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Διακήρυξη Αριθμ.: 44/2020 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

Ανάδειξης αναδόχου για την ετήσια συντήρηση ανελκυστήρων με ανταλλακτικά, 

CPV 50750000-7 του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών με κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  βάσει 

τιμής 
 

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών  

Έχοντας υπόψη: 

Α. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:  

 

 Ο Ν. 4609/2019 (ΦΕΚ 67/τΑ/3-5-2019) «Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ένοπλων 

Δυνάμεων, Στρατολογίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις», άρθρο 56.  

 Ο Ν. 4608/2019 (ΦΕΚ 66/τΑ/25-4-2019) «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση 

στρατηγικών επενδύσεων και άλλες διατάξεις», άρθρο 33.  

 Ο Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52/τΑ/1-4-2019) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 

(ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 

σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν 

έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή 

τους (EEL 157 της 15.6.2016) - Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου 

Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις, άρθρα 43 και 44.  

 Ο Ν. 4583/2018 (ΦΕΚ 212/τΑ/18-12-2019) «Ρυθμίσεις για την Εθνική Κεντρική Αρχή 

Προμηθειών Υγείας»,  άρθρο 87. 

 Ο Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/τΑ/13-11-2017) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, 

εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», άρθρο 107.  
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 Ο Ν. 4472/2017 (ΦΕΚ 74/τΑ/19-5-2017) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και 

τροποποίηση διατάξεων». 

 Ο Ν. 4542/2017 (ΦΕΚ 95/τΑ/1-6-2018) «Ρυθμίσεις για την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών 

Υγείας», άρθρο 4.        

 Ο Ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85/τΑ/12-5-2016) μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και 

μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο 

Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις», άρθρο 34. 

 Το Π.Δ. 39/2017 (ΦΕΚ 64/τΑ/4-5-2017) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών».  

 Ο Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τΑ/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».  

 Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τΑ/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 

 Το Π.Δ. 28/2015 (ΦΕΚ 34/τΑ/23-3-2015) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε 

δημόσια έγγραφα και στοιχεία».  

 Ο Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/τΑ/8-8-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής 

οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»  

 Ο N. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/τΑ/23-12-2014) Α) Για την διαχείριση, τον έλεγχο και την 

εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) 

Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο Ελληνικό δίκαιο,  τροποποίηση  του  Ν.  

3419/2005  (τΑ'  297)  και  άλλες  διατάξεις  και  του  Ν.  3614/2007  (τΑ' 267) «Διαχείριση, 

έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 - 

2013».  

 Ο N. 4272/2014 (ΦΕΚ 145/τΑ/11-7-2014) «Προσαρμογή στο Εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής 

Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9/10/2012 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, άρθρο 47.   

 Ο Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τΑ/8-6-2014) «Αρχές δημοσιονομικής και εποπτείας (ενσωμάτωση 

της οδηγίας 2011/85/ΕΕ ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».  

 Ο Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/τΑ/26-3-2014) «Διοικητικές απλουστεύσεις – Καταργήσεις, 

Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα – Τροποποίηση των 

διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (τΑ΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις, άρθρα 1 και 3.   

 Ο Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/τΑ/29-5-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων και άλλες διατάξεις». 

 Ο N.4152/2013 (ΦΕΚ 107/τΑ/9-5-2013) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 

2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών 

στις εμπορικές συναλλαγές, παρ. Ζ.  

 Ο N. 4129/2013 (ΦΕΚ 52/τΑ/28-2-2013) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 

Συνέδριο» 

 Ο Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/τΑ/15-9-2011), «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημόσιων Συμβάσεων», άρθρο 11 όπως 

τροποποιήθηκε από το άρθρο 10 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/τΑ΄/2012).  

 Ο Ν.3918/2011 (ΦΕΚ 31/τΑ/2-3-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες 

διατάξεις».  
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 Ο Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/τΑ/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 

στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις». 

 Ο Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24/τΑ/2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με 

την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την 

Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής 

Αλλαγής», σύμφωνα με τον οποίο η διαχείριση όλων των αποβλήτων, καθώς και ο εθνικός 

σχεδιασμός της διαχείρισης όλων των αποβλήτων αποτελεί αρμοδιότητα του ΥΠΕΚΑ. 

 Ο Ν.3867/3-8-2010 (ΦΕΚ128/3-8-2010) άρθρο 27 παρ.12 «εξόφληση προμηθειών 

Νοσοκομείων και ρυθμίσεις θεμάτων σχετικών διαγωνισμών». 

 Ο Ν.3580/2007 (ΦΕΚ 134/τΑ/18-6-2017) «Προμήθειες φορέων εποπτευομένων από το 

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  και άλλες διατάξεις». 

 Ο Ν.3527/2007 (ΦΕΚ 25/τΑ/9-2-2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων 

εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις». 

 Ο Ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81/τΑ/4-4-2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

και λοιπές διατάξεις». 

 

Β. Τις Αποφάσεις  

 

1) Η υπ’ αριθμ. 59ης/2020 (θέμα 20ο) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΜ7Γ46906Λ-

ΔΨΣ): «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και προκήρυξης  Διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την 

ετήσια συντήρηση ανελκυστήρων με ανταλλακτικά, CPV (50750000-7), προϋπολογισμού 25.000,00 € 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.» 

2) Η υπ’ αριθμ. 2822/14-12-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρεώσεων (ΑΔΑ: ΩΔΚ646906Λ-5ΞΘ)  

    

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι 

 

1. Δημόσιο Συνοπτικό  Διαγωνισμό, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την ετήσια 

συντήρηση ανελκυστήρων με ανταλλακτικά, CPV (50750000-7) και προϋπολογισμού 25.000,00 € 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, σύμφωνα με τους όρους και προδιαγραφές που 

περιγράφονται στο Κεφάλαιο Γ Παράρτημα Τεχνικών Προδιαγραφών και όρων της Διακήρυξης Αριθμ.: 

44/2020 που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της. 

2. Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.  

3. Οι προσφορές υποβάλλονται στο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Γραφείο Προμηθειών ΚΤΙΡΙΟ Γ. 

ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (ΤΑΧΥΡΥΘΜΟ ΚΤΙΡΙΟ) 2ος όροφος, όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, μέχρι την 

10.02.2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00πμ 

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

εκπρόθεσμες και θα επιστραφούν  
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4. Ο Διαγωνισμός θα γίνει στο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Γραφείο Προμηθειών ΚΤΙΡΙΟ Γ. 

ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (ΤΑΧΥΡΥΘΜΟ ΚΤΙΡΙΟ) 2ος όροφος, την 10.02.2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00πμ 

ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού που θα συγκροτηθεί ειδικά για 

το σκοπό αυτό με σχετική απόφαση του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ . 

5. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του 

Διαγωνισμού, μπορούν να παρίστανται οι προμηθευτές ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι τους. 

6. Για πληροφορίες της διακήρυξης του διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Γραφείο Προμηθειών ΚΤΙΡΙΟ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟ ΚΤΙΡΙΟ) 2ος 

όροφος, όλες τις εργάσιμες μέρες και κατά τις ώρες 9:00 με 14:00 και στο τηλέφωνο 2613-601872. 

7. Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 

 

Ο Διοικητής 

του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών 

«Ο Άγιος Ανδρέας». 

 

 

 

Ηλίας Θεοδωρόπουλος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ 

ΑΡΘΡΟ 1. Αντικείμενο της Διακήρυξης-Συνοπτικά στοιχεία 

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός  Δημόσιος  Διαγωνισμός 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

μόνο βάσει τιμής 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 

(ΔΙΑΥΓΕΙΑ -ΚΗΜΔΗΣ & 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ) 

στις 29-01-2021  

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Ημερομηνία: 10-02-2021 

Ημέρα: Τετάρτη 

Ώρα: 11:00 π.μ. 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔOYΣ 
Η ανάδειξη αναδόχου για την ετήσια συντήρηση ανελκυστήρων με 

ανταλλακτικά όπως ορίζεται στη διακήρυξη.  

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 50750000-7 

ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ - 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

(στην οποία υπάρχει πλήρης, 

άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα 

έγγραφα της Σύμβασης) 

www.agandreashosp.gr  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ 

ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΥΠΟ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΗ 

Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 

ΜΕ ΦΠΑ 

Είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ € (25.000,00 €) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ 

ΒΑΡΥΝΕΙ 

Τον προϋπολογισμό του Γενικού Νοσοκομείου ΠΑΤΡΩΝ – ΚΑΕ 

0879α 

 

http://www.agandreashosp.gr/
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ΑΡΘΡΟ 2. Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής – Ορισμοί 

Φορέας Διενέργειας – Διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ  

Διεύθυνση έδρας : Καλαβρύτων 37, Τ.Κ. 26335, Πάτρα 

Τηλέφωνο           : 2613 – 601872     

Ε-mail                 : promithion@agandreashosp.gr 
Αρμόδιος υπάλληλος : Σ. Ανωγιάτη – Ε. Τόιτου  

 

Στοιχεία της σύμβασης 

1. Σύμβαση: Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των συμβαλλομένων μερών 

για την προκηρυσσόμενη προμήθεια.  

2. Αναθέτουσα Αρχή: Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ΠΑΤΡΩΝ  που θα υπογράψει με τον 

Ανάδοχο /Αναδόχους  την σύμβαση για την εκτέλεση των υπό προκήρυξη ειδών. 

3. Ανάδοχος/ Προμηθευτής: Οι προκρινόμενοι του διαγωνισμού που θα κληθούν να 

υπογράψουν  τις   συμβάσεις  και να εκτελέσουν την υπηρεσία. 

4. Φορέας Διενέργειας Διαγωνισμού: Φορέας του άρθρου 9 Ν. 3580/2007, ο οποίος 

θα διενεργήσει τον διαγωνισμό, για τις δε ανάγκες του οποίου διεξάγεται ο παρών 

διαγωνισμός. 

5. Συμβατικά τεύχη: Το τεύχος της σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής με τον 

Ανάδοχο της προμήθειας και όλα τα τεύχη που την συνοδεύουν και την 

συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος : α. τη σύμβαση, β. την 

διακήρυξη και το τεύχος με τους όρους της διακήρυξης, γ. την Οικονομική Προσφορά 

του Αναδόχου και δ. την Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου. 

6. Επίσημη γλώσσα: Της σύμβασης είναι η ελληνική. Η παρούσα διακήρυξη, τα έντυπα 

της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς και η σύμβαση είναι συνταγμένα στην 

ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι Προσφορές των διαγωνιζομένων / 

υποψηφίων Αναδόχων που θα υποβληθούν θα είναι υποχρεωτικά συνταγμένα στην 

ελληνική γλώσσα. 

7. Η σύμβαση θα καταρτιστεί με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στα τεύχη  του 

διαγωνισμού και θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για θέματα που δεν θα 

ρυθμίζονται από την σύμβαση θα έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις των 

κοινοτικών Οδηγιών περί δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών. 

8. Ο προϋπολογισμός της εκτέλεσης της Προμήθειας ορίζεται σε εικοσιπέντε χιλιάδες  

ευρώ € (25.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Τα επιμέρους στοιχεία του 

κόστους της σύμβασης, οι κρατήσεις και οι λοιπές οικονομικές επιβαρύνσεις της, 

καθώς επίσης ο τρόπος πληρωμής και τα λοιπά σχετικά στοιχεία και όροι, θα 

mailto:promithion@agandreashosp.gr
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περιγράφονται στην ίδια την σύμβαση που θα υπογραφεί με τον Ανάδοχο/ 

Αναδόχους. 

 

ΑΡΘΡΟ 3. Ημερομηνία δημοσίευσης  της Διακήρυξης  

 

Η διακήρυξη καταχωρήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Πρόγραμμα «Διαύγεια», στο  Κεντρικό  Ηλεκτρονικό  Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στην ιστοσελίδα (Web Site) του ΓΝΠ «ο Άγιος Ανδρέας»: 

www.agandreashosp.gr  

 

Δημοσίευση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο ΚΗΜΔΗΣ 29.01.2021 και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου 

μας www.agandreashosp.gr 

 

ΑΡΘΡΟ 4. Τρόπος Λήψης Εγγράφων, Διευκρινίσεων – Συμπληρωματικών Πληροφοριών 

 
Η διάθεση του ηλεκτρονικού αρχείου της Διακήρυξης γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής 

διεύθυνσης http://www.agandreashosp.gr. Στην περίπτωση, αυτή τυχόν διευκρινίσεις ή 

τροποποιήσεις, που θα προκύψουν θα δημοσιεύονται στον ίδιο δικτυακό τόπο και θα αποτελεί 

ευθύνη του ενδιαφερόμενου να λάβει γνώση για αυτές.  Η αναζήτηση των διευκρινήσεων-

τροποποιήσεων θα γίνεται με βάση τον αριθμό της Διακήρυξης 44/2020 

Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές διευκρινίσεις ή 

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

ορίζεται στο άρθρο 121 του Ν.4412/2016 

Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν 

εξετάζονται. 

Θα αποσταλεί έγγραφη απάντηση σχετικά με όλες τις διευκρινίσεις ή συμπληρωματικές 

πληροφορίες που θα ζητηθούν και σε όλους τους υποψηφίους (e-mail, αναφέροντας το θέμα και 

τον αριθμό της Διακήρυξης) εντός του προαναφερθέντος διαστήματος και εφόσον έχουν 

παρασχεθεί έγκαιρα και έγκυρα στοιχεία επικοινωνίας (e-mail). Η αποστολή της έγγραφης 

απάντησης θα πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι και έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία της 

υποβολής των προσφορών. 

Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται και θα κατατίθενται στο Τμήμα 

Προμηθειών του Φορέα Διεξαγωγής του διαγωνισμού και συγκεκριμένα  του ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (e-mail: promithion@agandreashosp.gr) και θα ενημερώνεται αμέσως η 

Επιτροπή Διεξαγωγής του Διαγωνισμού. 

Οι διευκρινίσεις θα εκδίδονται με απόφαση του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ μετά 

σχετικό πρακτικό – εισήγηση επί των διευκρινίσεων της Επιτροπής Διεξαγωγής του Διαγωνισμού. 

http://www.agandreashosp.gr/
http://www.agandreashosp.gr/
mailto:promithion@agandreashosp.gr
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Αναφέρεται ότι, αποτελεί ευθύνη του ενδιαφερόμενου παραλήπτη η ενημέρωσή του για τυχόν 

διευκρινήσεις – τροποποιήσεις. 

Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές 

απαντήσεις εκ μέρους οποιουδήποτε υπαλλήλου ή συμβούλου ή στελέχους διοίκησης της 

Αναθέτουσας Αρχής.  

Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση των προσφορών, διευκρινίσεις, τροποποιήσεις ή 

αποκρούσεις όρων της διακήρυξης ή των προσφορών δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

 

ΑΡΘΡΟ 5. Δικαίωμα Συμμετοχής  

Σύμφωνα με το αρ. 25 του Ν. 4412/20156, υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση 

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

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,  

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

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

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

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

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

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

ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

 

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

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

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

είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 

 

Υποβολή Στοιχείων και Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

 

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

1.1 Φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής, ο οποίος θα περιέχει, τα ακόλουθα κατά 

περίπτωση δικαιολογητικά: 

Α. Έλληνες πολίτες 

1. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με 

αντιπρόσωπό τους.  

ΑΔΑ: ΩΣΑ746906Λ-90Ξ
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2. Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΈΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ης 

(ΤΕΥΔ) ( άρθρου 79 παρ. 4.ν.4412/2016 ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των 

πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη   (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι )    

Επισημαίνεται ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί από το  Μέρος IV να συμπληρώσει μόνο την 

ενότητα α του χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους IV 

του εντύπου. Επίσης δεν απαιτείται η συμπλήρωση του Μέρους V 

 

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

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

 όπως εκάστοτε ισχύει, όπου να δηλώνεται ότι:  

α. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης.  

β. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των οποίων 

οι     προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.  

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

δ. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού.  

ε. Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού. 

 

Β. Αλλοδαποί 

1. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με 

αντιπρόσωπό τους.  

2. . Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΈΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ης 

(ΤΕΥΔ) (άρθρου 79 παρ. 4.ν.4412/2016 ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των 

πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι )    

 

Επισημαίνεται ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί από το Μέρος IV να συμπληρώσει μόνο την 

ενότητα α του χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους IV 

του εντύπου. Επίσης δεν απαιτείται η συμπλήρωση του Μέρους V 

 

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

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

 όπως εκάστοτε ισχύει, όπου να δηλώνεται ότι:  

α. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης.  

β. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των οποίων 

οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.  

γ.  Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.  
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δ. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού.  

ε. Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού. 

 

Γ. Νομικά πρόσωπα, Ημεδαπά ή Αλλοδαπά 

1. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των ανωτέρω παραγράφων Α. Έλληνες πολίτες και Β. 

Αλλοδαποί, αντιστοίχως. Διευκρινίζεται ότι οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες 

δηλώσεις υπογράφονται από τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. ΙΚΕ και από 

τον Πρόεδρο ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Δ.Σ., στις περιπτώσεις Α.Ε. 

2. Όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος για την απόδειξη των ανωτέρω 

ιδιοτήτων και της εξουσίας έκδοσης παραστατικού εκπροσώπησης.  

Συγκεκριμένα οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να καταθέσουν, αναλόγως με την 

νομική μορφή κάθε νομικού προσώπου: 

2Α. Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανωνύμου Εταιρείας (Α.Ε.) ή Εταιρείας 

Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.): 

 ΦΕΚ σύστασης της εταιρείας καθώς και όλων των τροποποιήσεων   

 ΦΕΚ εκπροσωπήσεως της εταιρίας 

 Πρόσφατο κωδικοποιημένο καταστατικό, θεωρημένο από την αρμόδια αρχή. 

 Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την 

οποία να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές, που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο και τα 

όργανα διοίκησης αυτού. 

 Πρακτικό απόφασης Δ.Σ. περί εγκρίσεως συμμετοχής σε Διαγωνισμούς και 

εξουσιοδότηση σε συγκεκριμένο πρόσωπο να καταθέσει την προσφορά.  

2Β. Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας (Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή IKE ): 

 Επίσημο αντίγραφο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του συμφωνητικού σύστασης της 

εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και του τελευταίου σε ισχύ 

καταστατικού της εταιρίας. 

 Πιστοποιητικό περί  μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή 

2Γ. Για Αλλοδαπά νομικά πρόσωπα: 

Ανάλογα με τη μορφή τους, αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά με αυτά 

που αναφέρονται ανωτέρω στις παραγράφους 2Α ή 2Β, τα οποία προβλέπονται από το δίκαιο της 

χώρας της έδρας ή λειτουργίας τους και από τα οποία αποδεικνύεται η νόμιμη σύσταση και 

λειτουργία τους, η εγγραφή στα προβλεπόμενα μητρώα εταιριών και το τελευταίο σε ισχύ 

καταστατικό, και οι λοιπές πληροφορίες και στοιχεία, που ζητούνται ανωτέρω για τους ημεδαπούς. 

Σε περίπτωση που η χώρα προέλευσης δεν εκδίδει κάποιο αντίστοιχο πιστοποιητικό, αυτό 

αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του υποψηφίου, από την οποία 
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προκύπτει ότι: (α) δεν εκδίδεται τέτοιο πιστοποιητικό, και (β) ο Υποψήφιος πληροί το σχετικό 

νομιμοποιητικό όρο. 

Δ. Συνεταιρισμοί  

1. Κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται αντιστοίχως ανωτέρω, υπό 

στοιχεία (Α) Έλληνες Πολίτες, (Β) Αλλοδαποί και (Γ) Νομικά πρόσωπα Ημεδαπά ή 

Αλλοδαπά, καθώς και υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνεται ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί 

νόμιμα.  

