ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης Υ.ΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ.
Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

Οικονομικό Τμήμα
Γραφείο Προμηθειών
Πληροφορίες: Κωνσταντινίδης Βασίλειος
ΤΗΛ.: 2313 324377
FAX : 2313 324375
E-mail: promithies@psychothes.gr
Ταχ. Δ/νση: Λαγκαδά 196
Τ.Κ.: 564 30
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ημερ/νία: 06-05-2019
Αριθ.Πρωτ.: 8663

ΑΡ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 012/2019
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ¨ΔΙΑΦΟΡΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ¨ CPV 50800000-3, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 60.000,00 €, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ

ΤΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ

ΜΟΝΑΔΑΣ

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΤΗΝ

ΠΛΕΟΝ

ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ

ΑΠΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ, ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ.
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ΑΠΟΨΗ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

1.1 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.1

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ.
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ. ΟΡΓΑΝΙΚΗ
ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ταχυδρομική διεύθυνση

Λαγκαδά 196

Πόλη

Θεσσαλονίκη

Ταχυδρομικός Κωδικός

564 30

Χώρα

ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός ΝUTS

GR122

Τηλέφωνο

2313 324377

Φαξ

2313 324375

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

promithies@psychothes.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες

Β. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

www. psychothes.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Νοσοκομείο και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση (ΝΠΔΔ)
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Παροχή Υπηρεσιών Υγείας.
Στοιχεία Επικοινωνίας
α)
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) : www. psychothes.gr 
Διαγωνισμοί.
β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται στην διεύθυνση : Λαγκαδά 196 T.K. 564 30 Σταυρούπολη
Θεσσαλονίκη, κτίριο Διοίκησης, Γραφείο Πρωτοκόλλου.
1.2

Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.
Χρηματοδότηση της σύμβασης
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από τον τακτικό προϋπολογισμό της Οργανικής Μονάδας
Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου».
Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον Κ.Α.Ε. : 0889
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1.3

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάδειξη Αναδόχων για «Διάφορες Υπηρεσίες Επισκευής και
συντήρησης», για την κάλυψη των αναγκών Οργανικής Μονάδας Ψυχιατρικό Νοσοκομείο
Θεσσαλονίκης του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου», για ένα (1) έτος, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, σε ευρώ, προϋπολογισθείσας δαπάνης
60.000,00 € με τον Φ.Π.Α. (48.387,10 € πλέον του Φ.Π.Α.).
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:
ΤΜΗΜΑ Α: Ετήσια Συντήρηση Υδροδοτικών Δικτύων Πυρόσβεσης, εκτιμώμενης αξίας 3.500
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
ΤΜΗΜΑ Β: Ετήσια Συντήρηση Δικτύου Ιατρικών αερίων, εκτιμώμενης αξίας 3.500 συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α. 24%.
ΤΜΗΜΑ Γ: Ετήσια συντήρηση μετασχηματιστών, κυψελών μέσης τάσης, Η/Ζ και πινάκων του Ψ.Ν.Θ.,
εκτιμώμενης αξίας 8.000 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
ΤΜΗΜΑ Δ: Ετήσια Συντήρηση Συστημάτων Πυρανίχνευσης και Συναγερμών του Ψ.Ν.Θ και δομών,
εκτιμώμενης αξίας 8.000 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
ΤΜΗΜΑ Ε: Ετήσια Συντήρηση Κλιματιστικών μονάδων διαιρούμενου τύπου (σπλιτ) και κεντρικές
κλιματιστικές μονάδες στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης αλλά και στα κτίρια των εξωτερικών
δομών του Ψ.Ν.Θ, εκτιμώμενης αξίας 12.000 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
ΤΜΗΜΑ ΣΤ: Ετήσια Συντήρηση Πυροσβεστήρων στα κτίρια του Ψ.Ν.Θ. και των δομών του., εκτιμώμενης
αξίας 9.000 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
ΤΜΗΜΑ Ζ: Ετήσια Συντήρηση Λεβητοστασίων στα κτίρια του Ψ.Ν.Θ. και των δομών του, εκτιμώμενης
αξίας 16.000 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες.
Προσφορές υποβάλλονται για ένα, ή για περισσότερα τμήματα
Ο χρόνος και ο τόπος εκτέλεσης των εργασιών θα γίνει σύμφωνα με τις ανάγκες των αντίστοιχων
Υπηρεσιών του Νοσοκομείου που εμπλέκονται στην παρούσα διακήρυξη, και θα υποδειχτεί από αυτές.
Οι εργασίες θα εκτελεστούν τμηματικά μέχρι την λήξη της σύμβασης.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ι της παρούσας διακήρυξης.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς,
βάσει της τιμής.
1.4 Θεσμικό πλαίσιο
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:
1. Των διατάξεων όπως αυτές ισχύουν:
1. Της με αρ. ΥΑ 57654/23-05-2017 (Β’ 1781 – 23.05.2017) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
2. Του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α΄
19/1.2.1995).
3. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»
(ΦΕΚ Α΄ 81/4.4.2005).
4. Του ν. 3548/2007 «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», (Α 68/20.3.2007).
5. Του Ν.3527/2007 «Κύρωση Συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 25/9.2.2007).
6. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 134/18.6.2007), όπως ισχύει σήμερα.
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7. Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια» και άλλες διατάξεις » (ΦΕΚ Α΄ 112/13.7.2010).
8. Του Ν. 3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές
σχέσεις» (ΦΕΚ Α 115/15.7.2010).
9. Του Ν. 3867/2010 «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής
ασφάλισης ζωής, οργανισμοί πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας
Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Α΄ 128/3.8.2010).
10. Του Ν.3868/2010 «Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις
αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ Α΄129/3.8.2010).
11. Του Ν.3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων Εναρμόνιση της
ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21γς Ιουνίου 1989 (L 395)
και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως
τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L335)», (ΦΕΚ Α΄173/Α/30.9.2010).
12. Του Ν.3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο Σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄
31/2.3.2011), όπως ισχύει σήμερα
13. Του Ν.4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων- Αντικατάσταση
του έκτου κεφαλαίου του ν.3588/2007(πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία
εξυγίανσης και άλλες διατάξεις » (ΦΕΚ Α΄ 204/15.9.2011).
14. Του Ν.4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή
εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής
στρατηγικής 2012−2015» (ΦΕΚ Α΄ 226/27.10.2011).
15. Του Ν.4038/2012 «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου
πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (ΦΕΚ Α΄ 14/2.2.2012).
16. Του Ν. 4052/2012 «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης … και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 41/1.3.2012).
17. Του Ν. 4129/2013 «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» (ΦΕΚ Α΄ 52/28.2.2013).
18. Της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
(ΦΕΚ Α΄107/9.5.2013)
19. Του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα
20. Του Ν. 4272/2014 «Προσαρμογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της
Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενημέρωσης σχετικά με την
ανταλλαγή, μεταξύ των κρατών-μελών, ανθρώπινων οργάνων που προορίζονται για
μεταμόσχευση - Ρυθμίσεις για την Ψυχική Υγεία και την Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή
και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 145/11.07.2014).
21. Του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου
Οικονομικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 160/8.8.2014).
22. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/εε και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α΄ 147/8.8.2016).
23. Του ΠΔ 39/2017 - Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών (ΦΕΚ 64/Α/4-5-2017).
24. Του Ν. 4441/2016 «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών
εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 227/06.12.2016).
25. Του Ν. 4472/2017 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις δημόσιου και τροποποίηση διατάξεων του Ν.
4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα
κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής
στρατηγικής 2018.
26. του Π.Δ 113/10 «Ανάληψη υποχρεώσεων από Διατάκτες» .
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2. Των Αποφάσεων (Ειδικό κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την παρούσα διακήρυξη):
1. Το υπ’ αριθμό 853/27-03-2018 έγγραφο της Ε.Κ.Α.Π.Υ. «Διευκρινιστικές οδηγίες για τις διατάξεις
του Νόμου 4472/2017 (Α΄ 74) και τις συμβάσεις Προμηθειών και Υπηρεσιών των Φορέων Παροχής
Υπηρεσιών Υγείας και της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας».
2. Το υπ’ αριθ. 1354/23-05-2018 έγγραφο της Ε.Κ.Α.Π.Υ. «Συμπληρωματικές διευκρινιστικές οδηγίες
για τις διατάξεις του Νόμου 4472/2017 (Α΄74) για τις συμβάσεις Προμηθειών και Υπηρεσιών των
Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και της Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας».
3. Το απόσπασμα πρακτικών της υπ’αριθμ. 20ης/04-09-2018 (θέμα 24ο) Συνεδρίασης του Διοικητικού
Συμβουλίου περί έγκρισης του Ενιαίου - Κοινού Πίνακα Προγραμματισμού Διαχειριστικού Έτους
2018 ως προς τη διενέργεια των διαγωνιστικών διαδικασιών και τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων
για την προμήθεια προϊόντων και υπηρεσιών σύμφωνα με τον ετήσιο προϋπολογισμό δαπανών
όπως αυτός ισχύει για την κάλυψη των αναγκών των Νοσοκομείων Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» και
Γ.Ν.Θ. Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ. (Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης)
(ΨΝΘ), σύμφωνα με το οποίο εγκρίνεται η διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας για
¨Διάφορες Υπηρεσίες Επισκευής και Συντήρησης¨ CPV (50800000-3), για την κάλυψη των αναγκών
της Οργανικής Μονάδας Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου και
η κάλυψη της δαπάνης ύψους 60.000,00 €, σε βάρος του αντίστοιχου ΚΑΕ του προϋπολογισμού
του Νοσοκομείου.
4. Την υπ. αριθμ. 193η/18-03-2019 Απόφαση του Διοικητή του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ.
(Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης) σύμφωνα με την οποία ορίζει τριμελή
επιτροπή σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών.
5. Την 8η/03.04.2019 (Θέμα 40ο) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου με ΑΔΑ:
Ψ6ΠΖ46906Α-ΚΜ5, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές Προδιαγραφές.
6. Την υπ΄αριθμ. πρωτ. 7259/16-04-2019 απόφαση Ανάληψης ΑΔΑ: 64ΕΩ46906Α-ΛΛΗ υποχρέωσης
από το Νοσοκομείο ΓΝΘ Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ – ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 20/05/2019 και ώρα 14:30
1.6

Δημοσιότητα

Α. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης), αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση
(URL) : www. psychothes.gr  Διαγωνισμοί.
1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων
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συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης
και της αρμοδιότητάς τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ.2 του ν. 4412/2016.
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
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2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1

Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:
 Η Προκήρυξη (περίληψη διακήρυξης) σύμβασης
 Η παρούσα Διακήρυξη 012/2019 με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.
 Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV .
2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης μέσω της
ιστοσελίδας : www. psychothes.gr  Διαγωνισμοί.
Τα έγγραφα της Σύμβασης διατίθενται και στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες (Δευτέρα έως Παρασκευή από ώρα 07.00π.μ. έως 14:30μ.μ.) .
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται εγγράφως, το αργότερο 6 ημέρες πριν την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται εγγράφως. Αιτήματα παροχής
διευκρινήσεων που υποβάλλονται με άλλο τρόπο δεν εξετάζονται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να
παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί
φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των
προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν
και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες
πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών. β) Όταν τα έγγραφα της
σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη
σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των αλλαγών. Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν
έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν
απαιτείται παράταση των προθεσμιών.
2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη
της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).
Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά
αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο
επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο
έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση
αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα
περί Δικηγόρων.
Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε
κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94) είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει
υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
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Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

2.1.5 Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές (άρθρο 72 του ν. 4412/2016) εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτημέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους
εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β)
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το
ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού
φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω
για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο
δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα
στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την
ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της
εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής
εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει
την εγκυρότητά τους.
2.2

Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
(α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν
υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ή διμερείς
σχετικές συμφωνίες με την Ε.Ε. και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης.
(β) ενώσεις προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον δραστηριοποιούνται
επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης
(γ) συνεταιρισμοί, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης
(δ) κοινοπραξίες προσφερόντων, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της
παρούσης
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να
υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί
σε αυτή ο διαγωνισμός εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση
της σύμβασης.
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2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται.
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή
νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή
περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:
2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους
λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192
της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του
οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν.
2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.
3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για
την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του
ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και
IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιστον στους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιστον στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.
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Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά
στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις :
α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και
δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία
ή/και
β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική
ασφάλιση.
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων,
κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους.
ή/και
γ) η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε
βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης
της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια
ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει,
ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3)
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα
του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την
αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και
ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.
2.2.3.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016.
Υποψήφιοι που έχουν αθετήσει τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/16,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας
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Κριτήρια Επιλογής
2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να
ασκούν εμπαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών, ήτοι:
Παροχή Υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι' ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ..
2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Οι οικονομικοί φορείς δεν απαιτείται να παρέχουν στοιχεία όσον αφορά την οικονομική και
χρηματοοικονομική επάρκειά τους.
2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να να διαθέτουν το απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό και εξοπλισμό.
2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης δεν οφείλουν να
συμμορφώνονται με πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης.
2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική
ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής
φύσης των δεσμών τους με αυτούς.
Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να αποδεικνύουν στην Αναθέτουσα Αρχή ότι κατά την εκτέλεση της
σύμβασης θα έχουν στη διάθεσή τους αναγκαίους πόρους, µε την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης
των φορέων αυτών. Η απόδειξη της δέσμευσης του τρίτου δανείζοντος φορέα κατά τα ανωτέρω γίνεται µε
την προσκόμιση των κάτωθι :
Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 του οικονομικού φορέα στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο
προσφέρων , περί δέσμευσης του προς την Αναθέτουσα Αρχή, περί συνεργασίας µε τον προσφέροντα
διάρκειας τουλάχιστον ίσης µε το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα υλοποίησης του Έργου.

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4,
και 2.2.9 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό
συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα
Παράρτημα, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.
Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α
της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς
σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε
επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr) και
(www.hsppa.gr ).
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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, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το
οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση
εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου
2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε
αυτόν.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.
Το ΤΕΥΔ κατά περίπτωση μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους,
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του
άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων
στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι
λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8).
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται,
εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι
αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 .
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης,
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου
79 παρ. 4 ν. 4412/2016
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.
Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 Απόσπασμα ποινικού μητρώου που έχει εκδοθεί έως τρείς (3) μήνες πριν
από την υποβολή του ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή
διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο
οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:
αα)Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) , προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και
(IKE) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, στους διαχειριστές.
ββ)Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), αφορά τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
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γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
δδ)σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων
αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 (καταβολή φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης) και 2.2.3.3
περίπτωση β΄ (πτώχευση, εξυγίανση, αναγκαστική διαχείριση κτλ.)
(β.1) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι
κατά την ημερομηνία της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους
που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις
φορολογικές υποχρεώσεις τους.
(β.2) Πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί έως τρείς (3) μήνες πριν από την υποβολή του, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, ειδικής
εκκαθάρισης η δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή η από δικαστήριο η δεν έχουν
υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού η δεν έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους
δραστηριότητες η δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια
διαδικασία , προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά αυτά πρέπει να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην
περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί έως τρείς (3) μήνες πριν από την
υποβολή τους
Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν
τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε
διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το
πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται
από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως
κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί
μη θέσεως σε εκκαθάριση.
Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους
στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί
να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην
περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3.
γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που έχει εκδοθεί έως τρείς
(3) μήνες πριν από την υποβολή του από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που
έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής.
Μέχρι τη πλήρη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος, το πιστοποιητικό ΣΕΠΕ μπορεί να
αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, η οποία έχει συνταχθεί μετά την
κοινοποίηση της πρόσκλησης, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του
πιστοποιητικού.
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B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν
Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου που έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες μέρες πριν από
την υποβολή του, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά
τους, κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να
παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω σχετικής ειδοποίησης
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν
πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI
του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και
αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται
τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό
ανάθεση σύμβασης.
Β.3. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός
φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει
Τα νομιμοποιητικά έγγραφα που έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες μέρες πριν από την υποβολή
τους, ως ακολούθως :
α. ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:
 Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία ΄καθώς και τις
μεταβολές του.
β. ΓΙΑ ΗΜΕΔΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες
Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων ως ακολούθως :
β.1)Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανωνύμου Εταιρείας (ΑΕ) ή Εταιρείας Περιορισμένης
Ευθύνης (ΕΠΕ) :
α) Το τηρούμενο στην αρμόδια κατά περίπτωση διοικητική ή δικαστική αρχή τελευταίο ισχύον
καταστατικό της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό εταιρείας,
β) Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να προκύπτει η
αρχική καταχώρηση της εταιρείας, καθώς και οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο
και τα όργανα διοίκησης αυτής, με ανάλογη μνεία στα αντίστοιχα ΦΕΚ.
β.2) Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας (ΟΕ ή ΕΕ η Ι.Κ.Ε)
α) Το συμφωνητικό σύστασης της εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και το τελευταίο
σε ισχύ καταστατικό της εταιρείας.
β) Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή.
γ. ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά .
Σημειώνεται ειδικά ότι:
Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της, ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή
πιστοποιητικά, ή αν αυτά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις, δύναται να
αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου, ή όπου δεν προβλέπεται η ένορκη
βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου
ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους- μέλους ή της χώρας καταγωγής ή
της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα
δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν
στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.
Τα αλλοδαπά έγγραφα που θα υποβληθούν πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύονται με επικυρωμένη
μετάφραση
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δ. ΓΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ:
(1) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες,
(2) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
ε. ΓΙΑ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ:
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προσφέροντα που συμμετέχει στην Ένωση.
Β.4. Δεν απαιτείται υποβολή δικαιολογητικών για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής
επάρκειας της παραγράφου 2.2.5, καθόσον δεν ζητείται από την αναθέτουσα αρχή.
Β. 5. Δεν απαιτείται υποβολή δικαιολογητικών για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα
διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7, καθόσον δεν
ζητείται από την αναθέτουσα αρχή.
Β.6. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο
οργανισμό πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.
Β.7. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων,
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους,
προσκομίζει:
Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 του οικονομικού φορέα στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο
προσφέρων , περί δέσμευσης του προς την Αναθέτουσα Αρχή, περί συνεργασίας µε τον προσφέροντα
διάρκειας τουλάχιστον ίσης µε το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα υλοποίησης του Έργου.
Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση μπορεί να φέρει ημερομηνία εντός του διαστήματος από την δημοσίευση
της παρούσας διακήρυξης έως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
2.3

