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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  

7
Η
 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

Διασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων                   

Τ.Κ. 71 110, Ηράκλειο  Κρήτης 

ΑΦΜ 999161766, ΔΟΥ Ηρακλείου 

 

Τμήμα Προμηθειών                            Ηράκλειο  15/10/2019 

Πληροφορίες : Μαρία Γιαννιδάκη 

Τηλ.: 2810  392 030                                                                                    Αρ. Πρωτ. :   532 /Γρ. ∆ιοικητή 

FAX : 2810  542 080                                                      

e-mail: prom@pagni.gr      

 www.pagni.gr                                                                                                                                          

                                                                                                                             

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ   128Π/2019     

∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΝΗ (ΓΙΑ 3 ΜΗΝΕΣ)»  

CPV 50800000-3, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 

άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 74.400,00€ 

συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.,  σε βάρος του  ΚΑΕ 863.  

 

Το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

Έχοντας υπόψη : 

Α. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 

1. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές 

διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 81 /4-4-2005),  όπως ισχύει σήµερα. 

2. Του Ν. 3580/2007 «Προµήθειες Φορέων εποπτευόµενων από το Υπουργείο Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 134 /18-6-2007) όπως ισχύει 

σήµερα. 
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3.  Του Ν.2955/2001 «Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. 

και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 256 /2-11-2001), όπως ισχύει σήµερα. 

4.  Του Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/95) άρθρο 84 « Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των 

∆απανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».  

5.  Του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων Έργων, Προµηθειών 

και Υπηρεσιών ( προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)  όπως αυτός έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει. 

6. Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/1-3-2011) «∆ιαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας 

και άλλες διατάξεις». 

7. Του Π∆ 113/2010 «Περί αναλήψεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ 194/τεύχος Α’). 

8. Του Ν. 4250/26-3-2014 (ΦΕΚ 74/Α΄/26-3—14) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις – 

Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµόσιου Τοµέα – 

Τροποποιήσεις ∆ιατάξεων του Π.∆. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις», άρθρο 3  

9.  Του Ν.4272/2014(ΦΕΚ 145/Α/11-7-2014 Άρθρο 47 Παρατηρητήριο τιµών (περί 

νοµιµοποίησης δαπανών)   

10. Το Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις» 

(ΦΕΚ 45/Α'/1999), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

11.  Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ112/Α/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών Οργάνων στο ∆ιαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις».  

Β. Τις αποφάσεις:  

1. Την µε αριθµό 531/15/02-10-2019 απόφαση  του ∆.Σ. ΠΑ.Γ.N.H. έγκρισης  πίστωσης  και  

διενέργειας του διαγωνισµού σύµφωνα µε τη συνηµµένη λίστα. 

2. Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται δαπάνη, η οποία θα ανέρχεται συνολικά 

έως του ποσού  των 74.400,00€ και θα καλυφθεί από τον Τακτικό Προϋπολογισµό του 

Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Ηρακλείου, µε την υπ. αρ. 1087/11-10-2019 

Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης  

A∆Α 64Χ2469061-ΜΦΛ. 
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Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ ΕΙ 

Ανοικτό Συνοπτικό ∆ιαγωνισµό, µε γραπτές σφραγισµένες προσφορές, µε κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής 

για την  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΝΗ (ΓΙΑ 3 ΜΗΝΕΣ)»  για  

τις ανάγκες του   ΠΑ.Γ.Ν.Η, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτηµα Α της παρούσης, 

σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 74.400,00€ 

συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑΕ 863 του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ 

ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ- ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 

1. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΟΠΟΣ 

∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

& ΩΡΑ 

∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΠΑ.Γ.Ν.Η.  

ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

 (κτίριο ∆ιοίκησης) 

24-10-2019, 

ηµέρα Πέµπτη  

και ώρα έως 

13:30 

ΠΑ.Γ.Ν.Η.  

ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

(κτίριο ∆ιοίκησης) 

25-10-2019, 

ηµέρα 

Παρασκευή και 

ώρα 10:00 π.µ. 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: επί ποινής αποκλεισµού, µέχρι  την 

προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού 24-10-2019 Ηµέρα  Πέµπτη 

και Ώρα 13:30µµ  στο  Γραφείο  Πρωτοκόλλου   του  ΠΑΓΝΗ (Κτίριο ∆ιοίκησης).  

 

(Τυχόν προσφορές που  θα κατατεθούν µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, θα είναι 

εκπρόθεσµες και  θα επιστραφούν)  

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται ∆ηµόσια, από τριµελή  επιτροπή  η οποία έχει οριστεί 

για το σκοπό αυτό. 
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2.-∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΧΟΥΝ:  

Σύµφωνα µε το αρ. 25 του Ν. 4412/2016, υποψήφιοι ή προσφέροντες και σε περίπτωση 

ενώσεων, τα µέλη αυτών µπορούν να είναι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα εγκατεστηµένα:  

α) σε κράτος-µέλος της Ένωσης,  

β) σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση 

δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις 

του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν 

συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης 

δηµοσίων συµβάσεων. 

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική µορφή 

προκειµένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να 

πράξει  τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύµβαση εφ όσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής 

είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύµβασης. 

 

3.-Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τα τµήµατα που επισυνάπτονται 

στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής 

• ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

      – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ                                     ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

• ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ                     ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

• ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ                                      ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

• ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ                                                                ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄ 

• ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ              ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ 

• ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ                                      ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ 

• ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ                                                    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄  

•  ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ∆)    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η΄ 

19PROC005708890 2019-10-15



 5 

                                                                                        
4. Εφ’ όσον απαιτείται κατάθεση δειγµάτων ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 214 του 

Ν. 4412/2016. 

5.  Εφ όσον από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές ζητηθούν συµπληρωµατικές 

πληροφορίες, σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού, αυτές παρέχονται ως ορίζεται 

στο άρθρο 121 του Ν.4412/2016.  

6. Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά µε τους όρους της ∆/ξης παρέχονται από την Υπηρεσία.  

 

Η περίληψη της διακήρυξης  128Π/19   θα αναρτηθεί  στη  ∆ι@ύγεια   

Η ∆ιακήρυξη 128Π/19   θα αναρτηθεί  στο ΚΗΜ∆ΗΣ  και στο site του ΠΑ.Γ.Ν.Η  www. 

pagni.gr.  (∆ιακηρύξεις διαγωνισµών απ’  όπου θα διατίθεται αποκλειστικά, συνηµµένο το 

ηλεκτρονικό αρχείο για την κατάθεση της προσφοράς µε το πρόγραµµα Hermes  8.1.7 

 

 

Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 

ΠΑ.Γ.Ν.Η. 

 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19PROC005708890 2019-10-15



 6 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Ανοικτός Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός µε γραπτές 

σφραγισµένες προσφορές  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 

προσφορά µόνο βάσει τιµής 

ΧΡΟΝΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ (ΚΗΜ∆ΗΣ & 

ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ) 
15-10-2019 

ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Ηµεροµηνία: 25-10-2019 

Ηµέρα: Παρασκευή  Ώρα: 10:00 π.µ. 

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

    ΠΑ.Γ.Ν.Η.  

ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

(κτίριο ∆ιοίκησης) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆OYΣ 

 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ∆ΟΜΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΝΗ (ΓΙΑ 3 

ΜΗΝΕΣ)» 

( Ως παρακάτω πίνακας ) 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV 50800000-3 

ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ – ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΠΑΓΝΗ  (ΚΩ∆ΙΚΟΣ NUTS: EL431) 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ 

ΑΡΧΗΣ 

(στην οποία υπάρχει πλήρης, άµεση και δωρεάν 

πρόσβαση στα έγγραφα της Σύµβασης) 

www.pagni.gr 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ 

ΤΑ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆Η 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ-ΓΕΝΙΚΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 74.400,00€ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ-ΓΕΝΙΚΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ- ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. 

 ΚΑΕ 863 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ Τεµάχιο  
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∆ΕΙΓΜΑ ΟΧΙ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ως παρακάτω πίνακας) 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο χρόνος διάρκειας της Σύµβασης ορίζεται 

µέχρις ολοκλήρωσης του φυσικού και 

οικονοµικού αντικειµένου. 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  (ΚΩ∆ΙΚΟΣ NUTS: EL431) 

∆/νση: ∆ιασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων,  

Βούτες Ηράκλειο Κρήτης. Ταχ.Θυρ.1352 - 

Ταχ.Κωδ.71500.  

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ 
Οι τιµές υπόκεινται στις υπέρ του ∆ηµοσίου και 

τρίτων νόµιµες κρατήσεις 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 

 

Κατά την πληρωµή παρακρατείται φόρος 

εισοδήµατος σύµφωνα µε το άρθρο 24 του Ν. 

2198/94. 

 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Αντικείµενο της διακήρυξης είναι η   «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΠΑΓΝΗ (ΓΙΑ 3 ΜΗΝΕΣ)»    για την κάλυψη αναγκών του  ΠΑΓΝΗ. 

 

Κριτήριο Αξιολόγησης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά 

µόνο βάσει τιµής, ανά είδος. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

A/A: 
1566 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΝΗ - ΓΙΑ 3 ΜΗΝΕΣ 
 

Α/Α Κωδικός Περιγραφή 
Τεχνικές 

προδιαγραφές 
ΜΜ 
∆ιαγ. 

Φορέας Ποσότητα Προϋπ. Τιµή Αξία Προϋπ. 
 

1 227206 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΣΤΟ ΠΑ.Γ.Ν.Η 

 
TEM ΠΑ.Γ.Ν.Η. 1 59.000,0000 73.160,00 

 

        
____________________________________________________ 

 

         
Συνολικός Προϋπολογισµός: 73.160,00 

 
 

 

 

 

 

Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της υπό ανάθεση προµήθειας ή ανά κατηγορία 

είδους µε τη διευκρίνιση ότι η υποβληθείσα προσφορά πρέπει να καλύπτει το σύνολο της 

προκηρυχθείσας ποσότητας. Προσφορές που υποβάλλονται για µέρος της ζητούµενης 

ποσότητας θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1.1 - Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόµενους σύµφωνα 

µε τα αναφερόµενα  στον Ν.4412/2016 στην Ελληνική γλώσσα µέσα  σε 

σφραγισµένο φάκελο. 

1.2.1 Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι τριακόσιες εξήντα πέντε (365) 

ηµερολογιακές ηµέρες, προσµετρούµενες από την εποµένη της ηµέρας 

διενέργειας   του διαγωνισµού. 

1.2.2.  Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος  µικρότερο του παραπάνω αναφεροµένου  

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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1.2.3. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί 

από την αναθέτουσα αρχή, πριν τη λήξη της, κατ΄ ανώτατο όριο για χρονικό 

διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο από τη διακήρυξη. 

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 ανωτάτου ορίου, παράταση 

της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του 

διαγωνισµού συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις προσφορές τους.   

1.3- Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

1.3.1 - Η λέξη  ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 

1.3.2 - Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας (Αναθέτουσας Αρχής) που 

διενεργεί την προµήθεια. 

1.3.3-  Ο αριθµός  της διακήρυξης. 

1.3.4-  Η καταληκτική ηµεροµηνία (ηµεροµηνία λήξης) προθεσµίας υποβολής 

προσφορών του διαγωνισµού. 

1.3.5-Τα στοιχεία του αποστολέα (οικονοµικού φορέα) 

1.4-  Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά   µε την 

προσφορά στοιχεία και  ειδικότερα τα εξής: 

1.4.1- Σε ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά 

Συµµετοχής» µέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα 

δικαιολογητικά. 

1.4.2.- ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς τοποθετούνται σε ξεχωριστό  

σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Oλα τα φύλλα των παραπάνω εγγράφων στοιχείων της 

προσφοράς, πλην της οικονοµικής, συµπεριλαµβανοµένων των εµπορικών 
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φυλλαδίων (PROSPECTUS φωτογραφιών, τεχνικών φυλλαδίων  κ.λ.π.), θα 

φέρουν συνεχή αρίθµηση από το πρώτο µέχρι το τελευταίο.  

 

   Σε φάκελο µε τη ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τοποθετούνται :               

1. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς σε ένα αντίγραφο. Επισηµαίνεται ότι στη 

τεχνική προσφορά πρέπει να συµπεριληφθούν υποχρεωτικά στοιχεία των 

προσφεροµένων υλικών όπως πλήρης τεχνική περιγραφή, κωδικός  εργοστασίου 

παραγωγής προσφερόµενη συσκευασία κλπ. 

2. Πιστοποιητικά εξασφάλισης ποιότητας : Πιστοποιητικό της εταιρείας EN ISO, CE 

MARK και ISO  των   προσφεροµένων  προϊόντων, µε  το οποίο  θα  βεβαιώνουν  

την  τήρηση εκ  µέρους του ανάδοχου ορισµένων προτύπων εξασφάλισης της 

ποιότητας. Σε περίπτωση που αυτά εκδίδονται από ανεξάρτητους οργανισµούς 

πρέπει να παραπέµπουν σε συστήµατα εξασφάλισης της ποιότητας βασιζόµενα στη 

σχετική σειρά Ευρωπαϊκών Προτύπων για πιστοποίηση. 

Αναγνωρίζονται τα ισοδύναµα πιστοποιητικά από οργανισµούς εδρεύοντες σε 

άλλα κράτη µέλη. 

Στην περίπτωση που τα υλικά δεν είναι πιστοποιηµένα σύµφωνα µε τα 

εναρµονισµένα ευρωπαϊκά πρότυπα, πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά 

συµµόρφωσης που έχουν εκδοθεί  από  φορέα  πιστοποίησης  προϊόντων  

διαπιστευµένο,  προς  τούτο  από  το  Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης Α.Ε. (ΕΣΥ∆) ή 

από φορέα διαπίστευσης µέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη διαπίστευση 

(European Cooperation for Accreditation – EA) και µάλιστα µέλος της αντίστοιχης 

Συµφωνίας Αµοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής.  

Tα παραπάνω πιστοποιητικά πρέπει να είναι µεταφρασµένα στα Ελληνικά. 

 

1.4.3.-ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ επί ποινή απορρίψεως τοποθετούνται σε 

ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο σε ένα αντίγραφο, επίσης µέσα στον κυρίως 

φάκελο, µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ». 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

Τα τεχνικά και οικονοµικά  και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς, υποβάλλονται  και σε  

ηλεκτρονική µορφή (CD ή DVD)  µε το πρόγραµµα Hermes  8.1.7 

 

Για να κατεβάσετε το πρόγραµµα Hermes 8.1.7, µε την βοήθεια του οποίου µπορείτε να υποβάλλετε 

τις προσφορές σας σε ηλεκτρονική µορφή, πρέπει να ανοίξετε το Internet Explorer και να 

πληκτρολογήσετε το site www.or-co.gr. Επιλέξτε το ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ και 

µετά επιλέγετε την ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, όπου µπορείτε να κατεβάσετε το συγκεκριµένο αρχείο.   

Αυτή η επιλογή δηµιουργεί 3 δισκέτες: 1. Στοιχεία Προµηθευτή, 2.Τεχνική Προσφορά, 3.Οικονοµική 

Προσφορά.  

Οι φάκελοι τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ ΣΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ : 

1.4.4- Οι φάκελοι ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

1.4.5. –Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, 

λόγω του µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά 

συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη 

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου 

1.4.6.-Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών 

εµπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους 

συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντα τους, τότε ο προσφέρων 

οφείλει να σηµειώνει επ' αυτών την ένδειξη « πληροφορίες εµπιστευτικού 

χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαµβάνουν γνώση αυτών 

των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια της πληροφορίας 

εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνον την προστασία του απορρήτου που 

καλύπτει τεχνικά ή Εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του ενδιαφεροµένου. 
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1.4.7. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, 

διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, 

αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα, 

το δε αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον 

έλεγχο, µονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά 

απορρίπτεται , όταν υπάρχουν σε  αυτήν  διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, 

κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

1.4.8. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εµπροθέσµως την ένσταση του άρθρου 

127, του Ν. 4412/2016  κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, ή έχει απορριφθεί 

η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους 

τους όρους της διακήρυξης ή πρόσκλησης και δεν δύναται, µε την προσφορά του 

ή µε οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εµµέσως τους ανωτέρω 

όρους. 

Η άσκηση ενστάσεως κατά της διακήρυξης δεν κωλύει τη συµµετοχή στον 

∆ιαγωνισµό.  

Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών 

οι διαγωνιζόµενοι παρέχουν διευκρινήσεις µόνο όταν αυτές ζητούνται από 

αρµόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της 

Υπηρεσίας, µετά την σχετική γνωµοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινήσεις, 

οι οποίες παρέχονται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο 

εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα 

από το αρµόδιο όργανο.   

1.4.9. Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια των διαγωνισµών και τη συµµετοχή 

σε αυτούς, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.  

1.4.10. Εάν από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση προβλέπεται ότι µαζί µε την προσφορά 

πρέπει να κατατεθούν και δείγµατα του υλικού, αυτά κατατίθενται πριν από τον 

διαγωνισµό στην Υπηρεσία, η δε σχετική απόδειξη υποβάλλεται µαζί µε την 

προσφορά. 
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1.4.11. Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία µε οποιοδήποτε 

τρόπο και παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη, όµως 

προϋπόθεση ότι αυτές  θα περιέχονται στην Υπηρεσία µέχρι την 

προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του ∆ιαγωνισµού. Στις 

περιπτώσεις αυτές, όταν απαιτείται κατάθεση δείγµατος, επιτρέπεται η αποστολή 

του, σύµφωνα µε τα οριζόµενα παραπάνω, υπό την προϋπόθεση όµως ότι τούτο 

θα περιέλθει στην Υπηρεσία µέχρι τέσσερις (4) ηµέρες από την επόµενη της 

ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού, το δε αποδεικτικό αποστολής θα 

περιέχεται απαραίτητα στο φάκελο προσφοράς µε τα τεχνικά στοιχεία. 

1.4.12. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόµενες προσφορές ή οι ταχυδροµικά 

αποστελλόµενες προσφορές δεν τηρούν τα οριζόµενα από τις διατάξεις των 

προηγούµενων παραγράφων του παρόντος άρθρου, δεν λαµβάνονται υπόψη. 

1.4.13. Προσφορές που περιέχονται στην Υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο, πριν την 

διενέργεια του ∆ιαγωνισµού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα 

αρµόδια όργανα αποσφράγισης των προσφορών που παραλαµβάνουν τις 

προσφορές, προ της εκπνοής της προθεσµίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη 

ή την πρόσκληση, προκειµένου να αποσφραγιστούν µαζί µε τις άλλες που 

κατατέθηκαν µε την προαναφεροµένη διαδικασία. Επίσης, επιστρέφονται 

χωρίς να αποσφραγιστούν και οι προσφορές που υποβάλλονται ή 

περιέχονται στην Υπηρεσία, µε οποιοδήποτε τρόπο, εκπρόθεσµα. 

1.4.14. Η Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης προβαίνει στην έναρξη της 

διαδικασίας παραλαβής & αποσφράγισης των προσφορών, την ηµεροµηνία και 

ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη. 

1.4.15. Η παραλαβή & αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια από την Επιτροπή 

Παραλαβής  & Αποσφράγισης των προσφορών. 

1.4.16. Οι δικαιούµενοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των 

προσφορών, λαµβάνουν γνώση των συµµετασχόντων στο διαγωνισµό, καθώς 

επίσης και των τιµών που προσφέρθηκαν. 

1.5.  1.5.  Η Αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία: 
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. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, 

µονογράφονται από την Επιτροπή η πρώτη και η τελευταία σελίδα της προσφοράς ή 

των τµηµάτων αυτής.  

• Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά 

µονογράφονται, από την αρµόδια Επιτροπή και στη συνέχεια τοποθετούνται όλοι µαζί σε 

χωριστό φάκελο  ο οποίος σφραγίζεται και υπογράφεται  από την Επιτροπή και παραδίδεται 

στην Υπηρεσία, προκείµενου να αποσφραγισθεί την ηµεροµηνία και την ώρα που θα ορισθεί 

αρµοδίως. 

 

1.6. ΣΤΑ∆ΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ: 

Ειδικότερα : 

α) Οι προσφορές που παραλαµβάνονται, καταχωρούνται κατά σειρά κατάθεσής τους σε 

σχετικό πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, στο οποίο ειδικότερα αναφέρονται η σειρά 

προσέλευσης, η επωνυµία του οικονοµικού φορέα, ο εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπος και ο 

έλεγχος των δικαιολογητικών συµµετοχής. Όλοι οι φάκελοι αριθµούνται µε τον αύξοντα αριθµό 

κατάθεσής τους, όπως καταχωρήθηκαν στο πρακτικό και µονογράφονται από τον Πρόεδρο και 

τα µέλη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 

β) Στη συνέχεια η επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση µόνο των τεχνικών προσφορών των 

προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συµµετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται 

σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων 

τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών 

και την αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω. 

γ) Οι σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών, µετά την ολοκλήρωση 

της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την 

ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν 

αποδεκτές κατά τα προηγούµενα ως άνω στάδια α΄ και β΄ οι φάκελοι της οικονοµικής 

προσφοράς δεν αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την αναθέτουσα αρχή µέχρι την οριστική 

επίλυση τυχόν διαφορών που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία.  
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δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών που 

αποσφραγίστηκαν και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογηµένα την αποδοχή ή 

απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαµηλές σε σχέση µε το αντικείµενο της σύµβασης, η 

αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονοµικούς φορείς να εξηγήσουν την τιµή ή το κόστος 

που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσµίας, κατά ανώτατο όριο 

δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή 

εφαρµόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Επισηµαίνεται ότι η εκτίµηση και τα σχετικά 

αιτήµατα προς τους προσφέροντες για την παροχή εξηγήσεων σχετικά µε το αν µία προσφορά 

φαίνεται ασυνήθιστα χαµηλή εναπόκεινται στην κρίση είτε της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, κατά 

την αξιολόγηση των υποβληθεισών προσφορών, είτε του αποφαινοµένου οργάνου της 

αναθέτουσας αρχής, κατά τη διαδικασία έγκρισης του πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 

Σε κάθε περίπτωση η κρίση της αναθέτουσας αρχής σχετικά µε τις ασυνήθιστα χαµηλές 

προσφορές και την αποδοχή ή όχι των σχετικών εξηγήσεων εκ µέρους των προσφερόντων 

ενσωµατώνεται στην ως κατωτέρω ενιαία  απόφαση 

Στην περίπτωση ισότιµων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο µε κλήρωση 

µεταξύ των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν ισότιµες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται 

ενώπιον της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού και παρουσία των οικονοµικών φορέων που 

υπέβαλαν τις ισότιµες προσφορές. 

Τα αποτελέσµατα του εν λόγω σταδίου επικυρώνονται µε µια απόφαση του αποφαινόµενου 

οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται µε επιµέλεια αυτής, στους 

προσφέροντες. Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί ένσταση.  

 

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία άσκησής της είναι πέντε 

(5) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα.  

 

 

1.7. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:  

Οι συµµετέχοντες,  οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά µαζί µε την προσφορά τους 

στο φάκελο των δικαιολογητικών συµµετοχής εγκαίρως και προσηκόντως, ΕΠΙ 

ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά  : 
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1. Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) του αρ. 79, παρ.4 του Ν. 4412/2016, όπως 

αυτό ισχύει σύµφωνα µε την µε αρ. 158/2016 (ΦΕΚ 3698/Β/2016) Απόφαση της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων στο οποίο θα πρέπει 13 να δηλώνεται ότι ο 

υποψήφιος οικονοµικός φορέας µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς του:  

1.1. δεν βρίσκεται σε µία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 για τις οποίες οι οικονοµικοί 

φορείς αποκλείονται ή µπορούν να αποκλεισθούν, 

1.2. πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύµφωνα µε την παρ. 1α) και 

2 του άρθρου 75  

Πιο συγκεκριµένα απαιτείται η συµπλήρωση των κάτωθι µερών :  

•••• Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα  

Α: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα  

Β: Πληροφορίες σχετικά µε τους νόµιµους εκπροσώπους του οικονοµικού φορέα  

Γ: Πληροφορίες σχετικά µε τη στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων  

• Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισµού  

Α: Λόγοι αποκλεισµού που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες 

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

Γ: Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή επαγγελµατικό 

παράπτωµα  

•••• Μέρος ΙV: Κριτήρια επιλογής  

Α: Καταλληλότητα  

•••• Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις  

 

2. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός  η 

εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την ηµέρα διενέργειας 

του διαγωνισµού. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα, 

απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος, από αρµόδια αρχή του 

∆ηµοσίου ή του οικείου ΟΤΑ. 

3.  Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε αντιπρόσωπό τους, 

υποβάλλουν µαζί µε την  προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. 

4. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), όπως εκάστοτε 

ισχύει, σε εφαρµογή των άρθρων 1 και 3 του Ν. 4250/26-03-2014 ( ΦΕΚ 74/Α/26-

03-2014) , στην οποία θα δηλώνεται: 

• Οι τυχόν νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης 

• Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα  
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• Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύµβαση προµηθειών ή 

υπηρεσιών του δηµοσίου 

• Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει τιµωρηθεί µε αποκλεισµό από τους διαγωνισµούς 

προµηθειών ή υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα. 

• Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης.  

• Η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των οποίων οι  

προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.  

• Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.  

• Παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσής του σχετικά µε οποιαδήποτε απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – µαταίωση του διαγωνισµού.  

• Συµµετέχει σε µια µόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισµού 

• Ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η 

οποία εκµεταλλεύεται ολικά ή µερικά τη µονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος, καθώς 

και ότι ο νόµιµος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντι τους την εκτέλεση 

της συγκεκριµένης προµήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προµηθευτή υπέρ του 

οποίου έγινε η αποδοχή .  

• Να δηλώνεται ότι υπάρχει φορολογική, ασφαλιστική ενηµερότητα και θα προσκοµίζονται 

κατά την υπογραφή της σύµβασης.   

 

Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-

2014) η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ηµεροµηνία εντός των τελευταίων τριάντα 

ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών και 

δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή τα 

ΚΕΠ, ακόµα και αν άλλως ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη.  

Προσφορές χωρίς τα παραπάνω δικαιολογητικά ή έγγραφα απορρίπτονται σαν απαράδεκτες 

και δεν λαµβάνονται υπόψη. 

∆ιευκρινίζεται ότι η απαιτούµενη κατά τα ανωτέρω δήλωση υπογράφεται από τους 

διαχειριστές σε περίπτωση ΕΠΕ, ΟΕ, και ΕΕ και από το Πρόεδρο του ∆.Σ. και τον ∆/ντα 
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Σύµβουλο σε περίπτωση Α.Ε. 

 

1.8 Επισηµαίνεται ότι: 

1.8.1 Ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά την συµµόρφωση ή απόκλιση των προσφεροµένων 

ειδών σε σχέση µε τις αντίστοιχες προδιαγραφές της ∆ιακήρυξης, 

1.8.2 Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της ∆\ξης δεν θα 

απορρίπτονται  υπό  την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές δεν αναφέρονται στους 

απαράβατους όρους και κρίνονται επουσιώδεις από την αρµόδια Επιτροπή. 

1.8.3. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

1.8.4. ∆ιευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε µετά την λήξη χρόνου 

κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

• ∆ιευκρινίσεις δίδονται µόνο όταν ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιον 

του είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας µετά από σχετική γνωµοδότηση του 

συλλογικού οργάνου. Σηµειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύµφωνα 

µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που 

ζητήθηκαν. 

1.8.5. Πέραν της κύριας προσφοράς δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές   προσφορές. 

1.8.6. Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωµα να αποσύρουν την προσφορά τους ή 

µέρος της µετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή µέρος της 

αποσυρθεί, ο διαγωνιζόµενος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: 

• Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώµατος για κατακύρωση 

• Κατάπτωση της εγγύησης συµµετοχής (εάν απαιτείται) χωρίς άλλη διατύπωση ή 

δικαστική ενέργεια. 
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2- ΡΗΤΡΑ ΗΘΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

• Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εµπορικών) που κατά 

παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας απασχολούν ή 

εκµεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών. 

• Κατά την εκτέλεση της παρούσας δηµόσιας σύµβασης, ο οικονοµικός φορέας τηρεί τις 

υποχρεώσεις του 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. 

 

 

 

3- Ε Γ Γ Υ Η Σ Ε Ι Σ  

a. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα 

κράτη - µέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-

µέρη της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα 

αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να 

παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε 

παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Τα αντίστοιχα 

έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική γλώσσα θα 

συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση. 

 

3.2  Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής  

Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό ∆ΕΝ απαιτείται για τον παρόντα 

∆ιαγωνισµό. 
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3.3 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης  

Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύµβασης, οι προµηθευτές είναι 

υποχρεωµένοι να καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 5% της 

αξίας της σύµβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. 

• Επισηµαίνεται ότι ο χρόνος _ισχύος _της εγγυητικής επιστολής  καλής εκτέλεσης της   

προς  υπογραφή σύµβασης πρέπει να είναι µεγαλύτερος του συµβατικού χρόνου δηλ. 

να  αναγράφει ότι  λήγει δύο (2) µήνες µετά την οριστική και ποιοτική παραλαβή 

του υπό προµήθεια είδους. 

3.4 Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάπτωσης 

τους το οφειλόµενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου και θα 

πρέπει να είναι σύµφωνες µε τα συνηµµένα υποδείγµατα. 

3.5  Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016. 

 

 

4-  ΤΙΜΕΣ  

Στην  οικονοµική  προσφορά , θα  αναγραφεί   υποχρεωτικά  η  προσφερόµενη  τιµή , η  τιµή  και  ο  

κωδικός του       υλικού  αν   υπάρχει  στο  τρέχον  Παρατηρητήριο   τιµών  . 

Η  ΤΙΜΗ βάση του Ν. 3918/11 άρθρο 13 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει µε τη παρ. 7 του 

άρθρου 14 του Ν.4052/2012, θα είναι επί ποινής αποκλεισµού ίση ή κατώτερη του ισχύοντος 

παρατηρητηρίου   κατά  την  κατάθεση  της προσφοράς. Οικονοµικές προσφορές που είναι 

ανώτερες από τις τιµές του Π.Τ. απορρίπτονται.  

4.1.1 Οι τιµές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ θα αναγράφονται δε ολογράφως και 

αριθµητικώς. 