Διευκρινίζεται ότι: 

 το προσκομιζόμενο απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμο έγγραφο αφορά τον 

Πρόεδρο του Δ.Σ. του συνεταιρισμού και οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις 

υπογράφονται απ’ αυτόν. 

 

Ε. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά 

1. Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά που προβλέπονται αντιστοίχως ανωτέρω, 

υπό στοιχεία Α, Β και Γ, για τον κάθε οικονομικό φορέα, που συμμετέχει στην ένωση. 

2. Δήλωση σύστασης ένωσης προμηθευτών, νόμιμα θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής 

των δηλούντων, στην οποία θα φαίνεται το αντικείμενο των εργασιών του καθενός από τους 

συμμετέχοντες, η ποσότητα του υλικού ή το μέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα εξ αυτών 

επί του συνόλου της προσφοράς, ο εκπρόσωπος της ένωσης έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και το 

πρόσωπο που ενδεχομένως τον αναπληρώνει. 

 

ΑΡΘΡΟ 7.  Πρόσθετοι Όροι 

Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από 

επίσημη μετάφραση τους στην Ελληνική γλώσσα.  

 

ΑΡΘΡΟ 8.  Υποβολή Προσφορών 

1.    Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν εμπροθέσμως την προσφορά 

τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ό,τι άλλο απαιτείται από την παρούσα διακήρυξη. Η 

κατάρτιση και υποβολή των προσφορών γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα από τον Ν4412/2016. 

2.    Οι προσφορές υποβάλλονται σε ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο με οποιοδήποτε τρόπο 

στο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ  Γραφείο Προμηθειών ΚΤΙΡΙΟ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟ 

ΚΤΙΡΙΟ) 2ος όροφος, όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, μέχρι την 10-02-2021 ημέρα Τετάρτη   

και ώρα 11:00 πμ. Οι προσφορές που θα υποβληθούν πρέπει να βρίσκονται συσκευασμένες σε ένα 

ενιαίο σύνολο (φάκελο ή συσκευασία) που αποτελείται από τρεις επιμέρους φακέλους (με τα 

αντίτυπα των Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς, και Οικονομικής) με την ένδειξη:  
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ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ  

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ» Αρ. διακήρυξης: 44/2020 

 

3.   Επίσης στο φάκελο κάθε προσφοράς (κυρίως φάκελος) πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

 Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 

 Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό. 

 Ο αριθμός της διακήρυξης.  

 Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.  

 Τα στοιχεία του αποστολέα.  

4.  Και οι τρεις επιμέρους φάκελοι πέρα των ανωτέρω ενδείξεων θα πρέπει να φέρουν και τις 

ενδείξεις του κυρίως φακέλου (συσκευασίας) 

5. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς (κυρίως φάκελος), τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την 

προσφορά στοιχεία σε ξεχωριστούς φακέλους ως εξής: 

ΦΑΚΕΛΟΣ Α με την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά του Κεφαλαίου Α άρθρο 6.της διακήρυξης. 

ΦΑΚΕΛΟΣ Β με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

Περιλαμβάνει τεχνικά στοιχεία προσφοράς.  

ΦΑΚΕΛΟΣ Γ με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

Περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία προσφοράς  ανά είδος της ομάδας αριθμητικώς και 

ολογράφως . 

Συνοπτική περιγραφή στο Κεφάλαιο Β άρθρο 2. 

6.  Οι φάκελοι Α, Β & Γ, θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Σε περίπτωση που 

τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν 

στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με 

την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

7.  Η προσφορά και τα άλλα στοιχεία, που θα τη συνοδεύουν, θα υποβληθούν στον παρακάτω 

αριθμό αντιτύπων: 

Δικαιολογητικά συμμετοχής Ένα (1) Πρωτότυπο και ένα (1) Αντίγραφο 

Τεχνική Προσφορά Ένα (1) Πρωτότυπο και ένα (1) Αντίγραφο  +cd 

Οικονομική Προσφορά Ένα (1) Πρωτότυπο και ένα (1) Αντίγραφο +cd 

και θα πρέπει να περιέχονται στον αντίστοιχο φάκελο.  

 

8. Δε θα ληφθούν υπόψη προσφορές που υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη 

ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφτασαν στην Επιτροπή έγκαιρα. 
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9. Προσφορές, που υποβάλλονται μετά την παρέλευση της ανωτέρω ώρας, θεωρούνται ως 

εκπρόθεσμες και δεν λαμβάνονται υπόψη.  

10. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της 

αρμόδιας Επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη.  

11. Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τα συνημμένα στην 

τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία, που μπορεί να είναι στην Αγγλική 

γλώσσα. 

12.   Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού στους συμμετέχοντες μπορεί να γίνει 

και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως τον προσφέροντα μόνο εφόσον αυτός 

το αποδεχτεί.  

13.  Ένα από τα αντίτυπα ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να 

αναγράφεται ευκρινώς η λέξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ”. Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι 

επικρατέστερο από τα άλλα αντίτυπα, σε περίπτωση ασυμφωνίας αυτών με το πρωτότυπο.  

14.  Όλες οι σελίδες του πρωτότυπου της Οικονομικής Προσφοράς και των σχετικών 

εγγράφων μονογράφονται από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού.  

15. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν 

υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και 

μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των 

προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και 

σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν 

ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει 

να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της προσφοράς. Η Επιτροπή Διενέργειας και 

Αξιολόγησης του Διαγωνισμού προσυπογράφει το ανακεφαλαιωτικό φύλλο με τις τυχόν, 

διορθώσεις και τις αναφέρει στο συντασσόμενο πρακτικό, ώστε να αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα 

ότι προϋπήρχαν της στιγμής του κλεισίματος του διαγωνισμού. 

16.  Οι μετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά τους, ότι έλαβαν 

γνώση όλων των όρων της διακήρυξης. Εξ' άλλου με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται 

βέβαιο, ότι οι διαγωνιζόμενοι είναι απολύτως ενήμεροι από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών 

εκτέλεσης της προμήθειας και ότι έχουν μελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο 

φάκελο του διαγωνισμού.  

17.   Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως την ένσταση του άρθρου 127 του 

Ν. 4412/2016 κατά της  διακήρυξης του διαγωνισμού, ή εφόσον έχει απορριφθεί η ανωτέρω 

ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης 

και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή 

εμμέσως, τους ανωτέρω όρους.  
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 18.  Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι  

διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνον όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά 

την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου του Φορέα διενέργειας του διαγωνισμού, μετά 

από σχετική γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, 

σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνον εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα 

οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο. 

19.   Αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της διακήρυξης έχουν ως συνέπεια τον 

αποκλεισμό των προσφορών. Επισημαίνεται ότι οι τεχνικές προδιαγραφές αποτελούν στο σύνολό 

τους απαράβατους όρους και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτές συνεπάγεται απόρριψη 

της προσφοράς  

20.   Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση που υποβληθούν, δεν 

λαμβάνονται υπόψη. 

21.   Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού 

χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα 

συμφέροντά του, ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες 

εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση, δύνανται να λαμβάνουν γνώση αυτών των 

πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόμενοι. Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ AΝΔΡΕΑΣ» 

δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που του έχουν διαβιβάσει οι προσφέροντες και τις οποίες έχουν 

χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά 

απόρρητα  και τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών και μάλιστα στοιχεία που σχετίζονται με 

τα κριτήρια αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς των διαγωνιζομένων δεν μπορούν να ανήκουν 

στην κατηγορία αυτή των εμπιστευτικών πληροφοριών. 

 

ΑΡΘΡΟ 9.   Τιμές Προσφορών - Νόμισμα 

1. Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ. Θα αναγράφονται δε αριθμητικώς και ολογράφως. 

2. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ σε ξένο 

νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

3. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή τότε η 

προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

4. Το τίμημα της προσφοράς θα δίδεται υποχρεωτικά σε ευρώ για το σύνολο της 

ποσότητας αλλά και επιμέρους ποσοτήτων. Στην τιμή θα περιλαμβάνεται κάθε επιβάρυνση 

εκτός ΦΠΑ, ο οποίος ΦΠΑ βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.  

5. Κάθε είδους άλλη δαπάνη (έξοδα μεταφοράς,  κ.λπ.) βαρύνει τον Ανάδοχο και θα πρέπει 

να έχει συνυπολογισθεί στην προσφορά. 

6. Οι τιμές θα καταγράφονται ως εξής: 

Α) Τιμή μονάδας χωρίς Φ.Π.Α. 
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Β) Σύνολο προσφερόμενης τιμής 

Γ) Ποσοστό Φ.Π.Α. και σύνολο Φ.Π.Α.  

Δ) Συνολικό κόστος με Φ.Π.Α. 

7. Η τιμή χωρίς Φ.Π.Α. θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών. 

8. Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της συνολικής τιμής, 

υπερισχύει η τιμή που δίνει το ευνοϊκότερο για την Αναθέτουσα Αρχή αποτέλεσμα.  

9. Προσφορά που δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη.  

10. Σε περίπτωση μείωσης τιμών ο Ανάδοχος που θα επιλεγεί είναι υποχρεωμένος να το 

αναφέρει στον  Αναθέτοντα  κατά την κατακύρωση του διαγωνισμού. Παρόμοιες ανακοινώσεις 

μετά την υποβολή των προσφορών και πριν από την κατακύρωση δεν γίνονται δεκτές. 

11. Σε περίπτωση που το προσφερόμενο είδος συγκροτείται από περισσότερα του ενός μέρη 

που πιθανόν υπόκεινται σε διαφορετικό ποσοστό Φ.Π.Α., θα δίνεται υποχρεωτικά τιμή χωριστά για 

κάθε μέρος απ’ αυτά.  

12. Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιμή των παρεχομένων υπηρεσιών, 

όπως αυτή προκύπτει από την οικονομική προσφορά.  

13. Το τίμημα θα παραμείνει σταθερό και αμετάβλητο για το αρχικό 12μηνο ισχύος της 

σύμβασης.  

14. Σε οποιαδήποτε περίπτωση δεν αναγράφεται τιμή σε υλικά ή υπηρεσίες που αναφέρονται 

στην προσφορά, θεωρείται αμαχήτως ότι αυτά προσφέρονται δωρεάν. 

15. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από τους συμμετέχοντες στοιχεία 

απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών (ιδίως όταν αυτές είναι ασυνήθιστα 

χαμηλές για το αντικείμενο της προμήθειας), οι δε συμμετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν τα 

στοιχεία αυτά και να διευκολύνουν κάθε σχετικό έλεγχο της Αναθέτουσας Αρχής.  

16. Οι προσφερόμενες τιμές των υλικών – υπηρεσιών δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις 

ανώτατες τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε.Π.Υ (για όσα υλικά-υπηρεσίες αυτές υπάρχουν). 

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού εντός του φακέλου της οικονομικής τους 

προσφοράς, να αναφέρουν τον κωδικό του Παρατηρητηρίου Τιμών και το αντίστοιχο 

αναγραφόμενο σε αυτόν ποσό για κάθε προσφερόμενο είδος -υπηρεσία.   

Σε περίπτωση που τα προσφερόμενα είδη - υπηρεσίες δεν περιλαμβάνονται η δεν 

αντιστοιχίζονται στο παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ., οι υποψήφιοι θα πρέπει να το δηλώνουν 

στην προσφορά τους. 

 

ΑΡΘΡΟ 10. Η Ισχύς των Προσφορών 

1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Προμηθευτές για (180) εκατόν ογδόντα 

ημέρες από την επόμενη μέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.  
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2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των (180) εκατόν ογδόντα ημερών, 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

3. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού στους συμμετέχοντες μπορεί να γίνει 

και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως τον προσφέροντα μόνο εφόσον αυτός 

το αποδεχτεί. 

4. Η ισχύς των Προσφορών είναι δυνατό να παραταθεί, εφ’ όσον ζητηθεί από την 

Αναθέτουσα Αρχή, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το παραπάνω οριζόμενο. 

5. Αν προκύψει ανάγκη παράτασης της ισχύος των Προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή θα  

απευθύνει σχετικό έγγραφο αίτημα προς τους προσφέροντες, το αργότερο σε πέντε (5) ημέρες 

πριν από τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, εάν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριμένο 

χρονικό διάστημα. Οι προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν εγγράφως μέσα σε τρεις (3) ημέρες. 

6. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της 

προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η 

Αναθέτουσα Αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού 

εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, 

είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 

ανωτάτου ορίου, παράταση της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 

του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους. 

7. Η ισχύς των προσφορών παρατείνεται αυτοδικαίως για όσο χρονικό διάστημα 

ενδεχομένως ανασταλεί η διαδικασία του διαγωνισμού ή εμποδιστεί η πρόοδος αυτού, συνεπεία 

άσκησης διοικητικής προσφυγής ή ενδίκου μέσου ή βοηθήματος κατά πράξεων ή παραλείψεων της 

Αναθέτουσας Αρχής, που αφορούν τον διαγωνισμό.  

 

ΑΡΘΡΟ 11. Διαδικασία Διενέργειας του Διαγωνισμού  

1. Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί σε ανοικτή συνεδρίαση από την 

Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού παρουσία των υποψηφίων που υπέβαλαν 

προσφορά ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, την ημέρα και ώρα που ορίζεται στη 

διακήρυξη.   

2. Όλοι οι παρευρισκόμενοι λαμβάνουν γνώση μόνο των συμμετασχόντων στον 

διαγωνισμό, καθώς επίσης  των τεχνικών & οικονομικών στοιχείων των προσφορών που 

κατατέθηκαν. 

3. Τυχόν απουσία υποψηφίου ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του δεν κωλύει το 

άνοιγμα  της αντίστοιχης Προσφοράς.   

4. Η διαδικασία αξιολόγησης πραγματοποιείται ως εξής: 
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Η αποσφράγιση λαμβάνει χώρα σε ανοικτή συνεδρίαση, στην οποία μπορούν να παρίστανται 

αυτοπροσώπως ή δια του νομίμου εκπροσώπου τους ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο όλοι 

οι συμμετέχοντες σε αυτό το στάδιο του Διαγωνισμού.  

Προκειμένου να εξοικονομείται χρόνος και να επιταχύνονται οι διαδικασίες Η αποσφράγιση των 

πρόσφορων θα πραγματοποιηθεί ενιαία χωρίς διάκριση σταδίων/φάσεων (αξιολόγηση 

δικαιολογητικών, αξιολόγηση τεχνικής και οικονομικής προσφοράς) σε εφαρμογή της παρ. 4 του 

αρ.117 του Ν4412/2016 . 

Ολοκληρώνεται την ίδια ημέρα και αν δεν επαρκέσει ο χρόνος σε επόμενη συνεδρίαση της 

Επιτροπής του Διαγωνισμού,  με την εξής διαδικασία: 

Η Επιτροπή του Διαγωνισμού αριθμεί, μονογράφει και αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους 

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

ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Εάν δεν 

υπάρχουν οι τρεις υποφάκελοι, ο προσφέρων αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία 

αξιολόγησης και οι υποβληθέντες υποφάκελοι παραμένουν κλειστοί στην Υπηρεσία.  

Κατά την ίδια πρώτη συνεδρίαση, η Επιτροπή του Διαγωνισμού αποσφραγίζει τον κυρίως 

φάκελο προσφοράς, καθώς και τους φακέλους δικαιολογητικών και τους φακέλους των τεχνικών 

και οικονομικών προσφορών, μονογράφει και σφραγίζει όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται 

ανά φύλλο, την τεχνική και οικονομική προσφορά ανά φύλλο και καταγράφει στο πρακτικό της τα 

στοιχεία που περιέχονται σ’ αυτούς.  

Κατά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή δεν είναι υποχρεωμένη να ελέγχει τη 

συμμόρφωση των διαγωνιζόμενων, δηλαδή των προσφορών τους, προς τους όρους της 

Διακήρυξης. Η Επιτροπή ελέγχει την πληρότητα των φακέλων και την υποβολή ή όχι όλων των 

δικαιολογητικών και των τεχνικών προδιαγραφών. 

Η Επιτροπή του Διαγωνισμού μπορεί να ζητήσει διευκρινίσεις από τους διαγωνιζομένους επί 

των υποβληθέντων στοιχείων.  

Εάν στο Διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές για την ανάθεση είναι ασυνήθιστα  χαμηλές, θα 

ζητείται εγγράφως η αιτιολόγηση της σύνθεσης της Προσφοράς πριν την αποδοχή της. Η 

εξακρίβωση της σύνθεσης της Προσφοράς θα γίνεται με την παροχή διευκρινίσεων εκ μέρους του 

υποψήφιου Αναδόχου (επαλήθευση Προσφοράς). Όπως αυτά ορίζονται αυτά αρ. 88-89  του 

Ν4412/2016. 

Για να ολοκληρώσει το έργο της, η Επιτροπή του Διαγωνισμού μπορεί να επικοινωνεί γραπτά 

με τους υποψηφίους και να θέτει διευκρινιστικές ερωτήσεις. Διευκρινίσεις που δίδονται αυτοβούλως 

από τους συμμετέχοντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των Προσφορών 

τους δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. 

Στο τέλος της διαδικασίας και με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των οικονομικών 

προσφορών η Επιτροπή του Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό, στο οποίο αναδεικνύει την από 
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χαμηλότερη τιμή προσφορά βάση της παραπάνω περιγραφείσας διαδικασίας αξιολόγησης. Η 

απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής θα κοινοποιείται στους συμμετέχοντες. 

 

Κατακύρωση 

Μετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής προσφυγών ή την εξέταση από την 

Επιτροπή Ενστάσεων τυχόν υποβληθεισών προσφυγών ή ενστάσεων κατά το προηγούμενο στάδιο, 

κοινοποιείται η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής επί των τυχόν προσφυγών ή ενστάσεων  στους 

συμμετέχοντες, για την οριστική ανάδειξη αναδόχου στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

Ανακοίνωση της απόφασης κατακύρωσης στον ανάδοχο και πρόσκληση του εντός είκοσι  (20) 

ημερών να υπογράψει την σύμβαση. Η υπογραφή της σύμβασης έχει αποδεικτικό χαρακτήρα  

 

ΑΡΘΡΟ 12: Δικαιολογητικά Κατακύρωσης  

Πρόσκληση για υποβολή Δικαιολογητικών Κατακύρωσης (Άρθρο 103  

Ν.4412/2016) 

 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Αρχή κατόπιν απόφασης της ειδοποιεί εγγράφως 

τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο») για να 

υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης 

ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 

4250/2014, των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τα όσα δηλώθηκαν στα μέρη ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV του 

ΤΕΥΔ. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται εμπρόθεσμα σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται 

στην αρμόδια επιτροπή.  

  Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 

υποβλήθηκαν παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα 

συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε 

αυτόν. Η Αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς 

και κατ’ ανώτατο όριο για πέντε (5) επιπλέον ημέρες.  

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

δηλώθηκαν είναι ψευδή ή ανακριβή ή ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο 

χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή αν 

από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 

αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των μερών ΙΙΙ.Α, ΙΙΙ.Β και ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ ή 

η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής του IV.α, 

τότε εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, οι διατάξεις των παρ. 3 έως 5 του άρθρου 103 του Ν. 

4412/2016.  

  Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 

πρακτικού από την αρμόδια επιτροπή και τη διαβίβαση του φακέλου στην Αρχή για τη λήψη 
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απόφασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας (σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις) είτε για την 

κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω 

δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την εν λόγω απόφαση κατακύρωσης (Πρβλ. άρθρο 105 του Ν. 

