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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            ΠΕΝΤΕΛΗ     24-03-2020 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

1η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ                                                     ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ : 3437 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ           

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ           

ΤΗΛ: 213 2052 518, 508 ΦΑΞ: 213 2052441 
http://www.paidon-pentelis.gr 

e-mail: promitheion@paidon-pentelis.gr    
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΔ 50/19 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ KΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ» CPV 45259000-7,για τις ανάγκες του ΓΝΠΠ 

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ, (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ : 
ΔΕΚΑ  ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ (10.000,00 € ) ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ 

 

 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ   
 

 
ΣΥΜΒΑΣΗ 

Παροχή Υπηρεσιών: «Προληπτική 
Συντήρηση των κλιματιστικών 

εγκαταστάσεων» για τις ανάγκες του 
ΓΝΠΠ   

 
CPV 

45259000-7 
 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  

Προϋπολογισμός του ΓΝΠΠ. Π.Π.Υ.Φ.Υ. 2019  

από τον ΚΑΕ:0887  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' : «ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» 

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  Συνοπτικός Διαγωνισμός του άρθρου 117 του Ν.4412/2016 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά 

μόνο βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) 
 
 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ημερομηνία :ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
Ημέρα:10/4/2020 
Ώρα : 14:30 πμ 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ημερομηνία : ΔΕΥΤΕΡΑ 
Ημέρα:13/4/2020                                                                                                                                                                                             
Ώρα : 09:00 πμ 
 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Γραφείο προμηθειών ΓΝΠΠ Ιπποκράτους 8 Π Πεντέλη Κτήριο 

Διοικητικών Υπηρεσιών  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ 

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ η συγκεκριμένη 
υπηρεσία 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ  

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Εκατόν ογδόντα  (180)  ημέρες από την    επομένη    της 

ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 

45259000-7 

ΚΑΕ 0887 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΟΧΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ 

(8.064,52€ ) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ ή  
ΔΕΚΑ  ΧΙΛΙΑΔΕΣ (10.000,00  €) συμπ/νου του ΦΠΑ – 24%. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Ένα (1) έτος  (από την ημερομηνία  υπογραφή της)   
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ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Κρατήσεις που βαρύνουν τον προμηθευτή: 

o Υπέρ Δημοσίου, παρακράτηση ποσοστού 0,02% επί της αξίας 
των τιμολογίων των συμβάσεων των προμηθειών και 

υπηρεσιών υγείας, μετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α. και κάθε 
άλλου παρακρατούμενου ποσού υπέρ τρίτων, σύμφωνα με τις 

διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 36 του Ν.4412/2016. 

o Υπέρ ανεξάρτητης αρχής δημοσίων συμβάσεων 0,07% 
ΕΑΑΔΗΣΥ  βάσει του Ν.4112/2016 έτσι όπως τροποποιήθηκε 

από τον 4605/2019. 
o Υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών κράτηση 

0,06%  επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 

κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής 
σύμβασης 

o Παρακράτηση 8% για προκαταβολή φόρου εισοδήματος βάσει 
του Ν.4172/2013. 

o Κράτηση 2% υπέρ Ψυχικής Υγείας (αρθρ. 3 Ν 3580/2007) 
Προσφορές που ζητούν απαλλαγή τους από τις παραπάνω 

επιβαρύνσεις, δεν γίνονται δεκτές. 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  
 
 

ΑΡΘΡΟ 1 : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

Επωνυμία ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ  

Ταχυδρομική διεύθυνση ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8 Π ΠΕΝΤΕΛΗ    

Πόλη ΑΘΗΝΑ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 15236 

Τηλέφωνο 2132052200 (κέντρο) 

Φαξ 21320524411 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο promitheion@paidon–pentelis.gr   

 Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) www.paidon-pentelis.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Βλέπε επόμενο πίνακα 

 

Αρμόδιοι υπάλληλοι για παροχή πληροφοριών είναι οι : 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ E-MAIL 

1 ΑΝΝΑ ΡΙΣΤΑ 213 2052518 

425 

213 2052441 promitheion@paidon–pentelis.gr  

 

 

ΑΡΘΡΟ 2 : ΤΙΤΛΟΣ, ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ, ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΥΝΤΟΜΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

2.1 Ο τίτλος της σύμβασης είναι  : 
Παροχή Υπηρεσιών: : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ KΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ» CPV 
45259000-7,» για τις ανάγκες του ΓΝΠΠ   

 

 
Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της υπό ανάθεσης παροχής υπηρεσιών. Προσφορές που 
υποβάλλονται για μέρος της υπό ανάθεσης παροχής υπηρεσιών θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
 
 

 

mailto:promitheion@paidon–pentelis.gr
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2.2  Εκτιμώμενη αξία της σύμβασης  (Άρθρο 6 Ν. 412/2016) 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης  ανέρχεται στο ποσό των  οχτώ χιλιάδων εξήντα τεσσάρων ευρώ 

και πενήντα δύο λεπτά   πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ ή  δέκα  χιλιάδων  συμπ/νου του ΦΠΑ – 24%. 
 

 
Προκειμένου να ξεκινήσουν οι διαγωνιστικές διαδικασίες, έχει ληφθεί η υπ’ αρ. Πρωτ.253/26-3-2020 

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης  (ΑΔΑ : ΩΚ7Η469Η24-ΤΩΔ), με αριθμό δέσμευσης 461. 

 
2.3  Τόπος παροχής υπηρεσιών της σύμβασης (Άρθρο 53 παρ 2 εδ. ια του Ν.4412/2016)  
Ο  τόπος  παροχής  των  υπό  ανάθεση  υπηρεσιών  το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης . 

 

2.4  Σύντομη περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης  (Άρθρο 53 παρ 2 εδ. ε του 
Ν.4412/2016) 
Παροχή Υπηρεσιών: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ KΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ» για τις 

ανάγκες του ΓΝΠΠ   όπως αυτά περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ», το 
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας διακήρυξης. 

 
ΑΡΘΡΟ 3 : ΔΙΑΡΚΕΙΑ   ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

3.1  Διάρκεια σύμβασης (Άρθρο 53 παρ 2 εδ. ια και άρθρο 217 του Ν.4412/2016) 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα έτος, το οποίο άρχεται από την υπογραφή της (αρχική 

σύμβαση) ή μέχρι την ολοκλήρωση της απορρόφησης του ποσού της σύμβασης. 

3.2  Δικαίωμα προαίρεσης (Άρθρα 53 παρ 2 εδ. ε & ιθ, και 132 παρ. 1 του Ν.4412/2016) 
Η Αρχή διατηρεί το  δικαίωμα προαίρεσης ν α  παρατείνει τη διάρκεια της σύμβασης, με 

μονομερή της δήλωση (απόφαση) που ασκείται πριν από τη λήξη αυτής, για τρεις (3) επιπλέον 

μήνες με έναρξη την επομένη της ημερομηνίας λήξης της σύμβασης (παράταση), με τους ίδιους 
όρους, υποχρεώσεις  και τιμές της αρχικής σύμβασης και χωρίς  επιβάρυνση του αρχικού συμβατικού 

τιμήματος. 
Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και 

εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευθούν 
οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 : ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
    Έχοντας υπόψη τις ακόλουθες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν: 

1. Το Ν. 2198/1994, (Φ.Ε.Κ. Α΄ 43/22.03.1994), άρθρο 24 «παρακράτηση φόρου στο    εισόδημα 
από εμπορικές επιχειρήσεις». 

2. Το Ν. 2286/95, (Φ.Ε.Κ. Α΄19/01.02.95), άρθρο 2 παρ. 1-11, «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα  
και Ρυθμίσεις  Συναφών Θεμάτων». 

3. Το Ν. 2362/95, (Φ.Ε.Κ. Α’ 247/27.11.1995),«Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 
κράτους και  άλλες διατάξεις».  

4. Το Ν. 2513/1997 (Φ.Ε.Κ. Α’ 139 /27.06.997), Κύρωση της συμφωνίας περί Δημοσίων συμβάσεων 
Προμηθειών». 

5. Το Ν. Το Ν. 3580/2007, .(Φ.Ε.Κ. Α’ 134 /18.06.2007), «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από 
το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις». 

6. Το Ν.3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/13.07.2010), «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
Ανάρτησης νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις». 

7. Το Ν. 3868/2010, (Φ.Ε.Κ.129/Α΄/03.08.2010), «Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και 
λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης». 

8. Το Ν. 3871/2010, (Φ.Ε.Κ. 141/Α΄/2010), «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη». 
9. Του Ν. 4013/2011, (Φ.Ε.Κ. 204/Α΄/15.09.2011), άρθρο 4 παρ. 3, για την επιβολή κράτησης 0,06% 

επί της συμβατικής αξίας εκτός Φ.Π.Α. της αρχικής και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, υπέρ της 
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και του άρθρου 61 παρ. 5 του Ν. 4146/2013 «τροποποίηση διατάξεων του Ν. 
4013/2011». 

10. Το Ν. 4250/2014, (Φ.Ε.Κ. 74/26.03.2014 τ. Α’), «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, 

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

11. Το Ν. 4270/2014, (Φ.Ε.Κ.143/Α΄/28.06.2014), «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης  και  εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- δημόσιο λογιστικό & άλλες διατάξεις». 
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12. Το Ν. 4412/2016, (Φ.Ε.Κ.147/Α΄/08.08.2016), «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ»), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

13. Το Ν. 4281/2014, (Φ.Ε.Κ.160/Α΄/08.08.2014), «Μέτρα στήριξης & ανάπτυξης της ελληνικής 
οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών & άλλες διατάξεις». 

14. Τις διατάξεις του ν. 4486/2017 ( ΦΕΚ 115 / τ.Α΄/07.08.2017 με θέμα « Μεταρρύθμιση της 

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες 
διατάξεις ». 

15. Του Π.Δ. 370/95, (Φ.Ε.Κ. 199/Β΄1995). «Περί προσαρμογής Ελληνικής Νομοθεσίας Κρατικών 
Προμηθειών προς το Κοινοτικό Δίκαιο». 

16. Του Π.Δ. 166/2003, (Φ.Ε.Κ. Α' 138/05.06.2003) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 
οδηγία 2000/35/29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές». 

17. Του Π.Δ. 80/2016 (Φ.Ε.Κ. 145/ 5.08. 2016 τ.Ά'), «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 
18. Του Ν.Δ. 496/1974, (ΦΕΚ Α’ 204 /19-7-1974), «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων 

Δημοσίου Δικαίου». 
19. Τα άρθρα 43 και 44 του 4605/2019 (ΦΕΚ 52/01.04.2019 Τεύχος Α') 

20. Την αριθµ 12/17.5.2019 Απόφαση ∆ιοικητικού Συµβουλίου Γ.Ν «Σισµανόγλειο-Αµαλία Φλέµιγκ» και 

ΓΝΠΠ (σχετ 9),έγκριση  Πίνακας Προγραµµατισµού Προµηθειών και Υπηρεσιών έτους 2019 

 

21. Την υπ’ αρ. Πρωτ. 8340/6-8-2019 Απόφαση του Αναπληρωτή  Διοικητή του ΓΝΠΠ   περί   

συγκρότησης επιτροπής ενστάσεων   (ΑΔΑ : Ω4ΜΥ469Η24-ΝΡΡ). 

22. Την υπ’ αρ. Πρωτ. 253/26-3-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης  (ΑΔΑ : ΩΚ7Η469Η24-ΤΩΔ  ), 
με αριθμό δέσμευσης  461 

23. Την αριθμ  2127/24-2-2020 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Γ.Ν Αττικής «Σΐσμανόγλειο – Αμαλία 

Φλέμινγκ»  και του Διασυνδεόμενου ΓΝΠΠ περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και έγκριση 
διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού (ΑΔΑ :Ψ4ΒΩ469Η24-2ΜΩ). 

 

ΑΡΘΡΟ 5 : ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ  ΡΗΤΡΑ  (Άρθρο 18 παρ. 2 & 4, άρθρο 130 παρ. 1  του Ν.4412/2016 και 
άρθρο 107 παρ. 1 του Ν. 4497/2017) 
Κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις τους  που  
απορρέουν  από  τις  διατάξεις της  περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 

νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή 

διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο 
Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων 

ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες 
δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

Η αθέτηση της υποχρέωσης της ανωτέρω παραγράφου συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα 
του οικονομικού  φορέα  κατά  την  έννοια  της  περίπτωσης θ’ της παρ.  4 του  άρθρου  73  του  

Ν.4412/2016,  κατά  τα ειδικότερα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις.   

 
ΑΡΘΡΟ 6 : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΟΡΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Άρθρο 117 
του Ν.4412/2016) 
Η επιλογή του αναδόχου, θα γίνει με τη «διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού» του άρθρου 117 του Ν. 

4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού και τους ειδικότερους όρους της παρούσας. 

       
ΑΡΘΡΟ 7 : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  (Άρθρο 20 του Ν. 4412/2016) 
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι οικονομικοί φορείς, όπως αυτοί περιγράφονται στο 
άρθρο 2, παρ.1. (11) του Ν. 4412/2016 ήτοι, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή δημόσιος φορέας ή 

ένωση αυτών των προσώπων ή και φορέων, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων 

επιχειρήσεων, που προσφέρουν στην αγορά την περιγραφόμενη υπηρεσία στα κάτωθι παραρτήματα '. 
Επιπλέον το δικαίωμα συμμετοχής υποψηφίων καθορίζεται από τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του Ν. 

4412/2016. 
Για τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς υπό μορφή ενώσεων ή προσωρινών συμπράξεων, δεν 

απαιτείται αυτοί να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, για την υποβολή προσφοράς (άρθρο 19 
παρ. 2, Ν. 4412/2016). 

Εφόσον όμως η ανάθεση της σύμβασης γίνει σε ένωση ή σύμπραξη οικονομικών φορέων, αυτή 

υποχρεούται να περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής 
είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης (άρθρο 19 παρ. 3, Ν. 4412/2016). 
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Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους 
εκτέλεσης της σύμβασης (άρθρο 19 παρ. 3, Ν. 4412/2016). 

 

ΑΡΘΡΟ 8 : ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΤΕΥΧΗ) ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΑΥΤΑ, 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (Άρθρα 2-παρ. 1 περ.14,53 και 121 Ν. 
4412/2016)   
8.1. Έγγραφα Σύμβασης 

Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4412/2016 
για τον παρόντα διαγωνισμό είναι τα ακόλουθα: 

Α) Η παρούσα διακήρυξη με τα παραρτήματά της. 

Β) Η σύμβαση 
Γ) Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα 

αρχή. 
  

8.2 Σειρά Ισχύος. 

