάνω καθώς και για ότι δεν γίνεται αναφορά, 
ισχύουν οι Τεχνικές προδιαγραφές και οδηγίες της Τ.Υ.  
 
 

ΑΡΘΡΟ 2 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ 

 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τις εργασίες που περιγράφονται κατωτέρω κατά κατηγορία 
εγκαταστάσεων. 
1.  Εγκαταστάσεις Μετασχηματιστών ισχύος Μ/Τ 
1.1. Μηνιαία επιθεώρηση των εγκαταστάσεων των μετασχηματιστών για να εξακριβωθεί αν λειτουργούν 
κανονικά, αν η θερμοκρασία λειτουργίας τους είναι κανονική, αν η ψύξη των μετασχηματιστών είναι 
ικανοποιητική ή αν τυχόν υπάρχει οιουδήποτε άλλη βλάβη στις εγκαταστάσεις που θα μπορούσε να 
δημιουργήσει προβλήματα στην λειτουργία των Μ/Σ, και άμεση εκτέλεση όλων των αναγκαίων εργασιών 
συντήρησης ή επισκευής κάθε τυχόν βλάβης που θα διαπιστωθεί για την αποκατάσταση της κανονικής 
λειτουργίας των εγκαταστάσεων. 
1.2. Γενικός έλεγχος, ανά εξάμηνο και εντοπισμός προβλημάτων και ενημέρωση την Τεχνική Υπηρεσία του 
Νοσοκομείου. 
1.3. Ετήσια γενική τακτική συντήρηση όπου θα εκτελούνται αναλυτικά οι εξής εργασίες: 
α) Έλεγχος και καθαρισμός των μονωτήρων. Αντικατάσταση εφόσον διαπιστωθεί ανάγκη. 
β) Έλεγχος συνδέσεων καλωδίων, καθαρισμός επαφών και σφίξιμο συνδέσεων, εφόσον απαιτείται. 
γ) Έλεγχος καλής κατάστασης και μονώσεων καλωδίων και καλής λειτουργίας κυκλωμάτων και διατάξεων 
ασφαλείας των εγκαταστάσεων θερμοστατών, ηλεκτρικών θερμομέτρων, σειρήνων κλπ. 
δ) Έλεγχος καλής λειτουργίας των αμπερόμετρων, βολτόμετρων, μετασχηματιστών εντάσεως και τάσεως, 
και ενδεικτικών λυχνιών, αντικατάσταση καμένων λυχνιών και τυχόν οργάνων, εφόσον είναι αναγκαίο. 
ε) Έλεγχος ζυγών, γειώσεων και λοιπών συναφών διατάξεων, άμεση επισκευή τυχόν βλαβών κατόπιν 
συνεννοήσεως με την υπηρεσία. 
ζ) Εκτέλεση όλων των αναγκαίων εργασιών για τη συντήρηση ή επισκευή κάθε τυχόν βλάβης που θα 
επισημανθεί και την αποκατάσταση της καλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων, κατόπιν συνεννοήσεως με 
την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου.  

 
2. Εγκαταστάσεις κυψελών Μέσης Τάσης 
2.1. Μηνιαίος έλεγχος των εγκαταστάσεων κυψελών μέσης τάσης για να εξακριβωθεί αν λειτουργούν 
κανονικά, αν υπάρχουν τυχόν διαρροές μονωτικού ελαίου στους αυτομάτους ελαιοδιακόπτες μέσης τάσεως, 
αν λειτουργούν κανονικά τα όργανα μετρήσεων και οι διατάξεις προστασίας και ενδείξεων ή αν τυχόν 
υπάρχει οιαδήποτε άλλη βλάβη στις εγκαταστάσεις που θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα στη 
λειτουργία των και άμεση εκτέλεση όλων των αναγκαίων εργασιών για την συντήρηση ή λειτουργία των και 
άμεση εκτέλεση όλων των αναγκαίων εργασιών για την συντήρηση ή επισκευή κάθε τυχόν βλάβης που θα 
διαπιστωθεί κατόπιν συνεννοήσεως με την Τεχνική Υπηρεσία. 
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2.2. Γενική επιθεώρηση ανά τρίμηνο, συντήρηση και εντοπισμός προβλημάτων και ενημέρωση την Τεχνική 
Υπηρεσία του Νοσοκομείου. 
2.3. Ετήσια γενική τακτική συντήρηση. 
Θα εκτελούνται οι εξής εργασίες: 
α) Έλεγχος και καθαρισμός των μονωτήρων. 
β) Έλεγχος ακροδεκτών και συνδέσεων καλωδίων, καθαρισμός επαφών και σφίξιμο συνδέσεων, εφόσον 
απαιτείται. 
γ) Έλεγχος καλής κατάστασης και μονώσεων καλωδίων και καλής λειτουργίας κυκλωμάτων και διατάξεων 
ασφαλείας των εγκαταστάσεων.  
δ) Έλεγχος καλής λειτουργίας των αμπερομέτρων, βολτόμετρων, μετασχηματιστών εντάσεως και τάσεως, 
και ενδεικτικών λυχνιών, αντικατάσταση καμένων λυχνιών και τυχόν οργάνων, εφόσον είναι αναγκαίο. 
ε) Έλεγχος ζυγών, γειώσεων και συστήματα δευτερογενούς προστασίας συντήρηση η επισκευή τυχόν 
βλαβών. 
στ) Εκτέλεση όλων των αναγκαίων εργασιών για τη συντήρηση ή επισκευή κάθε τυχόν βλάβης που θα 
επισημανθεί και την αποκατάσταση της καλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων, κατόπιν συνεννοήσεως με 
την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου. 
ζ) Έλεγχος ανά έτος, της μονωτικής αντοχής του ελαίου των αυτομάτων, ελαιοδιακοπτών ισχύος και 
αντικατάστασή του εφόσον είναι αναγκαίο, κατόπιν συνεννοήσεως με την Τεχνική Υπηρεσία του 
Νοσοκομείου. 

 
3.  Δίκτυα Μέσης Τάσης  
3.1. Άμεση επέμβαση και εκτέλεση κάθε αναγκαίας εργασίας για την συντήρηση ή επισκευή τυχόν βλάβης 
των δικτύων μέσης τάσης όπως βραχυκυκλώματος, διαρροής κλπ. που θα συμβεί κατά την διάρκεια 
λειτουργίας και αποκατάσταση της καλής λειτουργίας. 
3.2. Έλεγχος, εντοπισμός τυχόν προβλημάτων και ενημέρωση της Τεχνικής Υπηρεσίας ανά τρίμηνο ή όποτε 
παρουσιαστεί ανάγκη. 