4412/2016).  

 Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών 

που κατατέθηκαν. 

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

  Α) Για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ (Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται 

με ποινικές καταδίκες), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμο εγγράφου που 

εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές 

οι προϋποθέσεις. Το παρόν δικαιολογητικό εκδίδεται για καθένα από τα πρόσωπα που υπογράφουν 

το ΤΕΥΔ. 

Β) Για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙΙΙ.Β του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με την 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης) :  

Ι) για την καταβολή φόρων, αποδεικτικά ενημερότητας για χρέη προς το ελληνικό δημόσιο.  

ΙΙ) για την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, πιστοποιητικά που εκδίδονται 

από την αρμόδια, κατά περίπτωση, αρχή του ελληνικού κράτους, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι 

υποχρεώσεις του φορέα, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, 

σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία (θα αφορά την κύρια και την επικουρική 

ασφάλιση). Τα παρόντα δικαιολογητικά υποβάλλονται για τον οικονομικό φορέα – προσωρινό 

ανάδοχο και στην περίπτωση που είναι ένωση για κάθε φορέα – μέλος της. Σε περίπτωση 

υπεργολαβίας, υποβάλλονται και για τον υπεργολάβο. 

 Γ) Για τα όσα δηλώθηκαν στο Μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με 

αφερεγγυότητα ή επαγγελματικό παράπτωμα):  

Ι) για τις καταστάσεις της περίπτωσης 4β του άρθρου 73 του Ν.4412/16,  πιστοποιητικό που 

εκδίδεται από την αρμόδια, κατά περίπτωση αρχή. Εάν δεν εκδίδεται τέτοιου είδους έγγραφο ή 

πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που 

αναφέρονται στην ανωτέρω περίπτωση, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται 

από ένορκη βεβαίωση ή 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 της περίπτωσης 4β του άρθρου 73.  

ΙΙ) Για την περίπτωση 4α του άρθρου 73 ήτοι για τη μη αθέτηση των ισχυουσών 

υποχρεώσεων που προβλέπονται στις παρ 2 και 5 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016, υπεύθυνη 
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δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας ότι δεν 

συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στο μέρος λόγοι αποκλεισμού. 

Δ) Η Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλλει μαζί με 

τα υπόλοιπα δικαιολογητικά κατακύρωσης του παρόντος άρθρου και όσα ή όποια πιστοποιητικά 

αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης. 

 

ΑΡΘΡΟ 13. Απόρριψη προσφορών 

 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα και με το αρθ. 90 του Ν4412/2016, απορρίπτεται 

προσφορά που: 

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

2. Αποτελεί αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της 

Επιτροπής  του Διαγωνισμού εξομοιώνεται με αντιπροσφορά 

3. Αποτελεί εναλλακτική προσφορά. 

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

παρούσας. 

5. Δεν περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, 

6. Δεν περιλαμβάνει με σαφήνεια τη προσφερόμενη τιμή, ή και εμφανίζει τιμές σε οποιοδήποτε 

σημείο της τεχνικής προσφοράς, 

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

8. Η οικονομική προσφορά είναι υπερβολικά χαμηλή  

9. Ο χρόνος ισχύος της ορίζεται μικρότερος των (180) εκατόν ογδόντα  ημερών από την 

καταληκτική ημερομηνία  υποβολής των προσφορών, 

10. Παρουσιάζει κατά την πλήρως και επαρκώς αιτιολογημένη κρίση της Επιτροπής του 

Διαγωνισμού  ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας 

διακήρυξης, 

11. Δεν είναι σύμφωνη με τους επί μέρους υποχρεωτικούς όρους της παρούσας. 

 

 ΑΡΘΡΟ 14. Ενστάσεις -Προσφυγές 

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

από το άρθρο 127 του Ν.4412/2016.  

 

ΑΡΘΡΟ 15. Κρίσεις – Αποτελέσματα 

Η αξιολόγηση των προσφορών (τεχνικών και οικονομικών) γίνεται από την Επιτροπή 

Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού.  
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Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται στη βάση του έννομου συμφέροντός της κατά την ελεύθερη 

κρίση της και αζημίως γι' αυτή, να απορρίπτει ή να αποδέχεται μερικώς ή ολικώς, τις προσφορές. Η 

Αναθέτουσα αρχή επίσης δικαιούται να ακυρώνει μέρος ή ολόκληρο το διαγωνισμό, ή να τον 

αναβάλλει, είτε τέλος να υπαναχωρεί απ' αυτόν.  

Κατά την αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθούν υπόψη: 

o Η τιμή 

o Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης 

o Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 

διακήρυξης. 

o Η συνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων, 

όσο και των υποχρεώσεών της προς Υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα 

Επίσης, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατά την αποκλειστική κρίση της και 

αζημίως για αυτήν να ματαιώσει ή να επαναλάβει το διαγωνισμό, και ιδίως:  

α) για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της 

διαδικασίας, 

β) εάν το αποτέλεσμα κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό, 

γ) εάν υπήρξε μεταβολή των αναγκών σε σχέση με την υπό ανάθεση προμήθεια. 

Η επιλογή του αναδόχου  θα γίνει όπως ορίζεται  άρθρο 86, παράγρ. 2, του Ν. 4412/2016 με 

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

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

τους όρους της διακήρυξης.      

 

Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές τελικός Ανάδοχος επιλέγεται 

σύμφωνα με τα οριζόμενα του Ν.4412/2016 

 

ΑΡΘΡΟ 16. Κατακύρωση - Υπογραφή Σύμβασης, Εγγυήσεις 

1. Η Κατακύρωση του Διαγωνισμού γίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή μετά από 

εισήγηση της Επιτροπής του Διαγωνισμού και  ανακοινώνεται εγγράφως  στον ανακηρυχθέντα 

Ανάδοχο και στους συμμετέχοντες σύμφωνα με τα οριζόμενα των άρθρων 104 και 105 του 

Ν.4412/2016 Μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης και την άπρακτη παρέλευση του χρόνου 

υποβολής προσφυγών ή την εξέταση τυχόν υποβληθεισών προσφυγών ή παρατηρήσεων, 

συμπληρώνεται η σχετική Σύμβαση η οποία ρυθμίζει όλες τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή της 

Κατακύρωσης. 

Από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον Ανάδοχο, η Σύμβαση 

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

χαρακτήρα. 
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2. Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου στον οποίο τελικώς νομίμως και 

εγκύρως κατακυρώθηκε η προμήθεια, υπογράφεται Σύμβαση, σύμφωνα με τους όρους της 

παρούσας.  

3. Η Σύμβαση καταρτίζεται στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που 

περιλαμβάνονται στην Διακήρυξη και την προσφορά του Αναδόχου όπως έγινε αποδεκτή κατά την 

κατακύρωση. Δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας.  

4. Το κείμενο της Σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται, εκτός 

κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών.  

5. Τυχόν παράβαση ουσιώδους όρου της διακήρυξης, είτε κατά την διενέργεια του 

διαγωνισμού είτε κατά την συνομολόγηση της συμβάσεως που καταρτίζεται μετά τη διενέργεια του 

διαγωνισμού επάγεται ακυρότητα της διαδικασίας ή της σύμβασης. Οι όροι της σύμβασης οφείλουν 

να αντανακλούν τα τεχνικά δελτία και τα τεύχη δημοπράτησης.   

6. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητά από τη Σύμβαση και τα παραρτήματά αυτής ή 

σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι  αντιφατικοί όροι αυτής, για την ερμηνεία της 

λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η παρούσα Διακήρυξη, η Απόφαση Κατακύρωσης και η Τεχνική και 

Οικονομική Προσφορά του Προμηθευτή. 

7. Κανένας από τους  υποψήφιους δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή 

μέρος της μετά την κατάθεσή της και ανεξάρτητα από την Κατακύρωση. Σε περίπτωση που θα 

αποσυρθεί υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα:  

 Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για Κατακύρωση.  

8. Ειδικότερα, η Αναθέτουσα Αρχή καταρτίζει τη σχετική Σύμβαση, ο δε υποψήφιος 

Ανάδοχος καλείται να υπογράψει τη Σύμβαση μέσα σε 20 μέρες από την επίδοση της πρόσκλησης, 

προσκομίζοντας αντίστοιχα την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης.   

9. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος, παρότι κλήθηκε εγγράφως, δεν παρουσιαστεί να 

υπογράψει τη Σύμβαση μέσα στην ταχθείσα ημερομηνία ή προσέλθει αλλά δεν καταθέσει την 

εγγυητική επιστολή που προβλέπεται, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος. Η Αναθέτουσα αρχή στην 

περίπτωση αυτή καλεί τον πρώτο επιλαχόντα για υπογραφή της Σύμβασης και ακολουθείται 

αντίστοιχα η ίδια διαδικασία.  

10. Σε περίπτωση που πιθανολογείται ότι κατά το χρονικό διάστημα κατάρτισης του 

τελικού κειμένου της Σύμβασης θα λήξει η ισχύς της Προσφοράς, ο Ανάδοχος υποχρεούται στην 

έγκαιρη παράταση της ισχύος της Προσφοράς του κατά τον εκτιμούμενο για την ολοκλήρωση του 

κειμένου της Σύμβασης απαιτούμενο χρόνο. 

11. Ο υποψήφιος ανάδοχος στον οποίο θα του κατακυρωθεί  ο διαγωνισμός είναι 

υποχρεωμένος το αργότερο κατά την υπογραφή της σύμβασης να καταθέσει εγγυητική επιστολή 

καλής εκτέλεσής της, η οποία καλύπτει σε ευρώ ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας των 

παρεχομένων υπηρεσιών που θα του κατακυρωθεί χωρίς Φ.Π.Α., με απεριόριστο χρόνο ισχύος.  
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12. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή αλλά νομικά πρόσωπα 

που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με την 

νομοθεσία των κρατών - μελών αυτό το δικαίωμα. 

13.  Εγγυήσεις που εκδίδονται σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός της Ελλάδας, 

θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφραση τους στην Ελληνική γλώσσα. 

14. Οι εγγυήσεις θα πρέπει να είναι συμπληρωμένες σύμφωνα με το υπόδειγμα του 

Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας.  

 15. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να περιλαμβάνει τα οριζόμενα  της § 4  του άρθρου 

72 του Ν.4412/2016  

16. Η απαλλαγή από την εγγύηση καλής εκτέλεσης της προμήθειας ενεργείται με επιστροφή 

της εγγυητικής επιστολής στον  προμηθευτή.  

17. Ουδεμία άλλη συμφωνία όσον αφορά το αντικείμενο της σύμβασης, προγενέστερη και μη 

αναφερόμενη σε αυτήν είναι ισχυρή. 

 

ΑΡΘΡΟ 17. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ –ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Η υπηρεσία θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης 

και της σύμβασης που κα προκύψει. Ουδεμία μεταβολή του προγράμματος επιτρέπεται χωρίς την 

έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.  

Την παρακολούθηση και την παραλαβή του έργου θα διενεργεί τριμελής επιτροπή η οποία θα 

ορίζεται από το αρμόδιο όργανο διοίκησης της υπηρεσίας που τα παραλαμβάνει, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 208 του Ν.4412/2016 

Ο Ανάδοχος καθ’ όλη τη διάρκεια εξέλιξης των εργασιών κα συνεργάζεται στενά με την 

Επιτροπή και θα παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία, διευκόλνοντας το έργο του συντονισμού και του 

έλεγχου.  

 

ΑΡΘΡΟ 18 : ΔΕΙΓΜΑΤΑ -ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ 

Δεν απαιτείται 

 

ΑΡΘΡΟ 19. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο Ανάδοχος δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στην 

παρούσα διακήρυξη και στα Παραρτήματα αυτής. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τα καθήκοντα που αναλαμβάνει με τη Σύμβαση σύμφωνα με 

τους όρους της Σύμβασης, της Διακήρυξης, της Απόφασης Κατακύρωσης και της Προσφοράς του, 

διαφορετικά υποχρεούται να αποζημιώσει κατά νόμο την Αναθέτουσα Αρχή. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά 

με την Αναθέτουσα Αρχή και με τον Φορέα διεξαγωγής του διαγωνισμού, υποχρεούται δε να 
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λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της Προμήθειας. 

Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας 

νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων 

της Σύμβασης. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή 

απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων.  

Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην Προσφορά του, υπό προμήθεια 

προϊόντος και του επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών που θα 

διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως  

στις απαιτήσεις της Σύμβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας 

κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής ή των 

εκάστοτε υποδεικνυομένων από αυτήν προσώπων.  

Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή 

παραλείψεις που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας 

Αρχής. 

Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο των υποχρεώσεων και 

δικαιωμάτων που απορρέουν από τη Σύμβαση που θα συνάψει με την Αναθέτουσα Αρχή.  

Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή 

από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση της Προμήθειας. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή 

ζημίας που προκληθεί σε τρίτους από τα φυσικά πρόσωπα που απασχολεί ο Ανάδοχος, υποχρεούται 

ο Ανάδοχος μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.  

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι ένωση/κοινοπραξία, τα μέλη που αποτελούν την ένωση/ 

κοινοπραξία θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για 

την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από την παρούσα υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες 

μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους 

σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ως 

λόγος απαλλαγής του ενός μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων 

μελών για την ολοκλήρωση της Προμήθειας. 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι ένωση/κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης 

της Σύμβασης, οποιοδήποτε από τα μέλη της ένωσης/ κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας του, για 

οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα 

υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους όρους.  

Στην ως άνω περίπτωση ο Ανάδοχος υποχρεούται αμελλητί να ενημερώσει σχετικά εγγράφως 

την Αναθέτουσα Αρχή. Εάν κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής οι συμβατικοί όροι μπορούν να 

εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα μέλη της ένωσης/κοινοπραξίας, η Σύμβαση υλοποιείται από τα 

λοιπά μέλη στο σύνολό της και εξακολουθεί να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της. Η 

σχετική Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής περί της δυνατότητας εκπλήρωσης των συμβατικών 
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όρων από τα εναπομείναντα μέλη κοινοποιείται εγγράφως στον Ανάδοχο. 

Εφόσον η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίσει σχετικά ότι τα εναπομείναντα μέλη δεν επαρκούν για 

να εκπληρώσουν τους όρους της Σύμβασης, τότε η Ανάδοχος ένωση/κοινοπραξία οφείλει να 

προτείνει αντικαταστάτη, με προσόντα αντίστοιχα του αποχωρούντος μέλους. Η πρόταση θα 

πρέπει να συνοδεύεται από σχετικά έγγραφα στα οποία ο αντικαταστάτης δεσμεύεται για την 

προσήκουσα εκπλήρωση των εν λόγω συμβατικών όρων και την εν γένει υποκατάσταση του στις 

υποχρεώσεις του αποχωρούντος μέλους. Η Αναθέτουσα Αρχή εγκρίνει με Απόφασή της την 

αντικατάσταση αυτή. Σε περίπτωση όμως που η πρόταση για συγκεκριμένο αντικαταστάτη δεν γίνει 

αποδεκτή, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει τον Ανάδοχο ένωση /κοινοπραξία 

έκπτωτο.  

 

ΑΡΘΡΟ 20.  Πληρωμή-Κρατήσεις  

Η πληρωμή του αναδόχου γίνεται από το Νοσοκομείο εντός εξήντα (60) ημερών από την   

υποβολή  τιμολογίου και μετά την υπογραφή του σχετικού εντάλματος πληρωμής, και αφού ο 

ανάδοχος προσκομίσει (Ν.4412/2016 άρθρο 200): 

 Τιμολόγιο 

 Φορολογική Ενημερότητα 

 Ασφαλιστική Ενημερότητα  

 

Ο ανάδοχος  επιβαρύνεται με παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις (Ν. 2238/94, ΦΕΚ 151 / Α / 94, Ν.4172/2013 ΦΕΚ 167/ Α / 2013 άρθρα 61,62 & 64 όπως 

εκάστοτε ισχύει). 

Στην αμοιβή του Αναδόχου χωρίς ΦΠΑ, περιλαμβάνονται οι  υπέρ τρίτων νόμιμες κρατήσεις, 

ως και κάθε άλλη επιβάρυνση. 

Το Νοσοκομείο επιβαρύνεται με τον ανάλογο ΦΠΑ. 

 

ΑΡΘΡΟ 21. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

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

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

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

3. Ο Προμηθευτής, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του 

σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει προς την 

Αναθέτουσα Αρχή  με έγγραφό του και να επικαλεσθεί τους σχετικούς λόγους και περιστατικά 

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

απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία σύμφωνα με το άρθρο 204 του Ν4412/2016. Η Αναθέτουσα Αρχή 

αποφασίζει σχετικά  
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Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από την Αναθέτουσα Αρχή της ανώτερης βίας που επικαλείται ο 

Ανάδοχος τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης ή μη κατάλληλα εκπλήρωσης της 

προμήθειας. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 22. Ποινικές Ρήτρες-Εκπτώσεις 

1.  Για κάθε παράβαση όρου σύμβασης, ο προμηθευτής θα υπόκειται αρχικά  σε έγγραφη 

επίπληξη, στην οποία θα καλείται να απολογηθεί εγγράφως, από τον φορέα (νοσοκομείο), στην 

συνέχεια θα συνταχθεί πρακτικό από την Επιτροπή παραλαβής ειδών το οποίο και θα εγκριθεί από 

την Αναθέτουσα Αρχή. Την αμέσως επόμενη περίπτωση  παράβασης όρου σύμβασης από τον 

ανάδοχο θα του επιβληθεί πρόστιμο ίσο με το 5% της μηνιαίας αποζημίωσης. Την τρίτη περίπτωση  

παράβασης όρου σύμβασης από τον ανάδοχο θα του επιβληθεί πρόστιμο ίσο με το 10% της 

μηνιαίας αποζημίωσης. Την δε τέταρτη φορά παράβασης όρους της σύμβασης ο ανάδοχος 

κηρύσσεται έκπτωτος.  

2.  Σε κάθε περίπτωση αν παρέλθει χρονικό διάστημα ενός μηνός και δεν συμμορφώνεται  ο 

προμηθευτής στους όρους της σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας και η προμήθεια δεν 

παρασχεθεί ή παρασχεθεί πλημμελώς για το διάστημα αυτό, τότε ο προμηθευτής κηρύσσεται 

έκπτωτος. 

3.  Για τη διαδικασία και τις συνέπειες της έκπτωσης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 

203 εως και 209 & 218 του Ν.4412/2016 

4. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο προμηθευτής 

αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα του αναθέτοντος. 

5. Η κήρυξη κατά τα ανωτέρω του προμηθευτή ως εκπτώτου γίνεται από την Αναθέτουσα 

Αρχή αζημίως. 

ΡΗΤΡΑ ΗΘΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

-Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά 

παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή 

εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών. 

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

υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής 

και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 

συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι 

οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016. 
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ΑΡΘΡΟ 23. Εφαρμοστέο Δίκαιο - Διαιτησία 

1. Ο Ανάδοχος ανάληψης και εκτέλεσης του έργου και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να 

ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια 

της ισχύος της σύμβασης.  

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

Δικαστήρια Πατρών, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό.  

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

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

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

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

κατά τα οριζόμενα στην παραπάνω Παράγραφο. 

 

ΑΡΘΡΟ 24. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ 

Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα ισχύει από την ημέρα της υπογραφής της και για ένα έτος. 