4.1.2. Οι τιµές θα δίδονται ως εξής:           

Ι.   Τιµή µε κρατήσεις χωρίς Φ .Π .Α. 

ΙΙ. Ποσοστό Φ. Π. Α. επί τοις %, στο οποίο υπάγεται το είδος (Σε περίπτωση που 

αναφέρεται  εσφαλµένος Φ. Π. Α αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία).  

Η τιµή µε κρατήσεις χωρίς Φ .Π. Α. θα λαµβάνεται για την σύγκριση των 

προσφορών.  
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Σηµειώνεται ότι η ανάδειξη του µειοδότη θα γίνει ανά είδος για το σύνολο της 

ζητούµενης ποσότητας, δηλαδή : 

προσφερόµενη τιµή είδους Χ ζητούµενη ποσότητα 

4.2  Προσφορές που δεν δίνουν τις τιµές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο 

νόµισµα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

4.3  Η αναγραφή της τιµής σε ΕΥΡΩ, µπορεί να γίνεται µε δύο ή και περισσότερα δεκαδικά 

ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον χρησιµοποιείται σε ενδιάµεσους υπολογισµούς. Το γενικό 

σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν τo τρίτο δεκαδικό 

ψηφίο είναι ίσο ή µεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι µικρότερο του πέντε. 

4.4 Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η 

προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

4.5. Προσφορές που θα θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

4.6  Εάν στο διαγωνισµό οι προσφερόµενες τιµές είναι υπερβολικά χαµηλές θα εξετάζονται 

λεπτοµερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό 

αυτό θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες 

διευκρινίσεις σχετικά µε τον οικονοµικό χαρακτήρα της διαδικασίας, όπως αυτά 

ορίζονται και στα αρ. 88-89 του Ν.4412/2016 . 

4.7 Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία 

απαραίτητα για την τεκµηρίωση των προσφεροµένων τιµών, οι δε προµηθευτές 

υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 

 

 

5-   ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 Ο χρόνος διάρκειας της Σύµβασης ορίζεται µέχρι την ολοκλήρωση του φυσικού και 

οικονοµικού αντικειµένου, και όχι πέραν του ενός έτους από την ηµεροµηνία υπογραφής αυτής. 
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6- ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

1. .Η σύµβαση πρέπει να υπογραφεί µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από την ανακοίνωση στον 

ενδιαφερόµενο της κατακυρωτικής απόφασης. 

2. Υπεύθυνο για την ορθή εκτέλεση της παρούσας Σύµβασης  είναι το 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.            

                      

7-ΧΡΟΝΟΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Ως προς τον τρόπο πληρωµής και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την πληρωµή του 

αναδόχου ισχύουν τα οριζόµενα στο αρ. 200 του Ν. 4412/2016. 

 

 

 

8-∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και µε την διαδικασία που  προβλέπεται 

από το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016.  

 

9- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΜΕΡΟΥΣ 

ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Η κατακύρωση γίνεται µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής ύστερα από γνωµοδότηση της 

αρµόδιας επιτροπής. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού γίνεται εγγράφως προς 

τον επιλεγέντα από την αναθέτουσα αρχή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 104 - 105 του 

Ν. 4412/216. Από την ανακοίνωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού στον Ανάδοχο, η 

Σύµβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί, το δε έγγραφο (Σύµβαση) που ακολουθεί έχει µόνον 

αποδεικτικό χαρακτήρα. 

Η Αναθέτουσα Αρχή, µετά από σχετική αιτιολογηµένη γνωµοδότηση της Επιτροπής 

∆ιενέργειας & Αξιολόγησης προσφορών, διατηρεί το δικαίωµα κατακύρωσης του 

αποτελέσµατος του διαγωνισµού για µέρος του υπό προµήθεια είδους, που σε καµία περίπτωση 

δεν θα αναλογεί σε ποσοστό µικρότερο του 50% του συνολικά προβλεπόµενου στη ∆ιακήρυξη. 
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Επίσης, διατηρεί το δικαίωµα κατακύρωσης µεγαλύτερου ποσοστού του προσφερόµενου είδους 

από το αρχικά προβλεπόµενο στη ∆ιακήρυξη σε ποσοστό που δεν µπορεί να υπερβαίνει το 30% 

του συνολικά προβλεπόµενου προϋπολογισµού. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ 

ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ 

Όπως στο άρθρο 86, παράγρ. 2, του Ν. 4412/2016 για την επιλογή της προσφοράς µε την πλέον 

συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής, αξιολογούνται µόνο οι 

προσφορές που είναι αποδεκτές, σύµφωνα µε τους καθοριζόµενους στις τεχνικές προδιαγραφές 

και τους όρους της διακήρυξης.      

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ∆΄ 

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Ν. 4412/2016,  ο προµηθευτής θα βαρύνεται 

και για κάθε ζηµιά που τυχόν θα προκύψει, στην υπηρεσία κ.λ.π από τη µη εκτέλεση ή κακή 

εκτέλεση της σχετικής σύµβασης.                          

ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ  Με την συµµετοχή στον διαγωνισµό και 

χωρίς άλλη δήλωση ή ειδική µνεία στην προσφορά αποδεικνύεται η ανεπιφύλακτη αποδοχή της 

παρούσης διακήρυξης .                  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ε΄ 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ονοµασία Τράπεζας  

Κατάστηµα     

(∆/νση οδός -αριθµός ΤΚ fax) Ηµεροµηνία έκδοσης ………..ΕΥΡΩ

 ………………. 

Προς 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

∆ιασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων                   

Τ.Κ. 71 110, Ηράκλειο  Κρήτης 

ΑΦΜ 999161766,  ∆ΟΥ Ηρακλείου 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ   ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΑΡ……..  ΕΥΡΩ…….. 

    

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής 

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως 

µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ…………….. (και ολογράφως) …….……………..στο οποίο 

και µόνο περιορίζεται η υποχρέωσή µας, υπέρ της 

εταιρείας………………………………..……. ΑΦΜ…………………………………… 

∆\νση……………………………………………………         

Προς ……………………………………….……………………..…………………………….    

για   την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της µε αριθµό………. σύµβασης, που υπέγραψε 

µαζί σας για την προµήθεια ………………( αρ.διακ/ξης …….../…..….) προς κάλυψη αναγκών 

του ……….. και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της αξίας της σύµβασης  προ Φ.Π.Α. αξίας 

……….ΕΥΡΩ αυτής . 

Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη δήλωσή σας  ολικά 

ή µερικά χωρίς καµία από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή 

µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίηση σας. 
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Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης, υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον τέλος χαρτοσήµου. 

Η παρούσα εγγύηση µας αφορά µόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι την επιστροφή της 

σ’ εµάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί µας καµιά ισχύ. 

Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της 

Υπηρεσίας σας µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµα σας θα µας υποβληθεί πριν από την 

ηµεροµηνία λήξης της. 

Η παρούσα ισχύει µέχρι και την  ……………………….. 

 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 

O χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης  πρέπει να είναι µεγαλύτερος 

του συµβατικού χρόνου δηλ. να  αναγράφει ότι  λήγει δύο (2) µήνες µετά την οριστική και 

ποιοτική παραλαβή του υπό προµήθεια είδους. 

 

Βεβαιείται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο 

και ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των 

εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΓΙΑ TΡΕΙΣ (3) ΜΗΝΕΣ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019 
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ (3) ΜΗΝΕΣ (ΝΕΑ) 
 
 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019 

 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  

 
 
ΑΡΘΡΟ 1 ΟΡΟΛΟΓΙΑ – ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΟΡΩΝ 

 
Όπου στα κείµενα του παρόντος τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών γίνεται χρήση των παρακάτω όρων, η έννοια αυτών  θα είναι η εξής: 
 

α) «ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ» ή «ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ»: Το Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Ηρακλείου – Γενικό Νοσοκοµείο 
“ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ”. 

β). «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ»: Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο στο οποίο ανατίθεται δια της Συµβάσεως η παροχή  υπηρεσιών λειτουργίας 
και συντήρησης των  εγκαταστάσεων και του εξοπλισµού όπως επεξηγούνται στη άρθρο 9. 

γ). «∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ»: Η Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκοµείου. ∆ιοικεί και εποπτεύει σε συνεργασία µε την επίβλεψη την 
τήρηση της σύµβασης. Η ∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ εκπροσωπείται από τον ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ. 

δ). «ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ» ή «ΕΠΙΒΛΕΨΗ»: οι ορισθησόµενοι από την ∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Μηχανικοί ΠΕ ή 
Μηχανικοί ΤΕ ή αδειούχοι τεχνικοί η εργοδηγοί, ως αρµόδιοι για τον συνεχή έλεγχο και παρακολούθηση της εκτελέσεως της εν 
λόγω συµβάσεως και οι ορισθησόµενοι µε τον ίδιο τρόπο αναπληρωτές των. 

ε). «ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ»: Το σύνολο των εργασιών και υποχρεώσεων του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ για την  συντήρηση των 
∆οµικών & ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων  του Νοσοκοµείου. 

στ) «ΕΡΓΑΣΙΑ»: H κάθε είδους ενέργεια, επέµβαση ή φροντίδα που είναι απαραίτητη και αναγκαία για την εκπλήρωση του σκοπού 
για τον οποίο καταρτίζεται η σύµβαση. 

ζ)  «ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ»:To Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Ηρακλείου. 
η) «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ»: Το σύνολο των εργασιών και υποχρεώσεων του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, όπως καθορίζονται στο άρθρο3.  
θ) «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ»: To σύνολο των υφιστάµενων δοµικών στοιχείων των κτηρίων εντός του περιβόλου 

του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ηρακλείου στις Βούτες, µε προτεραιότητα στο κεντρικό κτήριο και στα κτήρια κλινικών. 
∆οµικά στοιχεία µπορεί να είναι (α) στοιχεία του εξωτερικού χώρου (πεζοδρόµια, περιφράξεις, κ.λ.π.) (β) εσωτερικά δοµικά 
στοιχεία των κτηρίων (δάπεδα, εσωτερικοί τοίχοι, κουφώµατα, ψευδοροφές, στοιχεία ξενοδ. εξοπλισµού). Πιο συγκεκριµένα, τα 
υφιστάµενα εσωτερικά δοµικά στοιχεία περιγράφονται ως ακολούθως. Τα παραδείγµατα που δίνονται είναι ενδεικτικά αλλά όχι 
περιοριστικά: 
α. Τοιχοποιία: ∆ιαχωριστικοί τοίχοι εσωτερικών χώρων από οπτοπλινθοδοµή µε επίχρισµα και ελαιοχρωµατισµό, είτε από µη 
φέρον µπετόν µε επίχρισµα και βαφή, είτε από γυψοσανίδα µε ελαιοχωµατισµό ή ταπετσαρία ή πλακίδια πορσελάνης.  
β. Οροφές αποτελούµενες είτε από το µπετόν της φέρουσας πλάκας (στους θαλάµους), είτε συµπαγή ψευδοροφή από 
γυψοσανίδα, είτε ψευδοροφή από αποσπώµενες πλάκες διαστάσεων 62,5Χ62,5 ή 60Χ60. 
γ. ∆ώµατα, αποτελούµενα από τα υλικά της επικάλυψής τους (πάνω από τη στάθµη του µπετόν), τα περιµετρικά στηθαία τους 
και από τις υδρορροές. 
δ. Φέρων οργανισµός και επικαλύψεις υποστέγων από ελαφρά υλικά. 
ε. ∆άπεδα αποτελούµενα από τσιµεντοκονία ποικίλης ποιότητας, µε τελική επιφάνεια είτε από πλαστικά πλακίδια, η 
πλαστικούς τάπητες PVC, ή αντιστατικά πλακίδια PVC 60X60, ή πλακίδια πορσελάνης, είτε από µαρµάρινες επιφάνειες είτε 
από σκυρόδεµα, µαζί µε τα συµπληρωµατικά τους στοιχεία όπως αρµοκάλυπτρα και σοβατεπιά 

στ. Κουφώµατα εξωτερικά αλουµίνιου µε αντίστοιχους υαλοπίνακες, πόρτες εσωτερικές ξύλινες, διαχωριστικά εσωτερικά 
αλουµινίου κ.λ.π. µε τους υαλοπίνακές τους, αφαίρεση και αντικατάσταση υαλοπινάκων. 
ζ. Κιγκλιδώµατα µεταλλικά 

η. Ξενοδοχειακός εξοπλισµός πακτωµένος ή όχι στην κατασκευή όπως προστατευτικά στοιχεία τοιχοποιίας από ξύλο, πλαστικό 
η πλεξιγκλάς, ερµάρια, γραφεία κ.λ.π. 
θ. ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ή στοιχείο που χαρακτηρίζεται σαφώς ως δοµικό στοιχείο, όπως πεζοδρόµια, στοιχεία 
περίφραξης κλπ. 
ι.Εξωτερικές όψεις του κτηρίου 

κ. Λουτρά του κτηρίου. 
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ΑΡΘΡΟ 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ—∆ΙΑΡΚΕΙΑ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Αντικείµενο της σύµβασης είναι η συντήρηση των δοµικών εγκαταστάσεων και εξοπλισµού του νοσοκοµείου, όπως αυτός αναφέρεται 
παραπάνω.  
Η διάρκεια της σύµβασης είναι για 3 (ΤΡΕΙΣ) µήνες χωρίς δυνατότητα παράτασης. 
Τροποποίηση Σύµβασης. Η σύµβαση µπορεί να τροποποιηθεί, όταν συµφωνήσουν γι’ αυτό τα συµβαλλόµενα µέρη. Οποιοδήποτε όµως, 
τροποποίηση των όρων της παρούσας σύµβασης δύναται να γίνει µόνο εγγράφως και θα υπογράφεται και από τους δύο 
συµβαλλόµενους, µετά από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου του Νοσοκοµείου (∆ιοικητικό Συµβούλιο), αποκλειόµενης ρητά 
οποιασδήποτε τροποποίησης µε προφορική συµφωνία.  
 
ΑΡΘΡΟ 3 ΟΡΙΣΜΟΣ & ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Η συντήρηση αφορά και περιλαµβάνει την συντήρηση των δοµικών εγκαταστάσεων του Νοσοκοµείου. Οι εργασίες δηλαδή που 
απαιτούνται ακολουθούν το πνεύµα της συντήρησης / διαρρύθµισης / διευθέτησης / πρόληψης και παρακολούθησης-ελέγχου της καλής 
κατάστασης και οµαλής λειτουργίας του Νοσοκοµείου.  
 

Οι εργασίες θα πρέπει να εξασφαλίζουν την οµαλή λειτουργία, την αντικατάσταση ή και επισκευή εξαρτηµάτων, την αποκατάσταση 
οιασδήποτε βλάβης δοµικών στοιχείων, καθώς επίσης οποιεσδήποτε βελτιώσεις, επεκτάσεις, τροποποιήσεις, αναδιατάξεις κλπ. των 
δοµικών στοιχείων οι οποίες εντάσσονται ουσιαστικά στο πνεύµα της συντήρησης και επισκευής όπως ορίστηκε παραπάνω. Ο 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει και να προµηθεύσει τα υλικά για οποιαδήποτε εργασία απαιτηθεί προς αυτό το 
στόχο. Αυτό ισχύει ακόµα και στην περίπτωση κατά την οποία µία εργασία δεν κατονοµάζεται ρητώς παρακάτω, εφόσον αυτή εµπίπτει 
ουσιωδώς στο πνεύµα της συντήρησης και επισκευής όπως ορίστηκε παραπάνω και η οποία αφορά επέµβαση σε ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ του 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ οι οποίες απαριθµούνται στο Άρθρο 1. Στα πλαίσια αυτά, τo προσωπικό του Αναδόχου µπορεί να απασχολείται σε 
οποιοδήποτε χώρο (εσωτερικά ή εξωτερικά του κτηρίου) και καθήκον  του ζητηθεί, εφ΄όσον  έχει τα κατάλληλα προσόντα γι΄αυτήν. Τα 
είδη των εργασιών που περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω συµπεριλαµβάνουν -βάσει της µέχρι σήµερα εµπειρίας- όσες εργασίες 
κρίνονται απολύτως απαραίτητες από τη φύση των υλικών και της υφιστάµενης κατασκευής του Νοσοκοµείου. Ενδεικτικά τέτοιες 
εργασίες είναι εργασίες υγρής δόµησης, εργασίες ξηρής δόµησης, εργασίες επενδύσεων τοίχων, επισκευές ξυλουργικών, επισκευής 
δαπέδων, εργασίες χρωµατισµών, εργασίες αντιµετώπισης οξείδωσης οπλισµού, ανάγκες κλειθροποιίας κ.λ.π. Ο ανάδοχος οφείλει να 
ακολουθεί τις οδηγίες της επίβλεψης και να εργάζεται σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης και τις επιστήµης, τηρώντας τους 
κανονισµούς ασφαλείας.  
 
Τα προβλήµατα του Νοσοκοµείου είναι ιδιόρρυθµα. Ο τρόπος αντιµετώπισης τους θα είναι εν γένει µε ήδη δοκιµασµένες στο Νοσοκοµείο 
τεχνικές και διαδικασίες και πάντα σύµφωνα µε τους κανόνες της Τέχνης και της Επιστήµης. Αναµένεται ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ να έχει 
ενεργό ρόλο στο να προτείνει µεθόδους και υλικά αντιµετώπισης ιδιόρρυθµων προβληµάτων, πάντα σε συνεννόηση µε τη 
∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ η οποία έχει τον τελευταίο λόγο. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θεωρείται ότι έχει από το στάδιο κατάθεσης της 
προσφοράς, του πλήρη επιτόπια γνώση της υφιστάµενης κατάστασης των ιδιόρρυθµων συνθηκών εργασίας, και εν γένει των ιδιαιτέρων 
προβληµάτων και του τρόπου λειτουργίας του συγκεκριµένου Νοσοκοµείου. Αυτό θα αποδεικνύεται µε βεβαίωση από την τεχνική 
υπηρεσία, ότι έχει επισκεφθεί τους χώρους του Νοσοκοµείου και έχει λάβει υπόψη του τις ιδιαιτερότητες συντήρησης. 
Η µη ύπαρξη της παραπάνω βεβαίωσης αν δεν έχει ληφθεί από τον Ανάδοχο και µάλιστα τουλάχιστον πέντε ηµέρες πριν την κατάθεση 
της προσφοράς του, είναι λόγος αποκλεισµού του. Οι κυριότερες εργασίες συντήρησης οµαδοποιούνται σύµφωνα µε τις παρακάτω 
παραγράφους: 
 

Εργασία 1 (τιµολογείται ως τεµάχιο): Τοπική επισκευή δοµικού στοιχείου (µερεµέτι). Περιλαµβάνει µικροεργασίες σε κάθε 
δοµικό στοιχείο του νοσοκοµείου, σύµφωνα µε τον πίνακα που παρατίθεται παρακάτω. Η µονάδα µέτρησης (τεµάχιο) 
αντιστοιχεί σε εργασία 1 τεχνίτη  απασχοληµένου για 1 ώρα και περιλαµβάνει το χρόνο επιθεώρησης του στοιχείου, τον 
εντοπισµό της βλάβης, το χρόνο συνεννόησης µε την Υπηρεσία, το χρόνο µεταφοράς των υλικών, το χρόνο της 
επισκευής/αντικατάστασης, χρονοκαθυστέρηση, µέτρα ασφαλείας και γενικά κάθε παράπλευρη δαπάνη εργατικών πλην 
υλικών. Η εργασία περιλαµβάνει την επισκευή/αντικατάσταση οποιουδήποτε µη φέροντος δοµικού στοιχείου του νοσοκοµείου, 
σε περιοχή µε όρια σαφώς διακεκριµένα, µε τον εκάστοτε τρόπο που εξειδικεύεται στην τεχνική περιγραφή, µε πλήρη εξυγίανση 
της περιοχής, εφαρµογή υλικό προετοιµασίας (primer) και εφαρµογή επισκευαστικού υλικού συµβατού µε το στοιχείο. 1 τεµάχιο 
αντιστοιχεί σε περιοχή επισκευής/αντικατάστασης της οποία οι ποσότητες έχουν καθοριστεί µε βάση την εµπειρία του 
Νοσοκοµείου και οι οποίες δίδονται στον παρακάτω πίνακα. Για εκτενέστερες τοπικές επισκευές, πέραν του 1 τεµαχίου 
λαµβάνεται ακέραιο πολλαπλάσιο και µέχρι το αναγραφόµενο όριο (γ΄στήλη). 
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∆οµικό στοιχείο µε διακριτά όρια 
το οποίο 

επισκευάζεται/αντικαθίσταται 
τοπικά (µερεµέτι)  

Τεµάχιο = ελάχιστη ποσότητα η οποία 
αντιστοιχεί σε απασχόληση (παράπλευρη και 

µη) τεχνίτη για 1 ώρα:  

Μέγιστος αριθµός 
τεµαχίων/ηµέρα, τα οποία 
µπορούν να θεωρηθούν 

τοπική επισκευή: 

Ψευδοροφή 1,80µ2 (5 ακέραιες πλάκες)   18,00µ2 

Στοιχείο ξηρής δόµησης 0,50µ2 (περ. ένα φύλλο γυψοσανίδας) 2,00µ2 

∆άπεδα 0,30µ2 (τρία πλακίδια) 3,00µ2 

Στοιχείο υγρής δόµησης 0,02 µ3 0,05µ3 

∆ώµατα 0,1 µ2 5,00µ2 

Προστατευτικές γωνίες 9,00 τρεχόµετρα (3τρίµετρες βέργες) 30,00µ 

Σιδηρό στοιχείο γενικά 2,00 κιλά 10,00κιλά 

Κούφωµα αλουµινίου  2,00 µ2 όψης  4,00 µ2 

Υαλοπίνακας  3,00 µ2 6,00µ2 

Κλειθροποιία 0,6 κιλά (3κύλινδροι) 2 κιλά (10 κύλινδροι) 

Ξύλινο στοιχείο  0,30 µ2 1,00µ2 

Μαρµαρικό 0,50 µ2 1,00µ2 

Χρωµατισµοί (µε προετοιµασία) 1,00 µ2 5,00µ2 

Κεραµικά πλακίδια  0,30µ2 3,00µ2 

Μεταφορά/τοποθέτηση πακτωµένων στοιχειων (π.χ. 
πινακίδες) 

0,40 µ2 1,20µ2 

 

Ο πίνακας περιλαµβάνει τα συνηθέστερα µερεµέτια. Για εργασίες ο οποίες δεν αναφέρονται και οι οποίες µπορούν να θεωρηθούν ως 
µερεµέτια το αντίστοιχο τεµάχιο θα υπολογίζεται µε βάση τον τεκµηριωµένο χρόνο απασχόλησης, ενώ τα αντίστοιχα υλικά βαρύνουν τον 
ΑΝΑ∆ΟΧΟ.  

 
Εργασία 2  (τιµολογείται ως τετραγωνικό µέτρο): Χρωµατισµοί εσωτερικών χώρων, στην οποία περιλαµβάνονται χρωµατισµοί 
επιφανειών γυψοσανίδων, επιχρισµένης τοιχοποιίας, µε την κατάλληλη προεργασία, δηλαδή στοκάρισµα, αστάρωµα και 
διάστρωση δύο στρώσεων οικολογικού χρώµατος (ντούκο νερού). Οι χρωµατισµοί αφορούν κατακόρυφα στοιχεία (τοίχους, 
κολώνες, κλπ), οριζόντια στοιχεία (ταβάνια), ξύλινα κουφώµατα.  
 
Εργασία 3 (τιµολογείται ως τετραγωνικό µέτρο µίας όψης): Εργασίες ξηρής δόµησης. Ελαφρά εσωτερικά µη φέροντα 
χωρίσµατα  κάθε  τύπου,  µε  µεταλλικό  σκελετό  από  στραντζαριστή λαµαρίνα  γαλβανισµένη  εν  θερµώ, µε αµφίπλευρη 
διπλή επένδυση  µε  γυψοσανίδες  πάχους 12,5 mm (γυψοσανίδες κοινές διπλής στρώσης.  
 
Εργασία 4 (τιµολογείται ως τετραγωνικό µέτρο): Χρωµατισµοί εξωτερικών επιφανειών, Αφορά το χρωµατισµό εξωτερικών 
επιφανειών του κτηρίου, κυρίως εµφανή σκυροδέµατα και τοιχοποιίες µε ρελιέφ, µε ακρυλικά χρώµατα, έπειτα από κατάλληλη 
προετοιµασία µε στοκάρισµα και αστάρωµα.  

Στους χρωµατισµούς συµπεριλαµβάνεται η βαφή των µεταλλικών υδρορροών, οι γρίλλιες, ανεµόσκαλες προς την 
απόληξη δώµατος και  πόρτες απόληξης δώµατος, όλα µε ντούκο σε δύο χέρια, έπειτα από προετοιµασία µε τρίψιµο και 
κατάλληλο αστάρι. Επίσης συµπεριλαµβάνεται η σφράγιση αρµών µε κουφώµατα, σφράγιση αρµών σε ποδιές 
ανοιγµάτων. Στις όψεις χρησιµοποιούνται οι  αποχρώσεις α) σκούρο µέζ ισοδύναµο µε την απόχρωση ISOMAT CNCS 
2005-Y-40R  ή ισοδύναµο ΧΡΩΤΕΞ GG-789  για τα ανεπίχρηστα στοιχεία µπετόν β) ανοιχτό µπέζ ισοδύναµο µε την 
απόχρωση Β.Moore OC-86 για τα υπόλοιπα στοιχεία των τοίχων και τις µεταλλικές κατασκευές. Στις υποχρεώσεις του 
αναδόχου συµπεριλαµβάνεται, εφ΄όσον απαιτηθεί, η δοκιµή αποχρώσεων σε επιφάνεια κατάλληλου εµβαδού 
(συγκεκριµένα κατά ελάχιστον σε ένα (1) πλήρες προκατασκευασµένο πανέλο, σε 5,00τ.µ. επιφάνειας σκυροδέµατος, σε 
5,00 τ.µ. επιφάνειας τοιχοποιίας σε µια (1) πλήρη υδρορροή, σε ένα πλήρες κουφώµατος σιδήρου, σε 3,00τ.µ. από τα 
πανέλα κίκλιδωµάτων των κτηρίων κλινικών), στα σηµεία που θα του υποδειχθούν, έτσι ώστε αυτές να ταιριάζουν µε τις 
αποχρώσεις των τµηµάτων όψεων οι οποίες έχουν συντηρηθεί.   
 

Εργασία 5 (τιµολογείται ως τετραγωνικό µέτρο σε ορθή προβολή): Συντήρηση εξωτερικών επιφανειών σκυροδέµατος µε 
οξειδωµένο οπλισµό. Η εργασία αναλυτικά περιλαµβάνει: 

Aποκάλυψη του οξειδωµένου σιδηρού οπλισµού µε αποµάκρυνση/απόξεση του φουσκωµένου ή σαθρού σκυροδέµατος. 
Συγκέντρωση και άµεση αποµάκρυνση των µπάζων µετά το πέρας της κάθε ηµέρας εργασίας. Aφαιρείται όχι µόνο το 
αποσαθρωµένο αλλά και το ενανθρακωµένο σκυρόδεµα. Η εργασία αυτή προτείνεται να γίνει µε υδροβολή ή αλλιώς να 
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γίνει χειρωνακτικά (µε καλέµι) ώστε να αποκαλυφθεί το τµήµα του οπλισµού που βρίσκεται στην ενανθρακωµένη ζώνη. Το 
βάθος ενανθράκωσης εκτιµάται  σε 2 έως 3εκ από την επιφάνεια (τοπικά ίσως και περισσότερο). 
Καθαρισµός και τρίψιµο µε σιδερόβουρτσα του οπλισµού που αποκαλύπτεται. Πριν αρχίσουν οι επόµενες εργασίες, η 
τελικώς αποκαλυφθείσα επιφάνεια πρέπει να είναι απολύτως καθαρή. Ο πεπιεσµένος αέρας, αν χρησιµοποιηθεί για τον 
τελικό καθαρισµό της επιφάνειας, πρέπει να µην περιέχει λάδια από το συµπιεστή. Εµποτισµός της ανωτέρω επιφάνειας 
µε αναστολέα διάβρωσης ενδεικτικού τύπου Ceresit ή ενδεικτικού τύπου ISOMAT ή ενδεικτικού τύπου MAPEI ή Sika για 
την προστασία του οπλισµού από διαβρωτικούς παράγοντες. 
Πέρασµα του οπλισµού µε σταθεροποιητή σκουριάς, ενδεικτικού τύπουCeresit  ή  ενδεικτικού τύπου ΙSOMAT ή 
ενδεικτικού τύπου ΜΑPEΙ ή ενδεικτικού τύπου Sika,  µε τα κατάλληλα αντίστοιχα primer. H επάλειψη θα γίνει σε δύο χέρια 
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του υλικού αφήνοντας τον απαιτούµενο χρόνο ανάµεσα στις δύο στρώσεις (συνήθως 2-4 
ώρες). Το συνολικό πάχος  των δύο επικαλύψεων  πρέπει να είναι 3-4χιλ. 
Αποκατάσταση/επούλωση  των πληγωµένων  επιφανειών µε ειδική για το σκοπό αυτό ρητινούχο επισκευαστικό κονίαµα 
ενδεικτικού τύπου  ΙSOMATMegacret 40 (πρώτη στρώση) και ΙSOMAT Durocret (δεύτερη στρώση), χειρωνακτικά σε δύο 
στρώσεις ώστε να επιτευχθεί πρόσφυση µεταξύ τους και έως ότου σχηµατιστεί λεία επιφάνεια όµοια µε την αρχική µορφή 
της όψης. Ο σχηµατισµός του τελευταίου στρώµατος µπορεί να γίνει µε επισκευαστικό περισσότερο λεπτόκοκκο υλικό, 
απόλυτα συµβατό µε τη προηγούµενη στρώση. Στις περιπτώσεις σπασµένων ακµών (όπως π.χ στις προεξοχές ορισµένων 
ανοιγµάτων) αυτές αποκαθίστανται απολύτως στην αρχική τους µορφή. Γενικά η επιφάνεια πρέπει να είναι έτοιµη προς 
βαφή. 