Κριτήρια Ανάθεσης

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
τιμής.
2.4

Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Α (Τεχνικές
Προδιαγραφές) της Διακήρυξης, για όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από
όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως
εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης,
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
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2.4.2 Τρόπος και χρόνος υποβολής προσφορών
2.4.2.1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 1.5.
Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος ) στον οποίο αναγράφονται
ο διαγωνισμός τον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του προσφέροντος (μεμονωμένου ή ένωσης),
δηλαδή επωνυμία (ή ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου), απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας
(ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail).
Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:
(α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» στον οποίο
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά
(β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνονται
τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.
(γ) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο
περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα
δικαιολογητικά.
Από τον προσφέροντα σημαίνονται τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό
χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας
χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική
δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την
εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για
την αξιολόγησή της.
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία
περιλαμβάνουν:
(α) Στον φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» θα περιλαμβάνονται
Το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79
του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες
συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου
doc, στη διεύθυνση (URL) : www. psychothes.gr  Διαγωνισμοί.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
β) Στον φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τοποθετούνται :
H τεχνική προσφορά η οποία θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν
τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I (Τεχνικές Προδιαγραφές) της Διακήρυξης,
περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει
ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των
προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα
στο ως άνω Παράρτημα.
Συγκεκριμένα: Πιστοποιητικά, τα ονόματα, οι άδειες και βεβαιώσεις των ατόμων που θα απασχοληθούν
στο έργο, άδειες λειτουργίας των εταιρειών, ISO, Δηλώσεις Συμμόρφωσης, ή άλλα σχετικά έγγραφα,
όπως ζητούνται στην ενότητα των Τεχνικών Προδιαγραφών και τις απαιτήσεις της διακήρυξης.
2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών
προσφορών
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που περιλαμβάνεται
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της παρούσας. Το έντυπο πρέπει να είναι συμπληρωμένο και κατάλληλα
υπογεγραμμένο.
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Στην οικονομική προσφορά δίνεται το προσφερόμενο ποσό ολογράφως και αριθμητικά σε ΕΥΡΩ (€) για τις
παρεχόμενες υπηρεσίες.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με
τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή και γ) η τιμή
υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται από την αναθέτουσα αρχή.
2.4.5. Χρόνος ισχύος προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα εκατόν
είκοσι (120) ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα
αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω
αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς),
2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών
προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί
κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης
διακήρυξης,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο
3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές
ε) η οποία είναι υπό αίρεση,
στ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
ζ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.
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3.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1

Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

3.1.1 Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 21/05/2019 και ώρα 10:00 πμ.
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
1.Η αποσφράγιση των πρoσφoρώv γίνεται δημόσια, από το αρμόδιο συλλογικό όργανο διενέργειας του
διαγωνισμού και της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτού (Επιτροπή), παρουσία των
προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι
λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από
αυτούς .
2.Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των πρoσφoρώv την ημερoμηvία και
ώρα που καθορίζεται στην παρούσα διακήρυξη.
3. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:
Μονογράφεται και αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος.
Μονογράφονται οι φάκελοι με τις ενδείξεις "Δικαιολογητικά Συμμετοχής", "Τεχνική Προσφορά" και
"Οικονομική Προσφορά".
Αποσφραγίζεται ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής και μονογράφονται τα δικαιολογητικά
συμμετοχής.
Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται
στη διακήρυξη. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά συμμετοχής δε γίνουν αποδεκτά, δεν
αποσφραγίζεται ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς.
Για τις προσφορές, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έγιναν αποδεκτά, αποσφραγίζονται οι
φάκελοι των τεχνικών πρoσφoρώv, μovoγράφovται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα
δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο (εκτός από τα
prospectus).
Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με όσα
προβλέπονται στη διακήρυξη.
Οι φάκελοι των oικovoμικώv πρoσφoρώv αποσφραγίζονται μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των
δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών.
Οι φάκελοι των oικovoμικώv πρoσφoρώv, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά την
αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών, δεν απoσφραγίζovται, αλλά
επιστρέφονται, εφόσον δεν ασκηθεί ένδικο μέσο κατά της απόφασης απόρριψης της προσφοράς ή
εφόσον έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδίκων μέσων κατ’ αυτής ή έχει υποβληθεί
παραίτηση από τυχόν ασκηθέν ένδικο μέσο.
Αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν
γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν.
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση, η Επιτροπή προβαίνει στην καταχώριση σε πρακτικό α) όσων υπέβαλαν προσφορές, καθώς
και των υποβληθέντων αυτών δικαιολογητικών και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών, β) των στοιχείων
της τεχνικής προσφοράς και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών, γ) των οικονομικών προσφορών και τα
αποτελέσματα του ελέγχου αυτών.
Η κατά τα ανωτέρω αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών
προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την
κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού.
Η κατακύρωση γίνεται τελικά στον προμηθευτή (ή στον πάροχο σε περίπτωση ανάθεσης υπηρεσιών) με τη
χαμηλότερη τιμή εκ των προμηθευτών (ή των παρόχων) των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως
αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. Ισότιμες θεωρούνται οι
προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με
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κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται
ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων (άρθρο 90
παρ. 1 Ν. 4412/16).
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση/αποφάσεις του αποφαινόμενου
οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται στους προσφέροντες.
Ειδικά, για τις συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία έως εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ, που δεν
διενεργούνται με ηλεκτρονικά μέσα, εκδίδεται μία απόφαση, κατά τα ανωτέρω, ανεξαρτήτως του
κριτηρίου ανάθεσης. (παρ. 4 του άρθρου 100, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.18 του άρθρου 107 του
Ν.4497/2017)
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/16, η προθεσμία
άσκησης της οποίας είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίησή της στον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορέα.
Ο αρμόδιος υπάλληλος του τμήματος προμηθειών, κοινοποιεί αμέσως την απόφαση ανάδειξης
προσωρινού αναδόχου, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης
των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει.
Η εν λόγω απόφαση δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την
κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες.

3.2

Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - Δικαιολογητικά κατακύρωσης

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική πρόσκληση στον
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να
υποβάλει εντός προθεσμίας, Δεκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν,
τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄
74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης,
ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της
διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.9
αυτής.
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν
και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας δέκα(10) ημερών, από την κοινοποίηση της
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν ,αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση
της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να
αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την
προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών
από τις αρμόδιες αρχές.
Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν,
σύμφωνα με το άρθρο 79 είναι ψευδή ή ανακριβή, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου
και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα
έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης
ματαιώνεται.
Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα
πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού
αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν
οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που
απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα
απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται.
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Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται
η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα
που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των
ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται
υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια η διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από το
αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο ( επιτροπή αξιολόγησης ) στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση
δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα στην παρ 2 του άρθρου 103 Ν.4412/16 και τη διαβίβαση του
φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για τη ματαίωση
της διαδικασίας κατά τις παραγράφους 3, 4 ή 5 του άρθρου 103 Ν.4412/16 είτε κατακύρωσης της
σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την
απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 . Όσοι δεν έχουν αποκλεισθεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των
παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και στις
διατάξεις Ν. 4412/16 .
3.3

Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει
αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο.
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται
εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι:
α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της παρούσας
βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις
αναστολών επί αυτών,
β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2. Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον
ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να
υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό
έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή
συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
3.4

Ενστάσεις

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης η παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της
είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορέα η από την συντέλεση της παράλειψης . Η ένσταση κατά της διακήρυξης η της
πρόσκλησης υποβάλλεται σε προθεσµία που εκτείνεται µέχρι το ήµισυ του χρονικού διαστήµατος από τη
δηµοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ η την αποστολή της πρόσκλησης, κατά περίπτωση, µέχρι την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας
αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών».
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα µε τα
οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της ένστασης η
οποία µπορεί να γίνει και µε ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα µε το άρθρο 376 παράγραφος 11. Στην
περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε
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περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των
ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η
καταβολή παράβολου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης
αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη
της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή µμερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό
όργανο.
Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης.
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας.
Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση της πράξης ή
της παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται ή συντελείται επί της ένστασης της προηγούμενης
παραγράφου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, κατά τα οριζόμενα
στο π.δ. 18/1989
Η άσκηση της ένστασης της παραγράφου 1 αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων
βοηθημάτων του παρόντος.
Πέραν από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καμία άλλη τυχόν προβλεπόμενη από γενική
διάταξη ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή νομιμότητας.
Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής υπολογίζεται σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).

3.5

Ματαίωση Διαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.
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4.
4.1

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης)

Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης,
εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της
σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο
Παράρτημα ΙV της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.
Σε περίπτωση τροποποίησης/παράτασης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται
αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση,
συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης,
εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης.
4.2

Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.
4.3

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του
Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

4.4

Υπεργολαβία

4.5

Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και
κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.
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4.6

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη
διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
δ) ολοκληρωθεί αντίστοιχος διαγωνισμός από Πρόγραμμα Προμηθειών ή από άλλη διαδικασία που θα
διενεργήσει το Νοσοκομείο.
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5.
5.1

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Τρόπος πληρωμής

5.1.1 Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με στο 100% της συμβατικής αξίας τμηματικά με την
τμηματική παράδοση – εκπόνηση των εργασιών.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον
έλεγχο και την πληρωμή.
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) .
γ) Κράτηση 2,00 % Υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (ΦΕΚ 545 Β’ /24.3.2009)
δ) Κατά την πληρωμή του τιμήματος παρακρατείται ο προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος 8%.
Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει την Αναθέτουσα
Αρχή.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3 % και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
5.2

Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις

5.2.1. Ο Ανάδοχος, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου
οργάνου, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές
της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί
υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή
των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική
όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30)
ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του για παροχή
εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός από
τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.
5.2.2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της
σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του
ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής
αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
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β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής
αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται από την αμοιβή του αναδόχου.
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο
έκπτωτο.

5.3

Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων

Ο Ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων
των παραγράφων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις) και 6.4. (Απόρριψη παραδοτέων
– Αντικατάσταση), να υποβάλει Ένσταση για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της αναθέτουσας
αρχής μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της
σχετικής απόφασης. Επί της Ένστασης, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.
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6.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6.1 Παρακολούθηση της σύμβασης
6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης, καθώς και η πιστοποίηση της ολοκλήρωσης όλων
των υποχρεώσεων του Αναδόχου, θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής, που έχει ορισθεί με απόφαση
της Αναθέτουσας Αρχής
6.1.2. Διάρκεια σύμβασης
Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται για ένα (1) έτος από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της
αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν
από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε
υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως
αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην
αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες
παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης
του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το
άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας.
6.2 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης
6.2.1. Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται,
σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα αναλυτικώς
αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I (Τεχνικές Προδιαγραφές) της παρούσας.
Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους
της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που
διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις
επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να
καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση του
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων
υπηρεσιών, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις
διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής
υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών της σύμβασης και να
συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.
Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του,
η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των
τριάντα(30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση
ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του
άρθρου 218 του ν. 4412/2016. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την
ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.
6.3 Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση
6.3.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών με έκπτωση
επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των
υπηρεσιών αυτών με άλλες, που να είναι σύμφωνες 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, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες,
σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης
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παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του
τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις
προβλεπόμενες κυρώσεις.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
¨ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ¨ CPV (50800000-3)
1. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

Στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, το δίκτυο ιατρικών αερίων αποτελείται από δυο συστοιχίες
των 10 φιαλών Οξυγόνου (Ο2) η καθεμιά, οι οποίες συνδεόμενες σε δυο συλλέκτες μεταφέρουν το αέριο
στο εσωτερικό της κλινικής προς χρήση. Η χωρητικότητα κάθε φιάλης είναι 10 m3 Το Ψ.Ν.Θ διαθέτει
επίσης σύστημα πεπιεσμένου αέρα το οποίο τροφοδοτεί διάφορα οδοντιατρικά και άλλα μηχανήματα.
Προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του συστήματος ιατρικών αερίων και των άλλων
ομοειδών προαναφερθέντων συστημάτων, απαιτείται συνεχής συντήρηση ώστε να διασφαλίζεται η
επάρκεια οξυγόνου και η ομαλή τροφοδοσία της Παθολογικής κλινικής και να αποφεύγονται έκτακτες
βλάβες. Επειδή, όπως είναι γνωστό δεν υπάρχει εξειδικευμένος υπάλληλος στο Ψ.Ν.Θ. με ειδικότητα ή
γνώσεις συντηρητή συστημάτων ιατρικών αερίων, προτείνεται η ετήσια ανάθεση της συντήρησης του
συστήματος σε εξωτερικό συνεργείο, με τις παρακάτω προδιαγραφές:
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

1 φορά/ τρίμηνο

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 20-28 κάθε μήνα
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Έλεγχος, δοκιμή και καθαρισμός των δικτύων παροχής αερίων, των
λήψεων παροχής αερίων στους θαλάμους των κλινικών, των
υποσταθμών παροχής αερίων, του κέντρου παροχής οξυγόνου και
των συστημάτων ελέγχου με φωτοσήμανση της παροχής αερίων. Η
συντήρηση θα περιλαμβάνει εκτός του ελέγχου, την
παρακολούθηση της λειτουργίας των συστημάτων παροχής αερίων
και την επεμβατική επαναρρύθμιση. Η συντήρηση δεν θα
περιλαμβάνει τον έλεγχο των φιαλών (που είναι αντικείμενο του
παροχέα της υπηρεσίας) και τα ανταλλακτικά ή συσκευές που θα
απαιτούνται κατά τη συντήρηση (που θα βαρύνουν το Ψ.Ν.Θ). Ο
ανάδοχος θα συμπληρώνει ειδικό δελτίο συντήρησης σε
διπλότυπο, το πρωτότυπο του οποίου θα φυλάσσεται από την Τ.Υ
Με τη διαδικασία αυτή κανένα άλλο πρόσωπο δεν θα παρεμβαίνει
στη λειτουργία/ επισκευή/ συντήρηση του συστήματος, ενώ η
εταιρεία θα είναι υπεύθυνη για την ομαλή λειτουργία του
συστήματος ιατρικών αερίων και θα καλείται σε κάθε έκτακτη
βλάβη πέραν των προγραμματισμένων συντηρήσεων

ΚΑΛΥΨΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Η συντήρηση θα εκτελείται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, αλλά θα
υπάρχει 24 ωρη κάλυψη τεχνικού που θα παρεμβαίνει σε έκτακτες
περιπτώσεις με κλήση από την κλινική, άμεσα

2. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ
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Η συντήρηση αφορά:











Ένα διακόπτη Μ.Τ. 20 ΚV
Δυο ασφαλειοαποζεύκτες (ΑΣ-ΑΖ) Μ.Τ. 20 ΚV
Δυο Μ/Σ ισχύος 1000 KVA έκαστος, 20/0,4 KV
Τους Γενικούς Πίνακες Χαμηλής Τάσης δώδεκα (12) ερμάρια.
Της διάταξης βελτίωσης του cosφ (πυκνωτές).
Τα βοηθητικά κυκλώματα του ΥΣ
Τις γειώσεις του ΥΣ
Τον πίνακα αυτόματης μεταγωγής τάσης ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (Η/Ζ)
Το αυτόματο Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (Η/Ζ), του νοσοκομείο ισχύος 375 kVA.
Toν υποσταθμό 20/0,4 KV- 250 KVA (1 μετασχηματιστής, 1 ασφαλειοαποζεύκτης- γειωτής 20 kV,
αυτόματος διακόπτης 400 V, πίνακας 400 V) στο Κ.Ψ.Υ.Κ.Τ. στην οδό Καραολή και Δημητρίου 1
 Tο Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος αυτόματης έναυσης- παύσης της Θεραπευτικής Κοινότητας Καρτερών με
όλα τα παρελκόμενά του, ισχύος 30 KVA
Ετήσια συντήρηση δύο φορές το έτος (αρχές καλοκαιριού- Απρίλιος και αρχές φθινοπώρουΟκτώβριος) για όλα τα παρακάτω:
1. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΥΨΕΛΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ







οπτικός έλεγχος κυψέλης εξωτερικά
οπτικός έλεγχος και καθαρισμός εσωτερικά της κυψέλης και των εξαρτημάτων
έλεγχος συνδέσεων και καλωδίων
έλεγχος ακροδεκτών
έλεγχος για τυχόν σημάδια από βραχυκυκλώσεις, υπερπηδήσεις, αστοχίας υλικού
έλεγχος και καθαρισμός- ρύθμιση των χειριστηρίων, βραχιόνων κίνησης, ελατηρίων,
γειωτών, διακοπτών εν γένει, επαφών κυρίων και βοηθητικών, μονωτήρων, ασφαλειών,
καλωδιώσεων προστασίας, τερματικού θύρας κυψέλης κλπ

ηλεκτρικές μετρήσεις

έλεγχος καταλληλότητας δαπέδου υποσταθμού κλπ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Μ/Τ (μετασχηματιστών)












οπτικός έλεγχος Μ/Τ εξωτερικά
έλεγχος για διαρροές ή ρωγμές στο σώμα του μετασχηματιστή, στο σύστημα ψύξης και τις
φλάντζες
έλεγχος και σύσφιξη ακροκιβωτίων- ακροδεκτών λήψης μέσης και χαμηλής τάσης
έλεγχος και καθαρισμός, ρυθμίσεις και δοκιμή λειτουργίας των συστημάτων προστασίας
του μετασχηματιστή και κυρίως των συστημάτων προστασίας από χαμηλή στάθμη λαδιού και
από υψηλή θερμοκρασία
έλεγχος του δοχείου διαστολής και της βάνας εκκένωσης
ηλεκτρικές μετρήσεις
μέτρηση της διηλεκτρικής αντοχής του ελαίου από τον μετασχηματιστή με λήψη δείγματος
συμπλήρωση λαδιού
έλεγχος του συστήματος αντιστάθμισης του μετασχηματιστή
καθαρισμός

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΠΥΚΝΩΤΩΝ
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έλεγχος και ρύθμιση του οργάνου αντιστάθμισης
έλεγχος πυκνωτών και ασφαλειοαποζευκτών
σύσφιξη μπαρών, συνδέσεων





έλεγχος καλωδίων και ακροδεκτών
ηλεκτρικές μετρήσεις και έλεγχος ασφαλειών
καθαρισμός

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ



έλεγχος γενικού διακόπτη εισόδου από τον μετασχηματιστή και των ρυθμίσεων
οπτικός έλεγχος μπαρών, διακοπτών εν γένει, ασφαλειών και όλων των ηλεκτρικών
εξαρτημάτων
ηλεκτρικές μετρήσεις
σύσφιξη μπαρών, συνδέσεων
έλεγχος καλωδίων και ακροδεκτών
καθαρισμός






2. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

οπτικός έλεγχος κινητήρα, καλωδιώσεων και διαρροών
έλεγχος και ρύθμιση ιμάντων και κόμπλερ
έλεγχος δυναμό
έλεγχος αντλίας καυσίμου
έλεγχος στροφών κινητήρα
έλεγχος συστήματος λίπανσης και αντικατάσταση φίλτρου λαδιού
έλεγχος και αντικατάσταση φίλτρων αέρα
έλεγχος συστήματος τροφοδοσίας καυσίμου και αντικατάσταση φίλτρου πετρελαίου
έλεγχος ψυγείου και ψυκτικού συστήματος και αντικατάσταση ψυκτικού υγρού
έλεγχος κατάστασης συσσωρευτών και συμπλήρωση υγρού συσσωρευτών
αντικατάσταση του λιπαντελαίου
έλεγχος του προθερμαντήρα νερού
ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ

o
o

έλεγχος τάσης εξόδου
έλεγχος και σύσφιξη καλωδιώσεων και ακροδεκτών
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ

o
o
o
o
o
o

έλεγχος λειτουργίας του πίνακα ελέγχου και του πεδίου μεταγωγής
έλεγχος και συντήρηση ρελέ μεταγωγής
έλεγχος και συντήρηση του συστήματος συντηρητικής φόρτισης των συσσωρευτών
έλεγχος και σύσφιξη καλωδιώσεων και ακροδεκτών
έλεγχος ετοιμότητας εκκίνησης
λειτουργία γεννήτριας υπό φορτίο

ΓΕΝΙΚΑ
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Θα γίνεται αλλαγή λιπαντελαίων και φίλτρων λαδιού με έξοδα του αναδόχου, που
συμπεριλαμβάνει
και τα υλικά και την εργασία
Κάθε 2 χρόνια θα γίνεται αντικατάσταση του ψυκτικού υγρού του κινητήρα με έξοδα του
αναδόχου
που συμπεριλαμβάνει και τα υλικά και την εργασία











Θα γίνεται πάντα αλλαγή φίλτρου πετρελαίου με έξοδα του αναδόχου που
συμπεριλαμβάνει
και τα υλικά και την εργασία
Θα γίνεται πάντα αλλαγή φίλτρου αέρα του κινητήρα με έξοδα του αναδόχου που
συμπεριλαμβάνει
και τα υλικά και την εργασία
Θα συμπληρώνεται ειδικό δελτίο συντήρησης
Δεν συμπεριλαμβάνονται υλικά διακοπτών, ρελέ, ασφαλειοδιακοπτών, πυκνωτών και
κάθε υλικού που δεν αποτελεί αναλώσιμο συντήρησης αλλά η ανάγκη αντικατάστασης
προέκυψε από βλάβη ή
φθορά χρόνου, αλλά η ετήσια συντήρηση συμπεριλαμβάνει
δωρεάν την εργασία αντικατάστασης και επαναφοράς σε σωστή λειτουργία εκτός αν η
εργασία απαιτήσει εξειδικευμένη προσπάθεια και
μηχανήματα έργων (π.χ γερανούς
κλπ). Στην περίπτωση αυτή, με γνωμοδότησή της Τεχνικής
υπηρεσίας, η δαπάνη της
εργασίας που δεν θα καλύπτει το ετήσιο συμβόλαιο συντήρησης θα
αιτιολογείται και θα
εγκρίνεται από τη διοίκηση .
Ο ανάδοχος για τις συντηρήσεις θα χρησιμοποιήσει μόνο δικό του εργατικό εξειδικευμένο
προσωπικό με τις απαραίτητες άδειες και θα αποφεύγει την όχληση σε ώρες κοινής
ησυχίας.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα που ορίζει η νομοθεσία για την
προστασία
και ασφάλεια του προσωπικού του κατά την εκτέλεση των εργασιών
(αποκλειστική ευθύνη για
εργατικά ατυχήματα) και να μεριμνά για την καθαριότητα
του χώρου εργασίας κάθε μέρα με τη λήξη της εργασίας.
Θα παρέχεται υποστήριξη ηλεκτρολόγου σε κάθε περίπτωση μετά από κλήση της τεχνικής
υπηρεσίας με απόκριση το πολύ 2 ωρών σε κάθε βλάβη

3.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ

Εκτέλεση της συντήρησης σύμφωνα με τα παρακάτω:
Για κλιματιστικές μονάδες

χημικός καθαρισμό στοιχείου.

έλεγχος υγρών – πιέσεων.

έλεγχος ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και κυκλωμάτων συνδέσεων.

αλλαγή συστημάτων από χειμώνα σε θέρος.

καθαρισμός φίλτρων νερού.
Για τους πύργους ψύξης
2.1
πλήρωση νερού στο κύκλωμα
3.1
έλεγχο καταιονιστήρων
4.1
έλεγχο ανεμιστήρα και λίπανση κουζινέτων
5.1
έλεγχο και καθαρισμό φίλτρου νερού
6.1
καθαρισμό αντλιών νερού
7.1
έλεγχο ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και κυκλωμάτων συνδέσεων
Για τους υδρόψυκτους ψύκτες
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χημικό καθαρισμό στοιχείου
έλεγχο λαδιών
καθάρισμα φίλτρων νερού

έλεγχο ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και κυκλωμάτων συνδέσεων
Για τα fan coils


χημικός καθαρισμό στοιχείου.

καθαρισμός φτερωτής.

έλεγχος αποχετεύσεων.

έλεγχος ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και κυκλωμάτων συνδέσεων.

καθαρισμός φίλτρων αέρα.
Για τα σπλιτ


Πλήρη συντήρηση
Η συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών συντήρησης θα είναι 45 (σαράντα πέντε) ημερολογιακές
ημέρες (συμπεριλαμβανομένων Σαββατοκύριακων). Σε περίπτωση υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας
εκτέλεσης του έργου, επιβάλλεται στον ανάδοχο ποινική ρήτρα, ήτοι αναγκαστική έκπτωση επί της
προσφοράς του κατά 10% για κάθε 5-ήμερο καθυστέρησης περαίωσης του έργου, εφόσον η καθυστέρηση
οφείλεται σε υπαιτιότητα ή αδιαφορία του αναδόχου.


Επίσης στις υποχρεώσεις των αναδόχων συμπεριλαμβάνονται:
1.
Υποβολή προγράμματος συντήρησης μέσα σε 10 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, το
οποίο και θα υπόκειται σε έγκριση από τον Ψυκτικό του Ψ.Ν.Θ., με βάση την προτεραιότητα που αναλογεί
σε κάθε περίπτωση κλινικής ή τμήματος και τις διαθέσιμες ημερομηνίες. Επίσης θα παραδοθεί και το
πρόγραμμα ελέγχου των μηχανημάτων, σε τακτά χρονικά διαστήματα, όπως αναφέρθηκε παραπάνω.
2.
Εκτέλεση της συντήρησης με βάση τα προαναφερόμενα για κάθε ένα κλιματιστικό μηχάνημα ή
μονάδα, και καταγραφή της συντήρησης στο ειδικό έντυπο του αναδόχου με συμπλήρωση του εντύπου
επί τόπου (όχι εκ των υστέρων) και παράδοσή του στην Τεχνική υπηρεσία με πρωτότυπες υπογραφές
συντηρητή και σφραγίδα της εταιρείας. Στο παραπάνω έντυπο θα αναφέρονται και τυχόν μηχανολογικά ή
ηλεκτρολογικά προβλήματα του μηχανήματος που παρουσιάζονται κατά την επίσκεψη συντήρησης.
Ιδιαίτερη προσοχή θα δίδεται εξ΄ αρχής στον έλεγχο των ηλεκτρικών κυκλωμάτων των μηχανημάτων προς
αποφυγή βραχυκυκλωμάτων. Η ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης θα γίνει χωρίς παρέκκλιση του
παραπάνω προγράμματος συντήρησης που θα υποβληθεί
3.
Αποδοχή επίβλεψης κατά τη διάρκεια της συντήρησης και κατά τη λήξη της από τους τεχνικούς
του Ψ.Ν.Θ
4.
Παροχή δυνατότητας άμεσης επικοινωνίας με το Ψ.Ν.Θ με προσωπική τηλεφωνική κλήση σε
σταθερό ή κινητό τηλέφωνο του αναδόχου οποιαδήποτε μέρα και ώρα στο 24ωρο, ακόμη και σε περίοδο
αργιών
5.
Ανταπόκριση σε κλήση είτε από την Τεχνική υπηρεσία του Ψ.Ν.Θ. είτε από τον υπεύθυνο μονάδας
ή κλινικής εντός 2 ωρών
6.
Δέσμευση για επικοινωνία με την Τεχνική υπηρεσία μετά από κλήση μέσα σε 2 ώρες το αργότερο,
και επέμβαση εντός 24ώρου μετά την κλήση προς αποκατάσταση. Σε περίπτωση που οι παραπάνω
προθεσμίες δεν τηρηθούν, το Ψ.Ν.Θ θα έχει τη δυνατότητα κλήσης οποιασδήποτε άλλης εταιρείας ή
εξωτερικού συνεργείου προς αποκατάσταση της βλάβης και να χρεώσει την παροχή υπηρεσιών στον
ανάδοχο με επίσημο Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών
7.
Τυχόν βλάβη που οφείλεται σε μη επιμελή συντήρηση (μετά από πιστοποίηση της Τεχνικής
υπηρεσίας) θα αποκαθίσταται χωρίς επιβάρυνση, ενώ για αποκατάσταση άλλου είδους βλάβης, θα
υπάρχει συνεννόηση με την Τεχνική υπηρεσία
8.
Εκτέλεση της συντήρησης από συνεργείο αποτελούμενο από αδειούχους συντηρητές ψυκτικούς
και ηλεκτρολόγους, υπαλλήλους της εταιρείας του αναδόχου, ή εξωτερικούς συνεργάτες, ιδιότητες
αποδεικνυόμενες με αντίγραφα μισθολογικών καταστάσεων ΙΚΑ, ιδιωτικά συμφωνητικά και αντίστοιχες
επαγγελματικές άδειες ή άλλα σχετικά έγγραφα
9.
Το ποσόν της δαπάνης, συμπεριλαμβάνει όλες τις δαπάνες συντήρησης και δεν είναι δυνατόν να
αυξομειωθεί. Στην τιμή αυτή δεν συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες για τυχόν ανταλλακτικά που θα
χρειαστούν για επισκευή πέραν της συντήρησης, αλλά συμπεριλαμβάνονται τα αναλώσιμα. Στην
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περίπτωση αυτή, αν χρησιμοποιηθούν ανταλλακτικά ή εξαρτήματα θα κοστολογηθούν με τις τρέχουσες
τιμές της αγοράς σε συνεννόηση με την επιτροπή ελέγχου τιμών του Ψ.Ν.Θ.
10.
Ο ανάδοχος για τις ανάγκες της συντήρησης των κλιματιστικών μονάδων του Ψ.Ν.Θ θα
χρησιμοποιήσει μόνο δικό του εργατικό προσωπικό
11.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα που ορίζει η νομοθεσία για την
προστασία και ασφάλεια του προσωπικού του κατά την εκτέλεση των εργασιών (αποκλειστική ευθύνη για
εργατικά ατυχήματα) και να μεριμνά για την καθαριότητα του χώρου εργασίας κάθε μέρα με τη λήξη της
εργασίας εντός των κλινικών
12.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παράσχει συνδρομή στον ψυκτικό του Ψ.Ν.Θ όταν του ζητηθεί
και στη συντήρηση μεμονωμένων κλιματιστικών διαιρούμενου τύπου (split)
Στην τεχνική προσφορά θα συμπεριλαμβάνεται:
α)

αντίγραφο άδειας λειτουργίας της εταιρείας τους ως αδειούχοι συντηρητές κλιματιστικών

β)

δήλωση συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών.

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Α/
α

ΤΜΗΜΑ

ΜΟΝ
ΑΔΕΣ

ΔΥΝΑΜ FAN
. ΨΥΞΗΣ COILS
btu

ΙΣΧΥΣ
HP

Κύκλωμα εγκατάστασης και kg ψυκτικού
υγρού R 22

1

ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΨΝΘ

4

160000

ΑΕΡΑΓ

4X7,5

Αερόψυκτο μηχ με αερόψυκτο κύκλωμα
εγκατάστασης αεραγωγοί 4X5=20

2

ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΨΝΘ

1

200000

ΑΕΡΑΓ

10

Αερόψυκτο μηχ με αερόψυκτο κύκλωμα
εγκατάστασης με αεραγωγούς 2X5=10

3

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΨΝΘ

1

60000

ΑΕΡΑΓ

5

Αερόψυκτο μηχ με αερόψυκτο κύκλωμα
εγκατάστασης
4 kg

4

ΚΨΥ ΚΤ- Καραολή και 1
Δημητρίου 1

220000

30

2X15

Αερόψυκτο μηχ με Υδρόψυκτο κύκλωμα
εγκατάστασης
20 kg

5

DETOX
ΧΑΛΑΣΜΕΝΟ

ΨΝΘ 1

140000

33

35

Αερόψυκτο μηχ με Υδρόψυκτο κύκλωμα
εγκατάστασης
1X6=6

6

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΕΡΑΣ 1
ΨΝΘ

180000

18

2X12

Υδρόψυκτο μηχ με Υδρόψυκτο κύκλωμα
εγκατάστασης
2X5=10

7

ΙΑΤΡΟΠ.ΚΕΝΤΡΟ
Γιαννιτσών 52

1

600000

46

2X35

Αερόψυκτο μηχ με Υδρόψυκτο κύκλωμα
εγκατάστασης
2X25=50

8

ΚΨΥ ΔΤ Γρηγορίου Ε΄ 45

1

290000

40

2X35

Υδρόψυκτος 25 kg

9

ΕΦΗΜΕΡΕΙΟ ΨΝΘ

1

140000

24

15

Αερόψυκτο μηχ με Υδρόψυκτο κύκλωμα
εγκατάστασης
1X6=6

10

ΚΙΒΩΤΟΣ

2

65000

ΑΕΡΑΓ

11

ΠΑΛΑΙΑ Β΄ΠΑΝ/ΚΗ ΟΞΕΑ 1
ΨΝΘ ΜΕΘΕΞΙΣ

250000

24

33

Αερόψυκτος 8 kg
4X12

Αερόψυκτο μηχ με Υδρόψυκτο κύκλωμα
εγκατάστασης
20 kg

12

ΤΜΗΜΑ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ 2
ΤΟΞΙΚΟΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ

420000

ΑΕΡΑΓ

2X12

Αερόψυκτο μηχ με αερόψυκτο κύκλωμα
εγκατάστασης
2X19=38

13

ΚΤΙΡΙΟ Α, Β, Γ, Δ ΟΞΕΩΝ

4

270000

ΑΕΡΑΓ

4X(2X12
)

Αερόψυκτο μηχ με αερόψυκτο κύκλωμα
εγκατάστασης με αεραγωγούς 4X19=64

14

ΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΟΣ
Ψ.Ν.Θ

1

160000

13

2X12

Υδρόψυκτο μηχ με Υδρόψυκτο κύκλωμα
εγκατάστασης 1X 8=8

15

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

1

120000

ΑΕΡΑΓ

10

Αερόψυκτο μηχ με αερόψυκτο κύκλωμα
εγκατάστασης αεραγωγοί 10

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΛΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ
α/α

ΚΛΙΝΙΚΗ/ΤΜΗΜΑ

ΧΩΡΟΣ

ΤΥΠΟΣ
BTU

1

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ

KENDO

9000

2

EΞΕΤΑΣΤΗΡΙΟ

KENDO

9000

3

ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ

FUJICO

18000

4

ΘΑΛΑΜΟΣ 1

FUJICO

9000

5

ΘΑΛΑΜΟΣ 2

FUJICO INVERTER

9000

6

ΘΑΛΑΜΟΣ 3

SKAYTEC

12000

7

ΘΑΛΑΜΟΣ 4

DAIKIN

15000

8

ΘΑΛΑΜΟΣ 5

FANCOIL-

ΘΑΛΑΜΟΣ 6

KLIMATAIR PLUS

9000

10

ΘΑΛΑΜΟΣ 7

CORONA

9000

11

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ

KENDO

9000

12

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘ.