Τα έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα γίνει η ανάθεση ή/και η εκτέλεση της σύμβασης, σε 
περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, έχουν την κάτωθι σειρά ισχύος: 

1. Η σύμβαση  

2. Η Διακήρυξη με τα παραρτήματά της. 

3. Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα 

αρχή. 

4. Η τεχνική και οικονομική προσφορά του αναδόχου. 
8.3 Πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στο περιεχόμενο της διακήρυξης στα 

Παραρτήματά της και στα λοιπά έγγραφα της σύμβασης (τεύχη) μέσω της ιστοσελίδας της υπηρεσίας, 
στη διαδρομή :  

http://www.paidon-pentelis.gr  >Προμήθειες >Διαγωνισμοί. 
Τα προαναφερόμενα τεύχη διατίθεται και από τo Γενικό Νοσοκομείο παίδων Πεντέλης  / Γραφείο  

Προμηθειών, Ιπποκράτους 8 Π Πεντέλη , (αρμόδιος υπάλληλος: Άννα Ρίστα-Τηλ. : 2132052518 Fax 

:2132052441), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι 
καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε πέντε (5) ευρώ, εκτός αν ο 

ενδιαφερόμενος αναλάβει με δαπάνη και επιμέλειά του την αναπαραγωγή. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω έγγραφα της σύμβασης και ταχυδρομικά, 

εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία, πέραν της 
αναφερομένης στο προηγούμενο εδάφιο δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η 

υπηρεσία αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών 

μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη παράδοσή τους στον 
ενδιαφερόμενο. 

8.4 Διευκρινίσεις – Συμπληρωματικές πληροφορίες (άρθρο 121 του Ν. 4412/2016) όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Εφόσον ζητηθούν εγγράφως συμπληρωματικές πληροφορίες, διευκρινίσεις κλπ. για τον διαγωνισμό, το 

αργότερο 6 ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών, αυτές θα παρέχονται 
εγγράφως από την Αρχή, το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών. 
Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ 

μέρους της Αναθέτουσας Αρχής. 

Οι ερωτήσεις των ενδιαφερομένων μπορούν να αποστέλλονται στην υπηρεσία εντύπως ή ηλεκτρονικά 
με mail  στη διεύθυνση promitheion@paidon-pentelis.gr και όλες οι απαντήσεις / διευκρινήσεις θα 

αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής ( www.paidon-pentelis.gr    )καθ’ όλη τη διάρκεια 
του διαγωνισμού. 

   
ΑΡΘΡΟ 9 : ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Άρθρο 97 του  Ν. 4412/2016)   
I. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για χρονικό διάστημα 180 ημερών από 

την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Εάν οι διαγωνιζόμενοι κληθούν να παρατείνουν την 
ισχύ των προσφορών τους, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016, άρθρο 97, παρ. 4 και αποδεχθούν την 

παράταση, οι προσφορές τους ισχύουν και τους δεσμεύουν και για το επιπλέον αυτό χρονικό 
διάστημα. 

II. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη, 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

http://www.paidon-pentelis.gr/
mailto:promitheion@paidon-pentelis.gr
http://www.paidon-pentelis.gr/
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III.  Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο 180 ημέρες. Μετά τη λήξη και του 

παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του 

διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, 
αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 

συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, 
εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου, παράταση της προσφοράς τους, 

είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις 
προσφορές τους. 

IV. Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της 

προσφορά, η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της 
Σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι. 
 

ΑΡΘΡΟ 10 : ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

Η παρούσα διακήρυξη μαζί  με τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης (αναλυτική διακήρυξη μετά των 
παραρτημάτων της, , έντυπο οικονομικής προσφοράς) και τα παραρτήματα αυτής θα δημοσιευθούν: 

1. στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016. 

2. στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ σύμφωνα με το Ν. 3861/2010 και  

3. στον διαδικτυακό τόπο της αρχής : www.paidon-pentelis.gr  

 

ΑΡΘΡΟ 11 : ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (Άρθρο 86 Ν.4412/2016) 
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).  
ΑΡΘΡΟ 12 : ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (Άρθρα 73,74 & 75   Ν.4412/2016) 
12.1 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες 

αυτών ή συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της υπό ανάθεσης υπηρεσίας,  
που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή 

του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη 
Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το 

Ν.2513/1997 και των πολυμερών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, σύμφωνα με 

το άρθρο 5 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ (αρ. 4 Π.Δ. 60/2007) ή προερχόμενα από τρίτες χώρες που 
έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. και τα οποία πληρούν τους όρους που 

καθορίζονται στην συνέχεια της παρούσας. 
12.2 Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για την υποβολή 

της προσφοράς τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που η διακηρυσσόμενη με την παρούσα Υπηρεσία 
κατακυρωθεί σε ένωση προσώπων η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, εφ’ όσον το θεωρήσει αναγκαίο 

για την ικανοποιητική εκτέλεση της Σύμβασης, να ζητήσει από την ένωση να περιβληθεί ορισμένη 

νομική μορφή και η ένωση, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να το πράξει. 
12.3 Τα εγκατεστημένα στην Ελλάδα φυσικά ή νομικά πρόσωπα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στα 

οικεία επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα και να προσκομίζουν ανάλογο πιστοποιητικό. Οι 
υποψήφιοι που δεν έχουν εγκατάσταση στην Ελλάδα πρέπει να αποδεικνύουν την εγγραφή τους 

σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο του κράτους εγκατάστασής τους ή να προσκομίζουν 

ανάλογη ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του Π.Δ. 60/2007. 
12.4  Στη συνέχεια της παρούσας διακήρυξης, ο όρος “προμηθευτής” αφορά όλες τις προαναφερθείσες 

παραπάνω κατηγορίες. 
 

12.5 Υπεργολαβία (Άρθρα 58 και 131 Ν.4412/2016) 
Η προμήθεια  δεν μπορεί να ανατεθεί υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους. 

 

ΑΡΘΡΟ 13 : ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Άρθρα 96 και 121 του N.4412/2016) 
 
13.1 Τόπος / χρόνος διενέργειας διαγωνισμού. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του ΓΝΠΠ Ιπποκράτους 8 Π Πεντέλη   , 

ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού, στις   13/04/2020 ημέρα Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Α  και ώρα 
09:00  πμ (ημερομηνία και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού  & έναρξη αποσφράγισης 

προσφορών). 
 

http://www.paidon-pentelis.gr/
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13.2 Τόπος / χρόνος υποβολής προσφορών 
Οι   φάκελοι   των   προσφορών   υποβάλλονται   στο   πρωτόκολλο   της   Υπηρεσίας,   στην   

διεύθυνση   της παραγράφου 13.1 άνω. 

Οι προσφορές υποβάλλονται  με : 
(α) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας,  είτε 

(β)  με ταχυδρομική αποστολή μέσω συστημένης επιστολής ή με courier προς την  Υπηρεσία. 
Σε περίπτωση αποστολής (ταχυδρομικής ή courier) ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, 

περιπτώσεις α και β άνω, οι φάκελοι των προσφορών γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν 
πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας,  το  αργότερο  μέχρι    10/04/2020 ημέρα 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  και ώρα 14.30 μ.μ. 

 Η Υπηρεσία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που 
αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι 

ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα και αν η Υπηρεσία ειδοποιηθεί 
εγκαίρως.  

Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία. με οποιονδήποτε τρόπο πριν από την ως άνω 

ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά πρωτοκολλούνται και φυλάσσονται από την 
Υπηρεσία και παραδίδονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού προ της εκπνοής της προθεσμίας 

παραλαβής προσφορών που ορίζεται στο εδάφιο β. Η παραλαβή μπορεί να συνεχιστεί και μετά την 
ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του 

πλήθους των προσελθέντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής 
κηρύσσεται επίσης από τον πρόεδρο του αρμοδίου γνωμοδοτικού οργάνου, με προειδοποίηση ολίγων 

λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. 

Για  τυχόν  προσφορές  που  υποβάλλονται  εκπρόθεσμα,  η  Επιτροπή  Διαγωνισμού  σημειώνει  στο 
πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της ή την 

ακριβή ώρα που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την Υπηρεσία. ή ακριβή ώρα που κατατέθηκε 
στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές. 

Η Υπηρεσία παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι 

ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών 
για την κατάρτιση των   προσφορών   στις   ακόλουθες   περιπτώσεις   :   α)   Όταν,   για   

οποιονδήποτε   λόγο,   πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα 
δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την 

παραλαβή των προσφορών, β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. Η 
διάρκεια της παράτασης είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των 

αλλαγών. Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την 

προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται από την Υπηρεσία να παρατείνει τις προθεσμίες. 

 
ΑΡΘΡΟ 14 : ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΓΛΩΣΣΑ - ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  (άρθρα 92 έως 96 του Ν.4412/2016) 
14.1 Τρόπος υποβολής προσφορών Κάθε προσφορά υποβάλλεται, επί ποινή αποκλεισμού, μέσα 

σε καλά σφραγισμένο φάκελο σύμφωνα με το άρθρο 92 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 στον οποίο θα 

αναγράφονται ευκρινώς:  
Α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ  

Β. Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής  
Γ. Ο αριθμός της Διακήρυξης 

Δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού   

Ε. Τα στοιχεία του αποστολέα (οικονομικού φορέα).  
 Η ένδειξη « ΠΡΟΣΟΧΗ ! Η προσφορά να μην αποσφραγιστεί» 

Οι προσφέροντες υποβάλλουν την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο που θα εμπεριέχει τους 
υποφακέλους που αναφέρονται ακολούθως, κατά την διαδικασία του άρθρου 92 παρ. 2 του 

Ν.4412/2016 και σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις : 
Οι προσφορές θα υποβάλλονται για το σύνολο της ζητούμενης προμήθειας .  

Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς θα εμπεριέχει τους ακόλουθους υποφακέλους: 

α)  Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», (βλέπε 
παρ. 14.2.Α της παρούσας)  

β) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», (βλέπε παρ. 14.2.Β 
της παρούσας). Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να 

τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως 

φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις.   
γ) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», (βλέπε παρ. 



10 

 

14.2.Γ της παρούσας).  
Όλοι οι παραπάνω ΦΑΚΕΛΟΙ θα πρέπει να αναγράφουν ευκρινώς την ονομασία του περιεχομένου τους 
(π.χ. «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ») και 
την πλήρη «ΕΠΩΝΥΜΙΑ» του προσφέροντος οικονομικού φορέα. 

14.2 Περιεχόμενο επί μέρους φακέλων 
14.2. Α. Δικαιολογητικά συμμετοχής (Άρθρο 93 Ν. 4412/2016) 

Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» περιέχει σε δύο αντίτυπα (πρωτότυπο και αντίγραφο), 
επί ποινή αποκλεισμού.τα εξής : 

Ι. Ενημερωμένη Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/86, συμφώνως 

περ. (αα) του εδ.(β) του άρθρου 93 του Ν 4412/2016, η οποία πρέπει να φέρει ημερομηνία εντός 
των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας 

υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου υπογραφής από αρμόδια 
διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ και στην οποία :  

(α) να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν.  

(β) να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημερομηνία έκδοσής της:  
1) Δεν υπάρχει εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κάποιο αδίκημα από 
τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016,  
2) Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις του συμφώνως παρ. 2 
του άρθρου 73 του Ν.4412/2016,  
3) Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες καταστάσεις στην παρ. 4 του άρθρου 73 του Ν. 
4412/2016  
4) Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο συμφώνως παρ. 2 του άρθρου 75 του Ν. 
4412/2016.  
(γ) Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση, εφόσον απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Υπηρεσία για την έγκαιρη 
και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών που αφορούν τα αναφερόμενα στην παρούσα 

διακήρυξη συμφώνως του άρθρου 80 του Ν.4412/2016 και εφόσον ο διαγωνισμός κατακυρωθεί στον 

προσφέροντα να οφείλει σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των είκοσι (20) ημερών από την σχετική 
έγγραφη ειδοποίηση της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, να προσκομίσει τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά όπως ορίζεται στο άρθρο 103 του Ν. 4412/2016.  
(2) Αποδεικτικό έγγραφο νομιμοποίησης του προσφέροντος (παραστατικό /έγγραφο σύστασης 

εταιρείας) συμφώνως περ. (γγ) του εδ. (β)του άρθρου 93 του Ν.4412/2016.  
(3) Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με 

εκπρόσωπο τους συμφώνως περ. (δδ) του εδ. (β) του άρθρου 93 του Ν 4412/2016. 

Για τις ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα δικαιολογητικά συμμετοχής και 
κατακύρωσης υποβάλλονται για κάθε μέλος της ένωσης χωριστά. 

 

 

14.2.Β  Τεχνική προσφορά  (άρθρο 92 και 94 – παρ. 4 του Ν. 4412/2016) 
Ο φάκελος «Τεχνική προσφορά» περιέχει σε δύο αντίτυπα (πρωτότυπο και αντίγραφο), επί 

ποινή αποκλεισμού .τα εξής : 
1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75) του προσφέροντος, στην 

οποία: 

i) δηλώνει την πλήρη αποδοχή και συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς 

όρους της υπό ανάθεση σύμβασης όπως αυτά ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της παρούσας. 

2 Όλα τα έγγραφα ή δικαιολογητικά τα οποία ιδίως τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια του 

προσφέροντα οικονομικού φορέα, και αποδεικνύουν την δυνατότητα του να ανταποκριθεί πλήρως στις 
απαιτήσεις της υπηρεσίας, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα Β’ και όσα έγγραφα 

αναφέρονται στους όρους και στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης, προκειμένου να 

χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγησης των προσφορών. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της 
προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά 

συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «Παράρτημα Προσφοράς» 
και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.  

14.2.Γ  Οικονομική  προσφορά (άρθρο 95 Ν. 4412/2016) 

Ο φάκελος «Οικονομική  προσφορά» περιέχει  σε δύο αντίτυπα (πρωτότυπο και αντίγραφο) 
και σε ηλεκτρονική μορφή (CD-R,DVD-R η flash memory αρχεία σε μορφή Microsoft office), επί 

ποινή αποκλεισμού, την οικονομική προσφορά του συμμετέχοντος:, σύμφωνα με το έντυπο της 
οικονομικής προσφοράς του παραρτήματος Γ΄ της διακήρυξης  .   
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Στο φάκελο της οικονομικής προσφοράς οφείλει κάθε διαγωνιζόμενος και στην περίπτωση νομικού 
προσώπου ή ένωσης προσώπων ο νόμιμος εκπρόσωπός του να καταθέσει την αντίστοιχη σελίδα 

καταχώρησης με την τιμή της προσφερόμενης υπηρεσίας του παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ (εφόσον 

υπάρχει) της τελευταίας καταχώρησης πριν το διαγωνισμό ή αλλιώς να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση ότι 
δεν υπάρχει η υπηρεσία καταχωρημένη στο παρατηρητήριο τιμών τη συγκεκριμένη ημερομηνία της 

υποβολής της προσφοράς. (με ποινή απόρριψης). 
Ως κριτήριο για την επιλογή του αναδόχου θα είναι αυτό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική 
άποψη προσφοράς, βάσει τιμής, σε ευρώ. 
Το τίμημα της προσφοράς κάθε προσφέροντος θα δοθεί με συνολική τιμή προ ΦΠΑ και 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 
Η συνολική προσφερόμενη τιμή της οικονομικής προσφοράς δεν θα πρέπει να ξεπερνά την 
προϋπολογιζόμενη δαπάνη.  