Οι ποσότητες που αναφέρονται στον προϋπολογισµό είναι ενδεικτικές. Το Νοσοκοµείο έχει δικαίωµα µεταφοράς ποσοτήτων από τη µία 
εργασία στην άλλη, ανάλογα µε τις τρέχουσες ανάγκες του ή τον προγραµµατισµό του. Εργαλεία, µηχανισµοί, µηχανήµατα, ικριώµατα ή 
ανυψωτικά µηχανήµατα κάθε τύπου περιλαµβάνονται ρητώς στις υποχρεώσεις του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, καθώς και κάθε είδους παράπλευρη 
δαπάνη, όπως για παράδειγµα έξοδα προµήθειας, µεταφοράς, αποθήκευσης, παράπλευρων εργασιών κ.λ.π.  
 
Εργασία 6 (τιµολογείται ως τεµάχιο): Eπισκευή λουτρών. Τα λουτρά των θαλάµων λειτουργούν καθ΄όλο το 24ωρο, σε όλη τη διάρκεια του 
έτους, ενώ υφίστανται καθηµερινό καθαρισµό µε έντονα και διαβρωτικά καθαριστικά. Πρόσθετος επιβαρυντικός παράγοντας είναι η 
αρχική κατασκευή των λουτρών, µε λανθασµένες κατασκευαστικές επιλογές και κακοτεχνίες. Oι παραπάνω παράγοντες δρουν 
σωρρευτικά, µε σοβαρότερο πρόβληµα τη διαρροή ακαθάρτων από τα µαντεµένια σιφώνια. Επισηµαίνεται ότι κάθε είδους επέµβασης 
είναι εργασία δυσχερής και ιδιότροπη. Ο τεχνικός τρόπος αντιµετώπισης εξελίχθηκε µε βάση την εµπειρία που αποκτήθηκε κατά τις 
διάφορες επισκευές και τις προσαρµογές στον τρόπο λειτουργίας του Νοσοκοµείου. Τα λουτρά αυτά, όπως και τα υπόλοιπα του 
Νοσοκοµείου βρίσκονται σε επαφή µε µηχανολογικό shaft. Το shaft αυτό, µε τοιχώµατα από δροµικό τούβλο, ενσωµατώνει τις 
κατακόρυφες οδεύσεις των σωληνώσεων θερµάνσεως, οι οποίες πρώτα τοποθετήθηκαν και έπειτα εντοιχίστηκαν. Τα τοιχώµατα των 
λουτρών από τις τρεις πλευρές είναι από οπτοπλινθοδοµή, ενώ από την πλευρά του διαδρόµου από φέρον τοιχίο οπλισµένου 
σκυροδέµατος. Στον τυποποιηµένο εξοπλισµό κάθε λουτρού περιλαµβάνονται: 

Ντουζιέρα κεραµική 75Χ75εκ. υπερυψωµένη κατά περίπου 12 εκ. από το δάπεδο Γενικά βρίσκεται σε κακή κατάσταση 
(αντικαθίσταται µε δαπάνη του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ). 
Λεκάνη στερεωµένη στον τοίχο µε φλουσόµετρο κεντρικού δικτύου. Έχει διαπιστωθεί ότι πολλές φορές λόγω µικρών 
µετακινήσεων της λεκάνης από τους χρήστες, έχει διαταραχθεί η καλή επαφή της πίσω πλευράς µε το σωληνάκι 
έκπλυσης (δεν αντικαθίσταται). 
Νιπτήρα απλό στερεωµένο στον τοίχο, µε κεραµικό ραφάκι και επικαθήµενη µπαταρία (δεν αντικαθίσταται). 
Καθρέφτης 50Χ60εκ. και φωτιστικό σώµα µακρόστενο (δεν αντικαθίσταται).  
Στεγανή πρίζα, δύο µπουτόν κλήσης νοσηλεύτριας (δεν αντικαθίσταται). 
Καπάκι ανοξείδωτο 32X32εκ. πρόσβασης στο shaft (δεν αντικαθίσταται). 
Θερµαντικό σώµα χυτοσιδηρό πλακέ 80Χ80εκ. (δεν αντικαθίσταται) 
Πετσετοκρεµάστρα , γάντζοι και δισκάκι σαπουνιού (δεν αντικαθίσταται) . 
Χυτοσιδηρό σιφώνι βαρέως τύπου ανοιγόµενο (αντικαθίσταται) 
Κατά περίπτωση πρόσθετοι εξωτ. σωλήνες κλιµατισµού που συνδέονται µε το σιφώνι. (δεν αντικαθίσταται) 
µπαταρία νιπτήρα και ντουζιέρας (δεν αντικαθίσταται). 

Τα αρχικά πλακάκια των τοίχων είναι λευκά διαστάσεων 15Χ15εκ., στερεωµένα µε τσιµέντο και φτάνουν µέχρι ύψος περ. 2.14µ από το 
δάπεδο. Έχει διαπιστωθεί ότι κατά την τοποθέτηση, οι πλαστικοί βοηθητικοί σταυροί δεν αφαιρέθηκαν πριν την αρµολόγηση, µε 
αποτέλεσµα το αρµολόγηµα σε αυτά τα σηµεία να είναι ανεπαρκούς βάθους και ιδιαίτερα ευάλωτοι στην καταπόνηση και τα 
καθαριστικά. Πολλά από τα πλακίδια τοίχου έχουν αποκολληθεί µερικώς, µε αποτέλεσµα σε ολόκληρες περιοχές των τοίχων να 
ακούγεται χαρακτηριστικός «κούφιος» χτύπος σε κάθε κρούση. Τα πλακάκια δαπέδου έχουν διαστάσεις 11,5Χ24εκ. Η επιφάνειά τους 
είναι γενικά σε καλή κατάσταση, οι αρµοί όµως έχουν σε µεγάλο βαθµό διαβρωθεί και µαυρίσει.  
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Η κλίση του δαπέδου είναι περίπου 1% προς το σιφόνι. Στο κατώφλι της πόρτας κάθε λουτρού έχει τοποθετηθεί λεπτό µαρµαράκι, το 
οποίο διαχωρίζει τα κεραµικά πλακίδια από το δάπεδο του θαλάµου. Το ύψος µεταξύ δαπέδου θαλάµου και πλάκας σκυροδέµατος είναι 
περίπου 6εκ.  

Ο νιπτήρας αποχετεύεται απευθείας µε δικό του σωλήνα προς το shaft (δεν µεσολαβεί δηλαδή το σιφώνι δαπέδου). Η αποχέτευση της 
ντουζιέρας καταλήγει πρώτα στο σιφώνι δαπέδου και έπειτα στο shaft. Η λεκάνη είναι ειδικού τύπου (εκτός εµπορίου) και είναι κρεµαστή, 
πισωσίφωνη. Οι παροχές των ζεστών νερών γίνονται µε χαλκοσωλήνα περίπου ¾” , ενώ η παροχή των κρύων νερών µε σιδηροσωλήνα 
½”. 

Η ψευδοροφή (όπου δεν έχει αλλαχθεί) έχει πανέλα διαστάσεων 625Χ625χιλ., τα οποία σε συγκεκριµένα λουτρά είναι σε καλή 
κατάσταση. Στο κέντρο κάθε ψευδοροφής υπάρχει κυκλικό µεταλλικό στόµιο εξαερισµού (προσαγωγή), συνδεδεµένο µε εύκαµπτο 
µεταλλικό σωλήνα.  

Ενδέχεται κάποια από τα παραπάνω στοιχεία να διαφοροποιούνται, εφόσον το λουτρό έχει δεχτεί επεµβάσεις παλαιότερα. 

Παρατήρηση: τα ιδιαίτερα σηµεία που περιγράφονται στις παρακάτω εργασίες έχουν προκύψει µε βάση την εµπειρία του νοσοκοµείου 
από το γενικότερο πρόβληµα των λουτρών, και πρέπει να προσεχθούν ιδιαίτερα. 

Προεργασία. Κλείσιµο του νερού στο λουτρό (µε ευθύνη του αναδόχου να βρει τις κεντρικές βάνες εκάστης στήλης). Η 
θέση για τις κεντρικές βάνες σηµειώνονται επάνω στα πανέλα της ψευδοροφής, στο διάδροµο του υπογείου, αλλά γενικά 
απαιτεί διερεύνηση. Προσοχή: οι βάνες εντός του σάφτ είναι πεπαλαιωµένες.  

Αποξηλώσεις στοιχείων που θα επαναχρησιµοποιηθούν. Προσεκτική αποµάκρυνση λεκάνης, νιπτήρα, εταζέρας, 
φωτιστικού και όλων των στοιχείων τα οποία θα επαναχρησιµοποιηθούν και φύλαξή τους. Σε περίπτωση που αυτά 
σπάσουν από υπαιτιότητα του αναδόχου αντικαθίστανται. Παρατήρηση: τυχόν ραγισµένες λεκάνες και νιπτήρες 
αναφέρονται στον επιβλέπονται εγκαίρως.  

Αποξήλωση δαπέδου. Αποξήλωση του υπάρχοντος δαπέδου από κεραµικά πλακίδια, καθώς και του οποιουδήποτε 
υποστρώµατος. Σε περίπτωση που έχει γίνει παλαιότερη επισκευή, η αποξήλωση θα γίνει µε ιδιαίτερη προσοχή. 

 Αποξήλωση πλακιδίων τοίχου. Αποξήλωση όλων των πλακιδίων σε όλους τους τοίχους σε όλο το ύψος και αποκοµιδή 
των µπάζων. ∆ιάνοιξη ικανής οπής στο shaft (περίπου 0.40Χ0.60 ή και µεγαλύτερης εάν απαιτηθεί) έτσι ώστε να γίνει η 
αντικατάσταση του σωλήνα του καλοριφέρ (βλ.παρακάτω) µε πιθανή προσωρινή εξαγωγή της λεκάνης. Ακολουθεί 
διάστηµα µίας εργάσιµης ηµέρας κατά το οποίο αφήνεται να στεγνώσει καλά το πάτωµα. Εάν το σωληνάκι είναι σε καλή 
κατάσταση αφήνεται στη θέση του, αλλιώς αντικαθίστανται όπως περιγράφεται στις επόµενες παραγράφους. 

Αντικατάσταση ψευδοροφών. Εφόσον ο σκελετός της ψευδοροφής δεν είναι διαστάσεων 60Χ60 εκ., καθαίρεσή του και 
αντικατάσταση µε νέο τυποποιηµένο σκελετό 60Χ60εκ, γαλβανισµένο µε βαφή φούρνου. Τα στόµια εξαερισµού θα 
φυλαχτούν και θα επανατοποθετηθούν. Σε κάθε περίπτωση ελέγχονται οι πλάκες των ψευδοροφών.  

Υδραυλικές εργασίες. Αντικατάσταση των σωληνώσεων αποχέτευσης νιπτήρα και ντουζιέρας, που οδηγούν στο σιφώνι. 
Έλεγχος των χαλκοσωλήνων παροχής νερού σε ντουζιέρα και νιπτήρα. Aφαίρεση του υφιστάµενου µαντεµένιου σιφονιού 
όπου αυτό υπάρχει. Στην οπή που θα εµφανιστεί τοποθετείται το νέο σιφώνι µε τρόπο που ο πάτος του να έρχεται 1-2 εκ. 
κάτω από την επιφάνεια της πλάκας. Αυτό γίνεται για να υπάρχει επαρκές περιθώριο για να δοθούν οι κλίσεις. 
Τσιµεντάρισµα και εγκιβωτισµός του σιφονιού, µε τη χρήση αν είναι απαραίτητο ελαφρού οπλισµού. Τρίψιµο και γενικά 
εξοµάλυνση της επιφάνειας της πλάκας και της ζώνης αναδίπλωσης προκειµένου να γίνει σωστά η τοποθέτηση του 
µολυβιού. Εάν το αρχικό σιφώνι έχει αντικατασταθεί, επανέλεγχος του. Προσοχή: Η σχάρα των σιφονιών πρέπει να είναι 
βιδωτή και όχι κουµπωτή. Το νέο σιφώνι θα είναι τύπου Valsir Φ50 µε ανοξείδωτο σκαράκι Φ120 βαρέως τύπου, 
σύµφωνα µε τα πρότυπα του ΕΛΟΤ, της απολύτου εγκρίσεως της Τεχνικής Υπηρεσίας. Το σχαράκι θα πρέπει να είναι 
βιδωτό (όχι κουµπωτό) έτσι ώστε να βγαίνει εύκολα για τη συντήρηση. Αντικατάσταση τµήµατος σωλήνα 
παροχής/επιστροφής καλοριφέρ στο σηµείο που ενώνεται µε τις κατακόρυφες στήλες, µε σωλήνα µισής ίντσας µαύρης 
βαρέως τύπου, άνευ ραφής, της εγκρίσεως της Τεχνικής Υπηρεσίας. Το σωληνάκι αυτό να µονώνεται µε αρµαφλέξ, ενώ η 
γείωση που υπάρχει θα πρέπει να αποκαθίσταται σε περίπτωση ζηµιάς της µε καινούριο σφικτήρα  

Παρατήρηση: σε περίπτωση που το σιφόνι και οι σωληνώσεις έχουν ήδη αντικατασταθεί από παλαιότερη επισκευή, 
ελέγχεται η κατάστασή τους, χωρίς αυτή η εργασία να τιµολογείται ιδιαίτερα.  

Αντικατάσταση της ντουζιέρας µε νέα εξολοκλήρου κεραµική α΄ διαλογής ύψους περίπου 13εκ., τοποθετηµένη µε στέρεο 
τρόπο και εγκιβωτισµένη µε τούβλα σε υπόστρωµα άµµου ποταµίσιας, πάνω από τη στρώση µολυβιού, έτσι ώστε το 
χείλος της να µην είναι ψηλότερα από 15εκ. σε σχέση µε το δάπεδο. 
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Σεγάνωση. Εξοµάλυνση της επιφάνειας µε τσιµεντοειδές µονωτικό υλικό και επάλειψη µε ελαστοµερές υλικό 
πολυουραιθανικής βάσεως για την προστασία της κάτω επιφάνειας του µολυβιού. Κυρίως στεγάνωση του δαπέδου του 
λουτρού µε στεγανολεκάνη από µολύβι πάχους 2χιλ., το οποίο θα σηκώνεται περιµετρικά σε ύψος περ. 20εκ. (µέχρι 
δηλαδή την πρώτη στρώση πλακιδίων περίπου). Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην περιοχή ντουζιέρας, όπου το µολύβι 
θα ανασηκωθεί κατά 60εκ, στην περιοχή λεκάνης, όπου το µολύβι θα καλύπτει περιµετρικά τις σωλήνες καθώς και στις 
εξέχωσες/εισέχουσες γωνίες του δαπέδου. Για κάθε λουτρό θα χρησιµοποιούνται τουλάχιστον δύο ολόκληρα φύλλα 
µολυβιού σε πλάτος (1+1µέτρο), ενώ οι ανασηκώσεις θα γίνονται όπου είναι δυνατόν µε το ίδιο φύλλο. Σε περίπτωση 
που είναι αναγκαία η συγκόλληση νέου φύλλου, θα υπάρχει αλληλοεπικάλυψη τουλάχιστον 10εκ. Στην περιοχή του 
σιφωνιού θα διαµορφωθεί αναδίπλωση/λαιµός ο οποίος θα εισχωρεί καλά µέσα στο σιφώνι. Όλη η πάνω επιφάνεια θα 
περαστεί µε ειδικό µίνιο για µολύβι, για την αποφυγή ψωρίασης από τα αλκαλικά και όξινα καθαριστικά ή άλλο 
κατάλληλο επαλειφόµενο στεγανωτικό κονίαµα.  
Τσιµεντοκονία. Στρώση ρύσεων µε τσιµεντοκονία πάχους 4-5εκ. το πολύ και δηµιουργία ρύσεων. Η τσιµεντοκονία θα 
υπολογιστεί µε τρόπο που η τελική επιφάνεια δαπέδου να δηµιουργεί ανισοσταθµία 0.5-1 εκ. το πολύ στο µαρµάρινο 
κατώφλι, και από εκεί και πέρα κλίση περίπου 1εκ. - 1.2εκ (το λιγότερο) στα 1.20µ (0.8%-1%) Σχολαστικός έλεγχος της 
στεγάνωσης. (δεν τιµολογείται ιδιαίτερα) 
Πλακίδια δαπέδου, νέα. Τοποθέτηση πλακιδίων δαπέδου µε ειδική κόλλα πρόσφυσης α΄ ποιότητος και πλήρωση των 
αρµών µε ειδικό εποξειδικό αρµόστοκο πληρώσεως, συµβατό µε τα κεραµικά πλακίδια, σε χρώµα επιλογής της 
υπηρεσίας. Τα πλακάκια που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι ενδεικτικού τύπου Casalgrande Padana, πανοµοιότυπα (σε 
διαστάσεις, πάχος, µηχανικές ιδιότητες, σύνθεση, χρώµα κλπ), µε αυτά που τοποθετήθηκαν σε παλαιότερες επισκευές, 
(δηλαδή Group4, απορροφ. <0,05%, αντοχή 60Ν/mm2, οξύµαχα, αντοχή σε ολίσθηση 0,54) αντιολιθηρά κεραµικά 
οξύµαχα πλακίδια τύπου klinker α΄ διαλογής, πάχους 9-12mm, της απολύτου εγκρίσεως της υπηρεσίας. Η επίβλεψη έχει 
δικαίωµα να ζητήσει την κατασκευή δείγµατος δαπέδου πλήρους λουτρού ως υπόδειγµα. (Εργασία στον 
προϋπολογισµό_6) 
Πλακίδια τοίχου, νέα Εξοµάλυνση τοίχων µετά την αποξήλωση των υφισταµένων πλακιδίων µε τοπικό σοβάντισµα. Το 
τσιµέντο συγκόλλησης των παλιών πλακιδίων αφήνεται στη θέση του εφόσον είναι στθερό, τα τυχόν σαθρά κοµµάτια 
όµως αποµακρύνονται. Επειδή το µολύβι θα καταλάβει στο ανασήκωµά του ορισµένος πάχος, πρέπει η κάτω ζώνη των 
τοίχων να τριφτεί και να εξοµαλυνθεί σχολάστικά, ενώ η υπερκείµενη επιφάνεια να παχυνθεί τόσο έτσι ώστε η τελική 
επιφάνεια των πλακιδίων να είναι οµοιόµορφη. Επενδύσεις τοίχων µε κεραµικά πλακίδια τοίχου 20Χ20 λευκά α΄ 
ποιότητας, µε αφαίρεση των σταυρών τοποθέτησης, λαµβάνοντας υπόψιν τα σταθερά στοιχεία του χώρου (πρίζες, 
διακόπτες, σωλήνες κλπ). Μερεµέτια και κάθε είδους µικροεργασίες που σκοπό έχουν την αρτιότερη εµφάνιση και 
λειτουργικότητα του έργου. Αντικατάσταση ψευδοροφών. Τοποθέτηση νέας ψευδοροφής, ίδιου τύπου µε την υφιστάµενη, 
αλλά διαστάσεων πανέλων 60Χ60εκ. Τα πανέλα θα είναι λείας επιφάνειας, άνθυγρα, ελαφριά και αντιµικροβιακά. Ο 
σκελετός θα είναι αλουµινίου ηλεκτροστατικής βαφής. Επανατοποθέτηση στοµίων εξαερισµού. (Εργασία στον 
προϋπολογισµό_3) 
Ανακαίνιση χρωµατισµών. Bάψιµο τοίχων λουτρού, του θερµαντικού σώµατος και των σωλήνων του µε ντούκο νερού 
Καθαρισµός των λουτρών από µπάζα και οικοδοµική σκόνη και παράδοσή τους σε πλήρη λειτουργία (δεν τιµολογείται 
ιδιαίτερα). 
Επανατοποθέτηση των ειδών υγιεινής και κάθε είδους το οποίο αποξηλώθηκε και φυλάχθηκε για να 
επαναχρησιµοποιηθεί. Έλεγχος της στεγάνωσης της λεκάνης κατά την τοποθέτηση, µε αλλαγή τυχόν φθαρµένης φλάντζας 
και σχολαστικού σιλικοναρίσµατος. Μερεµέτια παντός είδους (στερέωση γάντζων, καζανάκια, στοκαρίσµατα, σιλικόνες 
κλπ) και αποκατάσταση τυχόν ζηµιών που έχουν προκληθεί σε γειτονικά δοµικά στοιχεία (δεν τιµολογείται ιδιαίτερα) 
Σε περίπτωση που σε κάποιο λουτρό δεν αποπερατωθεί το σύνολο των εργασιών, λαµβάνεται ποσότητα µικρότερη του 
ενός τεµαχίου, θεωρώντας τα εξής ποσοστά συµµετοχής κάθε παραπάνω εργασίας, όπως προκύπτει από παλαιότερες 
επισκευές: Αποξηλώσεις 4%, Στεγάνωση 33%, τσιµεντοκονία 5%, επίστρωση δαπέδου µε πλακίδια 15%, επένδυση 
τοίχου µε πλακίδια 30%, αντικατάσταση ψευδοροφής 5%, υδραυλικές εγκαταστάσεις 8%  
Περιγραφή κύκλου εργασιών στεγάνωσης σε πραγµατικό χρόνο  
Αριθµούνται οι εργάσιµες ηµέρες, κατά τις οποίες γίνονται κρίσιµες εργασίες στεγάνωσης και κατά τις οποίες το λουτρό 
δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί.  

Προεργασία  
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Προηγείται συνεννόηση µε την προϊστάµενη της κλινικής κατόπιν ενεργειών του αναδόχου. 

1η εργάσιµη ηµέρα – ΕΝΤΟΝΗ ΟΧΛΗΣΗ 

Κλείσιµο στήλης καλοριφέρ µε ευθύνη του αναδόχου. 

Αφαίρεση στοιχείων που θα επαναχρησιµοποιηθούν (εταζέρες, λεκάνη κλπ.) και αποθήκευσή τους. 
Αποξήλωση των στοιχείων που περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή (δάπεδο, πλακάκια τοίχου, 
ντουζιέρα κλπ.). Αποµάκρυνση µπάζων και σκούπισµα 

2η εργάσιµη µέρα – ΜΕΤΡΙΑ ΟΧΛΗΣΗ 

Εργασία υδραυλικού: τσιµεντάρισµα και τοποθέτηση σιφωνιού 

3η εργάσιµη ηµέρα 

Στέγνωµα λουτρού από συσσωρευµένες υγρασίες 

4η εργάσιµη µέρα – ΜΕΤΡΙΑ ΟΧΛΗΣΗ 

Τσιµεντοειδές πάνω από την επιφάνεια πλάκας οπλ.σκυροδέµατος, αντικατάσταση υδραυλικών, 
τοποθέτηση µολυβιού Αντικατάσταση υδραυλικών 

5η εργάσιµη µέρα – ΜΕΤΡΙΑ ΟΧΛΗΣΗ 

Τελείωµα τοποθέτησης φύλλων µολυβιού , τοποθέτηση ντουζιέρας και λοιπές εργασίες υδραυλικού 
Αντικατάσταση υδραυλικών 

6η εργάσιµη µέρα 

Ηµέρα «µπαλαντέρ»  

7η εργάσιµη µέρα 

Εργασίες πλακά-τσιµεντοκονίες δαπέδου 

8η εργάσιµη µέρα 

Στέγνωµα τσιµεντοκονίας 

9η εργάσιµη µέρα 

Εργασίες πλακά: τοποθέτηση πλακιδίων δαπέδου και τοίχου – αρµολόγηση 

10η εργάσιµη µέρα 

Στέγνωµα  

11η εργάσιµη µέρα 

Παράδοση του λουτρού προς χρήση 

 

Απαγορεύεται να αφήνονται λουτρά ηµιτελή, δηλαδή θα πρέπει να ολοκληρώνονται όλες οι εργασίες ανά λουτρό προτού αυτό παραδοθεί 
προς χρήση.  
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Παρακάτω παρατίθεται ο Προϋπολογισµός, στον οποίο εµφανίζονται οι εκτιµώµενες ποσότητες. 
 

ΑΡΘΡΟ 
4  ΥΛΙΚΑ- 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ είναι υποχρεωµένος να προµηθεύσει τα υλικά για οποιαδήποτε εργασία απαιτηθεί για τη συντήρηση του κτηρίου και 
η οποία εµπίπτει στις συµβατικές του υποχρεώσεις. Ειδικώς για έκτακτες, εκτεταµένες και σύνθετες εργασίες που δεν καλύπτονται από 
την έννοια της συντήρησης και τα όσα αναφέρονται στο Άθρο 3, αλλά οι οποίες τεκµηριωµένα κρίνονται από τον ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ ή τη 
∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ως αναγκαίες για την ασφάλεια και οµαλή λειτουργία του Νοσοκοµείου, τα υλικά επιβαρύνουν  το 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. Σε παρόµοιες περιπτώσεις, εξειδικευµένα και συγκεκριµένα υλικά που τεκµηριωµένα αφορούν την ασφάλεια και οµαλή 
λειτουργία του Νοσοκοµείου µπορεί να προµηθεύσει ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ, αφαιρώντας το κόστος από τις εργασίες, έπειτα από τη σύνταξη 
σχετικού πρωτοκόλλου. Όλα τα είδη και υλικά που ενσωµατώνει ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ στο έργο θα είναι α΄ ποιότητας, παραγωγής χωρών 
Ε.Ε, µε αντίστοιχη σήµανση. Η Τεχνική Υπηρεσία έχει δικαίωµα να ζητήσει οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες κρίνει απαραίτητες 
για τα προσφερόµενα είδη, συµπεριλαµβανοµένων και δειγµάτων, σε οποιοδήποτε στάδιο της παραγγελίας και εφαρµογής των υλικών. 
Όλα τα είδη και υλικά θα είναι γενικά της απολύτου εγκρίσεως της Τεχνικής Υπηρεσίας. Η Τεχνική Υπηρεσία έχει δικαίωµα απόρριψης 
υλικών εφόσον κρίνει ότι σε σχέση µε τα υλικά που έχουν χρησιµοποιηθεί στις µέχρι τώρα επισκευές είναι α) ασύµβατα, β) κατώτερης 
ποιότητας. Επιπλέον ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ είναι υποχρεωµένος να παρέχει, ιδίως για την εργασία συντήρησης των εξωτερικών όψεων και 
χωρίς πρόσθετη αποζηµίωση όλα τα παρακάτω: α) ικριώµατα 500τ.µ. β) καλαθοφόρο ανυψωτικό όχηµα  γ) φορτωτάκι, δ) φορτηγό 
αυτοκίνητο, ε) προκατασκευασµένο οικίσκο για αποθήκευση υλικών και εργαλείων του καθ'όλη τη διάρκεια της σύµβασης. 
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ΑΡΘΡΟ 5 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ-ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ, πέραν των όσων ορίζονται στο Άρθρο 4 για τα υλικά υποχρεούται να εφοδιάσει το προσωπικό του µε τα 
απαραίτητα εργαλεία, όργανα, συσκευές και γενικά τα απαραίτητα µέσα που απαιτούνται για την εργασία του.  
Τα απαιτούµενα αναλώσιµα υλικά για τις επισκευές όπως και τα ανταλλακτικά και εργαλεία που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου 
(πλην των περιπτώσεων βλαβών από υπαιτιότητα του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ) προµηθεύονται µε µέριµνα και ευθύνη του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, της 
σχετικής δαπάνης βαρύνουσας τον ίδιο.  
Η συγκέντρωση και αποκοµιδή τυχόν µπάζων βαρύνει τον ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ και γι΄αυτό το λόγο προµηθεύει προς τον ΑΝΑ∆ΟΧΟ κατάλληλο 
κάδο συγκέντρωσής τους. Μετά το πέρας του ωραρίου εργασίας ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ οφείλει να καθαρίζει τους χώρους εργασίας από 
υπολείµµατα υλικών και υλικών συσκευασίας και συγκεντρώνει όλα τα υλικά και εργαλεία σε ασφαλισµένο χώρο. Το Νοσοκοµείο δεν 
διαθέτει ειδικό χώρο για το σκοπό αυτό.  
 
ΑΡΘΡΟ 6 ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ειδοποιείται εγγράφως για την ηµεροµηνία έναρξης των εργασιών και την εγκατάστασή του.  
Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ αναλαµβάνει την υποχρέωση να διαθέσει το απαιτούµενο προσωπικό για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών 
συντήρησης σύµφωνα µε τις οδηγίες της ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ, των κατασκευαστών, τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης, τους 
κανονισµούς του Ελληνικού κράτους, τις διατάξεις των Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας, ∆ΕΗ, ΟΤΕ, ∆ΕΥΑΗ κλπ. ή συµπληρωµατικά τους 
κανονισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ξένων τεχνολογικά προηγµένων χωρών. 

Το προσωπικό του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ θα τηρεί όλους τους κανόνες λειτουργίας των ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, θα εκτελεί 
τις απαραίτητες εργασίες για την πρόληψη και αποκατάσταση ζηµιών, εργαζόµενο κατά το Νόµο καθοριζόµενο ωράριο.  

Γενικότερα το προσωπικό του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ είναι υποχρεωµένο να εκτελεί όλες τις εργασίες και ενέργειες εκείνες που απαιτούνται για 
την σωστή συντήρηση και λειτουργία των ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ του Νοσοκοµείου και γενικά θα συµβάλει στην τεχνική 
υποστήριξη του Νοσοκοµείου υπό την ∆ιοίκηση και καθοδήγηση της ∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. 
 
ΑΡΘΡΟ 7 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ είναι υποχρεωµένος να έχει στη διάθεση της υπηρεσίας σε καθηµερινή βάση: 

� α) τουλάχιστον τρεις τεχνίτες γενικών καθηκόντων σε ότι αφορά την επισκευή και συντήρηση των καθορισµένων στο Άρθρο 1 
δοµικών εγκαταστάσεων οι οποίοι θα διαθέτουν αντίστοιχη εµπειρεία στις εργασίες για την επισκευή και συντήρηση των 
εγκαταστάσεων αυτών. Ο ένας από αυτούς θα έχει τη γενική εποπτεία για λογαριασµό του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και πέραν των 
καθηκόντων συντονισµού και ελέγχου του συνεργείου θα αποτελεί τον ενδιάµεσο κρίκο ανάµεσα στον ΑΝΑ∆ΟΧΟ και τη 
∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. 