KENDO

9000

13

ΓΡΑΦΕΙΟ Κ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

KENDO

9000

14

ΓΡΑΦΕΙΟ Κ.ΒΑΣΣΙΛΕΙΑΔΗ

KENDO

9000

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΒΟΥ

FUJI

9000

STIEBEL ELΤRON

9000

FUJI

9000

9

15
16

34

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ

ΠΛΕΥΡΑ
ΘΑΛΑΜΟΣ 2
ΓΡΑΦΕΙΟ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

ΜΟΝΑΔΑΣ ΘΑΛΑΜΟΣ 1
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΘΑΛΑΜΟΣ 3

17

ΠΛΕΥΡΑ
STIEBEL ELΤRON

9000

17Β

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΝΟΥ

1

9000

17Β
1

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΝΟΥ

1

9000

17Β
2

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΝΟΥ

1

9000

ΕΦΗΜΕΡΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

YAMADA

9000

18

NOΣ. ΣΤΑΘΜΟΣ

SKAYTEC

12000

19

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

KENDO

9000

20

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ

KLIMATAIR PLUS

9000

21

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΥΠΕΡΗΧΟΥ

KENDO

9000

22

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

KENDO

9000

23

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ

KLIMATAIR PLUS

9000

24

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ

DAIKIN

9000

25

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ

KLIMATAIR PLUS

9000

26

ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ

KENDO

9000

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ

KLIMATAIR PLUS

9000

28

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ

ELECTROLUX

9000

29

ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΡΙΟ:

DAIKIN

9000

29Α

MONΑΔΑ DEXA

Απο ΑΤΥ

12000

30

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ

ELECTROLUX

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ

SKYΤΕC

31

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ

YAMADA

9000

32

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ

TOSHIBA

9000

33

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΥ

ELECTROLUX

9000

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ

ELECTROLUX

9000

ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ

KLIMATAIR PLUS
X2

24000

ΣΑΛΟΝI

KLIMATAIR PLUS
X2

24000

ΣΑΛΟΝI

CARREFUR HOME

9000

38

ΑΝΔΡΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ ΘΑΛΑΜΟΣ 1-

YAMADA

24000

39

ΑΝΔΡΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ ΘΑΛΑΜΟΣ 2

YAMADA

24000

27

34

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ

ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ

35
36
37

35

ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ
ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

ΘΑΛΑΜΟΣ

9000
12000

40

ΑΝΔΡΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ ΘΑΛΑΜΟΣ 3

CARREFUR HOME

9000

41

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗΣ

COOLIX

9000

42

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

HOGGEN

9000

42a Εστιατόριο ΚΟΙΣΠΕ

τραπεζαρία

2

24000

42β Σχολή ΑΡΓΩ ΠΕΘΕΑ

ΓΡΑΦΕΙΑ

5

12000

43

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

YAMADA

44

ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ

WINSON X2

45

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ

SKYTEC

46

ΟΒΑΛ ΓΡΑΦΕΙΟ

FUJI

12000

47

ΑΙΘΟΥΣΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ELECTROLUX

12000

AΡΓΩ

9000
24000
9000

ΔΗΜΗΟΥΡΓΙΑΣ

48

ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΡΟΥΣΤΩΝ

WINSON

18000

49

ΨΥΧΟΔΡΑΜΑ

WINSON

18000

50

ΜΑΥΡΟ ΘΕΑΤΡΟ

WINSON

24000

51

ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ

ELECTROLUX

52

ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ

HOGGEN

53

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥ

FUJI

9000

54

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ

FUJI

9000

ΓΡΑΦΕΙΟ

ΧΑΛΑΣΜΕΝΟ

9000

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

DAIKIN INVERTER

ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΕΙΣΟΔΟΣ

OLEFFINI
(EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΨΥΞΗ)

57

ΠΙΣΩ ΕΙΣΟΔΟΣ

OLEFFINI
(EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΨΥΞΗ)

58

ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΓΕΙΡΙΩΝ

YAMADA

ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

55

ΚΟΙΣΠΕ

ΓΡΑΦΕΙΟ 2

9000

ΓΡΑΦΕΙΟ 3

9000

ΓΡΑΦΕΙΟ 4

9000

60

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΤΑΘΜΟΥ

36

18000
9000

ΓΡΑΦΕΙΟ 5

61

18000

ΓΡΑΦΕΙΟ 1

59
ΑΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΑ

12000

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥ

MAΓΕΙΡΕΙΑ
56

9000

FUJI

24000

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΜΕΑΡΧΙΣΣΑΣ

CARREFUR HOME
ELECTROLUX

9000
12000

62

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗΣ

CARREFUR HOME

9000

63

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

ELECTROLUX

9000

64

ΘΑΛΑΜΟΣ Α

ELECTROLUX

9000

65

ΘΑΛΑΜΟΣ Β

ELECTROLUX

9000

66

ΣΑΛΟΝΙ

ELECTROLUX

9000

67

ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ

FUJI

68

ΘΑΛΑΜΟΣ 1

CARREFUR HOME

69

ΘΑΛΑΜΟΣ 2

YAMADA

12000

70

ΘΑΛΑΜΟΣ 3

YAMADA

12000

71

ΘΑΛΑΜΟΣ 4

MIDEA

9000

72

ΘΑΛΑΜΟΣ 5

MIDEA

9000

73

ΘΑΛΑΜΟΣ 6

MIDEA

9000

74

ΘΑΛΑΜΟΣ 7

MIDEA

9000

75

ΘΑΛΑΜΟΣ 8

MIDEA

9000

76

ΘΑΛΑΜΟΣ 9

MIDEA

9000

77

ΘΑΛΑΜΟΣ 10

MIDEA

9000

78

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗΣ

KENDO

9000

79

ΙΑΤΡΕΙΟ Α’

KENDO

9000

80

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΞΩΤ. ΙΑΤΡΕΙΑ

CARREFUR HOME

12000

ΔΙΕΥΘΗΝΤΡΙΑ ΝΟΣ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

KLIMATAIR PLUS

9000

82

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

KLIMATAIR PLUS

9000

83

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΜΕΑΡΧΗ

AIRWELL

9000

84

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ
ΛOΙΜΩΞΕΩΝ
KENDO

81

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ

86

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΤΑΘΜΟΥ
Α ΟΞΕΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ

88

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΤΑΘΜΟΥ

90

37

Β ΟΞΕΑ

9000

CAR HOME

12000

SKYTEC

12000

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ

87

89

9000

KENDO

ΗΛΕΚΤΡΟΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑ
84Α ΦΟΣ
85

24000

KLAIMATAIR PLUS

9000

YAMADA

9000

SKYTEC

9000

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ

KLIMATAIR PLUS

ΓΡΑΦΕΙΟ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ

YAMADA

22000
9000

91
Γ ΟΞΕΑ
92

ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ

KLIMATAIR PLUS

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ B

YAMADA

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΤΑΘΜΟΥ

SKYTEC

Δ ΟΞΕΑ

94

9000

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ
93

22000

KLIMATAIR PLUS

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ

120000
22000

ΚΥΡΙΑΣ
YAMADA

9000

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

SKYTEC

ΓΡΑΦΕΙΟ

STIBEL ELTRON

95

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ

YAMADA

96

ΣΑΛΟΝΙ

KLIMATAIR PLUS

97

ΔΩΜΑΤΙΟ 4

YAMADA

9000

ΔΩΜΑΤΙΟ 5

TAYO

9000

ΔΩΜΑΤΙΟ 6

TAYO

9000

99

ΔΩΜΑΤΙΟ 7

YAMADA

9000

100

ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ

YAMADA

18000

101

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ

YAMADA

9000

94A EΠΙΣΚΕΠΤΡΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

98

Β ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ
ΟΞΕΑ

Β'ΠΑΝ/ΚΗ ΟΞΕΑ δωρεά

ΔΩΜΑΤΙΟ

12000
120000
9000
18000

9000

102

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

YAMADA

9000

103

ΤΡΑΠΑΖΑΡΙΑ

MEDIA

9000

ΤΡΑΠΑΖΑΡΙΑ

KLIMATAIR PLUS

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΑΤΡΟΥ

SKYTEC

9000

ΣΑΛΟΝΙ

YAMADA

9000

ΔΩΜΑΤΙΟ 2

ELECTRA

9000

107

ΓΡΑΦΕΙΟ

MEDIA

18000

108

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

SKYTEC

12000

109

ΔΩΜΑΤΙΟ
ΟΡΟΦΟΥ

YAMADA

12000

110

ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ

DAIKIN

24000

SKYTEC

22000

YAMADA

18000

ΜEDIA

12000

ΜEDIA

12000

104
105

B΄ΠΑΝ/ΚΗ ΜΕΣΗΣ
ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

106

111

ΜΟΝΑΔΑ
ΕΠΑΝΕΝΑΤΑΞΗΣ

ΔΩΜΑΤΙΟ
ΟΡΟΦΟΥ

112

ΚΑΦΕΝEΙΟ

112
α

ΔΩΜΑΤΙΟ

112
β

ΔΩΜΑΤΙΟ

38

ΑΣΘΕΝΩΝ

ΑΣΘΕΝΩΝ

18000

ΚΑΤΩ

ΠΑΝΩ

112
γ

ΔΩΜΑΤΙΟ

112
δ

ΔΩΜΑΤΙΟ

113

ΓΡΑΦΕΙO 1

DAIKIN SIESTA

9000

114

ΓΡΑΦΕΙΟ 2

STIEBEL ELTRON

9000

ΓΡΑΦΕΙΟ 3(ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ)

CARREFUR HOME

12000

ΓΡΑΦΕΙΟ 4

DAIKIN

9000

117

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
DAIKIN

9000

118

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

FUJI

12000

119

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

SKAYTEC

21000

120

TAMEIO

DAIKIN

121

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ

KLIMATAIR PLUS

18000

122

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

FUNAI

18000

123

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

STIEBEL ELTRON/
ΧΑΛΑΣΜΕΝΟ

124

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
DAIKIN

9000

125

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

FUJIKO INVERTER

9000

126

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

SANYO

12000

127

ΓΡΑΜΑΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΗ

DAIKIN

9000

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ

DELONGHI

129

ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΥΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

DAIKIN ΘΑ ΓΙΝΕΙ
ΑΛΛΑΓΗ

130

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

FUJI

24000

131

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

DAIKIN

24000

132

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

KLIMATAIR PLUS

9000

133

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ

KLIMATAIR PLUS

12000

134

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
ΙΑΤΡΕΙΩΝ-

135

ΓΡΑΦΕΙΟ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ

HOGGEN

9000

136

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ

KENDO

9000

137

ΙΑΤΡΕΙΟ Α’

YAMADA

9000

115
116

128
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ΓΡ. ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΜEDIA

12000

ΜEDIA

12000

9000

9000

18000
9000

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
12000

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ

138

ΙΑΤΡΕΙΟ Β’

KLIMATAIR PLUS

139

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ Β

HOGGEN

139
Α

ΙΑΤΡΕΙΟ Γ'

140

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

KLIMATAIR PLUS

9000

141

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

KLIMATAIR PLUS

12000

Εξωτ.Ιατρεία Ψυχιατρ
142
143

ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ

12000
9000
9000

Γραφείο προϊσταμένης

9000

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΣΤΑΤΗ

SKYTEC

12000

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΕΝΤΡΟΥ

YAMADA

9000

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ

144

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ

MITSUBISHI

9000

145

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΑΤΡΩΝ

ELECTROLUX

9000

146

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΣΟΛΟΓΙΚΟΥ

MITSUBISHI

9000

147

ΑΙΜΟΛΗΨΙΕΣ

ELECTROLUX

9000

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ

MITSUBISHI

9000

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ

MITSUBISHI

9000

ΓΡΑΦΕΙΟ

ΧΑΛΑΣΜΕΝΟ

9000

ΓΡΑΦΕΙΟ

ΧΑΛΑΣΜΕΝΟ

9000

150

ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ

MITSUBISHI

9000

151

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘYΝΤΗ

MITSUBISHI

9000
9000

148
149

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ

152

ΟΔΗΓΟΙ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΔΗΓΩΝ

UNITED

153

ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΛΙΚΟΥ

KLIMATAIR PLUS

154

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

ELECTROLUX

9000

154
Α

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

ELECTROLUX

9000

155

ΓΡΑΦΕΙΟ ΨΥΚΤΙΚΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΨΥΚΤΙΚΩΝ

YAMADA

ΚΑΠΝΙΣΤΗΡΙΟ

DETOX

156
157

40

NOΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΕΡΑΣ

18000

12000
24000

ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ ΕΙΣΟΓΕΙΟ

2Χ24000

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ Α'ΟΡΟΦΟΣ

2Χ24000

ΓΡΑΦΕΙΟ

9000

ΓΡΑΦΕΙΟ

9000

ΓΡΑΦΕΙΟ

9000

ΣΑΛΟΝΙ

SKYTEC

18000

ΚΑΠΝΙΣΤΗΡΙΟ

FUJIKO INVERTER

12000

157
α

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

SKYTEC

12000

SKYTEC

21000

ΓΡΑΦΕΙΟ
158

ΙΑΝΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ

159

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΟΡΟΦΗΣ

160

Α.Τ.Υ

18000
ΧΑΛΑΣΜΕΝΟ

18000
32000
9000

161

MEDIA

12000

MEDIA

18000

162

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

163

ΕΚΑΒ

12000

164

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ

12000

165

ΚΟΥΡΕΙΟ

12000

166

ΠΥΛΗ

9000

167

ΤΗΛΕΦΩΝΕΙΟ

9000

168

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

169

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ/
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

170

ΕΠΙΣΤ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΞΕΑ

171

ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ Ν ΙΩΝΙΑ
ΑΜΑΛΘΕΙΑ
172

Σ.Σ ΑΝΑΓΕΝΗΣΕΩΣ

ΞΕΝ.
173 ΒΥΡΩΝΟΣ

12000

2

12000

18000
ΜULTI

2Χ9000

7 ΔΩΜΑΤΙΑ

1 ΚΑΝΕΙ ΘΟΡΥΒΟ

8 ΔΩΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ

2 ΧΑΛΑΣΜΕΝΑ

12000

SKAYTEC

12000

MEDIA

18000

ΣΑΛΟΝΙ

9000

5 ΤΕΜΑΧΙΑ

9000

5 ΤΕΜΑΧΙΑ

12000

ΔΙΑΛΠΟΥΣ

174 ΟΙΚ. ΑΛΚΥΟΝΗ ΠΕΡΑΙΑ

5 ΤΕΜΑΧΙΑ

3 ΧΑΛΑΣΜΕΝΑ

12000

2 ΤΕΜΑΧΙΑ

1 ΧΑΛΑΣΜΕΝΟ

12000

ΟΙΚ.
ΧΡΥΣΑΛΛΙΔΑ
175 ΨΑΡΡΩΝ ΠΕΡΑΙΑ
16 ΤΕΜΑΧΙΑ
176

1

10 ΤΕΜΑΧΙΑ

9000

10 ΤΕΜΑΧΙΑ

12000

177 ΣΥΝ. ΜΟΝ. ΠΟΛΙΧΝΗΣ

7 ΤΕΜΑΧΙΑ

12000

ΟΙΚ.
178 ΕΥΟΣΜΟΣ

5 ΤΕΜΑΧΙΑ

12000

41

ΞΕΝ. ΠΟΛΙΧΝΗΣ

12000

ΖΕΦΥΡΟΣ

ΞΕΝΩΝΑΣ ΝΟΣΤΟΣ
179

ΑΝΩ ΠΟΛΗ

7 ΤΕΜΑΧΙΑ

12000

180 Σ.Σ ΠΤΟΛΕΜΑΙΩΝ

7 ΤΕΜΑΧΙΑ

9000

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
181 2ος όροφος
ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
182 ΑΡΓΩ