Η τιμή προσφοράς δεν υπόκειται σε καμία αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση, για οποιονδήποτε λόγο ή 

αιτία, θα ισχύει δε και θα δεσμεύει τον Ανάδοχο μέχρι τη πλήρη εκτέλεση της σύμβασης. Στην 

προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία μη συμπ/νου του ΦΠΑ. Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της 

αναγραφόμενης τιμής αριθμητικών και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως. 

Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, ισχύουν 

επιπλέον τα ακόλουθα:  
 

 

14.3 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα  
Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 

τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η 
Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). 

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα 

κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η 
μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., 

είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 
53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη 

χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 
Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά 

αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο 

επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το 
πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η 

επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 
του Κώδικα περί Δικηγόρων. 

Στις περιπτώσεις που με την αίτηση συμμετοχής ή την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, 

αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94) είτε και σε 
απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία  βεβαιώνεται η ακρίβειά τους 

και η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης σύμβασης. 
 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή μη - με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα (π.χ. αγγλική) χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην 

ελληνική. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

Α. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα 
ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

Β. Σε περίπτωση που από τους ειδικούς όρους ή την τεχνική περιγραφή και τις προδιαγραφές των 

υλικών, ζητούνται PROSPECTUS, τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο κλπ, 
αυτά υποβάλλονται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στους ειδικούς αυτούς όρους και την τεχνική 

περιγραφή. Αν δεν ορίζουν αλλιώς, αυτά υποβάλλονται κατά προτεραιότητα στην Ελληνική γλώσσα. 
Δευτερευόντως, υπάρχει η δυνατότητα υποβολής τους στην Αγγλική γλώσσα χωρίς μετάφραση στην 

Ελληνική γλώσσα, με την επιφύλαξη ότι αν ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, οι συμμετέχοντες, επί 
ποινής απορρίψεως, έχουν την υποχρέωση εντός ταχθείσας προθεσμίας, να προσκομίσουν επισήμως 
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μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα τα παραπάνω τεχνικά φυλλάδια, PROSPECTUS, έντυπα, κλπ. 
Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική 

γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από 

πρόσωπο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 
Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική 

γλώσσα. 

 

14.4 Λοιπά στοιχεία 
Οι προσφορές υπογράφονται και μονογραφούνται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή σε 
περίπτωση νομικών προσώπων, από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από 
όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 
εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, 
καθώς και ο εκπρόσωπος συντονιστής αυτής. 

Τα  δημόσια  και ιδιωτικά  έγγραφα, καθώς  και τα αλλοδαπά δημόσια  έγγραφα  υποβάλλονται και 
γίνονται αποδεκτά, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 1 του Ν.4250/2014 

Με την υποβολή της προσφοράς τεκμαίρεται ότι οι συμμετέχοντες έχουν λάβει γνώση των όρων της 

διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης. 
 

ΑΡΘΡΟ 15  : ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  (Άρθρα 86, 96, 100, 102 και 117 
παρ 2 του Ν.4412/2016) – ισότιμες προσφορές (άρθρο 90 Ν.4412/2016) 

 

15.1  Έναρξη διαδικασίας 
Η αρμόδια Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρ. 13.1  της παρούσας. Η έναρξη υποβολής των προσφορών 
που  κατατίθενται  κατά  την  παραπάνω  ημερομηνία  στην  αρμόδια  επιτροπή  κηρύσσεται  από  τον 

πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από την ώρα λήξης υποβολής αυτών. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί 
και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω 

του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής 

κηρύσσεται επίσης από τον πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της 
ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. 

Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα απορρίπτονται ως μη κανονικές και επιστρέφονται χωρίς 
να αποσφραγισθούν. 

Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων 

εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των 
στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς. 

15.2 Τα επιμέρους στάδια έχουν ως εξής:  
Η Επιτροπή Αξιολόγησης του Διαγωνισμού αριθμεί, μονογράφει και αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους 

των προσφορών και ελέγχει αν υπάρχουν, σε κάθε κυρίως φάκελο, τρεις υποφάκελοι με την ένδειξη 

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Εάν δεν υπάρχουν οι 
τρεις υποφάκελοι, ο προσφέρων αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης και οι 

υποβληθέντες υποφάκελοι παραμένουν κλειστοί στην Υπηρεσία.  
Κατά την συνεδρίαση, η Επιτροπή του Διαγωνισμού αποσφραγίζει τον κυρίως φάκελο προσφοράς, 

καθώς και τους φακέλους δικαιολογητικών και τους φακέλους των τεχνικών και οικονομικών 
προσφορών, μονογράφει και σφραγίζει όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό 

ανά φύλλο και την τεχνική προσφορά ανά φύλλο καθώς και την οικονομική προσφορά ανά φύλλο και 

καταγράφει στο πρακτικό της τα στοιχεία που περιέχονται σ’ αυτούς.  
Η Επιτροπή του Διαγωνισμού μπορεί κατά τη διάρκεια του σταδίου αυτού να ζητήσει διευκρινίσεις από 

τους διαγωνιζομένους επί των υποβληθέντων στοιχείων.  
Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής αξιολόγησης, η επιτροπή εξετάζει τις Οικονομικές Προσφορές των 

εταιρειών που έγιναν τεχνικά αποδεκτές. Εάν στο Διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές για την ανάθεση 

είναι ασυνήθιστα χαμηλές, θα ζητείται εγγράφως η αιτιολόγηση της σύνθεσης της Προσφοράς πριν την 
αποδοχή της. Η εξακρίβωση της σύνθεσης της Προσφοράς θα γίνεται με την παροχή διευκρινίσεων εκ 

μέρους του υποψήφιου Αναδόχου.  
Μετά την εξέταση των υποβληθέντων στοιχείων και διευκρινίσεων, και με την ολοκλήρωση της 

αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών η Επιτροπή του Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό, στο οποίο 
αναδεικνύει την πλέον συμφέρουσα  από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής με την παραπάνω 

περιγραφείσα διαδικασίας αξιολόγησης και εισηγείται και γνωμοδοτεί στο Διοικητικό Συμβούλιο   για τον 

προσωρινό ανάδοχο, το οποίο   εγκρίνεται από αυτό. 



13 

 

Σε περίπτωση που προκύψουν ισότιμες προσφορές, δηλαδή προσφορές που έχουν την ίδια 
ακριβώς τιμή στο πεδίο «ΣΥΝΟΛΟ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)» ή «ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)» του 

ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, η Αρχή επιλέγει τον προσωρινό ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ 

των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της 
Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που έχουν προσφέρει την ίδια τιμή και 

το αποτέλεσμα καταγράφεται στο πρακτικό. 
Τα αποτελέσματα κάθε σταδίου επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της 

αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες ή στους 
συμμετέχοντες μαζί με αντίγραφο των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης 

των προσφορών του αντίστοιχου σταδίου Ειδικά, για τις συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία έως 

εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ, που δεν διενεργούνται με ηλεκτρονικά μέσα, εκδίδεται μία 
απόφαση, κατά τα ανωτέρω, ανεξαρτήτως του κριτηρίου ανάθεσης.  

Επίσης για τις συμβάσεις με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, βάσει του κόστους ή τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής και ανεξαρτήτως ποσού και 

διαδικασίας όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μια προσφορά, εκδίδεται μια απόφαση, με την οποία 

επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των σταδίων αποσφράγισης και αξιολόγησης. 
 

Οι προθεσμίες για την ολοκλήρωση των επιμέρους σταδίων όπως ορίζονται στο άρθρο 221 του 
4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 
Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου , κοινοποιείται στους συμμετέχοντες. Κατά της ανωτέρω 

απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με τα άρθρα 127, 205 & 205Α του Ν.4412/2016 και τα ειδικότερα 

οριζόμενα στο άρθρο 20 της παρούσας όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 

ΑΡΘΡΟ   16    :    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   ΓΙΑ   ΥΠΟΒΟΛΗ   ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ    ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ    
(Άρθρο   103 Ν.4412/2016) 
16.1 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Υπηρεσία ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα στον 

οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο») για να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα 
(10) ημερών από  την  κοινοποίηση  της  σχετικής  έγγραφης  ειδοποίησης  σε  αυτόν,  τα αποδεικτικά 

έγγραφα νομιμοποίησης και τα  πρωτότυπα  ή αντίγραφα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του 
ν. 4250/2014, όλων των δικαιολογητικών του άρθρ. 80, όπως καθορίζονται  ειδικότερα στα έγγραφα 

της σύμβασης,  που αποδεικνύουν τα όσα δηλώθηκαν στα μέρη ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV του ΤΕΥΔ. Τα 

δικαιολογητικά υποβάλλονται εμπρόθεσμα σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην αρμόδια 
επιτροπή. 

16.2  Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υπoβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμία της παραγράφου 1 του 

άρθρου 103 αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, 

το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη 
χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των 

δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες 
αρχές. Το παρόν εφαρμόζεται αναλόγως και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την 

προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων 
συμμετοχής και πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 

παράγραφος 5 εδάφιο α΄, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. 

 
16.3  Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 

δηλώθηκαν είναι  ψευδή  ή  ανακριβή  ή  ο  προσωρινός  ανάδοχος  δεν  υποβάλει  στο  
προκαθορισμένο  χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω 

δικαιολογητικών ή αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και 

εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των μερών ΙΙΙ.Α, ΙΙΙ.Β και 
ΙΙΙ.Γ  ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής του 

IV.A, τότε απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, οι διατάξεις των παρ. 3 έως 5 του άρθρου 103 του Ν. 
4412/2016. 

16.4  Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού 

από την αρμόδια επιτροπή στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα 
οριζόμενα στην παράγραφο 16.2 και τη διαβίβαση του φακέλου στην Υπηρεσία. για τη λήψη απόφασης 

είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας (σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις) είτε για την κατακύρωση του 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art79_5
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art79_5


14 

 

αποτελέσματος του διαγωνισμού.  
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την εν λόγω 

απόφαση κατακύρωσης (Πρβλ. άρθρο 105 του Ν. 4412/2016) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

16.5  Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν. 

 

ΑΡΘΡΟ 17:ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ) (Άρθρο 80 
Ν.4412/2016) 

17.1   Τα  δικαιολογητικά  κατακύρωσης  (αποδεικτικά  μέσα)  που  καλείται  να  υποβάλει  
ο   προσωρινός  ανάδοχος  στην  προθεσμία του άρθ. 1 6.1  της  παρούσας  είναι  τα εξής: 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά τα αναφερόμενα στις διατάξεις 
της παρούσας διακήρυξης, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, ο 
προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας 
δέκα (10) ημερών από την σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται, 
υποβάλλει σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» τα 
κάτωθι δικαιολογητικά: 
α) απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο 
έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι 
δεν συντρέχει λόγος αποκλεισμού από τους αναφερόμενους στην παρ. 1 του 
άρθρου 73 του Ν.4412/2016,όπως δηλώθηκε σχετικά κατά την υποβολή της 
προσφοράς με υπεύθυνη δήλωση. 
Απόσπασμα ποινικού μητρώου, ή ελλείψει αυτού, άλλο ισοδύναμο 
έγγραφο, προσκομίζεται για τα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού οργάνου του οικονομικού φορέα στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση ή των προσώπων που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
απόφασης ή ελέγχου σε αυτόν. Συγκεκριμένα, σε περίπτωση που ο 
προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, το απόσπασμα ή άλλο ισοδύναμο 
έγγραφο υποβάλλεται για τον ή τους Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο 
είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε, για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. 
(β) πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους 
- μέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του 
οικονομικού φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική 
ενημερότητα) και στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
(ασφαλιστική ενημερότητα), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του 
κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα. 
(γ) πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους 
- μέλους ή χώρας και για τους οικονομικούς φορείς που είναι 
εγκαταστημένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα, πιστοποιητικό από το 
αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα ή το ΓΕΜΗ για την 
περίπτωση της εκκαθάρισης, ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή υπό αναγκαστική 
διαχείριση και ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση. Δεν προσκομίζεται από τα 
φυσικά πρόσωπα πιστοποιητικό περί μη θέσης σε εκκαθάριση. 
(δ) πιστοποιητικό ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επαγγελματικό 
Επιμελητήριο (Παράρτημα ΧΙ του Προσαρτήματος Α του Ν4412/2016) 
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων τα 
πιστοποιητικά πρέπει να προσκομίζονται για κάθε μέλος της ένωσης. 
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ΑΡΘΡΟ 18:  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  (Άρθρο 105 Ν. 4412/2016 – παρ.13 ν. 
4605)) 
18.1 Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της 
σύναψης της σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 127 και 360 και επόμενα. Στις διαδικασίες σύναψης 

δημόσιας σύμβασης προμηθειών ή παροχής γενικών υπηρεσιών, το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, με 
αιτιολογημένη εισήγησή του, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή 

μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό, που θα καθορίζεται στα έγγραφα της 

σύμβασης. Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας 
αξίας μέχρι 100.000 ευρώ περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. και το 15% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας 

αξίας από 100.001 ευρώ και άνω περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. στην περίπτωση της μεγαλύτερης 
ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας 

κάτω του καθοριζόμενου από τα έγγραφα της σύμβασης ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή 

από τον προμηθευτή. 
18.2 Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 

πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που δεν 
έχει αποκλειστεί οριστικά εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με 

τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει.  
 

18.3 Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή 

δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα 
αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως, η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον και 

όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 
 

Α. σε συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία έως εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, παρέλθει άπρακτη η 

προθεσμία άσκησης της ένστασης του άρθρου 127 και σε περίπτωση άσκησης, η έκδοση απόφασης επί 
αυτής ή η πάροδος άπρακτης της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 

127,  
Β. Κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο. 