β) έναν επιβλέποντα Μηχανικό ως  υπεύθυνο και επιτόπου των έργων, µε αποδεδειγµένη εµπειρία σε ανάλογες δραστηριότητες σε 
µονάδες παροχής υγείας δηµοσίου, αξίας κατά µέσο όρο την τελευταία πενταετία, τουλάχιστον τόσης όσης το 1/3 της παρούσας 
προκήρυξης. 
γ) Η Τεχνική Υπηρεσία έχει δικαίωµα να ζητήσει την παρουσία έως και εννέα (9) τεχνιτών σε καθηµερινή βάση, εάν κρίνει ότι ο αριθµός 
αυτός είναι απαραίτητος για την ταχεία και ασφαλή περαίωση εργασιών, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις επισκευές λουτρών και όψεων.  
 

ΑΡΘΡΟ 8 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ - ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Το προσωπικό µε ευθύνη του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ θα είναι άριστα εκπαιδευµένο, υψηλού επιπέδου εµπειρίας και γνώσεων και θα έχει τα 
απαραίτητα εργαλεία,  ώστε να µπορεί ανά πάσα στιγµή να επέµβει για την αποκατάσταση οποιουδήποτε προβλήµατος έχει  προκύψει. 
Ο Ανάδοχος για την αµοιβή του προσωπικού του επί ποινή απόρριψης θα τηρεί τις συλλογικές συµβάσεις και την ισχύουσα νοµοθεσία. 
Το προσωπικό του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ σε συνεργασία µε το προσωπικό του ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ θα καλύπτουν την συντήρηση του των δοµικών 
εγκαταστάσεων & εξοπλισµού τους εντός του ωραρίου εργασίας τους, για όλες τις ηµέρες της εβδοµάδος . 

Η λειτουργία σε 24ωρη βάση κινητού τηλεφώνου για τον Ανάδοχο είναι υποχρεωτική. 
Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ οφείλει να αποµακρύνει από το εργοτάξιο αµέσως µέλος του προσωπικού που κρίνεται ως ακατάλληλο ή δείχνει 
αµέλεια ασυγχώρητη ως προς τα καθήκοντά του ή συµπεριφέρεται άπρεπα και να µην επαναπροσλάβει τούτο σε οποιαδήποτε εργασία 
που να έχει σχέση µε το Έργο χωρίς την συγκατάθεση της ∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. Το δικαίωµα του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ουδόλως 
απαλλάσσει τον ΑΝΑ∆ΟΧΟ της πλήρους ευθύνης τους προς την ποσοτική και ποιοτική επάρκεια του προσωπικού του. 
Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ οφείλει επίσης να αντικαθιστά άµεσα οποιοδήποτε µέλος του προσωπικού του σε περίπτωση απουσίας του, που 
οφείλεται σε ασθένεια ή άλλες έκτακτες περιπτώσεις απουσίας του, µε άλλο αντίστοιχης ειδικότητος και προσόντων το οποίο θα τυγχάνει 
της έγκρισης της Υπηρεσίας.  
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν αντικαθιστά άµεσα το προσωπικό που απουσιάζει στις περιπτώσεις που αναφέρονται παραπάνω, 
θα ξεκινά η διαδικασία έκπτωσης του και ταυτόχρονα θα παρακρατείται το ποσό των ογδόντα (80) ευρώ για κάθε ηµέρα και για κάθε 
τεχνίτη.  
Το προσωπικό του Αναδόχου θα απασχολείται όλες τις ηµέρες του επταηµέρου, και οποιεσδήποτε ώρες κριθεί αναγκαίο από την 
υπηρεσία, για την ορθή και εύρυθµη λειτουργία των ιατρικών τµηµάτων του ΠΑΓΝΗ, και θα καθορίζεται αναλόγως της ανάγκης και ο 
αριθµός των εργαζοµένων του εργολάβου (κατ΄ελάχιστον τρία άτοµα ανά ηµέρα). 
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  Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεούται να εξασφαλίσει όλες τις απαραίτητες άδειες από οργανισµούς κοινής ωφελείας, άδειες κυκλοφορίας 
οχηµάτων κ.λ.π. όπου παρόµοιες άδειες απαιτούνται. 
Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεούται να τηρεί καθηµερινά παρουσιολόγιο το οποίο θα προσκοµίζει κάθε πρωί στη Γραµµατεία της  
∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. 
 
Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ τηρεί υποχρεωτικώς ηµερολόγιο εργασίας στο οποίο θα αναγράφονται: 
 

α) ο αριθµός και η ειδικότητα των ατόµων που απασχολήθηκαν  
β) ο εξοπλισµός που χρησιµοποιήθηκε, η θέση και το είδος εργασιών που έγιναν 
γ) η κατανάλωση των υλικών & η παραλαβή υλικών 
δ) οι εντολές της ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ προς τον ΑΝΑ∆ΟΧΟ 

ε) οι αιτήσεις του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ προς την ΕΠΙΒΛΕΨΗ 
στ) η πρόοδος εργασίας & τυχόν καθυστερήσεις  
ζ) οι συνθήκες του έργου & κάθε παρατήρηση σχετική µε το έργο 

Το ηµερολόγιο συµπληρώνεται καθηµερινά. Η Επίβλεψη επιθεωρεί το ηµερολόγιο και συµπληρώνει εντολές και παρατηρήσεις. Ο 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ οφείλει να παρέχει ψηφιακή φωτογραφική τεκµηρίωση των διαφόρων εργασιών σε αντιπροσωπευτικά στάδια τους, την 
οποία κοινοποιεί προς την ΕΠΙΒΛΕΨΗ σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Το ηµερολόγιο µπορεί να τηρείται και σε ψηφιακή (εκτυπώσιµη) 
µορφή, σε τύπο αρχείου ο οποίος θα καθοριστεί από την ΕΠΙΒΛΕΨΗ 
 

ΑΡΘΡΟ 9 ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ– ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ 
Γενικώς για την οικονοµική, χρηµατοοικονοµική επάρκεια και τεχνική ικανότητα του προσφέροντος ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο 
άρθρο 75 και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙ - “Αποδεικτικά µέσα για τα κριτήρια επάρκειας” του Ν 4412, ΦΕΚ Α΄147/8-8-2016 (σελ. 8078 
∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών): 

Ν 4412, ΦΕΚ Α΄147/8-8-2016  - Άρθρο 75 Κριτήρια επιλογής (άρθρο 58 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) 
1. Τα κριτήρια επιλογής µπορεί να αφορούν: 

α) την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας, 
β) την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια, 
γ) την τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα. 

Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να επιβάλλουν στους οικονοµικούς φορείς ως απαιτήσεις συµµετοχής µόνο τα κριτήρια που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2, 3 και 4. Οι αναθέτουσες αρχές περιορίζουν τις όποιες απαιτήσεις συµµετοχής σε εκείνες 
που είναι απαραίτητες ώστε να διασφαλίζεται ότι ο υποψήφιος ή ο προσφέρων διαθέτει τις εκ του νόµου απαιτούµενες 
προϋποθέσεις, τις χρηµατοοικονοµικές δυνατότητες, καθώς και τις τεχνικές και επαγγελµατικές ικανότητες για την εκτέλεση της 
υπό ανάθεση σύµβασης. Όλες οι απαιτήσεις σχετίζονται και είναι ανάλογες µε το αντικείµενο της σύµβασης. 
2. Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας, οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να 
απαιτούν από τους οικονοµικούς φορείς να είναι εγγεγραµµένοι σε ένα από τα επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που 
τηρούνται στο κράτος - µέλος εγκατάστασής τους, όπως περιγράφεται στο Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α΄ ή να 
ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτηµα αυτό. 
Στις διαδικασίες σύναψης συµβάσεων υπηρεσιών, εφόσον οι οικονοµικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να 
είναι µέλη συγκεκριµένου οργανισµού για να µπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, η 
αναθέτουσα αρχή µπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι µέλη του εν λόγω 
οργανισµού. 
Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων που εκδίδεται µετά από γνώµη του Τεχνικού Επιµελητηρίου 
Ελλάδος ή µε κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων και του κατά περίπτωση αρµόδιου 
Υπουργού, που εκδίδεται µετά από γνώµη επιτροπής που συστήνουν και στην οποία εκπροσωπούνται τα οικεία 
επαγγελµατικά επιµελητήρια, προσδιορίζεται το αντικείµενο κάθε κατηγορίας µελέτης του Παραρτήµατος I του Προσαρτήµατος 
Γ΄. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η αντιστοιχία κάθε κατηγορίας µελέτης µε το επιστηµονικό πεδίο απασχόλησης των 
εγγεγραµµένων στο «Μητρώο Μελετητών», καθώς και στο «Μητρώο Γραφείων Μελετών» του Παραρτήµατος ΧI του 
Προσαρτήµατος Α΄, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, µε γνώµονα την εφαρµογή του Κανονισµού ΕΚ 2195/2002. Με όµοια 
απόφαση µπορούν να διαιρούνται ή ενοποιούνται εν γένει οι παραπάνω κατηγορίες.  
3. Όσον αφορά την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια, οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να επιβάλλουν απαιτήσεις 
που να διασφαλίζουν ότι οι οικονοµικοί φορείς διαθέτουν την αναγκαία οικονοµική και χρηµατοδοτική ικανότητα για την 
εκτέλεση της σύµβασης. Για το σκοπό αυτόν, οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να απαιτούν ειδικότερα από τους οικονοµικούς 
φορείς, να έχουν έναν ορισµένο ελάχιστο ετήσιο κύκλο εργασιών, συµπεριλαµβανοµένου ορισµένου ελάχιστου κύκλου 
εργασιών στον τοµέα δραστηριοτήτων που καλύπτεται από τη σύµβαση. Επίσης, οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να 
απαιτούν από τους οικονοµικούς φορείς να παρέχουν πληροφορίες σχετικά µε τους ετήσιους λογαριασµούς, παρουσιάζοντας 
την αναλογία, ιδίως, στοιχείων ενεργητικού και παθητικού. Μπορούν επίσης να απαιτούν κατάλληλο επίπεδο ασφαλιστικής 
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κάλυψης έναντι επαγγελµατικών κινδύνων. 
Ο ελάχιστος ετήσιος κύκλος εργασιών που απαιτείται να έχουν οι οικονοµικοί φορείς δεν υπερβαίνει το διπλάσιο της 
εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης, εκτός από δεόντως αιτιολογηµένες περιπτώσεις, όπως σχετικά µε τους ειδικούς κινδύνους 
που αφορούν τη φύση των έργων, των υπηρεσιών ή των αγαθών. Η αναθέτουσα αρχή αναφέρει τους βασικούς λόγους για 
την απαίτηση αυτή στα έγγραφα της σύµβασης ή στη χωριστή έκθεση που προβλέπεται στο άρθρο 341. 
Η αναλογία, ενδεικτικά, στοιχείων ενεργητικού και παθητικού µπορεί να λαµβάνεται υπόψη όταν η αναθέτουσα αρχή 
προσδιορίζει τις µεθόδους και τα κριτήρια της συνεκτίµησης αυτής στα έγγραφα της σύµβασης. Οι µέθοδοι και τα κριτήρια 
αυτά χαρακτηρίζονται από διαφάνεια, αντικειµενικότητα και αποφυγή διακρίσεων. 
Όταν µια σύµβαση υποδιαιρείται σε τµήµατα, το παρόν άρθρο εφαρµόζεται σε σχέση µε κάθε επιµέρους τµήµα. Εντούτοις, η 
αναθέτουσα αρχή µπορεί να καθορίζει τον ελάχιστο ετήσιο κύκλο εργασιών που πρέπει να έχουν οι οικονοµικοί φορείς ανά 
οµάδες τµηµάτων, αν ανατεθούν στον ανάδοχο περισσότερα τµήµατα που πρέπει να εκτελεστούν ταυτοχρόνως. 
Εάν οι συµβάσεις βάσει συµφωνίας-πλαίσιο πρόκειται να ανατεθούν µετά από προκήρυξη νέου διαγωνισµού, η µέγιστη 
απαίτηση ετήσιου κύκλου εργασιών που αναφέρεται στο πέµπτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου υπολογίζεται βάσει του 
αναµενόµενου µέγιστου µεγέθους των συγκεκριµένων συµβάσεων που θα εκτελεστούν ταυτοχρόνως ή , εάν αυτό δεν είναι 
γνωστό, βάσει της εκτιµώµενης αξίας της συµφωνίας-πλαίσιο. Στην περίπτωση δυναµικών συστηµάτων αγορών, η µέγιστη 
απαίτηση ετήσιου κύκλου εργασιών που αναφέρεται στο πέµπτο εδάφιο υπολογίζεται βάσει του αναµενόµενου µέγιστου 
µεγέθους των συγκεκριµένων συµβάσεων που πρόκειται να ανατεθούν στο πλαίσιο του εν λόγω συστήµατος. 
4. Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα, οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να επιβάλλουν απαιτήσεις που να 
εξασφαλίζουν ότι οι οικονοµικοί φορείς διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους και την εµπειρία για 
να εκτελέσουν τη σύµβαση σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας. 
Οι αναθέτουσες αρχές µπορεί να απαιτούν ειδικότερα από τους οικονοµικούς φορείς, να διαθέτουν ικανοποιητικό επίπεδο 
εµπειρίας, αποδεικνυόµενο µε κατάλληλες συστάσεις από συµβάσεις που έχουν εκτελεστεί κατά το παρελθόν. Μια 
αναθέτουσα αρχή µπορεί να θεωρεί ότι ένας οικονοµικός φορέας δεν διαθέτει τις απαιτούµενες επαγγελµατικές ικανότητες εάν 
διαπιστώσει ότι ο οικονοµικός φορέας έχει συγκρουόµενα συµφέροντα που ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την εκτέλεση 
της σύµβασης. 
Στο πλαίσιο διαδικασιών σύναψης σύµβασης προµηθειών για τις οποίες απαιτούνται εργασίες τοποθέτησης ή εγκατάστασης, 
παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων, η επαγγελµατική ικανότητα των οικονοµικών φορέων να παράσχουν αυτή την 
υπηρεσία ή να εκτελέσουν την εγκατάσταση ή τα έργα µπορεί να αξιολογείται βάσει της τεχνογνωσίας τους, της 
αποτελεσµατικότητας, της εµπειρίας και της αξιοπιστίας τους. 
5. Οι αναθέτουσες αρχές αναφέρουν τις απαιτούµενες προϋποθέσεις συµµετοχής που µπορεί να εκφράζονται ως ελάχιστα 
επίπεδα ικανότητας, καθώς και τα κατάλληλα αποδεικτικά µέσα, στην προκήρυξη σύµβασης ή στην πρόσκληση 
επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος. 
Ν 4412, ΦΕΚ Α΄147/8-8-2016  - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑXII - ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑΕΠΙΛΟΓΗΣ (σελ. 8078 κ.ε.) 
Μέρος I:   Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια 

Η οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια του οικονοµικού φορέα είναι δυνατόν, κατά κανόνα, να αποδεικνύεται µε ένα 
ή περισσότερα από τα  ακόλουθα  δικαιολογητικά: 
α) κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις ή, όπου ενδείκνυται,  πιστοποιητικό ασφαλιστικής κάλυψης επαγγελµατικών 
κινδύνων· 

β) οικονοµικές καταστάσεις ή αποσπάσµατα οικονοµικών καταστάσεων, στην περίπτωση που η δηµοσίευση των 
οικονοµικών καταστάσεων απαιτείται από τη νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας· 

γ) δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών και, κατά περίπτωση του κύκλου εργασιών στον τοµέα 
δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείµενο της σύµβασης, για τις τρεις τελευταίες οικονοµικές χρήσεις κατ’ ανώτατο όριο, 
συναρτήσει της ηµεροµηνίας σύστασης του οικονοµικού φορέα ή έναρξης  των  δραστηριοτήτων του, εφόσον είναι 
διαθέσιµες οι πληροφορίες για τον εν λόγω κύκλο εργασιών. 
Μέρος II:   Τεχνική ικανότητα 

Αποδεικτικά στοιχεία των τεχνικών ικανοτήτων του οικονοµικού φορέα, που αναφέρονται στο άρθρο75: 
α) οι ακόλουθοι κατάλογοι: 
� κατάλογος των εργασιών που εκτελέσθηκαν την τελευταία πενταετία, κατά µέγιστο όριο, συνοδευόµενος από 
πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης και ολοκλήρωσης των σηµαντικότερων εργασιών' όπου κριθεί απαραίτητο για τη 
διασφάλιση ικανοποιητικού επιπέδου ανταγωνισµού, οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να ορίζουν ότι θα λαµβάνονται 
υπόψη στοιχεία σχετικών εργασιών που εκτελέσθηκαν πριν από την τελευταία πενταετία, κατάλογος των κυριότερων 
παραδόσεων ή των κυριότερων υπηρεσιών που πραγµατοποιήθηκαν την τελευταία τριετία, κατά µέγιστο όριο, µε αναφορά 
του αντίστοιχου ποσού, της ηµεροµηνίας και του δηµόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη. Όπου κριθεί απαραίτητο για τη 
διασφάλιση ικανοποιητικού επιπέδου ανταγωνισµού, οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να ορίζουν ότι θα λαµβάνονται 
υπόψη στοιχεία σχετικών αγαθών ή υπηρεσιών που παραδόθηκαν ή εκτελέσθηκαν πριν από την τελευταία τριετία· 
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β) αναφορά του τεχνικού προσωπικού ή των τεχνικών υπηρεσιών, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονοµικού 
φορέα είτε όχι, ιδίως των υπευθύνων για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δηµόσιες συµβάσεις έργων, 
εκείνων που θα έχει στη διάθεσή του ο εργολήπτης για την εκτέλεση του έργου· για την  εκτέλεση του έργου· 

γ) περιγραφή του τεχνικού εξοπλισµού και των µέτρων που λαµβάνει ο οικονοµικός φορέας για την εξασφάλιση της 
ποιότητας και των µέσων µελέτης και έρευνας της επιχείρησής του· 
δ) αναφορά του τρόπου διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασµού και των συστηµάτων ανίχνευσης που θα είναι σε θέση να 
εφαρµόζει ο οικονοµικός φορέας  κατά  την εκτέλεση της σύµβασης· 
ε) εάν τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι σύνθετα ή, κατ’  εξαίρεση, πρέπει να ανταποκρίνονται σε κάποιον 
ιδιαίτερο σκοπό, έλεγχος διενεργούµενος από την αναθέτουσα αρχή ή, εξ ονόµατός της, από αρµόδιο επίσηµο οργανισµό 
της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο προµηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών, µε την επιφύλαξη της συναίνεσης του 
οργανισµού αυτού· ο έλεγχος αυτός αφορά το παραγωγικό δυναµικό του προµηθευτή ή τις τεχνικές ικανότητες του παρόχου 
υπηρεσιών και, όπου κριθεί απαραίτητο, τα µέσα µελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει καθώς και  τα µέτρα που λαµβάνει 
για τον έλεγχο της ποιότητας· 

στ) αναφορά τίτλων σπουδών και επαγγελµατικών προσόντων του παρόχου υπηρεσιών ή του εργολήπτη ή των 
διευθυντικών στελεχών της επιχείρησης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αξιολογούνται ως κριτήριο ανάθεσης· 

ζ) αναφορά των µέτρων περιβαλλοντικής διαχείρισης που µπορεί να εφαρµόζει ο οικονοµικός φορέας κατά την εκτέλεση της 
σύµβασης· 

η) δήλωση στην οποία αναφέρονται το µέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναµικό του παρόχου υπηρεσιών ή του εργολήπτη 
και ο αριθµός των στελεχών της επιχείρησής του κατά τα τελευταία τρία χρόνια· 

θ) δήλωση σχετικά µε τα µηχανήµατα, τις εγκαταστάσεις και τον τεχνικό εξοπλισµό  που διαθέτει ο πάροχος υπηρεσιών ή ο 
εργολήπτης για την εκτέλεση της σύµβασης· 

ι) αναφορά του τµήµατος της σύµβασης το οποίο ο οικονοµικός φορέας προτίθεται, ενδεχοµένως, να αναθέσει σε τρίτους 
υπό µορφή υπεργολαβίας· 

ια) όσον αφορά τα προϊόντα που παρέχονται: 

• δείγµατα, περιγραφή ή φωτογραφίες, η αυθεντικότητα των οποίων πρέπει να µπορεί να βεβαιώνεται κατόπιν αιτήσεως 
της αναθέτουσας αρχής, 
• πιστοποιητικά εκδιδόµενα από επίσηµα ινστιτούτα ή επίσηµες υπηρεσίες ελέγχου της ποιότητας, αναγνωρισµένων 
ικανοτήτων, µε τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των αγαθών, επαληθευόµενη µε παραποµπές σε ορισµένες τεχνικές 
προδιαγραφές ή πρότυπα. 
 

Ειδικότερα, για την αξιολόγηση της προσφοράς, κατατίθεται ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ από τον κάθε προσφέροντα, στον οποίο θα 
συµπεριλαµβάνονται  -επί  ποινή αποκλεισµού-  τα παρακάτω δικαιολογητικά : 

α) Τιµολόγια παροχής Υπηρεσιών, εκδοθέντα κατά την τελευταία πενταετία, αξίας αθροιστικά, τουλάχιστον 400.000,00 ευρώ 
(άνευ ΦΠΑ). Τα τιµολόγια αυτά θα πρέπει να αφορούν πιστοποιήσεις λογαριασµών από τουλάχιστον δύο συµβάσεις 
ανάλογου και συναφούς αντικειµένου µε την παρούσα προκήρυξη, υπογεγραµµένες από τον προσφέροντα µε διαφορετικές 
Αναθέτουσες Αρχές µονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας του ∆ηµοσίου, και για εκάστη των οποίων αυτών συµβάσεων η αξία 
θα ξεπερνά το ποσό των 200.000,00 ευρώ (άνευ ΦΠΑ). 
β) Πιστοποιητικά στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα τα οποία θα είναι επικυρωµένα από δικηγόρο ή απλά αντίγραφα των 
εγγράφων επικυρωµένα από δικηγόρο: 
I. ISO 9001:2015 ή νεότερο για το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας 

II. ISO 14001:2015 ή νεότερο για το Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης  
III.ΕΛΟΤ 1801:2008 ή νεότερο OHSAS 18001:2007 ή νεότερο για το σύστηµα ∆ιαχείρισης Υγείας & ασφάλειας στην εργασία. 
γ) Φωτοτυπία άδειας κυκλοφορίας για το καλαθοφόρο ανυψωτικό µηχάνηµα, το φορτωτάκι και το φορτηγό αυτοκίνητο (βλ. 
άρθρο 4). σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος δεν διαθέτει ιδιόκτητα κατάλληλα οχήµατα, προσκοµίζει προσύµφωνο 
ενοικίασης τους για όλη τη διάρκεια του έργου, 
δ) Υπεύθυνη δήλωση διάθεσης ικριωµάτων ικανών να καλύψουν όψη εµβαδού 500τ.µ καθ΄ όλη τη διάρκεια  του έργου. 

Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού έχει δικαίωµα να ζητήσει διευκρινήσεις  και πρόσθετα στοιχεία, σύµφωνα µε το άρθρο 75 και 
το  Παράρτηµα ΧΙΙ του Ν 4412, τα οποία µνηµονεύθηκαν παραπάνω. 
ΑΡΘΡΟ 10 ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

Η ∆ιοίκηση του Νοσοκοµείου θα ορίσει πέραν της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού και εάν κριθεί απαραίτητο, ένα 
τριµελές γνωµοδοτικό όργανο για την εξέταση πιθανών ενστάσεων και προσφυγών που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας 
αρχής, τα µέλη του οποίου θα είναι διαφορετικά από τα µέλη του γνωµοδοτικού οργάνου που είναι αρµόδιο για τα υπόλοιπα 
θέµατα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία ανάθεσης (αξιολόγησης προσφορών κ.λπ.). 
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ΑΡΘΡΟ 11 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ              
Το προσωπικό του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ µε µέριµνά του είναι υποχρεωµένο κατά την εκτέλεση του έργου της συντήρησης να εφαρµόζει τα 
παρακάτω: 

α)  τη µεθοδολογία, τεχνογνωσία και διαδικασία συντήρησης, όπως έχει διαµορφωθεί στα µέχρι τώρα έργα συντήρησης του 
Νοσοκοµείου. Προτάσσονται οι αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές/περιγραφές που έχουν διαµορφωθεί στο παρελθόν 
από το Νοσοκοµείο σχετικά µε τη συντήρηση διαφόρων τµηµάτων του. 

β) την ισχύουσα Βιοµηχανική Νοµοθεσία ( Β.∆ 24 Νοεµ./17 ∆εκ.1953, όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε 

µεταγενέστερα και λοιπές ισχύουσες διατάξεις), Επαγγελµατική Νοµοθεσία (νόµος 6422/34-Φ.Ε.Κ 412Α/1934) 
γ) τους ισχύοντες κανονισµούς, προδιαγραφές, κλπ. του Ελληνικού Κράτους, ΤΕΕ, ∆ΕΗ, ΟΤΕ, ∆ΕΥΑΗ κλπ. 
δ) τους κανονισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τεχνολογικά προηγµένων χωρών( Αµερικανικούς, κλπ.),όπου δενυπάρχουν 

αντίστοιχοι Ελληνικοί ή είναι ανεπαρκείς. 
ε) τις οδηγίες κατασκευαστών, των εγκαταστάσεων, µηχανηµάτων και συσκευών. 
στ) Γενικά τους κανόνες της επιστήµης, της τέχνης και της εµπειρίας. 
 

ΑΡΘΡΟ 12 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟΥ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή µέρους των παρεχόµενων υπηρεσιών ή /και παραδοτέων, µε έκπτωση επί της 
συµβατικής αξίας, µε απόφαση του αρµόδιου αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση της επιτροπής παραλαβής, 
µπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών µε άλλα, που να είναι, σύµφωνα µε τους όρους της 
σύµβασης, µέσα σε τακτή προθεσµία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται µετά τη λήξη της 
συνολικής διάρκειας της σύµβασης, η προθεσµία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη του 25% 
της συνολικής διάρκειας της σύµβασης. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν 
µέσα στην προθεσµία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκειας, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 
προβλεπόµενες κυρώσεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 13 ΕΛΕΓΧΟΙ - ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ 
Η ∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ελέγχει συνεχώς την τήρηση της σύµβασης. ∆ίδει τις απαραίτητες εντολές, οδηγίες και παρατηρήσεις για 
κάθε ζήτηµα που αφορά την εργασία  
Η ∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  εποπτεύει το έργο και ενηµερώνεται από την ΕΠΙΒΛΕΨΗ του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. Μια φορά τον µήνα 
τουλάχιστον επιθεωρεί το έργο παρουσία του ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και Η ∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ µε εκθέσεις της 
ενηµερώνει τον ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ για την πορεία των εργασιών. Οι εκθέσεις της ∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ κοινοποιούνται υποχρεωτικά 
στον ΑΝΑ∆ΟΧΟ. 
 
ΑΡΘΡΟ 14 ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεούται να τηρεί την ισχύουσα νοµοθεσία  περί Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας των εργαζοµένων, 
καλύπτοντας τις ανάγκες αυτές προσφέροντας υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας και Γιατρού Εργασίας. 
 
ΑΡΘΡΟ 15 ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ ΑΥΤΩΝ 
Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που  στρέφεται κατά  της ζωής,  υγείας,σωµατικής ακεραιότητας, 
περιουσίας και οποιονδήποτε άλλων προσωπικών η περιουσιακών υλικών ή άλλων αγαθών παντός τρίτου, συµπεριλαµβανοµένων του 
ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ, του προσωπικού του Νοσοκοµείου, των ασθενών, των επισκεπτών, του εξοπλισµού του Νοσοκοµείου, ο οποίος κίνδυνος 
προέρχεται από την µη καλή εκτέλεση του έργου. 
 

ΑΡΘΡΟ 16 ΑΣΦΑΛΙΣΗ  ΥΠΕΡ  ΤΡΙΤΩΝ 
Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ είναι  υποχρεωµένος να κάνει ασφάλιση κατά παντός κινδύνου για όσο διάστηµα διαρκεί το έργο καθώς επίσης και 
αστική ευθύνη του έργου και εργοδοτική αστική ευθύνη του έργου από αναγνωρισµένη  από το Ελληνικό ∆ηµόσιο Ασφαλιστική Εταιρεία. 
Αποδεικτικό  της ασφάλισης  πρέπει να προσκοµίσει απαραίτητα ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ κατά την υπογραφή της εργολαβικής σύµβασης. Η 
ασφάλιση θα  καλύπτει ολόκληρο το χρόνο  που προβλέπεται από την εργολαβική σύµβαση, δηλ. από την υπογραφή της ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
του έργου και για το ποσό που θα καλύπτει κάθε πιθανή βλάβη, σωµατική ή της περιουσίας συµπεριλαµβανοµένων  του Προσωπικού 
του ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ, των ασθενών, των επισκεπτών του Νοσοκοµείου και που θα οφείλεται σε αστοχία χειρισµού, λαθεµένης επέµβασης, 
πληµµελούς συντήρησης, αβλεψίας, παράλειψης εκτέλεσης καθηκόντων κλπ. του προσωπικού του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. 
Η Ασφάλιση καθορίζεται σύµφωνα µε το συνολικό ύψος του συµβατικού  προϋπολογισµού του έργου. Η ασφάλιση αυτή θα προβλέπει 
την παραίτηση του δικαιώµατος προσφυγής κατά του ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ  από τον ΑΝΑ∆ΟΧΟ, των υπεργολάβων και του προσωπικού αυτών 
και παντός εργαζοµένου µε οποιαδήποτε σχέση µε τον ΑΝΑ∆ΟΧΟ του έργου όπως και κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία µπορεί να 
δηµιουργηθεί οποιαδήποτε απαίτηση κατά του ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ, από ασθενείς, επισκέπτες κλπ.  
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Η ασφάλιση υπέρ τρίτων δεν απαλλάσσει τον ΑΝΑ∆ΟΧΟ  από τις συµβατικές του υποχρεώσεις, από την ισχύουσα νοµοθεσία και από 
τις σχετικές διατάξεις περί ασφαλίσεως και προστασίας του προσωπικού που απασχολείται στο έργο.  
 
ΑΡΘΡΟ 17 ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ  ΚΑΙ  ΖΗΜΙΕΣ 
Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ  είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ζηµιά ή βλάβη η οποία θα προκληθεί από εργατικό ατύχηµα σε Μηχανικούς, 
Τεχνίτες, Εργάτες ή άλλα πρόσωπα, τα οποία χρησιµοποιεί. Ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ απαλλάσσεται από κάθε απαίτηση γι’ αυτές τις ζηµιές ή 
βλάβες, καθώς και για κάθε απαίτηση, ενέργεια, έξοδα και επιβαρύνσεις σχετικές µε αυτές, εκτός αν η ζηµιά ή βλάβη γίνει από ενέργεια ή 
υπαιτιότητά του ή των αντιπροσώπων του ή των  υπαλλήλων του. 
 