 
4. Εγκατάσταση Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών Η/Ζ 
4.1. Μηνιαίο έλεγχο καλής κατάστασης και ετοιμότητας λειτουργίας των εγκαταστάσεων. Θα εκτελούνται 
αναλυτικά οι εξής εργασίες: 
α) Έλεγχος για τυχών διαρροές ελαίου λίπανσης ή καυσίμων η νερού ψύξεως. 
β) Έλεγχος κανονικής, στάθμης καυσίμων στη δεξαμενή νερού ψύξεως και ελαίου λίπανσης. 
γ) Έλεγχος κανονικής θέσεως των ηλεκτρικών διακοπτών και διατάξεων ισχύος και αυτοματισμού των 
εγκαταστάσεων. 
δ) Συντήρηση των εγκαταστάσεων, επισκευή τυχών βλαβών που θα επισημανθούν και αποκατάσταση της 
λειτουργίας των εγκαταστάσεων. 
4.2. Έλεγχος, ανά 15θήμερο, και δοκιμαστική λειτουργία των εγκαταστάσεων. Θα εκτελούνται οι εξής 
εργασίες:         
α) Θα εκτελούνται οι εργασίες μηνιαίου ελέγχου που προαναφέρθηκαν. 
β) Θα τίθεται σε λειτουργία η εγκατάσταση σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 
γ) Θα ελέγχεται η κανονική συχνότητα περιστροφής του κινητήρα. 
δ) Θα ελέγχεται η κανονική πίεση του ελαίου. 
ε) Θα ελέγχεται η κανονική θερμοκρασία του νερού.  
ζ) Θα ελέγχεται η κανονική πίεση του καυσίμου. 
η) Θα ελέγχεται η καλή κατάσταση φόρτιση και λειτουργία των συσσωρευτών. 
θ) Θα ελέγχεται η καλή κατάσταση και κανονική τάση των ιμάτων. 
ι) Θα ελέγχεται η καλή κατάσταση και λειτουργία των ηλεκτρικών τμημάτων της εγκατάστασης. 
ια) Θα ελέγχεται ο ωρομετρητής λειτουργίας και θα ενημερώνεται το σχετικό βιβλίο. 
ιβ) Θα   εκτελούνται   όλες   οι  αναγκαίες  εργασίες  συντηρήσεως  και  για  κάθε  τυχόν  βλάβη που θα 
επισημανθεί  θα γίνει συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία για την αποκατάστασή της  
ιγ) Θα καθορίζονται επιμελώς οι εγκαταστάσεις από κάθε είδος ρύπανσης.  
 
4.3. Γενικός έλεγχος, ανά έτος, των ηλεκτρικών πινάκων και λοιπών σχετικών ηλεκτρικών τμημάτων της 
εγκατάστασης και εκτέλεση πάσης φύσεως αναγκαίων εργασιών, ελέγχων και συντήρησης, σφιξίματος 
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χαλαρωμένων συνδέσεων συρμάτων, αντικατάστασης φθαρμένων εξαρτημάτων, καθαρισμού ηλεκτρικών 
επαφών με ύφασμα ποτισμένο με τετραχλωράνθρακα ή με ειδικό σπρέι αν απαιτείται, ρυθμίσεων, δοκιμών 
και λοιπών εν γένει επισκευών. 
Θα ακολουθούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή βάσει των τεχνικών εγχειριδίων και  σχεδίων τα οποία η 
Υπηρεσία θα πρέπει να παραδώσει στον Ανάδοχο για τις ενέργειες λειτουργίας, συντηρήσεις και επεμβάσεις 
εν γένει που πρέπει να εκτελούνται ανά 250 ώρες, ανά 300 ώρες, ανά 1000 ώρες, ανά 2000ώρες, ανά έτος 
κλπ. Ή εν πάση περιπτώσει, ανά χρονικά διαστήματα που ορίζει ο κατασκευαστής, όπως η αντικατάσταση 
ελαίου λίπανσης, ο καθαρισμός συστήματος νερού ψύξης, ο καθαρισμός συστήματος τροφοδοσίας 
καυσίμου, ο καθαρισμός ή η αντικατάσταση του φίλτρου αέρα, πετρελαίου, ελαίου λίπανσης κλπ. 
Επίσης έλεγχο και την έκδοση ενημερωτικού εντύπου με τα αποτελέσματα των  ελέγχων ότι τα Ζεύγη 
είναι σε Ετοιμότητα για τις παρακάτω περιπτώσεις: 
α) Γενική Διακοπή από ΔΕΗ. 
β) Βύθιση από ΔΕΗ. 
γ) Έλλειψη Φάσης κλπ . 
 
5. Εγκαταστάσεις Γενικών Πινάκων Χαμηλής Τάσης (Γ.Π.Χ.Τ.) 
5.1. Ανά δεκαπενθήμερο έλεγχος καλής κατάστασης των Γ.Π.Χ.Τ. καλωδιώσεων-διακοπτών, και ετήσια 
γενική τακτική συντήρηση παράλληλα με τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις της Μ.Τ., έλεγχος των αυτομάτων 
μεταγωγών.  
 
6. Εγκαταστάσεις Γενικών Πινάκων Ορόφων Χαμηλής Τάσης (Γ.Π. Ο.Χ. Τ.) 
6.1.Μηνιαίος έλεγχος καλής κατάστασης των Γ.Π.Ο.Χ.Τ. και ετήσια γενική τακτική συντήρηση παράλληλα 
με τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου.      
      
7. Εγκαταστάσεις Συστημάτων Αδιάλειπτης Λειτουργίας U.P.S. 
7.1. Εβδομαδιαίος έλεγχος ετοιμότητα και καλής κατάστασης των U.P.S. Γενική  τακτική συντήρηση ανά 3 
μήνες για την κατάσταση των συσσωρευτών, αυτοματισμούς, παραλληλισμούς Ηλεκτρονικά μέρη κλπ.  
 
8. Πυρανίχνευση  
8.1. Συνεργείο του Αναδόχου θα προβαίνει σε δύο επιθεωρήσεις και ελέγχους το μήνα για τον έλεγχο καλής 
κατάστασης της κεντρικής μονάδος και των περιφερειακών, έλεγχος των συσσωρευτών. 
8.2. Γενική επιθεώρηση ανά τρίμηνο, συντήρηση, εντοπισμός των προβλημάτων και ενημέρωση γραπτή της 
Υπηρεσίας. 
8.3. Ετήσια γενική τακτική συντήρηση ταυτόχρονα με τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις. 
Α) Έλεγχος και καθαρισμός συσφίξεων όλων των εισερχομένων εντολών. 
Β) Καθαρισμός και έλεγχος όλων των πυρανιχνευτών. 
 