17
2 ΤΕΜΑΧΙΑ
52

SKAYTEC

9000

5ος

183 Π. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

1 ΤΕΜΑΧΙΟ

24000

1 ΤΕΜΑΧΙΟ

18000

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 21 1ος
184 όροφ Δ3
1 ΤΕΜΑΧΙΟ

SKAYTEC

12000

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 21 1ος
185 όροφ Δ3
1 ΤΕΜΑΧΙΟ

SKAYTEC

12000

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 21 1ος
186 όροφ Δ3
1 ΤΕΜΑΧΙΟ

SKAYTEC

12000

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 21 3ος
187 όροφ Δ3
1 ΤΕΜΑΧΙΟ

SKAYTEC

12000

ΠΡΟΞΕΝΟΥ ΚΟΡΟΜΗΛΑ
188 6ος οροφος
1 ΤΕΜΑΧΙΟ

SKAYTEC

12000

ΠΙΝΑΚΑΣ FAN COILS
α/α

ΚΛΙΝΙΚΗ/ΤΜΗΜΑ

ΧΩΡΟΣ

MONAΔΕΣ
FAN COIL

1

2
3

DETOX

6

NOΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΕΡΑΣ
KAI
ΗΛΕΚΤΡΟΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦ
ΟΣ
ΜΕΘΕΞΙΣ

4. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

42

33

5

ΜΟΝΑΔΕΣ FANCOIL: 27

27



Το ΨΝΘ διαθέτει για τα κτίρια εντός του χώρου ευθύνης τους, αλλά και στις εξωτερικές
δομές που συντηρεί, πυροσβεστήρες διαφόρων τύπων και οι οποίοι θα συντηρούνται με
συχνότητα 1 φορά ανά έτος σύμφωνα με το ΦΕΚ 52/20-1-2005 αριθμός Υπουργικής Απόφασης
618/43 και και κάθε άλλη μεταγενέστερη
Η συντήρηση των πυροσβεστήρων συνίσταται στην τήρηση των αναφερομένων στο Παράρτημα ΙΙ
της ως άνω κύριας Υπουργικής απόφασης ΦΕΚ 52/20-1-2005, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4
& 5 και κάθε άλλη μεταγενέστερη.
Η συντήρηση των πυροσβεστήρων θα γίνεται στο εργαστήριο του αναδόχου το οποίο θα είναι
εφοδιασμένο με την αντίστοιχη άδεια λειτουργίας και θα είναι αναγνωρισμένη εταιρεία ελέγχου,
αναγόμωσης και συντήρησης πυροσβεστήρων, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. ιγ ης Υ.Α 618/43.
Απαιτείται πιστοποίηση εργαστηρίου αναγόμωσης με ISO 9001:2015. Αν η συντήρηση
αποκαλύψει πρόβλημα σκόνης, η αναγόμωση βαρύνει τον ανάδοχο, σύμφωνα με το άρθρο 6 του
ανωτέρω ΦΕΚ.



Εάν κατά την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης διαπιστωθεί ότι υπάρχουν
πυροσβεστήρες που χρήζουν υδραυλική δοκιμή ή αντικατάστασης σύμφωνα με τον νόμο τότε η
ανάδοχος εταιρεία, θα υποβάλει στοιχειοθετημένη τεχνική έκθεση η οποία θα συνοδεύεται από
αντίστοιχη οικονομική προσφορά.

Η ετήσια σύμβαση που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο θα καλύπτει τη συντήρηση
πυροσβεστήρων στον κύριο χώρο του ΨΝΘ αλλά επίσης και στις εξωτερικές δομές.

Η συντήρηση των πυροσβεστήρων των πυροσβεστήρων θα γίνεται με ίδια μέσα του
αναδόχου (παραλαβή, μεταφορά στο εργαστήριο, συντήρηση, μεταφορά στο σημείο παραλαβής,
ανάρτηση στη συγκεκριμένη θέση σε κάθε κτίριο και παράδοση στον υπεύθυνο του τμήματος με
βάση έντυπο που θα προσυπογράφεται από τον ανάδοχο και τον αντίστοιχο υπεύθυνο κάθε
τμήματος/ δομής). Όταν παραλαμβάνονται πυροσβεστήρες προς έλεγχο/ αναγόμωση, αυτοί θα
αντικαθίστανται με ίδιο τύπο και ίσο αριθμό λειτουργούντων πυροσβεστήρων από τον ανάδοχο
για όσο χρόνο απαιτηθεί μέχρι της επανατοποθέτησης των συντηρηθέντων. Οι πυροσβεστήρες θα
επιστρέφονται σε άριστη κατάσταση ως προς όλα τα λειτουργούντα μέρη τους.

Η ετήσια αυτή σύμβαση καλύπτει τη συντήρηση πυροσβεστήρων στον κύριο χώρο του
Ψ.Ν.Θ, που είναι εγκατεστημένο στην οδό Λαγκαδά 196, Σταυρούπολη, αλλά επίσης και στις
εξωτερικές δομές, οικοτροφεία και προστατευόμενα διαμερίσματα με βάση τον επισυναπτόμενο
πίνακα.
8.1 Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να καταθέσει πρόγραμμα εκπαίδευσης του προσωπικού στο
Ψ.Ν.Θ και να διενεργήσει εκπαίδευση του προσωπικού σε χρόνο που θα συμφωνηθεί, μέσα στο
έτος ισχύος της σύμβασης, διάρκειας 2 ωρών τουλάχιστον στη χρήση των πυροσβεστήρων. Αν στο
Ψ.Ν.Θ διενεργηθεί προγραμματισμένη εκπαίδευση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία στη χρήση
μέσων πυρόσβεσης, ο ανάδοχος υποχρεούται να παρευρίσκεται κατά τη διάρκεια της
εκπαίδευσης αυτής.
9.1 Το Ψ.Ν.Θ. διατηρεί το δικαίωμα δειγματοληπτικού ελέγχου των πυροσβεστήρων που
αναγομώθηκαν προς διαπίστωση υπέρβασης των αποδεκτών ανοχών γόμωσης (με βάση τα
πρότυπα ΕΛΟΤ), σε διαπιστευμένο ανεξάρτητο εργαστήριο. Σε περίπτωση επιβεβαίωσης
υπέρβασης ανοχών σε δείγμα πυροσβεστήρων που θα καθορίζεται από απλό σχήμα
δειγματοληψίας παρτίδας του προτύπου ISO 2859 με αποδεκτή στάθμη ελέγχου, AQL, 10%), η
σύμβαση θα καταπέσει με εφαρμογή ποινικής ρήτρας (έκπτωση 40% επί του συνολικού ποσού της
ετήσιας σύμβασης).
10.1
Ο ανάδοχος για την παραλαβή- παράδοση των πυροσβεστήρων προς αναγόμωση, θα
ακολουθεί την παρακάτω διαδικασία:
43







Θα παραλαμβάνει αποκλειστικά και μόνο από τον υπεύθυνο πυρασφάλειας, το
δελτίο παραλαβής & παράδοσης σε τρία αντίγραφα με προσημειωμένο τον αριθμό των
πυροσβεστήρων του κάθε τμήματος.
Επί τόπου στην κάθε δομή/ τμήμα, ο ανάδοχος θα παραλαμβάνει ακριβώς τον
αναφερόμενο αριθμό πυροσβεστήρων για αναγόμωση στο εργαστήριο, με υπογραφή του
υπευθύνου του τμήματος και τη δική του. Θα παραδίδει δε ακριβώς τον ίδιο αριθμό και τύπο
δικών του πυροσβεστήρων στη δομή/ τμήμα έως την παράδοση των αναγομωμένων. Ένα
υπογεγραμμένο αντίγραφο θα κρατά ο ίδιος, ένα ο υπεύθυνος του τμήματος κι ένα ο υπεύθυνος
πυρασφάλειας.
Στην παράδοση, ομοίως, ο ανάδοχος, αφού ξαναπάρει το αντίγραφο του αρχηγού
πυρασφάλειας μαζί του, θα παραδίδει τους πυροσβεστήρες στο τμήμα, ο παραλαβών υπεύθυνος
θα υπογράφει για την παραλαβή και στα τρία έντυπα και τελικά θα παραδίδει το ένα αντίγραφο
στον υπεύθυνο πυρασφάλειας υπογεγραμμένο.

Αρμόδιος υπάλληλος της ΤΥ θα είναι οι μόνοι επιβλέποντες της τήρησης της σύμβασης εκ μέρους του
Ψ.Ν.Θ. Ο ανάδοχος θα παραδώσει καρτέλες- μητρώα συντήρησης των πυροσβεστήρων με τις
εκτελεσθείσες εργασίες συντήρησης -αναγόμωσης – ανάγκες υδραυλικής δοκιμής σε έντυπη ή
ηλεκτρονική μορφή και την τυποποιημένη Υπεύθυνη δήλωση συντηρήσεως/ επανελέγχου
πυροσβεστήρων για όλα τα τεμάχια πυροσβεστήρων που θα συντηρήσει.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει μόνο δικό του εργατικό προσωπικό, να αποφύγει την
όχληση σε ώρες κοινής ησυχίας στις κλινικές και να εκτελέσει τις παραπάνω συντηρήσεις σε
εργάσιμες ημέρες και ώρες της υπηρεσίας, με βάση την καλή τεχνική, με χρονοδιάγραμμα που θα
καταθέσει ο ίδιος εντός 15 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης στον υπεύθυνο πυρασφάλειας
και το οποίο θα εγκρίνει η υπηρεσία. Τυχόν απόκλιση από το χρονοδιάγραμμα οφειλόμενη σε
υπαιτιότητα του αναδόχου επιφέρει ποινική ρήτρα 5% επί του ποσού της σύμβασης για κάθε 10ήμερο
καθυστέρησης
Στην τεχνική προσφορά θα συμπεριλαμβάνεται:
α)
αντίγραφο άδειας λειτουργίας του εργαστηρίου αναγόμωσης και αποδεικτικά
στοιχεία έγκρισης ως αναγνωρισμένης εταιρείας, σύμφωνα με την παραπάνω
νομοθεσία, δηλαδή διαπίστευση αναγνωρισμένου φορέα
β)
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πιστοποιητικό ISO 9001: 2015
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ 2019
α/
α

ΚΤΙΡΙΑ

Pa
6kg

Pa
12kg

Pa 25
kg

Pa 3
4kg

CO2
6kg

CO2
15/30k
g

PaO
6kg

PaO
12 kg

ΤΡ. 50
kg

ΤΡ.
30 kg

ΑFFF
50

CO2
45kg

1 CONTROL ROOM
2 CONTROL ROOM ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ

2

3 Α.Γ.Υ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
4 Α.Τ.Υ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ (ΜΟΥΣΕΙΟ)

4

5 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ

4

6 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

5

7 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΟΞΕΩΝ

3

2

2

8 ΑΠΟΘ. ΑΠΟΡ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
9 ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ

4

10 ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΕΥΧΡΗΣΤΩΝ

3

11 ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΥΧΡΗΣΤΩΝ

2

12 ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

3

13 ΑΡΧΕΙΟ ΟΞΕΩΝ

1

4

1

14 ΑΡΧΕΙΟ ΟΞΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
15 ΑΡΧΕΙΟ ΨΝΘ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ

3

16 ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

1

17 ΑΡΧΕΙΟ ΨΝΘ ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
18 Β ΠΑΝ/ΚΗ ΟΞΕΑ ΜΕΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

46

12

5
2

19 Β΄ΠΑΝ/ΚΗ ΟΞΕΑ

13

20 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΟΞΕΑ

2

21 ΓΕ.ΠΕ & ΚΔ

4

22 ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ

3

3

3

2

23 ΓΡΑΜ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
24 ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΣΠΕ ΕΝΤΟΣ ΨΝΘ

11

25 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
26 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

1

27 ΔΙΑΜ. Α ΟΨΣΑΤ + ΓΡΑΦΕΙΑ

14

28 ΔΙΑΜ. Β ΟΨΣΑΤ + ΓΡΑΦΕΙΑ

16

29 ΔΙΟΙΚΗΣΗ

19

2

30 ΕΚΚΛΗΣΙΑ

4

1

31 ΕΞ. ΙΑΤΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ- ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ (πρώην)

6

32 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΨΥΧ.ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΟΞΕΑ

3

33 ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ

2

12

2

34 ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΤΙΡΙΟ ΟΞΕΩΝ
35 ΕΡΓ. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΠΕΡΑΙΑΣ Ψαρρών 6
36 ΕΡΓ. ΚΟΡΝΙΖΟΠΟΙΙΑΣ Β/Δ
37 ΕΦΗΜΕΡΕΙΟ

8

38 ΗΕΓ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

2

2

39 ΘΑΛΑΜΟΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ
40 ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ ΨΝΘ
41 ΙΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

47

2
18

1

42 ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΗ
43 ΙΣΟΓΕΙΟ- ΑΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΩΝ
44 ΚΑΛ/ΤΕΝΙΚΟ ΕΡΓ. ΜΥΡΩΝ ΑΝΩ ΠΟΛΗΣ
45 ΚΑΡΤΕΡΕΣ- ΤΕΧΝΙΚΑ
46 ΚΕΚ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

5

1

12
3
13

6

4

2

ΚΕΝΤ. ΗΜΕΡ. ΑΠΑΣΧ. ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
47 ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1
48 ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
49 ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΙΑΝΟΣ

5

50 ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΘΕΞΙΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

13

51 ΚΙΒΩΤΟΣ

13

1

52 ΚΙΒΩΤΟΣ ΚΑΤΑΙΟΝΙΣΜΟΣ F-CLASS
53 ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ

1

54 ΚΟΥΡΕΙΟ ΑΝΔΡΩΝ

1

55 ΚΤΙΡΙΟ ΟΞΕΩΝ Α, ΚΛΙΝΙΚΕΣ

13

56 ΚΤΙΡΙΟ ΟΞΕΩΝ Β ΚΛΙΝΙΚΕΣ

12

57 ΚΤΙΡΙΟ ΟΞΕΩΝ Γ ΚΛΙΝΙΚΕΣ

12

58 ΚΤΙΡΙΟ ΟΞΕΩΝ Δ ΚΛΙΝΙΚΕΣ

12

59 ΚΥΛΙΚΕΙΟ - ΚΑΦΕΝΕΙΟ (ΓΙΩΡΓΑΚΑΣ)
60 ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΦΑΡΟΣ

2

61 ΚΨΥ ΒΔΤ & ΛΕΒΗΤΟΤΑΣΙΟ

7

1

62 ΚΨΥ ΔΤ & ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ (Π. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 41)

8

1

48

7

1

6

8

8

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧ.ΥΓΕΙΑ ΕΦΗΒΩΝ ΠΑΤ.ΓΡ.1ο
63 ΚΨΥ ΚΤ (KΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1)

18

64 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΑ ΨΝΘ

17

1
9

2

14

7

65 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣ ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1
66 ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ

1
1

1

1
9Χ 9ΛΙΤ BOMPET KAI 2 X 6 LI (ΤΟ ΈΝΑ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΑΧΡΗΣΤΕΥΣΗ) ΔΕΝ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ

67 ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΙΟΝΙΣΜΟΣ BONPET
68 ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ

6

69 ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

4

4

70 ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧ. ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΓ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
71 ΝΟΣΗΛ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ

1

72 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΕΡΑΣ

8

73 ΝΤΕΤΟΞ

12

74 ΞΕΝΩΝΑΣ ΔΙΑΠΛΟΥΣ ΒΥΡΩΝΟΣ

8

2

75 ΞΕΝΩΝΑΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ ΑΝΩ ΠΟΛΗ ( NOSTOS)

8

2

76 ΞΕΝΩΝΑΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ (ΑΜΑΛΘΕΙΑ )

8

3

ΞΕΝΩΝΑΣ
77 Ψαρρών 6

8

3

1

11

1

1

ΨΥΧΑΡΓΩΣ

ΠΕΡΑΙΑ

1

ΧΡΥΣΑΛΛΙΔΑ

78 ΞΕΝΩΝΕΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ & ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ
79 ΞΥΛΟΥΡΓΕΙΟ ΑΡΓΩ Β/Δ
80 ΟΔΗΓΟΙ
81 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΑΣΘΕΝΩΝ
82

ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΖΕΦΥΡΟΣ ΕΥΟΣΜΟΥ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ

49

11
1
10

6
1
2

40
83 ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΠΕΡΑΙΑΣ ΑΛΚΥΟΝΗ
84 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ
85 ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ

7

3

2

17
7

1

11

2

88 ΠΥΛΗ ΨΝΘ

1

1

89 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

5

90 ΡΑΦΕΙΟ

4

91 Σ. ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΛΚΟΟΛΙΚΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΩΝ 21