18.4 Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα 
αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του 

προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης 

ειδικής πρόσκλησης.  
 

18.5 Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να 
υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται 

έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και ακολουθείται η 

διαδικασία του άρθρου 103 για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για 

την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β΄ 
της παραγράφου 1 του άρθρου 106. 

18.6   Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 

σύναψης: 
α) στην περίπτωση ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης του άρθρου 3.2 της παρούσας και 

β) σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016, κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου της Υπηρεσίας. 

 
ΑΡΘΡΟ 19:  ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, απορρίπτεται προσφορά που: 

19.1 Δεν περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά 

19.2 Δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σχετικά κεφάλαια της 

παρούσας, 

19.3 Έλλειψη πλήρους και αιτιολογημένης τεκμηρίωσης της κάλυψης των ελάχιστων προϋποθέσεων   

συμμετοχής στο διαγωνισμό, εφόσον αιτηθεί από την αναθέτουσα αρχή. 

19.4 Είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτιμήσεως, περιέχει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία ή/και αιρέσεις, 

19.5 Αποτελεί αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της 

Επιτροπής του Διαγωνισμού εξομοιώνεται με αντιπροσφορά, 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art127
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art360
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art127
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art127_2
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art127_2
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art103
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art106_1_b
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art106_1_b
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19.6 Αποτελεί εναλλακτική προσφορά, είτε στο σύνολό της, είτε στα επιμέρους τμήματα της 

υπηρεσίας, χωρίς αυτό να προβλέπεται από τη διακήρυξη. 

19.7 Παρουσιάζει κατά την πλήρως και επαρκώς αιτιολογημένη κρίση της Επιτροπής του Διαγωνισμού 

ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης, 

19.8 Ο χρόνος ισχύος της ορίζεται μικρότερος των 4 μηνών από την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών, 

19.9 Προσφορά με χρόνο υλοποίησης μεγαλύτερο από τον προβλεπόμενο.  

19.10 Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής, χωρίς αυτό να προβλέπεται από τη 
διακήρυξη. 

19.11 Προσφορά σε μέρος της υπηρεσίας των επιμέρους προκηρυσσομένων υπηρεσιών της 

διακήρυξης και δεν καλύπτει το σύνολο των ζητουμένων υπηρεσιών. 

19.12.Η οικονομική προσφορά υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της παρούσας διακήρυξης, 

19.13 Η οικονομική προσφορά είναι υπερβολικά χαμηλή σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.4412/2016. 

19.14 Δεν περιλαμβάνει με σαφήνεια τη προσφερόμενη τιμή, ή/και εμφανίζει τιμές σε οποιοδήποτε 

σημείο της τεχνικής προσφοράς, 

19.15 Όταν οι προσφερόμενες τιμές είναι ανώτερες από αυτές του παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ (εάν 

υπάρχουν) 

19.16 Για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρέει από την παρούσα διακήρυξη. 

 

Το ΓΝΠΠ δικαιούται στη βάση του έννομου συμφέροντός της κατά την ελεύθερη κρίση της και 

αζημίως γι' αυτό, να απορρίπτει ή να αποδέχεται μερικώς ή ολικώς, τις προσφορές. Το ΓΝΠΠ  επίσης 

δικαιούται να ακυρώνει μέρος ή ολόκληρο το διαγωνισμό, ή να τον αναβάλλει, είτε τέλος να 

υπαναχωρεί. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο του ΓΝΠΠ διατηρεί το δικαίωμα κατά την αποκλειστική 

κρίση της και αζημίως για αυτό να ματαιώσει ή να επαναλάβει το διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο 

της διαδικασίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 20   ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ (Άρθρο 127 Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρ. 107 του Ν.4497/2017) 
Ενστάσεις που ασκούνται κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων με εκτιμώμενη αξία 

κατώτερη ή ίση των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) – Παράβολο - Δικαστική Προστασία  
20.1 Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 127 

του     Ν.4412/2016 έτσι όπως τροποποιούνται από το άρθρο 44 του 4605/2019 (ΦΕΚ 52/01.04.2019 

Τεύχος Α') . 
20.2 Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ 

(χωρίς Φ.Π.Α.), σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η 
προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 

ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης.  
20.3 Η ένσταση κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται 

μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.  
20.4 Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα και στο άρθρο 221,εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της ένστασης η 
οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με το άρθρο 376 παράγραφος 11. Σε 

περίπτωση υποβολής ένστασης με τηλεομοιοτυπία (fax), από τους προμηθευτές, αυτή δεν θα 

λαμβάνονται υπόψη, παρά μόνο εάν επακολουθήσει από την τηλεομοιοτυπία (fax) η υποβολή του 
επιβεβαιωτικού πρωτοτύπου της ενστάσεως. 

 20.5 Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η ανάθετουσα αρχή 
αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική  ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την 

άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό 
της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου, υπέρ του 

Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το 

παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, 
αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. Με κοινή απόφαση 

των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ύψος του ανωτέρω παραβόλου. 

20.6 Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης της παραγράφου 1 και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη 

της σύμβασης. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 
διαδικασίας.  

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art221
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art376_11
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20.7 Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση της 
πράξης ή της παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται ή συντελείται επί της ένστασης της 

προηγούμενης παραγράφου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, 

κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ. 18/1989 (Α΄ 8).  
20.8 Η άσκηση της ένστασης της παραγράφου 1 αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων 

βοηθημάτων του παρόντος. Πέραν από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καμία άλλη τυχόν 
προβλεπόμενη από γενική διάταξη ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή νομιμότητας. 

20.9 Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής υπολογίζεται 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του Π.Δ. 18/1989 (Α΄ 8).  

 

ΑΡΘΡΟ 21   ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  (Άρθρο 72 Ν. 4412/2016) 
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύματα του άρθρου 72 παρ. 3 και εφόσον δεν είναι 

διατυπωμένες στην ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 
21.1 Εγγύηση συμμετοχής: Δεν απαιτείται. 

21.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. Δεν απαιτείται. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 22 : ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (άρθρο 106 4412/2016) 
Η Υπηρεσία. με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, ματαιώνει 

τη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης: 
α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης 

όλων των προσφορών ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν.4412/2016 και τα έγγραφα της σύμβασης ή 

β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν. 

4412/2016,  

γ) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, 
δ) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν 

ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την Υπηρεσία. ή τον 

φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, 

ε) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της  σύμβασης,  

στ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη,  

ζ)  στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97 του Ν.4412/2016, 
η) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας υγείας ή προστασίας 

του περιβάλλοντος. 
Επίσης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις- εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, οι παρ. 3-5 του 

άρθρου 106 του Ν.4412/2016. 

 
ΑΡΘΡΟ 23 : ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  (άρθρο 219  4412/2016)` 

Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών  

 

23.1 Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από επιτροπή 

παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 221. 

 

23.1.1 Η παραλαβή της υπηρεσίας   για την καλή εκτέλεσή τους θα γίνεται από επιτροπή 

παρακολούθησης και παραλαβής ή από ειδική τριμελή Επιτροπή η οποία θα ορίζεται για το σκοπό αυτό 

από τη Διοίκηση του ΓΝΠΠ και θα  συντάσσει και υπογράφει, για το σκοπό αυτό, πρωτόκολλο, το οποίο 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της πληρωμής του αναδόχου. Το πρωτόκολλο κατατίθεται στην αρμόδια 

Υπηρεσία του ΓΝΠΠ.  

23.1.2 Αντικείμενα της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής ή της Ειδικής Επιτροπής είναι ο 
έλεγχος της έγκαιρης και σωστής ποσοτικά και ποιοτικά εκτέλεσης της υπηρεσίας από τον ανάδοχο. 

23.1.3 Η παραλαβή ή απόρριψη των υπηρεσιών αποτελεί δικαίωμα της Επιτροπής Παρακολούθησης και 

Παραλαβής ή της Ειδικής Επιτροπής . 

23.1.4 Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής ή της Ειδικής Επιτροπής , εάν δεν διατυπώσει 

ελλείψεις ή παραλείψεις κατά την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης συντάσσει Πρωτόκολλο 

Οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής  Παραλαβής. 

23.1.5 Αν η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής ή της Ειδικής Επιτροπής κρίνει ότι οι 

παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους της σύμβασης, συντάσσει 
πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής όπου αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν και 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art221_3


18 

 

γνωμοδοτεί. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 219 του Ν.4412/2016. 
 

23.2 Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. Μετά την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής:  

 
α) είτε  παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της 

σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου,  
 

β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των 

παρεχομένων υπηρεσιών ή παραδοτέων, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4.  
Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές. 

 
23.3 Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν 

ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής 

παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και 
γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων 

υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 
 

23.4 Για την εφαρμογή της παραγράφου 3 ορίζονται τα ακόλουθα: 
α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση 

του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων 

υπηρεσιών ή παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη 
προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής 

υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων της 
σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα 

στην απόφαση. 

 
β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου 

αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη 
των οριζομένων στο άρθρο 220. 

 
23.5 Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία 

υποβολής του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής της 

παραγράφου 2 ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει 
συντελεσθεί αυτοδίκαια.  

 
23.6 Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 

απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος 
και τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου 1. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις 

διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι 
εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση 

όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. 
 

ΑΡΘΡΟ 24 : ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ (Άρθρο 203, 205 & 218 
Ν.4412/2016) 
24.1 Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και 
από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, 

ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: 

α) Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, το οποίο έχει αποδεικτικό χαρακτήρα  
μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της 

αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 103 για τον 
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία 

ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 106. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art103
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art106_1_b


19 

 

β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα 
συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο 

παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206,  

γ) στην περίπτωση δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών:  
αα) αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της 

υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και ββ) αν υπερέβη υπαίτια τη 
συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.  

24.1.1 Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση παροχής υπηρεσιών 
κατά την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική 

όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου αυτού και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή 

των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του. 
Η τασσόμενη προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη της διάρκειας της σύμβασης και πάντως 

όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία, που τέθηκε με την ειδική όχληση, παρήλθε 
χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από 

την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στην 

απόφαση προσδιορίζονται οι λόγοι της μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς την ειδική όχληση και 
αιτιολογείται η έκπτωση με αναφορά στους λόγους που οδήγησαν σε αυτήν. 

24.1.2 Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την 
σύμβαση όταν:  

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με 
ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

24.1.3 Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, 
επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 

οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι 
παρακάτω κυρώσεις:  

α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση.  

β) Είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο είτε 
από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της 

εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της 
προκαταβολής από τον προμηθευτή μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως 

εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την 
ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο 

υπερημερίας. 

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το  σύνολο των συμβάσεων 
προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου κατά 

τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74. 
 
24.2  Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 

σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε είναι δυνατόν να επιβάλλονται 
εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Ποινικές ρήτρες 

δύναται να επιβάλλονται και για πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης. 
 

24.2.1 (άρθρο 218) Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:  

 
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 

προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων 
προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας 

χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της 

συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις 
επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με 

αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές 
προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με 

την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 

δ) τυχόν άλλες ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για πλημμελή εκτέλεση των συμβατικών 
υποχρεώσεων, εφόσον προβλέπονται στα συμβατικά τεύχη. Το σύνολο των ποινικών ρητρών αυτής της 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art206
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art74
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περίπτωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της σύμβασης, εκτός αν 
αιτιολογημένα η αναθέτουσα αρχή αποφασίσει άλλως. 

24.2.2. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.  

24.2.3 Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον 
ανάδοχο έκπτωτο. 

24.3 (Άρθρο 205) Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων  

24.3.1 Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις κατ’  
εφαρμογή των άρθρων 203, 206, 207, 208, 213, 218, 219 και 220, καθώς και κατ’ εφαρμογή των 

συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για  λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που 
εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της 

κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. 
24.3.2 Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της 

προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του 

προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ παραγράφου 11 του άρθρου 221 οργάνου, εντός 
προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. 

24.3.3 Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής 
προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν 

απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί 

εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να  
οριστικοποιηθεί.  

 
 

ΑΡΘΡΟ 25   ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

25.1 Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους 

υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. 

25.2  Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται. 

25.3  Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω: 

 Γενική ή μερική απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του καταστήματος ή του 

εργοστασίου του προμηθευτή. 

 Γενική ή μερική πυρκαγιά στο κατάστημα ή στο εργοστάσιο του προμηθευτή. 

 Πλημμύρα. 

 Σεισμός. 

 Πόλεμος. 

 Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (Διεθνούς Δικτύου). 

 Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO). 

25.4 Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός 

που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει με έγγραφό του 

κοινοποιούμενο προς την 1η Υ.ΠΕ. και να επικαλεσθεί τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός 

αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα 

απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από την 1η Υ.ΠΕ. της ανώτερης βίας 

που επικαλείται ο Ανάδοχος τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης ή μη κατάλληλα 

εκπλήρωσης της προμήθειας. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 26 :  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 
26.1 Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις  του, που  απορρέουν από την τεχνική 

περιγραφή – προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης.  

 

26.2  Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις  του που  απορρέουν από τις  διατάξεις 
της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο ή 
διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 

Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται 

από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και 
υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.  

 
26.3 Τα μέρη διατηρούν το δικαίωμα όπως προβούν στην από κοινού πρόωρη λύση της σύμβασης 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art203
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art206
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art207
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art208
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art213
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art218
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art219
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art220
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art221_11_b
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αζημίως, ή στην τροποποίησή της στην περίπτωση μεταστέγασης  ή κατάργησης των αναφερομένων 
ΚΥ.  

 

26.4 Η κατάθεση της προσφοράς συνεπάγεται εκ μέρους των προσφερόντων την πλήρη 
αποδοχή των όρων της παρούσης. Περαιτέρω λεπτομέρειες που αφορούν στις υποχρεώσεις του 

αναδόχου, στον τρόπο εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας και στον τρόπο πληρωμής θα 
περιγραφούν στη σύμβαση μεταξύ αναδόχου και Υπηρεσίας 

 
 

ΑΡΘΡΟ 27 : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ, ΦΟΡΟΙ, ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

 
27.1. Χρηματοδότηση  (Άρθρο 53 παρ 2 εδ.ζ  Ν.4412/2016) 
Το  έργο  χρηματοδοτείται  από  Πιστώσεις  του  Προϋπολογισμού  του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων 
Πεντέλης  Π.Π.Υ.Φ.Υ. 2019 (από τον ΚΑΕ  0887).  
 

