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ΔIΑΚΘΡΤΞΘ ΑΡIΘΜ.08/2021 

ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΘΝ ΠΑΡΟΧΘ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΕΠΙΚΕΤΘ ΚΑΙ ΤΝΣΘΡΘΘ ΣΩΝ 

ΘΛΕΚΣΡΟΜΘΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ (CPV 50710000-5, ΚΑΕ 0419), 

 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ – ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 

ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΘ ΓΕΟΙΜΡ. ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΙΩΑΟΟΙΟΩΟ «Γ.ΧΑΦΗΘΜΩΥΦΑ» 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ-ΠΟΟΣΘΣΑ ΣΑΤΡΧΘ ΧΣΘΤΕΥΙΩΟ ΥΧΟΦΘΤΘΥΘΥ ΦΩΟ ΘΝΕΜΦΤΡΞΘΧΑΟΡΝΡΓΙΜΩΟ 

ΕΓΜΑΦΑΥΦΑΥΕΩΟ ΦΡΧ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡΧ όπωσ αναλυτικά περιγράφεται ςτο 

παράρτθμα Β τθσ παροφςθσ 
ΚΩΔΙΚΟ CPV  CPV 50710000-5 

ΕΙΔΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΥΧΟΡΣΦΙΜΡΥ ΔΙΑΓΩΟΙΥΞΡΥ 

ΚΡΙΣΘΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΘ Θ ΣΝΕΡΟ ΥΧΞΦΕΤΡΧΥΑ ΑΣΡ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΘΥ ΑΣΡΨΘΥ ΣΤΡΥΦΡΤΑ  ΒΑΥΕΙ ΦΘΥ 

ΦΙΞΘΥ.   

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΘΕΙΑ ΔΑΠΑΝΘ 

 

59.997,72 € ςυμπερ. του ΦΠΑ 

ΣΟΠΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ Γ.Ο.Ι. «Γ. ΧΑΦΗΘΜΩΥΦΑ» Ν. ΞΑΜΤΧΓΙΑΟΟΘ 50  

Φ.Μ 45445    ΓΤΑΦΕΙΡ ΣΤΡΞΘΘΕΙΩΟ 

ΧΡΟΝΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΘ 29.01.2021 27.04.2020 Ϊρα: 10:00 π.μ. 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ  ΟΑΙ (ΣΑΤΑΤΦΘΞΑ Β) 

ΧΡΟΝΟ ΙΧΤΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ  Ρι Σροςφορζσ ιςχφουν για εκατόν είκοςι (120) θμερολογιακζσ θμζρεσ, 

προκεςμία που αρχίηει από τθν επόμενθ τθσ λιξθσ τθσ προκεςμίασ  υποβολισ 

των προςφορϊν. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΘ ΤΜΒΑΘ  Ζξι (6) μινεσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. 

ΕΓΓΤΘΣΙΚΘ ΕΠΙΣΟΛΘ ΤΜΜΕΣΟΧΘ Δεν απαιτείται 

ΕΓΓΤΘΣΙΚΘ ΕΠΙΣΟΛΘ ΚΑΛΘ ΕΚΣΕΛΕΘ Κςθ με το 5% τθσ προ ΦΣΑ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. 

ΔΘΜΟΙΕΤΘ Υτθν ιςτοςελίδα του Οοςοκομείου www.gni-hatzikosta.gr, ςτο διαδικτυακό τόπο του 

ΜΘΞΔΘΥ και τθσ ΔΙΑΧΓΕΙΑ 

 

Φο Γενικό Οοςοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατηθκϊςτα» ζχοντασ υπόψθ: 

1. Σισ διατάξεισ, όπωσ αυτζσ ιςχφουν : 

1.1 Φου Ο. 4412/2016 «Δθμόςιεσ Υυμβάςεισ Ζργων, Σρομθκειϊν και Χπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Ρδθγίεσ 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

1.2 Φου άρκρου 47 του Ο. 4472/2017  (Αϋ 74)  «Φροποποίθςθ διατάξεων του 4412/2016 (Αϋ147)». 

1.3 Φου Ο. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ 

Ρδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

1.4 Φου Ο. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Ματαργιςεισ, Υυγχωνεφςεισ Οομικϊν 

Σροςϊπων και Χπθρεςιϊν του Δθμοςίου Φομζα-Φροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και 

λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1 

 
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 

 

 

 

 Ιωάννινα,  19.01.2021 

Αρικ. Σρωτ. :  701 

             

Σμιμα       :      Ο ΙΚΟΝΟΜΙΚΟ - Γρα φεί ο Πρ ομ θκειϊ ν     
 

 

Φαχ. Δ/νςθ : Νεωφόροσ Ξακρυγιάννθ 

Φ.Μ. : 450 01 ΙΩΑΟΟΙΟΑ 

Σλθροφορίεσ : Υ.Γκορίτςα 

Φθλζφωνο : 2651366624 

Fax : 2651029470 

Email : s.goritsa@gni-hatzikosta.gr  

URL: : www.gni-hatzikosta.gr  

http://www.gni-hatzikosta.gr/
mailto:s.goritsa@gni-hatzikosta.gr
http://www.gni-hatzikosta.gr/
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1.5 Φθσ παρ. Η του Ο. 4152/2013 (Α' 107) «Σροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Ρδθγία 2011/7 τθσ 

16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ», 

1.6 Φο άρκρο 26 του Ο.4024/2011 (Α 226) «Υυγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και οριςμόσ 

των μελϊν τουσ με κλιρωςθ». 

1.7 Φου ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Μφρωςθ του Μϊδικα Οόμων για το Ελεγκτικό Υυνζδριο» 

1.8 Φου άρκρου 39 του Ο. 4488/2017  (Αϋ137) «Αποκλειςμόσ από δθμόςιεσ ςυμβάςεισ και χρθματοδοτιςεισ 

λόγω παραβάςεων τθσ εργατικισ νομοκεςίασ». 

1.9        Φου ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Υφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Υυμβάςεων και Μεντρικοφ 

Θλεκτρονικοφ Ξθτρϊου Δθμοςίων Υυμβάςεων…»,  

1.10    Φου ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων 

των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Σρόγραμμα Διαφγεια" και 

άλλεσ διατάξεισ”, 

1.11    Φου Ο. 2859/2000 (Α’ 248) «Μφρωςθ Μϊδικα Φόρου Σροςτικζμενθσ Αξίασ»,  

1.12     Φου Ο.2690/1999 (Α' 45) “Μφρωςθ του Μϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ”  και ιδίωσ των 

άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 

1.13    Φου π.δ 28/2015 (Α' 34) “Μωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και ςτοιχεία”,  

1.14    Φου π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ”+ 

1.15   Φθ με αρικμ. 158/2016 Απόφαςθ τθσ Αρχισ με κζμα «Ζγκριςθ του "Φυποποιθμζνου Εντφπου Χπεφκυνθσ 

Διλωςθσ" (ΦΕΧΔ) του άρκρου 79 παρ. 4 του Ο. 4412/2016 (Αϋ 147), για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ 

ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν» (Βϋ 3698) 

1.16     Φθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Χπουργοφ Ρικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Τφκμιςθ 

ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Μεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Ξθτρϊου Δθμοςίων 

Υυμβάςεων (ΜΘΞΔΘΥ) του Χπουργείου Ρικονομίασ και Ανάπτυξθσ». 

1.18    Φθσ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Χπουργοφ Ρικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Φεχνικζσ 

λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Υυςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Υυμβάςεων 

(Ε.Υ.Θ.ΔΘ.Υ.)»,  

1.19   Φου άρκρου 39 του Ο. 4488/2017  (Αϋ137) «Αποκλειςμόσ από δθμόςιεσ ςυμβάςεισ και χρθματοδοτιςεισ 

λόγω παραβάςεων τθσ εργατικισ νομοκεςίασ». 

 

2.   Σισ αποφάςεισ: 

2.1. Φθν αρικμ. 1/15.01.2021 (κ.8) απόφαςθ του Δ.Υ του Οοςοκομείου (AΔΑ:62Τ746906Ω-Ε4Θ, ΑΔΑΞ: 

20REQ008020572) 

2.2. Φθν αρικμ. Σρωτ. 400/18.01.2021 Απόφαςθσ Ανάλθψθσ Χποχρζωςθσ (ΑΔΑ: 902846906Ω-ΕΠ6, 

ΑΔΑΞ:21REQ008023247) 

 

                                                                      ΠΡΟΚΘΡΤΟΤΜΕ 

Υυνοπτικό Διαγωνιςμό, με γραπτζσ ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ για τθν  ΣΘΝ ΠΑΡΟΧΘ ΤΠΘΡΕΙΩΝ 

ΕΠΙΚΕΤΘ ΚΑΙ ΤΝΣΘΡΘΘ ΣΩΝ ΘΛΕΚΣΡΟΜΘΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ με 

προχπολογιςμό 59.997,72€  με ΦΣΑ, για χρονικό διάςτθμα ζξι (6) μθνϊν.  

Μριτιριο κατακφρωςθσ κα είναι Θ ΣΝΕΡΟ ΥΧΞΦΕΤΡΧΥΑ ΑΣΡ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΘΥ ΑΣΡΨΘΥ ΣΤΡΥΦΡΤΑ  

ΒΑΥΕΙ ΦΘΥ ΦΙΞΘΥ (ΧΑΞΘΝΡΦΕΤΘ ΦΙΞΘ).   

ΣΟΠΟ - ΧΡΟΝΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

ΦΡΣΡΥ ΧΣΡΒΡΝΘΥ 

ΣΤΡΥΦΡΤΩΟ 

ΘΞΕΤΡΞΘΟΙΑ ΝΘΠΘΥ ΣΤΡΘΕΥΞΙΑΥ 

ΧΣΡΒΡΝΘΥ ΣΤΡΥΦΡΤΩΟ 

ΦΡΣΡΥ 

ΔΙΕΟΕΤΓΕΙΑΥ 

ΔΙΑΓΩΟΙΥΞΡΧ 

ΘΞΕΤΡΞΘΟΙΑ 

ΔΙΕΟΕΤΓΕΙΑΥ 

ΔΙΑΓΩΟΙΥΞΡΧ 

Γραφείο Σρομθκειϊν Θμερομθνία: 29.01.2021 Γραφείο Σρομθκειϊν Θμερομθνία: 29.01.2021 
Οοςοκομείου Θμζρα:  ΣΑΤΑΥΜΕΧΘ Οοςοκομείου Θμζρα:  ΣΑΤΑΥΜΕΧΘ 

 Ϊρα: 10.00 π.μ.  Ϊρα: 10.00 π.μ. 

 

Ρ διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί τθν 29θ Ιανουαρίου 2021 θμζρα Σαραςκεφθ και ϊρα 10:00 π.μ ςτο Γραφείο 

Σρομθκειϊν του Οοςοκομείου, ενϊπιον τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ που ζχει ςυςτακεί βάςθ τθν αρικμ. 

1/15.01.2021 (κ.8) απόφαςθσ του ΔΥ του Οοςοκομείου. 
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Σροςφορζσ που κατατίκενται μετά τθν παραπάνω θμερομθνία και ϊρα, είναι εκπρόκεςμεσ και δεν γίνονται 

αποδεκτζσ. Επιςθμαίνεται ότι, κακϊσ οι φάκελοι που παραλαμβάνονται παραμζνουν κλειςτοί, δεν υπάρχει 

δυνατότθτα απόδοςθσ αρικμοφ πρωτοκόλλου. ποιοσ ςυμμετζχων επικυμεί τθν επιβεβαίωςθ τθσ παραλαβισ 

τθσ προςφοράσ του, μπορεί, με δικι του πρωτοβουλία, να επικοινωνεί μζςω τθλεφϊνου ι email, με το γραφείο 

Σρομθκειϊν. 

Για  πλθροφορίεσ αναφορικά με τθ διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να 

απευκφνονται ςτο Γραφείο Σρομθκειϊν του Οοςοκομείου όλεσ  τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ ςτο τθλζφωνο: 

2651366625 

Ρ Διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί ςφμφωνα με τουσ όρουσ που περιζχονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ ωσ και τα 

παραρτιματά τθσ, τα οποία αποτελοφν ενιαίο και αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ.  

– ΣΑΤΑΤΦΘΞΑ Αϋ «ΕΙΔΙΜΡΙ ΡΤΡΙ ΥΧΞΞΕΦΡΧΘΥ» 

– ΣΑΤΑΤΦΘΞΑ Βϋ «ΥΧΓΓΤΑΦΘ ΧΣΡΧΤΕΩΥΕΩΟ» 

– ΣΑΤΑΤΦΘΞΑ Γϋ «ΦΧΣΡΣΡΙΘΞΕΟΡ ΕΟΦΧΣΡ ΧΣΕΧΘΧΟΘΥ ΔΘΝΩΥΘΥ (TEΧΔ)» 

– ΣΑΤΑΤΦΘΞΑ Δ’ «ΣΙΟΑΜΕΥ ΕΤΓΑΥΙΩΟ ΣΤΡΝΘΣΦΙΜΘΥ ΥΧΟΦΘΤΘΥΘΥ ΘΝΕΜΦΤΡΝΡΓΡΧ» 

– ΣΑΤΑΤΦΘΞΑ Εϋ»ΣΙΟΑΜΕΥ ΕΤΓΑΥΙΩΟ ΣΤΡΝΘΣΦΙΜΘΥ ΥΧΟΦΘΤΘΥΘΥ ΞΘΧΑΟΡΦΕΧΟΙΦΘ» 

 

Για ό,τι δεν προβλζπεται από τθν παροφςα Διακιρυξθ εφαρμόηονται οι περί προμθκειϊν διατάξεισ του 

Δθμοςίου, όπωσ ιςχφουν κάκε φορά. 

 

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΘΣΘ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ 

 

      ΠΤΡΙΔΩΝ ΔΕΡΔΕΜΕΗΘ 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Αϋ «ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ» 

ΑΡΘΡΟ 1ο : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ  

1.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο Διαγωνιςμό ςφμφωνα με το αρ. 25 του Ο. 4412/20156 ζχουν φυςικά ι 

νομικά πρόςωπα ι Ενϊςεισ φυςικϊν ι/και νομικϊν προςϊπων, Υυνεταιριςμοί, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) ςε κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,  

β) ςε κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Ρικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ρ.Χ.),  

γ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΥΔΥ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 

ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Σαραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ 

Σροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Υυμφωνίασ, κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γ' τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 

διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων.  

Ρι ενϊςεισ και οι κοινοπραξίεσ δεν υποχρεοφνται να λαμβάνουν οριςμζνθ νομικι μορφι προκειμζνου 

να υποβάλουν τθν προςφορά. Θ επιλεγείςα ζνωςθ ι κοινοπραξία υποχρεοφται να πράξει τοφτο εάν κατακυρωκεί 

ςε αυτι θ ςφμβαςθ εφ όςον θ λιψθ οριςμζνθσ νομικισ μορφισ είναι αναγκαία για τθν ικανοποιθτικι εκτζλεςθ 

τθσ ςφμβαςθσ. 

1.2. Υτο  διαγωνιςμό γίνονται δεκτοί, Φεχνικζσ Εταιρείεσ και Φεχνικά Γραφεία που διακζτουν ωσ μόνιμο 

ςτζλεχοσ ζνα (1) Διπλωματοφχο Ξθχανολόγο - Θλεκτρολόγο ι Ξθχανολόγο ι Θλεκτρολόγο Ξθχανικό, μζλοσ του 

Φ.Ε.Ε., με 4-ετι τουλάχιςτον επίςθμθ επαγγελματικι δραςτθριότθτα και εμπειρία ςτθν ςυντιρθςθ Θ/Ξ 

νοςοκομειακϊν εγκαταςτάςεων αντίςτοιχθσ πολυπλοκότθτασ και μεγζκουσ του Γενικοφ Οοςοκομείου Ιωαννίνων 

«Γ.Χατηθκϊςτα».  

ΑΡΘΡΟ 2ο: ΤΠΟΒΟΛΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

ςοι επικυμοφν να λάβουν μζροσ ςτο Διαγωνιςμό πρζπει να κατακζςουν ζγγραφθ ςφραγιςμζνθ 

προςφορά ςτo αρμόδιo Γραφείο Σρομθκειϊν τoυ Γενικοφ Οοςοκομείου Ιωαννίνων «Γ. ΧΑΦΗΘΜΩΥΦΑ» μζχρι τθν 

29θ.01.2021 και ϊρα 10 :00 π.μ.  

Θ προςφορά υποβάλλεται ςυνταγμζνθ ι μεταφραςμζνθ επιςιμωσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα (ενθμερωτικά 

και τεχνικά φυλλάδια μποροφν να υποβάλλονται και ςτθν αγγλικι γλϊςςα χωρίσ να ςυνοδεφονται από 

μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι), ςε δφο αντίτυπα, ζνα πρωτότυπο και ζνα αντίγραφο, και μζςα ςε καλά ςφραγιςμζνο 

φάκελο (κυρίωσ φάκελοσ), ςτον οποίο κα αναγράφονται ευκρινϊσ τα εξισ: 

Στοιχεία Αποςτολζα (υποψιφιου Αναδόχου/Χορθγθτι):     

Ρνοματεπϊνυμο φυςικοφ προςϊπου ι Επωνυμία νομικοφ προςϊπου, Φαχυδρομικι διεφκυνςθ, 

Φθλζφωνο, Αρικμόσ τθλεομοιοτυπίασ και διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου 

Διεφκυνςθ υποβολισ και ςτοιχεία του Διαγωνιςμοφ : 

ΣΤΡΥ:  Γενικό Οοςοκομείο Ιωαννίνων «Γ. ΧΑΦΗΘΜΩΥΦΑ»  

ΦΑΜΕΝΡΥ ΣΤΡΥΦΡΤΑΥ ΓΙΑ ΦΡΟ ΥΧΟΡΣΦΙΜΡ ΔΙΑΓΩΟΙΥΞΡ με αρικμό Διακιρυξθσ:  8/2021 

Θμερομθνία Διενζργειασ: 29.01.2021 

ΦΙΦΝΡΥ: «ΣΑΤΡΧΘ ΧΣΘΤΕΥΙΩΟ EΣΙΥΜΕΧΘΥ ΜΑΙ ΥΧΟΦΘΤΘΥΘΥ ΦΩΟ ΘΝΕΜΦΤΡΞΘΧΑΟΡΝΡΓΙΩΟ ΕΓΜΑΦΑΥΦΑΥΕΩΟ ΦΡΧ 

ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡΧ» 

 

ΠΡΟΟΧΘ: Να ΜΘΝ αποςφραγιςκεί από τθν Σαχυδρομικι Τπθρεςία & το Πρωτόκολλο. 