3

1

5

2

95 ΣΘΕΜ ΞΥΛΟΥΡΓΕΙΟ

8

1

96 ΣΘΕΜ ΡΑΦΕΙΟ

4

1

97 ΣΥΜΒ. ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΝΑΓΕΝ ΤΟΞΙΚΟΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ

8

86 ΠΟΛΙΧΝΗ ΠΥΛΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝ. ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ
87 ΓΕΩΡΓΑΚΑ

1

92 ΣΘΕΜ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ
93 ΣΘΕΜ ΚΗΡΟΠΟΙΕΙΟ

1

2

94 ΣΘΕΜ ΚΗΡΟΠΟΙΕΙΟ ΑΤΜΟΛ
2

1

98 ΣΥΝΕΡ. ΛΑΤΡΑ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
99 ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ

14

1

10
0 ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΙΟΝΙΣΜΟΥ ΚΙΒΩΤΟΣ
10
1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΙΟΝΙΣΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ

50

BONPET 9 LI T 9 TEM KAI BONPET 6LIT TEM 1 ΤΟ ΑΛΛΟ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ
ΑΠΟΣΥΡΣΗ

10
2 ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΘΕΑ ΑΡΓΩ ΝΕΟ

3

10
3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

4

10
4 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

2

10
5 ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

2

10
6 ΨΥΧΟΓΗΡΙΑΤΡΙΚΕΣ Α

1

1

22

28

12
558

51

1

20

7

10

56

2

21

8 2

734

5. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ
Ο ανάδοχος για τη συντήρηση των συστημάτων συναγερμού θα διαθέτει την απαραίτητη άδεια του Ν. 2518/1997
Ο ανάδοχος θα αναλάβει την ετήσια συντήρηση των συστημάτων που καταγράφονται στο Πίνακα 1 των
τεχνικών προδιαγραφών αυτών με τέσσερις (4) επισκέψεις σε κάθε ένα σύστημα μέσα στο τρέχον έτος και όσες
άλλες επισκέψεις κληθεί να πραγματοποιήσει μετά από εντολή της Τ.Υ για αποκατάσταση βλάβης με απόκριση
σε χρονικό περιθώριο 2 ωρών.
Η συντήρηση καλύπτει τεχνικό έλεγχο, και μικροϋλικά ή ρυθμίσεις, αλλά όχι ανταλλακτικά, εξαρτήματα, ή
μπαταρίες
Το σύστημα πυρανίχνευσης/ συναγερμού θα παραδίδεται σε πλήρη και άψογη λειτουργία μετά τη συντήρηση ή
την επισκευή κατόπιν βλάβης (κλήσης)
Ο ανάδοχος μετά την ολοκλήρωση της συντήρησης θα συνυπογράφει το έντυπο συντήρησης συναγερμούπυρανίχνευσης του Ψ.Ν.Θ με την προϊσταμένη της κλινικής, το οποίο αφού φωτοτυπηθεί 2 φορές, ένα
αντίγραφο θα κρατείται από τον ανάδοχο, ένα από την προϊσταμένη της κλινικής ως ημερολόγιο συντήρησης και
ένα θα παραδίδεται στον Υπεύθυνο πυρασφάλειας του Ψ.Ν.Θ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ Νο 1

Α) ΚΤΙΡΙΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ
A/A ΚΤΙΡΙΟ-ΔΟΜΗ

ΠΥΡΑ Ζώνε Κομβί Σειρήν Ανιχνευτ Λοιπά Συστήματα ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ
ΝΙΧΝΕ ς
α
ες
ές
ΥΣΗ

1

ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΝΑΙ

8

1

2

10

2

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΝΑΙ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ

3

2

2

8

3

ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΑΙ

3

2

2

11

4

ΤΑΜΕΙΟ

5

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΝΑΙ

3

1

2

8

6

ΝΕΥΡΟΨΥΧ/ΚΟ ΗΕΓ ΝΑΙ
&
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΗΜΕΡΑΣ

3

2

2

13

7

ΑΠΟΘΗΚΗ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

2

1

1

5

Αυτ.
Σύστημα ΝΑΙ
κατάσβεσης
5Χ50 kg

Εντασσεται
στο ΝΑΙ
κτίριο διοικησης

ΝΑΙ

Πυροσβεστικές
Φωλιές ΠΦ

Αυτ.σύστημα
ΝΑΙ
κατάσβεσης 2Χ50
kgΑπαιτείται
μελέτη

52

ειδική

8

ΑΠΟΘΗΚΗ
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ

ΝΑΙ

8

2

2

8

Αυτ.σύστημα
κατάσβεσης
4Χ25Kg
Aπαιτείται
μελέτη

ΝΑΙ

ειδική

9

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ
ΨΥΚΤΙΚΟΥ

ΝΑΙ

10

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ
ΚΛΙΝΙΚΗ

ΝΑΙ

2

2

2

25

11

ΥΠΟΓΕΙΟ ΠΑΘ/ΚΗΣ- ΝΑΙ
ΑΠΟΘΗΚΕΣ

3

1

1

4

12

DETOX

ΝΑΙ

4

3

2

38

13

ΠΛΥΝΤΗΡΙΑΙΜΑΤΙΟΘΗΚΗ

ΝΑΙ

3

1

1

6

14

ΕΚΚΛΗΣΙΑ

15

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΝΑΙ

3

1

1

7

16

Η/Υ-CONTROL
ROOM

ΝΑΙ

4

2

2

10

Σύστημα 2Χ45 CO2 ΝΑΙ

17

ΚΕΚ

ΝΑΙ

4

2

2

40

ΝΑΙ

18

ΚΙΒΩΤΟΣ-ΚΟΙΣΠΕ

ΝΑΙ

2

1

1

5

19

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ

ΝΑΙ

3

1

1

12

20

ΣΧΟΛΗ
ΚΤΙΡΙΟ

21

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

ΝΑΙ

2

1

1

22

ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ

ΝΑΙ

3

1

1

ΝΑΙ
Πυροσβεστικές
Φωλίες ΝΑΙ
Πυροσβεστικές
Φωλίες ΝΑΙ

ΞΥΛ.

Β/Δ

Συστημα
ΝΑΙ
ανίχνευσης αερίων

ΚΛΕΙΣΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΝΑΙ

3

Τοπικος
ανιχνευτής
αλκοολης

ναι

4

Συστημα
καταιονισμού
τύπου bompet 2X9
& 2X6 λιτρών
απαιτείται
μελέτη

23

ΟΡΓΑΝΙΚΑ
ΨΥΧΟΣΥΝΔΡΟΜΑ

ΝΑΙ

8

2

2

31

24

ΚΥΛΙΚΕΙΟ-ΚΟΙΣΠΕ

ΝΑΙ

3

1

1

1+3

53

ΝΑΙ

ειδική

ΝΑΙ

25

ΓΡΑΦΕΙΑ
ΟΞΕΑ

ΣΘΕΜ

ΝΑΙ

26

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΝΑΙ

2

27

ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΑΣΑΝΣΕΡ-Α/Β
ΟΞΕΩΝ

ΝΑΙ

2

28

ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΑ
ΝΑΙ
ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
Χ12

2

29

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ

ΝΑΙ

30

ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ
ΚΛΙΝΙΚΗ

1

6

1

1

1

1

2

3

1

1

8

ΝΑΙ

3

2

3

30Β

31

ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΑΙ
ΥΛΙΚΟΥ

8

2

2

8

32

ΑΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΑ Β/Δ

ΝΑΙ

8

2

2

36

33

Α ΟΞΕΑ

ΝΑΙ

8

4

3

22

34

Β ΟΞΕΑ

ΝΑΙ

8

4

3

24

35

Γ ΟΞΕΑ

ΝΑΙ

8

4

3

24

36

Δ ΟΞΕΑ

ΝΑΙ

8

4

3

25

37

Β ΠΑΝ/ΚΗ OΞΕΩΝ ΝΑΙ
ΠΤΕΡΥΓΑ

8

3

3

29

38

Β ΠΑΝ/ΚΗ ΜΕΣΗΣ ΝΑΙ
ΝΟΣΗΛΙΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑ

8

5

4

33

39

Α ΨΥΧΟΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗ ΝΑΙ

12

2

2

31

40

ΕΞΩΤ.
ΙΑΤΡΕΙΑ ΝΑΙ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

4

2

2

18

41

Σ.Σ
ΑΛΚΟΟΛ- ΝΑΙ
ΦΑΡΜΑΚΑ-ΤΥΧΕΡΑ
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕΘΕΞΙΣ

8

3

3

35

42

ΠΡΟΓ.ΕΝ.ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΝΑΙ
ΕΞΑΡΤ.ΑΤΟΜΩΝΙΑΝΟΣ

12

3

3

40

43

ΕΦΗΜΕΡΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ ΝΑΙ

3

2

2

4

54

1

ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥΑπαιτείται ειδική
μελέτη ΣΥΝΟΛΟ 12

Αυτ.συστημα
ΝΑΙ
κατάσβεσης
4Χ50Kg
Πυρ.
Φωλιά ΠΦ

NAI

44

ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΝΑΙ

3

2

2

10

45

ΑΡΧΕΙΟ-ΚΤΙΡΙΟ
ΟΞΕΩΝ

ΝΑΙ

3

2

2

4

46

ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ
ΑΣΑΝΣΕΡ-Γ/Δ ΟΞΕΑ

ΝΑΙ

2

1

1

47

ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ

ΝΑΙ

2

1

1

2

48

ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΑ
ΝΑΙ
ΑΣΑΝΣΕΡ-ΛΟΙΠΑ
ΕΚΤΟΣ Ψ.Ν.Θ Χ 9
ΤΕΜ

1

1

1

1

49

Β' ΨΥΧΟΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗ

ΚΛΕΙΣΤΟ ΤΜΗΜΑ

50

ΓΡΑΦΕΙΑ
Β/Δ

ΔΕΝ ΕΧΕΙ

51

Β/Δ ΙΣΟΓΕΙΟ ΔΕΞΙΑ

ΔΕΝ ΕΧΕΙ

52

Β/Δ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
ΔΕΞΙΑ

ΔΕΝ ΕΧΕΙ

53

ΠΥΛΗ

ΔΕΝ ΕΧΕΙ

54

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΨΝΘ

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΠΦ

55

HZ-ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ

ΚΟΙΣΠΕ

ΝΑΙ

4

2

2

Αυτ.
Κατασβεση
1Χ30 kg

ΣΥΝΟΛΙΚΑ
9
ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΑ

8

Β. ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΕΚΤΟΣ Ψ.Ν.Θ
A/A ΚΤΙΡΙΟ-ΔΟΜΗ

ΠΥΡΑ Ζώνε Κομβί Σειρήν Ανιχνευτ Λοιπά Συστήματα ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ
ΝΙΧΝΕ ς
α
ες
ές
ΥΣΗ

1

ΙΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΑΙ
Γιαννιτσών 52 ιδιόκτητο-τηλ 2310554031-33

8

5

5

75

2

ΟΙΚ.ΧΡΥΣΑΛΛΙΔΑ
ΝΑΙ
Αίαντος 2 Περαία
τηλ 23920-71620-84

8

3

3

30

3

ΞΕΝ
ΝΟΣΤΟΣ ΝΑΙ
Α.Πόλη
Ακροπόλεως
20
τηλ 2310-207883

4

2

2

20

ΝΑΙ

4

Σ.Σ. ΤΟΞΙΚ/ΜΕΝΩΝ ΝΑΙ
Αναγεννήσεως 13 1ος-

2

2

2

10

ΝΑΙ

55

ΝΑΙ

ιδιόκτητο τηλ 2310- 2ος
554452
ΝΑΙ
3ος4ος

2

6

2

10

ΟΧΙ

5

ΟΙΚ.
ΑΜΑΛΘΕΙΑ ΝΑΙ
2
Νίκης 8 Ν.Ιωνία τηλ αλλαγ
2310-784247
ή

2

2

28

ΝΑΙ

6

Σ.Σ
ΑΛΚΟΟΛΙΚΩΝ ΝΑΙ
Πτολεμαίων 21 ιδιόκτητοτηλ
2310-542141

1

1

2

13

ΝΑΙ

7

ΣΘΕΜ -Ξυλουργείο ΝΑΙ
4
κλπ- Τέρμα Αγν αλλαγ
4
Στρατιώτη Πολίχνη - ή
ιδιόκτητο- τηλ 23104
665832

1

1

10

2

2

12

2

2

10

8

ΚΨΥ.
ΒΔΤ ΝΑΙ
Παπαδοπούλου 20
Συκιές – ιδιόκτητοτηλ 2313-310100

8

2

4

34

9

ΠΕΘΕΑ
ΑΡΓΩ ΝΑΙ
Σχολική
ΜονάδαΩραιοκάστρου 52Σκουφά-τηλ 2310607964

4

2

2

15

10

ΚΨΥ.
ΔΤ ΝΑΙ
Πατρ.Γρηγορίου Ε
21 -ιδιόκτητο- τηλ
2313-310600

8

3

3

34

11

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΝΑΙ
Γιαννιτσων 52 τηλ
2310-554031-33

4

1

1

15

12

ΟΙΚ
ΑΛΚΥΟΝΗ ΝΑΙ
Περαία τηλ-2392026273

8

4

4

24

13

ΟΙΚ
ΔΙΑΠΛΟΥΣ ΝΑΙ
Βύρωνος5
κέντρο
τηλ 2310-223816

8

4

4

25

14

ΟΙΚ
ΠΟΛΙΧΝΗΣ ΝΑΙ
Τέρμα
Αγν
Στρατιώτη Πολιχνη ιδιόκτητο- τηλ 2310-

12

4

4

32

56

ΝΑΙ

ΝΑΙ

665828
15

ΞΕΝ
ΖΕΦΥΡΕΟΣ ΝΑΙ
25ης Μαρτίου 40
Εύοσμος τηλ 2310778626

16

Θ.Κ. ΚΑΡΤΕΡΕΣ

8

3

3

ΝΑΙ

27

Κατάσβεση
Μαγειρεία 12 kgΑνιχνεύτης αερίου

6. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

Αφορά το δασάκι, (χώρος Ψ.Ν.Θ - Π.Φ 2''- δίκτυο)- Αντλητικό μηχάνημα συγκρότημα (Παθολογική-ΣυνεργείαΠ.Φ 2'' ) -ΚΑΡΤΕΡΕΣ
Δύο (2) φορές το έτος (αρχές καλοκαιριού και αρχές χειμώνα) απαιτείται
πραγματοποιείται με τις παρακάτω προδιαγραφές:

συντήρηση, η οποία θα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Το σύστημα υδροδοτικών δικτύων πυρόσβεσης του Ψ.Ν.Θ αποτελείται από δύο μονάδες, η μία στην
θεραπευτική κοινότητα καρτερών αποτελούμενη από αυτόνομο σύστημα (πετρελαιογεννητρια – αντλίεςσυστήματα αυτόματης εναυσης κλπ) και το σύστημα στο υπόγειο των Εξωτερικών Ιατρείων Ειδικοτήτων
αποτελούμενο από διπλό σύστημα αντλιών αυτόματης έναυσης κλπ.
Απαιτείται να γίνει συντήρηση του πετρελαιοκινητήρα:











Έλεγχος και ρύθμιση ιμάντων και κομπλερ
Έλεγχος καλωδιώσεων και διαρροών
Έλεγχος δυναμό
Έλεγχος αντλίας καυσίμου
Έλεγχος τροφών κινητήρα
Έλεγχος συστήματος λίπανσης και αντικατάσταση φίλτρου λαδιού
Έλεγχος και αντικατάσταση φίλτρου αέρα
Έλεγχος συστήματος τροφοδοσίας καυσίμου και αντικατάσταση φίλτρου πετρελαίου
Έλεγχος ψυγείου και ψυκτικού συστήματος
Έλεγχος κατάστασης συσσωρευτών και συμπλήρωση υγρών αντικατάσταση του λιπαντέλαιου

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ



Έλεγχος τάσης εξόδου
Έλεγχος και σύσφιξη καλωδιώσεων και ακροδεκτών

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ
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Έλεγχος λειτουργίας του πίνακα και του πεδίου μεταγωγής
Έλεγχος και συντήρηση ρελε μεταγωγής
Έλεγχος και συντήρηση του συστήματος συντηρητικής φόρτισης των συσσωρευτών





Έλεγχος και σύσφιξη καλωδιώσεων και ακροδεκτών
Έλεγχος ετοιμότητας και εκκίνησης
Λειτουργία γεννήτριας και υπό φορτίου

ΓΕΝΙΚΑ
Θα γίνει έλεγχος όλων των αντλιών όλων των σωλήνων, μόνωση και βάψιμο σωλήνων όπου χρειαστεί
συντήρηση των πυροσβεστικών φωλιών, βανων, ακροφισίων κλπ έτσι ώστε τα συστήματα να λειτουργούν πλήρη
σε περίπτωση πυρκαγιάς.
Περιγραφή συστήματος

Περιγραφή συντήρησης

Πυροσβεστική αντλία παροχής 78
κ.μ/ώρα, μανομετρικού ύψους 65 ΜΥΣ,
στροφών
3000/λεπτό,
μονοβάθμια,
συζευγμένη κομπλέ με ηλεκτροκινητήρα
30 ΗΡ, 3000 στροφών/ λεπτό, 380 V

Μηχανικός έλεγχος, έλεγχος λαδιού,
στροφών,
έλεγχος
ηλεκτροκινητήρα,
έλεγχος πετρελαιοκινητήρα, ηλεκτρικών
καλωδιώσεων,
και
κυκλωμάτων
συνδέσεων, λιπάνσεις, δοκιμές, έλεγχος
φίλτρων,
καθαρισμός
αντλίας,
αντικατάσταση αναλωσίμων

Πυροσβεστική αντλία παροχής 78
κ.μ/ώρα, μανομετρικού ύψους 65 ΜΥΣ,
στροφών
3000/λεπτό,
μονοβάθμια,
συζευγμένη
κομπλέ
με
πετρελαιοκινητήρα
30
ΗΡ,
3000
στροφών/ λεπτό, υδρόψυκτο, 4χρονο και
3κύλινδρο με τις απαραίτητες διατάξεις
αυτοματισμού και σωληνώσεις
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Πίνακας αυτόματης εκκίνησης με διάταξη
επαναφόρτισης
συσσωρευτή,
με
ενδεικτικές λυχνίες τροφοδοσίας τάσης,
λειτουργίας αντλιών, σφάλματος από
πτώση θερμικών, ασσυμετρίας φάσεων,
έλλειψης νερού κλπ, διακόπτη για
ενεργοποίηση
και
απενεργοποίηση
αυτόματης λειτουργίας, γενικό τριπολικό
διακόπτη

Πλήρης ηλεκτρολογικός έλεγχος, έλεγχος
μονώσεων
και
γειώσεων
και
μικρορυθμίσεις σύμφωνα με το HD 384

Πιεστικό
δοχείο
μεμβράνης
από
καουτσούκ 300 λίτρων, πίεσης 10 ατμ.