27.2 Φόροι - Κρατήσεις 

Η αμοιβή του αναδόχου υπόκειται στις ακόλουθες κρατήσεις : 
o Υπέρ Δημοσίου, παρακράτηση ποσοστού 0,02% επί της αξίας των τιμολογίων των 

συμβάσεων των προμηθειών και υπηρεσιών υγείας, μετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α. και κάθε 
άλλου παρακρατούμενου ποσού υπέρ τρίτων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του 

άρθρου 36 του Ν.4412/2016. 
o Kράτηση ύψους υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,07% με το άρθρο 44 του 4605/2019 (ΦΕΚ 

52/01.04.2019 Τεύχος Α') έτσι όπως αντικατέστησε την παρ.6 του άρθρου 375 του νόμου 

4412/2016, ΦΕΚ 147Α που τροποποίησε το N.4013/2011, ΦΕΚ- 204Α άρθρο 4 παρ.3 όπως 
τροποποιήθηκε με. Η κράτηση αφορά συμβάσεις ύψους μεγαλύτερου ή ίσου των δύο 

χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ και ανεξαρτήτως πηγής προέλευσης χρηματοδότησης και 
υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και 

κάθε συμπληρωματικής σύμβασης.  

o Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, υπέρ της Αρχής 

εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, η οποία επιβαρύνεται με το νόμιμο τέλος χαρτοσήμου 
3 % και της επ’ αυτού εισφοράς υπέρ ΟΓΑ 20 %.  . 

o  Υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας ( 2% επί της αξίας του τιμολογίου της σύμβασης μετά 

την αφαίρεση του ΦΠΑ και κάθε άλλου παρακρατούμενου ποσού υπέρ τρίτων, (η οποία 
εισήχθη με το άρθρο 3 παρ. ββ εδάφιο ε του Ν. 3580/2007 

o Παρακράτηση 8% για προκαταβολή φόρου εισοδήματος βάσει του Ν. 2198/94 
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Υπηρεσία. 

Προσφορές που ζητούν απαλλαγή τους από τις παραπάνω επιβαρύνσεις, δεν γίνονται δεκτές. 
 

27.3  Πληρωμή αναδόχου/ Δικαιολογητικά πληρωμής (άρθρο 200 παρ. 5 Ν. 4412/2016 & υπ.. Ζ5 
4251/2013 ) 
1) Η πληρωμή του αναδόχου για την αμοιβή τους της παροχής υπηρεσιών θα πραγματοποιείται 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4152/2013 προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από τη λήξη της 
διαδικασίες επαληθεύσεως της αντιστοιχίας των συμφωνημένων και παραλαμβανομένων αγαθών ή 

υπηρεσιών και υπό την προϋπόθεση ότι έχει προ αυτής παραληφθεί τιμολόγιο ή άλλο ισοδύναμο για 

την πληρωμή έγγραφο. Αν μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής δεν έχει παραληφθεί τιμολόγιο 
ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο του προμηθευτή, η προθεσμία των εξήντα (60) ημερών άρχεται από της 

παράδοσης τέτοιου εγγράφου. 
2) Τόκος υπερημερίας οφείλεται μόνο σε περίπτωση υπαιτίου καθυστερήσεως πληρωμής , το δε ύψος 

αυτού υπολογίζεται με βάση το επιτόκιο που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (επιτόκιο 
αναφοράς) στην πιο πρόσφατη κύρια πράξη χρηματοδότησης, η οποία πραγματοποιείται πριν από την 

πρώτη ημερολογιακή ημέρα του οικείου εξαμήνου, προσαυξημένο κατά 0,30 ποσοστιαίες μονάδες. 

3) Η πληρωμή θα πραγματοποιείται διατραπεζικά. 

  Κατά την πληρωμή ο ανάδοχος απαιτείται να προσκομίσει:  

α) Φορολογική ενημερότητα. 
β) Ασφαλιστική ενημερότητα (όλων των ασφαλιστικών Ταμείων). 

γ) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν του ζητηθεί, από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν 
τον έλεγχο και την πληρωμή. 
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ΑΡΘΡΟ 28:  ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

28.1 Η Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη 

σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του 

ν.4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο  1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρ. 
107 παρ. 7 του Ν. 4497/2017 και ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία 

σύναψης της παρούσας σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων 
που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 

Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

28.2. Η σύμβαση καταγγέλλεται υποχρεωτικά εφόσον συντρέχει η περίπτωση της παρ. 5 ή της 

παρ. 7 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010. 

ΑΡΘΡΟ 29 :   ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ 

29.1  Οι ανάδοχοι και το ΓΝΠΠ  θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα 

προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης. 

29.2  Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα 

Δικαστήρια Αθηνών, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. 

29.3  Δεν αποκλείεται όμως, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να 

προβλεφθεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των Δικαστηρίων, σε διαιτησία 

σύμφωνα πάντα με την Ελληνική Νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει 

τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια κατά 

τα οριζόμενα στην παραπάνω Παράγραφο. 

ΑΡΘΡΟ 30 : ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

30.1. Η σύμβαση ισχύει πάνω από κάθε άλλο κείμενο που εκδίδεται (διακήρυξη, προσφορά κλπ.) 

εκτός προφανών σφαλμάτων και παραδρομών γενικά. 

30.2 Ο ανάδοχος σχετικά με την διακήρυξη και την σύμβαση υπάγεται στην αρμοδιότητα των 

δικαστηρίων της Αθήνας. 

30.3 Οι εκάστοτε τεχνικές προδιαγραφές που επισυνάπτονται αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 

παρούσας διακήρυξης. 

30.4 Χαρακτηρισμός στοιχείων ή πληροφοριών κατά την προσφορά ως εμπιστευτικών. 

Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα η 

γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, τότε ο 

προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ' αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». 
Στην αντίθετη περίπτωση θα δύνανται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι 

συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία 
του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου. 

30.5 Τέλος για όσα δεν αναφέρονται λεπτομερώς στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι διατάξεις της 

κείμενης Νομοθεσίας. 
 

                          
                

       

         
Ο ΚΟΙΝΟΣ  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

 
 

 

 
 

  HΛΙΑΣ ΔΑΛΑΪΝΑΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 
 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

 
Η προδιαγραφή αυτή αφορά τις εργασίες συντήρησης που απαιτούνται για την καλή 

λειτουργία των κάτωθι εγκαταστάσεων κλιματισμού. Η αναλυτική περιγραφή των προς 

συντήρηση κλιματιστικών εγκαταστάσεων, περιλαμβάνεται στο «Παράρτημα Α» του 

παρόντος εγγράφου.   

 

1. Αντικείμενο των εργασιών 

Το αντικείμενο των εργασιών συντήρησης, περιλαμβάνει:  

1.1. Τις εργασίες τακτικής συντήρησης των κλιματιστικών εγκαταστάσεων της Μονάδας 

Εντατικής Θεραπείας και των Χειρουργείων Α & Β (Παράρτημα «Β» παράγραφος Α).  

1.2. Τις εργασίες τακτικής συντήρησης της κλιματιστικής μονάδας του Γ χειρουργείου 

(Παράρτημα «Β» παράγραφος Β) 

1.3. Τις εργασίες τακτικής συντήρησης του αερόψυκτου ψύκτη  των εξωτερικών ιατρείων 

(Παράρτημα «Β» παράγραφος Γ) 

1.4. Τις εργασίες τακτικής συντήρησης των δύο κλιματιστικών μονάδων του αξονικού 

τομογράφου (Παράρτημα «Β» παράγραφος Δ) 

 

Οι χρόνοι εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης όλων των ανωτέρω, αναφέρονται 

αναλυτικά στα σχετικά παραρτήματα. Οι εργασίες συντήρησης θα εκτελούνται κυρίως σε 

εργάσιμες ημέρες και ώρες ενώ μέρος των εργασιών ίσως (χωρίς να έχει δικαίωμα άρνησης 

ο ανάδοχος)  απαιτηθεί να γίνει Σαββατοκύριακα σε συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία 

του Νοσοκομείου. Ειδικότερα οι ετήσιες εργασίες που αφορούν την ΚΚΜ των χειρουργείων 

θα εκτελεσθούν Σαββατοκύριακο, κατόπιν σχετικής υπόδειξης από την Τεχνική Υπηρεσία, 

ενώ οι ετήσιες εργασίες που αφορούν την ΚΚΜ της ΜΕΘ θα εκτελεσθούν καλοκαιρινούς 

μήνες όταν η ΜΕΘ θα είναι κλειστή.  

Ρητά σημειώνεται ότι όλα τα προϊόντα που θα χρησιμοποιηθούν για την  απολύμανση και 

αρωματισμό των κλιματιστικών και των δικτύων, θα υπόκεινται στην έγκριση της Επιτροπής 

Ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων του Νοσοκομείου πριν την εφαρμογή τους. Για τον λόγο 

αυτό ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Επιτροπή Ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων του 

νοσοκομείου, όλα τα απαραίτητα έγγραφα πιστοποίησης που θα αποδεικνύουν την 

καταλληλότητα αυτών για χρήση σε νοσοκομεία. Επισημαίνεται ότι ο ανάδοχος δεν δύναται 

να προβεί στην χρήση των σκευασμάτων χωρίς την ανωτέρω έγγραφη έγκριση από την 

Επιτροπή.  

Σε περιπτώσεις βλαβών των κλιματιστικών εγκαταστάσεων που αναφέρονται στην 

παρούσα, (εκτός των κλιματιστικών διαιρούμενου τύπου της ανωτέρω παραγράφου 1.8), ο 

ανάδοχος υποχρεούται να αποστείλει επί τόπου εξειδικευμένο συνεργείο, εντός τριών (3) 

ωρών από την αναγγελία της βλάβης (έγγραφη ή προφορική) και σε ημέρες αργίας, 

για την αποκατάσταση του προβλήματος. Κατ’ εξαίρεση και κατόπιν συνεννόησης με τη 

Τεχνική Υπηρεσία μπορεί να προγραμματιστεί επισκευή τις ημέρες Σαββάτου, Κυριακής και 

εν γένει αργιών, για την ομαλή  λειτουργία του Νοσοκομείου. Ρητά επισημαίνεται ότι σε 

περίπτωση αδυναμίας ή άρνησης του αναδόχου, θα επιβάλλονται πρόστιμα βάσει των 

προβλεπόμενων ποινικών ρητρών. Στις υποχρεώσεις του αναδόχου για επισκευή βλαβών. 

Οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται χωρίς καμία διατάραξη της λειτουργίας των 

εγκαταστάσεων του νοσοκομείου, μετά από συνεννόηση με τη τεχνική υπηρεσία του 

νοσοκομείου και την επιτροπή παρακολούθησης και πιστοποίησης των  εργασιών (άρθρο 

6), ενώ πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε να αποφευχθούν ζημιές στα πάσης 

φύσεως υλικά και εγκαταστάσεις του νοσοκομείου. 
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2. Γενικές υποχρεώσεις Αναδόχου 

 Ο ανάδοχος που θα αναλάβει την εκτέλεση των εργασιών, υποχρεούται να λαμβάνει τα 

κατά νόμο αναγκαία μέτρα για την προστασία του προσωπικού από ατυχήματα για τα 

οποία φέρει ακέραια την αστική και ποινική ευθύνη. 

 Κατά την εκτέλεση του έργου ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τους νόμους, 

διατάγματα, οδηγίες και γενικά τις ισχύουσες διατάξεις και κανονισμούς. 

 Η εκτέλεση του έργου θα γίνει από έμπειρο προσωπικό που θα κατέχει τις κατά νόμο 

απαιτούμενες άδειες και πιστοποιητικά. Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει με δική 

του ευθύνη και δαπάνη, κάθε μέτρο απαραίτητο για την πλήρη, έντεχνη και έγκαιρη 

εκτέλεση του έργου. 

 Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί το έργο με έμπειρο προσωπικό, του οποίου είναι ο 

αποκλειστικός εργοδότης και ο μόνος υπεύθυνος έναντι παντός τρίτου για την ακριβή 

τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας. Οι κάθε είδους καταβολές προς τα 

ασφαλιστικά ταμεία για όλο το προσωπικό του αναδόχου, βαρύνουν τον ίδιο. 

 Η παράδοση των εργασιών, θα πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση των εργασιών 

και την υποβολή εντύπου συντήρησης του αναδόχου στην Τεχνική Υπηρεσία του 

Νοσοκομείου. Στο έντυπο συντήρησης θα αναφέρονται οι εργασίες συντήρησης που 

εκτελέσθηκαν καθώς και τυχόν παρατηρήσεις του αναδόχου. 

 Οι διαγωνιζόμενοι πριν υποβάλλουν την προσφορά τους υποχρεούνται να 

επισκεφθούν όλους τους χώρους που σχετίζονται με το υπόψη έργο για να λάβουν 

γνώση όλων των συνθηκών. Κατά την επίσκεψη τους θα παραλαμβάνουν βεβαίωση 

της Τεχνικής Υπηρεσίας του νοσοκομείου, ότι ο διαγωνιζόμενος έχει γνωρίσει με 

επιτόπια εξέταση της θέσης των εγκαταστάσεων, των χώρων, των προσπελάσεων προς 

αυτούς, της σημερινής (δηλ κατά τον χρόνο του διαγωνισμού) κατάστασης των 

εγκαταστάσεων και ότι έχει ενημερωθεί για όλες τις τοπικές συνθήκες και την 

υφιστάμενη κατάσταση όλων των εγκαταστάσεων, που μπορούν να επιδράσουν με 

οποιονδήποτε τρόπο στην εκτέλεση των εργασιών ή στο κόστος τους. Η βεβαίωση της 

Τεχνικής υπηρεσίας θα συνυπογράφεται από τον εκπρόσωπο του υποψήφιου. 

 
3. Δικαιούμενοι συμμετοχής 

Δικαιούμενοι συμμετοχής είναι φυσικά (συνεργατικό σχήμα φυσικών προσώπων ή 

κοινοπραξία φυσικών προσώπων) ή νομικά πρόσωπα τα οποία καλύπτουν τις παρακάτω 

απαιτήσεις: 

 Επειδή το έργο αφορά Νοσοκομείο και περιλαμβάνει εξοπλισμό που αφορά ΜΕΘ & 

Χειρουργεία όπου απαιτείται η απρόσκοπτη λειτουργία του κλιματισμού καθ' όλη τη 

συμβατική διάρκεια του έργου, προκειμένου να εξασφαλισθούν οι ανωτέρω ανάγκες 

του έργου, θα πρέπει οι  συμμετέχοντες να διαθέτουν, στο μόνιμο προσωπικό τους, 

τουλάχιστον δύο Τεχνικούς ψυκτικών εγκαταστάσεων οι οποίοι να διαθέτουν 

άδεια Εργοδηγού Ψυκτικού,  με τα ανάλογα έγγραφα,  όπως προβλέπεται από  τις  

διατάξεις του  ΠΔ 1/2013 ΦΕΚ Α’ 3/2013, (άρθρο 3 παρα. 3 και άρθρο 7 παρα.1). Οι 

Εργοδηγοί Ψυκτικοί θα πρέπει να διαθέτουν Πιστοποιητικό Κατηγορίας Ι, 

σύμφωνα με την ΚΥΑ 18694/658/Ε 103 ΦΕΚ Β/1232/2012 και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 

2067/2015. Τα ανωτέρω, θα αποδεικνύονται με υποβολή αντιγράφων των σχετικών 

αδειών και πιστοποιητικών, καθώς και με τον Πίνακα Προσωπικού της Επιθεώρησης 

Εργασίας με το  προσωπικό το οποίο θα χρησιμοποιηθεί την εκτέλεση του έργου. 

 Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να διαθέτουν, στο μόνιμο προσωπικό τους, Μηχανολόγο-

Μηχανικό ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό για την επίβλεψη των εργασιών του έργου. Το 

ανωτέρω, θα αποδεικνύεται με υποβολή αντιγράφου του πτυχίου & της σχετικής 

άδειας, καθώς και με τον Πίνακα Προσωπικού της Επιθεώρησης Εργασίας. 

 Να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία (τουλάχιστον 3 ετών στην τελευταία δεκαετία) σε 

συντήρηση κεντρικών κλιματιστικών μονάδων Νοσοκομείων (να προσκομιστούν 

αντίστοιχες βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης  ή/και συμβάσεις). 

 Τα  Φυσικά (συνεργατικό σχήμα φυσικών  προσώπων,  κοινοπραξία φυσικών ή 

εταιρικών νομικών προσώπων) ή Νομικά πρόσωπα (Εταιρείες όλων  των μορφών) 
πρέπει να κατέχουν πιστοποιητικό  ISO 9001:2008, περί ποιότητας των παρεχόμενων 

υπηρεσιών, με πεδίο εφαρμογής ανάλογες εργασίες, που να πιστοποιεί τις 

απαιτήσεις των  Κανονισμών αριθ. 517/2014 & 2067/2015, αντίγραφο του οποίου θα 

καταθέσει με την προσφορά του.  
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 Να κατέχουν πιστοποιητικό ΙSO 14001:2004 περί προστασίας του περιβάλλοντος, με 

πεδίο εφαρμογής ανάλογες εργασίες, που να πιστοποιεί τις απαιτήσεις των  

Κανονισμών αριθ. 517/2014 & 2067/2015, αντίγραφο του οποίου θα καταθέσει με την 

προσφορά του. 

 Να κατέχουν πιστοποιητικό ΕΛΟΤ 1801 : 2008 / OHSAS 18001 : 2007 περί συστήματος 

Διαχείρισης της Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία, με πεδίο εφαρμογής ανάλογες 

εργασίες, που να πιστοποιεί τις απαιτήσεις των Κανονισμών 517/2014 & 2067/2015, 

αντίγραφο του οποίου θα καταθέσει με την προσφορά του. 

 Να διαθέτουν ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης σύμφωνα με το Ν.3844/2010 (άρθρο 

24) και ΠΔ 1/13 (άρθρο 7), που να καλύπτει τον προϋπολογισμό του έργου. Αντίγραφο 

του ασφαλιστηρίου θα υποβληθεί με την προσφορά τους. 

 Οι διαγωνιζόμενοι, μαζί με την προσφορά τους, θα πρέπει να προσκομίσουν  βεβαίωση 

ότι έλαβαν πλήρη γνώση των ειδικών τοπικών συνθηκών, την οποία μπορούν να 

πάρουν από την Τεχνική Υπηρεσία, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Όλα τα παραπάνω ζητούμενα έγγραφα, θα πρέπει να κατατεθούν από τους 

υποψήφιους με την Τεχνική προσφορά τους, η δε μη υποβολή τους συνιστά λόγο 

απόρριψης της προσφοράς. 

 

4. Οικονομική προσφορά υποψηφίων 

Στην οικονομική προσφορά των υποψήφιων αναδόχων θα περιλαμβάνονται όλες οι 

εργασίες που περιγράφονται στην παρούσα τεχνική προδιαγραφή, καθώς και η 

προμήθεια των υλικών καθαρισμού και απολύμανσης. Επισημαίνεται ότι τα πρόφιλτρα 

και σακκόφιλτρα που απαιτούνται για τις εργασίες των ανωτέρω παραγράφων 1.1 και 1.2, 

kai  τα απόλυτα φίλτρα της παραγράφου 1.1, θα προμηθευθούν από τον υποψήφιο 

Ανάδοχο και θα περιλαμβάνονται (λογίζονται) στην οικονομική του προσφορά. Οι 

προδιαγραφές των ως άνω φίλτρων αναγράφονται αναλυτικά στο «Παράρτημα Α» 

(παράγραφοι 1.6 και 2.6.)  

Η δαπάνη των λοιπών ανταλλακτικών ή αναλωσίμων υλικών που πιθανόν απαιτηθούν 

(ψυκτικά υγρά, ιμάντες, ρουλεμάν κλπ), για τις εργασίες προληπτικής συντήρησης, θα 

βαρύνει το Νοσοκομείο. Επισημαίνεται ότι σε περιπτώσεις που απαιτηθούν ανταλλακτικά ή 

αναλώσιμα τα οποία δεν περιλαμβάνονται στην οικονομική προσφορά, ο υποψήφιος 

ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει την Τεχνική υπηρεσία για το κόστος αυτών και το 

Νοσοκομείο θα αποφασίζει εάν θα αναθέτει την  προμήθεια αυτών στον υποψήφιο Ανάδοχο 

ή θα προμηθεύεται αυτά από άλλους προμηθευτές. Απαιτείται οι προσφερόμενες τιμές από 

τον υποψήφιο ανάδοχο για την προμήθεια των ανταλλακτικών ή αναλωσίμων υλικών, δεν 

πρέπει να υπερβαίνει τις επίσημες τιμές του Παρατηρητηρίου τιμών, όπως εκάστοτε 

διαμορφώνονται (εφόσον περιλαμβάνονται σε αυτό). 

Στην ως άνω οικονομική προσφορά θα περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του υποψήφιου 

Αναδόχου, όπως ενδεικτικά: μισθοί προσωπικού του Αναδόχου, ασφαλιστικές εισφορές, 

δαπάνες μετακίνησης προσωπικού και εξοπλισμού, δαπάνες εξοπλισμού, φόροι, κρατήσεις 

και εν γένει κάθε δαπάνη έστω και εάν δεν κατονομάζεται ρητά ανωτέρω αλλά απαιτείται 

για την άρτια εκτέλεση των εργασιών.  

Η σύγκριση των οικονομικών προσφορών θα γίνει αποκλειστικά βάσει της 

συνολικής τιμής που θα περιλαμβάνει το κόστος όλων των εργασιών, των 

απόλυτων φίλτρων και των υλικών καθαρισμού και απολύμανσης.  

Απαιτείται να δοθεί με την προσφορά των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό  αναλυτική 

κατάσταση χρεώσεων των εργασιών συντήρησης μετά των υλικών, όπως αποτυπώνονται 

στο Παράρτημα Β. 

 

 

5. Ποινικές ρήτρες 

Πέραν των ποινικών ρητρών που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία, ρητά 

επισημαίνεται ότι σε περιπτώσεις βλάβης των κλιματιστικών εγκαταστάσεων (εκτός των 

κλιματιστικών διαιρούμενου τύπου της ανωτέρω παραγράφου 1.8), ο υποψήφιος 

Ανάδοχος ειδοποιείται (προφορικώς ή εγγράφως) από την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία του 

Νοσοκομείου και υποχρεούται να αποστείλει επί τόπου εξειδικευμένο συνεργείο, εντός 

τριών (3) ωρών από την αναγγελία της βλάβης (έγγραφη ή προφορική) και σε 

ημέρες αργίας, για την αποκατάσταση του προβλήματος.  
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Κατ’ εξαίρεση και κατόπιν συνεννόησης με τη Τεχνική Υπηρεσία μπορεί να 

προγραμματιστεί επισκευή τις ημέρες Σαββάτου, Κυριακής και εν γένει αργιών, για την 

ομαλή  λειτουργία του Νοσοκομείου.  

Ειδικότερα σε περίπτωση βλάβης που θα αφορά τις κεντρικές κλιματιστικές μονάδες 

ΜΕΘ και χειρουργείων, για τις οποίες θα διαπιστωθεί υπέρβαση της τρίωρης προθεσμίας, 

θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα 150 € ανά ώρα.  

Σε περίπτωση υπέρβασης της τρίωρης προθεσμίας από την αναγγελία βλάβης για τον λοιπό 

εξοπλισμό που περιλαμβάνεται στην παρούσα, θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα 50€ ανά 

ώρα.  

Ρητά σημειώνεται ότι σε περίπτωση υπέρβασης της ως άνω προθεσμίας, πέραν της 

επιβολής της ποινικής ρήτρας, το νοσοκομείο δύναται να καλέσει άλλον Ανάδοχο, για την 

επισκευή, ενώ σε συνεχείς υπερβάσεις της προθεσμίας, το νοσοκομείο δύναται να προβεί 

σε έκπτωση του Αναδόχου. Ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν μπορεί να επικαλεστεί έλλειψη 

προσωπικού ή τεχνολογικού εξοπλισμού για την δικαιολόγηση καθυστερήσεων στην 

επισκευή των ψυκτικών μηχανημάτων.  

Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει την Τεχνική υπηρεσία του 

Νοσοκομείου για το αναλυτικό κόστος αποκατάστασης εκάστης βλάβης, το δε Νοσοκομείο 

θα αποφασίζει εάν θα αναθέτει την επισκευή στον Ανάδοχο ή σε άλλον, εφόσον κριθεί το 

προτεινόμενο κόστος ως υπερβολικό. Είναι ευνόητο ότι θα γίνεται η μεγαλύτερη δυνατή 

προσπάθεια αποκατάστασης των βλαβών με το μικρότερο δυνατό κόστος και πάντα με 

γνώμονα την ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων. 

 

6. Όροι πιστοποίησης εργασιών 

 Η Διοίκηση του Νοσοκομείου με την κατακύρωση του διαγωνισμού και μετά από 

σχετική εισήγηση της Διοικητικής Διεύθυνσης, θα ορίσει επιτροπή παρακολούθησης των 

σχετικών εργασιών συντήρησης και η οποία θα ελέγχει την έγκαιρη και έγκυρη εκτέλεση 

τους. Τα στάδια του ελέγχου ορίζονται ως εξής: 

 Ο ανάδοχος υποχρεούται να : 

-Παραδίδει στην τεχνική υπηρεσία του νοσοκομείου αντίγραφο του τεχνικού δελτίου 

εργασιών ανά επίσκεψη το οποίο θα έχει πεδίο συνυπογραφής του από τον αρμόδιο 

υπάλληλο της τεχνικής υπηρεσίας ή του εν λόγω τμήματος που ευρίσκονται τα μηχανήματα 

κλιματισμού.  

 -Εκδίδει ανά τρίμηνο βεβαίωση με τις προγραμματισμένες εργασίες (ή έκτακτες 

λόγω βλαβών) που τελέστηκαν σύμφωνα με την κωδικοποίηση ανά είδος εργασιών που 

περιλαμβάνονται στα παραρτήματα των τεχνικών προδιαγραφών καθώς και τον αριθμό του 

σχετικού με αυτές δελτίου επισκευής ή δελτίου αποστολής .  

 Στην συνέχεια ο ανάδοχος θα πρέπει να τιμολογεί ανά τρίμηνο τις συμβατικές 

εργασίες συμπεριλαμβανομένων των απόλυτων φίλτρων, σακοφιλτρων, προφιλτρων   και 

των υλικών καθαρισμού και απολύμανσης. Η επιτροπή παρακολούθησης του έργου θα 

υπογράφει τα πρωτόκολλα παραλαβής των τιμολογίων εφόσον έχει τηρηθεί η παραπάνω 

διαδικασία.    
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

1. Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) 

Αναλυτικά η κεντρική κλιματιστική εγκατάσταση της ΜΕΘ, αποτελείται από τα κάτωθι : 

 

1.1. μία Κεντρική Κλιματιστική Μονάδα (ΚΚΜ) ‘’ Νοσοκομειακού τύπου ‘’ με ανεμιστήρα 

προσαγωγής παροχής αέρα 2.300 κ.μ./ω , ανεμιστήρα απόρριψης παροχής αέρα 

2.070 κ.μ./ω, ψυκτικό, θερμαντικό και προθερμαντικό στοιχείο, εναλλάκτη 

πλακοειδή αέρα-αέρα, ηχοπαγίδα προσαγωγής, ενώ η μεταθέρμανση για την τελική 

ρύθμιση θερμοκρασίας και υγρασίας γίνεται από το θερμαντικό στοιχείο. 

1.2. ένας αερόψυκτος ψύκτης νερού – γλυκόλης, με δύο ανεξάρτητα κυκλώματα, 

ψυκτικής ισχύος 46,7KW . 

1.3. ένας αυτόνομος υγραντήρας ατμού παραγωγής 23 κιλών/ώρα για την ύγρανση στο 

τμήμα στοιχείων της ΚΚΜ.  

1.4. δύο (2) αντλιες ψυχρού νερού (η μία εφεδρική της άλλης)  για το ψυχροστάσιο του 

Ψύκτη.  

1.5. αεραγωγούς προσαγωγής και απόρριψης ( με κυκλική διατομή)  από την ΚΚΜ έως 

την Μ.Ε.Θ., αρχικής διατομής Φ 350 mm. Ο αεραγωγός προσαγωγής από διατομή 

Φ350 αλλάζει σε ορθογωνική διατομή μεταβαλλόμενη από 35χ50cm σε 35χ35cm και 

τέλος 30χ30cm και τροφοδοτεί έξη (6) εύκαμπτους μονωμένους αεραγωγούς Φ 200 

mm, που με την σειρά τους προσάγουν τον επεξεργασμένο αέρα στα 6 κιβώτια των 

απόλυτων φίλτρων ( 4 στον κυρίως χώρο και 2 στις μονώσεις ), που βρίσκονται στην 

ψευδοροφή της Μ.Ε.Θ. Η απόρριψη του αέρα γίνεται με αντίστοιχες διακλαδώσεις 

αεραγωγών για τον κυρίως χώρο και τις μονώσεις ( Φ350, συλλέκτης και Φ200 ) και 

από τον συλλέκτη απόρριψης με έξη (6) εύκαμπτους αεραγωγούς Φ 180 mm μέσα 

στην ψευδοροφή, οι οποίοι καταλήγουν σε έξη (6) κατακόρυφους αεραγωγούς Φ180 

που αναρροφούν αέρα από το δάπεδο μέσω στομίου αλουμινίου 250Χ200mm.    