Το Νοσοκομείο δύναται να λύει μονομερώς τη σύμβαση οποτεδήποτε και πριν τη λήξη της  

ισχύος της εφόσον έχει υπογραφεί σύμβαση προμήθειας γιο τα ίδια είδη ή ρυθμιστεί διαφορετικά 

από την Ε.Π.Υ. ή την 6η Υ.Πε. Δυτ. Ελλάδας χωρίς οιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης ή άλλης 

αξίωσης από τον Ανάδοχο. 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί μόνο με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, 

αποκλειόμενου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου, χωρίς να μεταβάλλεται η εκτέλεση των 

υπηρεσιών, όπως προδιαγράφεται στη διακήρυξη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΑΡΘΡΟ  1. Τεχνική Προσφορά  

Ο προσφέρων οφείλει να καταθέσει προσφορά για το σύνολο της προσφερόμενης 

υπηρεσίας. 

 

Οι προσφορές θα πρέπει να έχουν την εξής μορφή και περιεχόμενο: 

Μέρος Α. Συνοπτική Περιγραφή 

Ανάλυση Τεχνικής Προσφοράς 

Καταγράφεται η προσφερόμενη υπηρεσία από τον υποψήφιο ανάδοχο, όπως παρουσιάζεται 

στο Κεφάλαιο Γ΄ Παράρτημα ΙΙ, Πίνακας Ανάλυσης Τεχνικής Προσφοράς πίνακας 1.  

Η καταγραφή θα πρέπει γίνει: 

 Με την αναφορά της υπηρεσίας για την οποία κάνει προσφορά. 

 Με την περιγραφή των απαιτούμενων προδιαγραφών και όρων σύμφωνα με το 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ της παρούσης. 

Η μη συμμόρφωση με τα παραπάνω (π.χ. μη αναφορά, ασαφής ή εσφαλμένη αναφορά) 

μπορεί να επιφέρει την ποινή του αποκλεισμού. 

 

ΑΡΘΡΟ 2. Οικονομική Προσφορά 

Η οικονομική προσφορά που θα κατατεθεί θα περιλαμβάνει το σύνολο της προσφερόμενης 

υπηρεσίας.  

1. Η τιμή της προσφερόμενης υπηρεσίας θα πρέπει να αναγράφονται αριθμητικώς και 

ολογράφως. 

2. Τυχόν εκπτώσεις θα πρέπει να έχουν υπολογιστεί συνολικά και θα αναγραφεί στην 

οικονομική προσφορά. 

3. Ο Φ.Π.Α. θα αναφέρεται μόνο μία φορά στο τέλος της οικονομικής προσφοράς 

4. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να συμπληρώσει τον Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς,  

όπως δίνεται στο Κεφάλαιο Γ παράρτημα ΙΙ Πίνακας 2. 

5. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα 

για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν  

αυτά. Η ευθύνη όμως, για την ακρίβεια των αναφερομένων βαρύνει αποκλειστικά τον υποψήφιο 

ανάδοχο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Γ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Συντήρηση ανελκυστήρων με ανταλλακτικά 

CPV 
     

50750000-7-0 

  

ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 25.000,00 € με Φ.Π.Α. 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

Οι συγκεκριμένες Τεχνικές Προδιαγραφές αφορούν στη συντήρηση των ανελκυστήρων των 
κτιρίων αρμοδιότητας του Γ.Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας» και συγκεκριμένα τους 

ανελκυστήρες του παρακάτω πίνακα. 

α/α ΚΤΙΡΙΟ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 
Ωφέλιμο 
φορτίο 

Στάσεις Τύπος 
ανελκυστήρα 

1 ΚΕΝΤΡΙΚΟ 

ΚΤΙΡΙΟ 

Ανελκυστήρας 

Ασθενοφόρος Α2 

2000kg / 26 

άτομα 

9 Ηλεκτροκίνητος 

2 ΚΕΝΤΡΙΚΟ 

ΚΤΙΡΙΟ 

Ανελκυστήρας Ατόμων 

Α3 

1275kg / 17 

άτομα 

9 Ηλεκτροκίνητος 

3 ΚΕΝΤΡΙΚΟ 
ΚΤΙΡΙΟ 

Ανελκυστήρας Ατόμων 
Α4 

1600kg / 21 
άτομα 

9 Ηλεκτροκίνητος 

4 ΚΕΝΤΡΙΚΟ 

ΚΤΙΡΙΟ 

Ανελκυστήρας Ατόμων 

Α5 

1050kg / 14 

άτομα 

9 Ηλεκτροκίνητος 

5 ΝΕΑ ΠΤΕΡΥΓΑ Κοινού – L1 1250kg / 16 

άτομα 

5 Υδραυλικός 

6 ΝΕΑ ΠΤΕΡΥΓΑ Κοινού – L2 1250kg / 16 
άτομα 

5 Υδραυλικός 

7 ΝΕΑ ΠΤΕΡΥΓΑ Προσώπων – 

Ασθενοφόρος – L3 

1700kg / 22 

άτομα 

4 Υδραυλικός 

8 ΝΕΑ ΠΤΕΡΥΓΑ Προσώπων – 

Ασθενοφόρος – L4 

1700kg / 22 

άτομα 

4 Υδραυλικός 

9 ΝΕΑ ΠΤΕΡΥΓΑ Προσώπων 
Αποστείρωσης – L5 

1600kg / 21 
άτομα 

3 Υδραυλικός 

10 ΝΕΑ ΠΤΕΡΥΓΑ Προσώπων Ακαθάρτων 

– L6 

1600kg / 21 

άτομα 

4 Υδραυλικός 

11 Γ. 

ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ 

Κοινού 750kg / 10 

άτομα 

4 Ηλεκτροκίνητος 

12 Γ. 
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ 

Κοινού 1200kg / 16 
άτομα 

4 Ηλεκτροκίνητος 

13 ΚΨΥ Κοινού 600kg / 8 

άτομα 

2 Υδραυλικός 
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Η συντήρηση των ανελκυστήρων να γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τους 

κανονισμούς του Υπουργείου Βιομηχανίας (ΦΕΚ 2760/Β΄/03-07-2019 - ΚΥΑ68781/2019, Φ.Ε.Κ. 

424/Β/10.03.2009 και ΦΕΚ 2604/Β/22-12-2008 - ΚΥΑ ΦΑ/9.2/ΟΙΚ28425/2008). 

Η διάρκεια της σύμβασης προβλέπεται στο ένα (1) έτος. Σε όλη τη διάρκεια ισχύος της 

σύμβασης, ο Ανάδοχος, ανεξάρτητα και επιπλέον των συμβατικών του υποχρεώσεων, υποχρεούται 

να εφαρμόζει και να τηρεί επακριβώς όλες τις διατάξεις των Νόμων, Διαταγμάτων, Υπουργικών 

Αποφάσεων, Κανονισμών κ.λπ., ως και τις διατάξεις των αστυνομικών και των άλλων αρμοδίων 

αρχών, ιδίως δε αυτών που αναφέρονται στη συντήρηση και ασφαλή λειτουργία των 

ανελκυστήρων, έχοντας αποκλειστικά κάθε ευθύνη για ότι συμβεί, από την τυχόν μη τήρησή τους. 

Η ανάληψη της συντήρησης να δηλωθεί με υπεύθυνες δηλώσεις του συντηρητή (εις διπλούν), 

και του νόμιμου εκπροσώπου του νοσοκομείου, θεωρημένες νομίμως για το γνήσιο της υπογραφής 

στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου στον οποίο υπάγεται το Μητρώου του κάθε συντηρούμενου 

ανελκυστήρα, προσκομίζοντας το βιβλίο συντήρησης των ανελκυστήρων, στο οποίο να 

καταχωρείται η νέα ανάθεση και ανάληψη, καθώς και την άδεια του συνεργείου συντήρησης 

ανελκυστήρων 

Προσωπικό 
Οι εργασίες συντήρησης να πραγματοποιούνται αποκλειστικά και μόνο από συνεργείο 

συντήρησης, το οποίο να διαθέτει την απαιτούμενη άδεια από την αρμόδια Διεύθυνση του Δήμου 

υπαγωγής του, να έχει καταχωρηθεί στο μητρώο συντήρησης που τηρεί η αρμόδια Υπηρεσία 

(Δ/νση Τοπικής Οικονομίας – Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Εμπορικών Δραστηριοτήτων, εφόσον 

πρόκειται για τον Δήμο Πατρέων) και να διαθέτει τα κατάλληλα όργανα, μέσα και προσωπικό. 

Το συνεργείο συντήρησης ανελκυστήρων που θα διαθέσει ο Ανάδοχος στο νοσοκομείο να 

αποτελείται τουλάχιστον από έναν ηλεκτρολόγο Δ’ ειδικότητας. Κατά την διάρκεια συντήρησης των 

ανελκυστήρων, ο Ανάδοχος να υποβάλει στο νοσοκομείο, τα στοιχεία του συνεργείου ή των 

συνεργείων συντήρησης με τα στοιχεία των μελών του συνεργείου (ονοματεπώνυμο, άδειες), 

καθώς και τα στοιχεία του υπεύθυνου συντηρητή, με την δέσμευση ότι αυτός προΐσταται το πολύ 

σε (3) τρία συνεργεία συντήρησης. Σε περίπτωση αλλαγής των μελών των συνεργείων συντήρησης 

που διατίθενται στο νοσοκομείο, ο Ανάδοχος δεσμεύεται να ενημερώνει το νοσοκομείο εγγράφως 

και να καταθέτει τις απαιτούμενες άδειες των μελών των συνεργείων. Ο Ανάδοχος δεσμεύεται ότι 

τα κινητά συνεργεία συντήρησης που διαθέτει στο νοσοκομείο πραγματοποιούν την συντήρηση το 

πολύ διακοσίων σαράντα (240) ανελκυστήρων. 

Ο υπεύθυνος συντηρητής υποχρεούται κατά την ανάληψη της συντήρησης να παραδίδει 

επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας του συνεργείου συντήρησης που έχει εκδοθεί επ΄ ονόματι του 

στο νοσοκομείο. 
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Σε περίπτωση παραίτησης ή αλλαγής του υπεύθυνου συντήρησης, είναι απαραίτητο, εκτός από 

τις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις του υπεύθυνου συντηρητή και του νόμιμου εκπρόσωπου του 

νοσοκομείου, να υποβληθεί στην οικεία Υπηρεσία του Δήμου που υπάγεται κάθε συντηρούμενος 

ανελκυστήρας από τον νέο συντηρητή, κατάσταση συντηρούμενων από αυτόν ανελκυστήρων 

καθώς και το τακτικό πρόγραμμα συντηρήσεων, ώστε να εξασφαλίζεται η απαίτηση του ορίου της 

συντήρησης μέχρι διακοσίων σαράντα (240) ανελκυστήρων. 

Εμπειρία 

Λόγω του μεγέθους και της κρισιμότητας του χώρου και του εξοπλισμού, οι διαγωνιζόμενοι 

προκειμένου να γίνουν δεκτοί στον διαγωνισμό πρέπει να πληρούν ένα ελάχιστο επίπεδο εμπειρίας 

και αξιοπιστίας που θα διαπιστώνεται με την προσκόμιση των παρακάτω: 

o Κατάλογος εργασιών - υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής ανελκυστήρων που 

έχουν εκτελεσθεί κατά την προηγούμενη πενταετία, συνοδευόμενος από βεβαιώσεις 

ορθής εκτέλεσης εργασιών. Οι βεβαιώσεις αυτές θα αναφέρουν το ποσό, το χρόνο, 

τον τόπο εκτέλεσης των εργασιών και υπηρεσιών συντήρησης και επισκευών και θα 

προσδιορίζουν αν πραγματοποιήθηκαν εμπρόθεσμα και σύμφωνα με τους κανόνες της 

τέχνης και της επιστήμης. 

o Δύο (2) τουλάχιστον μεγάλες συμβάσεις συντήρησης ανελκυστήρων (τουλάχιστον 

πέντε (5) ανελκυστήρες ανά σύμβαση) σε κτίρια με υψηλή διακίνηση κοινού – μέσα 

μεταφοράς, αεροδρόμια, νοσοκομεία, πολυκαταστήματα κ.λπ. Η συντήρηση των 

ανελκυστήρων μπορεί να γίνεται στο πλαίσιο της ίδιας ή και ξεχωριστών συμβάσεων. 

Ο συνολικός ανά έτος αριθμός των συντηρούμενων ανελκυστήρων σε κτίρια με υψηλή 

διακίνηση κοινού – μέσα μεταφοράς, αεροδρόμια, νοσοκομεία, πολυκαταστήματα 

κ.λπ. να είναι τουλάχιστον 100. 

o Προφίλ και πελατολόγιο της εταιρείας. 

Οι συμμετέχοντες προτού την κατάθεση της προσφοράς τους θα πρέπει να λάβουν πλήρη και 

καλή γνώση των εγκαταστάσεων των ανελκυστήρων όλων των κτιρίων του ΓΝ Πατρών «Ο Άγιος 

Ανδρέας». Προς απόδειξη αυτού, ο κάθε υποψήφιος θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να 

προσκομίσει έγγραφη βεβαίωση υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από τον Υποδιευθυντή της 

Τεχνικής Υπηρεσίας ή τον Προϊστάμενο του Τεχνικού Τμήματος, που να πιστοποιεί την ενημέρωσή 

του. 

Επιπλέον των ανωτέρω, ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει τα παρακάτω: 

o Υπεύθυνη δήλωση συμμόρφωσης με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην 

Κ.Υ.Α.Φ.Α/9.2/ΟΙΚ.28425/ΦΕΚ 2604/Β/2008,άρθρο 5, παρ.1,2,3 & 4. 

o Δήλωση Μηχανικού (Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου) με άδεια ασκήσεως 

επαγγέλματος από αρμόδια αρχή ή το αρμόδιο επιμελητήριο, ως υπεύθυνου του έργου 

για την διάρκεια ισχύος της σύμβασης εγγεγραμμένου στην δύναμη της εταιρείας. 
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o Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου με την οποία θα δεσμεύεται ότι θα διαθέτει 

αποκλειστικά για τις ανάγκες του έργου, τεχνικούς με άδεια ηλεκτρολόγου Δ΄ 

κατηγορίας. 

o Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου με την οποία θα δεσμεύεται για ενέργειες από 

μέρους του για τη νόμιμη λειτουργία των ανελκυστήρων (πιστοποίηση και ανανέωση 

άδειας λειτουργίας τους – καταχώρηση στο μητρώο κ.λπ.) 

Πιστοποιητικά 

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να κατέχει τα κάτωθι πιστοποιητικά 

εν ισχύ, τα οποία και θα υποβάλλει σε επικυρωμένα αντίγραφα με την κατάθεση της τεχνικής 

προσφοράς του: 

o Πιστοποιητικό EN ISO 9001:2008 – Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για εργασίες 

συντήρησης και επισκευής ανελκυστήρων ή ισοδύναμο. 

o Πιστοποιητικό OHSAS 18001:2007 ή ΕΛΟΤ 1801:2008 – Σύστημα Διαχείρισης Υγείας 

και Ασφάλειας στην Εργασία ή ισοδύναμο. 

o Πιστοποιητικό EN ISO 14001:2004 – Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ή 

ισοδύναμο. 

Τα παραπάνω πιστοποιητικά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητο, διαπιστευμένο 

οργανισμό πιστοποίησης. 

Λοιπά 
Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η διάρκεια της σύμβασης προβλέπεται στο ένα (1) έτος.  

Το αντικείμενο των συντηρούμενων ανελκυστήρων μπορεί κατά τη διάρκεια της σύμβασης με 

απόφαση του νοσοκομείου μονομερώς να μειωθεί, εφόσον παύει η χρήση του κτιρίου ή μέρους 

αυτού ή γίνεται αλλαγή του φορέα αρμοδιότητάς του. 

Σε περίπτωση παραίτησης του συνεργείου συντήρησης από τη συντήρηση των ανελκυστήρων, 

υποχρεούται να ενημερώνει εγγράφως, με συστημένη επιστολή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες 

πριν από την παραίτηση, το νοσοκομείο, με Υπεύθυνη Δήλωση, την αρμόδια Διεύθυνση του Δήμου 

στον οποίο υπάγονται οι συντηρούμενοι ανελκυστήρες για την ενημέρωση του Μητρώου των 

συνεργείων συντήρησης. 

Σε κάθε περίπτωση ανάληψης της συντήρησης από νέο υπεύθυνο συντηρητή, θα πρέπει να 

παραδίδονται εγγράφως στο νοσοκομείο από τον απερχόμενο συντηρητή, όλοι οι απαραίτητοι 

κωδικοί και σχετικό υλικό για την λειτουργία των ανελκυστήρων ώστε να εξασφαλιστεί η 

απρόσκοπτη και ασφαλής λειτουργία αυτού. 

Το νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα λύσης της σύμβασης σε περίπτωση μη κάλυψης των 

αναγκών συντήρησης, ύστερα από διαγωνισμό σε κεντρικό ή περιφερειακό επίπεδο. 

Τέλος, στην περίπτωση που το νοσοκομείο δεν συμμορφώνεται με τις υποδείξεις του 

υπεύθυνου συντηρητή για επισκευές ή λήψη αναγκαίων μέτρων στους ανελκυστήρες και 
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προκαλείται κίνδυνος για την ασφάλεια των χρηστών, αυτός υποχρεούται να διακόψει τη 

λειτουργία του εν λόγω ανελκυστήρα και ταυτόχρονα να ενημερώσει, αιτιολογώντας για τη 

διακοπή, το νοσοκομείο και την αρμόδια Διεύθυνση του Δήμου στον οποίο υπάγεται ο 

συντηρούμενος ανελκυστήρας, για να προβεί στον έλεγχο και στις απαραίτητες ενέργειες. Επίσης, 

μπορεί να διακόπτει τη συνεργασία του με το νοσοκομείο και το νοσοκομείο να προβεί σε ανάθεση 

της συντήρησης των ανελκυστήρων σε άλλο υπεύθυνο συντηρητή. Σε περίπτωση που το 

νοσοκομείο δεν συμφωνεί με την εκτίμηση του συντηρητή, έχει το δικαίωμα να απευθυνθεί σε 

φορέα ελέγχου της επιλογής του ή σε ειδικό πραγματογνώμονα του Τεχνικού Επιμελητηρίου 

Ελλάδας, ο οποίος υποχρεούνται εντός 60 ημερών να γνωματεύσει τελεσίδικα για το θέμα που έχει 

προκύψει. Σε περίπτωση οριστικής διαφωνίας μεταξύ συντηρητή και νοσοκομείου, η διακοπή της 

συνεργασίας πρέπει να γίνει εντός είκοσι (20) ημερών από τη διαπίστωση αυτή. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Η συντήρηση των ανελκυστήρων να υλοποιείται σύμφωνα με τις ακόλουθες τεχνικές 

προδιαγραφές και την νομοθεσία. 