9. Χειρουργεία  
9.1. Συνεργείο του αναδόχου θα προβαίνει σε δύο επιθεωρήσεις και ελέγχους το μήνα για τον έλεγχο της 
καλής κατάστασης των μονάδων ελέγχου μόνωσης των ηλεκτρικών κυκλωμάτων του χειρουργείου και της 
μονάδας ανάνηψης. 
9.2. Γενική επιθεώρηση ανά τρίμηνο, συντήρηση και εντοπισμός των προβλημάτων και γραπτή ενημέρωση 
της Υπηρεσίας. 
9.3. Ετήσια γενική τακτική συντήρηση 

 
10. Συστήματα κλήσης αδελφής  
10.1. Συνεργείο του αναδόχου θα προβαίνει σε δύο επιθεωρήσεις και ελέγχους το μήνα για τον έλεγχο 
καλής κατάστασης των μονάδων όλων των χώρων  στους οποίους είναι εγκατεστημένα τα συστήματα 
κλήσης αδελφής. 
10.2.Γενική επιθεώρηση ανά τρίμηνο, συντήρηση και εντοπισμός των προβλημάτων                                             
και γραπτή ενημέρωση της Υπηρεσίας. 
10.3. Ετήσια γενική τακτική συντήρηση  
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11. Λοιπές Υποχρεώσεις  
 Έλεγχος του μοτέρ εξαερισμού των Μ/Σ 
 Μέτρηση των ωμικών αντιστάσεων των τυλιγμάτων. 
 Έλεγχος της κατάστασης του αναπνευστικού οργάνου (silica gel). 
 Έλεγχος των Αυτομάτων διακοπτών 3πολικούς & 4πολικούς και των ηλεκτρονικών διατάξεών αυτών. 
 Γενικός καθαρισμός και έλεγχος των μονωτήρων των διακοπτών και των υπολοίπων εξαρτημάτων της 

εγκατάστασης ως την έξοδο του πίνακα χαμηλής τάσης. 
 Καθαρισμός ελαίου (κυκλοφορία) εάν χρειαστεί μετά από το χημικό έλεγχο. 
 Έλεγχος και συντήρηση Πεδίου πυκνωτών και των ηλεκτρονικών  οργάνων αυτών.  
 Έλεγχος καλής λειτουργίας των οργάνων και λυχνιών ενδείξεως Μ/Τ  και Χ/Τ (Αμπερόμετρα, 

Βολτόμετρα κ.λπ.) 
 Έλεγχος βοηθητικών Ρελέ 
 Έλεγχος ηχοσήμανσης 
 Έλεγχος πινακίδων σημάνσεως και κινδύνου 
 Έλεγχος εύκολης ανεύρεσης κλειδιών χώρου 
 Έλεγχος των φώτων ασφαλείας όλου του Υ/Σ Μ/Τ και Χ/Τα 
 Έλεγχος των πυροσβεστήρων 
 Μέτρηση όλων των παροχικών καλωδίων του παραρτήματος 2 (18) με Meger 
 Έλεγχος όλων των μονώσεων των καλωδίων. 
 Οπτικός έλεγχος και θερμογράφιση όλων των καλωδίων τα οποία περιγράφονται στην κατάσταση του 

παραρτήματος 2 (18).  
 

12. ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 
Γενικός εξωτερικός καθαρισμός 
Αλλαγή λιπαντελαίου λαδιού κινητήρας 
Αλλαγή φίλτρου λαδιού 
Αλλαγή φίλτρου πετρελαίου 
Αλλαγή ή καθαρισμός φίλτρου αέρος 
Έλεγχος στάθμης υγρού ψύξεως (πλήρωση ή αλλαγή εάν χρειαστεί) 
Έλεγχος μίζας-alternator 
Έλεγχος συσσωρευτών (πλήρωση υγρών εάν χρειαστεί ή αλλαγή) 
Έλεγχος συστήματος προθέρμανσης 
Έλεγχος για τυχόν διαρροή καυσαερίου από εξάτμιση (σύσφιξη) 
Έλεγχος ή αλλαγή ιμάντων μετάδοσης κίνησης 
Αλλαγή λουριών 
Εξαγωγή και καθαρισμός μπέκ 
Αλλαγή μπαταριών (2τεμ. των 120Ah) 
Έλεγχος προθέρμανσης νερού 
Έλεγχος μίζας 
Έλεγχος καλωδιώσεων ισχύος (γεννήτριας) 
Να γρασάρει τα δύο ρουλεμάν της κάθε γεννήτριας κάθε 6 μήνες, μέσω των δύο γρασσοληπτών που φέρει 
στα άκρα 
Να διατηρεί καθαρό και να ελέγχει τον ρότορα.  
 
13. ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΡΑΣ 
Εξωτερικός καθαρισμός. 
Μέτρηση των ως άνω τυχόν ηλεκτρικές απώλειες 
Καθαρισμός των ελιγμάτων με ELECTRO VARNISH αέρος (εάν χρειαστεί) 
Έλεγχος καλωδιώσεων ισχύος και βοηθητικών 
Έλεγχος και καθαρισμός επαφών 
Έλεγχος και καθαρισμός τυλιγμάτων 

 
14.ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ Η/Ζ  
Γενικός καθαρισμός του πίνακα 
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Έλεγχος για εξάλειψη τυχόν απωλειών και επαναλίπανσης κινητών τμημάτων κ.λπ. 
Καθαρισμός επαφών 
Έλεγχος λειτουργικότητας οργάνων ενδείξεως 
Έλεγχος καλωδιώσεων 
Γενική δοκιμή του πίνακα σε όλες τις φάσεις λειτουργίας των Η/Ζ 
Ρύθμιση χρόνων του κύκλου λειτουργίας τάσεως περιόδων μετά και άνω φορτίων 
Έλεγχος των τμημάτων προστασίας του πίνακα και του κινητήρα και έλεγχος ηλεκτροκίνητων αυτόματων 
διακοπτών των μεταγωγών  
 
15. ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
Α) Έλεγχος ανεύρεσης κλειδιών  

Έλεγχος φωτισμού χώρου 
Έλεγχος πυροσβεστήρων 
Έλεγχος πινακίδων σημάνσεως 

Β) Τρεις (3) επισκέψεις (ανά τρίμηνο) των Η/Ζ προς έλεγχο και την έκδοση ενημερωτικού εντύπου με τα 
αποτελέσματα των ελέγχων ότι τα Ζεύγη είναι σε Ετοιμότητα για τις παρακάτω περιπτώσεις: 
α) Γενική Διακοπή από ΔΕΗ. 
β) Βύθιση από ΔΕΗ. 
γ) Έλλειψη Φάσης.  
Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ θα τηρεί ειδικό Ημερολόγιο Συντήρησης χωριστά για κάθε Η/Ζ θεωρημένα από το 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ είναι υποχρεωμένος να αποκαθιστά τη βλάβη εντός είκοσι τεσσάρων 
ωρών εφ’ όσον  
α) Είναι απρόβλεπτη βλάβη μεγάλης έκτασης 
β) Τα ανταλλακτικά που απαιτούνται δεν βρίσκονται στην παρακαταθήκη του ή δεν είναι δυνατόν να 
βρεθούν αμέσως και εντός του προβλεπόμενου χρόνου στην εγχώρια αγορά. 
 