1.6. έξη (6) απόλυτα φίλτρα κλάσης H14 σύμφωνα με ΕΝ1822 για την Μ.Ε.Θ., τέσσερα 

για τον κυρίως χώρο διαστάσεων 545Χ545Χ69, και δύο για τα δωμάτια των 

μονώσεων. 

1.7. Τρία (3) πρόφιλτρα κατάλληλα για κατακράτηση μεγάλων σωματιδίων κλάσης G4 

σύμφωνα με ΕΝ779, διαστάσεων 490Χ592Χ48 

1.8. ένα (1) σακκόφιλτρο κατάλληλο για κατακράτηση μικρού και μεσαίου μεγέθους 

σωματιδίων κλάσης F7 σύμφωνα με ΕΝ779. διαστάσεων 490Χ592 

1.9. πίνακας κλιματισμού και πίνακας αυτοματισμού με τον κεντρικό ελεγκτή, τις εντολές 

για τις τρίοδες ψυκτικού και θερμαντικών στοιχείων, τα σερβομοτέρ των dampers, τα 

inverters στους Η/Κ των ανεμιστήρων, διαφορικοί πρεσσοστάτες για τον έλεγχο και 

την έγκαιρη ειδοποίηση της ρυπαρότητας των απόλυτων φίλτρων, θερμοστάτες 

αεραγωγού, χώρων, υγροστάτες και ο προγραμματισμός για την επίτευξη της 

επιθυμητής θερμοκρασίας, υγρασίας και υπερπίεσης στον χώρο της Μ.Ε.Θ. Επίσης 

περιλαμβάνεται μία τρίοδη βάνα διατομής 1 ½΄΄ για το ψυκτικό στοιχείο, μία τρίοδη 

βάνα διατομής 1 ΄΄ για το θερμαντικό - μεταθερμαντικό στοιχείο, μία τρίοδη βάνα 

διατομής 1/2’’  για το προθερμαντικό στοιχείο. Όλες οι τρίοδες είναι τύπου έδρας με 

αναλογικό κινητήρα 24 VAC.  
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2. Χειρουργεία 

Αναλυτικά η κεντρική κλιματιστική εγκατάσταση των χειρουργείων, αποτελείται από τα 

κάτωθι : 

 

2.1. μία Κεντρική Κλιματιστική Μονάδα (ΚΚΜ) ‘’ Νοσοκομειακού τύπου ‘’ με ανεμιστήρα 

προσαγωγής παροχής αέρα 3.100 κ.μ./ω , ανεμιστήρα απόρριψης παροχής αέρα 

2.650 κ.μ./ω, ψυκτικό, θερμαντικό και προθερμαντικό στοιχείο, εναλλάκτη 

πλακοειδή αέρα-αέρα, ηχοπαγίδα προσαγωγής, σακκόφιλτρα και δύο τμήματα 

μεταθερμαντικών στοιχείων που ελέγχουν την θερμοκρασία κάθε χειρουργείου 

χωριστά. 

2.2. ένας αερόψυκτος ψύκτης νερού – γλυκόλης, με δύο ανεξάρτητα κυκλώματα, 

ψυκτικής ισχύος 54 KW  

2.3. ένας αυτόνομος υγραντήρας ατμού, παραγωγής 23 κιλών/ώρα για την ύγρανση στο 

τμήμα στοιχείων της ΚΚΜ.  

2.4. δύο (2) αντλίες ψυχρού νερού (η μία εφεδρική της άλλης)  για το ψυχροστάσιο του 

Ψύκτη.  

2.5. αεραγωγούς προσαγωγής και απόρριψης ( με κυκλική διατομή)  από την ΚΚΜ έως τα 

χειρουργεία, αρχικής διατομής Φ 400 mm, διακλάδωση εντός του διαδρόμου σε Φ 

350mm για το χειρουργείο Α ( Χ-1 ) , Φ 300mm για το χειρουργείο Β ( Χ-2 ) και 

Χειρουργείο χ-3.  Ο κάθε κλάδος προσαγωγής μέσω συλλέκτη τροφοδοτεί τέσσερις 

(4) εύκαμπτους μονωμένους αεραγωγούς Φ 250 mm, που με την σειρά τους 

προσάγουν τον επεξεργασμένο αέρα στα 4 κιβώτια των απόλυτων φίλτρων με τα 

διάτρητα στόμια, που βρίσκονται στην ψευδοροφή του κάθε χειρουργείου πάνω από 

την χειρουργική κλίνη. Η απόρριψη του αέρα γίνεται με αντίστοιχες διακλαδώσεις 

αεραγωγών για κάθε ένα χειρουργείο ( Φ400, Φ350, Φ300, συλλέκτες ) και από τον 

συλλέκτη απόρριψης με τέσσερις (4) εύκαμπτους αεραγωγούς Φ 200 mm μέσα στην 

ψευδοροφή, οι οποίοι καταλήγουν σε τέσσερις (4) κατακόρυφους αεραγωγούς Φ200 

που αναρροφούν αέρα από το δάπεδο μέσω στομίου αλουμινίου 300Χ200mm.    

2.6. Εννέα  (9) απόλυτα φίλτρα κλάσης H14 σύμφωνα με ΕΝ1822, για τα χειρουργεία Χ-1 

και Χ-2, Χ-3  τέσσερα σε κάθε χειρουργείο διαστάσεων 610Χ610, με το κιβώτιο 

τους από αλουμίνιο, που φέρει αναμονή Φ 250mm για την σύνδεση του αεραγωγού 

προσαγωγής και προσάγει τον αέρα μέσω των διάτρητων λευκών στομίων, 

εξασφαλίζοντας νηματική ροή αέρα πάνω από την χειρουργική κλίνη. 

2.7. Τρία (3) πρόφιλτρα  κατάλληλα για κατακράτηση μεγάλων σωματιδίων κλάσης G4 

σύμφωνα με ΕΝ779, διαστάσεων 490Χ592Χ48 

2.8. ένα (1) σακκόφιλτρο κατάλληλο για κατακράτηση μικρού και μεσαίου μεγέθους 

σωματιδίων κλάσης F7 σύμφωνα με ΕΝ779, διαστάσεων 490Χ592 

2.9. πίνακας κλιματισμού και πίνακας αυτοματισμού με τον κεντρικό ελεγκτή, τις εντολές 

για τις τρίοδες ψυκτικού και θερμαντικών στοιχείων, τα σερβομοτέρ των dampers, τα 

inverters στους Η/Κ των ανεμιστήρων, διαφορικοί πρεσσοστάτες για τον έλεγχο και 

την έγκαιρη ειδοποίηση της ρυπαρότητας των απόλυτων φίλτρων, θερμοστάτες 

αεραγωγού, χώρων, υγροστάτες και ο προγραμματισμός για την επίτευξη της 

επιθυμητής θερμοκρασίας, υγρασίας και υπερπίεσης στον χώρο του κάθε 

χειρουργείου. Επίσης περιλαμβάνεται μία τρίοδη βάνα διατομής 1 ½΄΄ για το 

ψυκτικό στοιχείο, μία τρίοδη βάνα διατομής 1 ΄΄ για το θερμαντικό στοιχείο, μίας 

τρίοδης βάννας διατομής 1/2’’  για το προθερμαντικό στοιχείο και δύο τριόδων 

βανών διατομής ½’’ για τα μεταθερμαντικά στοιχεία. Όλες οι τρίοδες είναι τύπου 

έδρας με αναλογικό κινητήρα 24 VAC.  
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3. Εξωτερικά ιατρεία 

 
 Αερόψυκτος ψύκτης νερού της Interclima: 

 Τύπος κλιματιστικής συσκευής : MPCA - 070 

 Ονομαστική ψυκτική απόδοση : 67,6 KW 

 Ψυκτικό μέσο : R 407C 

 Ποσότητα ψυκτικού μέσου : 7800 gr/κύκλωμα (2) 

 

7. Κλιματιστική μονάδα Γ χειρουργείου 

 

 Μάρκα αντλίας : COODMAN 

 Τύπος : CPKF 36 - 58 

 Ψυκτική απόδοση : 36.000 Btu/hr   

 Κλιματιστική : AIR TECHNIC 

 Παροχή : 2000 m3/hr 

 Διάσταση αεραγωγών : 30 χ 30 

 Μήκος αεραγωγών (συνολικό) περίπου :15 μέτρα 

 

8.  Κλιματιστικές μονάδες Αξονικού τομογράφου 

8.1 Καναλάτη μονάδα κλιματισμού 

 INVENTOR 

 Τύπος : ULT 60 

 Ψυκτική απόδοση : 60.000 Btu/hr   

 Ψυκτικό υγρό : R 410A 

 Ποσότητα ψυκτικού υγρού : 5 kg 

8.2 Καναλάτη μονάδα κλιματισμού 

 INVENTOR 

 Τύπος : ULS 24 

 Ψυκτική απόδοση : 23.880 Btu/hr   

 Ψυκτικό υγρό : R 410A 

 Ποσότητα ψυκτικού υγρού : 2,2 kg 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

 
Α. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Μ.Ε.Θ. και ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 
Α.1 Μηνιαίες εργασίες 

 Έλεγχος πιέσεων & λειτουργίας συμπιεστών 

 Έλεγχος θορύβων & κραδασμών   

 Έλεγχος αντίστασης κάρτερ λαδιού 

 Έλεγχος λειτουργίας ανεμιστήρων 

 Έλεγχος θερμοστατών λειτουργίας και ασφαλείας & ρύθμιση αυτών 

 Έλεγχος αυτοματισμού βοηθητικού κυκλώματος 

 Μανομετρικές μετρήσεις πίεσης κρύου νερού 

 Έλεγχος αυτόματου πλήρωσης εγκατάστασης 

 Γενικός έλεγχος εγκατάστασης για πιθανές διαρροές νερού  

 Έλεγχος στεγανότητας-θορύβων αντλιών  

 Έλεγχος μανομετρικού αντλιών 

 Γενικός ηλεκτρολογικός έλεγχος  

 Καθαρισμός πρόφιλτρων και αντικατάσταση εάν απαιτείται 

 Έλεγχος στεγανότητας αέρος από θύρες και από καραβόπανα σύνδεσης με αεραγωγούς 

 Έλεγχος πιθανών διαρροών νερού & αποκατάσταση αυτών 

 Έλεγχος καλής λειτουργίας αυτοματισμού - τριόδων - θερμοστατών 
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Α.2 Τριμηνιαίες εργασίες 

Όλες οι μηνιαίες εργασίες και επιπροσθέτως οι κατωτέρω: 

 Έλεγχος πιθανών φθορών & διαρροών του στοιχείου 

 Έλεγχος έδρασης αξονικών ανεμιστήρων 

 Έλεγχος πρεσοστατών HP, OIL P & LP και ρυθμίσεις αυτών 

 Έλεγχος & ρύθμιση flow switch ψυχρού 

 Έλεγχος δοχείου διαστολής  

 Έλεγχος ρελέ εκκινήσεως 

 Τάνυση & έλεγχος ιμάντων 

 Λίπανση κινητήρα 

 Αμπερομέτρηση και έλεγχος μονώσεων κινητήρα. 

 

Α.3 Εξαμηνιαίες εργασίες 

Όλες οι μηνιαίες και τριμηνιαίες εργασίες και επιπροσθέτως οι κατωτέρω: 

 Έλεγχος και ρύθμιση εκτονωτικής βαλβίδας 

 Ευθυγράμμιση τροχαλιών φυγοκεντρικών ανεμιστήρων & έλεγχος ζυγοστάθμισης 

 Έλεγχος πιθανών διαρροών ψυκτικού υγρού 

 Αντικατάσταση σακκόφιλτρων (προμήθειας Νοσοκομείου) 

 

  
Α.4 Ετήσιες εργασίες 

Α.4.1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  Κ.Κ.Μ. 

 Χημικός & μικροβιολογικός καθαρισμός στοιχείων ψυχρού & θερμού νερού 

 Χημικός καθαρισμός εναλλακτών θερμότητας  

 Καθαρισμός λεκάνης συμπυκνωμάτων & αποχέτευσης 

 Καθαρισμός φίλτρων αέρος 

 Καθαρισμός φυγοκεντρικών ανεμιστήρων 

 Έλεγχος στεγανότητας αέρος  

 Λίπανση και έλεγχος εδράνων φυγοκεντρικών ανεμιστήρων 

 Έλεγχος εσφεροτριβέων  

 Αντικατάσταση απόλυτων φίλτρων(προμήθειας Αναδόχου), Τάνυση & έλεγχος ιμάντων 

και αντικατάσταση, όπου απαιτείται 

 Λίπανση κινητήρα 

 Ευθυγράμμιση τροχαλιών φυγοκεντρικών ανεμιστήρων & έλεγχος ζυγοστάθμισης 

 Έλεγχος πιθανών διαρροών νερού & αποκατάσταση αυτών 

 Έλεγχος καλής λειτουργίας αυτοματισμού - τριόδων - θερμοστατών 

 Αμπερομέτρηση και έλεγχος μονώσεων κινητήρα. 

Α.4.2 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ  

 Ψέκασμα των στοιχείων με ειδικό διάλυμα χημικού υγρού για μικροβιολογικό 

καθαρισμό 

 Ξέπλυμα τους, με ειδικό πιεστικό μηχάνημα 

 Έλεγχος πιθανών φθορών  & διαρροών των στοιχείων 

 Έλεγχος έδρασης αξονικών ανεμιστήρων 

 Έλεγχος λειτουργίας ανεμιστήρων 

 Έλεγχος πιθανών διαρροών ψυκτικού υγρού 

 Έλεγχος πιέσεων & λειτουργίας συμπιεστών 

 Έλεγχος θορύβων & κραδασμών 

 Έλεγχος αντίστασης κάρτερ λαδιού 

 Έλεγχος πρεσσοστατών HP, OIL P & LP και ρυθμίσεις αυτών 

 Έλεγχος θερμοστατών λειτουργίας και ασφαλείας & ρύθμιση αυτών 

 Έλεγχος και ρύθμιση εκτονωτικής βαλβίδας 

 Έλεγχος αυτοματισμού βοηθητικών κυκλωμάτων 

 Έλεγχος των ρελέ εκκινήσεως 

 Γενικός έλεγχος για διαρροές νερού στα κυκλώματα 

 Έλεγχος μανομέτρων 

 Έλεγχος δοχείου διαστολής 

 Έλεγχος αυτόματου πλήρωσης 

 Έλεγχος και ρύθμιση flow switch 
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 Γενικός ηλεκτρολογικός έλεγχος 

 Εκκίνηση, έλεγχος  & ρυθμίσεις συμπιεστών 

 Αμπερομέτρηση. 