ΑΡΘΡΟ 18 ΑΣΦΑΛΙΣΗ  ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ είναι υποχρεωµένος να ασφαλίζει το εργατικό και υπαλληλικό προσωπικό του που έχει σχέση µε το έργο. Για 
τις αναγκαίες εισφορές ευθύνεται και επιβαρύνεται αποκλειστικά ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ και η αντίστοιχη δαπάνη συµπεριλαµβάνεται 
στην αµοιβή του. 
 

ΑΡΘΡΟ 19 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 
Σε περίπτωσης  κήρυξης κατάστασης έκτακτης ανάγκης  (π.χ σεισµός, πυρκαγιά κ.λ.π.) το προσωπικό του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
ακολουθεί τις οδηγίες και εντολές του ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ διευκολύνοντας το έργο και την αποστολή του Νοσοκοµείου στις νέες 
συνθήκες, ανεξάρτητα από προγράµµατα, σχεδιασµούς και άλλες δεσµεύσεις που απορρέουν από την σύµβαση. Ο  
χαρακτηρισµός των συνθηκών «έκτακτης ανάγκης» γίνεται µε απόφαση των  αρµόδιων κρατικών οργάνων. 
 

ΑΡΘΡΟ 20 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
Η  υποκατάσταση  του  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ  µε τρίτο για την παροχή µέρους ή του συνόλου υπηρεσιών ή εκχώρηση απαγορεύεται 
χωρίς έγκριση του ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ. 
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και µετά από πρόταση της ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και γνωµοδότηση της ∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ µπορεί να εγκριθεί από το Νοσοκοµείο η πλήρης υποκατάσταση  µε απαλλαγή του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ από την ευθύνη  
του προς τον ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ, αν αυτό επιβάλλεται από το συµφέρον της σύµβασης  και ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ βρίσκεται σε προφανή 
αδυναµία να τηρήσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις. 
 Σε µία τέτοια περίπτωση η υποκατάσταση µπορεί να γίνει µόνο, όταν ο υποκατάστατος του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ έχει τα ίδια 
προσόντα που απαιτήθηκαν για την ανάθεση του έργου  και µε την προϋπόθεση ότι αποδέχεται τους όρους της σύµβασης και την 
ανάληψη των σχετικών υποχρεώσεων. 
 

ΑΡΘΡΟ 21 ΠΡΟΣΘΕΤΑ-ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ   
Αν κατά την διάρκεια της σύµβασης κριθεί αναγκαία η εκτέλεση συµπληρωµατικών έργων-εργασιών πέρα από αυτά που 
προβλέπονται στην παρούσα και τα οποία λόγω µη προβλέψιµων περιστάσεων µπορεί να καταστούν αναγκαία ή στην 
περίπτωση κατά την οποία η ανάθεση σε τρίτο θα δηµιουργούσε προβλήµατα στην ορθή τήρηση της σύµβασης, ή εάν δεν είναι 
δυνατός ο διαχωρισµός από την κύρια σύµβαση λόγω οικονοµικών, τεχνικών ή άλλων σοβαρών λόγων  που δυσχεραίνουν τον 
ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ, τότε η υπηρεσία έχει το δικαίωµα για την κάλυψη των παραπάνω εκτάκτων και µη προβλέψιµων εργασιών στη 
συντήρηση των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων του Νοσοκοµείου, να συνάψει πρόσθετες συµβάσεις µε τον ανάδοχο, 
προσφεύγοντας στην διαδικασία µε διαπραγµάτευση, χωρίς να προηγηθεί δηµοσίευση σχετικής προκήρυξης σύµφωνα µε την 
παραγρ. 4 του άρθρου 25 του Π.∆.60/2007, µε την διάθεση από τον ανάδοχο επιπλέον προσωπικό από τις ειδικότητες και τα 
προσόντα που προβλέπει η σύµβαση. Το κόστος που θα προκύψει από την επιπλέον ανάθεση θα υπολογίζεται σύµφωνα µε τις 
νόµιµες αµοιβές του προσωπικού και δεν θα µπορεί να υπερβαίνει το 25% του συνολικού συµβατικού τιµήµατος µε τους ίδιους 
όρους της ισχύουσας σύµβασης. 

Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος θα ενηµερώνεται και θα ειδοποιείται εγγράφως από την υπηρεσία έτσι ώστε να µπορεί να ρυθµιστεί το 
προσωπικό που θα χρησιµοποιήσει για την κάλυψη της απρόβλεπτης ανάγκης. 
Το ύψος της πρόσθετης δαπάνης θα διαπραγµατευτεί και θα εγκριθεί από την ∆ιοίκηση του Νοσοκοµείου. 

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δεν δύναται να αρνηθεί την εκτέλεση των συµπληρωµατικών εργασιών χωρίς σοβαρή αιτιολόγηση. Άρνηση 
χωρίς σοβαρή αιτιολόγηση δύναται να εκληφθεί εκ µέρους του ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ ως αιτία έκπτωσης του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. 
 

ΑΡΘΡΟ 22 ΠΛΗΜΜΕΛΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ—ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ—ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
Αν κατά την διάρκεια της σύµβασης ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ εκτελεί πληµµελώς τα καθήκοντά του και δεν πληροί τις υποχρεώσεις του 
που προκύπτουν από την σύµβαση, ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ δύναται να εφαρµόσει σειρά µέτρων όπως έγγραφες παρατηρήσεις, 
έγγραφες συστάσεις, δυσµενείς εκθέσεις, απαιτήσεις απόλυσης/αντικατάστασης προσωπικού, περικοπές επί του λογαριασµού, 
απαίτηση αποκατάστασης ζηµιών εγκαταστάσεων ή εξοπλισµού, απαίτηση καταβολής αποζηµιώσεων κλπ. 
Σε παραβιάσεις της σύµβασης και εφόσον ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δεν συµµορφώνεται στις συστάσεις και άλλα µέτρα που λαµβάνει 
ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ, προβλέπεται η κήρυξη του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ως εκπτώτου, µε παρακράτηση των εγγυητικών επιστολών και την 
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λήψη οποιονδήποτε άλλων µέτρων και ενεργειών (ενδίκων ή µη) που ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ θα κρίνει ως προσφορότερων για την 
προάσπιση των συµφερόντων του. 

Η κήρυξη του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ως έκπτωτου γίνεται µε απόφαση του ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ. Για τον σκοπό αυτό απαιτείται αναλυτική και 
αιτιολογηµένη εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας και γνωµοδότηση της ∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. 
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ΑΡΘΡΟ 23 ΕΠΙΛΥΣΗ  ∆ΙΑΦΟΡΩΝ - ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑ 

Κάθε διαφορά που θα ανακύψει µεταξύ του ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ και του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ θα παραπέµπεται για επίλυση στο Τεχνικό 
Επιµελητήριο Ελλάδος - Τµήµα Ανατολικής Κρήτης. Σε περίπτωση µη επίλυσης των διαφορών αρµόδια είναι τα Ελληνικά 
∆ικαστήρια µε έδρα το Ηράκλειο. 
 

ΑΡΘΡΟ 24 ΛΗΞΗ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Με την λήξη της σύµβασης και για την επιστροφή των εγγυητικών επιστολών απαιτείται έκθεση περαίωσης έργου από την 
ΕΠΙΒΛΕΨΗ, βεβαίωση της ∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ και σχετική απόφαση του ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ. 
 

ΑΡΘΡΟ 25 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 
Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται σε τριακόσιες  χιλιάδες (300.000) Ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., ο οποίος 
αναλύεται σύµφωνα µε τις βασικές εργασίες οι οποίες περιγράφηκαν στο Άρθρο 3.  
 

ΑΡΘΡΟ 26 ΠΛΗΡΩΜΕΣ-ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
Όπως και στην ∆ιακήρυξη αναφέρεται, οι πληρωµές θα γίνονται µηνιαία. Ο λογαριασµός (που συνοδεύεται από πρωτόκολλο 
ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής) υπογράφεται από την ΕΠΙΒΛΕΨΗ, θεωρείται από την ∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ και 
εγκρίνεται από τον ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ.Ο  ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ δύναται να κάνει περικοπή επί εκάστοτε λογαριασµού µέχρι 5% αν διαπιστώνει 
πληµµελή τήρηση της σύµβασης. Για σοβαρές παραβιάσεις της σύµβασης η ∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ δύναται να περικόψει 
ύστερα από εισήγηση της ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ µέχρι και 10%.  
Τέλος ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ διατηρεί το δικαίωµα περικοπής µέχρι και του 30% του µηνιαίου τιµήµατος, ύστερα από εισήγηση της 
∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, στο βαθµό που υπάρχει σοβαρή καταστρατήγηση της σύµβασης. 
Στο τέλος ή κατά την διάρκεια του έργου συντάσσεται λογαριασµός όπου επιστρέφεται όλο ή µέρος του παρακρατηθέντος ποσού 
εφόσον παύουν να ισχύουν οι λόγοι για τους οποίους έγινε η παραπάνω παρακράτηση, µετά από εισήγηση της ∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ και απόφασης του ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ. Οι λοιπές κρατήσεις που γίνονται σε κάθε λογαριασµό και αναφέρονται στην 
∆ιακήρυξη, δεν επιστρέφονται. 
 

 
 
 

Για την Τεχνική Υπηρεσία 
 
 
 
 
 

Ο Προϊστάµενος Τεχνικής Υπηρεσίας 
 
 
 
 
 

Ο ∆/ντής Τεχνικής Υπηρεσίας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄ 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

                                                                                                    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
7Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                
Τµήµα : Προµηθειών 
Πληροφορίες: 
Τηλ. 2810392ΧΧΧ    
∆ιασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων                   
Τ.Κ. 71 110, Ηράκλειο  Κρήτης 
ΑΦΜ 999161766,  ∆ΟΥ Ηρακλείου 
 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

                                

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚ.         

ΠΟΣΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

 (Συµπεριλαµβανοµένου 

Φ.Π.Α.)                  

  

 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ                

ΕΙ∆ΟΣ    

ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ               

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. 

∆ιασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων                  

 

Στο Ηράκλειο Κρήτης σήµερα  την  …………………. του µηνός……………………………., οι 

υπογράφοντες το παρόν, από το ένα µέρος, το Ν.Π.∆.∆. που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης, µε την 

επωνυµία Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Ηρακλείου και   εκπροσωπείται νόµιµα από τον 

∆ιοικητή …………………………………… και από το άλλο µέρος η Εταιρεία ……………… ∆/νση 

………………………Τηλ………………………Fax. ………………………….., ΑΦΜ 
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…………………………… , ∆ΟΥ  …………………… , που εκπροσωπείται νόµιµα από τον  

…………………………………………………  πρόεδρο του ∆.Σ. αυτής βάσει του Φ.Ε.Κ 

……………………………………………. και του πρακτικού του ∆.Σ……………………………, ο 

οποίος , νοµίµως παρίσταται µε το δικαίωµα κατάρτισης  και υπογραφής του παρόντος, δήλωσαν, 

συνοµολόγησαν και συναποδέχθηκαν  την δια του παρόντος, καταρτιζόµενη µεταξύ αυτών σύµβαση,  

για  την   προµήθεια  ………………………………….  

Με την µε αριθ. ………../….-….-….. Απόφαση του ∆.Σ. του Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο 

Ηρακλείου κατακυρώθηκε η προµήθεια των ειδών ως αυτά περιγράφονται  αναλυτικά στο άρθρο 1 της 

παρούσης Σύµβασης στην εταιρεία ………………………… 

Η κατακύρωση έγινε σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα του ∆ηµόσιου Ανοικτού Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού 

που διενεργήθηκε την …../…../…….  σύµφωνα µε τους όρους της  ∆/ξης  µε αριθ. 128Π/19…-….-…… 

µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής, 

σύµφωνα και µε τις τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόµενων ειδών. σε βάρος του ΚΑΕ 863 &  

CPV  50800000-3. 

Με τον Α∆Α ……………………..∆εσµεύτικε η πίστωση για την παρούσα σύµβαση. 

Ύστερα από τα ανωτέρω ο πρώτος από τους συµβαλλόµενους µε την προαναφερόµενη ιδιότητά του, 

αναθέτει στον δεύτερο, ονοµαζόµενο στο εξής Προµηθευτή, την προµήθεια των ειδών ως αυτά 

περιγράφονται  αναλυτικά στο άρθρο 1 της παρούσης Σύµβασης, τα οποία του κατακυρώθηκαν 

σύµφωνα µε τους κατωτέρω όρους και συµφωνίες, τις οποίες αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 

Η σύµβαση αυτή διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων Έργων, 

Προµηθειών και Υπηρεσιών, τον Νόµο 2469/97 άρθρο 18 και των σχετικών διατάξεων περί κρατήσεων 

και φόρου, Ν.2198/94  ΑΡΘΡΟ 24 & τον Ν. 3329/05 “ Εθνικό Σύστηµα Υγείας & Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης”, το Ν. 3527/2007 « Κύρωση Συµβάσεων υπέρ Νοµικών προσώπων εποπτευόµενων από 

το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», το Ν.3580/2007 «Προµήθειες 

Φορέων εποπτευοµένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» 

και λοιπές ισχύουσες. 
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ΑΡΘΡΟ 1 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ 

Αντικείµενο της σύµβασης είναι η συντήρηση των δοµικών εγκαταστάσεων και εξοπλισµού του 
νοσοκοµείου, όπως αυτός αναφέρεται παραπάνω.  
Η διάρκεια της σύµβασης είναι για 3 (ΤΡΕΙΣ) µήνες χωρίς δυνατότητα παράτασης. 
Τροποποίηση Σύµβασης. Η σύµβαση µπορεί να τροποποιηθεί, όταν συµφωνήσουν γι’ αυτό τα 
συµβαλλόµενα µέρη. Οποιοδήποτε όµως, τροποποίηση των όρων της παρούσας σύµβασης 
δύναται να γίνει µόνο εγγράφως και θα υπογράφεται και από τους δύο συµβαλλόµενους, µετά από 
γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου του Νοσοκοµείου (∆ιοικητικό Συµβούλιο), αποκλειόµενης 
ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης µε προφορική συµφωνία.  

 

Ανάδοχος εταιρεία  ……………………… ως εξής : 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙ∆ΟΥΣ  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. …………….   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΜΠΕΡ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. ……….  

         

ΑΡΘΡΟ 2 

ΤΟΠΟΣ  -ΤΡΟΠΟΣ -  ΧΡΟΝΟΣ  ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ:  To Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Ηρακλείου . 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Το σύνολο των εργασιών και υποχρεώσεων του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ για 
την  συντήρηση των ∆οµικών & ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων  του Νοσοκοµείου. 
 
ΕΡΓΑΣΙΑ: H κάθε είδους ενέργεια, επέµβαση ή φροντίδα που είναι απαραίτητη και αναγκαία για την 
εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο καταρτίζεται η σύµβαση. 
 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ: Το  σύνολο  των  εργασιών  και  υποχρεώσεων  του  ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ  όπως καθορίζονται 
στο άρθρο 3.  
 
∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Η Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκοµείου. ∆ιοικεί και εποπτεύει σε 
συνεργασία µε την επίβλεψη την τήρηση της σύµβασης. Η ∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
εκπροσωπείται από τον ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ. 
 
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ή «ΕΠΙΒΛΕΨΗ: οι ορισθησόµενοι από την ∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ Μηχανικοί ΠΕ ή Μηχανικοί ΤΕ ή αδειούχοι τεχνικοί η εργοδηγοί, ως αρµόδιοι για τον 
συνεχή έλεγχο και παρακολούθηση της εκτελέσεως της εν λόγω συµβάσεως και οι ορισθησόµενοι µε 
τον ίδιο τρόπο αναπληρωτές των. 
 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: To σύνολο των υφιστάµενων δοµικών στοιχείων των 
κτηρίων εντός του περιβόλου του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ηρακλείου στις Βούτες, µε 
προτεραιότητα στο κεντρικό κτήριο και στα κτήρια κλινικών. ∆οµικά στοιχεία µπορεί να είναι (α) 
στοιχεία του εξωτερικού χώρου (πεζοδρόµια, περιφράξεις, κ.λ.π.) (β) εσωτερικά δοµικά στοιχεία των 
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κτηρίων (δάπεδα, εσωτερικοί τοίχοι, κουφώµατα, ψευδοροφές, στοιχεία ξενοδ. εξοπλισµού). Πιο 
συγκεκριµένα, τα υφιστάµενα εσωτερικά δοµικά στοιχεία περιγράφονται ως ακολούθως. Τα 
παραδείγµατα που δίνονται είναι ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά: 
α. Τοιχοποιία: ∆ιαχωριστικοί τοίχοι εσωτερικών χώρων από οπτοπλινθοδοµή µε επίχρισµα και 
ελαιοχρωµατισµό, είτε από µη φέρον µπετόν µε επίχρισµα και βαφή, είτε από γυψοσανίδα µε 
ελαιοχωµατισµό ή ταπετσαρία ή πλακίδια πορσελάνης.  
β. Οροφές αποτελούµενες είτε από το µπετόν της φέρουσας πλάκας (στους θαλάµους), είτε συµπαγή 
ψευδοροφή από γυψοσανίδα, είτε ψευδοροφή από αποσπώµενες πλάκες διαστάσεων 62,5Χ62,5 ή 
60Χ60. 
γ. ∆ώµατα, αποτελούµενα από τα υλικά της επικάλυψής τους (πάνω από τη στάθµη του µπετόν), τα 
περιµετρικά στηθαία τους και από τις υδρορρόες. 
δ. Φέρων οργανισµός και επικαλύψεις υποστέγων από ελαφρά υλικά. 
ε. ∆άπεδα αποτελούµενα από τσιµεντοκονία ποικίλης ποιότητας, µε τελική επιφάνεια είτε από πλαστικά 
πλακίδια, η πλαστικούς τάπητες PVC, ή αντιστατικά πλακίδια PVC 60X60, ή πλακίδια πορσελάνης, 
είτε από µαρµάρινες επιφάνειες είτε από σκυρόδεµα, µαζί µε τα συµπληρωµατικά τους στοιχεία όπως 
αρµοκάλυπτρα και σοβατεπιά 
στ. Κουφώµατα εξωτερικά αλουµίνιου µε αντίστοιχους υαλοπίνακες, πόρτες εσωτερικές ξύλινες, 
διαχωριστικά εσωτερικά αλουµινίου κ.λ.π. µε τους υαλοπίνακές τους, αφαίρεση και αντικατάσταση 
υαλοπινάκων. 
ζ. Κιγκλιδώµατα µεταλλικά 
η. Ξενοδοχειακός εξοπλισµός πακτωµένος ή όχι στην κατασκευή όπως προστατευτικά στοιχεία 
τοιχοποιίας από ξύλο, πλαστικό η πλεξιγκλάς, ερµάρια, γραφεία κ.λ.π. 
θ. ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ή στοιχείο που χαρακτηρίζεται σαφώς ως δοµικό στοιχείο, όπως 
πεζοδρόµια, στοιχεία περίφραξης κλπ. 
ι.Εξωτερικές όψεις του κτηρίου 
κ. Λουτρά του κτηρίου. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 3 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η παρούσα Σύµβαση θα ισχύει τρεις (3) µήνες, µε ηµεροµηνία έναρξης ισχύος την ηµέρα υπογραφής 

της, χωρίς δυνατότητα παράτασης και µέχρι την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονοµικού 

αντικειµένου αυτής.  

 

.  

                                         

ΑΡΘΡΟ 4 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ- ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ- ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Η πληρωµή του  αναδόχου θα γίνεται µετά από την οριστική-ποσοτική και ποιοτική παραλαβή από την 

αρµόδια επιτροπή παραλαβής από το Ταµείο του Νοσοκοµείου  µε έκδοση εντάλµατος πληρωµής επ’ 

ονόµατι του  προµηθευτή, αφού προσκοµισθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και εφόσον δεν 
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εκκρεµεί καµία σε βάρος του ποινή απορρέουσα από παράβαση της σύµβασης (Τιµολόγιο, Φορολογική 

ενηµερότητα, ασφαλιστική ενηµερότητα καταστατικό εταιρείας, νοµιµοποίηση εκπροσώπου κ.λ.π.) . 

Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωµής και λοιπά στοιχεία ισχύουν  τα όσα  αναφέρονται στο άρθρο 200 

του Ν. 4412/2016. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Ο προµηθευτής υποχρεούται να τηρήσει τις  τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, των ειδών που του 

έχουν κατακυρωθεί σύµφωνα µε την  απόφαση του ∆.Σ  του Νοσοκοµείου και την έγγραφη Προσφορά 

του  η  οποία αποτελεί  αναπόσπαστο µέρος της παρούσης σύµβασης, σύµφωνα µε τις οποίες: 

ΑΡΘΡΟ 3 ΟΡΙΣΜΟΣ & ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Η συντήρηση αφορά και περιλαµβάνει την συντήρηση των δοµικών εγκαταστάσεων του Νοσοκοµείου. Οι εργασίες 

δηλαδή που απαιτούνται ακολουθούν το πνεύµα της συντήρησης / διαρρύθµισης / διευθέτησης / πρόληψης και 

παρακολούθησης-ελέγχου της καλής κατάστασης και οµαλής λειτουργίας του Νοσοκοµείου.  

 

Οι εργασίες θα πρέπει να εξασφαλίζουν την οµαλή λειτουργία, την αντικατάσταση ή και επισκευή εξαρτηµάτων, την 

αποκατάσταση οιασδήποτε βλάβης δοµικών στοιχείων, καθώς επίσης οποιεσδήποτε βελτιώσεις, επεκτάσεις, 

τροποποιήσεις, αναδιατάξεις κλπ. των δοµικών στοιχείων οι οποίες εντάσσονται ουσιαστικά στο πνεύµα της 

συντήρησης και επισκευής όπως ορίστηκε παραπάνω. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει και να 

προµηθεύσει τα υλικά για οποιαδήποτε εργασία απαιτηθεί προς αυτό το στόχο. Αυτό ισχύει ακόµα και στην 

περίπτωση κατά την οποία µία εργασία δεν κατονοµάζεται ρητώς παρακάτω, εφόσον αυτή εµπίπτει ουσιωδώς στο 

πνεύµα της συντήρησης και επισκευής όπως ορίστηκε παραπάνω και η οποία αφορά επέµβαση σε 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ οι οποίες απαριθµούνται στο Άρθρο 1. Στα πλαίσια αυτά, τo προσωπικό 

του Αναδόχου µπορεί να απασχολείται σε οποιοδήποτε χώρο (εσωτερικά ή εξωτερικά του κτηρίου) και καθήκον  

του ζητηθεί, εφ΄όσον  έχει τα κατάλληλα προσόντα γι΄αυτήν. Τα είδη των εργασιών που περιγράφονται αναλυτικά 

παρακάτω συµπεριλαµβάνουν -βάσει της µέχρι σήµερα εµπειρίας- όσες εργασίες κρίνονται απολύτως απαραίτητες 

από τη φύση των υλικών και της υφιστάµενης κατασκευής του Νοσοκοµείου. Ενδεικτικά τέτοιες εργασίες είναι 

εργασίες υγρής δόµησης, εργασίες ξηρής δόµησης, εργασίες επενδύσεων τοίχων, επισκευές ξυλουργικών, επισκευής 

δαπέδων, εργασίες χρωµατισµών, εργασίες αντιµετώπισης οξείδωσης οπλισµού, ανάγκες κλειθροποιίας κ.λ.π. Ο 

ανάδοχος οφείλει να ακολουθεί τις οδηγίες της επίβλεψης και να εργάζεται σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης 

και τις επιστήµης, τηρώντας τους κανονισµούς ασφαλείας.  

 

19PROC005708890 2019-10-15



 48

Τα προβλήµατα του Νοσοκοµείου είναι ιδιόρρυθµα. Ο τρόπος αντιµετώπισης τους θα είναι εν γένει µε ήδη 

δοκιµασµένες στο Νοσοκοµείο τεχνικές και διαδικασίες και πάντα σύµφωνα µε τους κανόνες της Τέχνης και της 

Επιστήµης. Αναµένεται ο Ανάδοχος να έχει ενεργό ρόλο στο να προτείνει µεθόδους και υλικά αντιµετώπισης 

ιδιόρρυθµων προβληµάτων, πάντα σε συνεννόηση µε τη ∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ η οποία έχει τον τελευταίο 

λόγο. Ο Ανάδοχος θεωρείται ότι έχει από το στάδιο κατάθεσης της προσφοράς, του πλήρη επιτόπια γνώση της 

υφιστάµενης κατάστασης των ιδιόρρυθµων συνθηκών εργασίας, και εν γένει των ιδιαιτέρων προβληµάτων και του 

τρόπου λειτουργίας του συγκεκριµένου Νοσοκοµείου. Αυτό θα αποδεικνύεται µε βεβαίωση από την τεχνική 

υπηρεσία, ότι έχει επισκεφθεί τους χώρους του Νοσοκοµείου και έχει λάβει υπόψη του τις ιδιαιτερότητες 

συντήρησης. 

Η µη ύπαρξη της παραπάνω βεβαίωσης αν δεν έχει ληφθεί από τον Ανάδοχο και µάλιστα τουλαχιστον πέντε ηµέρες 

πριν την κατάθεση της προσφοράς του, είναι λόγος αποκλεισµού του.Οι κυριότερες εργασίες συντήρησης 

οµαδοποιούνται σύµφωνα µε τις παρακάτω παραγράφους: 

Εργασία 1 (τιµολογείται ως τεµάχιο): Τοπική επισκευή δοµικού στοιχείου (µερεµέτι). Περιλαµβάνει µικροεργασίες 

σε κάθε δοµικό στοιχείο του νοσοκοµείου, σύµφωνα µε τον πίνακα που παρατίθεται παρακάτω. Η µονάδα µέτρησης 

(τεµάχιο) αντιστοιχεί σε εργασία 1 τεχνίτη  απασχοληµένου για 1 ώρα και περιλαµβάνει το χρόνο επιθεώρησης του 

στοιχείου, τον εντοπισµό της βλάβης, το χρόνο συνεννόησης µε την Υπηρεσία, το χρόνο µεταφοράς των υλικών, το 

χρόνο της επισκευής/αντικατάστασης, χρονοκαθυστέρηση, µέτρα ασφαλείας και γενικά κάθε παράπλευρη δαπάνη 

εργατικών πλην υλικών. Η εργασία περιλαµβάνει την επισκευή/αντικατάσταση οποιουδήποτε µη φέροντος δοµικού 

στοιχείου του νοσοκοµείου, σε περιοχή µε όρια σαφώς διακεκριµένα, µε τον εκάστοτε τρόπο που εξειδικεύεται στην 

τεχνική περιγραφή, µε πλήρη εξυγίανση της περιοχής, εφαρµογή υλικό προετοιµασίας (primer) και εφαρµογή 

επισκευαστικού υλικού συµβατού µε το στοιχείο. 1 τεµάχιο αντιστοιχεί σε περιοχή επισκευής/αντικατάστασης της 

οποία οι ποσότητες έχουν καθοριστεί µε βάση την εµπειρία του Νοσοκοµείου και οι οποίες δίδονται στον παρακάτω 

πίνακα. Για εκτενέστερες τοπικές επισκευές, πέραν του 1 τεµαχίου λαµβάνεται ακέραιο πολλαπλάσιο και µέχρι το 

αναγραφόµενο όριο (γ΄στήλη). 

∆οµικό στοιχείο µε διακριτά 

όρια το οποίο 

επισκευάζεται/αντικαθίσταται 

τοπικά (µερεµέτι)  

Τεµάχιο = ελάχιστη ποσότητα η οποία 

αντιστοιχεί σε απασχόληση (παράπλευρη 

και µη) τεχνίτη για 1 ώρα:  

Μέγιστος αριθµός 

τεµαχίων/ηµέρα, τα 

οποία µπορούν να 

θεωρηθούν τοπική 

επισκευή: 

Ψευδοροφή 1,80µ2 (5 ακέραιες πλάκες)   18,00µ2 

Στοιχείο ξηρής δόµησης 0,50µ2 (περ. ένα φύλλο γυψοσανίδας) 2,00µ2 

∆άπεδα 0,30µ2 (τρία πλακίδια) 3,00µ2 

Στοιχείο υγρής δόµησης 0,02 µ3 0,05µ3 
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∆ώµατα 0,1 µ2 5,00µ2 

Προστατευτικές γωνίες 9,00 τρεχόµετρα (3τρίµετρες βέργες) 30,00µ 

Σιδηρό στοιχείο γενικά 2,00 κιλά 10,00κιλά 

Κούφωµα αλουµινίου  2,00 µ2 όψης  4,00 µ2 

Υαλοπίνακας  3,00 µ2 6,00µ2 

Κλειθροποιία 0,6 κιλά (3κύλινδροι) 2 κιλά (10 κύλινδροι) 

Ξύλινο στοιχείο  0,30 µ2 1,00µ2 

Μαρµαρικό 0,50 µ2 1,00µ2 

Χρωµατισµοί (µε προετοιµασία) 1,00 µ2 5,00µ2 

Κεραµικά πλακίδια  0,30µ2 3,00µ2 

Μεταφορά/τοποθέτηση 

πακτωµένων στοιχειων (π.χ. 

πινακίδες) 

0,40 µ2 1,20µ2 

 

Ο πίνακας περιλαµβάνει τα συνηθέστερα µερεµέτια. Για εργασίες ο οποίες δεν αναφέρονται και οι οποίες µπορούν 

να θεωρηθούν ως µερεµέτια το αντίστοιχο τεµάχιο θα υπολογίζεται µε βάση τον τεκµηριωµένο χρόνο απασχόλησης, 

ενώ τα αντίστοιχα υλικά βαρύνουν τον ΑΝΑ∆ΟΧΟ.  

 

Εργασία 2  (τιµολογείται ως τετραγωνικό µέτρο): Χρωµατισµοί εσωτερικών χώρων, στην οποία περιλαµβάνονται 

χρωµατισµοί επιφανειών γυψοσανίδων, επιχρισµένης τοιχοποιίας, µε την κατάλληλη προεργασία, δηλαδή 

στοκάρισµα, αστάρωµα και διάστρωση δύο στρώσεων οικολογικού χρώµατος (ντούκο νερού). Οι χρωµατισµοί 

αφορούν κατακόρυφα στοιχεία (τοίχους, κολώνες, κλπ), οριζόντια στοιχεία (ταβάνια), ξύλινα κουφώµατα.  