 

Ξζςα ςτο φάκελο τθσ προςφοράσ (κυρίωσ φάκελοσ), τοποκετοφνται όλα τα ςχετικά με τθν προςφορά ςτοιχεία  

κατά προτίμθςθ και προσ διευκόλυνςθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ ςε ξεχωριςτοφσ ςφραγιςμζνουσ φακζλουσ ωσ 

εξισ: 

ΦΑΚΕΛΟΣ Α με τθν ζνδειξθ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ: 

Σεριλαμβάνει τα δικαιολογθτικά του άρκρου 3 Α τθσ παροφςασ. 

ΦΑΚΕΛΟΣ Β με τθν ζνδειξθ ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ: 

Σεριλαμβάνει τεχνικά ςτοιχεία προςφοράσ  του άρκρου 3 Β τθσ παροφςασ. 

ΦΑΚΕΛΟΣ Γ με τθν ζνδειξθ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Σεριλαμβάνει τα οικονομικά ςτοιχεία προςφοράσ του άρκρου 3 Γ τθσ παροφςασ. 
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Ρι προςφορζσ δεν πρζπει να ζχουν ξζςματα, ςβθςίματα, προςκικεσ, διορκϊςεισ. Εάν υπάρχει ςτθν 

προςφορά οποιαδιποτε προςκικθ ι διόρκωςθ, αυτι πρζπει να είναι κακαρογραμμζνθ και 

μονογραμμζνθ από τον προςφζροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβισ και αποςφράγιςθσ των 

προςφορϊν, κατά τον ζλεγχο, μονογράφει και ςφραγίηει τθν τυχόν διόρκωςθ ι προςκικθ. Θ προςφορά 

απορρίπτεται, όταν υπάρχουν ςε αυτιν διορκϊςεισ που τθν κακιςτοφν αςαφι, κατά τθν κρίςθ του 

οργάνου αξιολόγθςθσ των προςφορϊν. 

Ρι προςφζροντεσ με τθ ςυμμετοχι τουσ ςτο Διαγωνιςμό κεωρείται ότι αποδζχονται πλιρωσ και 

ανεπιφυλάκτωσ όλουσ τουσ όρουσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ, ΣΕΧΝΙΚΘ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

Α: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ 

Εντόσ του φακζλου των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ τοποκετοφνται υποχρεωτικά τα αναφερόμενα κατωτζρω : 

1. το ΣΤΠΟΠΟΙΘΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΘ ΔΘΛΩΘ (TEΤΔ)  το οποίο αποτελεί  Χπεφκυνθ Διλωςθ των 

οικονομικϊν φορζων προσ αντικατάςταςθ των πιςτοποιθτικϊν που εκδίδουν δθμόςιεσ αρχζσ ι τρίτα μζρθ 

και παρζχει προκαταρκτικι απόδειξθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ δεν βρίςκεται ςε μία από τισ καταςτάςεισ 

των άρκρων 73 παρ. 1 και παρ. 2 του Ο. 4412/2016. 

Σιο ςυγκεκριμζνα απαιτείται θ ςυμπλιρωςθ των κάτωκι μερϊν: 

 Ξζροσ  ΙΙ: Σλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

 Ξζροσ ΙΙΙ: Νόγοι  αποκλειςμοφ 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ –Σοινικό μθτρϊο 

Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ- 

Αςφαλιςτικι και φορολογικι ενθμερότθτα 

Γ. Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό 

παράπτωμα 

 Ξζροσ IV: Μριτιρια επιλογισ  

Α. Καταλλθλότθτα (1)-Σιςτοποιθτικό ΓΕΞΘ ι ΕΒΕΑ και (2)- Σιςτοποιθτικό ΦΕΕ 

Β. Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια (1α)-Ιςολογιςμοί τριϊν (3) τελευταίων ετϊν και 

(3) κατά περίπτωςθ 

Γ. Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα  

 (1β) Μυριότερεσ υπθρεςίεσ -  Ρι κυριότερεσ υπθρεςίεσ που πραγματοποιικθκαν τθν 

τελευταία τετραετία με αναφορά του  αντίςτοιχου ποςοφ, τθσ θμερομθνίασ και του 

δθμόςιου ι ιδιωτικοφ παραλιπτθ και από τα οποία να προκφπτει ότι οι ςυμμετζχοντεσ 

ζχουν αναλάβει ςτο παρελκόν εργαςίεσ ςυντιρθςθσ Θ/Ξ εγκαταςτάςεων αντίςτοιχων με 

το αντικείμενο του διαγωνιςμοφ από ιδιωτικοφσ ι δθμόςιουσ  

 (6) Φίτλοι ςπουδϊν και επαγγελματικϊν προςόντων – Αναφορά για τα εξισ: 

i) Απαιτοφμενεσ από το Οόμο άδειεσ εργαςίασ των τεχνικϊν που κα απαρτίηουν το 

προςωπικό του ςυμμετζχοντα 

ii) Βεβαίωςθ εμπειρίασ εργαςίασ ςτθν ειδικότθτά τουσ, ιτοι για τουσ τεχνικοφσ, 

αποδεδειγμζνθ επαγγελματικι εμπειρία τουλάχιςτον τριϊν (3) ετϊν ςτθν 

ειδικότθτά τουσ, από τα οποία δφο (2) τουλάχιςτον ςε νοςοκομειακζσ 

εγκαταςτάςεισ αντίςτοιχθσ πολυπλοκότθτασ και μεγζκουσ του Γενικοφ 

Οοςοκομείου Ιωαννίνων «Γ. Χατηθκϊςτα, ζνασ εκ των οποίων κα είναι 

πιςτοποιθμζνοσ ςτον ζλεγχο θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων με τθ χριςθ μετρικοφ 

οργάνου που καλφπτει το πρότυπο ΕΝΡΦ HD 384 και κα αποδεικνφεται με τθν 

προςκόμιςθ ςχετικοφ πιςτοποιθτικοφ ι βεβαίωςθσ και 

iii) Βεβαίωςθ εμπειρίασ εργαςίασ ςτθν ειδικότθτά του, για τον Διπλωματοφχο 

Ξθχανικό κα ζχει  αποδεδειγμζνα επίςθμθ επαγγελματικι εμπειρία τουλάχιςτον 

πζντε (5) ζτθ από τα οποία τα τζςςερα (4) τουλάχιςτον ςτθν ςυντιρθςθ 

νοςοκομειακϊν εγκαταςτάςεων αντίςτοιχθσ πολυπλοκότθτασ και μεγζκουσ του 
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Γενικοφ Οοςοκομείου Ιωαννίνων «Γ. Χατηθκϊςτα».  Επίςθσ, κα πρζπει να ζχει 

πιςτοποίθςθ και να αποδεικνφεται με τθν προςκόμιςθ ςχετικοφ πιςτοποιθτικοφ 

ι βεβαίωςθσ ελζγχου θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων με τθ χριςθ μετρθτικοφ 

οργάνου που καλφπτει το πρότυπο ΕΝΡΦ HD 384 και χριςθσ και λειτουργίασ του 

προγράμματοσ (λογιςμικοφ) ςυντιρθςθσ εγκαταςτάςεων και εξοπλιςμοφ του 

Οοςοκομείου (iMaint). 

 (8) Ξζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό προςωπικό 

 Ξζροσ VI: Φελικζσ δθλϊςεισ 

 

Ρ οικονομικόσ φορζασ για τθν ορκι ςυμπλιρωςθ του ΦΕΧΔ μπορεί να ςυμβουλεφεται τισ 

Ματευκυντιριεσ  Ρδθγίεσ 15 και 23 τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Υυμβάςεων (ΑΔΑ: 

ΩΧ0ΓΡΠΦΒ-ΑΜΘ και Ψ3ΘΙΡΠΦΒ-Μ3Ε αντίςτοιχα. 

Επιςθμαίνεται ότι το ΣΕΤΔ διατίκεται ςε επεξεργάςιμθ μορφι ςτθν ιςτοςελίδα του Νοςοκομείου 

www.gni-hatzikosta.gr  

 

 

Β: ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Υτο φάκελο με τθ ζνδειξθ «ΦΕΧΟΙΜΘ ΣΤΡΥΦΡΤΑ» τοποκετοφνται ςε ζνα (1) Σρωτότυπο και ζνα (1) 

Αvτίγραφο, τα Φεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ, περιγραφι των προςφερομζνων, δθλϊςεισ, ζντυπα, 

προςπζκτουσ κλπ. 

Θα κατατεκεί υποχρεωτικά ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΘ ςτο οποίο κα γίνεται αναλυτικι αναφορά ςε όλα τα 

ηθτοφμενα τεχνικά ςτοιχεία ςτα αναφερόμενα άρκρα του ΣΑΤΑΤΦΘΞΑΦΡΥ Β - «ΥΧΓΓΤΑΦΘ ΧΣΡΧΤΕΩΥΕΩΟ» τθσ 

διακιρυξθσ, ςε αντιςτοιχία και με τθν επιςιμανςθ ότι ΥΧΞΦΩΟΩ ΣΝΘΤΩΥ. Υε τυχόν αντιρριςεισ ι 

διαφοροποιιςεισ, αυτζσ να αναφζρονται επίςθσ αναλυτικά και ςυγκεκριμζνα ϊςτε να εκτιμθκοφν από του 

Επιτροπι του διαγωνιςμοφ. 

 

Γ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Υτο φάκελο με τθν ζνδειξθ «ΡIΜΡΟΡΞIΜΘ ΣΤΡΥΦΡΤΑ» τοποκετοφνται ςε ζνα (1) Σρωτότυπο και ζνα (1) 

Αvτίγραφο, τα oικovoμικά ςτoιχεία τθσ πρoςφoράσ, με τθν τιμι τθσ προςφοράσ ςε Ευρϊ.  

Θα περιγράφεται θ προςφερόμενθ υπθρεςία και θ προςφερόμενθ τιμι χωρίσ και με ΦΣΑ. Θ τιμι τθσ προςφοράσ 

κα δοκεί ςε ευρϊ ανά μονάδα μζτρθςθσ.  

Υτθν τιμι κα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπζρ τρίτων κρατιςεισ, κακϊσ και κάκε άλλθ νόμιμθ 

επιβάρυνςθ που προβλζπεται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, εκτόσ από τον ΦΣΑ. Ρ ΦΣΑ κα δίδεται ςε ξεχωριςτι 

ςτιλθ.  

Αντιπροςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.Γίνονται δεκτζσ προςφορζσ για 

το ςφνολο τθσ προκθρυχκείςθσ «ποςότθτασ» του ηθτοφμενου από το ΣΑΤΑΤΦΘΞΑ Β τθσ διακιρυξθσ. 

Σροςφορζσ που κζτουν όρο αναπροςαρμογισ τθσ τιμισ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.  

Ρι τιμζσ των Σροςφορϊν δεν υπόκεινται ςε μεταβολι κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ Σροςφοράσ.  

Υε περίπτωςθ αςυνικιςτα χαμθλισ οικονομικισ προςφοράσ, εφαρμόηονται τα προβλεπόμενα από το 

άρκρο 88 του ν. 4412/2016. 

Υε περίπτωςθ ςυνυποβολισ με τθν προςφορά ςτοιχείων και πλθροφοριϊν εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα, θ 

γνωςτοποίθςθ των οποίων ςτουσ ςυνδιαγωνιηόμενουσ κα ζκιγε τα ζννομα ςυμφζροντά του, τότε ο προςφζρων 

οφείλει να ςθμειϊνει ς’ αυτά τθν ζνδειξθ «πλθροφορίεσ εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα». Υτθν αντίκετθ περίπτωςθ 

κα δφνανται να λαμβάνουν γνϊςθ αυτϊν των πλθροφοριϊν οι ςυνδιαγωνιηόμενοι. Θ ζννοια τθσ πλθροφορίασ 

εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα αφορά μόνο ςτθν προςταςία του απορριτου που καλφπτει τεχνικά ι εμπορικά 

ηθτιματα τθσ επιχείρθςθσ του ενδιαφερομζνου. 

Εφόςον κρικεί αρμοδίωσ απαραίτθτθ θ διενζργεια επιτόπιου ελζγχου ςτισ εγκαταςτάςεισ του 

προςφζροντοσ ι των υποκαταςκευαςτϊν του προςφερόμενου προϊόντοσ, τα ζξοδα τθσ προσ τοφτο 

ςυςτακειςόμενθσ τριμελοφσ επιτροπισ βαρφνουν τον προςφζροντα ι τουσ προςφζροντεσ κατ αναλογία. Θ 

καταβολι των εν λόγω εξόδων, το φψοσ των οποίων κακορίηεται με βάςθ τισ ιςχφουςεσ περί εξόδων μετακίνθςθσ 

εκτόσ ζδρασ υπαλλιλων του Δθμοςίου και ςτρατιωτικϊν, διενεργείται εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθσ 

http://www.gni-hatzikosta.gr/
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ενθμερϊςεωσ του υπόχρεου. Υε περίπτωςθ μθ καταβολισ των εξόδων εντόσ τθσ ανωτζρω προκεςμίασ θ 

προςφορά του υπόχρεου δεν λαμβάνεται υπόψθ και δεν αξιολογείται. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο: ΙΧΤ ΠΡΟΦΟΡΩΝ  

 

Ρι Σροςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ υποψιφιουσ Αναδόχουσ για 120 θμζρεσ  από τθν επόμενθ μζρα τθσ 

διενζργειασ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ τουσ. Σροςφορά που ορίηει μικρότερο χρόνο ιςχφοσ 

απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Θ ιςχφσ τθσ Σροςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ ςφμφωνα με το αρ. 97 

του Ο. 4412/2016, εφόςον ηθτθκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι πριν από τθ λιξθ τθσ. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο: ΑΠΟΡΡΙΨΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ  

 

Θ ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, απορρίπτει, ςε 

κάκε περίπτωςθ, προςφορά για τουσ λόγουσ που ορίηονται ςτο άρκρο 91 του Ο. 4412/2016  

Εναλλακτικζσ Σροςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

Εάν τυχόν υποβλθκοφν εναλλακτικζσ Σροςφορζσ, δεν κα λθφκοφν υπόψθ. Ρ υποψιφιοσ Ανάδοχοσ, ο οποίοσ κα 

υποβάλλει τζτοιασ φφςθσ προτάςεισ, δεν δικαιοφται ςε καμία περίπτωςθ να διαμαρτυρθκεί για τθν απόρριψθ 

των προτάςεων αυτϊν.  

 

ΑΡΘΡΟ 6ο: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ – ΑΠΟΦΡΑΓΙΘ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ  ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

   

Ρ Διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί τθν 29θ.01.2021 και ϊρα 10:00 π.μ. ςτο Γραφείο Σρομθκειϊν του  Οοςοκομείου από 

τθν οριςκείςα Επιτροπι διενζργειασ και αξιολόγθςθσ  του Διαγωνιςμοφ, θ οποία, αφοφ παραλάβει τισ 

υποβλθκείςεσ προςφορζσ κα πραγματοποιιςει τθν αποςφράγιςθ και τον ζλεγχο αυτϊν. 

Θ αποςφράγιςθ των φακζλων των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, των τεχνικϊν και οικονομικϊν προςφορϊν 

γίνεται δθμόςια και ςε μία ςυνεδρίαςθ, παρουςία των προςφερόντων ι των νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνων 

εκπροςϊπων τουσ.   

Θ αρμόδια Επιτροπι διενζργειασ και αξιολόγθςθσ του διαγωνιςμοφ, ςε επόμενθ κλειςτι ςυνεδρίαςθ, τθν ίδια ι 

ςε διαφορετικι μζρα, προβαίνει ςτθν καταχϊριςθ, αξιολόγθςθ των ανωτζρω ςτοιχείων των προςφορϊν ςε 

πρακτικό το οποίο ςυντάςςει και προτείνει τθν κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ.   

Φο ανωτζρω πρακτικό εγκρίνεται με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ του νοςοκομείου και κοινοποιείται ςτουσ 

ςυμμετζχοντεσ. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΩΘ  

 

      Ξετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν , ο μειοδότθσ ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ εντόσ δζκα 

(10) θμερϊν ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 103 του ν.4412/2016 κα πρζπει να κατατεκεί ςε κλειςτό 

φάκελο: 

 

1.Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου, από το οποίο να προκφπτει ότι δεν ζχουν καταδικαςτεί με τελεςίδικθ 

καταδικαςτικι απόφαςθ, για κάποιο  από τα αδικιματα τθσ παρ. 1 του  άρκρου 73 του Ο.4412/2016  ιτοι 

ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ , δωροδοκία, άπατθ, τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα 

με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ , παιδικι εργαςία και 

άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων (προσ απόδειξθ του ΦΕΧΔ -Ξζροσ ΙΙΙ.Νόγοι αποκλειςμοφ - Α: Νόγοι 

αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ) 

 

2.Πιςτοποιθτικό  που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, από το οποίο να προκφπτει  ότι κατά τθν  

θμερομθνία  τθσ άνω ειδοποίθςθσ είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ  τουσ που αφοροφν ςτισ ειςφορζσ 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ ( κφριασ και επικουρικισ) και ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ τουσ (προσ 

απόδειξθ του ΦΕΧΔ-Ξζροσ ΙΙΙ.Νόγοι αποκλειςμοφ Β: Νόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ). 