Α.4.3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ  ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 

 Έλεγχος αυτοματισμών, 

 Σύσφιξη επαφών, 

 Έλεγχος όλων των παρελκόμενων μερών (τρίοδες, υγροστάτες κλπ), 

 Αμπερομέτρηση, 

 Γενικός έλεγχος καλής λειτουργίας. 

Α.4.4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ & ΣΤΟΜΙΩΝ 

 

α. Αφαίρεση των στομίων προσαγωγής και απαγωγής αέρα, όπου απαιτείται και διάνοιξη 

ανοιγμάτων (σε κατάλληλα σημεία του δικτύου)όπου απαιτείται. 

β. Μηχανικό καθαρισμό και απομάκρυνση όλων των σωματιδίων (σκόνης, χνουδιών κλπ) 

σε ολόκληρο το δίκτυο, με τη χρήση κατάλληλων βουρτσών. 

γ. Εφαρμογή ισχυρής αναρρόφησης, για την απομάκρυνση και συλλογή όλων των 

σωματιδίων (σκόνης, χνουδιών κλπ). 

Αναλυτικά: 

Μηχανισμός απορρόφησης και φιλτραρίσματος παραγόμενης σκόνης από τον καθαρισμό, 

που περιλαμβάνει: 

- Απορροφητήρα υψηλής στατικής πίεσης 

- Εύκαμπτη σωλήνα 

- Σακκόφιλτρο κατακράτησης σκόνης 

- Απόλυτο φίλτρο ΗΕΡΑ, υψηλής συγκράτησης επιβλαβών σωματιδίων 

- Ψεκασμό με χημικό στις επιφάνειες και ξέβγαλμα μέσω συσκευών πίεσης - όπου 

απαιτείται. 

ε.    Οπτικός έλεγχος εντός του δικτύου με κάμερα. 

στ. Απολύμανση των δικτύων, με την χρήση εγκεκριμένων υγρών προϊόντων, κατάλληλων 

για την αναλαμβανόμενη εργασία, με πιστοποιημένη μικροβιοκτόνο δράση.  

ζ.  Αρωματισμός των δικτύων με υποαλλεργικό χημικό υγρό – εφόσον απαιτείται. 

 

η. Επανατοποθέτηση των στομίων και κλείσιμο των ανοιγμάτων, μετά την ολοκλήρωση 

των εργασιών. 

Όλα τα προϊόντα που θα χρησιμοποιηθούν για την  απολύμανση και αρωματισμό των 

δικτύων, θα υπόκεινται στην έγκριση της Επιτροπής Ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων του 

Νοσοκομείου πριν την εφαρμογή τους. Για τον λόγο αυτό ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην 

Επιτροπή Ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων του νοσοκομείου, όλα τα απαραίτητα έγγραφα 

πιστοποίησης που θα αποδεικνύουν την καταλληλότητα αυτών για χρήση σε νοσοκομεία. 

Επισημαίνεται ότι ο ανάδοχος δεν δύναται να προβεί στην χρήση των σκευασμάτων χωρίς 

την ανωτέρω έγγραφη έγκριση από την επιτροπή. 

Επιπλέον, με το πέρας των ανωτέρω εργασιών, θα υποβληθεί Πρωτόκολλο ελέγχων και 

μετρήσεων στους χώρους που πραγματοποιήθηκε ο καθαρισμός & απολύμανση των 

αεραγωγών, που αναλυτικά περιλαμβάνει: 

 Μέτρηση σωματιδιακού φορτίου 

 Μετρήσεις ταχύτητας και ροής αέρα 

 Έλεγχος συνθηκών υγρασίας και θερμοκρασίας 

 Καθορισμός διαφορικών πιέσεων χώρων 

 Μετρήσεις στατικής πίεσης φίλτρων 

 Μετρήσεις  παροχής αέρα 
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Β. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ  Γ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ  
 
Β.1  ΕΤΗΣΙΑ (ΕΦΑΠΑΞ) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

Β.1.1 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 

 Χημικός & μικροβιολογικός καθαρισμός στοιχείων 

 Καθαρισμός λεκάνης συμπυκνωμάτων & αποχέτευσης 

 Καθαρισμός φίλτρων αέρος και αντικατάσταση όπου απαιτείται 

 Έλεγχος στεγανότητας αέρος από θύρες και από καραβόπανα σύνδεσης με 

αεραγωγούς. 

 Λίπανση και έλεγχος εδράνων φυγοκεντρικών ανεμιστήρων. 

 Έλεγχος εσφεροτριβέων  

 Τάνυση & έλεγχος ιμάντων 

 Λίπανση κινητήρα 

 Ευθυγράμμιση τροχαλιών φυγοκεντρικών ανεμιστήρων & έλεγχος ζυγοστάθμισης. 

 Έλεγχος πιθανών διαρροών 

 Έλεγχος καλής λειτουργίας αυτοματισμού - τριόδων - θερμοστατών 

  Αμπερομέτρηση και έλεγχος μονώσεων κινητήρα. 

Β.1.2  ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 

 Έλεγχος ποιότητας λαδιού & πιθανών ευρημάτων 

 Έλεγχος πιθανών διαρροών ψυκτικού υγρού 

 Έλεγχος πιέσεων & λειτουργίας συμπιεστών 

 Έλεγχος θορύβων & κραδασμών   

 Έλεγχος αντίστασης κάρτερ λαδιού 

 Ψέκασμα του στοιχείου με ειδικό διάλυμα χημικού υγρού για μικροβιολογικό καθαρισμό 

 Ξέπλυμα του condenser με ειδικό πιεστικό μηχάνημα 

 Έλεγχος πιθανών φθορών  & διαρροών του στοιχείου 

 Έλεγχος έδρασης αξονικών ανεμιστήρων 

 Έλεγχος λειτουργίας ανεμιστήρων 

 Εκκίνηση και αμπερομέτρηση 

 Έλεγχος πρεσοστατών HP, OIL P & LP και ρυθμίσεις αυτών 

 Έλεγχος θερμοστατών λειτουργίας και ασφαλείας & ρύθμιση αυτών 

 Έλεγχος και ρύθμιση εκτονωτικής βαλβίδας 

 Έλεγχος αυτοματισμού βοηθητικού κυκλώματος 

 Έλεγχος ρελέ εκκινήσεως  

 Γενικός ηλεκτρολογικός έλεγχος  

 Εκκίνηση, έλεγχος  & ρυθμίσεις συμπιεστή    

 Αμπερομέτρηση 

Β.1.3 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ& ΣΤΟΜΙΩΝ 

 Αφαίρεση των στομίων προσαγωγής και απαγωγής αέρα, όπου απαιτείται. 

 Διάνοιξη ανοιγμάτων σε κατάλληλα σημεία του δικτύου, όπου απαιτείται. 

 Μηχανικό καθαρισμό και απομάκρυνση όλων των σωματιδίων (σκόνης, χνουδιών κλπ) 

σε ολόκληρο το δίκτυο, με τη χρήση κατάλληλων βουρτσών. 

 Εφαρμογή ισχυρής αναρρόφησης, για την απομάκρυνση και συλλογή όλων των 

σωματιδίων (σκόνης, χνουδιών κλπ). 

 Απολύμανση των δικτύων, με την χρήση εγκεκριμένων υγρών προϊόντων, κατάλληλων 

για την αναλαμβανόμενη εργασία, με πιστοποιημένη μικροβιοκτόνο δράση.  

 Αρωματισμός των δικτύων με υποαλλεργικό χημικό υγρό – εφόσον απαιτείται. 

 Επανατοποθέτηση των στομίων και κλείσιμο των ανοιγμάτων, μετά την ολοκλήρωση 

των εργασιών. 

 
Β.2 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

Β.2.1 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 

 Καθαρισμός λεκάνης συμπυκνωμάτων & αποχέτευσης 

 Καθαρισμός φίλτρων αέρος 
 Έλεγχος στεγανότητας αέρος από θύρες και από καραβόπανα σύνδεσης με 

αεραγωγούς. 



34 

 

 Έλεγχος εσφεροτριβέων  

 Τάνυση & έλεγχος ιμάντων 

 Ευθυγράμμιση τροχαλιών φυγοκεντρικών ανεμιστήρων & έλεγχος ζυγοστάθμισης. 

 Έλεγχος πιθανών διαρροών 

 Έλεγχος καλής λειτουργίας αυτοματισμού - τριόδων - θερμοστατών 

 Αμπερομέτρηση και έλεγχος μονώσεων κινητήρα. 
Β.2.2 ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 

 Έλεγχος πιθανών διαρροών ψυκτικού υγρού 

 Έλεγχος πιέσεων & λειτουργίας συμπιεστών 
 Έλεγχος θορύβων & κραδασμών   

 Έλεγχος αντίστασης κάρτερ λαδιού 

 Έλεγχος πιθανών φθορών  & διαρροών του στοιχείου 
 Έλεγχος λειτουργίας ανεμιστήρων 

 Εκκίνηση και αμπερομέτρηση 

 Έλεγχος πρεσοστατών HP, OIL P & LP και ρυθμίσεις αυτών 

 Έλεγχος θερμοστατών λειτουργίας και ασφαλείας & ρύθμιση αυτών 

 Έλεγχος και ρύθμιση εκτονωτικής βαλβίδας 

 Έλεγχος αυτοματισμού βοηθητικού κυκλώματος 

 Έλεγχος ρελέ εκκινήσεως  

 Γενικός ηλεκτρολογικός έλεγχος  

 Εκκίνηση, έλεγχος  & ρυθμίσεις συμπιεστή    

 Αμπερομέτρηση 

 
Β.3 ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

Β.3.1 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 

 Έλεγχος καλής λειτουργίας αυτοματισμού - τριόδων - θερμοστατών 

 Αμπερομέτρηση και έλεγχος μονώσεων κινητήρα. 
 Καθαρισμός φίλτρων αέρος 
 Έλεγχος στεγανότητας αέρος από θύρες και από καραβόπανα σύνδεσης με 

αεραγωγούς. 

 Έλεγχος εσφεροτριβέων  

 Τάνυση & έλεγχος ιμάντων 

 Ευθυγράμμιση τροχαλιών φυγοκεντρικών ανεμιστήρων & έλεγχος ζυγοστάθμισης. 

Β.3.2 ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 

 Έλεγχος πιέσεων & λειτουργίας συμπιεστών 
 Έλεγχος θορύβων & κραδασμών   

 Έλεγχος αντίστασης κάρτερ λαδιού 

 Έλεγχος πιθανών φθορών  & διαρροών του στοιχείου 
 Έλεγχος λειτουργίας ανεμιστήρων 

 Εκκίνηση και αμπερομέτρηση 

 Έλεγχος πρεσοστατών HP, OIL P & LP 

 Έλεγχος θερμοστατών λειτουργίας και ασφαλείας & ρύθμιση αυτών 

 Έλεγχος και ρύθμιση εκτονωτικής βαλβίδας 

 Έλεγχος αυτοματισμού βοηθητικού κυκλώματος 

 Έλεγχος ρελέ εκκινήσεως  

 Γενικός ηλεκτρολογικός έλεγχος  

 Εκκίνηση, έλεγχος  & ρυθμίσεις συμπιεστή   
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Γ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΨΥΚΤΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΩΝ 
ΝΕΡΟΥ (Εξωτερικών Ιατρείων και A Πτέρυγας Παιδιατρικής) 

 
Γ.1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΨΥΚΤΗ ΝΕΡΟΥ 

 Έλεγχος πιθανών διαρροών ψυκτικού υγρού 

 Έλεγχος πιέσεων & λειτουργίας συμπιεστών 

 Έλεγχος θορύβων & κραδασμών   

 Έλεγχος αντίστασης κάρτερ λαδιού 

 Ψέκασμα του στοιχείου με ειδικό διάλυμα χημικού υγρού για μικροβιολογικό καθαρισμό 

 Ξέπλυμα του condenser με ειδικό πιεστικό μηχάνημα 

 Έλεγχος πιθανών φθορών  & διαρροών του στοιχείου 

 Έλεγχος έδρασης αξονικών ανεμιστήρων 

 Έλεγχος λειτουργίας ανεμιστήρων 

 Εκκίνηση και αμπερομέτρηση. 

 Έλεγχος πρεσσοστατών HP, OIL P & LP και ρυθμίσεις αυτών 

 Έλεγχος θερμοστατών λειτουργίας και ασφαλείας & ρύθμιση αυτών 

 Έλεγχος και ρύθμιση εκτονωτικής βαλβίδας 

 Έλεγχος αυτοματισμού βοηθητικού κυκλώματος 

 Έλεγχος & ρύθμιση flow switch ψυχρού 

 Μανομετρικές μετρήσεις πίεσης κρύου νερού 

 Έλεγχος αυτόματου πλήρωσης εγκατάστασης 

 Έλεγχος δοχείου διαστολής  

 Γενικός έλεγχος εγκατάστασης για πιθανές διαρροές νερού  

 Έλεγχος ρελέ εκκινήσεως  

 Έλεγχος στεγανότητας-θορύβων αντλιών  

 Έλεγχος μανομετρικού αντλιών 

 Γενικός ηλεκτρολογικός έλεγχος  

 Εκκίνηση, έλεγχος  & ρυθμίσεις συμπιεστή    

 Αμπερομέτρηση 

 

Δ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΥΟ (2) 

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ 
 Χημικός και μικροβιολογικός καθαρισμός στοιχείων εσωτερικού 

 Καθαρισμός λεκάνης συμπυκνωμάτων & αποχέτευσης 

 Καθαρισμός φίλτρων αέρα 

 Καθαρισμός ανεμιστήρα 

 Χημικός καθαρισμός εξωτερικής μονάδας 

 Ηλεκτρολογικός και ηλεκτρονικός έλεγχος μηχανήματος 

 Έλεγχος πιθανών διαρροών ψυκτικού υγρού  

 Έλεγχος πιέσεων ψυκτικού υγρού LP & HP 

 Γενικός έλεγχος  

 Επανασυναρμολόγηση 

 Παράδοση σε λειτουργία 

Παρατήρηση : Οι ανωτέρω εργασίες θα εκτελούνται ανά δίμηνο ήτοι έξι φορές ετησίως 

εκτός των χημικών καθαρισμών οι οποίοι θα εκτελεστούν μία φορά ανά έτος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ : ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
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 1 ΥΠΗΡΕΣΙΑ            

 
 

        

 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ :   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 Συμφωνία επί του συνόλου 

των τεχνικών προδιαγραφών 

όπως αναλυτικά ορίζεται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της 

διακήρυξης 

ΝΑΙ   