 

Εργασία 3 (τιµολογείται ως τετραγωνικό µέτρο µίας όψης): Εργασίες ξηρής δόµησης. Ελαφρά εσωτερικά µη 

φέροντα χωρίσµατα  κάθε  τύπου,  µε  µεταλλικό  σκελετό  από  στραντζαριστή λαµαρίνα  γαλβανισµένη  εν  θερµώ, 

µε αµφίπλευρη διπλή επένδυση  µε  γυψοσανίδες  πάχους 12,5 mm (γυψοσανίδες κοινές διπλής στρώσης.  

 

Εργασία 4 (τιµολογείται ως τετραγωνικό µέτρο): Χρωµατισµοί εξωτερικών επιφανειών, Αφορά το χρωµατισµό 

εξωτερικών επιφανειών του κτηρίου, κυρίως εµφανή σκυροδέµατα και τοιχοποιίες µε ρελιέφ, µε ακρυλικά χρώµατα, 

έπειτα από κατάλληλη προετοιµασία µε στοκάρισµα και αστάρωµα.  

Στους χρωµατισµούς συµπεριλαµβάνεται η βαφή των µεταλλικών υδρορροών, οι γρίλλιες, ανεµόσκαλες προς την 

απόληξη δώµατος και  πόρτες απόληξης δώµατος, όλα µε ντούκο σε δύο χέρια, έπειτα από προετοιµασία µε τρίψιµο 
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και κατάλληλο αστάρι. Επίσης συµπεριλαµβάνεται η σφράγιση αρµών µε κουφώµατα, σφράγιση αρµών σε ποδιές 

ανοιγµάτων. Στις όψεις χρησιµοποιούνται οι  αποχρώσεις α) σκούρο µέζ ισοδύναµο µε την απόχρωση ISOMAT 

CNCS 2005-Y-40R  ή ισοδύναµο ΧΡΩΤΕΞ GG-789  για τα ανεπίχρηστα στοιχεία µπετόν β) ανοιχτό µπέζ 

ισοδύναµο µε την απόχρωση Β.Moore OC-86 για τα υπόλοιπα στοιχεία των τοίχων και τις µεταλλικές κατασκευές. 

Στις υποχρεώσεις του αναδόχου συµπεριλαµβάνεται, εφ΄όσον απαιτηθεί, η δοκιµή αποχρώσεων σε επιφάνεια 

κατάλληλου εµβαδού (συγκεκριµένα κατά ελάχιστον σε ένα (1) πλήρες προκατασκευασµένο πανέλο, σε 5,00τ.µ. 

επιφάνειας σκυροδέµατος, σε 5,00 τ.µ. επιφάνειας τοιχοποιίας σε µια (1) πλήρη υδρορροή, σε ένα πλήρες 

κουφώµατος σιδήρου, σε 3,00τ.µ. από τα πανέλα κίκλιδωµάτων των κτηρίων κλινικών), στα σηµεία που θα του 

υποδειχθούν, έτσι ώστε αυτές να ταιριάζουν µε τις αποχρώσεις των τµηµάτων όψεων οι οποίες έχουν συντηρηθεί.   

 

Εργασία 5 (τιµολογείται ως τετραγωνικό µέτρο σε ορθή προβολή): Συντήρηση εξωτερικών επιφανειών 

σκυροδέµατος µε οξειδωµένο οπλισµό. Η εργασία αναλυτικά περιλαµβάνει: 

Aποκάλυψη του οξειδωµένου σιδηρού οπλισµού µε αποµάκρυνση/απόξεση του φουσκωµένου ή σαθρού 

σκυροδέµατος. Συγκέντρωση και άµεση αποµάκρυνση των µπάζων µετά το πέρας της κάθε ηµέρας εργασίας. 

Aφαιρείται όχι µόνο το αποσαθρωµένο αλλά και το ενανθρακωµένο σκυρόδεµα. Η εργασία αυτή προτείνεται να 

γίνει µε υδροβολή ή αλλιώς να γίνει χειρωνακτικά (µε καλέµι) ώστε να αποκαλυφθεί το τµήµα του οπλισµού που 

βρίσκεται στην ενανθρακωµένη ζώνη. Το βάθος ενανθράκωσης εκτιµάται  σε 2 έως 3εκ από την επιφάνεια (τοπικά 

ίσως και περισσότερο). 

Καθαρισµός και τρίψιµο µε σιδερόβουρτσα του οπλισµού που αποκαλύπτεται. Πριν αρχίσουν οι επόµενες εργασίες, 

η τελικώς αποκαλυφθείσα επιφάνεια πρέπει να είναι απολύτως καθαρή. Ο πεπιεσµένος αέρας, αν χρησιµοποιηθεί 

για τον τελικό καθαρισµό της επιφάνειας, πρέπει να µην περιέχει λάδια από το συµπιεστή. Εµποτισµός της ανωτέρω 

επιφάνειας µε αναστολέα διάβρωσης ενδεικτικού τύπου Ceresit ή ενδεικτικού τύπου ISOMAT ή ενδεικτικού τύπου 

MAPEI ή Sika για την προστασία του οπλισµού από διαβρωτικούς παράγοντες. 

Πέρασµα του οπλισµού µε σταθεροποιητή σκουριάς, ενδεικτικού τύπουCeresit  ή  ενδεικτικού τύπου ΙSOMAT ή 

ενδεικτικού τύπου ΜΑPEΙ ή ενδεικτικού τύπου Sika,  µε τα κατάλληλα αντίστοιχα primer. H επάλειψη θα γίνει σε 

δύο χέρια σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του υλικού αφήνοντας τον απαιτούµενο χρόνο ανάµεσα στις δύο στρώσεις 

(συνήθως 2-4 ώρες). Το συνολικό πάχος  των δύο επικαλύψεων  πρέπει να είναι 3-4χιλ. 

Αποκατάσταση/επούλωση  των πληγωµένων  επιφανειών µε ειδική για το σκοπό αυτό ρητινούχο επισκευαστικό 

κονίαµα ενδεικτικού τύπου  ΙSOMATMegacret 40 (πρώτη στρώση) και ΙSOMAT Durocret (δεύτερη στρώση), 

χειρωνακτικά σε δύο στρώσεις ώστε να επιτευχθεί πρόσφυση µεταξύ τους και έως ότου σχηµατιστεί λεία επιφάνεια 

όµοια µε την αρχική µορφή της όψης. Ο σχηµατισµός του τελευταίου στρώµατος µπορεί να γίνει µε επισκευαστικό 

περισσότερο λεπτόκοκκο υλικό, απόλυτα συµβατό µε τη προηγούµενη στρώση. Στις περιπτώσεις σπασµένων ακµών 

(όπως π.χ στις προεξοχές ορισµένων ανοιγµάτων) αυτές αποκαθίστανται απολύτως στην αρχική τους µορφή. Γενικά 

η επιφάνεια πρέπει να είναι έτοιµη προς βαφή. 
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Οι ποσότητες που αναφέρονται στον προϋπολογισµό είναι ενδεικτικές. Το Νοσοκοµείο έχει δικαίωµα µεταφοράς 

ποσοτήτων από τη µία εργασία στην άλλη, ανάλογα µε τις τρέχουσες ανάγκες του ή τον προγραµµατισµό του. 

Εργαλεία, µηχανισµοί, µηχανήµατα, ικριώµατα ή ανυψωτικά µηχανήµατα κάθε τύπου περιλαµβάνονται ρητώς στις 

υποχρεώσεις του Αναδόχου, καθώς και κάθε είδους παράπλευρη δαπάνη, όπως για παράδειγµα έξοδα προµήθειας, 

µεταφοράς, αποθήκευσης, παράπλευρων εργασιών κ.λ.π.  

 

Εργασία 6 (τιµολογείται ως τεµάχιο): Eπισκευή λουτρών. Τα λουτρά των θαλάµων λειτουργούν καθ΄όλο το 

24ωρο, σε όλη τη διάρκεια του έτους, ενώ υφίστανται καθηµερινό καθαρισµό µε έντονα και διαβρωτικά 

καθαριστικά. Πρόσθετος επιβαρυντικός παράγοντας είναι η αρχική κατασκευή των λουτρών, µε λανθασµένες 

κατασκευαστικές επιλογές και κακοτεχνίες. Oι παραπάνω παράγοντες δρουν σωρρευτικά, µε σοβαρότερο πρόβληµα 

τη διαρροή ακαθάρτων από τα µαντεµένια σιφώνια. Εισηµαίνεται ότι κάθε είδους επέµβασης είναι εργασία 

δυσχερής και ιδιότροπη. Ο τεχνικός τρόπος αντιµετώπισης εξελίχθηκε µε βάση την εµπειρία που αποκτήθηκε κατά 

τις διάφορες επισκευές και τις προσαρµογές στον τρόπο λειτουργίας του Νοσοκοµείου. Τα λουτρά αυτά, όπως και τα 

υπόλοιπα του Νοσοκοµείου βρίσκονται σε επαφή µε µηχανολογικό shaft. Το shaft αυτό, µε τοιχώµατα από δροµικό 

τούβλο, ενσωµατώνει τις κατακόρυφες οδεύσεις των σωληνώσεων θερµάνσεως, οι οποίες πρώτα τοποθετήθηκαν 

και έπειτα εντοιχίστηκαν. Τα τοιχώµατα των λουτρών από τις τρεις πλευρές είναι από οπτοπλινθοδοµή, ενώ από την 

πλευρά του διαδρόµου από φέρον τοιχείο οπλισµένου σκυροδέµατος. Στον τυποποιηµένο εξοπλισµό κάθε λουτρού 

περιλαµβάνονται: 

Ντουζιέρα κεραµική 75Χ75εκ. υπερυψωµένη κατά περίπου 12 εκ. από το δάπεδο Γενικά βρίσκεται σε κακή 

κατάσταση (αντικαθίσταται µε δαπάνη του Αναδόχου). 

Λεκάνη στερεωµένη στον τοίχο µε φλουσόµετρο κεντρικού δικτύου. Έχει διαπιστωθεί ότι πολλές φορές λόγω 

µικρών µετακινήσεων της λεκάνης από τους χρήστες, έχει διαταραχθεί η καλή επαφή της πίσω πλευράς µε το 

σωληνάκι έκπλυσης (δεν αντικαθίσταται). 

Νιπτήρα απλό στερεωµένο στον τοίχο, µε κεραµικό ραφάκι και επικαθήµενη µπαταρία (δεν αντικαθίσταται). 

Καθρέφτης 50Χ60εκ. και φωτιστικό σώµα µακρόστενο (δεν αντικαθίσταται).  

Στεγανή πρίζα, δύο µπουτόν κλήσης νοσηλεύτριας (δεν αντικαθίσταται). 

Καπάκι ανοξείδωτο 32X32εκ. πρόσβασης στο shaft (δεν αντικαθίσταται). 

Θερµαντικό σώµα χυτοσιδηρό πλακέ 80Χ80εκ. (δεν αντικαθίσταται) 

Πετσετοκρεµάστρα , γάντζοι και δισκάκι σαπουνιού (δεν αντικαθίσταται) . 

Χυτοσιδηρό σιφώνι βαρέως τύπου ανοιγόµενο (αντικαθίσταται) 

Κατά περίπτωση πρόσθετοι εξωτ. σωλήνες κλιµατισµού που συνδέονται µε το σιφώνι. (δεν αντικαθίσταται) 

µπαταρία νιπτήρα και ντουζιέρας (δεν αντικαθίσταται). 

Τα αρχικά πλακάκια των τοίχων είναι λευκά διαστάσεων 15Χ15εκ., στερεωµένα µε τσιµέντο και φτάνουν µέχρι 

ύψος περ. 2.14µ από το δάπεδο. Έχει διαπιστωθεί ότι κατά την τοποθέτηση, οι πλαστικοί βοηθητικοί σταυροί δεν 
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αφαιρέθηκαν πριν την αρµολόγηση, µε αποτέλεσµα το αρµολόγηµα σε αυτά τα σηµεία να είναι ανεπαρκούς βάθους 

και ιδιαίτερα ευάλωτοι στην καταπόνηση και τα καθαριστικά. Πολλά από τα πλακίδια τοίχου έχουν αποκολληθεί 

µερικώς, µε αποτέλεσµα σε ολόκληρες περιοχές των τοίχων να ακούγεται χαρακτηριστικός «κούφιος» χτύπος σε 

κάθε κρούση. Τα πλακάκια δαπέδου έχουν διαστάσεις 11,5Χ24εκ. Η επιφάνειά τους είναι γενικά σε καλή 

κατάσταση, οι αρµοί όµως έχουν σε µεγάλο βαθµό διαβρωθεί και µαυρίσει.  

Η κλίση του δαπέδου είναι περίπου 1% προς το σιφόνι. Στο κατώφλι της πόρτας κάθε λουτρού έχει τοποθετηθεί 

λεπτό µαρµαράκι, το οποίο διαχωρίζει τα κεραµικά πλακίδια από το δάπεδο του θαλάµου. Το ύψος µεταξύ δαπέδου 

θαλάµου και πλάκας σκυροδέµατος είναι περίπου 6εκ.  

Ο νιπτήρας αποχετεύεται απευθείας µε δικό του σωλήνα προς το shaft (δεν µεσολαβεί δηλαδή το σιφώνι δαπέδου). 

Η αποχέτευση της ντουζιέρας καταλήγει πρώτα στο σιφώνι δαπέδου και έπειτα στο shaft. Η λεκάνη είναι ειδικού 

τύπου (εκτός εµπορίου) και είναι κρεµαστή, πισωσίφωνη. Οι παροχές των ζεστών νερών γίνονται µε χαλκοσωλήνα 

περίπου ¾” , ενώ η παροχή των κρύων νερών µε σιδηροσωλήνα ½”. 

Η ψευδοροφή (όπου δεν έχει αλλαχθεί) έχει πανέλα διαστάσεων 625Χ625χιλ., τα οποία σε συγκεκριµένα λουτρά 

είναι σε καλή κατάσταση. Στο κέντρο κάθε ψευδοροφής υπάρχει κυκλικό µεταλλικό στόµιο εξαερισµού 

(προσαγωγή), συνδεδεµένο µε εύκαµπτο µεταλλικό σωλήνα.  

Ενδέχεται κάποια από τα παραπάνω στοιχεία να διαφοροποιούνται, εφόσον το λουτρό έχει δεχτεί επεµβάσεις 

παλαιότερα. 

Παρατήρηση: τα ιδιαίτερα σηµεία που περιγράφονται στις παρακάτω εργασίες έχουν προκύψει µε βάση την εµπειρία 

του νοσοκοµείου από το γενικότερο πρόβληµα των λουτρών, και πρέπει να προσεχθούν ιδιαίτερα. 

Προεργασία. Κλείσιµο του νερού στο λουτρό (µε ευθύνη του αναδόχου να βρει τις κεντρικές βάνες εκάστης στήλης). 

Η θέση για τις κεντρικές βάνες σηµειώνονται επάνω στα πανέλα της ψευδοροφής, στο διάδροµο του υπογείου, αλλά 

γενικά απαιτεί διερεύνηση. Προσοχή: οι βάνες εντός του σάφτ είναι πεπαλαιωµένες.  

Αποξηλώσεις στοιχείων που θα επαναχρησιµοποιηθούν. Προσεκτική αποµάκρυνση λεκάνης, νιπτήρα, εταζέρας, 

φωτιστικού και όλων των στοιχείων τα οποία θα επαναχρησιµοποιηθούν και φύλαξή τους. Σε περίπτωση που αυτά 

σπάσουν από υπαιτιότητα του αναδόχου αντικαθίστανται. Παρατήρηση: τυχόν ραγισµένες λεκάνες και νιπτήρες 

αναφέρονται στον επιβλέπονται εγκαίρως.  

Αποξήλωση δαπέδου. Αποξήλωση του υπάρχοντος δαπέδου από κεραµικά πλακίδια, καθώς και του οποιουδήποτε 

υποστρώµατος. Σε περίπτωση που έχει γίνει παλαιότερη επισκευή, η αποξήλωση θα γίνει µε ιδιαίτερη προσοχή. 

 Αποξήλωση πλακιδίων τοίχου. Αποξήλωση όλων των πλακιδίων σε όλους τους τοίχους σε όλο το ύψος και 

αποκοµιδή των µπάζων. ∆ιάνοιξη ικανής οπής στο shaft (περίπου 0.40Χ0.60 ή και µεγαλύτερης εάν απαιτηθεί) έτσι 

ώστε να γίνει η αντικατάσταση του σωλήνα του καλοριφέρ (βλ.παρακάτω) µε πιθανή προσωρινή εξαγωγή της 

λεκάνης. Ακολουθεί διάστηµα µίας εργάσιµης ηµέρας κατά το οποίο αφήνεται να στεγνώσει καλά το πάτωµα. Εάν 

το σωληνάκι είναι σε καλή κατάσταση αφήνεται στη θέση του, αλλιώς αντικαθίστανται όπως περιγράφεται στις 

επόµενες παραγράφους. 
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Αντικατάσταση ψευδοροφών. Εφόσον ο σκελετός της ψευδοροφής δεν είναι διαστάσεων 60Χ60 εκ., καθαίρεσή του 

και αντικατάσταση µε νέο τυποποιηµένο σκελετό 60Χ60εκ, γαλβανισµένο µε βαφή φούρνου. Τα στόµια εξαερισµού 

θα φυλαχτούν και θα επανατοποθετηθούν. Σε κάθε περίπτωση ελέγχονται οι πλάκες των ψευδοροφών.  

Υδραυλικές εργασίες. Αντικατάσταση των σωληνώσεων αποχέτευσης νιπτήρα και ντουζιέρας, που οδηγούν στο 

σιφόνι. Έλεγχος των χαλκοσωλήνων παροχής νερού σε ντουζιέρα και νιπτήρα. Aφαίρεση του υφιστάµενου 

µαντεµένιου σιφονιού όπου αυτό υπάρχει. Στην οπή που θα εµφανιστεί τοποθετείται το νέο σιφώνι µε τρόπο που ο 

πάτος του να έρχεται 1-2 εκ. κάτω από την επιφάνεια της πλάκας. Αυτό γίνεται για να υπάρχει επαρκές περιθώριο 

για να δοθούν οι κλίσεις. Τσιµεντάρισµα και εγκιβωτισµός του σιφωνιού, µε τη χρήση αν είναι απαραίτητο ελαφρού 

οπλισµού. Τρίψιµο και γενικά εξοµάλυνση της επιφάνειας της πλάκας και της ζώνης αναδίπλωσης προκειµένου να 

γίνει σωστά η τοποθέτηση του µολυβιού. Εάν το αρχικό σιφόνι έχει αντικατασταθεί, επανέλεγχός του. Προσοχή: Η 

σχάρα των σιφονιών πρέπει να είναι βιδωτή και όχι κουµπωτή. Το νέο σιφόνι θα είναι τύπου Valsir Φ50 µε 

ανοξείδωτο σκαράκι Φ120 βαρέως τύπου, σύµφωνα µε τα πρότυπα του ΕΛΟΤ, της απολύτου εγκρίσεως της 

Τεχνικής Υπηρεσίας. Το σχαράκι θα πρέπει να είναι βιδωτό (όχι κουµπωτό) έτσι ώστε να βγαίνει εύκολα για τη 

συντήρηση. Αντικατάσταση τµήµατος σωλήνα παροχής/επιστροφής καλοριφέρ στο σηµείο που ενώνεται µε τις 

κατακόρυφες στήλες, µε σωλήνα µισής ίντσας µαύρης βαρέως τύπου, άνευ ραφής, της εγκρίσεως της Τεχνικής 

Υπηρεσίας. Το σωληνάκι αυτό να µονώνεται µε αρµαφλέξ, ενώ η γείωση που υπάρχει θα πρέπει να αποκαθίσταται 

σε περίπτωση ζηµιάς της µε καινούριο σφικτήρα . 

Παρατήρηση: σε περίπτωση που το σιφόνι και οι σωληνώσεις έχουν ήδη αντικατασταθεί από παλαιότερη επισκευή, 

ελέγχεται η κατάστασή τους, χωρίς αυτή η εργασία να τιµολογείται ιδιαίτερα.  

Αντικατάσταση της ντουζιέρας µε νέα εξολοκλήρου κεραµική α΄ διαλογής ύψους περίπου 13εκ., τοποθετηµένη µε 

στέρεο τρόπο και εγκιβωτισµένη µε τούβλα σε υπόστρωµα άµµου ποταµίσιας, πάνω από τη στρώση µολυβιού, έτσι 

ώστε το χείλος της να µην είναι ψηλότερα από 15εκ. σε σχέση µε το δάπεδο. 

Σεγάνωση. Εξοµάλυνση της επιφάνειας µε τσιµεντοειδές µονωτικό υλικό και επάλειψη µε ελαστοµερές υλικό 

πολυουραιθανικής βάσεως για την προστασία της κάτω επιφάνειας του µολυβιού. Κυρίως στεγάνωση του δαπέδου 

του λουτρού µε στεγανολεκάνη από µολύβι πάχους 2χιλ., το οποίο θα σηκώνεται περιµετρικά σε ύψος περ. 20εκ. 

(µέχρι δηλαδή την πρώτη στρώση πλακιδίων περίπου). Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην περιοχή ντουζιέρας, όπου 

το µολύβι θα ανασηκωθεί κατά 60εκ, στην περιοχή λεκάνης, όπου το µολύβι θα καλύπτει περιµετρικά τις σωλήνες 

καθώς και στις εξέχωσες/εισέχουσες γωνίες του δαπέδου. Για κάθε λουτρό θα χρησιµοποιούνται τουλάχιστον δύο 

ολόκληρα φύλλα µολυβιού σε πλάτος (1+1µέτρο), ενώ οι ανασηκώσεις θα γίνονται όπου είναι δυνατόν µε το ίδιο 

φύλλο. Σε περίπτωση που είναι αναγκαία η συγκόλληση νέου φύλλου, θα υπάρχει αλληλοεπικάλυψη τουλάχιστον 

10εκ. Στην περιοχή του σιφονιού θα διαµορφωθεί αναδίπλωση/λαιµός ο οποίος θα εισχωρεί καλά µέσα στο σιφόνι. 

Όλη η πάνω επιφάνεια θα περαστεί µε ειδικό µίνιο για µολύβι, για την αποφυγή ψωρίασης από τα αλκαλικά και 

όξινα καθαριστικά ή άλλο κατάλληλο επαλειφόµενο στεγανωτικό κονίαµα.  
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Τσιµεντοκονία. Στρώση ρύσεων µε τσιµεντοκονία πάχους 4-5εκ. το πολύ και δηµιουργία ρύσεων. Η τσιµεντοκονία 

θα υπολογιστεί µε τρόπο που η τελική επιφάνεια δαπέδου να δηµιουργεί ανισοσταθµία 0.5-1 εκ. το πολύ στο 

µαρµάρινο κατώφλι, και από εκεί και πέρα κλίση περίπου 1εκ. - 1.2εκ (το λιγότερο) στα 1.20µ (0.8%-1%) 

Σχολαστικός έλεγχος της στεγάνωσης. (δεν τιµολογείται ιδιαίτερα) 

Πλακίδια δαπέδου, νέα. Τοποθέτηση πλακιδίων δαπέδου µε ειδική κόλλα πρόσφυσης α΄ ποιότητος και πλήρωση 

των αρµών µε ειδικό εποξειδικό αρµόστοκο πληρώσεως, συµβατό µε τα κεραµικά πλακίδια, σε χρώµα επιλογής της 

υπηρεσίας. Τα πλακάκια που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι ενδεικτικού τύπου Casalgrande Padana, πανοµοιότυπα 

(σε διαστάσεις, πάχος, µηχανικές ιδιότητες, σύνθεση, χρώµα κλπ), µε αυτά που τοποθετήθηκαν σε παλαιότερες 

επισκευές, (δηλαδή Group4, απορροφ. <0,05%, αντοχή 60Ν/mm2, οξύµαχα, αντοχή σε ολίσθηση 0,54) αντιολιθηρά 

κεραµικά οξύµαχα πλακίδια τύπου klinker α΄ διαλογής, πάχους 9-12mm, της απολύτου εγκρίσεως της υπηρεσίας. Η 

επίβλεψη έχει δικαίωµα να ζητήσει την κατασκευή δείγµατος δαπέδου πλήρους λουτρού ως υπόδειγµα. (Εργασία 

στον προϋπολογισµό_6) 

Πλακίδια τοίχου, νέα Εξοµάλυνση τοίχων µετά την αποξήλωση των υφισταµένων πλακιδίων µε τοπικό σοβάντισµα. 

Το τσιµέντο συγκόλλησης των παλιών πλακιδίων αφήνεται στη θέση του εφόσον είναι στθερό, τα τυχόν σαθρά 

κοµµάτια όµως αποµακρύνονται. Επειδή το µολύβι θα καταλάβει στο ανασήκωµά του ορισµένος πάχος, πρέπει η 

κάτω ζώνη των τοίχων να τριφτεί και να εξοµαλυνθεί σχολάστικά, ενώ η υπερκείµενη επιφάνεια να παχυνθεί τόσο 

έτσι ώστε η τελική επιφάνεια των πλακιδίων να είναι οµοιόµορφη. Επενδύσεις τοίχων µε κεραµικά πλακίδια τοίχου 

20Χ20 λευκά α΄ ποιότητας, µε αφαίρεση των σταυρών τοποθέτησης, λαµβάνοντας υπόψιν τα σταθερά στοιχεία του 

χώρου (πρίζες, διακόπτες, σωλήνες κλπ). Μερεµέτια και κάθε είδους µικροεργασίες που σκοπό έχουν την αρτιότερη 

εµφάνιση και λειτουργικότητα του έργου. Αντικατάσταση ψευδοροφών. Τοποθέτηση νέας ψευδοροφής, ίδιου τύπου 

µε την υφιστάµενη, αλλά διαστάσεων πανέλων 60Χ60εκ. Τα πανέλα θα είναι λείας επιφάνειας, άνθυγρα, ελαφριά 

και αντιµικροβιακά. Ο σκελετός θα είναι αλουµινίου ηλεκτροστατικής βαφής. Επανατοποθέτηση στοµίων 

εξαερισµού. (Εργασία στον προϋπολογισµό_3) 

Ανακαίνιση χρωµατισµών. Bάψιµο τοίχων λουτρού, του θερµαντικού σώµατος και των σωλήνων του µε ντούκο 

νερού Καθαρισµός των λουτρών από µπάζα και οικοδοµική σκόνη και παράδοσή τους σε πλήρη λειτουργία (δεν 

τιµολογείται ιδιαίτερα). 

Επανατοποθέτηση των ειδών υγιεινής και κάθε είδους το οποίο αποξηλώθηκε και φυλάχθηκε για να 

επαναχρησιµοποιηθεί. Έλεγχος της στεγάνωσης της λεκάνης κατά την τοποθέτηση, µε αλλαγή τυχόν φθαρµένης 

φλάντζας και σχολαστικού σιλικοναρίσµατος. Μερεµέτια παντός είδους (στερέωση γάντζων, καζανάκια, 

στοκαρίσµατα, σιλικόνες κλπ) και αποκατάσταση τυχόν ζηµιών που έχουν προκληθεί σε γειτονικά δοµικά στοιχεία 

(δεν τιµολογείται ιδιαίτερα) 

Σε περίπτωση που σε κάποιο λουτρό δεν αποπερατωθεί το σύνολο των εργασιών, λαµβάνεται ποσότητα µικρότερη 

του ενός τεµαχίου, θεωρώντας τα εξής ποσοστά συµµετοχής κάθε παραπάνω εργασίας, όπως προκύπτει από 
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παλαιότερες επισκευές: Αποξηλώσεις 4%, Στεγάνωση 33%, τσιµεντοκονία 5%, επίστρωση δαπέδου µε πλακίδια 

15%, επένδυση τοίχου µε πλακίδια 30%, αντικατάσταση ψευδοροφής 5%, υδραυλικές εγκαταστάσεις 8%  

Περιγραφή κύκλου εργασιών στεγάνωσης σε πραγµατικό χρόνο  

Αριθµούνται οι εργάσιµες ηµέρες, κατά τις οποίες γίνονται κρίσιµες εργασίες στεγάνωσης και κατά τις οποίες το 

λουτρό δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί.  

Προεργασία  

Προηγείται συνεννόηση µε την προϊστάµενη της κλινικής κατόπιν ενεργειών του αναδόχου. 

1η εργάσιµη ηµέρα – ΕΝΤΟΝΗ ΟΧΛΗΣΗ 

Κλείσιµο στήλης καλοριφέρ µε ευθύνη του αναδόχου. 

Αφαίρεση στοιχείων που θα επαναχρησιµοποιηθούν (εταζέρες, λεκάνη κλπ.) και αποθήκευσή τους. Αποξήλωση των 

στοιχείων που περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή (δάπεδο, πλακάκια τοίχου, ντουζιέρα κλπ.). Αποµάκρυνση 

µπάζων και σκούπισµα 

2η εργάσιµη µέρα – ΜΕΤΡΙΑ ΟΧΛΗΣΗ 

Εργασία υδραυλικού: τσιµεντάρισµα και τοποθέτηση σιφονιού 

3η εργάσιµη ηµέρα 

Στέγνωµα λουτρού από συσσωρευµένες υγρασίες 

4η εργάσιµη µέρα – ΜΕΤΡΙΑ ΟΧΛΗΣΗ 

Τσιµεντοειδές πάνω από την επιφάνεια πλάκας οπλ. σκυροδέµατος, αντικατάσταση υδραυλικών, τοποθέτηση 

µολυβιού Αντικατάσταση υδραυλικών 

5η εργάσιµη µέρα – ΜΕΤΡΙΑ ΟΧΛΗΣΗ 

Τελείωµα τοποθέτησης φύλλων µολυβιού , τοποθέτηση ντουζιέρας και λοιπές εργασίες υδραυλικού Αντικατάσταση 

υδραυλικών 

6η εργάσιµη µέρα 

Ηµέρα «µπαλαντέρ»  

7η εργάσιµη µέρα 

Εργασίες πλακά-τσιµεντοκονίες δαπέδου 

8η εργάσιµη µέρα 

Στέγνωµα τσιµεντοκονίας 

9η εργάσιµη µέρα 

Εργασίες πλακά: τοποθέτηση πλακιδίων δαπέδου και τοίχου – αρµολόγηση 

10η εργάσιµη µέρα 

Στέγνωµα  

11η εργάσιµη µέρα 

Παράδοση του λουτρού προς χρήση 
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Απαγορεύεται να αφήνονται λουτρά ηµιτελή, δηλαδή θα πρέπει να ολοκληρώνονται όλες οι εργασίες ανά λουτρό 

προτού αυτό παραδοθεί προς χρήση.  