 

3.Πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τισ αρμόδιεσ αρχζσ του ΥΕΣΕ ότι δεν ζχουν εκδοκεί εισ βάροσ του 

οικονομικοφ φορζα πράξεισ επιβολισ προςτίμου ςφμφωνα με τθν περ. γ τθσ παρ. 2 του αρ. 73 του Ο.4412/2016 
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όπωσ προςτζκθκε με το αρ. 39 του Ο.4488/17. που δεν είναι δυνατι θ ζκδοςθ του ωσ άνω πιςτοποιθτικοφ οι 

οικονομικοί φορείσ κατακζτουν τθν προβλεπόμενθ ζνορκθ βεβαίωςθ τθσ παρ. 2 του άρκρου 80 του Ο.4412/2016 

(προσ απόδειξθ του ΦΕΧΔ-Ξζροσ ΙΙΙ. Νόγοι αποκλειςμοφ Γ. Νόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ 

ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα) 

4.Πιςτοποιθτικό ΓΕΜΘ ι ΕΒΕΑ (προσ απόδειξθ του ΦΕΧΔ-Ξζροσ ΙV. Kριτιρια επιλογισ Α: Ματαλλθλότθτα – 1.) και 

πιςτοποιθτικό ΣΕΕ (προσ απόδειξθ του ΦΕΧΔ-Ξζροσ ΙV. Kριτιρια επιλογισ Α: Ματαλλθλότθτα – 2.) 

 

5.Τπεφκυνθ Διλωςθ περί του ολικοφ φψουσ του κφκλου εργαςιϊν και περί του κφκλου των εργαςιϊν ωσ προσ 

τθν παροχι παρόμοιων με τισ ηθτοφμενεσ υπθρεςίεσ κατά τθ διάρκεια των τριϊν (3) προθγοφμενων οικονομικϊν 

ετϊν (προσ απόδειξθ του ΦΕΧΔ-Ξζροσ ΙV. Kριτιρια επιλογισ Β: Ρικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια – 

1α.) 

 

6.Κατάλογο κυριότερων υπθρεςιϊν που πραγματοποιικθκαν τθν τελευταία τετραετία με αναφορά του 

αντίςτοιχου ποςοφ, τθσ θμερομθνίασ και του δθμόςιου ι ιδιωτικοφ παραλιπτθ και από τον οποίο να προκφπτει 

ότι οι ςυμμετζχοντεσ ζχουν αναλάβει ςτο παρελκόν εργαςίεσ ςυντιρθςθσ Θ/Ξ εγκαταςτάςεων αντίςτοιχων με 

το αντικείμενο του διαγωνιςμοφ από ιδιωτικοφσ ι δθμόςιουσ φορείσ (προσ απόδειξθ του ΦΕΧΔ-Ξζροσ ΙV. 

Kριτιρια επιλογισ Γ: Φεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα – 1β.) 

 

7.Ρι απαιτοφμενεσ από το Νόμο άδειεσ εργαςίασ των τεχνικϊν που κα απαρτίηουν το προςωπικό του 

ςυμμετζχοντα. Βεβαίωςθ εμπειρίασ εργαςίασ ςτθν ειδικότθτά τουσ, ιτοι για τουσ τεχνικοφσ, αποδεδειγμζνθ 

επαγγελματικι εμπειρία τουλάχιςτον τριϊν (3) ετϊν ςτθν ειδικότθτά τουσ, από τα οποία δφο (2) τουλάχιςτον ςε 

νοςοκομειακζσ εγκαταςτάςεισ αντίςτοιχθσ πολυπλοκότθτασ και μεγζκουσ του Γενικοφ Οοςοκομείου Ιωαννίνων 

«Γ. Χατηθκϊςτα, ζνασ εκ των οποίων κα είναι πιςτοποιθμζνοσ ςτον ζλεγχο θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων με τθ 

χριςθ μετρικοφ οργάνου που καλφπτει το πρότυπο ΕΝΡΦ HD 384 και κα αποδεικνφεται με τθν προςκόμιςθ 

ςχετικοφ πιςτοποιθτικοφ ι βεβαίωςθσ. Βεβαίωςθ εμπειρίασ εργαςίασ ςτθν ειδικότθτά του, για τον 

Διπλωματοφχο Μθχανικό κα ζχει  αποδεδειγμζνα επίςθμθ επαγγελματικι εμπειρία τουλάχιςτον πζντε (5) ζτθ 

από τα οποία τα τζςςερα (4) τουλάχιςτον ςτθν ςυντιρθςθ νοςοκομειακϊν εγκαταςτάςεων αντίςτοιχθσ 

πολυπλοκότθτασ και μεγζκουσ του Γενικοφ Οοςοκομείου Ιωαννίνων «Γ. Χατηθκϊςτα».  Επίςθσ, κα πρζπει να ζχει 

πιςτοποίθςθ και να αποδεικνφεται με τθν προςκόμιςθ ςχετικοφ πιςτοποιθτικοφ ι βεβαίωςθσ ελζγχου 

θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων με τθ χριςθ μετρθτικοφ οργάνου που καλφπτει το πρότυπο ΕΝΡΦ HD 384 και χριςθσ 

και λειτουργίασ του προγράμματοσ (λογιςμικοφ) ςυντιρθςθσ εγκαταςτάςεων και εξοπλιςμοφ του Οοςοκομείου 

(iMaint). (προσ απόδειξθ του ΦΕΧΔ-Ξζροσ ΙV. Kριτιρια επιλογισ Γ: Φεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα – (6) 

 

8.Τπεφκυνθ Διλωςθ ςχετικά με τον ετιςιο μζςο όρο του εργατοχπαλλθλικοφ προςωπικοφ (προσ απόδειξθ του 

ΦΕΧΔ-Ξζροσ ΙV. Kριτιρια επιλογισ Γ: Φεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα –8.) 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο: ΚΑΣΑΚΤΡΩΘ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΣΑΚΤΡΩΘ ΜΕΡΟΤ ΣΘ ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ 

  

Θ κατακφρωςθ γίνεται με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ αρμόδιασ επιτροπισ 

ςτον προμθκευτι με τθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά που προςδιορίηεται βάςει τθσ 

τιμισ (χαμθλότερθ τιμι), εκ των υποψθφίων των οποίων οι προςφορζσ ζχουν κρικεί αποδεκτζσ, με βάςθ τισ 

ηθτοφμενεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τουσ όρουσ τθσ παροφςασ.  

Θ ανακοίνωςθ τθσ κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ γίνεται εγγράφωσ από τθν ανακζτουςα αρχι, ςφμφωνα με τα 

οριηόμενα ςτο άρκρο 105 του Ο. 4412/2016.   

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο: ΜΑΣΑΙΩΘ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ  

 

Θ Ανακζτουςα Αρχι, μετά από ςχετικι γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ των Αποτελεςμάτων του 

Διαγωνιςμοφ, διατθρεί το δικαίωμα: 
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α. να αποφαςίςει τθ ματαίωςθ, ακφρωςθ ι διακοπι του διαγωνιςμοφ και τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να 

αναλαμβάνει οποιαδιποτε υποχρζωςθ ζναντι των προςφερόντων και ανεξάρτθτα από το ςτάδιο οποιαδιποτε 

διαδικαςίασ που οδθγεί ςτθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ι όταν ζκτακτεσ περιςτάςεισ κακιςτοφν αδφνατθ τθν 

κανονικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

β. να αποφαςίςει τθ ματαίωςθ του διαγωνιςμοφ και τθν επανάλθψι του με τροποποίθςθ ι μθ των όρων και των 

προδιαγραφϊν τθσ Διακιρυξθσ 

γ. να αποφαςίςει τθ ματαίωςθ του διαγωνιςμοφ και να προςφφγει ςτθ διαδικαςία τθσ διαπραγμάτευςθσ, εφ’ 

όςον ιςχφουν οι προχποκζςεισ που προβλζπονται ςτισ κείμενεσ διατάξεισ περί δθμοςίων ςυμβάςεων. 

Ρι προςφζροντεσ αυτοί δε δικαιοφνται να αξιϊςουν αποηθμίωςθ από τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο: ΚΑΣΑΡΣΙΘ ΤΜΒΑΘ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΘ   

 

Ξετά τθν επζλευςθ των εννόμων αποτελεςμάτων τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί 

τον ανάδοχο να προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ εντόσ είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ 

ςχετικισ ζγγραφθσ ειδικισ πρόςκλθςθσ. 

Αν περάςει θ προκεςμία των ανωτζρω είκοςι  (20) θμερϊν χωρίσ ο Ανάδοχοσ να ζχει παρουςιαςτεί για 

να υπογράψει τθ Υφμβαςθ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν 

αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςθ τιμισ. Αν κανζνασ από τουσ 

προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται, ςφμφωνα 

με τθν περίπτωςθ δ' τθσ παρ. 2 του άρκρου 106 του Ο. 4412/2016. 

Θ ιςχφσ τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ κα είναι διάρκειασ ζξι (6) μθνϊν από τθν  θμερομθνία υπογραφισ τθσ, 

με τον όρο ότι κα διακοπεί αυτοδικαίωσ ςε περίπτωςθ που προκφψει ςφμβαςθ από τον ετιςιο θλεκτρονικό 

διαγωνιςμό πριν τθν παρζλευςθ των 6 μθνϊν, χωρίσ θ ανακζτουςα αρχι να υποχρεοφται να καταβάλλει 

αποηθμίωςθ. 

Θ Υφμβαςθ δφναται να τροποποιθκεί υπό τουσ όρουσ του άρκρου 132  και 201 του Ο.4412/2016 και 

φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου. 

Θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι εκτελζςτθκε όταν ςυντρζχουν οι εξισ προχποκζςεισ, ςφμφωνα με το άρκρο 202 του 

Ο.4412/16: 

α. οι ηθτοφμενεσ υπθρεςίεσ παραςχζκθκαν ςτο ςφνολο τουσ ι ςε περίπτωςθ διαιρετισ υπθρεςίασ, το 

αντικείμενο που παραδόκθκε υπολείπεται του ςυμβατικοφ, κατά μζροσ που κρίνεται ωσ αςιμαντο από το 

αρμόδιο όργανο και ζχει παρζλκει θ καταλθκτικι θμερομθνία για τθν περαίωςθ τθσ ςφμβαςθσ που ζχει τεκεί 

ςτθν διακιρυξθ.                                                                               

β. παραλιφκθκαν οριςτικά ποςοτικά και ποιοτικά οι υπθρεςίεσ που παραδόκθκαν, 

γ. ζγινε θ αποπλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, αφοφ προθγουμζνωσ επιβλικθκαν κυρϊςεισ ι εκπτϊςεισ, 

δ. εκπλθρϊκθκαν και οι λοιπζσ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ και από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ και 

αποδεςμεφκθκαν οι ςχετικζσ εγγυιςεισ κατά τα προβλεπόμενα από τθ ςφμβαςθ. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, υπό τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ να καταγγείλει τθ 

ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ υπό τουσ όρουσ του άρκρου 133 του Ο. 4412/2016. 

 

 ΑΡΘΡΟ 11ο: ΠΑΡΑΔΟΘ –ΠΑΡΑΛΑΒΘ ΣΩΝ ΕΙΔΩΝ 

   

Θ παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ παροχισ των ηθτοφμενων υπθρεςιϊν γίνεται ςφμφωνα με όςα 

ορίηονται ςτο άρκρο 219, 220 και 221 του Ο.4412/2016 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο: ΣΡΟΠΟ ΠΛΘΡΩΜΘ-ΚΡΑΣΘΕΙ  

 

Μάκε τιμολόγιο κα εκδίδεται ςτο τζλοσ κάκε τετραμινου και κα εξοφλείται εντόσ 60 θμερϊν από τθν ζκδοςθ του.  

Θ πλθρωμι κα γίνει με χρθματικό ζνταλμα βάςει των νομίμων δικαιολογθτικϊν, όπωσ  αυτά προβλζπονται  ςτο 

άρκρο 200 του Ο.4412/2016 για το ςφνολο τθσ αξίασ μείον τισ προβλεπόμενεσ από το νόμο κρατιςεισ. 

Ρι κρατιςεισ οι οποίεσ βαρφνουν τον προμθκευτι είναι οι ακόλουκεσ: 

α) Μράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 

αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Χπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 

Υυμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ο.4013/2011 όπωσ ιςχφει) 
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β) Μράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΣΑ, τθσ αρχικισ, 

κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Φο ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν 

ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Υυμβάςεων και Σρομθκειϊν 

ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/20161 

γ) Μράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 

αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Χπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Σροδικαςτικϊν Σροςφυγϊν 

επιβάλλεται (άρκρο 350 παρ.3 του Ο.4412/2016, ΜΧΑ 1191/14.03.2017 - ΦΕΜ 969/22.03.2017 τεφχοσ Β'2 

Ρι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ 

αυτοφ ειςφορά υπζρ ΡΓΑ 20%. 

δ) Μράτθςθ φψουσ 2% υπζρ των οργανιςμϊν Ψυχικισ Χγείασ, ςφμφωνα με το Ο.3580/2007 και τθν 

Δ.Χ6α/ΓΣ/οικ.36932/17-3-2009 Μ.Χ.Α. (ΦΕΜ545Β’/24-03-2009). 

ε) Ξε κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ 

αξίασ 8 %, επί του κακαροφ ποςοφ (άρκρο 24 του Ο. 2198/94, όπωσ ιςχφει). 

 

Ρ αναλογοφν ΦΣΑ επί τοισ εκατό (%) για τισ ηθτοφμενεσ υπθρεςίεσ βαρφνει το Οοςοκομείο και κα υπολογίηεται 

χωριςτά. 

 

ΑΡΘΡΟ 13ο: ΕΓΓΤΘΕΙ 

 

 Δεν απαιτείται εγγφθςθ ςυμμετοχισ.  

Για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ φμβαςθσ, οι προμθκευτζσ κατακζτουν εγγυθτικι επιςτολι Μαλισ 

Εκτζλεςθσ, το φψοσ τθσ οποίασ αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 5% του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ τιμιματοσ, μθ 

ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Σ.Α 

  

ΑΡΘΡΟ 14ο: ΕΝΣΑΕΙ 

 

Ενςτάςεισ υποβάλλονται για τουσ λόγουσ και με τθ διαδικαςία που προβλζπεται από το άρκρο 127 του Ο. 

4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 15ο: ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΠΙΛΤΘ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

 

Θ Υφμβαςθ διζπεται από το Ελλθνικό Δίκαιο. Υε περίπτωςθ διαφορϊν ςχετικά με τθν ερμθνεία ι τθν εκτζλεςθ ι 

τθν εφαρμογι τθσ Υφμβαςθσ ι εξ' αφορμισ τθσ, θ Ανακζτουςα Αρχι και ο Ανάδοχοσ καταβάλλουν κάκε 

προςπάκεια για τθ φιλικι επίλυςι τουσ, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ καλισ πίςτθσ και των χρθςτϊν 

ςυναλλακτικϊν θκϊν. Για κάκε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυκεί ςφμφωνα με τα παραπάνω οριηόμενα, 

αρμόδια κα είναι τα δικαςτιρια που εδρεφουν ςτο Οομό Ιωαννίνων, εφαρμοςτζο δε δίκαιο είναι πάντοτε το 

Ελλθνικό και το Μοινοτικό δίκαιο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 



ΑΔΑ: ΨΚΔΙ46906Ω-Α2Α



 

11 

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ  Β.«ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ -ΤΓΓΡΑΦΘ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ» 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

Υκοπόσ τθσ παροφςθσ είναι να κακοριςκοφν τα πλαίςια μζςα ςτα οποία κα γίνει θ ςυντιρθςθ του Θ/Ξ 

εξοπλιςμοφ του Οοςοκομείου. 

 

2. ΕΙΡΑ ΙΧΤΟ ΤΜΒΑΣΙΚΩΝ ΣΕΤΧΩΝ 

Φα παρακάτω τεφχθ, μαηί με όλα τα τεφχθ και ζγγραφα που προςαρτϊνται ςε αυτά ι τα ςυμπλθρϊνουν, 

αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ ςφμβαςθσ που κα καταρτιςτεί και ταξινομοφνται κατά ςειρά ιςχφοσ: 

1. Υφμβαςθ 

2. Φεχνικι Σροςφορά 

3. Ρικονομικι Σροςφορά 

4. Διακιρυξθ 

5. Υυγγραφι Χποχρεϊςεων 

 

3. ΟΡΟΛΟΓΙΑ-ΕΡΜΘΝΕΙΑ ΟΡΩΝ 

που ςτα κείμενα του παρόντοσ τεφχουσ και τθσ ςφμβαςθσ γίνεται χριςθ των παρακάτω όρων θ ζννοια 

αυτϊν κα είναι θ εξισ: 

- ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ: Φο Γενικό Οοςοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατηθκϊςτα». 

- ΕΤΓΡ: Φο ςφνολο των εργαςιϊν και υποχρεϊςεων του ΑΟΑΔΡΧΡΧ των ςυμπεριλαμβανομζνων ςτο 

αντικείμενο τθσ παροφςθσ. 

- ΕΤΓΡΔΡΦΘΥ ι ΜΧΤΙΡΥ ΦΡΧ ΕΤΓΡΧ: Φο Γενικό Οοςοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατηθκϊςτα». 

- ΑΟΑΔΡΧΡΥ: Φο νομικό πρόςωπο ςτο οποίο ανατίκεται με τθ ςφμβαςθ θ εκτζλεςθ του ζργου. 

- ΣΤΡΛΥΦΑΞΕΟΘ ΑΤΧΘ: Φο Γενικό Οοςοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατηθκϊςτα». 

- ΔΙΕΧΘΧΟΡΧΥΑ ΧΣΘΤΕΥΙΑ: Θ Φεχνικι Χπθρεςία του Γενικοφ Οοςοκομείου Ιωαννίνων «Γ. Χατηθκϊςτα». 