 

AΡΘΡΟ 3 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 
1. Η παρακολούθηση και η επίβλεψη των εργασιών του Αναδόχου θα ασκούνται από το αρμόδιο προσωπικό 
του Νοσοκομείου που θα ορισθεί κατά περίπτωση (επιτροπή παρακολούθηση εργασιών συντήρησης και 
λειτουργία των εν λόγου). 
2. Η άσκηση της επίβλεψης εκ μέρους της Τεχνικής Υπηρεσίας αποσκοπεί στην πιστή εκπλήρωση από τον 
Ανάδοχο των όρων της σύμβασης και την εκτέλεση των σχετικών εργασιών με ασφάλεια σύμφωνα με τους 
κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. 

       Ο Ανάδοχος έχει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και την σύμβαση την αποκλειστική εκ του Νόμου 
ευθύνη για την εκτέλεση των συμβατικών εργασιών που προβλέπονται από την παρούσα σύμβαση δια τις 
επιτροπής που θα υποδείξει το Νοσοκομείο.  

 
 

AΡΘΡΟ 4 
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 
       1. Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να τηρεί με ακρίβεια τις συμβατικές του υποχρεώσεις, τις διατάξεις της 

εργατικής νομοθεσίας, τις διατάξεις και κανονισμούς για την πρόληψη βλαβών στις εγκαταστάσεις και 
ατυχημάτων στο προσωπικό του ή στο προσωπικό του Νοσοκομείου ή σε ασθενείς ή σε οποιονδήποτε 
τρίτο, και για την λήψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος. 

       2. Ο Ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις απαιτούμενες δαπάνες για την εκπλήρωση των συμβατικών του 
υποχρεώσεις (πλην των πάσης φύσεως καυσίμων νερού, ηλεκτρικής ενέργειας και υλικών που ορίζονται 
υπό του παρόντος ότι βαρύνουν το Νοσοκομείο) όπως είναι η δαπάνες για την μετακίνηση του προσωπικού 
του, οι δαπάνες φθοράς ή συντήρησης ή απόσβεσης ή φύλαξης ή μισθώσεις εργαλείων ή συσκευών ή 
οργάνων ή μηχανημάτων αναγκαίων για την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, οι δασμοί, οι 
ασφαλιστικές κρατήσεις ή επιβαρύνσεις, οι δαπάνες καταμετρήσεων και καιν δομικών, οι δαπάνες για τη 
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δημιουργία και διάλυση κατασκευών για αποθήκευση εργαλείων και υλικών ή χώρων παραμονής 
προσωπικού και εξυπηρέτησης εν γένει του Αναδόχου, οι δαπάνες πάσης φύσεως αποζημιώσεων λόγω 
ζημιών στο Νοσοκομείο οφειλομένων σε υπαιτιότητά του ή του προσωπικού του, οι δαπάνες πάσης φύσεως 
αποζημιώσεων λόγω ατυχημάτων και εν γένει ζημιών σε προσωπικό του Νοσοκομείου ή σε οποιονδήποτε 
τρίτο ή σε πράγματα αυτών οφειλόμενη σε υπαιτιότητά του ή του προσωπικού του για γενικά κάθε άλλη 
απαραίτητη δαπάνη για την καλή και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών του και εκπλήρωση των συμβατικών 
του υποχρεώσεων. 

       3. Υλικά τα οποία συναντώνται κατά την εκτέλεση των εργασιών του Αναδόχου ή προέρχονται από 
καθαίρεση υπαρχόντων έργων ανήκουν στο Νοσοκομείο και θα παραδίδονται στην Υπηρεσία στην 
καλύτερη δυνατή κατάσταση εκτός και αν δοθεί εντολή στην Ανάδοχο να τα απομακρύνει από το κτήριο και 
να τα απορρίψει. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 5 
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 
    1. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις με δικά του εργαλεία και 

μέσα. 
    2.Τα εν λόγω εργαλεία και μέσα πρέπει να είναι κατάλληλα για τον σκοπό για τον οποίο θα 

χρησιμοποιηθούν και να είναι σε καλή κατάσταση ώστε να μην δημιουργούν κινδύνους ατυχημάτων στο 
προσωπικό του Αναδόχου ή σε τρίτους ή φθορές στις εγκαταστάσεις. 

    3. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να απαγορεύσει τη χρησιμοποίηση από τον Ανάδοχο εργαλείων και μέσων 
τα οποία δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, χωρίς από τον λόγο αυτό να γεννάται οιαδήποτε απαίτηση 
του Αναδόχου έναντι του Νοσοκομείου. 
4. Στα ανωτέρω εργαλεία περιλαμβάνονται και τα εξής: 
 Συσκευές ηλεκτροκόλλησης ή οξυγονοκόλλησης. 
 Κολλητήρια για ηλεκτρολογικές ή ηλεκτρονικές εργασίες. 
 Συσκευές λίπανσης πάσης φύσεως μηχανημάτων. 
 Συσκευές και όργανα για πάσης φύσεως ελέγχους ή δοκιμές, μετρήσεις ηλεκτρικών ηλεκτρονικών 

εγκαταστάσεων. 
 Συσκευή μέτρησης παλαιότητας παροχικών καλωδίων. 
 Συσκευή μέτρησης θερμότητας παροχικών καλωδίων. 
 Δρέπανα, τροχοί, κομπρεσέρ κλπ. 
 Εργαλεία και συσκευές χρωματισμού. 
 Φορητές κλίμακες για εκτέλεση εργασιών σε ύψος μέχρι 4 μέτρα. 
 Εργαλεία και λοιπά είδη για πάσης φύσεως καθαρισμούς των εγκαταστάσεων και των χώρων αυτών. 
 Λοιπά πάσης φύσεως εν γένει εργαλεία, όργανα χαμηλής μέσης και υψηλής τάσης, συσκευές ή 

μηχανήματα αναγκαία για την εκτέλεση των εργασιών. 
 Όργανα και συσκευές τριφασικά: 

1) Συσκευή ελέγχου των ηλεκτρονόμων δευτερογενούς προστασίας και του επιτηρητή τάσης 
2) Συσκευή ελέγχου των  ηλεκτρονικών μονάδων προστασίας των Αυτομάτων Διακοπτών χαμηλής 

τάσης 
3) Meger 10 KV για τη μέση τάση και 5 KV για την χαμηλή 
4) Συσκευή ελέγχου της διαρροής αερίου SF6 
5) Συσκευή ελέγχου της εφαπτομένης δέλτα ( tanδ ) των Μετασχηματιστών 
6) Συσκευή ελέγχου του λόγου των Μετασχηματιστών 
7) Συσκευή ελέγχου του ρεύματος διεγέρσεως των Μετασχηματιστών 
8) Συσκευή ελέγχου της αντίστασης των τυλιγμάτων των Μετασχηματιστών 
9) Συσκευή ελέγχου των χρόνων ανοίγματος, κλεισίματος και ταυτοχρονισμού των πόλων των 

αυτομάτων διακοπτών Μέσης Τάσης 
10)  Δοκιμαστικό Μέσης Τάσης 
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ΑΡΘΡΟ 6 
ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

 
  Ο Ανάδοχος υποχρεούται για την εκτέλεση των εργασιών του να προμηθεύεται με δαπάνη του, τα πάσης 

φύσεως αναγκαία λιπαντικά όπως στουπιά, το πριονίδι, και λοιπά υλικά συντήρησης ως και τα υλικά 
καθαρισμού. Λοιπά αναγκαία υλικά για επισκευές θα βαρύνουν το Νοσοκομείο. 