Πρόγραμμα και αντικείμενο συντήρησης 

 Η συντήρηση των ανελκυστήρων να υλοποιείται δύο (2) φορές μηνιαίως σε τακτά χρονικά 

διαστήματα (περίπου ανά δεκαπέντε (15) ημέρες- όχι λιγότερο από δέκα (10) ημέρες και όχι 

περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες μεταξύ δύο διαδοχικών συντηρήσεων). Το πρόγραμμα των 

μηνιαίων συντηρήσεων θα πρέπει να ανακοινώνεται εγκαίρως στα αρμόδια όργανα της Υπηρεσίας 

και σε αυτό θα αναφέρονται οι ημέρες επίσκεψης, σε ποιους ανελκυστήρες θα πραγματοποιηθεί η 

συντήρηση και οι προγραμματισμένες εργασίες που θα εκτελεστούν. Το πρόγραμμα συντήρησης θα 

πρέπει να περιλαμβάνει εργασίες ελέγχου των ηλεκτρικών και μηχανικών διατάξεων ασφάλειας, 

καθώς και των υπόλοιπων εξαρτημάτων κάθε ανελκυστήρα, για εξακρίβωση και εκτίμηση 

ανασφαλούς λειτουργίας, στην οποία μπορεί να οδηγηθεί η εγκατάσταση του κάθε ανελκυστήρα 

εξαιτίας μιας φθοράς, βλάβης ή και απορρύθμισης των μηχανικών ή/και ηλεκτρικών διατάξεων 

ασφάλειας κα των λοιπών εξαρτημάτων αυτού, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της κείμενης 

νομοθεσίας και των κατασκευαστικών οίκων των εκάστοτε μερών των ανελκυστήρων. 

Επιπροσθέτως, να περιλαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την αποκατάσταση της πλήρους 

και ασφαλούς λειτουργίας των ανελκυστήρων με εξάλειψη των βλαβών, φθορών, ελλείψεων και 

των απορρυθμίσεων, καθώς επίσης τον καθαρισμό και τη λίπανση, όπου χρειάζεται όλων των 

εξαρτημάτων σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνικής και τις υποδείξεις των κατασκευαστών των 

εξαρτημάτων και των διατάξεων ασφάλειας. 

  Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι να υποβάλουν πρόγραμμα τακτικών συντηρήσεων κατά την 

προσφορά τους με ενδεικτικές ημέρες ανά μήνα στις οποίες προτίθενται να πραγματοποιούν τις 
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απαιτούμενες τακτικές συντηρήσεις Οι περιοδικοί έλεγχοι για λόγους πρόληψης και συντήρησης για 

τους ανελκυστήρες θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 

o Λεπτομερή επιθεώρηση και έλεγχο όλων των τεχνικών διατάξεων των ανελκυστήρων 

(οπτικός και ακουστικός έλεγχος της κατάστασης και λειτουργίας των βαρούλκων και 

ρωστήρων, όπου είναι δυνατόν, κλείθρων θαλαμίσκου, συρματόσχοινων κ.λπ.), 

ιδιαίτερα δε των διατάξεων ασφαλείας και εν γένει κάθε εξαρτήματος ανήκοντος στην 

εγκατάσταση καθενός από τους ανελκυστήρες. 

- Εξέταση των τοιχωμάτων του φρέατος, της οροφής και του πυθμένα 

- Επιθεώρηση – ισοζυγισμός των ευθυντηρίων ράβδων (οδηγών). 

- Επιθεώρηση των εύκαμπτων καλωδίων και των κουτιών σύνδεσης. 

- Επιθεώρηση και καθαρισμό των διακοπτών ασφαλείας και προμανδάλωσης 

εντός των φρεατίων. 

- Επιθεώρηση της συσκευής αρπάγης και της λειτουργίας του διακόπτη της 

- Έλεγχος καλής λειτουργίας των διακοπτών τέρματος διαδρομής και του 

δαπέδου του θαλάμου. 

- Έλεγχος καλής λειτουργίας των κουδουνιών κινδύνου. 

- Έλεγχος καλής κατάστασης των συρματόσχοινων σε όλο το μήκος τους 

(έλεγχος για καταπόνηση ή φθορά), καθώς και εξέταση των σημείων 

πρόσδεσης των συρματόσχοινων πάνω στο θαλαμίσκο και στο αντίβαρο, αλλά 

και της ολίσθησής τους πάνω στην τροχαλία τριβής και του ρυθμιστή 

ταχύτητας. 

- Έλεγχος της κατάστασης των φερμουϊτ των φρένων, καθώς και των 

πέδιλων ευθυντηρίων ράβδων. 

- Λίπανση όλων των κινούμενων εξαρτημάτων του ανελκυστήρα. 

- Έλεγχος της στάθμης του λαδιού και του κιβωτίου του ατέρμονα και 

πλήρωση με λάδι εάν αυτό απαιτηθεί. 

- Ωμομέτρηση και έλεγχος όλων των ηλεκτρικών κυκλωμάτων για 

διαπίστωση τυχόν διαρροών ή άλλης βλάβης. 

- Έλεγχος των επαφών των ηλεκτρονόμων και καλής λειτουργίας ανόδου – 

καθόδου των ορόφων. 

- Έλεγχος των ασφαλειών των ηλεκτρικών πινάκων του ανελκυστήρα, του 

φωτισμού του θαλάμου και του μηχανοστασίου. 

- Εξέταση της λειτουργίας των ηλεκτρονόμων παρουσίας τάσης έναντι γης 

σε μεταλλικά μέρη (ρελέ διαφυγής) 

- Έλεγχος της κονσόλας ελέγχου. 
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- Έλεγχος της προβλεπόμενης σήμανσης (οδηγίες χρήσεως, μέγιστος 

αριθμός επιβατών κ.λ.π.). Αντικατάσταση των φθαρμένων πινακίδων. 

- Έλεγχος στεγανότητας και καλής λειτουργίας της μονάδας υδραυλικής 

πίεσης και ειδικότερα της υδραυλικής αντλίας και των βαλβίδων (Υδραυλικοί 

Ανελκυστήρες). 

- Έλεγχος στεγανότητας σωληνώσεων, συνδέσμων και του εμβόλου του 

υδραυλικού κυκλώματος (Υδραυλικοί Ανελκυστήρες). 

- Έλεγχος καλής λειτουργίας των θυρών θαλάμου, όπως φωτοκύτταρα, 

ράουλα, μοτέρ κ.λπ. και ευθυγράμμιση αυτών. Ιδιαίτερη προσοχή στα inverter 

των θυρών των θαλάμων των υδραυλικών ανελκυστήρων. 

- Έλεγχος καλής λειτουργίας του εξαερισμού των θαλάμων των 

ανελκυστήρων. 

- Έλεγχος και συντήρηση της έδρασης του θαλάμου του ανελκυστήρα, ο 

οποίος (θάλαμος) θα πρέπει να είναι στο ίδιο επίπεδο με τον όροφο. 

- Σε περίπτωση διαρροής υδραυλικών λαδιών ή λαδιών του κιβωτίου του 

ατέρμονα, ο Ανάδοχος συντηρητής θα πρέπει να μεριμνήσει  για την άμεση 

αποκατάσταση της βλάβης, την συλλογή των λαδιών που έχουν διαρρεύσει 

και την ορθή διάθεση των αποβλήτων που θα προκύψουν, με δικά του μέσα 

και έξοδα, σύμφωνα με την κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία. 

- Όταν κατά την διάρκεια των συντηρήσεων προκύπτουν επικίνδυνα 

απόβλητα π.χ. Υδραυλικά λάδια, λάδια του κιβωτίου του ατέρμονα κ.α., ο 

Ανάδοχος συντηρητής οφείλει να μεριμνήσει για την ορθή διάθεσή τους, με 

δικά του μέσα και έξοδα, σύμφωνα με την κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία. 

Λεπτομερή γενική συντήρηση, καθαρισμός χώρων και μηχανημάτων, λίπανση άμεση 

αποκατάσταση κάθε διαπιστούμενης βλάβης και άρση των διαπιστούμενων φθορών και ελλείψεων, 

για την ασφαλή και κανονική λειτουργία των ανελκυστήρων. Καθαρισμός των χώρων των 

μηχανοστασίων μία φορά ανά δύο μήνες. Ο Ανάδοχος συντηρητής θα πρέπει να διατηρεί τους 

χώρους των μηχανοστασίων και τα φρεάτια των ανελκυστήρων καθαρά, απαλλαγμένα από υλικά 

συντήρησης, παλιά ανταλλακτικά, σκουπίδια κ.λπ., καθώς και ασφαλισμένους (κλειδωμένοι όλοι οι 

χώροι). Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί στους σιδηρόδρομους των θαλάμων των ανελκυστήρων, οι 

οποίοι συχνά δεν λειτουργούν σωστά από ακαθαρσίες που συσσωρεύονται. 

 Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας ενός ανελκυστήρα να μη γίνεται συντήρηση κατά το 

διάστημα της διακοπής. Εφόσον παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δεκαπέντε (15) 

ημερών στην διακοπή λειτουργίας, πριν τεθεί σε λειτουργία, να πραγματοποιηθεί η τακτική 

συντήρηση του ανελκυστήρα. 
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 Η χρονική διάρκεια της συντήρησης κάθε ανελκυστήρα πρέπει να είναι τουλάχιστον σαράντα 

πέντε (45) λεπτά της ώρας ή όσο περισσότερο απαιτηθεί κατά την κρίση του συνεργείου 

συντήρησης. Ο επικεφαλής του συνεργείου συντήρησης να επιβλέπει αν εξαντλείται το παραπάνω 

χρονικό διάστημα. Το προσωπικό του νοσοκομείου διατηρεί το δικαίωμα να μην επιβεβαιώσει την 

ολοκληρωμένη συντήρηση του ανελκυστήρα σε κάθε περίπτωση που το συγκεκριμένο χρονικό 

διάστημα δεν εξαντλείται. Σε περίπτωση που αποδεδειγμένα δεν πραγματοποιούνται, από 

παράλειψη του συντηρητή οι ελάχιστες συντηρήσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία 

και την ισχύουσα σύμβαση μεταξύ του νοσοκομείου και του Αναδόχου για κάθε συγκεκριμένο τύπο 

ανελκυστήρα, ή δεν τηρείται η ελάχιστη χρονική διάρκεια της συντήρησης των σαράντα πέντε 

λεπτών της ώρας, το νοσοκομείο μπορεί να αναφέρεται στην αρμόδια υπηρεσία που έχει εκδώσει 

την άδεια του συνεργείου συντήρησης και το έχει εγγεγραμμένο στο Μητρώο που τηρεί. Για την 

εξασφάλιση σωστής και υπεύθυνης εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης του κάθε ανελκυστήρα, ο 

υπεύθυνος συντηρητής του συνεργείου ή των συνεργείων να πραγματοποιεί τους σχετικούς 

ελέγχους συντήρησης κάθε τρεις (3) μήνες (το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μεταξύ δυο 

διαδοχικών συντηρήσεων από τον υπεύθυνο συντηρητή) και να ενημερώνει στην αντίστοιχη θέση 

το βιβλιάριο συντήρησης του κάθε ανελκυστήρα. 

 Καθ’ όλη τη διάρκεια της συντήρησης, ο συντηρητής να τοποθετεί στον ανελκυστήρα τη 

σχετική σήμανση. 

 Κατά τη διάρκεια της σύμβασης, και κατόπιν συνεννόησης με την Τεχνική Υπηρεσία του Γ.Ν. 

Πατρών, ο Ανάδοχος να προβεί σε έλεγχο μη ύπαρξης αστοχιών (φυσαλίδες, ρωγμές) σε άξονες 

των μηχανών αφού αυτός εδράζεται σε 3 κουζινέτα. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να υποβληθεί 

διαδικασία ελέγχου καθώς και μετρητικά όργανα και εξοπλισμός που θα πρέπει να διαθέτει ο 

Ανάδοχος για την εκτέλεση των συγκεκριμένων ελέγχων στους κινητήριους μηχανισμούς των 

ανελκυστήρων του κτιρίου. Επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένα στην 

κατοχή του σχετική διάταξη ελέγχου αστοχίας άξονα και να μπορεί να αποδείξει ότι στις διαδικασίες 

της εταιρείας του περιλαμβάνονται οι σχετικοί έλεγχοι. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να καταθέσει 

στοιχεία που να αποδεικνύουν  την διενέργεια παρόμοιων ελέγχων από πιστοποιημένους 

Μηχανικούς σε κτίρια που ήδη συντηρεί με σχετικές βεβαιώσεις των ιδιοκτητών των κτιρίων αυτών. 

Επίσης στην προσφορά του ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να αναφέρει το σειριακό αριθμό της 

συσκευής που διαθέτει, την οποία και θα πρέπει να παρουσιάσει κατά την ανάληψη των 

καθηκόντων του ενώπιον των επιβλεπόντων. 

 Επιπλέον, μία φορά κατά τη διάρκεια της σύμβασης, να γίνει δοκιμή καλής λειτουργίας του 

συστήματος της ασφαλιστικής πέδης (αρπάγης) των ανελκυστήρων. 

Τέλος, ο Ανάδοχος συντηρητής υποχρεούται εντός τριών μηνών από την ανάληψη των 

καθηκόντων του να εκπαιδεύσει το προσωπικό που θα του υποδείξει το νοσοκομείο στα παρακάτω: 

1. Ειδικά σήματα συναγερμού ανελκυστήρα. 
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2. Μετακίνηση θαλάμου ανελκυστήρα χειροκίνητα έως την πλησιέστερη στάση. 

3. Άνοιγμα πόρτας και απεγκλωβισμός ατόμων. 

4. Ανάγνωση μηνυμάτων βλαβών στους πίνακες ανελκυστήρα. 

5. Όποιο άλλο θέμα ζητηθεί στην πορεία και άπτεται του καλού χειρισμού και του 

απεγκλωβισμού ατόμων από τον ανελκυστήρα. 

Υλικά και ανταλλακτικά 

Πάσης φύσεως υλικά (αναλώσιμα και ανταλλακτικά) που θα χρησιμοποιούνται να είναι 

ποιότητας εφάμιλλης ή καλύτερης των εγκατεστημένων, να διαθέτουν τις προδιαγραφές που ο 

κατασκευαστικός οίκος των επιμέρους συστατικών μερών των ανελκυστήρων ορίζει, τις 

απαιτούμενες πιστοποιήσεις από την κείμενη εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και κανονισμούς 

περί εγκαταστάσεων, ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη συνεργασία με τα υφιστάμενα και να 

διατηρείται η αξιοπιστία του εξοπλισμού σε υψηλό επίπεδο. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διατηρεί στοκ ανταλλακτικών όλων των ειδών και 

πάσης φύσεως όπως μοτέρ, συρματόσχοινα, ηλεκτρονικές κάρτες, θυρίστορς, κ.λπ. ούτως 

ώστε να μπορεί να αντιμετωπιστεί το δυνατόν γρηγορότερα η βλάβη του ανελκυστήρα κι έτσι 

να ελαχιστοποιείται ο χρόνος ακινητοποίησης του ανελκυστήρα. 

Ενημέρωση Βιβλιαρίου Συντήρησης 
Ο υπεύθυνος συντηρητής είναι υπεύθυνος για την τήρηση και ενημέρωση του 

βιβλιαρίου του κάθε ανελκυστήρα. Στο βιβλιάριο συντήρησης του κάθε ανελκυστήρα πρέπει 

να καταχωρούνται όλες οι σημαντικές ενέργειες επί του ανελκυστήρα (έλεγχοι, συντήρηση, 

μεταβολές στη συντήρηση, μετατροπές, ατυχήματα, υποδείξεις του συντηρητή προς το 

νοσοκομείο και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για την παρακολούθηση του ιστορικού του 

ανελκυστήρα). Τα βιβλιάρια συντήρησης των ανελκυστήρων να παραμένουν στο Τεχνικό 

Τμήμα του νοσοκομείου. Το περιεχόμενο του κάθε βιβλιαρίου αποτελεί ευθύνη του 

συντηρητή. Ο υπεύθυνος συντηρητής να παρίσταται και να ενημερώνει το βιβλιάριο 

συντήρησης σε όλες τις περιπτώσεις αποκατάστασης σοβαρών βλαβών, αντικατάστασης και 

αλλαγής εξαρτημάτων και στοιχείων του κάθε ανελκυστήρα. 

Επιπλέον, ο υπεύθυνος συντηρητής των ανελκυστήρων οφείλει να διατηρεί: 

(α) Βιβλίο – μητρώο των ανελκυστήρων σελιδοποιημένο και θεωρημένο από την 

αρμόδια Υπηρεσία στην περιοχή της οποίας υπάγεται η έδρα του συντηρητή, στο οποίο να 

αναγράφονται τα στοιχεία κάθε ανελκυστήρα, ο αριθμός των στάσεων και το είδος του 

κτιρίου, του οποίου αναλαμβάνεται ή διακόπτεται η συντήρηση (αριθμός φακέλου της 

Υπηρεσίας, αριθμός άδειας, φορέας ελέγχου, αριθμός καταχώρησης, πλήρη διεύθυνση κτιρίου) 

και 
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(β) βιβλίο – ημερολόγιο καταχώρησης των συντηρήσεων σελιδοποιημένο και 

θεωρημένο ως ανωτέρω στο οποίο καταχωρούνται οι πραγματοποιούμενες κάθε μέρα 

συντηρήσεις.  

Περιοδικός έλεγχος των ανελκυστήρων και πιστοποίηση αυτών 
Σύμφωνα με το άρθρο 10 της ΚΥΑ Φ.Α./9.2/ΟΙΚ.28425 (ΦΕΚ 2604/Β/22.12.2008), οι 

περιοδικοί έλεγχοι και οι δοκιμές πραγματοποιούνται στα πλαίσια επιβεβαίωσης της καλής 

κατάστασης και λειτουργίας των ανελκυστήρων από τους αναγνωρισμένους φορείς ελέγχου 

ανελκυστήρων, όπως ορίζονται στο άρθρο 9 της σχετικής ΚΥΑ. Περιλαμβάνουν όλες τις 

δοκιμές και τους ελέγχους που διενεργούνται κατά την πρώτη εγκατάσταση του ανελκυστήρα, 

όπως αυτοί προβλέπονταν κατά το χρόνο εγκατάστασής τους, εκτός από τη χρήση 

δοκιμαστικών βαρών και επαναλαμβάνονται για ανελκυστήρες σε νοσοκομεία κάθε έτος. 

Στο πλαίσιο της ετήσιας συντήρησης, θα πρέπει να ανανεωθούν και τα πιστοποιητικά 

των ανελκυστήρων και να εκδοθούν νέα, με ευθύνη και κόστος του Αναδόχου συντηρητή. Ο 

υπεύθυνος συντηρητής οφείλει να παρίσταται κατά τον περιοδικό έλεγχο των ανελκυστήρων 

και να συνδράμει στη διεξαγωγή του. 

Ο υπεύθυνος συντηρητής υποχρεούται να ενημερώνει εγγράφως το νοσοκομείο για 

την υποχρέωσή του να αναθέσει τον έλεγχο (αρχικό, περιοδικό, τακτικό, μετά από ατύχημα, 

μετά από σοβαρές τροποποιήσεις ή αντικαταστάσεις στοιχείων, εξαρτημάτων, μηχανισμών ή 

και χρήσης του ανελκυστήρα) σε αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου ανελκυστήρων. 

Ο υπεύθυνος συντηρητής του ανελκυστήρα υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως το 

νοσοκομείο, τρεις (3) μήνες πριν τη λήξη της προθεσμίας, για την διενέργεια του αρχικού ή 

περιοδικού ελέγχου. 

Έκτακτοι έλεγχοι – Επιδιόρθωση βλαβών – Επιπλέον ευθύνη αναδόχου 

Ο Ανάδοχος συντηρητής θα πρέπει να γνωστοποιεί την Τεχνική Υπηρεσία ή / και την 

Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης για οποιαδήποτε φθορά παρατηρήσει κατά την 

συντήρηση. Ο συντηρητής είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση κάθε βλάβης που 

προκύπτει από αμέλειά του και για την μη έγκαιρη αναφορά της. 

Ο Ανάδοχος συντηρητής υποχρεούται να προσέρχεται για τον έκτακτο έλεγχο ή/και 

την αποκατάσταση βλάβης ανελκυστήρα μετά από σχετική κλήση του ΑΜΕΣΑ, εντός το πολύ 

μίας (1) ώρας από την κλήση του οποιαδήποτε ημέρα και ώρα. 