- ΥΧΞΒΑΥΘ: Φο ςφνολο των όρων που προςδιορίηουν τα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ των 

αντιςυμβαλλομζνων, δθλαδι του Εργοδότθ και του Αναδόχου, και περιλαμβάνονται ςτα τεφχθ του διαγωνιςμοφ, 

ςτθν απόφαςθ ζγκριςθσ του αποτελζςματοσ και το ςχετικό  ιδιωτικό ςυμφωνθτικό που κα υπογραφεί μεταξφ των 

δφο ςυμβαλλομζνων μερϊν. 

- ΕΣΙΒΝΕΣΩΟ ΞΘΧΑΟΙΜΡΥ ι ΕΣΙΒΝΕΨΘ: Ρ οριηόμενοσ από τον ΕΤΓΡΔΡΦΘ διπλωματοφχοσ μθχανικόσ ωσ 

αρμόδιοσ για τθν παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ εν λόγω ςφμβαςθσ και οι τυχόν οριηόμενοι με τον ίδιο τρόπο 

αναπλθρωτζσ του. 

- ΕΤΓΑΥΙΑ: Θ κάκε είδουσ ενζργεια, επζμβαςθ ι φροντίδα που είναι απαραίτθτθ και αναγκαία για τθν 

εκπλιρωςθ του ςκοποφ για τον οποίο καταρτίηεται θ παροφςα. 

- ΥΧΟΦΘΤΘΥΘ: Φο ςφνολο των εργαςιϊν και υποχρεϊςεων του ΑΟΑΔΡΧΡΧ που περιλαμβάνονται ςτισ 

παραγράφουσ 4, 5 και 11 κατωτζρω. 

- Θ/Ξ ΕΠΡΣΝΙΥΞΡΥ ΦΡΧ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡΧ: Φο ςφνολο των Θλεκτρολογικϊν  εγκ/ςεων και των εγκ/ςεων 

ειδικότθτασ μθχανοτεχνίτθ και κερμαςτι του Οοςοκομείου, όπωσ αυτζσ περιγράφονται αναλυτικά ςτουσ 

Εβδομαδιαίουσ Σίνακεσ Εργαςιϊν Σρολθπτικισ Υυντιρθςθσ που επιςυνάπτονται και είναι αναπόςπαςτο τθσ 

παροφςθσ. 

 

4. ΟΡΙΜΟ ΤΝΣΘΡΘΘ 

Θ ςυντιρθςθ αφορά και περιλαμβάνει τθ ςυνεχι, ςε 24ωρθ βάςθ και όλεσ τισ θμζρεσ τθσ εβδομάδασ, 

εποπτεία και παρακολοφκθςθ του Θ/Ξ εξοπλιςμοφ του Οοςοκομείου, τθν εξαςφάλιςθ τθσ ομαλισ λειτουργίασ 

του Θ/Ξ εξοπλιςμοφ του Οοςοκομείου, τθν αντικατάςταςθ ι και επιςκευι εξαρτθμάτων ι ςυςκευϊν και 

μθχανθμάτων, τθν αποκατάςταςθ οποιαςδιποτε βλάβθσ (διορκωτικι ςυντιρθςθ), κακϊσ και τθν προλθπτικι 

ςυντιρθςθ όπωσ περιγράφεται ςτθν παράγραφο 11 παρακάτω. 

Ειδικότερα ςε ό,τι αφορά τισ κεντρικζσ εγκαταςτάςεισ, ςτόχοσ είναι θ πλιρθσ και αδιάλειπτθ παροχι 

θλεκτρικοφ ρεφματοσ ιςχφοσ, νεροφ χριςθσ κρφου και ηεςτοφ, νεροφ κζρμανςθσ, ατμοφ, κλιματιςμζνου αζρα, 

νεροφ πυρόςβεςθσ, θ επεξεργαςία λυμάτων (εξουδετζρωςθ-χλωρίωςθ) κλπ. 
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Υτουσ υπό λειτουργία χϊρουσ εξαςφαλίηεται πλθν των ανωτζρω και θ διατιρθςθ ςε καλι κατάςταςθ και 

λειτουργία των φωτιςτικϊν ςωμάτων, πριηϊν, τοπικϊν ςτοιχείων κλιματιςμοφ, και γενικότερα κάκε ςτοιχείου 

Θ/Ξ εγκαταςτάςεων, όπωσ περιγράφθκαν ανωτζρω, ςτουσ χϊρουσ του Οοςοκομείου. 

Ρ ΑΟΑΔΡΧΡΥ με το υπάρχον προςωπικό, χωρίσ επιπλζον αποηθμίωςθ, κα αναλαμβάνει και μικρισ ζκταςθσ 

εργαςίεσ καταςκευϊν και επζκταςθσ δικτφων όταν κρίνεται αναγκαίο, εφ’ όςον αυτό δεν αποβαίνει ςε βάροσ τθσ 

ςυντιρθςθσ των Θ/Ξ εγκαταςτάςεων, μετά από ςυνεννόθςθ και ςυνεργαςία με τον ΕΤΓΡΔΡΦΘ. 

Γενικϊσ ςτθν ευκφνθ του ΑΟΑΔΡΧΡΧ περιλαμβάνεται κάκε εγκατάςταςθ, ςυςκευι, μθχάνθμα κλπ. του Θ/Ξ 

εξοπλιςμοφ πλθν των ιατρικϊν μθχανθμάτων (βλζπε και ανωτζρω). 

 

5. ΕΤΘΤΝΘ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΓΙΑ ΣΘ ΤΝΣΘΡΘΘ ΣΟΤ Θ/Μ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 

Ρ ΑΟΑΔΡΧΡΥ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να διακζςει το απαιτοφμενο προςωπικό ςφμφωνα με τθν 

παρακάτω παράγραφο 6, το οποίο κα επικουρείται  από το προςωπικό που διακζτει ο ΕΤΓΡΔΡΦΘΥ για τθν 

εκτζλεςθ των παραπάνω εργαςιϊν, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ των καταςκευαςτϊν και τουσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ και 

τθσ επιςτιμθσ, τουσ κανονιςμοφσ του Ελλθνικοφ Μράτουσ, ΔΕΘ, ΡΦΕ, ΔΕΧΑΙ κλπ, ι ςυμπλθρωματικά τουσ 

κανονιςμοφσ ξζνων τεχνολογικά προθγμζνων χωρϊν. 

Ρ ΑΟΑΔΡΧΡΥ κα τθρεί όλουσ τουσ κανόνεσ τθσ εγκατάςταςθσ, κα εκτελεί τισ απαραίτθτεσ εργαςίεσ για τθν 

πρόλθψθ ηθμιϊν (πλθν εκείνων που εκτελοφνται με άλλθ ςφμβαςθ, βλζπε παρ. 9) κα επιςκευάηει και κα 

αποκακιςτά τθ λειτουργία ςε κάκε περίπτωςθ βλάβθσ. 

Επίςθσ, κα ςυμμορφϊνεται με τισ οδθγίεσ του ΕΣΙΒΝΕΣΡΟΦΑ ςε κάκε κζμα που ζχει ςχζςθ με τισ 

εκτελοφμενεσ εργαςίεσ. 

Γενικότερα ο ΑΟΑΔΡΧΡΥ είναι υποχρεωμζνοσ να εκτελεί όλεσ τισ εργαςίεσ και ενζργειεσ εκείνεσ που 

απαιτοφνται για τθ ςωςτι ςυντιρθςθ του Θ/Ξ εξοπλιςμοφ του Οοςοκομείου, όπωσ αυτόσ περιγράφεται 

ανωτζρω. 

6. ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 

6.1. Θ ςτελζχωςθ του ΑΟΑΔΡΧΡΧ ςε προςωπικό για τθ ςυντιρθςθ του Θ/Ξ εξοπλιςμοφ του Οοςοκομείου 

κα είναι τζτοια ϊςτε να καλφπτονται: 

1. Μακθμερινά από 7.00 ωσ 23.00,  κακ’  όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ θ ειδικότθτα θλεκτρολόγου. 

2. Από 7.00 ωσ 15.00 όλεσ τισ εργάςιμεσ μζρεσ,  κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ θ ειδικότθτα 

Ξθχανοτεχνίτθ 

3. Από 7.00 ωσ 15.00 όλεσ τισ εργάςιμεσ μζρεσ και κακ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και ςε κάκε ζκτακτθ 

κατάςταςθ θ ειδικότθτα του Διπλωματοφχου Ξθχ/γου ι Θλεκ/γου ι Ξθχ/γου – Θλεκ/γου Ξθχανικοφ. 

ΑΠΑΧ/ΜΕΝΑ  

ΑΣΟΜΑ ΑΝΑ 

ΘΜΕΡΑ 

ΘΜΕΡΑ 

ΒΑΡΔΙΑ 

ΠΡΩΙ ΑΠΟΓΕΤΜΑ 

ΑΦΡΞΑ ΑΟΑ ΒΑΤΔΙΑ ΩΤΕΥ ΕΤΓΑΥΙΑΥ ΑΦΡΞΑ ΑΟΑ ΒΑΤΔΙΑ ΩΤΕΥ ΕΤΓΑΥΙΑΥ 

6 ΑΦΡΞΑ  
ΔΕΧΦΕΤΑ- 

ΣΑΤΑΥΜΕΧΘ 

(4) 

ΞΘΧ/ΜΡΥ (1) 

ΘΝΕΜΦΤΡΝΡΓΡΙ (2) 

ΞΘΧ/ΦΕΧΟΙΦΘΥ (1) 

7:00-15:00 
         (2) 

ΘΝΕΜΦΤΡΝΡΓΡΙ  
15:00-23:00 

      

1 ΑΦΡΞΑ ΥΑΒΒΑΦΡ - - ΘΝΕΜΦΤΡΝΡΓΡΥ (1) 15:00-23:00 

1 ΑΦΡΞΑ ΜΧΤΙΑΜΘ - - ΘΝΕΜΦΤΡΝΡΓΡΥ (1) 15:00-23:00 

Μαι κατ' ελάχιςτον οι εξισ: 

- Ζνασ (1) Διπλωματοφχοσ Ξθχ/γοσ ι Θλεκ/γοσ ι Ξθχ/γοσ-Θλεκ/γοσ Ξθχανικόσ Σολυτεχνείου. 

-Σρεισ (3) Θλεκτρολόγοι ι Θλεκτροτεχνίτεσ (Ξε Άδειεσ εγκαταςτάτθ θλεκτρολόγου 1θσ ομάδασ Α’ ειδικότθτασ, 

ζνασ εξϋαυτϊν 2θσ ομάδασ Αϋειδικότθτασ ι ελλείψει αυτισ, μικρότερθσ- ζνασ από αυτοφσ να ζχει πιςτοποίθςθ 

ελζγχου θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων με τθ χριςθ μετρθτικοφ οργάνου που να καλφπτει το πρότυπο ΕΝΡΦ HD 

384). 

-Ζνασ (1) Θλεκτρολόγοσ ι Θλεκτροτεχνίτθσ (με άδεια ωσ ανωτζρω) / ι και ψυκτικόσ . 

-Ζνασ (1) Ξθχανοτεχνίτθσ 
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6.2. Ρι τεχνικοί του ΑΟΑΔΡΧΡΧ πρζπει να ζχουν αποδεδειγμζνα επαγγελματικι εμπειρία τουλάχιςτον τρία 

(3) ζτθ ςτθν ειδικότθτά τουσ, από τα οποία δφο (2) τουλάχιςτον ςε νοςοκομειακζσ εγκαταςτάςεισ αντίςτοιχθσ 

πολυπλοκότθτασ και μεγζκουσ του Γενικοφ Οοςοκομείου Ιωαννίνων  «Γ. Χατηθκϊςτα». 

 

6.3. Μάκε ςυμμετζχων ςτο διαγωνιςμό υποχρεοφται με υπεφκυνθ διλωςθ να δθλϊςει ότι, ςε περίπτωςθ 

κατακφρωςθσ του διαγωνιςμοφ ςε αυτόν, πριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ κα κατακζςει υποχρεωτικά τα 

παρακάτω δικαιολογθτικά για τα προςόντα των τεχνικϊν που κα απαρτίηουν το προςωπικό του: 

α) Φισ απαιτοφμενεσ από το Νόμο άδειεσ εργαςίασ. 

β) Βεβαίωςθ εμπειρίασ εργαςίασ ςτθν ειδικότθτά τουσ, ςφμφωνα με ανωτζρω. 

γ) Ειδικότερα, ο Διπλωματοφχοσ Ξθχανικόσ Σολυτεχνείου, κα πρζπει να ζχει αποδεδειγμζνα επίςθμθ 

επαγγελματικι εμπειρία τουλάχιςτον πζντε (5) ζτθ, από τα οποία τα τζςςερα (4) τουλάχιςτον ςτθ ςυντιρθςθ 

νοςοκομειακϊν Θ/Ξ ι εγκαταςτάςεων αντίςτοιχθσ πολυπλοκότθτασ και μεγζκουσ  του Γενικοφ Οοςοκομείου 

Ιωανίννων «Γ. Χατηθκϊςτα». 

     Επίςθσ κα πρζπει να ζχει πιςτοποίθςθ και να αποδεικνφεται, με τθν προςκόμιςθ ςχετικοφ πιςτοποιθτικοφ 

ι βεβαίωςθσ: 

●      ελζγχου θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων με τθ χριςθ μετρθτικοφ οργάνου που καλφπτει το πρότυπο ΕΝΡΦ 

HD 384 και ςτθν 

●      χριςθ και λειτουργία του προγράμματοσ (λογιςμικοφ) ςυντιρθςθσ εγκαταςτάςεων και εξοπλιςμοφ του 

Οοςοκομείου (iMaint). 

 

Θα ζχει πτυχίο αναγνωριςμζνο από το Ελλθνικό Μράτοσ και κα είναι εγγεγραμμζνοσ ςτο Ξθτρϊο του Φεχνικοφ 

Επιμελθτθρίου Ελλάδοσ (ΦΕΕ) και ο Αρικμόσ Ξθτρϊου ΦΕΕ κα γίνει γνωςτόσ ςτθν Φεχνικι Χπθρεςία αμζςωσ μετά 

τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Υε κάκε περίπτωςθ, το ςφνολο του τεχνικοφ προςωπικοφ που κα διακζςει ο 

ΑΟΑΔΡΧΡΥ κα ενεργεί ζχοντασ τθν κακοδιγθςθ και τθν ζγκριςθ του Διπλωματοφχου Ξθχανικοφ του. Ρ 

Διπλωματοφχοσ Ξθχανικόσ κα είναι υπεφκυνοσ για τθν εκτζλεςθ του προγράμματοσ ςυντιρθςθσ, κα 

επιςκζπτεται όλεσ τισ Θ/Ξ εγκαταςτάςεισ τουλάχιςτον μία φορά το μινα για να διαπιςτϊνει τθν καλι λειτουργία, 

ενϊ κα διαπιςτϊνει τθν καλι εκτζλεςθ των εργαςιϊν από το ςφνολο των τεχνικϊν που απαςχολοφνται ςτο 

ςυγκεκριμζνο ζργο. Θα παρευρίςκεται ςτο χϊρο του Οοςοκομείου κακθμερινά, εκτόσ αργιϊν, κατά τθν πρωινι 

βάρδια, κακϊσ και οποτεδιποτε απαιτθκεί, ανάλογα με τθ ςοβαρότθτα τθσ κατάςταςθσ που κα παρουςιαςτεί. 

Για το λόγο αυτό, θ επικοινωνία με τον διπλ. Ξθχανικό του ΑΟΑΔΡΧΡΧ πρζπει να είναι δυνατι ςε 24ωρθ βάςθ. Υε 

κάκε περίπτωςθ κα ςυνεργάηεται με τον ΕΣΙΒΝΕΣΡΟΦΑ Διπλωματοφχο Ξθχανικό του Οοςοκομείου. 

6.4. Φο προςωπικό του ΑΟΑΔΡΧΡΧ, μαηί με το αντίςτοιχο τεχνικό προςωπικό του Οοςοκομείου, κα καλφπτουν 

ενιαία τθ ςυντιρθςθ των Θ/Ξ εγκαταςτάςεων του Οοςοκομείου που περιγράφθκαν ανωτζρω, ςε 24ωρθ βάςθ 

και όλεσ τισ θμζρεσ τθσ εβδομάδοσ εργάςιμεσ και μθ. 

6.5. Φο πρόγραμμα εργαςίασ του προςωπικοφ κα εκδίδεται ςε μθνιαία βάςθ. Θα κακορίηεται από τισ εκάςτοτε 

ανάγκεσ ςυντιρθςθσ, ϊςτε να προκφπτει θ ςωςτότερθ δυνατι κάλυψθ του Οοςοκομείου ςε 24ωρθ βάςθ, και κα 

περιλαμβάνει όλουσ τουσ τεχνικοφσ (του Οοςοκομείου και του ΑΟΑΔΡΧΡΧ). Θα καταρτίηεται από τον ΑΟΑΔΡΧΡ 

ςε ςυνεργαςία με τον ΕΣΙΒΝΕΣΡΟΦΑ. Θα παραδίδεται ςτον ΕΣΙΒΝΕΣΡΟΦΑ για ζγκριςθ πριν τθν ζναρξθ ιςχφοσ 

του και κα είναι ςφμφωνο με τθν ιςχφουςα βιομθχανικι νομοκεςία. 

6.6. Μάκε τεχνικόσ του ΑΟΑΔΡΧΡΧ κα εκτελεί πζντε (5) οκτάωρεσ υπθρεςίεσ τθν εβδομάδα ςτο χϊρο του 

Οοςοκομείου, απαςχολοφμενοσ με τισ εργαςίεσ τθσ προγραμματιςμζνθσ προλθπτικισ ςυντιρθςθσ ι 

ευριςκόμενοσ ςε ετοιμότθτα ϊςτε να επζμβει ςε περίπτωςθ που απαιτθκεί εργαςία διορκωτικισ ςυντιρθςθσ. 

πωσ αναφζρκθκε ανωτζρω, οι υπθρεςίεσ κάκε τεχνικοφ κα προκφπτουν από το μθνιαίο πρόγραμμα εργαςίασ, 

ανάλογα με τισ ανάγκεσ του ζργου. 