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει εγκαίρως την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου για την 
αναγκαιότητα προμήθειας απαραιτήτων υλικών για την εκτέλεση αναγκαίων εργασιών, ή για την εύρυθμη 
λειτουργία όλων των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 7 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 
          1.  Εντός τριών (3) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της συμβάσεως ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

επισκεφθεί και να ενημερωθεί επί όλων των εγκαταστάσεων και να αρχίσει την εκπλήρωση των 
συμβατικών υποχρεώσεων του. Προς τούτο θα συνταχθεί και θα υπογραφεί σχετικό πρωτόκολλο 
εγκατάστασής του. 

             2.   Με την εγκατάσταση του Αναδόχου νοείται ότι αυτός παραλαμβάνει τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις από 
το προηγούμενο Ανάδοχο Συντηρητή, ηλεγμένες από απόψεως συντηρήσεως και ευρύθμου λειτουργίας 
αυτών, και θα πρέπει να τις παραδώσει σε καλή κατάσταση μετά την λήξη της συμβάσεως και αναλαμβάνει 
την επίβλεψη της λειτουργίας των και την συντήρηση τους και την εν γένει εκπλήρωση των λοιπών 
υποχρεώσεών του, που ορίζονται στο παρόν τεύχος.  

 
 

ΑΡΘΡΟ 8 
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 
 Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δαπάνη του, να ασφαλίζει το προσωπικό του, σύμφωνα με τις εκάστοτε 

ισχύουσες Νομοθετικές Διατάξεις στα αρμόδια κατά περίπτωση ασφαλιστικά ταμεία και να καταβάλει 
ανελλιπώς και εγκαίρως όλες τις σχετικές προβλεπόμενες εισφορές. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 9 
ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. 

 
1. Μετά την εκπνοή του συμβατικού χρόνου των εργασιών και μέσα σε χρονικό διάστημα (3)               
ημερών ο Ανάδοχος υποχρεούται: 
Α) Να εκτελέσει παρουσία των εκπροσώπων της Τεχνικής Υπηρεσίας και το νέο Ανάδοχο όλες τις δοκιμές 
και λειτουργίες των εγκαταστάσεων που θα ορίσει η Υπηρεσία, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος 
και η παράδοση των εγκαταστάσεων.  
Β) Να συντάξει και να υποβάλει στην υπηρεσία λεπτομερή έκθεση επί της κατάστασης των εγκαταστάσεων 
με τις σχετικές παρατηρήσεις και διαπιστώσεις του. 
Γ) Να παραδώσει ενημερωμένα και υπογεγραμμένα όλα τα σχετικά βιβλία μητρώα και λοιπά παραστατικά 
στοιχεία που θα έχουν τηρηθεί κατά τη διάρκεια των εργασιών τα τεχνικά εγχειρίδια τις οδηγίες 
συντήρησης, τα σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία πλήρως τακτοποιημένα και ταξινομημένα εντός 
φακέλων. 
Η εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών εκ μέρους του Αναδόχου αποτελεί προϋπόθεση για την παραλαβή των 
εργασιών του, την εκκαθάριση, την οικονομική τακτοποίηση και τελική πληρωμή του Αναδόχου και την 
επιστροφή των εγγυητικών επιστολών του. Σε περίπτωση καθυστέρησης ή αμέλειας του Αναδόχου για την 
εκπλήρωση των εν λόγω υποχρεώσεων επιβάλλεται ποινική ρήτρα εις βάρος του.  
2. Εάν από τους εν λόγω ελέγχους διαπιστωθούν βλάβες, φθορές ή ζημιές των εγκαταστάσεων που έπρεπε 
να είχαν επισκευασθεί από τον Ανάδοχο ή παραλείψεις στη συντήρησή των, τότε η υπηρεσία μπορεί να 
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διατάξει την εκτέλεση των σχετικών αναγκαίων εργασιών από τον Ανάδοχο μέσα σε τακτή προθεσμία 
ανάλογη προς την έκταση των εργασιών  
3. Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών συντάσσεται και υπογράφεται σχετικό πρακτικό και 
ακολουθεί η οικονομική εκκαθάριση των εργασιών και η τελική πληρωμή του Αναδόχου. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 10 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 
1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται για την εκτέλεση όλων των ανωτέρω και παρακάτω εργασιών και την εν γένει 
εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων να διαθέτει επί τόπου όλο το αναγκαίο προσωπικό, με τις 
κατάλληλες εκάστοτε ειδικότητες και προσόντα. 
2. Το προσωπικού του Αναδόχου θα προΐσταται Διπλωματούχος Μηχανολόγος- Ηλεκτρολόγος, Μηχανικός 
απόφοιτος Ελληνικού Πολυτεχνείου ή ισότιμης Σχολής του εξωτερικού, ο οποίος θα φέρει την κατά Νόμο 
ευθύνη για την καλή λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων. 
 3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται για την εκτέλεση όλων των ανωτέρω εργασιών και την εν γένει εκπλήρωση 
των συμβατικών του υποχρεώσεων να διαθέτει εντός δύο ωρών, από με οιουδήποτε τρόπο ειδοποιήσεώς 
του, το κατάλληλο προσωπικό και για όσο χρόνο απαιτηθεί όλες τις ώρες της εβδομάδας και για όλη τη 
διάρκεια της σύμβασης η μέρος αυτής, Ηλεκτροτεχνίτες με Άδεια Σ.Τ’ Υποσταθμών με σκοπό την 
αντιμετώπιση πάσης φύσεως ηλεκτρολογικές βλάβες που πρόκειται να παρουσιαστούν σε όλο το 
Νοσοκομείο. 
 