Η κλήση του Ανάδοχου συντηρητή για τον έκτακτο έλεγχο/αποκατάσταση βλάβης θα 

πραγματοποιείται τηλεφωνικά από ορισμένο από το νοσοκομείο προσωπικό του κατά την 

εκάστοτε βάρδια. 

Ο Ανάδοχος συντηρητής υποχρεούται να ορίσει εγγράφως σταθερό τηλέφωνο, fax και 

κινητό τηλέφωνο για επικοινωνία όλο το 24ωρο όλες τις ημέρες του έτους. Σε κάθε περίπτωση 

αλλαγής τηλεφώνου ή fax πρέπει να ενημερωθεί αμέσως και εγγράφως το νοσοκομείο. 
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Επιπλέον, ο Ανάδοχος συντηρητής υποχρεούται να ορίσει ονομαστικά συγκεκριμένα άτομα 

επικοινωνίας με το νοσοκομείο. 

Σε κάθε τακτή ή έκτακτη επιθεώρηση του ανελκυστήρα από τον συντηρητή ή ειδικού 

αυτού συνεργείου και πριν την έναρξη αυτής υποχρεούνται ο επικεφαλής του συνεργείου να 

ειδοποιεί τον από το νοσοκομείο ορισθέντα τεχνικό ή υπάλληλο για να παρακολουθεί την 

επιθεώρηση. 

Σε κάθε περίπτωση που η λειτουργία του ανελκυστήρα κριθεί επικίνδυνη για την ασφάλεια των 

χρηστών του, ο Ανάδοχος συντηρητής είναι υποχρεωμένος να διακόπτει τη λειτουργία του και 

να τοποθετεί, μέχρι την ολοκλήρωση της επισκευής σε όλες τις θύρες του ανελκυστήρα, 

πινακίδα με τίτλο: ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝΔΥΝΟΣ Ο ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ – DANGER: THE 

ELEVATOR IS OUT OF ORDER. 

Το μέγιστο ανεκτό όριο βλαβών ανά ανελκυστήρα τίθεται στις τρεις (3) βλάβες ανά 

εβδομάδα. Αν κατά την κρίση του νοσοκομείου, οι βλάβες των ανελκυστήρων υπερβούν το 

μέγιστο ανεκτό όριο βλαβών ανά ανελκυστήρα ανά εβδομάδα όπως ορίζεται σε επόμενο όρο 

σε σημείο που να παρεμποδίζεται η κανονική λειτουργία του νοσοκομείου, τότε ο ανάδοχος 

συντηρητής υποχρεούται να διαθέσει μόνιμα στο νοσοκομείο τεχνικό με τα απαιτούμενα 

προσόντα για τις ώρες 07:00-15:00 των εργάσιμων ημερών και για όσο χρονικό διάστημα 

κρίνει το νοσοκομείο με δαπάνη του ανάδοχου συντηρητή. 

Ο υπεύθυνος συντηρητής υποχρεούται να παρίσταται μετά από έγγραφη κλήση του 

κατά τη διενέργεια έκτακτων ελέγχων στα πλαίσια καταγγελιών ή ατυχημάτων. 

Ο υπεύθυνος συντηρητής οφείλει να μεριμνά και να ενημερώνει εγγράφως το νοσοκομείο για 

τις απαραίτητες επισκευές και τη λήψη αναγκαίων μέτρων. 

Ο Ανάδοχος συντηρητής έχει αποκλειστικά την ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα 

οφείλεται σε ελλιπή συντήρηση, ελλιπή λήψη όλων των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας και 

χρήση υλικών μειωμένης ποιότητας σε σχέση με τα προδιαγραφόμενα των συντηρούμενων 

ανελκυστήρων. 

Το νοσοκομείο δεν μπορεί να αναθέτει την επισκευή ή λοιπές εργασίες στον 

ανελκυστήρα σε άλλα πρόσωπα εκτός του υπεύθυνου συντηρητή.  

Εύλογο μέγιστο χρονικό διάστημα για την αποκατάσταση της βλάβης 

θεωρούνται οι δύο (2) ημέρες τόσο για τα κτίρια του νοσοκομείου που διαθέτουν 

εν λειτουργία ασθενοφόρο ανελκυστήρα όσο και για κτίρια που δεν διαθέτουν εν 

λειτουργία ασθενοφόρο ανελκυστήρα. 

Σε περίπτωση παρέκκλισης από τα ανωτέρω χρονικά διαστήματα από τον ανάδοχο συντηρητή, 

το νοσοκομείο έχει δικαίωμα να αναθέσει την αποκατάσταση της βλάβης σε άλλο συντηρητή 

και η δαπάνη να επιβαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο συντηρητή. 
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Εάν η παραπάνω παράβαση συμβεί περισσότερες από τρεις φορές (3) σε διάστημα έξι 

(6) μηνών, τότε το νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο το συντηρητή-

ανάδοχο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και να προχωρήσει σε διαδικασίες ανάθεσης 

της συντήρησης των ανελκυστήρων σε άλλο συνεργείο. 

Ο Ανάδοχος συντηρητής, μετά από κάθε συντήρηση ή/και επισκευή να συντάσσει και 

να παραδίδει υπογεγραμμένο (ονοματεπώνυμο και υπογραφή) Δελτίο Εργασιών – 

Επιθεωρήσεων, με λεπτομερή περιγραφή των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν και των 

υλικών που χρησιμοποιήθηκαν στην Τεχνική Υπηρεσία του νοσοκομείου. 

Ασφάλεια 

Ο ανάδοχος συντηρητής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να λάβει όλα τα μέτρα υγιεινής 

και ασφάλειας που απαιτούνται για την ασφάλεια του προσωπικού του, του προσωπικού του 

νοσοκομείου και των παρευρισκόμενων στους χώρους (νοσηλευόμενοι και επισκέπτες) όπου 

γίνονται οι εργασίες της σύμβασης. Ο Ανάδοχος συντηρητής είναι υπεύθυνος αστικά και 

ποινικά για κάθε ατύχημα που μπορεί να συμβεί στο προσωπικό του και σε κάθε τρίτο στα 

πλαίσια της λειτουργίας και εργασιών συντήρησης/επισκευής/αναβάθμισης των ανελκυστήρων. 

Για το λόγο αυτό ο υπεύθυνος Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να ασφαλίσει τους 

ανελκυστήρες σε ασφαλιστική εταιρεία για ατυχήματα ύψους τουλάχιστον 3.000.000€ ανά 

περιστατικό, έτσι ώστε η Υπηρεσία να καλύπτεται από κάθε κίνδυνο προερχόμενο από αστική 

ευθύνη προς τρίτους μη εξαιρουμένων και των υπαλλήλων της Υπηρεσίας. 

Ο ανάδοχος συντηρητής ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή φθορά στις 

εγκαταστάσεις του νοσοκομείου οφείλεται στην πλημμελή εκτέλεση των εργασιών του. 

Τέλος, ο ανάδοχος συντηρητής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλιση του 

προσωπικού του. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Στον προτεινόμενο προϋπολογισμό περιλαμβάνεται το κόστος των υλικών (αναλωσίμων 

και ανταλλακτικών) και των εργασιών που απαιτούνται για την απαιτούμενη από την κείμενη 

νομοθεσία συντήρηση των ανελκυστήρων Των κτιρίων του Γ. Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας» 

(Πίνακας 1) με βάση τις προδιαγραφές των κατασκευαστικών τους οίκων, καθώς και την 

αποκατάσταση βλαβών για την πλήρη, συνεχή και καλή λειτουργία των ανελκυστήρων. 

Το νοσοκομείο επιβαρύνεται οικονομικά επιπλέον του ποσού της σύμβασης ετήσιας 

συντήρησης μόνο κατά τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

o Περιπτώσεις μη ενδεδειγμένης χρήσης των ανελκυστήρων, φυσικών καταστροφών, 

επεμβάσεων από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα ή βανδαλισμό. Στις περιπτώσεις 

αυτές, ο υπεύθυνος συντηρητής να υποβάλει τεχνική έκθεση αιτιολόγησης της 

βλάβης, καθώς και τεχνική και οικονομική προσφορά για την αποκατάστασή της. Η 
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αποδοχή της ύπαρξης περίπτωσης μη ενδεδειγμένης χρήσης, φυσικής καταστροφής, 

επέμβασης από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα ή βανδαλισμό, θα πραγματοποιείται 

από επιτροπή ορισμένη από το νοσοκομείο. Η επίλυση οποιασδήποτε διαφωνίας θα 

πραγματοποιείται από ανεξάρτητο πιστοποιημένο φορέα ελέγχου ή το ΤΕΕ σύμφωνα 

με την κείμενη νομοθεσία.  

o Περιπτώσεις αναβάθμισης-τροποποίησης εγκαταστάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές, 

απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη σχετικής εισήγησης από το Τεχνικό Τμήμα 

του νοσοκομείου και οι κατά τον νόμο διαδικασίες. 

Σε περίπτωση χρέωσης του νοσοκομείου, οι εργασίες να υλοποιούνται μόνο έπειτα από 

έγγραφη εντολή/παραγγελία της Διοίκησης του νοσοκομείου. 

Σε περίπτωση αδυναμίας αποκατάστασης βλάβης από τον ανάδοχο συντηρητή, το 

νοσοκομείο έχει δικαίωμα να αναθέσει την αποκατάσταση της βλάβης σε άλλο συντηρητή και 

η δαπάνη να επιβαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο συντηρητή. 

Για τις ημέρες μη-λειτουργίας του κάθε ανελκυστήρα ο συντηρητής δεν δικαιούται 

αμοιβής. 

Οποιαδήποτε παρέκκλιση του συντηρητή από τους όρους της σύμβασης ή τις υποδείξεις του 

νοσοκομείου (ή του φορέα διαιτησίας σε περίπτωση διαφωνίας), τότε κηρύσσεται έκπτωτος με 

απόφαση Δ.Σ. του νοσοκομείου. Σε αυτή την περίπτωση η εγγυητική επιστολή του Αναδόχου 

πίπτει υπέρ του Ιδρύματος ως ποινικής ρήτρα. Σε περίπτωση που ανατεθεί η συντήρηση ή 

εκτέλεση εργασιών, για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα σε άλλον συντηρητή, τότε η διαφορά 

τιμής επιβαρύνει τον έκπτωτο συντηρητή. 

Σε περίπτωση περισσότερων από τρεις (3) βλάβες την εβδομάδα για έναν ανελκυστήρα, 

θα γίνεται παρακράτηση του μηνιαίου μισθώματος κατά εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) στο 

ποσό που αντιστοιχεί στη συντήρησή του. 

Η οικονομική προσφορά των υποψήφιων συντηρητών να περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

1. Προσφερόμενη τιμή συντήρησης ανά μήνα ανά ανελκυστήρα στην οποία να  

περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες και τα υλικά (αναλώσιμα και ανταλλακτικά) για την 

τακτική και έκτακτη συντήρηση-επιθεώρηση ανελκυστήρα, καθώς και την 

αποκατάσταση βλαβών (προληπτικά και επανορθωτικά) για την πλήρη, ορθή και 

αδιάλειπτη λειτουργία των ανελκυστήρων. Στην δαπάνη δεν περιλαμβάνονται βλάβες 

που προκύπτουν από μη ενδεδειγμένη χρήση ανελκυστήρων, φυσικές καταστροφές, 

επεμβάσεις από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα ή βανδαλισμό. 

2. Τιμοκατάλογο χρέωσης υλικών και εργασιών για βλάβες που προκύπτουν από μη-

ενδεδειγμένη χρήση, φυσικές καταστροφές, επεμβάσεις από μη εξουσιοδοτημένα 

πρόσωπα, βανδαλισμό ή αναβάθμιση και χρεώνουν το νοσοκομείο. 
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Οι τιμές της οικονομικής προσφοράς είναι δεσμευτικές για όλο το χρονικό διάστημα 

της σύμβασης και τυχόν παρατάσεις αυτής. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

α/α Δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν επί ποινή αποκλεισμού 

1 Δήλωση αποδοχής ανεπιφύλακτα όλων των όρων των προδιαγραφών 

2 Άδεια εργασιών συντήρησης της εταιρείας από την αρμόδια Διεύθυνση του Δήμου 

υπαγωγής της 

3 Αντίγραφα των αδειών του προσωπικού και ειδικά του υπευθύνου του συνεργείου 

συντήρησης. Υποχρεωτική είναι η παρουσία ενός ηλεκτρολόγου Δ’ ειδικότητας. 

4 Κατάλογος εργασιών - υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής ανελκυστήρων που 

έχουν εκτελεσθεί κατά την προηγούμενη πενταετία, συνοδευόμενος από βεβαιώσεις 

ορθής εκτέλεσης εργασιών. Στις βεβαιώσεις να αναφέρονται το ποσό, ο χρόνος, ο 

τόπος εκτέλεσης των εργασιών και υπηρεσιών συντήρησης και επισκευών και θα 

προσδιορίζεται εάν αυτές πραγματοποιήθηκαν εμπρόθεσμα και σύμφωνα με τους 

κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. 

5 Δύο (2) τουλάχιστον μεγάλες συμβάσεις συντήρησης ανελκυστήρων (τουλάχιστον 

πέντε (5) ανελκυστήρες ανά σύμβαση) σε κτίρια με υψηλή διακίνηση κοινού – μέσα 

μεταφοράς, αεροδρόμια, νοσοκομεία, πολυκαταστήματα κ.λπ. Η συντήρηση των 

ανελκυστήρων μπορεί να γίνεται στο πλαίσιο της ίδιας ή και ξεχωριστών 

συμβάσεων. Ο συνολικός ανά έτος αριθμός των συντηρούμενων ανελκυστήρων σε 

κτίρια με υψηλή διακίνηση κοινού – μέσα μεταφοράς, αεροδρόμια, νοσοκομεία, 

πολυκαταστήματα κ.λπ. να είναι τουλάχιστον 100. 

6 Προφίλ και πελατολόγιο της εταιρείας 

7 Βεβαίωση πλήρους και καλής γνώσης των εγκαταστάσεων των ανελκυστήρων του 

ΓΝ Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας» από τον υποδιευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας του 

Νοσοκομείου ή από τον πρ/νο του Τεχνικού Τμήματος.. 

8 Υπεύθυνη δήλωση συμμόρφωσης με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην 

Κ.Υ.Α.Φ.Α/9.2/ΟΙΚ.28425/ΦΕΚ 2604/Β/2008,άρθρο 5, παρ.1,2,3 & 4 

9 Δήλωση Μηχανικού (Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου) με άδεια ασκήσεως 
επαγγέλματος από αρμόδια αρχή ή το αρμόδιο επιμελητήριο, ως υπεύθυνου του 

έργου για την διάρκεια ισχύος της σύμβασης εγγεγραμμένου στην δύναμη της 
εταιρείας. 

10 Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου με την οποία θα δεσμεύεται ότι θα διαθέτει 

αποκλειστικά για τις ανάγκες του έργου, τεχνικούς με άδεια ηλεκτρολόγου Δ΄ 
κατηγορίας. 
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11 Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου με την οποία θα δεσμεύεται για ενέργειες από 

μέρους του για τη νόμιμη λειτουργία των ανελκυστήρων (πιστοποίηση και 
ανανέωση άδειας λειτουργίας τους – καταχώρηση στο μητρώο κ.λπ.) 

12 Επικυρωμένα αντίγραφα των ακόλουθων πιστοποιητικών εν ισχύ από 

διαπιστευμένο, ανεξάρτητο φορέα: 

o Πιστοποιητικό συστήματος ποιότητας EN ISO 9001:2008 ή ισοδύναμο 
o Πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης Ασφάλειας & Υγείας στην εργασία 

OHSAS 18001:2007 ή ισοδύναμο 

o Πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης περιβάλλοντος EN ISO 14001:2004 
ή ισοδύναμο 

13 Αντίγραφο επίσημης κατάστασης απασχολούμενου προσωπικού του τελευταίου 

έτους. 

14 Υπεύθυνη Δήλωση ότι διαθέτει (α) μόνιμη έδρα με αυτόματο τηλεφωνητή για 
αναγγελία βλαβών ολόκληρο το 24ωρο, η οποία να αναφέρεται, και να είναι εντός 

του Δήμου Πατρέων και (β) κατάλληλο χώρο και εξοπλισμό από όργανα και 

εργαλεία που απαιτούνται για την εκτέλεση των συντηρήσεων και ελέγχων (ΦΕΚ 
2604/Β/22-12-2008) 

15 Υπεύθυνη δήλωση ότι τα υλικά (αναλώσιμα και ανταλλακτικά) και οι μέθοδοι που 

θα χρησιμοποιεί κατά τη συντήρηση και την προληπτική και επανορθωτική επισκευή 
βλαβών θα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές των κατασκευαστικών οίκων των 

ανελκυστήρων και σε καμία περίπτωση δεν θα πραγματοποιείται τροποποίηση της 
εγκατάστασης ή ιδιοκατασκευή (‘πατέντα’) πέραν του κατασκευαστικού οίκου 

16 Βεβαιώσεις από τους κατασκευαστικούς οίκους των πινάκων ελέγχου των 

ανελκυστήρων ότι διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό για διάγνωση βλαβών και 
ρυθμίσεων αυτών. 

17 Υπόδειγμα του προγράμματος των τακτικών συντηρήσεων με ενδεικτικές ημέρες 

ανά μήνα όπου θα πραγματοποιούνται οι τακτικές συντηρήσεις. 
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ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ: 

 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ    

1 Η συντήρηση των ανελκυστήρων να γίνεται 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τους 

κανονισμούς του Υπουργείου Βιομηχανίας (ΦΕΚ 
2760/Β΄/03-07-2019 - ΚΥΑ68781/2019, Φ.Ε.Κ. 

424/Β/10.03.2009 και ΦΕΚ 2604/Β/22-12-2008 - 
ΚΥΑ ΦΑ/9.2/ΟΙΚ28425/2008). 

ΝΑΙ 

  

2 Η διάρκεια της σύμβασης προβλέπεται στο ένα 

(1) έτος. Σε όλη τη διάρκεια ισχύος της 
σύμβασης, ο Ανάδοχος, ανεξάρτητα και επιπλέον 

των συμβατικών του υποχρεώσεων, υποχρεούται 
να εφαρμόζει και να τηρεί επακριβώς όλες τις 

διατάξεις των Νόμων, Διαταγμάτων, Υπουργικών 

Αποφάσεων, Κανονισμών κ.λπ., ως και τις 
διατάξεις των αστυνομικών και των άλλων 

αρμοδίων αρχών, ιδίως δε αυτών που 
αναφέρονται στη συντήρηση και ασφαλή 

λειτουργία των ανελκυστήρων, έχοντας 
αποκλειστικά κάθε ευθύνη για ότι συμβεί, από την 

τυχόν μη τήρησή τους. 

ΝΑΙ 

  

3 Η ανάληψη της συντήρησης να δηλωθεί με 
υπεύθυνες δηλώσεις του συντηρητή (εις 

διπλούν), και του νόμιμου εκπροσώπου του 

νοσοκομείου, θεωρημένες νομίμως για το γνήσιο 
της υπογραφής στην αρμόδια υπηρεσία του 

Δήμου στον οποίο υπάγεται το Μητρώου του 
κάθε συντηρούμενου ανελκυστήρα, 

προσκομίζοντας το βιβλίο συντήρησης των 

ανελκυστήρων, στο οποίο να καταχωρείται η νέα 
ανάθεση και ανάληψη, καθώς και την άδεια του 

συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρων 

ΝΑΙ 

  

 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 
  

1 Οι εργασίες συντήρησης να πραγματοποιούνται 
αποκλειστικά και μόνο από συνεργείο 

συντήρησης, το οποίο να διαθέτει την 
απαιτούμενη άδεια από την αρμόδια Διεύθυνση 

του Δήμου υπαγωγής του, να έχει καταχωρηθεί 

στο μητρώο συντήρησης που τηρεί η αρμόδια 
Υπηρεσία (Δ/νση Τοπικής Οικονομίας – Τμήμα 

Αδειοδοτήσεων και Εμπορικών Δραστηριοτήτων, 
εφόσον πρόκειται για τον Δήμο Πατρέων) και να 

διαθέτει τα κατάλληλα όργανα, μέσα και 

προσωπικό. 