6.7. Φο προςωπικό με ευκφνθ του ΑΟΑΔΡΧΡΧ κα είναι κατάλλθλα εκπαιδευμζνο, κα γνωρίηει άριςτα τθ δομι 

και λειτουργία των Θ/Ξ εγκαταςτάςεων, δικτφων, μθχανθμάτων και ςυςκευϊν και κα ζχει ςτθ διάκεςθ του όλο 

το 24ωρο τα απαραίτθτα εργαλεία, ςχζδια, prospectus, γραπτζσ οδθγίεσ κλπ, ϊςτε να είναι ανά πάςα ςτιγμι 

ζτοιμο για τθν αποκατάςταςθ οποιαςδιποτε βλάβθσ προκφψει. 

6.8. Φο προςωπικό του ΑΟΑΔΡΧΡΧ υποχρεοφται να φζρει κατά τθν απαςχόλθςι του ςτο Οοςοκομείο: 

α) ομοιόμορφθ ενδυμαςία με τυπωμζνο το λογότυπο τθσ εταιρείασ. 

β) ειδικά υποδιματα για λόγουσ αςφαλείασ του, όπου απαιτείται. 

γ) κονκάρδα με τα προςωπικά ςτοιχεία. 
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6.9. Ρ ΑΟΑΔΡΧΡΥ οφείλει να διακζτει ςε ετοιμότθτα προςωπικό, ϊςτε να είναι δυνατι θ αντιμετϊπιςθ 

αιφνίδιων και επειγουςϊν βλαβϊν, κακ’  όλο το 24ωρο και όλεσ τισ θμζρεσ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ, όςων τεχνιτϊν 

και οποιουδιποτε εξοπλιςμοφ απαιτείται προκειμζνου να γίνεται γριγορθ και αςφαλισ επιςκευι των βλαβϊν 

μικρισ ζκταςθσ. Εάν θ βλάβθ είναι μεγαλφτερθσ ζκταςθσ, ο ΑΟΑΔΡΧΡΥ αναφζρει αμζςωσ ςτον ΕΤΓΡΔΡΦΘ, για να 

λθφκοφν τα απαραίτθτα μζτρα. 

6.10. λα τα μζλθ του προςωπικοφ του ΑΟΑΔΡΧΡΧ υπόκεινται ςτθν ζγκριςθ του ΕΣΙΒΝΕΣΡΟΦΑ Ξθχανικοφ και 

του Οοςοκομείου. 

6.11. Ρ ΑΟΑΔΡΧΡΥ οφείλει να απομακρφνει από το εργοτάξιο αμζςωσ κάκε μζλοσ του προςωπικοφ του που 

κρίνεται ωσ ακατάλλθλο ι δείχνει αμζλεια αςυγχϊρθτθ ωσ προσ τα κακικοντά του ι ςυμπεριφζρεται άπρεπα, και 

να μθν επαναπροςλάβει τοφτο ςε οποιαδιποτε εργαςία που να ζχει ςχζςθ με το ζργο, χωρίσ τθ ςυγκατάκεςθ τθσ 

Επίβλεψθσ και του Οοςοκομείου. Φο δικαίωμα τθσ Επίβλεψθσ και του Οοςοκομείου δεν απαλλάςςει τον 

ΑΟΑΔΡΧΡ από τθν πλιρθ ευκφνθ του ωσ προσ τθν ποςοτικι και ποιοτικι επάρκεια του προςωπικοφ του. 

Ρ ΑΟΑΔΡΧΡΥ υποχρεοφται να δθλϊςει άμεςα τθν αποχϊρθςθ οποιουδιποτε μζλουσ του προςωπικοφ που 

χρθςιμοποιεί ςτο ζργο. Θ Διευκφνουςα Χπθρεςία ερευνά τουσ λόγουσ αποχϊρθςθσ και μπορεί να εγκρίνει τθν 

αναπλιρωςι του με αντίςτοιχο ςτζλεχοσ ίςθσ τουλάχιςτον εμπειρίασ. Αν θ αποχϊρθςθ ζγινε με ευκφνθ του 

ΑΟΑΔΡΧΡΧ και δεν κρικεί δικαιολογθμζνθ, επιςφρει τθν ποινι τθσ εκπτϊςεωσ. 

Υε περίπτωςθ που κάποιο μζλοσ του προςωπικοφ του ΑΟΑΔΡΧΡΧ, αδυνατεί να εκτελζςει τθν -βάςει του 

προγράμματοσ- προβλεπόμενθ υπθρεςία, ο ΑΟΑΔΡΧΡΥ υποχρεοφται να καλφψει το κενό με δικι του ευκφνθ. 

Υε περίπτωςθ απουςίασ υπαλλιλου του ΑΟΑΔΡΧΡΧ λόγω αςκζνειασ, ο ΑΟΑΔΡΧΡΥ υποχρεοφται να 

προςκομίςει τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά που κα τθν αποδεικνφουν. Εάν ο χρόνοσ αςκζνειασ υπερβαίνει τισ 15 

θμζρεσ, ο ΑΟΑΔΡΧΡΥ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει προςωρινά τον αςκενι υπάλλθλό του με άλλον, 

αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ και εμπειρίασ. Υε περίπτωςθ απουςίασ άνω του ενόσ υπαλλιλου του ΑΟΑΔΡΧΡΧ (ίδιασ 

ειδικότθτασ) λόγω αςκζνειασ, ο ΑΟΑΔΡΧΡΥ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει άμεςα τόςουσ υπαλλιλουσ όςουσ 

απουςιάηουν μείον ζνα. 

ςον αφορά τισ άδειεσ του προςωπικοφ του ΑΟΑΔΡΧΡΧ, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία για κάκε μινα 

εργαςίασ κάκε εργαηόμενοσ δικαιοφται τθ νόμιμθ άδεια. Θα πρζπει όμωσ ο ΑΟΑΔΡΧΡΥ να λάβει τθν απαραίτθτθ 

μζριμνα, ϊςτε αυτό να μθν επθρεάηει τθν εφρυκμθ και αςφαλι λειτουργία του Οοςοκομείου. 

 

7. ΑΔΕΙΕ ΕΡΓΑΙΑ 

Νόγω του είδουσ τθσ εργαςίασ, ο ΑΟΑΔΡΧΡΥ υποχρεοφται να εξαςφαλίςει τισ απαραίτθτεσ άδειεσ για 

απαςχόλθςθ Χπερωριακι, Ουχτερινι και Μυριακϊν-αργιϊν. Για τισ περιπτϊςεισ που απαιτείται εκτάκτωσ να 

καλείται για να απαςχολθκεί προςωπικό του ΑΟΑΔΡΧΡΧ κα γίνονται όλεσ οι προβλεπόμενεσ από τθν εργατικι 

Οομοκεςία ενζργειεσ μερίμνθ και ευκφνθ αυτοφ. 

 

8. ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΕΡΓΟΔΟΣΘ 

Φο μόνιμο τεχνικό προςωπικό που διακζτει ο ΕΤΓΡΔΡΦΘΥ, ειδικοτιτων ίδιων με αυτζσ του προςωπικοφ του 

ΑΟΑΔΡΧΡΧ, κα εργάηεται ςε ενιαίο πρόγραμμα με το προςωπικό του ΑΟΑΔΡΧΡΧ. Θ ευκφνθ για το προςωπικό του 

ΕΤΓΡΔΡΦΘ βαρφνει μόνο τον ίδιο τον ΕΤΓΡΔΡΦΘ. 

Υε αντιςτοιχία με τα όςα αναφζρκθκαν ςτθν παράγραφο 6, ςε περίπτωςθ που κάποιο μζλοσ του μόνιμου 

τεχνικοφ προςωπικοφ του Οοςοκομείου, αδυνατεί να εκτελζςει τθν -βάςει του προγράμματοσ- προβλεπόμενθ 

υπθρεςία, το Οοςοκομείο υποχρεοφται να καλφψει το κενό με δικι του ευκφνθ. Υε κάκε περίπτωςθ, ΑΟΑΔΡΧΡΥ 

και ΕΣΙΒΝΕΨΘ οφείλουν να ςυνεργάηονται με αμοιβαία εμπιςτοςφνθ για τθ λφςθ οποιουδιποτε προβλιματοσ 

προκφψει. 

 

9. ΑΝΑΛΩΙΜΑ, ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ, ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

λα τα απαιτοφμενα αναλϊςιμα υλικά για τθ ςυντιρθςθ όπωσ καφςιμα, λιπαντικά, αζρια κλπ, κακϊσ επίςθσ 

και όλα τα ανταλλακτικά που απαιτοφνται, πλθν των περιπτϊςεων βλαβϊν για τισ οποίεσ ευκφνεται ο 

ΑΟΑΔΡΧΡΥ, προμθκεφονται με ευκφνθ του ΕΤΓΡΔΡΦΘ, ο οποίοσ επιβαρφνεται και τθ ςχετικι δαπάνθ. 

Ρ ΑΟΑΔΡΧΡΥ υποχρεοφται να κάνει τθ ςχετικι ζρευνα αγοράσ και να προτείνει τα υλικά που κεωρεί 

απαραίτθτα για τισ εκάςτοτε ανάγκεσ ςυντιρθςθσ, διατυπϊνοντασ εγγράφωσ τυχόν αντιρριςεισ του ςε 

περίπτωςθ που δεν εγκρίνει τα υλικά που προμθκεφεται ο ΕΤΓΡΔΡΦΘΥ. 

Υτισ περιπτϊςεισ βλαβϊν που προζρχονται από ελλιπι ι πλθμμελι ςυντιρθςθ των εγκαταςτάςεων ι 

εςφαλμζνουσ χειριςμοφσ του προςωπικοφ του ΑΟΑΔΡΧΡΧ, και γενικά λόγω υπαιτιότθτάσ τουσ, οι ςχετικζσ 

δαπάνεσ αποκατάςταςθσ (εργαςία και υλικά) κα βαρφνουν τον ίδιο τον ΑΟΑΔΡΧΡ. 
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Ρ ΑΟΑΔΡΧΡΥ υποχρεοφται να εφοδιάςει το προςωπικό του με τα απαραίτθτα εργαλεία, όργανα, ςυςκευζσ και 

γενικά τα απαραίτθτα μζςα που απαιτοφνται για τθν εργαςία. 

 

10. ΤΠΘΡΕΙΕ ΣΡΙΣΩΝ 

Νόγοι πρακτικοί, τεχνικοί ι άλλοι μπορεί να επιβάλλουν κάποια από τα μθχανιματα που περιλαμβάνονται ςτο 

αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, να αναλαμβάνονται, όςον αφορά τθ ςυντιρθςθ ι/και τισ επιςκευζσ, από άλλα 

ςυνεργεία. Για τον λόγο αυτό, ο ΑΟΑΔΡΧΡΥ κα ςυνάπτει ςυμβάςεισ ι κα καλεί απ' ευκείασ τα ςυνεργεία αυτά, 

ανάλογα με τθν περίπτωςθ. 

Ρι ςυμβάςεισ αυτζσ ι αντίςτοιχα οι κλιςεισ ςυνεργείων κα γίνονται φςτερα από ζλεγχο και ζγκριςθ του 

ΕΤΓΡΔΡΦΘ, κα επιβαρφνουν αποκλειςτικά τον ΑΟΑΔΡΧΡ και δεν κα ζχουν ωσ ςυνζπεια τθ μείωςθ του 

προςωπικοφ του. 

 

11. ΠΡΟΛΘΠΣΙΚΘ ΤΝΣΘΡΘΘ Θ/Μ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 

11Α. ΓΕΝΙΚΑ 

Υκοπόσ του παρόντοσ είναι να κακοριςκοφν τα πλαίςια μζςα ςτα οποία κα γίνει θ προλθπτικι ςυντιρθςθ 

του Θ/Ξ εξοπλιςμοφ και που αποτελεί μζροσ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. 

11Β. ΟΡΙΜΟ ΠΡΟΛΘΠΣΙΚΘ ΤΝΣΘΡΘΘ 

Σαρακάτω δίνεται ο οριςμόσ τθσ προλθπτικισ ςυντιρθςθσ ςε αντιδιαςτολι με τθ διορκωτικι ςυντιρθςθ των 

εγκαταςτάςεων. 

Ξε τθν προλθπτικι ςυντιρθςθ εννοείται θ ςε τακτά διαςτιματα και ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ των 

καταςκευαςτϊν επικεϊρθςθ, ζγκαιρθ αλλαγι φκαρτϊν εξαρτθμάτων, αντικατάςταςθ ι ςυμπλιρωςθ λιπαντικϊν, 

ζλεγχο και παροχι κατάλλθλων οδθγιϊν για τθν διατιρθςθ τθσ ομαλισ λειτουργίασ.  Υτθν προλθπτικι ςυντιρθςθ 

ανικει και θ ζγκαιρθ υπόμνθςθ για μεγαλφτερθσ ζνταςθσ εργαςίεσ ι για αντικατάςταςθ φκαρμζνων 

εξαρτθμάτων που δεν αποτελοφν αντικείμενο τθσ προλθπτικισ ςυντιρθςθσ. Από τθν άλλθ πλευρά, θ κανονικι 

ςυντιρθςθ αφορά τθν ςυνεχι παρακολοφκθςθ τθσ εγκατάςταςθσ, τθν εξαςφάλιςθ τθσ ομαλισ λειτουργίασ, τθν 

αντικατάςταςθ ι και επιςκευι εξαρτθμάτων κακϊσ και τθν αποκατάςταςθ μεγαλφτερων βλαβϊν. Θ προλθπτικι 

ςυντιρθςθ κα γίνεται βάςει προγράμματοσ (βλ. παρ. 11Γ). 

11Γ. ΕΚΣΑΘ ΠΡΟΛΘΠΣΙΚΘ ΤΝΣΘΡΘΘ 

Αναπόςπαςτο τμιμα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ αποτελοφν οι πίνακεσ προλθπτικισ ςυντιρθςθσ του Θ/Ξ 

εξοπλιςμοφ, οι οποίοι επιςυνάπτονται (βλ. ΣΑΤΑΤΦΘΞΑ). Ξε βάςθ αυτοφσ του πίνακεσ, κα καταρτίηεται 

κακθμερινά πρόγραμμα ςυντιρθςθσ του Θ/Ξ εξοπλιςμοφ, ανά ειδικότθτα τεχνικϊν, το οποίο κα ακολουκείται 

από τουσ τεχνικοφσ του ΑΟΑΔΡΧΡΧ και του Οοςοκομείου, ανάλογα με τθν υπθρεςία, και κα ελζγχεται από το 

Ξθχανικό του ΑΟΑΔΡΧΡΧ και τον ΕΣΙΒΝΕΣΡΟΦΑ Ξθχανικό. 

Ρι εργαςίεσ που περιγράφονται ςτουσ επιςυναπτόμενουσ πίνακεσ, ενδζχεται να ςυμπλθρωκοφν με νζεσ 

κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ, ανάλογα με τισ ανάγκεσ που κα προκφψουν, κατόπιν ςυνεννόθςθσ 

μεταξφ του ΕΣΙΒΝΕΣΡΟΦΑ και του ΑΟΑΔΡΧΡΧ. 

11Δ. ΕΤΘΤΝΘ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 

Ρ ΑΟΑΔΡΧΡΥ αναλαμβάνει να διακζςει όλο το απαιτοφμενο προςωπικό, ςφμφωνα με το άρκρο 6, για τθν 

εκτζλεςθ των παραπάνω εργαςιϊν προλθπτικισ ςυντιρθςθσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ  των καταςκευαςτϊν, τουσ 

κανόνεσ τθσ τζχνθσ και τθσ επιςτιμθσ, τθν ιςχφουςα Βιομθχανικι Οομοκεςία και τουσ κανονιςμοφσ του Ελλθνικοφ 

Μράτουσ, ΡΦΕ, ΔΕΘ, ΔΕΧΑΙ κλπ. Ρ ΑΟΑΔΡΧΡΥ κα τθρεί με ςυνζπεια και κάκε λεπτομζρεια όςα αναφζρονται ςτθν 

παρ. 12 ςτο οποίο κα καταγράφονται οι εκτελεςκείςεσ εργαςίεσ και οι οδθγίεσ που δόκθκαν. 

 

12. ΟΡΓΑΝΩΘ ΤΠΘΡΕΙΑ ΤΝΣΘΡΘΘ 

Εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ο ΑΟΑΔΡΧΡΥ υποχρεοφται να οργανϊςει και να 

παραδϊςει ςτον ΕΤΓΡΔΡΦΘ (ςτθν Φεχνικι Χπθρεςία)  τα εξισ: 

α. Σίνακα των απαιτοφμενων βαςικϊν ανταλλακτικϊν και αναλωςίμων υλικϊν για τθ ςυντιρθςθ του Θ/Ξ 

εξοπλιςμοφ του Οοςοκομείου που ανικει ςτο πεδίο ευκφνθσ του. 

β. Κακθκοντολόγιο του προςωπικοφ του. 

Επίςθσ, κακ' όλο το διάςτθμα του χρόνου ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ, ο ΑΟΑΔΡΧΡΥ υποχρεοφται να διαχειρίηεται και 

να παρακολουκεί: 

γ. Δελτία Αναγγελίασ Βλάβθσ ι Επιςκευισ, ςτα οποία εγγράφονται κακθμερινϊσ όλεσ οι παρατθρθκείςεσ 

βλάβεσ και ανωμαλίεσ ςτο ζργο όπωσ και οι εργαςίεσ που γίνονται για τθν άρςθ αυτϊν, τα υλικά που 

χρθςιμοποιικθκαν και γενικά οποιαδιποτε ςχετικά ςτοιχεία απαιτοφνται. Ρι ωσ άνω εγγραφζσ κα 
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κεωροφνται από τον ΕΣΙΒΝΕΣΡΟΦΑ. Φα Δελτία κα αρχειοκετοφνται με ευκφνθ του ΑΟΑΔΡΧΡΧ και κα 

φυλάςςονται ςτο γραφείο Υυντιρθςθσ του Οοςοκομείου. 