ΑΡΘΡΟ 11 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 
1. Το προσωπικό του Αναδόχου πρέπει να έχει κατ’ ελάχιστον τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την 
εκπλήρωση του έργου αυτού. 
2. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να θέτει στη διάθεση του Νοσοκομείου (Τεχνική Υπηρεσία), σε κάθε 
στιγμή που θα του ζητηθεί, τις άδειες εργασίας και λοιπά νόμιμα αποδεικτικά στοιχεία από το οποίο θα είναι 
δυνατόν να διαπιστωθεί ότι το χρησιμοποιούμενο έκαστος προσωπικό του διαθέτει τα αναγκαία τυπικά και 
ουσιαστικά προσόντα. 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A'4 
 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
 
ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ ΟΡΟΙ  
 
1. Ο συντηρητής υποχρεούται να διαθέτει ΠΕ Μηχανικό Ηλεκτρολόγο Ανωτάτης Σχολής τουλάχιστον 
15ετούς εμπειρίας. 
2. Να διαθέτει επίσης πρότυπο ISO 9001/2000 που να αφορά επίβλεψη λειτουργίας  συντήρησης, επισκευής 
εξοπλισμού Χαμηλής και Μέσης και και τεχνική υποστήριξη συστημάτων προστασίας Χαμηλής και Μέσης 
Τάσης. 
3. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν τουλάχιστον τρεις επιστολές καλής συνεργασίας για την 
τεχνική υποστήριξη - συντήρηση σε παρόμοιες εγκαταστάσεις (χαμηλή και μέση τάση) από Δημόσια η 
Ιδιωτικά Νοσηλευτικά Ιδρύματα.  
4.Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης παρομοίων έργων σε 
Υποσταθμούς Νοσοκομείων ισχύος τουλάχιστον 2000KVA, που να περιέχουν Η/Ζ σε εφεδρική λειτουργία 
(κύρια και εφεδρική). 
5. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να καταθέσουν τα πιστοποιητικά διακρίβωσης των οργάνων και συσκευών 
ελέγχου.  
6. Να καταθέσουν εμπειρία στα συστήματα κλήσης αδελφής, ελέγχου διαρροής των ηλεκτρικών 
κυκλωμάτων και πυρανίχνευσης χειρουργείων. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 

Οι υπηρεσίες θα γίνονται από ειδικευμένο προσωπικό, 
με τα ανάλογα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα υπό 
την επίβλεψη, ευθύνη και παρακολούθηση του 
Αναδόχου. 

ΝΑΙ   

2 

Μετά το πέρας της εργασίας, το προσωπικό του 
Αναδόχου είναι υποχρεωμένο να αφήνει καθαρά και 
µε τάξη τα είδη που χρησιμοποίησε σε χώρο που θατου 
υποδείξει η Υπηρεσία. 

ΝΑΙ   

3 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται για την αποκατάσταση κάθε 
είδους ζημιάς ή βλάβης που θα προκληθεί στο 
προσωπικό ή στις κτιριακές και άλλες εγκαταστάσεις 
του κτιρίου ή σε οποιονδήποτε τρίτο, εφόσον αυτή 
οφείλεται σε υπαιτιότητα του προσωπικού του ή των 
εργασιών του. 

ΝΑΙ   

4 
Το Προσωπικό που θα απασχοληθεί στους χώρους της 
Υπηρεσίας υποχρεούται στην τήρηση των  κανονισμών 
που ισχύουν σ’ αυτήν (βιβλιάρια υγείας κ.λπ.). 

ΝΑΙ   

5 

ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιεί προσωπικό 
ειδικευμένο, υγιές, άριστο στο είδος του, ευπρεπώς 
ενδεδυμένο, άψογο από πλευράς συμπεριφοράς και 
ευγενικό απέναντι προσωπικό της Υπηρεσίας. Έχει την 
υποχρέωση να εκτελεί αθόρυβα την εργασία του και να 
µην ενοχλεί τους υπαλλήλους και τους 
παρευρισκόμενους στους χώρους. 

ΝΑΙ   

6 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί την Εργατική 
Νομοθεσία και τις διατάξεις για αμοιβές, ωράριο 
εργασία, κοινωνικές παροχές, αποζημιώσεις, φόρους 
κλπ., για την τήρηση κάθε υποχρέωσης που προκύπτει 
από αυτές. 

ΝΑΙ   

7 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επισυνάψει αντίγραφο της 
συλλογικής σύβασης εργασίας στην οποία υπάγονται οι 
εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν στο παρόν έργο. 

ΝΑΙ   

8 

Ο Ανάδοχος οφείλει να έχει εκπαιδεύσει το προσωπικό 
που θα διαθέσει σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας, στα 
χρησιμοποιούμενα αναλώσιμα υλικά, να τηρεί την 
νομοθεσία περί υγείας καιασφάλειας των εργαζομένων 
και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου. 

ΝΑΙ   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 

ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 
Ημερομηνία έκδοσης........................... Προς: ……………… 
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμό................ για ευρώ....................... 
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, 
υπέρ 
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας …………. Α.Φ.Μ.…………… Οδός …………. Αριθμός ……. Τ.Κ. ………} 
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών 
α) ……………… Α.Φ.Μ………….οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. β) ……………… Α.Φ.Μ………….οδός 
……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. γ) ……………… Α.Φ.Μ………….οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. 
………….. 
 
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ 
τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την 
καλή εκτέλεση της σύμβασης με ΑΔΑΜ:………………… που αφορά στο διαγωνισμό της …………. με αντικείμενο 
…….………..…… συνολικής αξίας ………........, σύμφωνα με τη με αριθμό................... Διακήρυξή σας, με ημερομηνία 
Διενέργειας ……………….. 
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά 
χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε πέντε 
(5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ……………… 
(Σημείωση προς την Τράπεζα: ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τρεις (3) μήνες της 
ημερομηνίας της Απόφασης Κατακύρωσης). 
Από την εγγύηση αυτή, που παρέχεται για την πιο πάνω και μόνο αιτία, θα απαλλάξουμε τον πελάτη μας τον οποίο 
εγγυόμαστε, μόνο μετά από έγγραφη δήλωσή σας περί απαλλαγής μας από κάθε ευθύνη που μπορεί να προκύψει από την 
προκειμένη εγγύηση, ή μετά την επιστροφή σε εμάς του σώματος της παρούσας εγγυητικής επιστολής. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
 
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 Σ ύ μ β α σ η Ν ο …  
 

Στoν Πειραιά, σήμερα …/…/……, ημέρα ……………., οι υπογράφοντες το συμφωνητικό αυτό, αφενός το 
ΕΑΝΠ ΜΕΤΑΞΑ, που εδρεύει στον Πειραιά επί της οδού Μπότασι 51 και εκπροσωπείται νόμιμα από τoν 
Διοικητή του Νοσοκομείου αυτού κ. ………………………. το οποίο στην συνέχεια θα   αποκαλείται   
«Νοσοκομείο»   και   αφετέρου   η   ………..   με   την   
επωνυμία«………………………………………………..»  και  δ.τ.:  ………………  με  ΑΦΜ:  …………….,  
ΔOY.:…………………….., με έδρα: ………………………………….., εκπροσωπούμενη για τη σύναψη της παρούσας 
από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτής κ ……………………., που από τώρα θα ονομάζεται «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» 
συμφωνούμε και δεχόμαστε τα παρακάτω: 

Το «Νοσοκομείο» διενήργησε Συνοπτικό Διαγωνισμό με κριτήριο τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά, για την 
επιλογή αναδόχου ………………………………………., όπως αναλυτικά αποτυπώνεται στην τεχνική περιγραφή της 
με αριθμό ……………… Διακήρυξης. Το αποτέλεσμα κατακυρώθηκε στο δεύτερο συμβαλλόμενο «ΑΝΑΔΟΧΟ», 
σύμφωνα με την υπ.’ αριθμ.: ……………………. Απόφαση ΔΣ/... 