ΝΑΙ 

  

2 Το συνεργείο συντήρησης ανελκυστήρων που θα 

διαθέσει ο Ανάδοχος στο νοσοκομείο να 
αποτελείται τουλάχιστον από έναν ηλεκτρολόγο 

Δ’ ειδικότητας. Κατά την διάρκεια συντήρησης 

των ανελκυστήρων, ο Ανάδοχος να υποβάλει στο 
νοσοκομείο, τα στοιχεία του συνεργείου ή των 

ΝΑΙ 
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συνεργείων συντήρησης με τα στοιχεία των 

μελών του συνεργείου (ονοματεπώνυμο, άδειες), 
καθώς και τα στοιχεία του υπεύθυνου συντηρητή, 

με την δέσμευση ότι αυτός προΐσταται το πολύ σε 

(3) τρία συνεργεία συντήρησης. Σε περίπτωση 
αλλαγής των μελών των συνεργείων συντήρησης 

που διατίθενται στο νοσοκομείο, ο Ανάδοχος 
δεσμεύεται να ενημερώνει το νοσοκομείο 

εγγράφως και να καταθέτει τις απαιτούμενες 
άδειες των μελών των συνεργείων. Ο Ανάδοχος 

δεσμεύεται ότι τα κινητά συνεργεία συντήρησης 

που διαθέτει στο νοσοκομείο πραγματοποιούν την 
συντήρηση το πολύ διακοσίων σαράντα (240) 

ανελκυστήρων. 

3 Ο υπεύθυνος συντηρητής υποχρεούται κατά την 
ανάληψη της συντήρησης να παραδίδει 

επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας του 
συνεργείου συντήρησης που έχει εκδοθεί επ΄ 

ονόματι του στο νοσοκομείο. 

ΝΑΙ 

  

4 Σε περίπτωση παραίτησης ή αλλαγής του 
υπεύθυνου συντήρησης, είναι απαραίτητο, εκτός 

από τις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις του 
υπεύθυνου συντηρητή και του νόμιμου 

εκπρόσωπου του νοσοκομείου, να υποβληθεί 

στην οικεία Υπηρεσία του Δήμου που υπάγεται 
κάθε συντηρούμενος ανελκυστήρας από τον νέο 

συντηρητή, κατάσταση συντηρούμενων από 
αυτόν ανελκυστήρων καθώς και το τακτικό 

πρόγραμμα συντηρήσεων, ώστε να εξασφαλίζεται 
η απαίτηση του ορίου της συντήρησης μέχρι 

διακοσίων σαράντα (240) ανελκυστήρων. 

ΝΑΙ 

  

 ΕΜΠΕΙΡΙΑ    

1 Λόγω του μεγέθους και της κρισιμότητας του 

χώρου και του εξοπλισμού, οι διαγωνιζόμενοι 
προκειμένου να γίνουν δεκτοί στον διαγωνισμό 

πρέπει να πληρούν ένα ελάχιστο επίπεδο 
εμπειρίας και αξιοπιστίας που θα διαπιστώνεται με 

την προσκόμιση των παρακάτω: 

o Κατάλογος εργασιών - υπηρεσιών 
συντήρησης και επισκευής ανελκυστήρων 

που έχουν εκτελεσθεί κατά την 
προηγούμενη πενταετία, συνοδευόμενος 

από βεβαιώσεις ορθής εκτέλεσης 

εργασιών. Οι βεβαιώσεις αυτές θα 
αναφέρουν το ποσό, το χρόνο, τον τόπο 

εκτέλεσης των εργασιών και υπηρεσιών 
συντήρησης και επισκευών και θα 

προσδιορίζουν αν πραγματοποιήθηκαν 
εμπρόθεσμα και σύμφωνα με τους 

κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. 

o Δύο (2) τουλάχιστον μεγάλες 
συμβάσεις συντήρησης ανελκυστήρων 

(τουλάχιστον πέντε (5) ανελκυστήρες 
ανά σύμβαση) σε κτίρια με υψηλή 

ΝΑΙ 
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διακίνηση κοινού – μέσα μεταφοράς, 

αεροδρόμια, νοσοκομεία, 
πολυκαταστήματα κ.λπ. Η συντήρηση 

των ανελκυστήρων μπορεί να γίνεται στο 

πλαίσιο της ίδιας ή και ξεχωριστών 
συμβάσεων. Ο συνολικός ανά έτος 

αριθμός των συντηρούμενων 
ανελκυστήρων σε κτίρια με υψηλή 

διακίνηση κοινού – μέσα μεταφοράς, 
αεροδρόμια, νοσοκομεία, 

πολυκαταστήματα κ.λπ. να είναι 

τουλάχιστον 100. 
o Προφίλ και πελατολόγιο της 

εταιρείας. 
 

2 Οι συμμετέχοντες προτού την κατάθεση της 

προσφοράς τους θα πρέπει να λάβουν πλήρη και 
καλή γνώση των εγκαταστάσεων των 

ανελκυστήρων όλων των κτιρίων του ΓΝ Πατρών 
«Ο Άγιος Ανδρέας». Προς απόδειξη αυτού, ο κάθε 

υποψήφιος θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να 

προσκομίσει έγγραφη βεβαίωση υπογεγραμμένη 
και σφραγισμένη από τον Υποδιευθυντή της 

Τεχνικής Υπηρεσίας ή τον Προϊστάμενο του 
Τεχνικού Τμήματος, που να πιστοποιεί την 

ενημέρωσή του 

ΝΑΙ 

  

3 Επιπλέον των ανωτέρω, ο κάθε υποψήφιος 
ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει τα παρακάτω: 

o Υπεύθυνη δήλωση συμμόρφωσης με τις 
προϋποθέσεις που αναφέρονται στην 

Κ.Υ.Α.Φ.Α/9.2/ΟΙΚ.28425/ΦΕΚ 

2604/Β/2008,άρθρο 5, παρ.1,2,3 & 4. 
o Δήλωση Μηχανικού (Μηχανολόγου ή 

Ηλεκτρολόγου) με άδεια ασκήσεως 
επαγγέλματος από αρμόδια αρχή ή το 

αρμόδιο επιμελητήριο, ως υπεύθυνου του 

έργου για την διάρκεια ισχύος της 
σύμβασης εγγεγραμμένου στην δύναμη 

της εταιρείας. 
o Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου με την 

οποία θα δεσμεύεται ότι θα διαθέτει 

αποκλειστικά για τις ανάγκες του έργου, 
τεχνικούς με άδεια ηλεκτρολόγου Δ΄ 

κατηγορίας. 
o Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου με την 

οποία θα δεσμεύεται για ενέργειες από 
μέρους του για τη νόμιμη λειτουργία των 

ανελκυστήρων (πιστοποίηση και 

ανανέωση άδειας λειτουργίας τους – 
καταχώρηση στο μητρώο κ.λπ.) 

 

ΝΑΙ 

  

 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ     

1 Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει επί ποινή 
αποκλεισμού να κατέχει τα κάτωθι πιστοποιητικά 

ΝΑΙ   
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εν ισχύ, τα οποία και θα υποβάλλει σε 

επικυρωμένα αντίγραφα με την κατάθεση της 
τεχνικής προσφοράς του: 

1.1 Πιστοποιητικό EN ISO 9001:2008 – Σύστημα 

Διαχείρισης Ποιότητας για εργασίες συντήρησης 
και επισκευής ανελκυστήρων ή ισοδύναμο 

ΝΑΙ 
  

1.2 Πιστοποιητικό OHSAS 18001:2007 ή ΕΛΟΤ 

1801:2008 – Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και 
Ασφάλειας στην Εργασία ή ισοδύναμο. 

ΝΑΙ 
  

1.3 Πιστοποιητικό EN ISO 14001:2004 – Σύστημα 

Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ή ισοδύναμο 
ΝΑΙ   

2 Τα παραπάνω πιστοποιητικά θα πρέπει να έχουν 

εκδοθεί από ανεξάρτητο, διαπιστευμένο 
οργανισμό πιστοποίησης 

ΝΑΙ 
  

 ΛΟΙΠΑ    

1 Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η διάρκεια της 

σύμβασης προβλέπεται στο ένα (1) έτος.  
ΝΑΙ   

2 Το αντικείμενο των συντηρούμενων 
ανελκυστήρων μπορεί κατά τη διάρκεια της 

σύμβασης με απόφαση του νοσοκομείου 

μονομερώς να μειωθεί, εφόσον παύει η χρήση 
του κτιρίου ή μέρους αυτού ή γίνεται αλλαγή του 

φορέα αρμοδιότητάς του 

ΝΑΙ 

  

3 Σε περίπτωση παραίτησης του συνεργείου 

συντήρησης από τη συντήρηση των 

ανελκυστήρων, υποχρεούται να ενημερώνει 
εγγράφως, με συστημένη επιστολή είκοσι (20) 

τουλάχιστον ημέρες πριν από την παραίτηση, το 
νοσοκομείο, με Υπεύθυνη Δήλωση, την αρμόδια 

Διεύθυνση του Δήμου στον οποίο υπάγονται οι 

συντηρούμενοι ανελκυστήρες για την ενημέρωση 
του Μητρώου των συνεργείων συντήρησης. 

ΝΑΙ 

  

4 Σε κάθε περίπτωση ανάληψης της συντήρησης 
από νέο υπεύθυνο συντηρητή, θα πρέπει να 

παραδίδονται εγγράφως στο νοσοκομείο από τον 

απερχόμενο συντηρητή, όλοι οι απαραίτητοι 
κωδικοί και σχετικό υλικό για την λειτουργία των 

ανελκυστήρων ώστε να εξασφαλιστεί η 
απρόσκοπτη και ασφαλής λειτουργία αυτού. 

ΝΑΙ 

  

5 Το νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα λύσης της 

σύμβασης σε περίπτωση μη κάλυψης των 
αναγκών συντήρησης, ύστερα από διαγωνισμό σε 

κεντρικό ή περιφερειακό επίπεδο. 

ΝΑΙ 

  

6 Τέλος, στην περίπτωση που το νοσοκομείο δεν 
συμμορφώνεται με τις υποδείξεις του υπεύθυνου 

συντηρητή για επισκευές ή λήψη αναγκαίων 
μέτρων στους ανελκυστήρες και προκαλείται 

κίνδυνος για την ασφάλεια των χρηστών, αυτός 

υποχρεούται να διακόψει τη λειτουργία του εν 
λόγω ανελκυστήρα και ταυτόχρονα να 

ενημερώσει, αιτιολογώντας για τη διακοπή, το 
νοσοκομείο και την αρμόδια Διεύθυνση του 

Δήμου στον οποίο υπάγεται ο συντηρούμενος 

ανελκυστήρας, για να προβεί στον έλεγχο και στις 

ΝΑΙ 
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απαραίτητες ενέργειες. Επίσης, μπορεί να 

διακόπτει τη συνεργασία του με το νοσοκομείο 
και το νοσοκομείο να προβεί σε ανάθεση της 

συντήρησης των ανελκυστήρων σε άλλο 

υπεύθυνο συντηρητή. Σε περίπτωση που το 
νοσοκομείο δεν συμφωνεί με την εκτίμηση του 

συντηρητή, έχει το δικαίωμα να απευθυνθεί σε 
φορέα ελέγχου της επιλογής του ή σε ειδικό 

πραγματογνώμονα του Τεχνικού Επιμελητηρίου 
Ελλάδας, ο οποίος υποχρεούνται εντός 60 ημερών 

να γνωματεύσει τελεσίδικα για το θέμα που έχει 

προκύψει. Σε περίπτωση οριστικής διαφωνίας 
μεταξύ συντηρητή και νοσοκομείου, η διακοπή 

της συνεργασίας πρέπει να γίνει εντός είκοσι (20) 
ημερών από τη διαπίστωση αυτή. 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

 
  

1 Η συντήρηση των ανελκυστήρων να υλοποιείται 

δύο (2) φορές μηνιαίως σε τακτά χρονικά 

διαστήματα (περίπου ανά δεκαπέντε (15) ημέρες- 
όχι λιγότερο από δέκα (10) ημέρες και όχι 

περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες μεταξύ δύο 
διαδοχικών συντηρήσεων). Το πρόγραμμα των 

μηνιαίων συντηρήσεων θα πρέπει να 

ανακοινώνεται εγκαίρως στα αρμόδια όργανα της 
Υπηρεσίας και σε αυτό θα αναφέρονται οι ημέρες 

επίσκεψης, σε ποιους ανελκυστήρες θα 
πραγματοποιηθεί η συντήρηση και οι 

προγραμματισμένες εργασίες που θα 
εκτελεστούν. Το πρόγραμμα συντήρησης θα 

πρέπει να περιλαμβάνει εργασίες ελέγχου των 

ηλεκτρικών και μηχανικών διατάξεων ασφάλειας, 
καθώς και των υπόλοιπων εξαρτημάτων κάθε 

ανελκυστήρα, για εξακρίβωση και εκτίμηση 
ανασφαλούς λειτουργίας, στην οποία μπορεί να 

οδηγηθεί η εγκατάσταση του κάθε ανελκυστήρα 

εξαιτίας μιας φθοράς, βλάβης ή και απορρύθμισης 
των μηχανικών ή/και ηλεκτρικών διατάξεων 

ασφάλειας κα των λοιπών εξαρτημάτων αυτού, 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές της κείμενης 

νομοθεσίας και των κατασκευαστικών οίκων των 
εκάστοτε μερών των ανελκυστήρων. 

Επιπροσθέτως, να περιλαμβάνει όλα τα 

ενδεικνυόμενα μέτρα για την αποκατάσταση της 
πλήρους και ασφαλούς λειτουργίας των 

ανελκυστήρων με εξάλειψη των βλαβών, 
φθορών, ελλείψεων και των απορρυθμίσεων, 

καθώς επίσης τον καθαρισμό και τη λίπανση, 

όπου χρειάζεται όλων των εξαρτημάτων 
σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνικής και τις 

υποδείξεις των κατασκευαστών των εξαρτημάτων 
και των διατάξεων ασφάλειας. 

ΝΑΙ 

  

2 Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι να υποβάλουν πρόγραμμα 

τακτικών συντηρήσεων κατά την προσφορά τους 
ΝΑΙ   
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με ενδεικτικές ημέρες ανά μήνα στις οποίες 

προτίθενται να πραγματοποιούν τις απαιτούμενες 
τακτικές συντηρήσεις Οι περιοδικοί έλεγχοι για 

λόγους πρόληψης και συντήρησης για τους 

ανελκυστήρες θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα 
ακόλουθα: 

2.1 Λεπτομερή επιθεώρηση και έλεγχο όλων των 
τεχνικών διατάξεων των ανελκυστήρων (οπτικός 

και ακουστικός έλεγχος της κατάστασης και 

λειτουργίας των βαρούλκων και ρωστήρων, όπου 
είναι δυνατόν, κλείθρων θαλαμίσκου, 

συρματόσχοινων κ.λπ.), ιδιαίτερα δε των 
διατάξεων ασφαλείας και εν γένει κάθε 

εξαρτήματος ανήκοντος στην εγκατάσταση 

καθενός από τους ανελκυστήρες. 
Εξέταση των τοιχωμάτων του φρέατος, της 

οροφής και του πυθμένα 
Επιθεώρηση – ισοζυγισμός των ευθυντηρίων 

ράβδων (οδηγών). 
Επιθεώρηση των εύκαμπτων καλωδίων και των 

κουτιών σύνδεσης. 

Επιθεώρηση και καθαρισμό των διακοπτών 
ασφαλείας και προμανδάλωσης εντός των 

φρεατίων. 
Επιθεώρηση της συσκευής αρπάγης και της 

λειτουργίας του διακόπτη της 

Έλεγχος καλής λειτουργίας των διακοπτών 
τέρματος διαδρομής και του δαπέδου του 

θαλάμου. 
Έλεγχος καλής λειτουργίας των κουδουνιών 

κινδύνου. 
Έλεγχος καλής κατάστασης των συρματόσχοινων 

σε όλο το μήκος τους (έλεγχος για καταπόνηση ή 

φθορά), καθώς και εξέταση των σημείων 
πρόσδεσης των συρματόσχοινων πάνω στο 

θαλαμίσκο και στο αντίβαρο, αλλά και της 
ολίσθησής τους πάνω στην τροχαλία τριβής και 

του ρυθμιστή ταχύτητας. 

Έλεγχος της κατάστασης των φερμουϊτ των 
φρένων, καθώς και των πέδιλων ευθυντηρίων 

ράβδων. 
Λίπανση όλων των κινούμενων εξαρτημάτων του 

ανελκυστήρα. 

Έλεγχος της στάθμης του λαδιού και του κιβωτίου 
του ατέρμονα και πλήρωση με λάδι εάν αυτό 

απαιτηθεί. 
Ωμομέτρηση και έλεγχος όλων των ηλεκτρικών 

κυκλωμάτων για διαπίστωση τυχόν διαρροών ή 
άλλης βλάβης. 

Έλεγχος των επαφών των ηλεκτρονόμων και 

καλής λειτουργίας ανόδου – καθόδου των 
ορόφων. 

Έλεγχος των ασφαλειών των ηλεκτρικών πινάκων 
του ανελκυστήρα, του φωτισμού του θαλάμου 

ΝΑΙ 

  

ΑΔΑ: ΩΣΑ746906Λ-90Ξ





Γενικό Νοσοκομείο Πατρών αρ.διακ. 44/2020   52  

και του μηχανοστασίου. 

Εξέταση της λειτουργίας των ηλεκτρονόμων 
παρουσίας τάσης έναντι γης σε μεταλλικά μέρη 

(ρελέ διαφυγής) 

Έλεγχος της κονσόλας ελέγχου. 
Έλεγχος της προβλεπόμενης σήμανσης (οδηγίες 

χρήσεως, μέγιστος αριθμός επιβατών κ.λ.π.). 
Αντικατάσταση των φθαρμένων πινακίδων. 

Έλεγχος στεγανότητας και καλής λειτουργίας της 
μονάδας υδραυλικής πίεσης και ειδικότερα της 

υδραυλικής αντλίας και των βαλβίδων (Υδραυλικοί 

Ανελκυστήρες). 
Έλεγχος στεγανότητας σωληνώσεων, συνδέσμων 

και του εμβόλου του υδραυλικού κυκλώματος 
(Υδραυλικοί Ανελκυστήρες). 

Έλεγχος καλής λειτουργίας των θυρών θαλάμου, 

όπως φωτοκύτταρα, ράουλα, μοτέρ κ.λπ. και 
ευθυγράμμιση αυτών. Ιδιαίτερη προσοχή στα 

inverter των θυρών των θαλάμων των 
υδραυλικών ανελκυστήρων. 

Έλεγχος καλής λειτουργίας του εξαερισμού των 
θαλάμων των ανελκυστήρων. 

Έλεγχος και συντήρηση της έδρασης του 

θαλάμου του ανελκυστήρα, ο οποίος (θάλαμος) 
θα πρέπει να είναι στο ίδιο επίπεδο με τον όροφο. 