δ. Μθτρϊα ςυντιρθςθσ – επιςκευϊν των ςθμαντικότερων μθχανθμάτων και ςυςκευϊν του τομζα ευκφνθσ 

του ΑΟΑΔΡΧΡΧ (πχ. Χποςτακμόσ, Νεβθτοςτάςιο, Ψυχροςτάςιο), τα οποία κα βρίςκονται ςτουσ χϊρουσ 

εγκατάςταςθσ των μθχανθμάτων και κα ανανεϊνονται κάκε μινα. 

ε. Αρχείο ςε θλεκτρονικι μορφι, ςτο οποίο κα καταγράφονται, για κάκε μθχάνθμα του τομζα ευκφνθσ του 

ΑΟΑΔΡΧΡΧ, όλεσ οι εργαςίεσ αποκατάςταςθσ βλαβϊν και προλθπτικισ ςυντιρθςθσ. 

Υτο προςωπικό του ΑΟΑΔΡΧΡΧ κα διατεκοφν χϊροι του τεχνικοφ τμιματοσ. Επίςθσ, ο ΕΤΓΡΔΡΦΘΥ κα διακζςει 

ςτο Ξθχανικό του ΑΟΑΔΡΧΡΧ όλα τα απαραίτθτα ςχζδια, διαγράμματα, ζντυπα που αφοροφν ςτον Θ/Ξ 

εξοπλιςμό του πεδίου ευκφνθσ του ΑΟΑΔΡΧΡΧ. Ξε τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ, ο ΑΟΑΔΡΧΡΥ υποχρεοφται να 

παραδϊςει οτιδιποτε του διζκεςε ο ΕΤΓΡΔΡΦΘΥ (χϊρουσ, ζντυπα κλπ.) ςε καλι κατάςταςθ. 

 

13. ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ 

Θ ςυντιρθςθ του Θ/Ξ εξοπλιςμοφ κα γίνεται ςφμφωνα με: 

α. Φο πρότυπο ΕΝΡΦ HD 384 

β. Φθν ιςχφουςα Βιομθχανικι Οομοκεςία (Β.Δ. 24 Οοεμ./17 Δεκ. 1953, όπωσ τροποποιικθκε και 

ςυμπλθρϊκθκε μεταγενζςτερα και λοιπζσ ιςχφουςεσ διατάξεισ). 

γ. Φουσ ιςχφοντεσ Μανονιςμοφσ, προδιαγραφζσ κλπ. του Ελλθνικοφ Μράτουσ, ΦΕΕ, ΔΕΘ, ΡΦΕ, ΔΕΧΑΙ κλπ. 

δ. Φουσ Μανονιςμοφσ ξζνων τεχνολογικά προθγμζνων χωρϊν (Αμερικανικοφσ, Αγγλικοφσ, Γερμανικοφσ, 

Γαλλικοφσ), όπου δεν υπάρχουν αντίςτοιχοι Ελλθνικοί ι είναι ανεπαρκείσ. 

ε. Φισ προδιαγραφζσ Θ/Ξ εγκαταςτάςεων Οοςοκομείων του Χπουργείου Χγείασ (αρικ. ζγκριςθσ 

ΔΧ8/Β/οικ.3668/2-8-2001). 

ςτ.  Φισ οδθγίεσ καταςκευαςτϊν των εγκ/ςεων, μθχανθμάτων και ςυςκευϊν. 

η.  Φουσ κανόνεσ τθσ επιςτιμθσ και τθσ εμπειρίασ. 

 

14. ΟΔΘΓΙΕ ΠΟΤ ΚΑΘΙΣΟΤΝ ΑΜΦΙΒΟΛΘ ΣΘΝ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΘ ΒΛΑΒΩΝ 

Αν κατά τθν πρόοδο των εργαςιϊν, ο ΑΟΑΔΡΧΡΥ ζχει τθν γνϊμθ ότι εδόκθ εντολι από τον ΕΤΓΡΔΡΦΘ ι τον 

ΕΣΙΒΝΕΣΡΟΦΑ για κάποια εργαςία θ οποία κάνει αμφίβολθ τθν αποκατάςταςθ βλάβθσ ι τθ λειτουργία 

εγκαταςτάςεων ι ζχει ςαν ςυνζπεια παρζκκλιςθ από τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ, τότε πρζπει πριν από τθν 

ζναρξθ κάκε ςχετικισ εργαςίασ να υποβάλλει αμελλθτί με ζγγραφο ςτον ΕΤΓΡΔΡΦΘ τισ αντιρριςεισ του. 

 

15. ΑΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΟΤ 

15Α. ΗΘΜΙΕ Ε ΣΡΙΣΟΤ ΚΑΙ ΣΙ ΠΕΡΙΟΤΙΕ ΑΤΣΩΝ 

Ρ ΑΟΑΔΡΧΡΥ είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για κάκε κίνδυνο που ςτρζφεται κατά τθσ ηωισ, υγείασ, 

ςωματικισ ακεραιότθτασ, περιουςίασ και οποιωνδιποτε άλλων προςωπικϊν ι περιουςιακϊν υλικϊν ι άλλων 

αγακϊν παντόσ τρίτου, ςυμπεριλαμβανομζνων του ΕΤΓΡΔΡΦΘ, του προςωπικοφ του Οοςοκομείου, των αςκενϊν, 

των επιςκεπτϊν, του εξοπλιςμοφ του Οοςοκομείου και του προςωπικοφ υπθρεςίασ Επίβλεψθσ, μόνον όταν ο 

κίνδυνοσ αυτόσ προζρχεται από τθ μθ καλι εκτζλεςθ του ζργου από προςωπικό του ΑΟΑΔΡΧΡΧ. 

15Β. ΑΣΤΧΘΜΑΣΑ ΚΑΙ ΗΘΜΙΕ ΣΟ ΕΡΓΑΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ 

Ρ ΑΟΑΔΡΧΡΥ είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για κάκε ηθμιά ι βλάβθ θ οποία κα προξενθκεί από εργατικό 

ατφχθμα ςε εργάτεσ ι άλλα πρόςωπα τα οποία χρθςιμοποιεί ςτο ζργο, είναι υποχρεωμζνοσ να απαλλάξει τον 

ΕΤΓΡΔΡΦΘ από κάκε πλθρωμι γι' αυτζσ τισ ηθμιζσ ι βλάβεσ κακϊσ και για κάκε απαίτθςθ, ενζργεια, ζξοδα και 

επιβαρφνςεισ ςχετικζσ με αυτζσ, εκτόσ αν προκφπτει ςοβαρι παράλειψθ ι εςκεμμζνθ ενζργεια του ΕΤΓΡΔΡΦΘ. 

15Γ. ΑΦΑΛΙΘ ΕΡΓΑΣΙΚΟΤ ΚΑΙ ΤΠΑΛΛΘΛΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 

Ρ ΑΟΑΔΡΧΡΥ είναι υποχρεωμζνοσ να αςφαλίηει κατά ατυχθμάτων ςε αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ, αναγνωριςμζνεσ 

από το Ελλθνικό Δθμόςιο, το εργατικό και υπαλλθλικό προςωπικό του που ζχει ςχζςθ με το ζργο, εφόςον αυτό 

δεν υπάγεται ςτισ κοινωνικζσ αςφαλίςεισ οφτε καλφπτεται θ αςφάλιςθ αυτι με τισ πάςθσ φφςεωσ ειςφορζσ που 

επιβάλλονται από το Οόμο για το Ι.Μ.Α., το Ε.Φ., Α.Ε.Φ.Υ. και Π.Ε. και τυχόν άλλουσ αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ, για 

τισ οποίεσ ειςφορζσ ευκφνεται και επιβαρφνεται αποκλειςτικά ο ΑΟΑΔΡΧΡΥ και θ αντίςτοιχθ δαπάνθ 
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ςυμπεριλαμβάνεται ςτθν αμοιβι του. Ρ ΑΟΑΔΡΧΡΥ οφείλει πριν από κάκε πλθρωμι να προςκομίηει ςτθν 

ΕΣΙΒΝΕΨΘ βεβαίωςθ πλθρωμισ αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν του προςωπικοφ που χρθςιμοποιεί ςτο ζργο. 

Επίςθσ, όςον αφορά τθν καταβολι των νομίμων επιβαλλομζνων ειςφορϊν προσ τουσ αςφαλιςτικοφσ 

οργανιςμοφσ Ι.Μ.Α. κλπ, ο ΑΟΑΔΡΧΡΥ οφείλει πριν από κάκε πλθρωμι να προςκομίηει ςτθν ΕΣΙΒΝΕΨΘ 

βεβαιϊςεισ για τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεϊν του προσ αυτοφσ ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον 

Οόμο (αςφαλιςτικι ενθμερότθτα). 

 

16. ΑΝΩΣΕΡΑ ΒΙΑ 

Μανζνασ από τουσ ςυμβαλλόμενουσ δεν ευκφνεται για παράλειψθ εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων 

του, αν θ παράλειψθ αυτι είναι απόρροια ανωτζρασ βίασ, δθλαδι ςυνκθκϊν που διαφεφγουν του ελζγχου του 

ςυμβαλλόμενου, εφόςον ζχει επιδείξει τθν προςικουςα προςοχι και επιμζλεια ενόσ λογικοφ και ςυνετοφ 

ςυμβαλλόμενου και δεν είναι δυνατόν να προβλεφκοφν και αποτραποφν από αυτόν. Ενδεικτικά, γεγονότα 

ανωτζρασ βίασ ςυνιςτοφν: 

α) Θεομθνίεσ, Φυςικζσ καταςτροφζσ, Σλθμμφρεσ, Υειςμοί, Συρκαγιζσ. 

β) Απεργίεσ αναγνωριςμζνων ςυνδικαλιςτικϊν οργανϊςεων και μερϊν, επιβολι ςτρατιωτικοφ νόμου, 

πολεμικι ςφρραξθ, εμπάργκο. 

Μάκε ςυμβαλλόμενο μζροσ υποχρεοφται μζςα ςε δζκα (10) θμζρεσ από τότε που ςυνζβθςαν τα περιςτατικά 

που ςυνιςτοφν ανωτζρα βία, να αναφζρει εγγράφωσ αυτά και να προςκομίςει ςτο άλλο μζροσ τα απαραίτθτα 

αποδεικτικά ςτοιχεία. 

Ματά τθν διάρκεια του γεγονότοσ τθσ ανωτζρασ βίασ, το μζροσ που τθν επικαλείται οφείλει να λάβει κάκε 

πρόςφορο μζτρο, ϊςτε να ελαχιςτοποιθκοφν οι ηθμιογόνεσ ςυνζπειζσ του και να καταβάλει κάκε δυνατι 

προςπάκεια ϊςτε τα αποτελζςματα τθσ ανωτζρασ βίασ να αρκοφν χωρίσ κακυςτζρθςθ. 

Ειδικότερα ςε ό,τι αφορά τον ΑΟΑΔΡΧΡ, αυτόσ οφείλει ζναντι τιμιματοσ που κα εκτιμθκεί και ςυμφωνθκεί 

αμοιβαία, να αποκαταςτιςει τισ ηθμίεσ που προκαλοφνται από τισ παραπάνω αιτίεσ. 

 

17. ΚΑΣΑΣΑΘ ΕΚΣΑΚΣΘ ΑΝΑΓΚΘ 

Υε περίπτωςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ ο ΑΟΑΔΡΧΡΥ και το Σροςωπικό τθσ ακολουκοφν τισ οδθγίεσ και εντολζσ του 

ΕΤΓΡΔΡΦΘ διευκολφνοντασ το ζργο και τθν αποςτολι του Οοςοκομείου ςτισ νζεσ ςυνκικεσ, ανεξάρτθτα από 

προγράμματα, ςχεδιαςμοφσ και άλλεσ δεςμεφςεισ που απορρζουν από τθν ςφμβαςθ. Ρ χαρακτθριςμόσ των 

ςυνκθκϊν «ζκτακτθσ ανάγκθσ» γίνεται με απόφαςθ των αρμόδιων κρατικϊν οργάνων. 

 

18. ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΘ 

Χποκατάςταςθ του ΑΟΑΔΡΧΡΧ με τρίτο για τθν παροχι μζρουσ ι του ςυνόλου υπθρεςιϊν ι εκχϊρθςθ 

απαγορεφεται χωρίσ ζγκριςθ του ΕΤΓΡΔΡΦΘ. 

Υε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ και μετά από πρόταςθ τθσ ΕΣΙΒΝΕΨΘΥ και γνωμοδότθςθ τθσ ΔΙΕΧΘΧΟΡΧΥΑΥ 

ΧΣΘΤΕΥΙΑΥ μπορεί να εγκρικεί θ υποκατάςταςθ με απαλλαγι του ΑΟΑΔΡΧΡΧ από τθν ευκφνθ του προσ τον 

ΕΤΓΡΔΡΦΘ, αν αυτό επιβάλλεται από το ςυμφζρον τθσ ςφμβαςθσ και ο ΑΟΑΔΡΧΡΥ βρίςκεται ςε προφανι 

αδυναμία να τθριςει τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ. 

Χποκατάςταςθ μπορεί να γίνει μόνο όταν ο υποκατάςτατοσ του ΑΟΑΔΡΧΡΧ ζχει τα ίδια προςόντα που 

απαιτικθκαν για τθν ανάκεςθ του ζργου και με τθν προχπόκεςθ ότι αποδζχεται τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και 

τθν ανάλθψθ των ςχετικϊν υποχρεϊςεων. 

 

19. ΠΡΟΘΕΣΕ ΕΡΓΑΙΕ 

Αν κατά τθν διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ κρικεί αναγκαία θ εκτζλεςθ εργαςιϊν που δεν είχαν προβλεφκεί αλλά 

κρίνονται απολφτωσ απαραίτθτεσ, ι προκφπτει επείγουςα ανάγκθ, ι υπάρχουν απρόβλεπτα γεγονότα, ι ανωτζρα 

βία, ι θ ανάκεςθ ςε τρίτο κα δθμιουργοφςε προβλιματα ςτθν ορκι τιρθςθ τθσ ςφμβαςθσ, ι δεν είναι δυνατόσ ο 

διαχωριςμόσ από τθν κφρια ςφμβαςθ λόγω οικονομικϊν, τεχνικϊν ι άλλων ςοβαρϊν λόγων που δυςκολεφουν 

τον ΕΤΓΡΔΡΦΘ, είναι δυνατι θ ανάκεςθ πρόςκετων εργαςιϊν ςτον ΑΟΑΔΡΧΡ, με τίμθμα που αμοιβαία κα 
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ςυμφωνθκεί φςτερα από πρόταςθ τθσ ΕΣΙΒΝΕΨΘΥ και ειςιγθςθ τθσ ΔΙΕΧΘΧΟΡΧΥΑΥ ΧΣΘΤΕΥΙΑΥ προσ τον 

ΕΤΓΡΔΡΦΘ. 

Ρ ΑΟΑΔΡΧΡΥ δεν δφναται να αρνθκεί τθν εκτζλεςθ των επιπλζον εργαςιϊν χωρίσ αιτιολόγθςθ. Άρνθςθ χωρίσ 

ςοβαρι αιτιολόγθςθ δφναται να εκλθφκεί εκ μζρουσ του ΕΤΓΡΔΡΦΘ ωσ αιτία ζκπτωςθσ του ΑΟΑΔΡΧΡΧ. 

 

20. ΕΠΙΛΤΘ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΔΙΑΙΣΘΙΑ 

Μάκε διαφορά που κα ανακφψει μεταξφ του ΕΤΓΡΔΡΦΘ και του ΑΟΑΔΡΧΡΧ κα παραπζμπεται για επίλυςθ ςτο 

Φεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδοσ - Φμιμα Θπείρου. Υε περίπτωςθ μθ επίλυςθσ των διαφορϊν, αρμόδια είναι τα 

Ελλθνικά Δικαςτιρια τθσ περιοχισ που εκτελείται θ ςφμβαςθ. 

 

21. ΕΚΣΕΛΕΘ ΤΜΒΑΘ ΠΑΡΑ ΣΘΝ ΤΠΑΡΞΘ ΔΙΑΦΩΝΙΑ 

Διαφωνίεσ, διενζξεισ και διαφορζσ που τυχόν ανακφψουν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ Υφμβαςθσ δεν δικαιολογοφν 

τθν εκ μζρουσ του ΑΟΑΔΡΧΡΧ άρνθςθ παροχισ των υπθρεςιϊν και εκτζλεςθσ των κακθκόντων του όπωσ αυτά 

προβλζπονται ςτθ ςφμβαςθ, εκτόσ αν τοφτο ρθτϊσ προβλζπεται από το Οόμο ι τθ ςφμβαςθ. Αν παρότι δεν 

υφίςταται τζτοιο δικαίωμα, ο ΑΟΑΔΡΧΡΥ αρνθκεί τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο ΕΤΓΡΔΡΦΘΥ μπορεί να κθρφξει 

τον ΑΟΑΔΡΧΡ ζκπτωτο. 

 

22. ΠΛΘΜΜΕΛΘ ΚΑΘΘΚΟΝΣΑ - ΤΣΑΕΙ - ΕΚΠΣΩΘ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 

Αν κατά τθν διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, ο ΑΟΑΔΡΧΡΥ εκτελεί πλθμμελϊσ τα κακικοντά του και δεν πλθροί τισ 

υποχρεϊςεισ του που προκφπτουν από τθν ςφμβαςθ, ο ΕΤΓΡΔΡΦΘΥ δφναται να εφαρμόςει ςειρά μζτρων όπωσ 

ζγγραφεσ παρατθριςεισ ςτο θμερολόγιο ζργου, ζγγραφεσ ςυςτάςεισ, δυςμενείσ εκκζςεισ, απαιτιςεισ απόλυςθσ 

προςωπικοφ, περικοπζσ επί του λογαριαςμοφ, απαίτθςθ αποκατάςταςθσ ηθμιϊν εγκαταςτάςεων ι εξοπλιςμοφ, 

απαίτθςθ καταβολισ αποηθμιϊςεων κλπ. 