Με την παρούσα το «Νοσοκομείο» αναθέτει την συντήρηση………………………………. 
στον«ΑΝΑΔΟΧΟ», με τους παρακάτω όρους και συμφωνίες: 
 

1. Το «Νοσοκομείο» αναθέτει με τη παρούσα την συντήρηση……………………………………………., στον 
«ΑΝΑΔΟΧΟ», με τιμή #.......................€# μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και 
#......................€# συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

2. Η πληρωμή θα γίνει εντός ……….. ημερών, μετά την υπογραφή του πρακτικού παραλαβής από την 
αρμόδια επιτροπή και την προσκόμιση του νόμιμου τιμολογίου από την Ανάδοχο, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις. 

3. Η χρονική διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται από .../.../…...έως …/.../……. 

4. Όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης, της με αριθμό 990030/2018 Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού, 
της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς της «ΑΝΑΔΟΧΟΥ», αποτελούν ένα σώμα και συμφωνούνται 
σαν ουσιώδεις, το δε «Νοσοκομείο» καμία άλλη υποχρέωση έχει εκτός αυτών που με την 
παρούσα συμφώνησε. 

5. Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας, ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» κατέθεσε εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης με αριθμό: ……………… της Τράπεζας ………………., αξίας #...........................€#. 

6. Κάθε τροποποίηση της παρούσας αποδεικνύεται γραπτά, αποκλειόμενου οποιουδήποτε άλλου μέσου 
αποδείξεως του όρκου μη εξαιρουμένου. 

7. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει κατά τη διάρκεια της παρούσας Σύμβασης, αρμόδια 
Δικαστήρια είναι τα ευρισκόμενα στην Αθήνα. 

8. Σε πίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε η παρούσα η οποία αφού διαβάστηκε, υπογράφτηκε ως 
έπεται από τα συμβαλλόμενα μέρη σε πέντε (5) πρωτότυπα, εκ των οποίων έλαβε τέσσερα (4) το 
«Νοσοκομείο» και ένα (1) ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ». 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ - ΤΕΥΔ 
 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi και τη 
 διαδικασία ανάθεσης 

 
 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη 
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 
 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα 
(αφ) 

- Ονομασία: [ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕΤΑΞΑ] 
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [02030] 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [MΠΟΤΑΣΗ -51-ΠΕΙΡΑΙΑΣ,18537] 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Κ. Χαρίσης] 
- Τηλέφωνο: [2104510517] 
- Ηλ. ταχυδρομείο: [tech@metaxa-hospital.gr] 
-Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):  
[www.metaxa-hospital.gr] 
 
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): 
[ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ 
ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, CPV: 50532400-7] 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [20REQ007614462] 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : Υπηρεσίες  
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : - 
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν 

υπάρχει):990043/2020 
 
 
 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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 Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
 

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [ ] 
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα 
εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, 
αναφέρετε άλλον 
εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 
απαιτείται και υπάρχει 

[ ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 
Αρμόδιος ή αρμόδιοιii : [……] 
Τηλέφωνο: [……] 
Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση [……] 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):  

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 
ή μεσαία επιχείρησηiii; 

 

 Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ [ ] Ναι [] Όχι 
 αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο  

οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο  

εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iv ή  
προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο  

πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης  

απασχόλησης;  

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό 
των 

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

εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων  

εργαζομένων;  

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια […...............] 
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με [….] 
αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων  

ανήκουν οι απασχολούμενοι.  

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 
συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι:  
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της  

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, 
όπου 

 

απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος  

ΑΔΑ: Ψ0ΖΛ4690ΩΖ-ΝΡΥ



 

34 

 

μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά  

περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση  

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος 
VI. 

 

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου 
ή 

α) [……] 

του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό  

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά 
περίπτωση: 

 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
αναφέρετε: εγγράφων):[……][……][……][……] 
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία γ) [……] 
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση 
και, 

 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 
κατάλογοv: 

 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει 
όλα 

δ) [] Ναι [] Όχι 

τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;  

Εάν όχι:  

 Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 
 πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 
 ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση 
ΜΟΝΟ 

 

εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική  

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:  

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση 
να 

ε) [] Ναι [] Όχι 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών  

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να  

παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη  

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον  

αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας  

μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 
δεδομένων 

 

σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή 
διατίθεται 

 

δωρεάν;  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

 εγγράφων): 
 [……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 
κοινού με άλλουςvi; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 
οικονομικούς φορείς. 
Εάν ναι:  
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α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού α) [……] 
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία  

(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα  

καθήκοντα …):  

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς β) [……] 
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη  

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:  

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της  

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. γ) [……] 
Τμήματα Απάντηση: 
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος 
ή των τμημάτων για τα οποία ο 
οικονομικός 
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[ ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 
 

 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 
Ονοματεπώνυμο 
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και 
τον τόπο γέννησης εφόσον 
απαιτείται: 

[……] 
[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 
Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 
Τηλέφωνο: [……] 
Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 
την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων 
που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους 
σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii
 

 

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 
προκειμένου να ανταποκριθεί στα 
κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο 
μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και 
κανόνες που 
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω; 

[]Ναι []Όχι 

 Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται 
σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, 
για κάθε ένα 
από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους 
νομίμους εκπροσώπους αυτών. 

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι 
τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα 
είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για 
δημόσιες συμβάσεις 
έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή 
του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο 
οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 
σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 
οικονομικός φορέας 

 

 

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να 
αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης 
σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 
 
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων και το 
ποσοστό της σύμβασης που θα 
αναλάβουν: 
[…] 

 
Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' 
εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός 
φορέας προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που 
υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 
131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, 
παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α 
και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία 
υπεργολάβων). 
 