 

Παρακάτω παρατίθεται ο Προϋπολογισµός, στον οποίο εµφανίζονται οι εκτιµώµενες ποσότητες. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4  ΥΛΙΚΑ- ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προµηθεύσει τα υλικά για οποιαδήποτε εργασία απαιτηθεί για τη συντήρηση 

του κτηρίου και η οποία εµπίπτει στις συµβατικές του υποχρεώσεις. Ειδικώς για έκτακτες, εκτεταµένες και σύνθετες 

εργασίες που δεν καλύπτονται από την έννοια της συντήρησης και τα όσα αναφέρονται στο Άθρο 3, αλλά οι οποίες 

τεκµηριωµένα κρίνονται από τον ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ ή τη ∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ως αναγκαίες για την ασφάλεια 

και οµαλή λειτουργία του Νοσοκοµείου, τα υλικά επιβαρύνουν  το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. Σε παρόµοιες περιπτώσεις, 
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εξειδικευµένα και συγκεκριµένα υλικά που τεκµηριωµένα αφορούν την ασφάλεια και οµαλή λειτουργία του 

Νοσοκοµείου µπορεί να προµηθεύσει ο Ανάδοχος, αφαιρώντας το κόστος από τις εργασίες, έπειτα από τη σύνταξη 

σχετικού πρωτοκόλλου. Όλα τα είδη και υλικά που ενσωµατώνει ο Ανάδοχος στο έργο θα είναι α΄ ποιότητας, 

παραγωγής χωρών Ε.Ε, µε αντίστοιχη σήµανση. Η Τεχνική Υπηρεσία έχει δικαίωµα να ζητήσει οποιεσδήποτε 

πρόσθετες πληροφορίες κρίνει απαραίτητες για τα προσφερόµενα είδη, συµπεριλαµβανοµένων και δειγµάτων, σε 

οποιοδήποτε στάδιο της παραγγελίας και εφαρµογής των υλικών. Όλα τα είδη και υλικά θα είναι γενικά της 

απολύτου εγκρίσεως της Τεχνικής Υπηρεσίας. Η Τεχνική Υπηρεσία έχει δικαίωµα απόρριψης υλικών εφόσον κρίνει 

ότι σε σχέση µε τα υλικά που έχουν χρησιµοποιηθεί στις µέχρι τώρα επισκευές είναι α) ασύµβατα, β) κατώτερης 

ποιότητας. Επιπλέον ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να παρέχει, ιδίως για την εργασία συντήρησης των 

εξωτερικών όψεων και χωρίς πρόσθετη αποζηµίωση όλα τα παρακάτω: α) ικριώµατα 500τ.µ. β) καλαθοφόρο 

ανυψωτικό όχηµα  γ) φορτωτάκι, δ) φορτηγό αυτοκίνητο, ε) προκατασκευασµένο οικίσκο για αποθήκευση υλικών 

και εργαλείων του καθ'όλη τη διάρκεια της σύµβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ-ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

Ο Ανάδοχος, πέραν των όσων ορίζονται στο Άρθρο 4 για τα υλικά υποχρεούται να εφοδιάσει το προσωπικό του µε 

τα απαραίτητα εργαλεία, όργανα, συσκευές και γενικά τα απαραίτητα µέσα που απαιτούνται για την εργασία του.  

Τα απαιτούµενα αναλώσιµα υλικά για τις επισκευές όπως και τα ανταλλακτικά και εργαλεία που απαιτούνται για 

την εκτέλεση του έργου (πλην των περιπτώσεων βλαβών από υπαιτιότητα του Αναδόχου) προµηθεύονται µε 

µέριµνα και ευθύνη του Αναδόχου, της σχετικής δαπάνης βαρύνουσας τον ίδιο.  

Η συγκέντρωση και αποκοµιδή τυχόν µπάζων βαρύνει τον ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ και γι΄αυτό το λόγο προµηθεύει προς τον 

ΑΝΑ∆ΟΧΟ κατάλληλο κάδο συγκέντρωσής τους. Μετά το πέρας του ωραρίου εργασίας ο Ανάδοχος  οφείλει να 

καθαρίζει τους χώρους εργασίας από υπολείµµατα υλικών και υλικών συσκευασίας και συγκεντρώνει όλα τα υλικά 

και εργαλεία σε ασφαλισµένο χώρο. Το Νοσοκοµείο δεν διαθέτει ειδικό χώρο για το σκοπό αυτό.  

 

ΑΡΘΡΟ 6 ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

 

Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ ειδοποιείται εγγράφως για την ηµεροµηνία έναρξης των εργασιών και την εγκατάστασή του.  

Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ αναλαµβάνει την υποχρέωση να διαθέσει το απαιτούµενο προσωπικό για την εκτέλεση των 

παραπάνω εργασιών συντήρησης σύµφωνα µε τις οδηγίες της ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ, των κατασκευαστών, τους κανόνες της 

τέχνης και της επιστήµης, τους κανονισµούς του Ελληνικού κράτους, τις διατάξεις των Οργανισµών Κοινής 

Ωφέλειας, ∆ΕΗ, ΟΤΕ, ∆ΕΥΑΗ κλπ. ή συµπληρωµατικά τους κανονισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ξένων 

τεχνολογικά προηγµένων χωρών. 
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Το προσωπικό του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ θα τηρεί όλους τους κανόνες λειτουργίας των ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, θα εκτελεί τις απαραίτητες εργασίες για την πρόληψη και αποκατάσταση ζηµιών, εργαζόµενο κατά 

το Νόµο καθοριζόµενο ωράριο.  

Γενικότερα το προσωπικό του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ είναι υποχρεωµένο να εκτελεί όλες τις εργασίες και ενέργειες εκείνες 

που απαιτούνται για την σωστή συντήρηση και λειτουργία των ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ του 

Νοσοκοµείου και γενικά θα συµβάλει στην τεχνική υποστήριξη του Νοσοκοµείου υπό την ∆ιοίκηση και καθοδήγηση 

της ∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ είναι υποχρεωµένος να έχει στη διάθεση της υπηρεσίας σε καθηµερινή βάση: 

� α) τουλάχιστον τρεις τεχνίτες γενικών καθηκόντων σε ότι αφορά την επισκευή και συντήρηση των 

καθορισµένων στο Άρθρο 1 δοµικών εγκαταστάσεων οι οποίοι θα διαθέτουν αντίστοιχη εµπειρεία στις 

εργασίες για την επισκευή και συντήρηση των εγκαταστάσεων αυτών. Ο ένας από αυτούς θα έχει τη γενική 

εποπτεία για λογαριασµό του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ και πέραν των καθηκόντων συντονισµού και ελέγχου του 

συνεργείου θα αποτελεί τον ενδιάµεσο κρίκο ανάµεσα στον ΑΝΑ∆ΟΧΟ και τη ∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ. 

β) έναν επιβλέποντα Μηχανικό ως  υπεύθυνο και επιτόπου των έργων, µε αποδεδειγµένη εµπειρία σε ανάλογες 

δραστηριότητες σε µονάδες παροχής υγείας δηµοσίου, αξίας κατά µέσο όρο την τελευταία πενταετία, τουλάχιστον 

τόσης όσης το 1/3 της παρούσας προκήρυξης. 

γ) Η Τεχνική Υπηρεσία έχει δικαίωµα να ζητήσει την παρουσία έως και εννέα (9) τεχνιτών σε καθηµερινή βάση, εάν 

κρίνει ότι ο αριθµός αυτός είναι απαραίτητος για την ταχεία και ασφαλή περαίωση εργασιών, ιδιαίτερα σε ό,τι 

αφορά τις επισκευές λουτρών και όψεων.  

 

ΑΡΘΡΟ 8 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ - ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Το προσωπικό µε ευθύνη του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ  θα είναι άριστα εκπαιδευµένο, υψηλού επιπέδου εµπειρίας και 

γνώσεων και θα έχει τα απαραίτητα εργαλεία,  ώστε να µπορεί ανά πάσα στιγµή να επέµβει για την αποκατάσταση 

οποιουδήποτε προβλήµατος έχει  προκύψει. 

Ο Ανάδοχος για την αµοιβή του προσωπικού του επί ποινή απόρριψης θα τηρεί τις συλλογικές συµβάσεις και την 

ισχύουσα νοµοθεσία. 

Το προσωπικό του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ σε συνεργασία µε το προσωπικό του ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ θα καλύπτουν την συντήρηση 

του των δοµικών εγκαταστάσεων & εξοπλισµού τους εντός του ωραρίου εργασίας τους, για όλες τις ηµέρες της 

εβδοµάδος . 

Η λειτουργία σε 24ωρη βάση κινητού τηλεφώνου για τον Ανάδοχο είναι υποχρεωτική. 
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Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ οφείλει να αποµακρύνει από το εργοτάξιο αµέσως µέλος του προσωπικού που κρίνεται ως 

ακατάλληλο ή δείχνει αµέλεια ασυγχώρητη ως προς τα καθήκοντά του ή συµπεριφέρεται άπρεπα και να µην 

επαναπροσλάβει τούτο σε οποιαδήποτε εργασία που να έχει σχέση µε το Έργο χωρίς την συγκατάθεση της 

∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. Το δικαίωµα του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ουδόλως απαλλάσσει τον ΑΝΑ∆ΟΧΟ της 

πλήρους ευθύνης τους προς την ποσοτική και ποιοτική επάρκεια του προσωπικού του. 

Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ οφείλει επίσης να αντικαθιστά άµεσα οποιοδήποτε µέλος του προσωπικού του σε περίπτωση 

απουσίας του, που οφείλεται σε ασθένεια ή άλλες έκτακτες περιπτώσεις απουσίας του, µε άλλο αντίστοιχης 

ειδικότητος και προσόντων το οποίο θα τυγχάνει της έγκρισης της Υπηρεσίας.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν αντικαθιστά άµεσα το προσωπικό που απουσιάζει στις περιπτώσεις που 

αναφέρονται παραπάνω, θα ξεκινά η διαδικασία έκπτωσης του και ταυτόχρονα θα παρακρατείται το ποσό των 

ογδόντα (80) ευρώ για κάθε ηµέρα και για κάθε τεχνίτη.  

Το προσωπικό του Αναδόχου θα απασχολείται όλες τις ηµέρες του επταηµέρου, και οποιεσδήποτε ώρες κριθεί 

αναγκαίο από την υπηρεσία, για την ορθή και εύρυθµη λειτουργία των ιατρικών τµηµάτων του ΠΑΓΝΗ, και θα 

καθορίζεται αναλόγως της ανάγκης και ο αριθµός των εργαζοµένων του εργολάβου (κατ΄ ελάχιστον τρία άτοµα ανά 

ηµέρα). 

  Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ υποχρεούται να εξασφαλίσει όλες τις απαραίτητες άδειες από οργανισµούς κοινής ωφελείας, 

άδειες κυκλοφορίας οχηµάτων κ.λ.π. όπου παρόµοιες άδειες απαιτούνται. 

Ο  ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ υποχρεούται να τηρεί καθηµερινά παρουσιολόγιο το οποίο θα προσκοµίζει κάθε πρωϊ στη 

Γραµµατεία της  ∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. 

 

Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ  τηρεί υποχρεωτικώς ηµερολόγιο εργασίας στο οποίο θα αναγράφονται: 

 

α) ο αριθµός και η ειδικότητα των ατόµων που απασχολήθηκαν  

β) ο εξοπλισµός που χρησιµοποιήθηκε, η θέση και το είδος εργασιών που έγιναν 

γ) η κατανάλωση των υλικών & η παραλαβή υλικών 

δ) οι εντολές της ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ προς τον ΑΝΑ∆ΟΧΟ 

ε) οι αιτήσεις του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ  προς την ΕΠΙΒΛΕΨΗ 

στ) η πρόοδος εργασίας & τυχόν καθυστερήσεις  

ζ) οι συνθήκες του έργου & κάθε παρατήρηση σχετική µε το έργο 

Το ηµερολόγιο συµπληρώνεται καθηµερινά. Η Επίβλεψη επιθεωρεί το ηµερολόγιο και συµπληρώνει εντολές και 

παρατηρήσεις. Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ  οφείλει να παρέχει ψηφιακή φωτογραφική τεκµηρίωση των διαφόρων εργασιών σε 

αντιπροσωπευτικά στάδια τους, την οποία κοινοποιεί προς την ΕΠΙΒΛΕΨΗ σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Το 
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ηµερολόγιο µπορεί να τηρείται και σε ψηφιακή (εκτυπώσιµη) µορφή, σε τύπο αρχείου ο οποίος θα καθοριστεί από 

την ΕΠΙΒΛΕΨΗ 

 

ΑΡΘΡΟ 9 ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ– ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ 

Γενικώς για την οικονοµική, χρηµατοοικονοµική επάρκεια και τεχνική ικανότητα του προσφέροντος ισχύουν τα όσα 

αναφέρονται στο άρθρο 75 και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙ - “Αποδεικτικά µέσα για τα κριτήρια επάρκειας” του Ν 

4412, ΦΕΚ Α΄147/8-8-2016 (σελ. 8078 ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών): 

Ν 4412, ΦΕΚ Α΄147/8-8-2016  - Άρθρο 75 Κριτήρια επιλογής (άρθρο 58 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) 

1. Τα κριτήρια επιλογής µπορεί να αφορούν: 

α) την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας, 

β) την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια, 

γ) την τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα. 

Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να επιβάλλουν στους οικονοµικούς φορείς ως απαιτήσεις συµµετοχής µόνο τα 

κριτήρια που αναφέρονται στις παραγράφους 2, 3 και 4. Οι αναθέτουσες αρχές περιορίζουν τις όποιες απαιτήσεις 

συµµετοχής σε εκείνες που είναι απαραίτητες ώστε να διασφαλίζεται ότι ο υποψήφιος ή ο προσφέρων διαθέτει τις εκ 

του νόµου απαιτούµενες προϋποθέσεις, τις χρηµατοοικονοµικές δυνατότητες, καθώς και τις τεχνικές και 

επαγγελµατικές ικανότητες για την εκτέλεση της υπό ανάθεση σύµβασης. Όλες οι απαιτήσεις σχετίζονται και είναι 

ανάλογες µε το αντικείµενο της σύµβασης. 

2. Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας, οι αναθέτουσες αρχές 

µπορούν να απαιτούν από τους οικονοµικούς φορείς να είναι εγγεγραµµένοι σε ένα από τα επαγγελµατικά ή 

εµπορικά µητρώα που τηρούνται στο κράτος - µέλος εγκατάστασής τους, όπως περιγράφεται στο Παράρτηµα XI του 

Προσαρτήµατος Α΄ ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτηµα αυτό. 

Στις διαδικασίες σύναψης συµβάσεων υπηρεσιών, εφόσον οι οικονοµικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν ειδική 

έγκριση ή να είναι µέλη συγκεκριµένου οργανισµού για να µπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα 

καταγωγής τους, η αναθέτουσα αρχή µπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι 

µέλη του εν λόγω οργανισµού. 

Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων που εκδίδεται µετά από γνώµη του Τεχνικού 

Επιµελητηρίου Ελλάδος ή µε κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων και του κατά 

περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, που εκδίδεται µετά από γνώµη επιτροπής που συστήνουν και στην οποία 

εκπροσωπούνται τα οικεία επαγγελµατικά επιµελητήρια, προσδιορίζεται το αντικείµενο κάθε κατηγορίας µελέτης 

του Παραρτήµατος I του Προσαρτήµατος Γ΄. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η αντιστοιχία κάθε κατηγορίας 

µελέτης µε το επιστηµονικό πεδίο απασχόλησης των εγγεγραµµένων στο «Μητρώο Μελετητών», καθώς και στο 

«Μητρώο Γραφείων Μελετών» του Παραρτήµατος ΧI του Προσαρτήµατος Α΄, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, 
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µε γνώµονα την εφαρµογή του Κανονισµού ΕΚ 2195/2002. Με όµοια απόφαση µπορούν να διαιρούνται ή 

ενοποιούνται εν γένει οι παραπάνω κατηγορίες.  

3. Όσον αφορά την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια, οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να επιβάλλουν 

απαιτήσεις που να διασφαλίζουν ότι οι οικονοµικοί φορείς διαθέτουν την αναγκαία οικονοµική και χρηµατοδοτική 

ικανότητα για την εκτέλεση της σύµβασης. Για το σκοπό αυτόν, οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να απαιτούν 

ειδικότερα από τους οικονοµικούς φορείς, να έχουν έναν ορισµένο ελάχιστο ετήσιο κύκλο εργασιών, 

συµπεριλαµβανοµένου ορισµένου ελάχιστου κύκλου εργασιών στον τοµέα δραστηριοτήτων που καλύπτεται από τη 

σύµβαση. Επίσης, οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να απαιτούν από τους οικονοµικούς φορείς να παρέχουν 

πληροφορίες σχετικά µε τους ετήσιους λογαριασµούς, παρουσιάζοντας την αναλογία, ιδίως, στοιχείων ενεργητικού 

και παθητικού. Μπορούν επίσης να απαιτούν κατάλληλο επίπεδο ασφαλιστικής κάλυψης έναντι επαγγελµατικών 

κινδύνων. 

Ο ελάχιστος ετήσιος κύκλος εργασιών που απαιτείται να έχουν οι οικονοµικοί φορείς δεν υπερβαίνει το διπλάσιο 

της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης, εκτός από δεόντως αιτιολογηµένες περιπτώσεις, όπως σχετικά µε τους 

ειδικούς κινδύνους που αφορούν τη φύση των έργων, των υπηρεσιών ή τωναγαθών. Η αναθέτουσα αρχή αναφέρει 

τους βασικούς λόγους για την απαίτηση αυτή στα έγγραφα της σύµβασης ή στη χωριστή έκθεση που προβλέπεται 

στο άρθρο 341. 

Η αναλογία, ενδεικτικά, στοιχείων ενεργητικού και παθητικού µπορεί να λαµβάνεται υπόψη όταν η αναθέτουσα 

αρχή προσδιορίζει τις µεθόδους και τα κριτήρια της συνεκτίµησης αυτής στα έγγραφα της σύµβασης. Οι µέθοδοι και 

τα κριτήρια αυτά χαρακτηρίζονται από διαφάνεια, αντικειµενικότητα και αποφυγή διακρίσεων. 

Όταν µια σύµβαση υποδιαιρείται σε τµήµατα, το παρόν άρθρο εφαρµόζεται σε σχέση µε κάθε επιµέρους τµήµα. 

Εντούτοις, η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καθορίζει τον ελάχιστο ετήσιο κύκλο εργασιών που πρέπει να έχουν οι 

οικονοµικοί φορείς ανά οµάδες τµηµάτων, αν ανατεθούν στον ανάδοχο περισσότερα τµήµατα που πρέπει να 

εκτελεστούν ταυτοχρόνως. 

Εάν οι συµβάσεις βάσει συµφωνίας-πλαίσιο πρόκειται να ανατεθούν µετά από προκήρυξη νέου διαγωνισµού, η 

µέγιστη απαίτηση ετήσιου κύκλου εργασιών που αναφέρεται στο πέµπτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου 

υπολογίζεται βάσει του αναµενόµενου µέγιστου µεγέθους των συγκεκριµένων συµβάσεων που θα εκτελεστούν 

ταυτοχρόνως ή , εάν αυτό δεν είναι γνωστό, βάσει της εκτιµώµενης αξίας της συµφωνίας-πλαίσιο. Στην περίπτωση 

δυναµικών συστηµάτων αγορών, η µέγιστη απαίτηση ετήσιου κύκλου εργασιών που αναφέρεται στο πέµπτο εδάφιο 

υπολογίζεται βάσει του αναµενόµενου µέγιστου µεγέθους των συγκεκριµένων συµβάσεων που πρόκειται να 

ανατεθούν στο πλαίσιο του εν λόγω συστήµατος. 

4. Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα, οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να επιβάλλουν απαιτήσεις 

που να εξασφαλίζουν ότι οι οικονοµικοί φορείς διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους και 

την εµπειρία για να εκτελέσουν τη σύµβαση σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας. 
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Οι αναθέτουσες αρχές µπορεί να απαιτούν ειδικότερα από τους οικονοµικούς φορείς, να διαθέτουν ικανοποιητικό 

επίπεδο εµπειρίας, αποδεικνυόµενο µε κατάλληλες συστάσεις από συµβάσεις που έχουν εκτελεστεί κατά το 

παρελθόν. Μια αναθέτουσα αρχή µπορεί να θεωρεί ότι ένας οικονοµικός φορέας δεν διαθέτει τις απαιτούµενες 

επαγγελµατικές ικανότητες εάν διαπιστώσει ότι ο οικονοµικός φορέας έχει συγκρουόµενα συµφέροντα που ενδέχεται 

να επηρεάσουν αρνητικά την εκτέλεση της σύµβασης. 

Στο πλαίσιο διαδικασιών σύναψης σύµβασης προµηθειών για τις οποίες απαιτούνται εργασίες τοποθέτησης ή 

εγκατάστασης, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων, η επαγγελµατική ικανότητα των οικονοµικών φορέων να 

παράσχουν αυτή την υπηρεσία ή να εκτελέσουν την εγκατάσταση ή τα έργα µπορεί να αξιολογείται βάσει της 

τεχνογνωσίας τους, της αποτελεσµατικότητας, της εµπειρίας και της αξιοπιστίας τους. 

5. Οι αναθέτουσες αρχές αναφέρουν τις απαιτούµενες προϋποθέσεις συµµετοχής που µπορεί να εκφράζονται ως 

ελάχιστα επίπεδα ικανότητας, καθώς και τα κατάλληλα αποδεικτικά µέσα, στην προκήρυξη σύµβασης ή στην 

πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος. 

Ν 4412, ΦΕΚ Α΄147/8-8-2016  - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑXII - ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑΕΠΙΛΟΓΗΣ (σελ. 

8078 κ.ε.) 

Μέρος I:   Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια 

Η οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια του οικονοµικού φορέα είναι δυνατόν, κατά κανόνα, να 

αποδεικνύεται µε ένα ή περισσότερα από τα  ακόλουθα  δικαιολογητικά: 

α) κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις ή, όπου ενδείκνυται,  πιστοποιητικό ασφαλιστικής κάλυψης επαγγελµατικών 

κινδύνων· 

β) οικονοµικές καταστάσεις ή αποσπάσµατα οικονοµικών καταστάσεων, στην περίπτωση που η δηµοσίευση των 

οικονοµικών καταστάσεων απαιτείται από τη νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός 

φορέας· 

γ) δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών και, κατά περίπτωση του κύκλου εργασιών στον τοµέα 

δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείµενο της σύµβασης, για τις τρεις τελευταίες οικονοµικές χρήσεις κατ’ 

ανώτατο όριο, συναρτήσει της ηµεροµηνίας σύστασης του οικονοµικού φορέα ή έναρξης  των  δραστηριοτήτων του, 

εφόσον είναι διαθέσιµες οι πληροφορίες για τον εν λόγω κύκλο εργασιών. 

Μέρος II:   Τεχνική ικανότητα 

Αποδεικτικά στοιχεία των τεχνικών ικανοτήτων του οικονοµικού φορέα, που αναφέρονται στο άρθρο75: 

α) οι ακόλουθοι κατάλογοι: 

� κατάλογος των εργασιών που εκτελέσθηκαν την τελευταία πενταετία, κατά µέγιστο όριο, συνοδευόµενος 

από πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης και ολοκλήρωσης των σηµαντικότερων εργασιών' όπου κριθεί 

απαραίτητο για τη διασφάλιση ικανοποιητικού επιπέδου ανταγωνισµού, οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να 

ορίζουν ότι θα λαµβάνονται υπόψη στοιχεία σχετικών εργασιών που εκτελέσθηκαν πριν από την τελευταία 

πενταετία, κατάλογος των κυριότερων παραδόσεων ή των κυριότερων υπηρεσιών που πραγµατοποιήθηκαν 
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την τελευταία τριετία, κατά µέγιστο όριο, µε αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της ηµεροµηνίας και του 

δηµόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη. Όπου κριθεί απαραίτητο για τη διασφάλιση ικανοποιητικού επιπέδου 

ανταγωνισµού, οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να ορίζουν ότι θα λαµβάνονται υπόψη στοιχεία σχετικών 

αγαθών ή υπηρεσιών που παραδόθηκαν ή εκτελέσθηκαν πριν από την τελευταία τριετία· 

β) αναφορά του τεχνικού προσωπικού ή των τεχνικών υπηρεσιών, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του 

οικονοµικού φορέα είτε όχι, ιδίως των υπευθύνων για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δηµόσιες 

συµβάσεις έργων, εκείνων που θα έχει στη διάθεσή του ο εργολήπτης για την εκτέλεση του έργου· για την  εκτέλεση 

του έργου· 

γ) περιγραφή του τεχνικού εξοπλισµού και των µέτρων που λαµβάνει ο οικονοµικός φορέας για την εξασφάλιση της 

ποιότητας και των µέσων µελέτης και έρευνας της επιχείρησής του· 

δ) αναφορά του τρόπου διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασµού και των συστηµάτων ανίχνευσης που θα είναι σε θέση 

να εφαρµόζει ο οικονοµικός φορέας  κατά  την εκτέλεση της σύµβασης· 

ε) εάν τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι σύνθετα ή, κατ’  εξαίρεση, πρέπει να ανταποκρίνονται σε 

κάποιον ιδιαίτερο σκοπό, έλεγχος διενεργούµενος από την αναθέτουσα αρχή ή, εξ ονόµατός της, από αρµόδιο 

επίσηµο οργανισµό της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο προµηθευτής ή ο πάροχος  υπηρεσιών, µε την 

επιφύλαξη της συναίνεσης του οργανισµού αυτού· ο έλεγχος αυτός αφορά το παραγωγικό δυναµικό του προµηθευτή 

ή τις τεχνικές ικανότητες του παρόχου υπηρεσιών και, όπου κριθεί απαραίτητο, τα µέσα µελέτης και έρευνας που 

αυτός διαθέτει καθώς και  τα µέτρα που λαµβάνει για τον έλεγχο της ποιότητας· 

στ) αναφορά τίτλων σπουδών και επαγγελµατικών προσόντων του παρόχου υπηρεσιών ή του εργολήπτη ή των 

διευθυντικών στελεχών της επιχείρησης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αξιολογούνται ως κριτήριο ανάθεσης· 

ζ) αναφορά των µέτρων περιβαλλοντικής διαχείρισης που µπορεί να εφαρµόζει ο οικονοµικός φορέας κατά την 

εκτέλεση της σύµβασης· 

η) δήλωση στην οποία αναφέρονται το µέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναµικό του παρόχου υπηρεσιών ή του 

εργολήπτη και ο αριθµός των στελεχών της επιχείρησής του κατά τα τελευταία τρία χρόνια· 

θ) δήλωση σχετικά µε τα µηχανήµατα, τις εγκαταστάσεις και τον τεχνικό εξοπλισµό  που διαθέτει ο πάροχος 

υπηρεσιών ή ο εργολήπτης για την εκτέλεση της σύµβασης· 

ι) αναφορά του τµήµατος της σύµβασης το οποίο ο οικονοµικός φορέας προτίθεται, ενδεχοµένως, να αναθέσει σε 

τρίτους υπό µορφή υπεργολαβίας· 

ια) όσον αφορά τα προϊόντα που παρέχονται: 

• δείγµατα, περιγραφή ή φωτογραφίες, η αυθεντικότητα των οποίων πρέπει να µπορεί να βεβαιώνεται 

κατόπιν αιτήσεως της αναθέτουσας αρχής, 

• πιστοποιητικά εκδιδόµενα από επίσηµα ινστιτούτα ή επίσηµες υπηρεσίες ελέγχου της ποιότητας, 

αναγνωρισµένων ικανοτήτων, µε τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των αγαθών, επαληθευόµενη µε 

παραποµπές σε ορισµένες τεχνικές προδιαγραφές ή πρότυπα. 
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Ειδικότερα, για την αξιολόγηση της προσφοράς, κατατίθεται ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ από τον κάθε προσφέροντα, 

στον οποίο θα συµπεριλαµβάνονται  -επί  ποινή αποκλεισµού-  τα παρακάτω δικαιολογητικά : 

α) Τιµολόγια παροχής Υπηρεσιών, εκδοθέντα κατά την τελευταία πενταετία, αξίας αθροιστικά, τουλάχιστον 

400.000,00 ευρώ (άνευ ΦΠΑ). Τα τιµολόγια αυτά θα πρέπει να αφορούν πιστοποιήσεις λογαριασµών από 

τουλάχιστον δύο συµβάσεις ανάλογου και συναφούς αντικειµένου µε την παρούσα προκήρυξη, υπογεγραµµένες από 

τον προσφέροντα µε διαφορετικές Αναθέτουσες Αρχές µονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας του ∆ηµοσίου, και για 

εκάστη των οποίων αυτών συµβάσεων η αξία θα ξεπερνά το ποσό των 200.000,00 ευρώ (άνευ ΦΠΑ). 

β) Πιστοποιητικά στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα τα οποία θα είναι επικυρωµένα από δικηγόρο ή απλά αντίγραφα 

των εγγράφων επικυρωµένα από δικηγόρο: 

I. ISO 9001:2015 ή νεότερο για το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας 

II. ISO 14001:2015 ή νεότερο για το Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης  

III.ΕΛΟΤ 1801:2008 ή νεότερο OHSAS 18001:2007 ή νεότερο για το σύστηµα ∆ιαχείρισης Υγείας & ασφάλειας 

στην εργασία. 

γ) Φωτοτυπία άδειας κυκλοφορίας για το καλαθοφόρο ανυψωτικό µηχάνηµα, το φορτωτάκι και το φορτηγό 

αυτοκίνητο (βλ. άρθρο 4). σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος δεν διαθέτει ιδιόκτητα κατάλληλα οχήµατα, 

προσκοµίζει προσύµφωνο ενοικίασης τους για όλη τη διάρκεια του έργου, 

δ) Υπεύθυνη δήλωση διάθεσης ικριωµάτων ικανών να καλύψουν όψη εµβαδού 500τ.µ  καθ΄ όλη τη διάρκεια  του 

έργου. 

Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού έχει δικαίωµα να ζητήσει διευκρινήσεις  και πρόσθετα στοιχεία, σύµφωνα 

µε το άρθρο 75 και το  Παράρτηµα ΧΙΙ του Ν 4412, τα οποία µνηµονεύθηκαν παραπάνω. 

  

ΑΡΘΡΟ10 ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ                                                                            Η 

∆ιοίκηση του Νοσοκοµείου θα ορίσει πέραν της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού και εάν κριθεί απαραίτητο, 

ένα τριµελές γνωµοδοτικό όργανο για την εξέταση πιθανών ενστάσεων και προσφυγών που υποβάλλονται ενώπιον 

της αναθέτουσας αρχής, τα µέλη του οποίου θα είναι διαφορετικά από τα µέλη του γνωµοδοτικού οργάνου που είναι 

αρµόδιο για τα υπόλοιπα θέµατα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία ανάθεσης (αξιολόγησης προσφορών κ.λπ.). 

 

ΑΡΘΡΟ 11 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ              

Το προσωπικό του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ µε µέριµνά του είναι υποχρεωµένο κατά την εκτέλεση του έργου της συντήρησης 

να εφαρµόζει τα παρακάτω: 

α)  τη µεθοδολογία, τεχνογνωσία και διαδικασία συντήρησης, όπως έχει διαµορφωθεί στα µέχρι τώρα έργα 

συντήρησης του Νοσοκοµείου. Προτάσσονται οι αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές/περιγραφές που έχουν 

διαµορφωθεί στο παρελθόν από το Νοσοκοµείο σχετικά µε τη συντήρηση διαφόρων τµηµάτων του. 
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β) την ισχύουσα Βιοµηχανική Νοµοθεσία ( Β.∆ 24 Νοεµ./17 ∆εκ.1953, όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε 

µεταγενέστερα και λοιπές ισχύουσες διατάξεις), Επαγγελµατική Νοµοθεσία (νόµος 6422/34-Φ.Ε.Κ 412Α/1934) 

γ) τους ισχύοντες κανονισµούς, προδιαγραφές, κλπ. του Ελληνικού Κράτους, ΤΕΕ, ∆ΕΗ, ΟΤΕ, ∆ΕΥΑΗ κλπ. 

δ) τους κανονισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τεχνολογικά προηγµένων χωρών( Αµερικανικούς, κλπ.),όπου δεν 

υπάρχουν αντίστοιχοι Ελληνικοί ή είναι ανεπαρκείς. 

ε) τις οδηγίες κατασκευαστών, των εγκαταστάσεων, µηχανηµάτων και συσκευών. 

στ) Γενικά τους κανόνες της επιστήµης, της τέχνης και της εµπειρίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 12 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟΥ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή µέρους των παρεχόµενων υπηρεσιών ή /και παραδοτέων, µε 

έκπτωση επί της συµβατικής αξίας, µε απόφαση του αρµόδιου αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση 

της επιτροπής παραλαβής, µπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών µε άλλα, 

που να είναι, σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης, µέσα σε τακτή προθεσµία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

Αν η αντικατάσταση γίνεται µετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύµβασης, η προθεσµία που ορίζεται για την 

αντικατάσταση δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύµβασης. Αν ο ανάδοχος δεν 

αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν µέσα στην προθεσµία που του τάχθηκε και 

εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκειας, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόµενες κυρώσεις. 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 13 ΕΛΕΓΧΟΙ - ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ 

Η ∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ελέγχει συνεχώς την τήρηση της σύµβασης. ∆ίδει τις απαραίτητες εντολές, οδηγίες 

και παρατηρήσεις για κάθε ζήτηµα που αφορά την εργασία  

Η ∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  εποπτεύει το έργο και ενηµερώνεται από την ΕΠΙΒΛΕΨΗ του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ. Μια 

φορά τον µήνα τουλάχιστον επιθεωρεί το έργο παρουσία του ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ και Η 

∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ µε εκθέσεις της ενηµερώνει τον ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ για την πορεία των εργασιών. Οι 

εκθέσεις της ∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ κοινοποιούνται υποχρεωτικά στον ΑΝΑ∆ΟΧΟ. 

 

ΑΡΘΡΟ 14 ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ υποχρεούται να τηρεί την ισχύουσα νοµοθεσία  περί Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας των 

εργαζοµένων, καλύπτοντας τις ανάγκες αυτές προσφέροντας υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας και Γιατρού Εργασίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 15 ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ ΑΥΤΩΝ 
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Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που  στρέφεται κατά  της ζωής,  υγείας,σωµατικής 

ακεραιότητας, περιουσίας και οποιονδήποτε άλλων προσωπικών η περιουσιακών υλικών ή άλλων αγαθών παντός 

τρίτου, συµπεριλαµβανοµένων του ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ, του προσωπικού του Νοσοκοµείου, των ασθενών, των επισκεπτών, 

του εξοπλισµού του Νοσοκοµείου, ο οποίος κίνδυνος προέρχεται από την µη καλή εκτέλεση του έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ 16 ΑΣΦΑΛΙΣΗ  ΥΠΕΡ  ΤΡΙΤΩΝ 

Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ είναι  υποχρεωµένος να κάνει ασφάλιση κατά παντός κινδύνου για όσο διάστηµα διαρκεί το έργο 

καθώς επίσης και αστική ευθύνη του έργου και εργοδοτική αστική ευθύνη του έργου από αναγνωρισµένη  από το 

Ελληνικό ∆ηµόσιο Ασφαλιστική Εταιρεία. 

Αποδεικτικό  της ασφάλισης  πρέπει να προσκοµίσει απαραίτητα ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ κατά την υπογραφή της 

εργολαβικής σύµβασης. Η ασφάλιση θα  καλύπτει ολόκληρο το χρόνο  που προβλέπεται από την εργολαβική 

σύµβαση, δηλ. από την υπογραφή της ΣΥΜΒΑΣΗΣ  του έργου και για το ποσό που θα καλύπτει κάθε πιθανή βλάβη, 

σωµατική ή της περιουσίας συµπεριλαµβανοµένων  του Προσωπικού του ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ, των ασθενών, των 

επισκεπτών του Νοσοκοµείου και που θα οφείλεται σε αστοχία χειρισµού, λαθεµένης επέµβασης, πληµµελούς 

συντήρησης, αβλεψίας, παράλειψης εκτέλεσης καθηκόντων κλπ. του προσωπικού του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ. 

Η Ασφάλιση καθορίζεται σύµφωνα µε το συνολικό ύψος του συµβατικού  προϋπολογισµού του έργου. Η ασφάλιση 

αυτή θα προβλέπει την παραίτηση του δικαιώµατος προσφυγής κατά του ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ  από τον ΑΝΑ∆ΟΧΟ, των 

υπεργολάβων και του προσωπικού αυτών και παντός εργαζοµένου µε οποιαδήποτε σχέση µε τον ΑΝΑ∆ΟΧΟ του 

έργου όπως και κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία µπορεί να δηµιουργηθεί οποιαδήποτε απαίτηση κατά του 

ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ, από ασθενείς, επισκέπτες κλπ.  

Η ασφάλιση υπέρ τρίτων δεν απαλλάσσει τον ΑΝΑ∆ΟΧΟ  από τις συµβατικές του υποχρεώσεις, από την ισχύουσα 

νοµοθεσία και από τις σχετικές διατάξεις περί ασφαλίσεως και προστασίας του προσωπικού που απασχολείται στο 

έργο.  

 

ΑΡΘΡΟ 17 ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ  ΚΑΙ  ΖΗΜΙΕΣ 

Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ  είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ζηµιά ή βλάβη η οποία θα προκληθεί από εργατικό 

ατύχηµα σε Μηχανικούς, Τεχνίτες, Εργάτες ή άλλα πρόσωπα, τα οποία χρησιµοποιεί. Ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ 

απαλλάσσεται από κάθε απαίτηση γι’ αυτές τις ζηµιές ή βλάβες, καθώς και για κάθε απαίτηση, ενέργεια, έξοδα και 

επιβαρύνσεις σχετικές µε αυτές, εκτός αν η ζηµιά ή βλάβη γίνει από ενέργεια ή υπαιτιότητά του ή των 

αντιπροσώπων του ή των  υπαλλήλων του. 
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ΑΡΘΡΟ 18 ΑΣΦΑΛΙΣΗ  ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ  είναι υποχρεωµένος να ασφαλίζει το εργατικό και υπαλληλικό προσωπικό του που έχει σχέση µε 

το έργο. Για τις αναγκαίες εισφορές ευθύνεται και επιβαρύνεται αποκλειστικά ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ και η αντίστοιχη 

δαπάνη συµπεριλαµβάνεται στην αµοιβή του. 

 

ΑΡΘΡΟ 19 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 

Σε περίπτωσης  κήρυξης κατάστασης έκτακτης ανάγκης  (π.χ σεισµός, πυρκαγιά κ.λ.π.) το προσωπικό του 

ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ακολουθεί τις οδηγίες και εντολές του ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ διευκολύνοντας το έργο και την αποστολή του 

Νοσοκοµείου στις νέες συνθήκες, ανεξάρτητα από προγράµµατα, σχεδιασµούς και άλλες δεσµεύσεις που απορρέουν 

από την σύµβαση. Ο  χαρακτηρισµός των συνθηκών «έκτακτης ανάγκης» γίνεται µε απόφαση των  αρµόδιων 

κρατικών οργάνων. 

 

ΑΡΘΡΟ 20 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Η  υποκατάσταση  του  ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ  µε τρίτο για την παροχή µέρους ή του συνόλου υπηρεσιών ή εκχώρηση 

απαγορεύεται χωρίς έγκριση του ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ. 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και µετά από πρόταση της ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ  και γνωµοδότηση της 

∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ µπορεί να εγκριθεί από το Νοσοκοµείο η πλήρης υποκατάσταση  µε απαλλαγή του 

ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ από την ευθύνη  του προς τον ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ, αν αυτό επιβάλλεται από το συµφέρον της σύµβασης  και 

ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ βρίσκεται σε προφανή αδυναµία να τηρήσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις. 

 Σε µία τέτοια περίπτωση η υποκατάσταση µπορεί να γίνει µόνο, όταν ο υποκατάστατος του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ έχει τα 

ίδια προσόντα που απαιτήθηκαν για την ανάθεση του έργου  και µε την προϋπόθεση ότι αποδέχεται τους όρους της 

σύµβασης και την ανάληψη των σχετικών υποχρεώσεων. 

 

ΑΡΘΡΟ 21 ΠΡΟΣΘΕΤΑ-ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ   

Αν κατά την διάρκεια της σύµβασης κριθεί αναγκαία η εκτέλεση συµπληρωµατικών έργων-εργασιών πέρα από αυτά 

που προβλέπονται στην παρούσα και τα οποία λόγω µη προβλέψιµων περιστάσεων µπορεί να καταστούν αναγκαία 

ή στην περίπτωση κατά την οποία η ανάθεση σε τρίτο θα δηµιουργούσε προβλήµατα στην ορθή τήρηση της 

σύµβασης, ή εάν δεν είναι δυνατός ο διαχωρισµός από την κύρια σύµβαση λόγω οικονοµικών, τεχνικών ή άλλων 

σοβαρών λόγων  που δυσχεραίνουν τον ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ, τότε η υπηρεσία έχει το δικαίωµα για την κάλυψη των 

παραπάνω εκτάκτων και µη προβλέψιµων εργασιών στη συντήρηση των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων 

του Νοσοκοµείου, να συνάψει πρόσθετες συµβάσεις µε τον ανάδοχο, προσφεύγοντας στην διαδικασία µε 

διαπραγµάτευση, χωρίς να προηγηθεί δηµοσίευση σχετικής προκήρυξης σύµφωνα µε την παραγρ. 4 του άρθρου 25 

του Π.∆.60/2007, µε την διάθεση από τον ανάδοχο επιπλέον προσωπικό από τις ειδικότητες και τα προσόντα που 
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προβλέπει η σύµβαση. Το κόστος που θα προκύψει από την επιπλέον ανάθεση θα υπολογίζεται σύµφωνα µε τις 

νόµιµες αµοιβές του προσωπικού και δεν θα µπορεί να υπερβαίνει το 25% του συνολικού συµβατικού τιµήµατος µε 

τους ίδιους όρους της ισχύουσας σύµβασης. 

Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος θα ενηµερώνεται και θα ειδοποιείται εγγράφως από την υπηρεσία έτσι ώστε να 

µπορεί να ρυθµιστεί το προσωπικό που θα χρησιµοποιήσει για την κάλυψη της απρόβλεπτης ανάγκης. 

Το ύψος της πρόσθετης δαπάνης θα διαπραγµατευτεί και θα εγκριθεί από την ∆ιοίκηση του Νοσοκοµείου. 

Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ δεν δύναται να αρνηθεί την εκτέλεση των συµπληρωµατικών εργασιών χωρίς σοβαρή αιτιολόγηση. 

Άρνηση χωρίς σοβαρή αιτιολόγηση δύναται να εκληφθεί εκ µέρους του ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ ως αιτία έκπτωσης του 

ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ. 

 

ΑΡΘΡΟ 22 ΠΛΗΜΜΕΛΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ—ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ—ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

Αν κατά την διάρκεια της σύµβασης ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ  εκτελεί πληµµελώς τα καθήκοντά του και δεν πληροί τις 

υποχρεώσεις του που προκύπτουν από την σύµβαση, ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ δύναται να εφαρµόσει σειρά µέτρων όπως 

έγγραφες παρατηρήσεις, έγγραφες συστάσεις, δυσµενείς εκθέσεις, απαιτήσεις απόλυσης/αντικατάστασης 

προσωπικού, περικοπές επί του λογαριασµού, απαίτηση αποκατάστασης ζηµιών εγκαταστάσεων ή εξοπλισµού, 

απαίτηση καταβολής αποζηµιώσεων κλπ. Σε παραβιάσεις της σύµβασης και εφόσον ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ  δεν 

συµµορφώνεται στις συστάσεις και άλλα µέτρα που λαµβάνει ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ, προβλέπεται η κήρυξη του 

ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ  ως εκπτώτου, µε παρακράτηση των εγγυητικών επιστολών και την λήψη οποιονδήποτε άλλων 

µέτρων και ενεργειών (ενδίκων ή µη) που ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ θα κρίνει ως προσφορότερων για την προάσπιση των 

συµφερόντων του.   Η κήρυξη του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ως έκπτωτου γίνεται µε απόφαση του ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ. Για τον σκοπό 

αυτό απαιτείται αναλυτική και αιτιολογηµένη εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας και γνωµοδότηση της 

∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. 

 

ΑΡΘΡΟ 23 ΕΠΙΛΥΣΗ  ∆ΙΑΦΟΡΩΝ - ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑ 

Κάθε διαφορά που θα ανακύψει µεταξύ του ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ και του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ θα παραπέµπεται για επίλυση στο 

Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος - Τµήµα Ανατολικής Κρήτης. Σε περίπτωση µη επίλυσης των διαφορών αρµόδια 

είναι τα Ελληνικά ∆ικαστήρια µε έδρα το Ηράκλειο. 

 

ΑΡΘΡΟ 24 ΛΗΞΗ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Με την λήξη της σύµβασης και για την επιστροφή των εγγυητικών επιστολών απαιτείται έκθεση περαίωσης έργου 

από την ΕΠΙΒΛΕΨΗ, βεβαίωση της ∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ και σχετική απόφαση του ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ. 
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Όπως και στην ∆ιακήρυξη αναφέρεται, οι πληρωµές θα γίνονται µηνιαία. Ο λογαριασµός (που συνοδεύεται από 

πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής) υπογράφεται από την ΕΠΙΒΛΕΨΗ, θεωρείται από την 

∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ και εγκρίνεται από τον ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ.Ο  ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ δύναται να κάνει περικοπή επί 

εκάστοτε λογαριασµού µέχρι 5% αν διαπιστώνει πληµµελή τήρηση της σύµβασης. Για σοβαρές παραβιάσεις της 

σύµβασης η ∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ δύναται να περικόψει ύστερα από εισήγηση της ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ µέχρι και 

10%.  

Τέλος ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ διατηρεί το δικαίωµα περικοπής µέχρι και του 30% του µηνιαίου τιµήµατος, ύστερα από 

εισήγηση της ∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, στο βαθµό που υπάρχει σοβαρή καταστρατήγηση της σύµβασης. 

Στο τέλος ή κατά την διάρκεια του έργου συντάσσεται λογαριασµός όπου επιστρέφεται όλο ή µέρος του 

παρακρατηθέντος ποσού εφόσον παύουν να ισχύουν οι λόγοι για τους οποίους έγινε η παραπάνω παρακράτηση, 

µετά από εισήγηση της ∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ και απόφασης του ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ. Οι λοιπές κρατήσεις που 

γίνονται σε κάθε λογαριασµό και αναφέρονται στην ∆ιακήρυξη, δεν επιστρέφονται. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 25 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 

Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται σε Εβδοµήντα Τέσσερις χιλιάδες Τετρακόσια Ευρώ  

74.400,00 €  συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., ο οποίος αναλύεται σύµφωνα µε τις βασικές εργασίες οι οποίες 

περιγράφηκαν στο Άρθρο 3.  

 

ΑΡΘΡΟ 26 ΠΛΗΡΩΜΕΣ-ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Όπως και στην ∆ιακήρυξη αναφέρεται, οι πληρωµές θα γίνονται µηνιαία. Ο λογαριασµός (που συνοδεύεται από 

πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής) υπογράφεται από την ΕΠΙΒΛΕΨΗ, θεωρείται από την 

∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ και εγκρίνεται από τον ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ.Ο  ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ δύναται να κάνει περικοπή επί 

εκάστοτε λογαριασµού µέχρι 5% αν διαπιστώνει πληµµελή τήρηση της σύµβασης. Για σοβαρές παραβιάσεις της 

σύµβασης η ∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ δύναται να περικόψει ύστερα από εισήγηση της ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ µέχρι και 

10%.  

Τέλος ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ διατηρεί το δικαίωµα περικοπής µέχρι και του 30% του µηνιαίου τιµήµατος, ύστερα από 

εισήγηση της ∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, στο βαθµό που υπάρχει σοβαρή καταστρατήγηση της σύµβασης. 

Στο τέλος ή κατά την διάρκεια του έργου συντάσσεται λογαριασµός όπου επιστρέφεται όλο ή µέρος του 

παρακρατηθέντος ποσού εφόσον παύουν να ισχύουν οι λόγοι για τους οποίους έγινε η παραπάνω παρακράτηση, 

µετά από εισήγηση της ∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ και απόφασης του ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ. Οι λοιπές κρατήσεις που 

γίνονται σε κάθε λογαριασµό και αναφέρονται στην ∆ιακήρυξη, δεν επιστρέφονται. 
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ΑΡΘΡΟ 6 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο Ν. 4412/2016, ο προµηθευτής θα βαρύνεται και για κάθε 

ζηµιά που τυχόν θα προκύψει στο Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Ηρακλείου από τη µη 

εκτέλεση ή κακή εκτέλεση της σχετικής σύµβασης, σύµφωνα µε τους όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές 

της ∆ιακήρυξης.   

.   

ΑΡΘΡΟ 7 

Για όλα και τα λοιπά θέµατα, αναφορικά µε την παροχή υπηρεσιών η οποία πραγµατοποιείται µε την 

σύµβαση αυτή, ισχύει η έγγραφη προσφορά του Αναδόχου που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της 

παρούσης σύµβασης  καθώς επίσης και τα αναφερόµενα στον Ν. 4412/2016 περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης η εταιρία κατέθεσε την µε αριθµό …………………….   

εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Τράπεζας ……………………… , ποσού των 

………………….ευρώ (5% επί της αξίας της σύµβασης, χωρίς τον ΦΠΑ), ισχύος µέχρι επιστροφής 

της.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

Κατά την εκτέλεση της παρούσας δηµόσιας σύµβασης, ο οικονοµικός φορέας δεσµεύεται για την πιστή 
και απαρέγκλιτη τήρηση των υποχρεώσεων του 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. 
 

Συµφωνείται ότι κάθε άλλη τροποποίηση της παρούσης σύµβασης, πρόσθετη συµφωνία, παροχή 
διευκολύνσεως, παράτασης χρόνου εκτέλεσης κλπ γίνεται και αποδείχνεται µόνο έγγραφα 
αποκλεισµένου κάθε άλλου µέσου απόδειξης. 
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Για οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει από την παρούσα σύµβαση αρµόδια είναι τα δικαστήρια της 
πόλης του Ηρακλείου. 

Ύστερα από αυτά συντάχθηκε η σύµβαση η οποία αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, 

υπογράφεται νόµιµα από τους συµβαλλόµενους, σε πέντε (5) πρωτότυπα. 

Ένα από τα παραπάνω πρωτότυπα της σύµβασης πήρε ο προµηθευτής ο οποίος δήλωσε ότι ενεργεί για 

λογαριασµό του και τα υπόλοιπα κατατέθηκαν στο Τµήµα Προµηθειών  του Πανεπιστηµιακού Γενικού 

Νοσοκοµείου Ηρακλείου για να διανεµηθούν στα αρµόδια τµήµατα. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ                                                                       Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 

 

 

 

                                                                                       ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 

 

          

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η΄ 

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ∆) Ο∆ΗΓΙΕΣ 

Οδηγίες συµπλήρωσης προς οικονοµικούς φορείς  

1) Στις περιπτώσεις όπου η προς σύναψη σύµβαση υποδιαιρείται σε τµήµατα και τα κριτήρια 
επιλογής ποικίλλουν από τµήµα σε τµήµα, πρέπει να συµπληρώνεται ένα ΤΕΥ∆ για κάθε 
τµήµα (ή οµάδα τµηµάτων µε τα ίδια κριτήρια επιλογής).  

2) Ένας οικονοµικός φορέας που συµµετέχει µόνος του (αυτοτελώς) και ο οποίος δεν 
στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, προκειµένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 
επιλογής, συµπληρώνει ένα ΤΕΥ∆.  

3) Ένας οικονοµικός φορέας που συµµετέχει µόνος του, αλλά στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή 
περισσότερων άλλων οικονοµικών φορέων, οφείλει να υποβάλλει χωριστό/ά ΤΕΥ∆ (Μέρος 
II Γ) διασφαλίζοντας ότι η αναθέτουσα αρχή θα λάβει το δικό του ΤΕΥ∆ µαζί µε χωριστό/ά 
ΤΕΥ∆ όπου παρατίθενται οι σχετικές πληροφορίες των ενοτήτων Α και Β του Μέρους ΙΙ 
για κάθε έναν από τους οικονοµικούς φορείς στις ικανότητες των οποίων στηρίζεται. 
Επίσης θα πρέπει να συµπεριληφθούν και οι πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε το 
Μέρος IV και τυχόν τo Mέρος V, εφόσον είναι σχετικές µε την ειδική ικανότητα ή 
ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονοµικός φορέας, οµοίως για καθένα από αυτούς. 

 4) Όταν σε µια διαδικασία ανάθεσης συµµετέχουν οικονοµικοί φορείς υπό τη µορφή ένωσης ή 
κοινοπραξίας πρέπει να κατατίθεται για κάθε µέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας , χωριστό 
ΤΕΥ∆, στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τα µέρη ΙΙ 
έως V.  
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5) Σε περίπτωση που ο οικονοµικός φορέας προτίθεται να αναθέσει υπό µορφή υπεργολαβίας 
σε τρίτους, τµήµα(τα) της σύµβασης το (α) οποίο (α) υπερβαίνει(ουν) το ποσοστό του 
τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύµβασης, ο οικονοµικός φορέας 
υποβάλλει υποχρεωτικά χωριστά ΤΕΥ∆ όπου παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται 
σύµφωνα µε τις ενότητες Α και Β του Μέρους III του ΤΕΥ∆ για κάθε έναν από τους 
υπεργολάβους. Επίσης, εφόσον στηρίζεται στις ικανότητες του(ς) θα πρέπει να 
συµπεριληφθούν και οι πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε το Μέρος IV και τυχόν τo 
Mέρος V, εφόσον είναι σχετικές µε την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται 
ο οικονοµικός φορέας, οµοίως για καθένα από τους υπεργολάβους. Εφόσον το (τα) τµήµα 
(τα) της σύµβασης που θα ανατεθούν µε τη µορφή υπεργολαβίας δεν υπερβαίνει(ουν) το 
30%. της συνολικής αξίας της σύµβασης, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της 
αναθέτουσας αρχής να αποφασίσει και εποµένως να ορίσει στην πρόσκληση ή στην 
προκήρυξη και στα έγγραφα της σύµβασης εάν οι σχετικές πληροφορίες των ενοτήτων Α και 
Β του Μέρους III πρέπει ή δεν πρέπει να παρέχονται για υπεργολάβους στις ικανότητες των 
οποίων δεν βασίζεται ο οικονοµικός φορέας.  

6) Σε όλες τις περιπτώσεις όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι µέλη του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονοµικού φορέα ή έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, κάθε άτοµο ενδέχεται να πρέπει 
υπογράψει το ίδιο ΤΕΥ∆, σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει 
τον οικονοµικό φορέα συµπεριλαµβανοµένων των διατάξεων περί προστασίας δεδοµένων 
προσωπικού χαρακτήρα.  

7) Όσον αφορά την υπογραφή (ή τις υπογραφές) του ΤΕΥ∆, επισηµαίνεται ότι ενδέχεται να µην 
είναι απαραίτητο να υπάρχει υπογραφή στο ΤΕΥ∆ όταν αυτό διαβιβάζεται ως µέρος σειράς 
εγγράφων, των οποίων η αυθεντικότητα και η ακεραιότητα διασφαλίζεται µέσω της 
απαιτούµενης υπογραφής (ή υπογραφών) του µέσου διαβίβασης.  

∆ικαιολογητικά  

1) Όταν η αναθέτουσα αρχή µπορεί να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας µε 
πρόσβαση σε βάση δεδοµένων, το ΤΕΥ∆ περιέχει επίσης τις πληροφορίες που απαιτούνται 
για τον συγκεκριµένο σκοπό, όπως την ηλεκτρονική διεύθυνση της βάσης δεδοµένων, 
τυχόν δεδοµένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, την απαραίτητη δήλωση συναίνεσης. 

 2) Στο ΤΕΥ∆ προσδιορίζεται η δηµόσια αρχή ή το τρίτο µέρος που είναι υπεύθυνο για την 
έκδοση των σχετικών δικαιολογητικών και περιλαµβάνει επίσηµη δήλωση ότι ο 
οικονοµικός φορέας θα είναι σε θέση, εφόσον του ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, να 
προσκοµίσει τα εν λόγω δικαιολογητικά.  

3) Η υποχρέωση των αναθετουσών αρχών και των αναθετόντων φορέων να λαµβάνουν τη 
σχετική τεκµηρίωση απευθείας µέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδοµένων η οποία 
διατίθεται δωρεάν ισχύει επίσης και όταν οι πληροφορίες που ζητούνται αρχικά σχετικά µε 
τα κριτήρια επιλογής περιορίζονται σε µια απάντηση ναι ή όχι. Συνεπώς, εφόσον ζητείται 
τέτοιου είδους ηλεκτρονική τεκµηρίωση, οι οικονοµικοί φορείς θα παρέχουν στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα τις απαραίτητες πληροφορίες για τη λήψη της 
σχετικής τεκµηρίωσης κατά τον έλεγχο των κριτηρίων επιλογής αντί απευθείας στο ΤΕΥ∆.  

4) Εάν ένα απόσπασµα από το σχετικό µητρώο, για παράδειγµα ποινικό µητρώο, είναι 
διαθέσιµο σε ηλεκτρονική µορφή στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα, ο 

19PROC005708890 2019-10-15



 73

οικονοµικός φορέας µπορεί να δηλώνει πού βρίσκονται οι πληροφορίες (δηλαδή, την 
ονοµασία του αποθετηρίου, τη διαδικτυακή διεύθυνση, τα στοιχεία του φακέλου ή του 
αρχείου κ.λπ.), ούτως ώστε η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας να µπορεί να 
ανακτήσει τις εν λόγω πληροφορίες. Αναφέροντας αυτές τις πληροφορίες ο οικονοµικός 
φορέας συµφωνεί ότι η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας µπορεί να ανακτήσει τη 
σχετική τεκµηρίωση βάσει των διατάξεων του ν.2472/1997 (ΦΕΚ 50/Α) σχετικά µε την 
επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, και ιδίως ειδικών κατηγοριών δεδοµένων, 
όπως σχετικές µε παραβάσεις, ποινικές καταδίκες ή µέτρα ασφαλείας.  

5) Σύµφωνα µε το άρθρο 83 “Επίσηµοι κατάλογοι εγκεκριµένων οικονοµικών φορέων και 
πιστοποίηση από Οργανισµούς δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου”, οι οικονοµικοί φορείς που 
είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους εγκεκριµένων οικονοµικών φορέων ή 
διαθέτουν σχετική πιστοποίηση από οργανισµούς δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου µπορούν, 
όσον αφορά τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τα µέρη III έως V, να 
υποβάλλουν στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα το πιστοποιητικό εγγραφής 
που εκδίδεται από την αρµόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρµόδιο 
οργανισµό πιστοποίησης. 

Κυρώσεις  

Οι οικονοµικοί φορείς είναι δυνατόν να αποκλείονται από τη διαδικασία σύναψης δηµόσιας 
σύµβασης (άρθρο 73 παρ. 4 περιπτ. ζ) και υπόκεινται στις κυρώσεις που προβλέπονται από τις 
διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 75/Α) σε περιπτώσεις σοβαρών 
ψευδών δηλώσεων κατά τη συµπλήρωση του ΤΕΥ∆ ή, γενικότερα, κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισµού ή την 
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, ή όταν οι οικονοµικοί φορείς έχουν αποκρύψει τις 
πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκοµίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά εντός της 
ταχθείσας, από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα, προθεσµίας.  

Οι πληροφορίες που πρέπει να συµπληρώνονται από τον οικονοµικό φορέα παρατίθενται, για 
κάθε µέρος ή ενότητα, σε πλαίσιο µε λευκό χρώµα.  

 

Σχετικός σύνδεσµος εντύπου ΤΕΥ∆ και οδηγιών: 

 http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/233-egkrish-toy-
typopoihmenoy-entypoyypey8ynhs-dhlwshs-teyd-gia-diadikasies-synapshs-dhmosias-
symvashs-katw-twn-oriwn-twn-odhgiwn 
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