Υε ακραίεσ παραβιάςεισ τθσ ςφμβαςθσ και εφόςον ο ΑΟΑΔΡΧΡΥ δεν ςυμμορφϊνεται ςτισ ςυςτάςεισ και άλλα 

μζτρα που λαμβάνει ο ΕΤΓΡΔΡΦΘΥ, προβλζπεται θ κιρυξθ του ΑΟΑΔΡΧΡΧ ωσ εκπτϊτου όπωσ αναφζρεται ςτο 

αντίςτοιχο άρκρο τθσ Διακιρυξθσ, με παρακράτθςθ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν και τθ λιψθ οποιονδιποτε άλλων 

μζτρων και ενεργειϊν (ενδίκων ι μθ) που ο ΕΤΓΡΔΡΦΘΥ κα κρίνει ωσ προςφορότερα για τθν προάςπιςθ των 

ςυμφερόντων του. 

Θ κιρυξθ του ΑΟΑΔΡΧΡΧ ωσ ζκπτωτου γίνεται με απόφαςθ του ΕΤΓΡΔΡΦΘ. Για τον ςκοπό αυτό απαιτείται 

αναλυτικι και αιτιολογθμζνθ ειςιγθςθ τθσ ΕΣΙΒΝΕΨΘΥ και τθσ ΔΙΕΧΘΧΟΡΧΥΑΥ ΧΣΘΤΕΥΙΑΥ. 

 

23. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΧΤΟ ΤΜΒΑΘ 

Θ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ είναι  ζξι (6) μινεσ από τθν υπογραφι τθσ. Χπάρχει δυνατότθτα χρονικισ 

παράταςθσ τθσ ςφμβαςθσ ςε περίπτωςθ που δεν ζχει εξαντλθκεί το ςυμβατικό ποςό μετά από απόφαςθ του 

Διοικθτικοφ Υυμβουλίου του Οοςοκομείου. 

 

24. ΛΤΘ ΤΜΒΑΘ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΛΟΓΟΤ 

Ρ ΕΤΓΡΔΡΦΘΥ δικαιοφται να καταγγείλει μονομερϊσ και αηθμίωσ γι' αυτόν τθ ςφμβαςθ εάν δεν εγκρίνει τθν 

υποκατάςταςθ του ΑΟΑΔΡΧΡΧ (βλ. παρ. 18), ι αν αυτόσ τεκεί υπό εκκακάριςθ, ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ. 

Στϊχευςθ του ΑΟΑΔΡΧΡΧ, ςυνεπάγεται τθν αυτοδίκαιθ λφςθ τθσ ςφμβαςθσ, ενϊ πτϊχευςθ μζλουσ ςφμπραξθσ ι 

κοινοπραξίασ ςυνεπάγεται τθν δυνατότθτα υποκατάςταςθσ του πτωχεφςαντοσ μετά από ζγκριςθ τθσ 

Σροϊςταμζνθσ Αρχισ.  

 

25. ΠΛΘΡΩΜΕ – ΠΕΡΙΚΟΠΕ – ΚΡΑΣΘΕΙ 

πωσ αναφζρεται ςτθ διακιρυξθ, οι πλθρωμζσ γίνονται μθνιαία. Ρ λογαριαςμόσ (που ςυνοδεφεται από 

πρωτόκολλο ποιοτικισ - ποςοτικισ παραλαβισ, κακϊσ και βεβαιϊςεισ για φορολογικι - αςφαλιςτικι 

ενθμερότθτα και πλθρωμισ αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν του προςωπικοφ) υπογράφεται από τθν ΕΣΙΒΝΕΨΘ, 
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κεωρείται από τθν ΔΙΕΧΘΧΟΡΧΥΑ ΧΣΘΤΕΥΙΑ και εγκρίνεται από τον ΕΤΓΡΔΡΦΘ. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ είναι ςτα 

τιμολόγια του ΑΟΑΔΡΧΡΧ να αναγράφεται το διάςτθμα για το οποίο ζγινε παροχι υπθρεςιϊν. 

Θ ςυμβατικι αμοιβι του αναδόχου περιλαμβάνει όλεσ τισ δαπάνεσ (όπωσ ζξοδα μετακινιςεων, ειδικά και 

γενικά ζξοδα κλπ.) και το επιχειρθματικό του κζρδοσ μζχρι τθν ολοκλιρωςθ και παράδοςθ των εργαςιϊν. Ρι 

λόγοι προςαφξθςθσ τθσ αμοιβισ προβλζπονται ςτο νόμο και ςτθν παροφςα. Δεν αναγνωρίηονται άλλοι λόγοι 

προςαφξθςθσ τθσ αμοιβισ. 

Ρ ΕΣΙΒΝΕΣΩΟ δφναται να κάνει περικοπι μζχρι 10% επί του εκάςτοτε λογαριαςμοφ ςτο βακμό που 

διαπιςτϊνει πλθμμελι τιρθςθ τθσ ςφμβαςθσ. Για ςοβαρζσ παραβιάςεισ τθσ ςφμβαςθσ θ ΔΙΕΧΘΧΟΡΧΥΑ ΧΣΘΤΕΥΙΑ 

δφναται να περικόψει φςτερα από ειςιγθςθ τθσ ΕΣΙΒΝΕΨΘΥ μζχρι και 25%. Φζλοσ, ο ΕΤΓΡΔΡΦΘΥ διατθρεί το 

δικαίωμα περικοπισ μζχρι και το 50% του μθνιαίου τιμιματοσ φςτερα από ειςιγθςθ τθσ ΔΙΕΧΘΧΟΡΧΥΑΥ 

ΧΣΘΤΕΥΙΑΥ, ςτο βακμό που υπάρχει ςοβαρι καταςτρατιγθςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

 

26. ΛΘΞΘ ΤΜΒΑΘ 

Ξετά τθν εκπνοι του ςυμβατικοφ χρόνου των εργαςιϊν και μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δζκα (10) θμερϊν ο 

ΑΟΑΔΡΧΡΥ υποχρεοφται: 

α. Οα εκτελζςει παρουςία των εκπροςϊπων τθσ Φεχνικισ Χπθρεςίασ και τον ενδεχόμενο νζο ΑΟΑΔΡΧΡ όλεσ τισ 

δοκιμζσ και λειτουργίεσ των εγκαταςτάςεων που κα ορίςει θ Χπθρεςία, προκειμζνου να πραγματοποιθκεί 

ο ζλεγχοσ και θ παράδοςθ των εγκαταςτάςεων. 

β. Οα ςυντάξει και να υποβάλει ςτθν υπθρεςία λεπτομερι ζκκεςθ επί τθσ κατάςταςθσ των εγκαταςτάςεων με 

τισ ςχετικζσ παρατθριςεισ και διαπιςτϊςεισ του. 

γ. Οα παραδϊςει ενθμερωμζνα και υπογεγραμμζνα όλα τα ςχετικά βιβλία, μθτρϊα και λοιπά παραςτατικά 

ςτοιχεία που κα ζχουν τθρθκεί κατά τθ διάρκεια των εργαςιϊν, τα τεχνικά εγχειρίδια, τισ οδθγίεσ 

ςυντιρθςθσ, τα ςχζδια και λοιπά τεχνικά ςτοιχεία πλιρωσ τακτοποιθμζνα και ταξινομθμζνα εντόσ 

φακζλων. 

Θ εκτζλεςθ των ανωτζρω εργαςιϊν εκ μζρουσ του ΑΟΑΔΡΧΡΧ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν παραλαβι των 

εργαςιϊν του, τθν εκκακάριςθ, τθν οικονομικι τακτοποίθςθ και τελικι πλθρωμι του, κακϊσ και τθν επιςτροφι 

των εγγυθτικϊν επιςτολϊν του. Υε περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ ι αμζλειασ του ΑΟΑΔΡΧΡΧ για τθν εκπλιρωςθ των 

εν λόγω υποχρεϊςεων επιβάλλεται ποινικι ριτρα εισ βάροσ του. 

Εάν από τουσ εν λόγω ελζγχουσ διαπιςτωκοφν βλάβεσ, φκορζσ ι ηθμιζσ των εγκαταςτάςεων που ζπρεπε να 

είχαν επιςκευαςκεί από τον ΑΟΑΔΡΧΡ ι παραλείψεισ ςτθ ςυντιρθςι τουσ, τότε θ υπθρεςία μπορεί να διατάξει 

τθν εκτζλεςθ των ςχετικϊν αναγκαίων εργαςιϊν από τον ΑΟΑΔΡΧΡ μζςα ςε τακτι προκεςμία ανάλογθ προσ τθν 

ζκταςθ των εργαςιϊν. 

Ξετά τθν ολοκλιρωςθ των ανωτζρω διαδικαςιϊν ςυντάςςεται και υπογράφεται ςχετικό πρακτικό και 

ακολουκεί θ οικονομικι εκκακάριςθ των εργαςιϊν και θ τελικι πλθρωμι του ΑΟΑΔΡΧΡΧ. Θ επιςτροφι τθσ 

εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ κα γίνει με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ όλων των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων, 

γεγονόσ που κα βεβαιϊνεται με τθν ζκκεςθ διεκπεραίωςθσ ζργου από τθν ΕΣΙΒΝΕΨΘ, βεβαίωςθ τθσ 

ΔΙΕΧΘΧΟΡΧΥΑΥ ΧΣΘΤΕΥΙΑΥ και ςχετικι απόφαςθ του ΕΤΓΡΔΡΦΘ. 

Ξε τθν ενδεχόμενθ εγκατάςταςθ νζου ΑΟΑΔΡΧΡΧ και για διάςτθμα που κα κρικεί αναγκαίο από τον 

ΕΤΓΡΔΡΦΘ (όχι πζραν του τριμινου), ο ΑΟΑΔΡΧΡΥ είναι υποχρεωμζνοσ, χωρίσ αποηθμίωςθ, να δίδει κάκε 

πλθροφορία και να παράςχει το απαραίτθτο προςωπικό (υπεφκυνο Εργοταξίου, ι άλλο προςωπικό) για 

ενθμζρωςθ και βοικεια προκειμζνου να ςυνεχιςτεί θ ομαλι λειτουργία του Οοςοκομείου. Ρι πλθροφορίεσ 

μποροφν να δοκοφν είτε μζςω τθλεφϊνου, είτε με τθν επιτόπου παρουςία προςωπικοφ του απερχόμενου 

ΑΟΑΔΡΧΡΧ ςτο Οοςοκομείο, ανάλογα με τθν περίπτωςθ και τθν κρίςθ του ΕΣΙΒΝΕΣΡΟΦΑ. 

 

27. ΣΕΤΧΟ (ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΣΘΡΘΘ). 

Θ Φεχνικι Χπθρεςία μπορεί να διακζςει τεφχοσ με το Αναλυτικό Ετιςιο Σρόγραμμα Υυντιρθςθσ προσ 

ενθμζρωςθ των ενδιαφερομζνων. 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Γ. 

ΣΤΠΟΠΟΙΘΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΘ ΔΘΛΩΘ (TEΤΔ) 

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ 

 για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 

Μζροσ Ι: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζαi  και τθ διαδικαςία ανάκεςθσ 

Παροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ 

ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα φορζα (αφ) 

- Ρνομαςία: Γενικό Οοςοκομείο Ιωαννίνων «Γ.Χατηθκϊςτα» 

- Μωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΜΘΞΔΘΥ : 99222001 

- Φαχυδρομικι διεφκυνςθ / Σόλθ / Φαχ. Μωδικόσ: Ν.Ξακρυγιάννθ 50 

- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: Υοφία Γκορίτςα 

- Φθλζφωνο: 2651366624 

- Θλ. ταχυδρομείο: s.goritsa@gni-hatzikosta.gr  

- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): www.hatzikosta.gr  

Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

- Φίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ CPV): Διακιρυξθ 

αρικμ. 8/2021 για τθν παροχι υπθρεςιϊν επιςκευισ και ςυντιρθςθσ θλεκτρομθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων του 

Οοςοκομείου (CPV 50710000-5) 

- Μωδικόσ ςτο ΜΘΞΔΘΥ: 99222001 

- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : Χπθρεςίεσ 

- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : όχι  

- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): 8/2021 

 

ΡΝΕΥ ΡΙ ΧΣΡΝΡΙΣΕΥ ΣΝΘΤΡΦΡΤΙΕΥ ΥΕ ΜΑΘΕ ΕΟΡΦΘΦΑ ΦΡΧ ΦΕΧΔ ΘΑ ΣΤΕΣΕΙ ΟΑ ΥΧΞΣΝΘΤΩΘΡΧΟ ΑΣΡ ΦΡΟ 

ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΡ ΦΡΤΕΑ 

mailto:s.goritsa@gni-hatzikosta.gr
http://www.hatzikosta.gr/
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Μζροσ II: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Στοιχεία αναγνϊριςθσ: 
Απάντθςθ: 

Σλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΞ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΞ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ του 

οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον εκνικό αρικμό 

ταυτοποίθςθσ, εφόςον απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Φαχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιii : 

Φθλζφωνο: 

Θλ. ταχυδρομείο: 

Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ 

τόπου) (εάν υπάρχει): 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ρ οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι ι 

μεςαία επιχείρθςθiii; 

 

Ματά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι 

εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Ξθτρϊο 

εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει 

ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ 

ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ); 

*+ Οαι *+ χι *+ Άνευ αντικειμζνου 

Εάν ναι: 

Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ παροφςασ 

ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου απαιτείται, ςτθν 

ενότθτα Γ του παρόντοσ μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το 

μζροσ V κατά περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ 

ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.  

α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι του 

πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό εγγραφισ ι 

πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 

β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ πιςτοποίθςθ 

διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία βαςίηεται θ 

εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, κατά περίπτωςθ, τθν 

κατάταξθ ςτον επίςθμο κατάλογοiv: 

δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα τα 

απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; 

Εάν όχι: 

Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ πλθροφορίεσ που 

λείπουν ςτο μζροσ IV, ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά 

περίπτωςθ ΜΟΝΟ εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ 

ςχετικι διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ: 

ε) Ρ οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να 

προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να παράςχει 

πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ δυνατότθτα ςτθν 

ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να τθ 

λάβει απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ 

δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι 

 

 

 

 

 

 

 

α) *……+ 

 

 

β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 

γ) *……+ 

 

 

 

δ) *+ Οαι *+ χι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) *+ Οαι *+ χι 
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διατίκεται δωρεάν; 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε:  

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+ 

Τρόποσ ςυμμετοχισ: 
Απάντθςθ: 

Ρ οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ διαδικαςία 

ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από κοινοφ με άλλουσv; 

*+ Οαι *+ χι 

Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΤΕΥΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ οικονομικοφσ 

φορείσ. 

Εάν ναι: 

α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ φορζα ςτθν 

ζνωςθ ι κοινοπραξία   (επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για 

ςυγκεκριμζνα κακικοντα …): 

β) Σροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ 

που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ διαδικαςία 

ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

γ) Ματά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ ςυμμετζχουςασ 

ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

 

α) *……+ 

 

 

 

β) *……+ 

 

 

γ) *……+ 

Τμιματα Απάντθςθ: 

Ματά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ  ι των 

τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ φορζασ 

επικυμεί να υποβάλει προςφορά. 

[   ] 
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Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι 

αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ 

ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ρνοματεπϊνυμο 

ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον τόπο 

γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

*……+ 

*……+ 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Φαχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Φθλζφωνο: *……+ 

Θλ. ταχυδρομείο: *……+ 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία ςχετικά με 

τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, τθν ζκταςθ, τον 

ςκοπό …): 

*……+ 
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Γ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΡΕΩΝvi  

Στιριξθ: Απάντθςθ: 

Ρ οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ 

άλλων οικονομικϊν φορζων προκειμζνου να 

ανταποκρικεί ςτα κριτιρια επιλογισ που κακορίηονται 

ςτο μζροσ IV και ςτα (τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που 

κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω;  

*+Οαι *+χι 

Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΤΕΥΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β 

του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ ςχετικοφσ φορείσ, δεόντωσ 

ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ αυτϊν.  

Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ, είτε 

ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι υπεφκυνοι για τον ζλεγχο τθσ 

ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ που 

κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, 

παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ IV και V για κάκε ζνα 

από τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 
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Δ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ  

(Θ παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται ρθτϊσ από τθν 

ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)  

Υπεργολαβικι ανάκεςθ : Απάντθςθ: 

Ρ οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει 

οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό 

μορφι υπεργολαβίασ; 

*+Οαι *+χι 

 

Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των προτεινόμενων 

υπεργολάβων και το ποςοςτό τθσ ςφμβαςθσ που κα 

αναλάβουν:  

*…+ 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' εφαρμογι του 

άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ  προτίκεται να ανακζςει ςε 

τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ ςυνολικισ 

αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που προβλζπονται 

ςτθν παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ 

ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε υπεργολάβο (ι κατθγορία 

υπεργολάβων).  
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσvii 

Υτο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 

1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθviii· 

2. δωροδοκίαix,x· 

3. απάτθxi· 

4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσxii· 

5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασxiii· 

6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxiv. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Χπάρχει αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ εισ 

βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι οποιουδιποτε 

προςϊπουxv το οποίο είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, 

διευκυντικοφ ι εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία 

εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό 

για ζναν από τουσ λόγουσ που παρατίκενται ανωτζρω 

(ςθμεία 1-6), ι καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει 

εκδοκεί πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν 

οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ αποκλειςμοφ 

που εξακολουκεί να ιςχφει;  

*+ Οαι *+ χι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+xvi 

Εάν ναι, αναφζρετεxvii: 

α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 

προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 αφορά 

και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ καταδίκθσ, 

β) Σροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 

γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν καταδικαςτικι 

απόφαςθ: 

 

α) Θμερομθνία:*   +,  

ςθμείο-(-α): *   +,  

λόγοσ(-οι):*   + 

 

β) *……+ 

γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ και 

ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) *   + 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+xviii 

Υε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο 

οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ 

ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»)xix; 

*+ Οαι *+ χι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που λιφκθκανxx: *……+ 
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ  

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ: Απάντθςθ: 

1) Ρ οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ τισ 

υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν πλθρωμι φόρων 

ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσxxi, ςτθν Ελλάδα 

και ςτθ χϊρα ςτθν οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ; 

*+ Οαι *+ χι  

 

 

 

Εάν όχι αναφζρετε:  

α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο πρόκειται: 

β) Σοιο είναι το ςχετικό ποςό; 

γ)Σωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των υποχρεϊςεων; 

1) Ξζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 

- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και δεςμευτικι; 

- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι ζκδοςθσ 

απόφαςθσ 

- Υε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, εφόςον 

ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ διάρκεια τθσ 

περιόδου αποκλειςμοφ: 

2) Ξε άλλα μζςα; Διευκρινιςτε: 

δ) Ρ οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ 

υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι 

τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει 

ςυμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωςθ, των 

δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων, είτε 

υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν 

καταβολι τουσ ;xxii 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΦΟΡΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ 

ΑΦΑΛΙΘ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Οαι *+ χι  

-*+ Οαι *+ χι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Οαι *+ χι  

Εάν ναι, να αναφερκοφν 

λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 

*……+ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Οαι *+ χι  

-*+ Οαι *+ χι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Οαι *+ χι  

Εάν ναι, να αναφερκοφν 

λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 

*……+ 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν καταβολι 

των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ 

διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): xxiii 

*……+*……+*……+ 
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα 

Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι αφερεγγυότθτα, 

ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Ρ οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, ακετιςει 

τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ του 

περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ 

δικαίουxxiv; 

*+ Οαι *+ χι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που 

να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ 

αυτοφ του λόγου αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»); 

[] Οαι *+ χι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: *…….............+ 
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 

ςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο οικονομικόσ φορζασ 

δθλϊνει ότι:  

α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι ι 

ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 

αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα a του 

Μζρουσ ΙV χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV: 

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων κριτθρίων 

επιλογισ 

Απάντθςθ 

Σλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; *+ Οαι *+ χι 

 

Α: Καταλλθλότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να  παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 

προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι 

ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Καταλλθλότθτα Απάντθςθ 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ ςτα 

ςχετικά επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που 

τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ 

εγκατάςταςισxxv; του: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

*…+ 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

2) Για ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν: 

Χρειάηεται ειδικι ζγκριςθ ι να είναι ο οικονομικόσ 

φορζασ μζλοσ ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να ζχει 

τθ δυνατότθτα να παράςχει τισ ςχετικζσ υπθρεςίεσ ςτθ 

χϊρα εγκατάςταςισ του 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

 

*+ Οαι *+ χι 

Εάν ναι, διευκρινίςτε για ποια πρόκειται και δθλϊςτε 

αν τθ διακζτει ο οικονομικόσ φορζασ:  

* …+ *+ Οαι *+ χι 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+ 
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Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 

προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι 

ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια Απάντθςθ: 

1α) Ρ («γενικόσ») ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 

οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό οικονομικϊν ετϊν 

που απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ : 

και/ι, 

1β) Ρ μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 

οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό ετϊν που 

απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι ο 

εξισ xxvi: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 

 

 

 

(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):  

*……+,*……+*…+νόμιςμα 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

2α) Ρ ετιςιοσ («ειδικόσ») κφκλοσ εργαςιϊν του 

οικονομικοφ φορζα ςτον επιχειρθματικό τομζα που 

καλφπτεται από τθ ςφμβαςθ και προςδιορίηεται ςτθ 

ςχετικι διακιρυξθ  ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα 

τθσ ςφμβαςθσ για τον αρικμό οικονομικϊν ετϊν που 

απαιτοφνται είναι ο εξισ: 

και/ι, 

2β) Ρ μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 

οικονομικοφ φορζα ςτον τομζα και για τον αρικμό 

ετϊν που απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι ο 

εξισxxvii: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 

 

 

 

 

 

(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):  

*……+,*……+*…+ νόμιςμα 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

3) Υε περίπτωςθ που οι πλθροφορίεσ ςχετικά με τον 

κφκλο εργαςιϊν (γενικό ι ειδικό) δεν είναι διακζςιμεσ 

για ολόκλθρθ τθν απαιτοφμενθ περίοδο, αναφζρετε 

τθν θμερομθνία που ιδρφκθκε ι άρχιςε τισ 

δραςτθριότθτζσ του ο οικονομικόσ φορζασ: 

*…................................…+ 

4)ςον αφορά τισ χρθματοοικονομικζσ αναλογίεσxxviii 

που ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ο 

οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι οι πραγματικζσ τιμζσ 

των απαιτοφμενων αναλογιϊν ζχουν ωσ εξισ: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

(προςδιοριςμόσ τθσ απαιτοφμενθσ αναλογίασ-

αναλογία μεταξφ x και yxxix -και θ αντίςτοιχθ αξία) 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

5) Φο αςφαλιςμζνο ποςό ςτθν αςφαλιςτικι κάλυψθ 

επαγγελματικϊν κινδφνων του οικονομικοφ φορζα 

είναι το εξισ: 

Εάν οι εν λόγω πλθροφορίεσ διατίκενται θλεκτρονικά, 

*……+*…+νόμιςμα 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
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αναφζρετε: επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

6) ςον αφορά τισ λοιπζσ οικονομικζσ ι 

χρθματοοικονομικζσ απαιτιςεισ, οι οποίεσ (ενδζχεται 

να) ζχουν προςδιοριςτεί ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι 

ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ο 

οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ που ενδζχεται να ζχει 

προςδιοριςτεί ςτθ ςχετικι προκιρυξθ ι ςτα ζγγραφα 

τθσ ςφμβαςθσ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*……..........+ 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 
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Γ: Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 

οριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα  ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ . 

Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα Απάντθςθ: 

1α) Ξόνο για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων: 

Ματά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxxx, ο 

οικονομικόσ φορζασ ζχει εκτελζςει τα ακόλουκα ζργα 

του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί: 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν καλι  

εκτζλεςθ και ολοκλιρωςθ των ςθμαντικότερων 

εργαςιϊν διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται ςτθ 

ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα 

τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ): 

*…+ 

Ζργα: *……+ 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

 *……+*……+*……+ 

1β) Ξόνο για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν και 

δθμόςιεσ ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν: 

Ματά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxxxi, ο 

οικονομικόσ φορζασ ζχει προβεί ςτισ ακόλουκεσ 

κυριότερεσ παραδόςεισ αγακϊν του είδουσ που ζχει 

προςδιοριςτεί ι ζχει παράςχει τισ ακόλουκεσ 

κυριότερεσ υπθρεςίεσ του είδουσ που ζχει 

προςδιοριςτεί: 

Ματά τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ καταλόγου αναφζρετε 

τα ποςά, τισ θμερομθνίεσ και τουσ παραλιπτεσ 

δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσxxxii: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται ςτθ 

ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα 

τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ):  

*…...........+ 

Σεριγραφ

ι 

ποςά θμερομθνί

εσ 

παραλιπτεσ 

    
 

2) Ρ οικονομικόσ φορζασ μπορεί να χρθςιμοποιιςει το 

ακόλουκο τεχνικό προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ 

τεχνικζσ υπθρεςίεσxxxiii, ιδίωσ τουσ υπεφκυνουσ για τον 

ζλεγχο τθσ ποιότθτασ: 

Υτθν περίπτωςθ δθμόςιων ςυμβάςεων ζργων, ο 

οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να χρθςιμοποιιςει το 

ακόλουκο τεχνικό προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ 

υπθρεςίεσ για τθν εκτζλεςθ του ζργου: 

*……..........................+ 

 

 

 

 

*……+ 

3) Ρ οικονομικόσ φορζασ χρθςιμοποιεί τον ακόλουκο 

τεχνικό εξοπλιςμό και λαμβάνει τα ακόλουκα μζτρα 

για τθν διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ και τα μζςα 

μελζτθσ και ζρευνασ που διακζτει είναι τα ακόλουκα:  

*……+ 

4) Ρ οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να εφαρμόςει τα 

ακόλουκα ςυςτιματα διαχείριςθσ τθσ αλυςίδασ 

εφοδιαςμοφ και ανίχνευςθσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ 

ςφμβαςθσ: 

*....……+ 

5) Για ςφνκετα προϊόντα ι υπθρεςίεσ που κα 

παραςχεκοφν ι, κατ’ εξαίρεςθ, για προϊόντα ι 

υπθρεςίεσ που πρζπει να ανταποκρίνονται ςε 

κάποιον ιδιαίτερο ςκοπό: 

Ρ οικονομικόσ φορζασ κα επιτρζπει τθ διενζργεια 

ελζγχωνxxxiv όςον αφορά το παραγωγικό δυναμικό ι 

τισ τεχνικζσ ικανότθτεσ του οικονομικοφ φορζα και, 

εφόςον κρίνεται αναγκαίο, όςον αφορά τα μζςα 

μελζτθσ και ζρευνασ που αυτόσ διακζτει κακϊσ και τα 

μζτρα που λαμβάνει για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ; 

 

 

 

 

*+ Οαι *+ χι 

6) Ρι ακόλουκοι τίτλοι ςπουδϊν και επαγγελματικϊν  
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προςόντων διατίκενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπθρεςιϊν ι τον εργολάβο, 

και/ι (ανάλογα με τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτθ 

ςχετικι πρόςκλθςθ ι διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ 

ςφμβαςθσ) 

β) τα διευκυντικά ςτελζχθ του: 

 

α)*......................................……+ 

 

 

 

 

β) *……+ 

7) Ρ οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να εφαρμόηει τα 

ακόλουκα μζτρα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ κατά 

τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

*……+ 

8) Φο μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό δυναμικό του 

οικονομικοφ φορζα και ο αρικμόσ των διευκυντικϊν 

ςτελεχϊν του κατά τα τελευταία τρία ζτθ ιταν τα εξισ:  

Ζτοσ, μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό προςωπικό:  

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

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

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

Ζτοσ, αρικμόσ διευκυντικϊν ςτελεχϊν: 

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

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

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

9) Ρ οικονομικόσ φορζασ κα ζχει ςτθ διάκεςι του τα 

ακόλουκα μθχανιματα, εγκαταςτάςεισ και τεχνικό 

εξοπλιςμό για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

*……+ 

10) Ρ οικονομικόσ φορζασ προτίκεται, να ανακζςει ςε 

τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασxxxv το ακόλουκο 

τμιμα (δθλ. ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ: 

*....……+ 

11) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν : 

Ρ οικονομικόσ φορζασ κα παράςχει τα απαιτοφμενα 

δείγματα, περιγραφζσ ι φωτογραφίεσ των προϊόντων 

που κα προμθκεφςει, τα οποία δεν χρειάηεται να 

ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ· 

Ματά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει 

περαιτζρω ότι κα προςκομίςει τα απαιτοφμενα 

πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ. 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

 

*+ Οαι *+ χι 

 

 

 

 

 

*+ Οαι *+ χι 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+ 

12) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν: 

Ξπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει τα 

απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από 

επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου ποιότθτασ ι υπθρεςίεσ 

αναγνωριςμζνων ικανοτιτων, με τα οποία 

βεβαιϊνεται θ καταλλθλότθτα των προϊόντων, 

επαλθκευόμενθ με παραπομπζσ ςτισ τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ ι ςε πρότυπα, και τα οποία ορίηονται 

ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ 

διακιρυξθ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και αναφζρετε ποια 

άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να προςκομιςτοφν: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

 

*+ Οαι *+ χι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*….............................................+ 
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αναφζρετε:  

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+ 
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Δ: υςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςυςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ 

και/ι τα πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ζχουν ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα 

φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα 

περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Απάντθςθ: 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 

προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από 

ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που βεβαιϊνουν ότι ο 

οικονομικόσ φορζασ ςυμμορφϊνεται με τα 

απαιτοφμενα πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ για 

άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε ποια 

άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να προςκομιςτοφν 

όςον αφορά το ςφςτθμα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

*+ Οαι *+ χι 

 

 

 

 

 

 

 

*……+ *……+ 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+ 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 

προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από 

ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που βεβαιϊνουν ότι ο 

οικονομικόσ φορζασ ςυμμορφϊνεται με τα 

απαιτοφμενα ςυςτιματα ι πρότυπα περιβαλλοντικισ 

διαχείριςθσ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε ποια 

άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να προςκομιςτοφν 

όςον αφορά τα ςυςτιματα ι πρότυπα 

περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ: 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

*+ Οαι *+ χι 

 

 

 

 

 

 

*……+ *……+ 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+ 
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Μζροσ VI: Σελικζσ δθλϊςεισ 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα μζρθ Ι – IV 

ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν ψευδϊν 

δθλϊςεων. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαιςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ κακυςτζρθςθ, να 

προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που αναφζρονταιxxxvi, εκτόσ εάν : 

α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά απευκείασ 

με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται δωρεάνxxxvii. 

β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι 

του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, προκειμζνου να αποκτιςει πρόςβαςθ ςε 

δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το αντίςτοιχο 

μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλϊςθσ για τουσ ςκοποφσ τ... 

*προςδιοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ δθμοςίευςθ ςτον εκνικό 

τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+. 

 

Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+    
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i

 

 

 Υε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) 

κα αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν 

ii
 Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

iii
 Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Ξαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των 

μικρϊν και των μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Ρι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται 

μόνο για ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ.  

 Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ 

οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 

εκατομμφρια ευρϊ. 

 Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο 

ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια 

ευρϊ. 

 Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ 

απαςχολοφν λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν 

υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια ευρϊ και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 

εκατομμφρια ευρϊ. 

iv
 Φα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ. 

v
 Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ. 

vi
  Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που 

ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ 

του Μζρουσ ΙΙ του Παραρτιματοσ ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι 

οικονομικοί φορείσ, μποροφν ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι 

κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.” 

vii
 Υφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

είναι δυνατι θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  για επιτακτικοφσ λόγουσ 

δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.  

viii
 πωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΧ του Υυμβουλίου, τθσ 24θσ Ρκτωβρίου 

2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42). 

ix
 Υφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Υτον Μανονιςμό ΕΕΕΥ (Μανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ 

“διαφκορά”. 

x
 πωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Υφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία 

ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Μοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 

τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΧ του 

Υυμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 

τθσ 31.7.2003, ς. 54). Σεριλαμβάνει επίςθσ τθ διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), 
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«Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για τθ διαφκορά και του Πρόςκετου ςϋ αυτιν 

Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε  προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία). 

xi
 Ματά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων 

των Ευρωπαϊκϊν Μοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)
  

όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΜ 

48/Α) "Κφρωςθ τθσ Σφµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν 

Κοινοτιτων και των ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων. 

xii
 πωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Υυμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για 

τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ 

περιλαμβάνει επίςθσ τθν θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ 

εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο. 

xiii
 πωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΜ του Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου και του Υυμβουλίου, 

τθσ 26θσ Ρκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ 

ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ 

τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς.15) 
 
που ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΜ 166/Α) “Πρόλθψθ 

και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ 

τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”. 

xiv
 πωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου και του Υυμβουλίου, 

τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν 

προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΧ του 

Υυμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 

4198/2013 (ΦΕΜ 215/Α)"Πρόλθψθ και καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων 

αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.". 

xv
 Θ εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Σ.Ε) και 

προςωπικϊν εταιρειϊν (Ρ.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον 

Διευκφνοντα Υφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 

1 του άρκρου 73 ) 

xvi
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xvii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xviii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xix Ρικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία 

ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν 

περίοδο αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xx
 Ναμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ 

εξακολοφκθςθ, ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που 

λιφκθκαν.  

xxi
 Υτθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν 

Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια 

όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).  

xxii
 Υθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ 

ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων 

καταβολισ φόρων ι αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου 
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ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και  όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν 

ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν 

ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται 

λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο 

εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε 

ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ  

xxiii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xxiv
 πωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ 

κείμενεσ διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 . 

xxv
 πωσ περιγράφεται ςτο Σαράρτθμα XI του Σροςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα 

κράτθ μζλθ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Παράρτθμα αυτό. 

xxvi
  Ξόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

xxvii
  Ξόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

xxviii
 Σ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  

xxix
 Σ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  

xxx
 Ρι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ πζντε ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ  

που υπερβαίνει τα πζντε ζτθ. 

xxxi
 Ρι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ 

που υπερβαίνει τα τρία ζτθ. 

xxxii
 Σρζπει να απαρικμοφνται όλοι οι παραλιπτεσ και ο κατάλογοσ πρζπει να περιλαμβάνει τόςο δθμόςιουσ 

όςο και ιδιωτικοφσ πελάτεσ για τα ςχετικά αγακά ι υπθρεςίεσ. 

xxxiii
 ςον αφορά το τεχνικό προςωπικό ι τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ που δεν ανικουν άμεςα ςτθν επιχείρθςθ 

του οικονομικοφ φορζα, αλλά ςτων οποίων τισ ικανότθτεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, όπωσ 

κακορίηεται ςτο μζροσ II, ενότθτα Γ, πρζπει να ςυμπλθρϊνονται χωριςτά ζντυπα ΦΕΧΔ. 

xxxiv
 Ρ ζλεγχοσ πρόκειται να διενεργείται από τθν ανακζτουςα αρχι ι, εφόςον αυτι ςυναινζςει, εξ ονόματόσ 

τθσ από αρμόδιο επίςθμο οργανιςμό τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο προμθκευτισ ι ο πάροχοσ 

υπθρεςιϊν. 

xxxv
 Επιςθμαίνεται ότι εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει αποφαςίςει να ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε 

τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ και ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου για τθν εκτζλεςθ του εν 

λόγω τμιματοσ, τότε κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί χωριςτό ΦΕΧΔ για τουσ ςχετικοφσ υπεργολάβουσ, βλζπε 

μζροσ ΙΙ, ενότθτα Γ ανωτζρω.  

xxxvi
 Σρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

xxxvii
 Χπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που 

παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου απαιτείται, 

τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ.  
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