Οπτικός έλεγχος καλής λειτουργίας

Συλλέκτες
κατάθλιψης
αναρρόφησης

και

Οπτικός έλεγχος καλής λειτουργίας,
διαρροών και μικροεπεμβάσεις

Σωληνώσεις διασυνδέσεως με μόνωση
υπερκάλυψης από αλουμίνιο

Οπτικός έλεγχος καλής λειτουργίας,
διαρροών και μικροεπεμβάσεις, έλεγχος
μονώσεων

10 πυροσβεστικές φωλιές (Π.Φ) σε
επιλεγμένα σημεία στο χώρο της
κοινότητας, με εγκατάσταση σωλήνα
PVC βαρέος τύπου 16 bar, υψηλής
αντοχής, πλήρως εξοπλισμένες

Οπτικός έλεγχος καλής λειτουργίας,
διαρροών και μικροεπεμβάσεις, έλεγχος
υλικών και δοκιμές, έλεγχος πίεσης,
έλεγχος εξωτερικής κατάστασης

4΄΄

Έλεγχος ηλεκτρονικών διατάξεων

Αντλιτικό συγκρότημα 2’’ από δεξαμενή με
δοχείο πίεσης 250 λίτρων
για την
υδροδότηση των κτιρίων ΚΑΡΤΕΡΕΣ 3HP

Μηχανικός έλεγχος, έλεγχος διαρροών,
ηλεκτρολογικός έλεγχος, μικροεπεμβάσειςμικρορυθμίσεις

Γεώτρηση με πλήρη αντλιτικό συγκρότημα
παροχής 4΄΄ στις ΚΑΡΤΕΡΕΣ

Μηχανικός έλεγχος, έλεγχος διαρροών,
ηλεκτρολογικός έλεγχος, μικροεπεμβάσειςμικρορυθμίσεις

Δίκτυο πυρόσβεσης αποτελούμενο από Π,Φ
παροχής 3/4'' και 2'' διάσπαρτα στο χώρο του
Ψ.ΝΘ

Πυροσβεστικό συγκρότημα 2 αντλιών
αυτόματης έναυσης με δεξαμενη νερού και 8
(Π.Φ) 2΄΄ στο κτίριο Παθολογικής-Ε.Ι.ακτινολογικό-Συνεργεία

Οπτικός έλεγχος καλής λειτουργίας,
διαρροών και μικροεπεμβάσεις, έλεγχος
υλικών και δοκιμές, έλεγχος πίεσης,
έλεγχος εξωτερικής κατάστασης, ΄'ελεγχος
μονώσεων.
Μηχανικός έλεγχος, έλεγχος διαρροών,
ηλεκτρολογικόςέλεγχος, μικροεπεμβάσειςμικρορυθμίσεις

7. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ Ψ.Ν.Θ.

Θα εκτελείται ετήσια συντήρηση στα λεβητοστάσια και επί μέρους λέβητες ως ακολούθως:
Θα τηρούνται:
11.1
Η οδηγία ΤΟΤΕΕ 2421/86 και 2471/86
12.1
Ο Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας
έως
και 1 bar (ΦΕΚ 963/15-7-2003) και ιδιαιτέρως το άρθρο 12,
13.1
Το πρότυπο ΗD 384- 2004 (ΦΕΚ 470/5-2-2004),
14.1
Η ΚΥΑ αριθ.10315/93 (ΦΕΚ 369Β'/93) για τη ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη
λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού
15.1
Ο Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 101/Α/1990) για την προστασία του περιβάλλοντος
16.1
Ο Ν. 3661 (ΦΕΚ Α΄ 89/19-5-2008 και ΦΕΚ Β΄ 1122/17-6-2008)
17.1
Το Π.Δ.362/01 (Φ.Ε.Κ. 245/22-10-01) Εκτέλεση, συντήρηση και επισκευή
εγκαταστάσεων καύσης αερίων καυσίμων (καυστήρων και συσκευών) και
18.1
οι αρχές της καλής τέχνης και τεχνικής.
Θα συντηρούνται τα συστήματα κεντρικής θέρμανσης, που βρίσκονται στα λεβητοστάσια και
συγκεκριμένα θα εκτελούνται οι παρακάτω τουλάχιστον εργασίες 2 φορές το έτος για το καθένα
ασχέτως αν είναι αερίου ή πετρελαίου:
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ- ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΛΕΒΗΤΕΣ- ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ
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Καθαρισμός των λεβήτων
Καθαρισμός καπνοσυλλέκτη
Αποσύνδεση καυστήρα
Άνοιγμα και καθαρισμός καυστήρα
Καθάρισμα φτερωτών. Ηλεκτροδίων έναυσης, ηλεκτροδίων ιονισμού ή φωτοκυττάρου
έλεγχος πιεζοστάτη αερίου ελαχίστης
έλεγχος λειτουργίας πιεζοστάτη αέρα
έλεγχος ρεύματος ιονισμού
έλγχος- ρύθμιση μερικού φορτίου
έλεγχος στεγανότητας βαλβίδων αερίου
έλεγχος αντλιών και κυκλοφορητών
έλεγχος φοράς περιστροφής

έλεγχος δοχείων διαστολής- βαλβίδων ασφαλείας- πληρωτών
Ρύθμιση καυστήρων για αποδοτική λειτουργίας
 Έκδοση φύλλων ελέχου και ρύθμισης
 καταγραφή όλων των ευρημάτων
 Λοιπές εργασίες που δεν κατονομάζονται για την ασφαλή και αποδοτική λειτουργία των
συστημάτων λεβήτων- καυστήρων
 Μηνιαία παρακολούθηση μεγάλων λεβήτων άνω των 400.000 kcal/h
 Ανταπόκριση σε βλάβη σύμφωνα με τους παρακάτω όρους



Σε όλο το διάστημα ισχύος της ετήσιας σύμβασης ο ανάδοχος θα έχει τις εξής υποχρεώσεις:

13. Θα υπέχει ρόλο τεχνικού αερίου για το Ψ.Ν.Θ και θα είναι υπεύθυνος για τη σχέση του
Ψ.Ν.Θ. με την εταιρεία αερίου, για λογαριασμό του Ψ.Ν.Θ σύμφωνα με το Νόμο
14. Θα εκτελεί την κύρια συντήρηση με καταγραφή της συντήρησης σε ειδικό έντυπο του
αναδόχου με συμπλήρωση του εντύπου επί τόπου και παράδοσή του στην Τεχνική υπηρεσία
με πρωτότυπες υπογραφές συντηρητή και σφραγίδα της
εταιρείας. Στο παραπάνω έντυπο
θα αναφέρονται και τυχόν μηχανολογικά ή ηλεκτρολογικά προβλήματα του μηχανήματος
που παρουσιάζονται κατά την επίσκεψη συντήρησης. Αποδοχή επίβλεψης κατά τη διάρκεια
της συντήρησης και κατά τη λήξη της από τους τεχνικούς θερμαστές του Ψ.Ν.Θ, οι οποίοι
θα παρευρίσκονται κατά την εκτέλεση των εργασιών.
15. Ο ανάδοχος θα παρέχει δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας με το Ψ.Ν.Θ με προσωπική
τηλεφωνική κλήση σε σταθερό ή κινητό τηλέφωνο οποιαδήποτε μέρα και ώρα στο 24ωρο,
ακόμη και σε περίοδο αργιών (24ώρη τεχνική κάλυψη βλαβών).
16. Θα ανταποκρίνεται σε κλήση είτε από την Τεχνική υπηρεσία του Ψ.Ν.Θ. είτε από τον
υπεύθυνο μονάδας ή κλινικής εντός 2 ωρών για βλάβη και επέμβαση εντός 4 ωρών μετά την
κλήση προς αποκατάσταση. Σε περίπτωση που οι παραπάνω προθεσμίες δεν τηρηθούν, το
Ψ.Ν.Θ θα έχει τη δυνατότητα κλήσης οποιασδήποτε άλλης εταιρείας ή εξωτερικού
συνεργείου προς αποκατάσταση της βλάβης και να χρεώσει την παροχή υπηρεσιών στον
ανάδοχο με επίσημο Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών
17. Τυχόν βλάβη που οφείλεται σε μη επιμελή συντήρηση (μετά από πιστοποίηση της Τεχνικής
υπηρεσίας) θα αποκαθίσταται χωρίς επιβάρυνση, ενώ για αποκατάσταση άλλου
τύπου
βλάβης, θα υπάρχει συνεννόηση με την Τεχνική υπηρεσία
18. Θα εκτελεί την συντήρηση με συνεργείο αποτελούμενο από αδειούχους συντηρητές σύμφωνα
με το Νόμο υπαλλήλους της εταιρείας του αναδόχου, ή εξωτερικούς συνεργάτες, ιδιότητες
αποδεικνυόμενες με αντίγραφα μισθολογικών καταστάσεων ΙΚΑ, ιδιωτικά συμφωνητικά και
αντίστοιχες επαγγελματικές άδειες ή άλλα σχετικά έγγραφα
19. Στην συντήρηση δεν συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες για τυχόν ανταλλακτικά ή αναλώσιμα
που θα χρειαστούν για επισκευή πέραν της συντήρησης. Στην περίπτωση αυτή η προμήθεια
του ανταλλακτικού θα συμφωνείται με την Τεχνική υπηρεσία, η προμήθεια θα εκτελείται από
το εμπόριο με ευθύνη της Τεχνικής Υπηρεσίας και θα τοποθετείται από τα συνεργεία του
αναδόχου, χωρίς χρέωση εργασίας.
20. Ο ανάδοχος θα χρησιμοποιήσει μόνο δικό του εργατικό προσωπικό και θα αποφεύγει την
όχληση σε ώρες κοινής ησυχίας στις κλινικές
21. Ο ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα που ορίζει η νομοθεσία για την
προστασία και ασφάλεια του προσωπικού του κατά την εκτέλεση των εργασιών
(αποκλειστική ευθύνη για εργατικά ατυχήματα) και να μεριμνά για την
καθαριότητα του
χώρου εργασίας κάθε μέρα με τη λήξη της εργασίας εντός των κλινικών
22. Θα κατατεθεί ISO 9001 2008 για εργασίες συντηρήσεως θέρμανσης εν ισχύ καθώς και όλα τα
νομιμοποιητικά έγγραφα της εταιρείας και των τεχνικών (άδειες τεχνικού αερίου κλπ)
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KATΑΛΟΓΟΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
α/α

ΚΤΙΡΙΟ - ΔΟΜΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΛΙΤΡΑ

ΜΠΕΚ
ΚΑΥΣΤΗΡΑ

ΘΕΡΜΙΔΕΣ

σε l/ώρα
1

Ξωνώνας
Α. Πόλη

Νόστος

2

Ξενώνας Περαίας

Ακροπόλεως
20,
54634, τηλ 207883

600

0.85

55000

Ψαρρών 6

2000

2,5

130000

ΧΡΥΣΑΛΛΙΔΑ
3

Οικοτροφείο
Αμάλθεια Ιωνίας

Νίκης
8
Δήμος
Εχεδώρου 57008, τηλ
784247

2000

2,75

200000

4

ΣΘΕΜ Πολίχνης.

Τέρμα οδού
Στρατιώτη

Αγν.

4000

2,75-3,00

250000

Κ.Ψ.Υ.Β.Δ.Τ.

Παπαδοπούλου
20
Συκιές
56625,
2310629159

2000

1,50

80000

6

Κ.Ψ.Υ. Δ.Τ.

Πατρ. Γρηγορίου Ε΄41
56123,2310629159

1000

3,00

120000

7

Ξενώνας Ευόσμου

Μαρτίου 40

1100

1,00

80000

8

Θεραπευτική
κοινότητα
Καρτερών

Καρτερές

4000

4 Χ 0,60

2Χ25000

2X 0,50

2Χ35000

5

2X40000
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ Α ΟΨΣΑΤ

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΛΙΤΡΑ

ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 82Γ Δ8

ΜΠΕΚ
ΚΑΥΣΤΗΡΑ

ΘΕΡΜΙΔΕΣ

σε l/ώρα
2,00

110000

0,60

30000

ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 82Γ Δ5
ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 82Γ Δ4
ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 82Γ Δ3
ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 82Γ Δ2

2000

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 80 ΝΕΑΠΟΛΗ

600

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ Β ΟΨΣΑΤ

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΛΙΤΡΑ

ΖΑΙΜΗ 15 Δ1- ΖΑΙΜΗ 7
ΖΑΙΜΗ 15 Δ2 ΙΣΟΓΕΙΟ
ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 82Γ Δ13
ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 82Γ Δ12
ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 82Γ Δ11
ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 82Γ Δ10
ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 82Γ Δ09
ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 82Γ Δ07
ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 82Γ Δ06
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ΜΠΕΚ
ΚΑΥΣΤΗΡΑ

ΘΕΡΜΙΔΕΣ

σε l/ώρα
0,75

40000

2,25

80000

1500

ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
α/
α

ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ

ΛΕΒΗΤΑΣ
α/α

ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ
ΛΕΒΗΤΑ

ΔΥΝΑΜΙKOTHTA

ΜΑΡΚΑ

ΛΕΒΗΤΑ

ΚΤΙΡΙΟ- ΚΛΙΝΙΚΗ
Kcal/h

ΤΥΠΟΣ

BOILER

ΤΥΠΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ

ΛΕΒΗΤΑ

ΑΝΑ ΛΕΒΗΤΑ

kW

Φ.Α

ΜΑΡΚΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

ΔΙΠΛΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΙΣΧΥΣ
kW

ΜΕΓΙΣΤΗ
ΠΙΕΣΗ
mbar

1

Γραφεία
διοίκησης

1.

400.000

532,4

ΚΑΛΟΘΕΡΜΙΚΗ

Χαλύβδινος
διαδρομών

3

ΝΑΙ SICMA
2004 GS 68
2A

130-760 25

2

Μικροβιολογικό

1.

70.000

81,0

PRN-ΑΡΤΕΜΙΣ1988

Χαλύβδινος
διαδρομών

3

ΝΑΙ GI 12 1ASIGMA2004

55-150

250 L ELVI
3

Κλινική
Επανένταξης

1.

220.000

2.

30.000

277,7

682-PYRKAL-1991 Χαλύβδινος
διαδρομών

RADI

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ

3

ΝΑΙ SICMA
28 2A

4

Τεχνική υπηρεσία

1.

130.000

150,4

GP13ΛΕΒΗΘΕΡΜ-1991

Χαλύβδινος
διαδρομών

3

5

Παθολογικήχειρουργική
κλινική

1.

700.000

810,0

PR-DIANA-1994

Χαλύβδινος
διαδρομών

3 750
CORDIVARI

23,7

12
23MFFIARISTON

2.

6

Λεβητοστάσιο
πλυντηρίων

GS 28 2A
SICMA
2004

ΝΑΙ

L

ΝΑΙ

25

180-350 25

GS

GI 12 1A
SICMA
2004
RIELLO RLS
100

55-150

ΝΑΙ

25

100

ΝΑΙ

9,6-23,7 20

1. (ατμού)

800.000

925,9

PROODOS

Χαλύβδινος
διαδρομών

3

ΝΑΙ SICMA GS
130 2A

2551500

2. (ατμού)

800.000

925,9

PROODOS

Χαλύβδινος
διαδρομών

3

ΝΑΙ SICMA GS
130 2A

2551500

100

7

Ταβέρνα κιβωτός

1.

60.000

81,0

ENOSI 1993

Χαλύβδινος
διαδρομών

3 200
CORDIVARI

Χαλύβδινος
διαδρομών

3

ΝΑΙ

3 80 L MAGNA

ΝΑΙ SICMA
28 2A

8

ΚΕΚ- Εφημερείο

1.

250.000

289,4

THERMOLEV
250-2015

9

Β΄ Παν/κή κλινική 1.
Οξέων

450.000

578,7

450-ENOSI-2001

30.000

23,7

Τ2
23ΜFFIARISTON

291,0

L250 MAK-GAS

Χαλύβδινος
διαδρομών

2.