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες 
απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα) 
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 Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii 
 

 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 
καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπουxvi το οποίο 
είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή 
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό για έναν από τους 
λόγους που παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 
1-6), ή καταδικαστική απόφαση η οποία έχει 
εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το 
μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί 
απευθείας περίοδος αποκλεισμού που 
εξακολουθεί να ισχύει; 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……]xvii 

Εάν ναι, αναφέρετεxviii: 
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 
καταδίκης, 
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ 
]· 
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 
καταδικαστική απόφαση: 

 
α) Ημερομηνία:[ ], 
σημείο-(-α): [ ], 
λόγος(-οι):[ ] 

 
β) [……] 
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 
[……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ] 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix· 
 
2. δωροδοκίαx,xi· 
 
3. απάτηxii· 
 
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με 
τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση 
της τρομοκρατίαςxiv· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv. 
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 διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……]xix 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 
ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα 
που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του 
παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»)xx; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκανxxi: 

[……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης 

 

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 
όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά 
την πληρωμή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα και 
στη χώρα στην οποία είναι τυχόν 
εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι 

  ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  
  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
Εάν όχι αναφέρετε:    

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο α)[……]· α)[……]· 
πρόκειται:   

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; β)[……] β)[……] 
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των   

υποχρεώσεων;   

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; γ.1) [] Ναι [] Όχι γ.1) [] Ναι [] Όχι 
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και -[] Ναι [] Όχι -[] Ναι [] Όχι 
δεσμευτική;   

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης 
ή 

-[……]· -[……]· 

έκδοσης απόφασης   

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, -[……]· -[……]· 
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη   

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:   

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: γ.2)[……]· γ.2)[……]· 
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις δ) [] Ναι [] Όχι δ) [] Ναι [] Όχι 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους Εάν ναι, να Εάν ναι, να 
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης αναφερθούν αναφερθούν 
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά λεπτομερείς λεπτομερείς 
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των πληροφορίες πληροφορίες 
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό [……] [……] 
διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxiii

  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
καταβολή των φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής 
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): xxiv 

αναφέρετε: [……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα 

 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει 
του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του 
στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού και εργατικού δικαίουxxv; 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 
μέτρα που να αποδεικνύουν την 
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη αυτού 
του λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»); 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε [] Ναι [] Όχι 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
καταστάσειςxxvi : 

 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή  

γ) ειδική εκκαθάριση, ή  

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή 
ή από το δικαστήριο, ή 

 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού  

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών  

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση  

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία  

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου  

Εάν ναι:  

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: -[.......................] 
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους 
οποίους 

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

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται 
να 

 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη  

της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και 
των 

 

μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της  

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό 
αυτές 
αυτές τις περιστάσειςxxvii 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

 εγγράφων): [……][……][……] 
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Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxviii; 
Εάν ναι, να αναφερθούν 
λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
[.......................] 

 

 Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός 
φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 
Εάν ναι, να αναφερθούν 
λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 

 
[…...........] 

 Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός 
φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την 
ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης 
συμφερόντωνxxix, λόγω της συμμετοχής 
του στη διαδικασία ανάθεσης της 
σύμβασης; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί 
στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης 
της σύμβασηςxxx; 
Εάν ναι, να αναφερθούν 
λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή 
ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxxi κατά την 

[] Ναι [] Όχι 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο 
πλαίσιο 

 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης,  

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα  

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης  

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την  

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης  

σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες 
παρόμοιες κυρώσεις; 

 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [….................] 
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πληροφορίες: Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
 μέτρα αυτοκάθαρσης; 
 [] Ναι [] Όχι 
 Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
 λήφθηκαν: 
 [……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 
επιβεβαιώσει ότι: 
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών 
ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την 
εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 
αποκλεισμού ή την 
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 
αυτές, γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει 
χωρίς καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται από την αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτοντα φορέα 
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει 
με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 
αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να 
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες 
που ενδέχεται να του αποφέρουν 
αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία 
ανάθεσης ή να παράσχει εξ αμελείας 
παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς 
τις αποφάσεις που αφορούν τον 
αποκλεισμό, την επιλογή ή την 
ανάθεση; 

[] Ναι [] Όχι 
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 
 

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 
συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 
παρ. 4 ν. 3310/2005xxxii: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής 
της 
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι 

 (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός 
φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που λήφθηκαν: 
[……] 
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 Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος 
μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 
 

 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 
κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που 
η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή 
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι 
ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς 
να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

ΑΔΑ: Ψ0ΖΛ4690ΩΖ-ΝΡΥ



 

47 

 

Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 
 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα 
αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις 
κριτήρια ή 
κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των 
υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον 
διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις 
όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 
εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 
  
Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες 
 ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 
 

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση: 
Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς 
διακρίσεις 

[….] 

κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να  

εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού  

των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο:  

Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή  

λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, [] Ναι [] Όχιxlv 
αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο  

οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα  

έγγραφα:  

Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά 
ή 

 

λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
διατίθενται ηλεκτρονικάxliv, αναφέρετε για το 
καθένα: 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……]xlvi 

ΑΔΑ: Ψ0ΖΛ4690ΩΖ-ΝΡΥ



 

48 

 

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 
 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα 
με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των 
συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος 
και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές 
αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιxlvii, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 
κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxlviii. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα 
σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], 
προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 
υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος 
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της 
διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον 
εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 
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i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) 
μίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 

 
ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

 
iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ 
μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι 
πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς. 

 
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και 
της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν 
υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

 
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της 
οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει 
τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

 
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες 
απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών 
δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν 
υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

 
iv Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία 
ή μειονεκτούντων ατόμων. 

 
v Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

vi Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

viii Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια 
που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην 
περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική 
επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες 
άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες 
απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 

 
ix Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 

 σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για 
επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 
περιβάλλοντος. 

 
x Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης 
Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 
11.11.2008, σ. 42). 

 
xi Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται 
ως “διαφθορά”. 

 
xii Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην 
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-
πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της 
δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη 
διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της 
Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε 
προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).
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xiii Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) 
όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την 
προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε 
αυτήν Πρωτοκόλλων. 

 
xiv Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 
2002 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος 
αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως 
αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

 
xv Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης 
του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 
και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε 
με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από 
εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

 
xvi Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας 
ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της 
απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία 
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

 
xvii Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης 
(Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων 
εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( 
βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

 
xviiΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

 
xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xx Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε 
διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής 
της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 
73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο) 

 
xxi Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, 
κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των 
μέτρων που λήφθηκαν. 

 
xxii Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του 
στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν 
τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο). 

 
xxiii Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα 
 έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω 
αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για 
επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 
περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά 
ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο 
οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης 
των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε 
χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο 
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της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή 
σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς
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xxiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
 

xxv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας 
σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

 
xxvi . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από 
τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

 
xxvii Άρθρο 73 παρ. 5. 

 
xxviii Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να 
συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

 
xxix Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της 

σύμβασης. xxx Πρβλ άρθρο 48. 

xxxi Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που 
διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

 
xxxii Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα 
εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ και άρθρο 375 παρ. 
10. 

 
xlivΔιευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η 

απάντηση. xlv Επαναλάβετε όσες φορές 

χρειάζεται. 

xlviΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlvii Πρβλ και άρθρο 1 

ν4250/2014 

xlviii Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες 
πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 
των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 
φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική 
συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση 
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