DG Χαλύβδινος
διαδρομών
Χαλύβδινος
διαδρομών

3 500 L ELVI

180-350 25

3

RIELLO GI/
9EMME
600

ΝΑΙ

174-665 25

SICMA
28 2A

ΝΑΙ

180-350 100

ΝΑΙ

11

Κλινική
ακαταλογίστων

1.

200.000

231,4

IDEAL TECH

Χαλύβδινος
διαδρομών

3

2.

800.000

925,9

PROODOS 1993

Χαλύβδινος
διαδρομών

3

3.

30.000

RADI

GS

ΝΑΙ RIELLO
GI/EMME
900

250-922

ΝΑΙ

Ψυχογηριατρική
1.
κλινική, οργανικά
ψυχοσύνδρομα

450.000

520,8

ΟΑ450
2005

Απεξάρτηση
2.
τοξικ/ένων ΠΕΘΕΑ
ΑΡΓΩ

490.000

578,7

0685-PYRKAL-

Μαγειρεία

GS

100

174-665 25

1.

13

55-150

ΝΑΙ

Κλινική
αποτοξίνωσης
αλκοολικών
MEΘΕΞΙΣ

1980

GI 12 1A
BAXI 2004

RIELLO
GI/EMME
600

10

12

L ΝΑΙ

ENOSI- Χαλύβδινος
διαδρομών

Χαλύβδινος
διαδρομών

3

ΝΑΙ

3

ROCA

GS 682ΑSICMA
2004
RIELLOGLEMME
600

130-700 100

ΝΑΙ

3.

30.000

1. (ατμού)

700.000

810,0

PROODOS

Χαλύβδινος
διαδρομών

3

ΝΑΙ SICMA
80 2A

2. (ατμού)

700.000

810,0

ARTEMIS

Χαλύβδινος
διαδρομών

3

ΝΑΙ SICMA GS
130 2A

174-665 100

ΝΑΙ

Σελίδα 63

GS

185-970 100

185-970

14

Κλινική Οξέων

1.

450.000

520,8

THERMOLEV
450 2015

2.

450.000

520,8

ENOSI

3.

30.000

DG Χαλύβδινος
διαδρομών
Χαλύβδινος
διαδρομών

3 1000
L
THERMOLEV
3 500
CORDIVARI

ROCA

L ΝΑΙ RIELLO
GI/EMME
600

ΝΑΙ

130-760 100

130-700

ΝΑΙ

15

Συμβουλευτικός
σταθμός
αλκοολικών
Πτολεμαίων 21

1.

25.920

30,0

ROCA

16

Ξενώνας Διάπλους 1.
Βύρωνος 5

80.000

175

RYAN-40175-1998 Χαλύβδινος
διαδρομών

17

Οικοτροφείο
Περαίας Αλκυόνη

80.000

18

ΚΨΥ.Κ.Τ. Καραολή 1.
και Δημητρίου 1

150.000

173,6

Χυτοσιδερένιος

19

Ι.Κ. Γιαννιτσών 52

250.000

289,3

20

ΣΣ. Αναγαννήσεως 1.
13

25.000

24,6

2.

25.000

3.

4.

1.

SICMA GS
68 2A-2004

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ

ΝΑΙ

3

25

ΝΑΙ ECOFLAM
BLUE 170 2002

G305-BUDERUS 1989

AG33-AL
HA-2014

25

69-107

ΝΑΙ SICMA2005 GS 18
1A

70-250

100

Χυτοσιδερένιος

ΝΑΙ 1-RIΕLLO RS
34/17

70-390

100

EG1524FF
ARISTON

ΑΤΟΜΙΚΗ

ΝΑΙ

10-24,6

25

24,6

EG1524FF
ARISTON

ΑΤΟΜΙΚΗ

10-24,6

25.000

24,6

EG1524FF
ARISTON

ΑΤΟΜΙΚΗ

10-24,6

25.000

24,6

EG1524FF
ARISTON

ΑΤΟΜΙΚΗ

10-24,6
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150 L SELCO

89-180

21

Διαμέρισμα
Θερμοπυλών
Συκιές

5.

25.000

24,6

EG1524FF
ARISTON

ΑΤΟΜΙΚΗ

10-24,6

6.

25.000

24,6

EG1524FF
ARISTON

ΑΤΟΜΙΚΗ

10-24,6

1.

25.000

23,7

ΗΕΡΜΑΝΝ
ΑΤΟΜΙΚΗ
ΗΟBITAL 2245Ε2007

ΝΑΙ

8,6-23,7 25

ΝΑΙ

25

7

22

Διαμέρισμα
Θηραμένους

1

25000

ΑΤΟΜΙΚΗ

23

Διαμέρισμα
Νικηταρά Συκιές 1

25000

ΑΤΟΜΙΚΗ

24

Διαμέρισμα
Σμύρνης Νεαπολη 1

25000

ΑΤΟΜΙΚΗ

25

ΑΡΓΩ
43

1

25000

ΑΤΟΜΙΚΗ

26

ΠΡ.ΚΟΡΟΜΗΛΑ 31 1

25000

34,5

Unical IDEA2015

ΑΤΟΜΙΚΗ

27

ΠΑΤΡ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
5
1

25000

34,5

Unical IDEA2015

ΑΤΟΜΙΚΗ

ΝΑΙ
25
ΝΑΙ

Μπιζανίου

25
ΝΑΙ
25
ΝΑΙ

ΝΑΙ
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13,534,5

25

13,534,5

25

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
1

Συντήρηση Υδροδοτικών Δικτύων Πυρόσβεσης.

2

Συντήρηση Δικτύου Ιατρικών αερίων.

3

Συντήρηση Η/Ζ, Μ/Τ εντός και εκτός Ψ.Ν.Θ..

4

Συντήρηση Συστημάτων Πυρανίχνευσης και Συναγερμών του Ψ.Ν.Θ
και δομών

5

Συντήρηση Κλιματιστικών μονάδων

6.

Συντήρηση Πυροσβεστήρων στον κύριο χώρο του ΨΝΘ και στις
εξωτερικές δομές

7.

Ετήσια Συντήρηση Λεβητοστασίων στα κτίρια του Ψ.Ν.Θ. και των
δομών του
Σύνολο

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΤΕΥΔ (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi και τη διαδικασία
ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα
φορέα (αφ)
- Ονομασία: Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» - Ψ.Ν.Θ Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο
Θεσσαλονίκης
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 03010
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Λαγκαδά 196 Θεσσαλονίκη 564 30
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Κωνσταντινίδης Βασίλειος
- Τηλέφωνο: 2313 324377
- Ηλ. ταχυδρομείο: promithies@psychothes.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο : www.psychothes.gr
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης : Συνοπτικός διαγωνισμός με
σφραγισμένες προσφορές, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, για την Ανάδειξη Αναδόχων για
¨ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ για την κάλυψη των αναγκών
της οργανικής Μονάδας Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ:
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή : 012/2019

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυμία:
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον
εθνικό
αριθμό
ταυτοποίησης,
εφόσον
απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Αρμόδιος ή αρμόδιοιii :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση
στο
Διαδίκτυο
(διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή
ή μεσαία επιχείρησηiii;
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο
οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iv ή
προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο
πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης
απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των
εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων
εργαζομένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με
αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων
ανήκουν οι απασχολούμενοι.
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η
πιστοποίηση
διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία

Απάντηση:
[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
Απάντηση:

[ ] Ναι [] Όχι

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

[…...............]
[….]

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

α) [……]

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):[……][……][……][……]
γ) [……]
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βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και,
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο
κατάλογοv:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα
τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως,
συμπληρώστε
τις
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ
εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να
παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας
μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]
Απάντηση:

Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη [] Ναι [] Όχι
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από
κοινού με άλλουςvi;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού α) [……]
φορέα
στην
ένωση
ή
κοινοπραξία
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα
καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς β) [……]
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ)
Κατά
περίπτωση,
επωνυμία
της γ) [……]
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
Τμήματα
Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή [ ]
των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της,
την έκταση, τον σκοπό …):

Απάντηση:
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii
Στήριξη:

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις []Ναι []Όχι
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και
στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;
Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες
Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς,
δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες,
είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον
έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι
τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας,
παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε
ένα από τους οικονομικούς φορείς.
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός
φορέας
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :
Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει []Ναι []Όχι
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους
υπό μορφή υπεργολαβίας;
Εάν
ναι
παραθέστε
κατάλογο
των
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό
της σύμβασης που θα αναλάβουν:
[…]
Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του
άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει
σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της
συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που
προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται
σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε
υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix·
 δωροδοκίαx,xi·
 απάτηxii·
 τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii·
 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiv·


παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση [] Ναι [] Όχι
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπουxvi το οποίο είναι
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου
σε αυτό για έναν από τους λόγους που
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xvii
Εάν ναι, αναφέρετεxviii:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης α) Ημερομηνία:[ ],
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 σημείο-(-α): [ ],
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της λόγος(-οι):[ ]
καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
β) [……]
γ)
Εάν
ορίζεται
απευθείας
στην γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……]
καταδικαστική απόφαση:
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xix
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο [] Ναι [] Όχι
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη
σχετικού
λόγου
αποκλεισμού
Σελίδα 73

(«αυτοκάθαρση»)xx;
Εάν ναι, περιγράψτε
λήφθηκανxxi:

τα

μέτρα

που [……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής Απάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες [] Ναι [] Όχι
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα και στη χώρα στην
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ

Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxiii
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης
διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): xxiv
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα
Πληροφορίες
σχετικά
με
πιθανή Απάντηση:
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, [] Ναι [] Όχι
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίουxxv;
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν: […….............]
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε [] Ναι [] Όχι
οποιαδήποτε
από
τις
ακόλουθες
xxvi
καταστάσεις :
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή
από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή
στ)
αναστολή
επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
-[.......................]
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους -[.......................]
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των
μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές
αυτές τις περιστάσειςxxvii
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό [] Ναι [] Όχι
επαγγελματικό παράπτωμαxxviii;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [.......................]
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[..........……]
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας [] Ναι [] Όχι
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς […...........]
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη [] Ναι [] Όχι
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxix, λόγω της
συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της
σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [.........…]
πληροφορίες:
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή [] Ναι [] Όχι
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασηςxxx;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [...................…]
πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή [] Ναι [] Όχι
επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxxi κατά την
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούμενης
δημόσιας
σύμβασης,
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα
φορέα
ή
προηγούμενης
σύμβασης
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες
κυρώσεις;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [….................]
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
Μπορεί
ο
οικονομικός
φορέας
να [] Ναι [] Όχι
επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς
καθυστέρηση
τα
δικαιολογητικά
που
απαιτούνται
από
την
αναθέτουσα
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αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα
φορέα,
να
αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την
επιλογή ή την ανάθεση;
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που Απάντηση:
συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ.
4 ν. 3310/2005xxxii:
Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της [] Ναι [] Όχι
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ;
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός
φορέας δηλώνει ότι:
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή
ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης
που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a
του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων Απάντηση
κριτηρίων επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια [] Ναι [] Όχι
επιλογής;

Α: Καταλληλότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση
ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

Καταλληλότητα
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος
εγκατάστασήςxxxiii; του:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός
φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να
έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές
υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

Απάντηση
[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
[] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:
[ …] [] Ναι [] Όχι
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών
του οικονομικού φορέα για τον αριθμό
οικονομικών ετών που απαιτούνται στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης :
και/ή,
1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του
οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης
είναι ο εξής xxxiv:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Απάντηση:
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):
[……],[……][…]νόμισμα

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για
τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται
είναι ο εξής:
και/ή,
2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του (αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):
οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον [……],[……][…] νόμισμα
αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύμβασης είναι ο εξήςxxxv:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά […................................…]
με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν
είναι
διαθέσιμες
για
ολόκληρη
την
απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την
ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις
δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας:
4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές (προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίαςαναλογίεςxxxvi που ορίζονται στη σχετική αναλογία μεταξύ x και yxxxvii -και η αντίστοιχη
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα αξία)
της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει
ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων
αναλογιών έχουν ως εξής:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
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5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική [……][…]νόμισμα
κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του
οικονομικού φορέα είναι το εξής:
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή [……..........]
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες
(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας
δηλώνει ότι:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται εγγράφων):
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
[……][……][……]
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν
οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxviii,
ο οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα
ακόλουθα έργα του είδους που έχει
προσδιοριστεί:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
καλή
εκτέλεση και ολοκλήρωση των
σημαντικότερων
εργασιών
διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
1β)
Μόνο
για
δημόσιες
συμβάσεις
προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις
υπηρεσιών:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxix,
ο οικονομικός φορέας έχει προβεί στις
ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών
του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει
παράσχει
τις
ακόλουθες
κυριότερες
υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί:
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους
παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςxl:
2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να
χρησιμοποιήσει
το
ακόλουθο
τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές
υπηρεσίεςxli, ιδίως τους υπεύθυνους για τον
έλεγχο της ποιότητας:
Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων,
ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να
χρησιμοποιήσει
το
ακόλουθο
τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές
υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου:
3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον
ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα
ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της
ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας
που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:
4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να
εφαρμόσει
τα
ακόλουθα
συστήματα
διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και
ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης:
5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα
παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα
ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται
σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό:
Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη
διενέργεια ελέγχωνxlii όσον αφορά το
παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές

Απάντηση:
Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται
στην διακήρυξη):
[…]
Έργα: [……]
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται
στην διακήρυξη):
[…...........]
Περιγραφή

ποσά

[……..........................]

[……]

[……]

[....……]

[] Ναι [] Όχι
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ημερομηνίες

παραλήπτες

ικανότητες του οικονομικού φορέα και,
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα
μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει
καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον
έλεγχο της ποιότητας;
6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον
εργολάβο,
και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που
ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη
ή στα έγγραφα της σύμβασης)
β) τα διευθυντικά στελέχη του:
7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να
εφαρμόζει
τα
ακόλουθα
μέτρα
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την
εκτέλεση της σύμβασης:
8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό
δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο
αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά
τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή
του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις
και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της
σύμβασης:
10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να
αναθέσει
σε
τρίτους
υπό
μορφή
υπεργολαβίαςxliii το ακόλουθο τμήμα (δηλ.
ποσοστό) της σύμβασης:
11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών :
Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα
απαιτούμενα
δείγματα, περιγραφές
ή
φωτογραφίες των προϊόντων που θα
προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να
συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας·
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας
δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα
απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

α)[......................................……]

β) [……]
[……]

Έτος,
μέσο
ετήσιο
εργατοϋπαλληλικό
προσωπικό:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
[……]

[....……]

[] Ναι [] Όχι

[] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών:
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει [] Ναι [] Όχι
τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν
εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου
ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων
ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η
Σελίδα 84

καταλληλότητα
των
προϊόντων,
επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές
προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία
ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στη διακήρυξη;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε [….............................................]
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης
ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή
τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.
Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από
ανεξάρτητους
οργανισμούς
που
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα
διασφάλισης
ποιότητας,
συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας
για άτομα με ειδικές ανάγκες;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα
διασφάλισης ποιότητας:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Απάντηση:
[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να [] Ναι [] Όχι
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από
ανεξάρτητους
οργανισμούς
που
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας
συμμορφώνεται
με
τα
απαιτούμενα
συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε [……] [……]
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

διατίθεται
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων
φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να
εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν
προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να
συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές
αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.
Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες ανταγωνιστικού
διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον:
Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Περιορισμός του αριθμού
Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις
κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να
εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού
των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο:
Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή
λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων,
αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο
οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα
έγγραφα:
Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή
λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων
διατίθενται ηλεκτρονικάxliv, αναφέρετε για το
καθένα:

Απάντηση:
[….]

[] Ναι [] Όχιxlv

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]xlvi
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι –
IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών
ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που
αναφέρονταιxlvii, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά
απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάνxlviii.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

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

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]
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i

Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα
αναφέρεται το σύνολο αυτών
ii

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

iii

Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των
μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς
σκοπούς.
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια
ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.
iv

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

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

vi

Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

vii

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

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή
η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος,
όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
ix

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

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

xi

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

Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση
της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των
συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
xiii

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

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

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

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

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xviii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xix

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xx

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

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

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

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

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxv

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

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

Άρθρο 73 παρ. 5.

xxviii

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

Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

xxx

Πρβλ άρθρο 48.

xxxi

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

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

Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη
οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.
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xxxiv

Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη.
xxxv

Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη.
xxxvi

Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

xxxvii

Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

xxxviii

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που
υπερβαίνει τα πέντε έτη.
xxxix

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που
υπερβαίνει τα τρία έτη.
xl

Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και
ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.
xli

Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του
οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος
II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ.
xlii

Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της από
αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών.
xliii

Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό
μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε
θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.
xliv

Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.

xlv

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xlvi

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xlvii

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

xlviii

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