Σε περίπτωση διαρροής υδραυλικών λαδιών ή 
λαδιών του κιβωτίου του ατέρμονα, ο Ανάδοχος 

συντηρητής θα πρέπει να μεριμνήσει  για την 

άμεση αποκατάσταση της βλάβης, την συλλογή 
των λαδιών που έχουν διαρρεύσει και την ορθή 

διάθεση των αποβλήτων που θα προκύψουν, με 
δικά του μέσα και έξοδα, σύμφωνα με την 

κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία. 

Όταν κατά την διάρκεια των συντηρήσεων 
προκύπτουν επικίνδυνα απόβλητα π.χ. Υδραυλικά 

λάδια, λάδια του κιβωτίου του ατέρμονα κ.α., ο 
Ανάδοχος συντηρητής οφείλει να μεριμνήσει για 

την ορθή διάθεσή τους, με δικά του μέσα και 
έξοδα, σύμφωνα με την κείμενη περιβαλλοντική 

νομοθεσία. 

2.2 Λεπτομερή γενική συντήρηση, καθαρισμός χώρων 

και μηχανημάτων, λίπανση άμεση αποκατάσταση 
κάθε διαπιστούμενης βλάβης και άρση των 

διαπιστούμενων φθορών και ελλείψεων, για την 

ασφαλή και κανονική λειτουργία των 
ανελκυστήρων. Καθαρισμός των χώρων των 

μηχανοστασίων μία φορά ανά δύο μήνες. Ο 
Ανάδοχος συντηρητής θα πρέπει να διατηρεί τους 

χώρους των μηχανοστασίων και τα φρεάτια των 

ανελκυστήρων καθαρά, απαλλαγμένα από υλικά 
συντήρησης, παλιά ανταλλακτικά, σκουπίδια 

κ.λπ., καθώς και ασφαλισμένους (κλειδωμένοι 
όλοι οι χώροι). Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί στους 

σιδηρόδρομους των θαλάμων των ανελκυστήρων, 

ΝΑΙ 
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οι οποίοι συχνά δεν λειτουργούν σωστά από 

ακαθαρσίες που συσσωρεύονται. 

3 Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας ενός 

ανελκυστήρα να μη γίνεται συντήρηση κατά το 
διάστημα της διακοπής. Εφόσον παρέλθει χρονικό 

διάστημα μεγαλύτερο των δεκαπέντε (15) 
ημερών στην διακοπή λειτουργίας, πριν τεθεί σε 

λειτουργία, να πραγματοποιηθεί η τακτική 

συντήρηση του ανελκυστήρα. 

ΝΑΙ 

  

4 Η χρονική διάρκεια της συντήρησης κάθε 

ανελκυστήρα πρέπει να είναι τουλάχιστον 
σαράντα πέντε (45) λεπτά της ώρας ή όσο 

περισσότερο απαιτηθεί κατά την κρίση του 

συνεργείου συντήρησης. Ο επικεφαλής του 
συνεργείου συντήρησης να επιβλέπει αν 

εξαντλείται το παραπάνω χρονικό διάστημα. Το 
προσωπικό του νοσοκομείου διατηρεί το δικαίωμα 

να μην επιβεβαιώσει την ολοκληρωμένη 

συντήρηση του ανελκυστήρα σε κάθε περίπτωση 
που το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα δεν 

εξαντλείται. Σε περίπτωση που αποδεδειγμένα δεν 
πραγματοποιούνται, από παράλειψη του 

συντηρητή οι ελάχιστες συντηρήσεις που 
προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και την 

ισχύουσα σύμβαση μεταξύ του νοσοκομείου και 

του Αναδόχου για κάθε συγκεκριμένο τύπο 
ανελκυστήρα, ή δεν τηρείται η ελάχιστη χρονική 

διάρκεια της συντήρησης των σαράντα πέντε 
λεπτών της ώρας, το νοσοκομείο μπορεί να 

αναφέρεται στην αρμόδια υπηρεσία που έχει 

εκδώσει την άδεια του συνεργείου συντήρησης 
και το έχει εγγεγραμμένο στο Μητρώο που τηρεί. 

Για την εξασφάλιση σωστής και υπεύθυνης 
εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης του κάθε 

ανελκυστήρα, ο υπεύθυνος συντηρητής του 

συνεργείου ή των συνεργείων να πραγματοποιεί 
τους σχετικούς ελέγχους συντήρησης κάθε τρεις 

(3) μήνες (το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα 
μεταξύ δυο διαδοχικών συντηρήσεων από τον 

υπεύθυνο συντηρητή) και να ενημερώνει στην 
αντίστοιχη θέση το βιβλιάριο συντήρησης του 

κάθε ανελκυστήρα. 

ΝΑΙ 

  

5 Καθ’ όλη τη διάρκεια της συντήρησης, ο 
συντηρητής να τοποθετεί στον ανελκυστήρα τη 

σχετική σήμανση. 
ΝΑΙ 

  

6 Κατά τη διάρκεια της σύμβασης, και κατόπιν 
συνεννόησης με την Τεχνική Υπηρεσία του Γ.Ν. 

Πατρών, ο Ανάδοχος να προβεί σε έλεγχο μη 
ύπαρξης αστοχιών (φυσαλίδες, ρωγμές) σε άξονες 

των μηχανών αφού αυτός εδράζεται σε 3 

κουζινέτα. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να 
υποβληθεί διαδικασία ελέγχου καθώς και 

μετρητικά όργανα και εξοπλισμός που θα πρέπει 
να διαθέτει ο Ανάδοχος για την εκτέλεση των 

ΝΑΙ 
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συγκεκριμένων ελέγχων στους κινητήριους 

μηχανισμούς των ανελκυστήρων του κτιρίου. Επί 
ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να διαθέτει 

αποδεδειγμένα στην κατοχή του σχετική διάταξη 

ελέγχου αστοχίας άξονα και να μπορεί να 
αποδείξει ότι στις διαδικασίες της εταιρείας του 

περιλαμβάνονται οι σχετικοί έλεγχοι. Για το λόγο 
αυτό θα πρέπει να καταθέσει στοιχεία που να 

αποδεικνύουν  την διενέργεια παρόμοιων ελέγχων 
από πιστοποιημένους Μηχανικούς σε κτίρια που 

ήδη συντηρεί με σχετικές βεβαιώσεις των 

ιδιοκτητών των κτιρίων αυτών. Επίσης στην 
προσφορά του ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει 

να αναφέρει το σειριακό αριθμό της συσκευής 
που διαθέτει, την οποία και θα πρέπει να 

παρουσιάσει κατά την ανάληψη των καθηκόντων 

του ενώπιον των επιβλεπόντων. 

7 Επιπλέον, μία φορά κατά τη διάρκεια της 

σύμβασης, να γίνει δοκιμή καλής λειτουργίας του 
συστήματος της ασφαλιστικής πέδης (αρπάγης) 

των ανελκυστήρων. 

ΝΑΙ 

  

8 ο Ανάδοχος συντηρητής υποχρεούται εντός τριών 
μηνών από την ανάληψη των καθηκόντων του να 

εκπαιδεύσει το προσωπικό που θα του υποδείξει 

το νοσοκομείο στα παρακάτω: 
Ειδικά σήματα συναγερμού ανελκυστήρα. 

Μετακίνηση θαλάμου ανελκυστήρα χειροκίνητα 
έως την πλησιέστερη στάση. 

Άνοιγμα πόρτας και απεγκλωβισμός ατόμων. 
Ανάγνωση μηνυμάτων βλαβών στους πίνακες 

ανελκυστήρα. 

Όποιο άλλο θέμα ζητηθεί στην πορεία και άπτεται 
του καλού χειρισμού και του απεγκλωβισμού 

ατόμων από τον ανελκυστήρα. 

ΝΑΙ 

  

 ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ    

1 Πάσης φύσεως υλικά (αναλώσιμα και 

ανταλλακτικά) που θα χρησιμοποιούνται να είναι 
ποιότητας εφάμιλλης ή καλύτερης των 

εγκατεστημένων, να διαθέτουν τις προδιαγραφές 

που ο κατασκευαστικός οίκος των επιμέρους 
συστατικών μερών των ανελκυστήρων ορίζει, τις 

απαιτούμενες πιστοποιήσεις από την κείμενη 
εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και κανονισμούς 

περί εγκαταστάσεων, ώστε να επιτυγχάνεται η 

βέλτιστη συνεργασία με τα υφιστάμενα και να 
διατηρείται η αξιοπιστία του εξοπλισμού σε υψηλό 

επίπεδο. 

ΝΑΙ 

  

2 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διατηρεί στοκ 
ανταλλακτικών όλων των ειδών και πάσης 

φύσεως όπως μοτέρ, συρματόσχοινα, 
ηλεκτρονικές κάρτες, θυρίστορς, κ.λπ. ούτως 

ώστε να μπορεί να αντιμετωπιστεί το δυνατόν 
γρηγορότερα η βλάβη του ανελκυστήρα κι έτσι να 

ελαχιστοποιείται ο χρόνος ακινητοποίησης του 

ΝΑΙ 
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ανελκυστήρα. 

 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ    

1 Ο υπεύθυνος συντηρητής είναι υπεύθυνος για την 

τήρηση και ενημέρωση του βιβλιαρίου του κάθε 
ανελκυστήρα. Στο βιβλιάριο συντήρησης του 

κάθε ανελκυστήρα πρέπει να καταχωρούνται όλες 

οι σημαντικές ενέργειες επί του ανελκυστήρα 
(έλεγχοι, συντήρηση, μεταβολές στη συντήρηση, 

μετατροπές, ατυχήματα, υποδείξεις του 
συντηρητή προς το νοσοκομείο και κάθε άλλη 

σχετική λεπτομέρεια για την παρακολούθηση του 
ιστορικού του ανελκυστήρα). Τα βιβλιάρια 

συντήρησης των ανελκυστήρων να παραμένουν 

στο Τεχνικό Τμήμα του νοσοκομείου. Το 
περιεχόμενο του κάθε βιβλιαρίου αποτελεί ευθύνη 

του συντηρητή. Ο υπεύθυνος συντηρητής να 
παρίσταται και να ενημερώνει το βιβλιάριο 

συντήρησης σε όλες τις περιπτώσεις 

αποκατάστασης σοβαρών βλαβών, 
αντικατάστασης και αλλαγής εξαρτημάτων και 

στοιχείων του κάθε ανελκυστήρα. 

ΝΑΙ 

  

2 Ο υπεύθυνος συντηρητής των ανελκυστήρων 

οφείλει να διατηρεί: 

(α) Βιβλίο – μητρώο των ανελκυστήρων 
σελιδοποιημένο και θεωρημένο από την αρμόδια 

Υπηρεσία στην περιοχή της οποίας υπάγεται η 
έδρα του συντηρητή, στο οποίο να αναγράφονται 

τα στοιχεία κάθε ανελκυστήρα, ο αριθμός των 

στάσεων και το είδος του κτιρίου, του οποίου 
αναλαμβάνεται ή διακόπτεται η συντήρηση 

(αριθμός φακέλου της Υπηρεσίας, αριθμός άδειας, 
φορέας ελέγχου, αριθμός καταχώρησης, πλήρη 

διεύθυνση κτιρίου)  
(β) βιβλίο – ημερολόγιο καταχώρησης των 

συντηρήσεων σελιδοποιημένο και θεωρημένο ως 

ανωτέρω στο οποίο καταχωρούνται οι 
πραγματοποιούμενες κάθε μέρα συντηρήσεις 

ΝΑΙ 

  

 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 
ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΩΝ 

 
  

1 Σύμφωνα με το άρθρο 10 της ΚΥΑ 

Φ.Α./9.2/ΟΙΚ.28425 (ΦΕΚ 2604/Β/22.12.2008), οι 
περιοδικοί έλεγχοι και οι δοκιμές 

πραγματοποιούνται στα πλαίσια επιβεβαίωσης της 

καλής κατάστασης και λειτουργίας των 
ανελκυστήρων από τους αναγνωρισμένους φορείς 

ελέγχου ανελκυστήρων, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 9 της σχετικής ΚΥΑ. Περιλαμβάνουν όλες 

τις δοκιμές και τους ελέγχους που διενεργούνται 

κατά την πρώτη εγκατάσταση του ανελκυστήρα, 
όπως αυτοί προβλέπονταν κατά το χρόνο 

εγκατάστασής τους, εκτός από τη χρήση 
δοκιμαστικών βαρών και επαναλαμβάνονται για 

ανελκυστήρες σε νοσοκομεία κάθε έτος. 

ΝΑΙ 
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2 Στο πλαίσιο της ετήσιας συντήρησης, θα πρέπει 

να ανανεωθούν και τα πιστοποιητικά των 
ανελκυστήρων και να εκδοθούν νέα, με ευθύνη 

και κόστος του Αναδόχου συντηρητή. Ο 

υπεύθυνος συντηρητής οφείλει να παρίσταται 
κατά τον περιοδικό έλεγχο των ανελκυστήρων και 

να συνδράμει στη διεξαγωγή του. 

ΝΑΙ 

  

3 Ο υπεύθυνος συντηρητής υποχρεούται να 

ενημερώνει εγγράφως το νοσοκομείο για την 

υποχρέωσή του να αναθέσει τον έλεγχο (αρχικό, 
περιοδικό, τακτικό, μετά από ατύχημα, μετά από 

σοβαρές τροποποιήσεις ή αντικαταστάσεις 
στοιχείων, εξαρτημάτων, μηχανισμών ή και 

χρήσης του ανελκυστήρα) σε αναγνωρισμένο 

φορέα ελέγχου ανελκυστήρων. 

ΝΑΙ 

  

4 Ο υπεύθυνος συντηρητής του ανελκυστήρα 

υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως το 
νοσοκομείο, τρεις (3) μήνες πριν τη λήξη της 

προθεσμίας, για την διενέργεια του αρχικού ή 

περιοδικού ελέγχου. 

ΝΑΙ 

  

 ΈΚΤΑΚΤΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ – ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ 
ΒΛΑΒΩΝ – ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 
  

1 Ο Ανάδοχος συντηρητής θα πρέπει να 
γνωστοποιεί την Τεχνική Υπηρεσία ή / και την 

Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης για 
οποιαδήποτε φθορά παρατηρήσει κατά την 

συντήρηση. Ο συντηρητής είναι υπεύθυνος για 

την αποκατάσταση κάθε βλάβης που προκύπτει 
από αμέλειά του και για την μη έγκαιρη αναφορά 

της. 

ΝΑΙ 

  

2 Ο Ανάδοχος συντηρητής υποχρεούται να 
προσέρχεται για τον έκτακτο έλεγχο ή/και την 

αποκατάσταση βλάβης ανελκυστήρα μετά από 
σχετική κλήση του ΑΜΕΣΑ, εντός το πολύ μίας (1) 

ώρας από την κλήση του οποιαδήποτε ημέρα και 
ώρα. 

ΝΑΙ 

  

3 Η κλήση του Ανάδοχου συντηρητή για τον 

έκτακτο έλεγχο/αποκατάσταση βλάβης θα 
πραγματοποιείται τηλεφωνικά από ορισμένο από 

το νοσοκομείο προσωπικό του κατά την εκάστοτε 

βάρδια. 

ΝΑΙ 

  

4 Ο Ανάδοχος συντηρητής υποχρεούται να ορίσει 

εγγράφως σταθερό τηλέφωνο, fax και κινητό 
τηλέφωνο για επικοινωνία όλο το 24ωρο όλες τις 

ημέρες του έτους. Σε κάθε περίπτωση αλλαγής 

τηλεφώνου ή fax πρέπει να ενημερωθεί αμέσως 
και εγγράφως το νοσοκομείο. Επιπλέον, ο 

Ανάδοχος συντηρητής υποχρεούται να ορίσει 
ονομαστικά συγκεκριμένα άτομα επικοινωνίας με 

το νοσοκομείο. 

ΝΑΙ 

  

5 Σε κάθε τακτή ή έκτακτη επιθεώρηση του 
ανελκυστήρα από τον συντηρητή ή ειδικού αυτού 

συνεργείου και πριν την έναρξη αυτής 
ΝΑΙ 
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υποχρεούνται ο επικεφαλής του συνεργείου να 

ειδοποιεί τον από το νοσοκομείο ορισθέντα 
τεχνικό ή υπάλληλο για να παρακολουθεί την 

επιθεώρηση. 

Σε κάθε περίπτωση που η λειτουργία του 
ανελκυστήρα κριθεί επικίνδυνη για την ασφάλεια 

των χρηστών του, ο Ανάδοχος συντηρητής είναι 
υποχρεωμένος να διακόπτει τη λειτουργία του και 

να τοποθετεί, μέχρι την ολοκλήρωση της 
επισκευής σε όλες τις θύρες του ανελκυστήρα, 

πινακίδα με τίτλο: ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝΔΥΝΟΣ Ο 

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ – DANGER: 
THE ELEVATOR IS OUT OF ORDER. 

6 Το μέγιστο ανεκτό όριο βλαβών ανά ανελκυστήρα 

τίθεται στις τρεις (3) βλάβες ανά εβδομάδα. Αν 
κατά την κρίση του νοσοκομείου, οι βλάβες των 

ανελκυστήρων υπερβούν το μέγιστο ανεκτό όριο 
βλαβών ανά ανελκυστήρα ανά εβδομάδα όπως 

ορίζεται σε επόμενο όρο σε σημείο που να 
παρεμποδίζεται η κανονική λειτουργία του 

νοσοκομείου, τότε ο ανάδοχος συντηρητής 

υποχρεούται να διαθέσει μόνιμα στο νοσοκομείο 
τεχνικό με τα απαιτούμενα προσόντα για τις ώρες 

07:00-15:00 των εργάσιμων ημερών και για όσο 
χρονικό διάστημα κρίνει το νοσοκομείο με δαπάνη 

του ανάδοχου συντηρητή. 

ΝΑΙ 

  

7 Ο υπεύθυνος συντηρητής υποχρεούται να 
παρίσταται μετά από έγγραφη κλήση του κατά τη 

διενέργεια έκτακτων ελέγχων στα πλαίσια 
καταγγελιών ή ατυχημάτων. 

ΝΑΙ 

  

8 Ο υπεύθυνος συντηρητής οφείλει να μεριμνά και 

να ενημερώνει εγγράφως το νοσοκομείο για τις 
απαραίτητες επισκευές και τη λήψη αναγκαίων 

μέτρων 

 

  

9 Ο Ανάδοχος συντηρητής έχει αποκλειστικά την 
ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα οφείλεται σε 

ελλιπή συντήρηση, ελλιπή λήψη όλων των 

απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας και χρήση 
υλικών μειωμένης ποιότητας σε σχέση με τα 

προδιαγραφόμενα των συντηρούμενων 
ανελκυστήρων. 

ΝΑΙ 

  

10 Το νοσοκομείο δεν μπορεί να αναθέτει την 

επισκευή ή λοιπές εργασίες στον ανελκυστήρα σε 
άλλα πρόσωπα εκτός του υπεύθυνου συντηρητή.  

ΝΑΙ 
  

11 Εύλογο μέγιστο χρονικό διάστημα για την 

αποκατάσταση της βλάβης θεωρούνται οι δύο (2) 
ημέρες τόσο για τα κτίρια του νοσοκομείου που 

διαθέτουν εν λειτουργία ασθενοφόρο 
ανελκυστήρα όσο και για κτίρια που δεν 

διαθέτουν εν λειτουργία ασθενοφόρο 
ανελκυστήρα. 

ΝΑΙ 

  

12 Σε περίπτωση παρέκκλισης από τα ανωτέρω 

χρονικά διαστήματα από τον ανάδοχο συντηρητή, 
το νοσοκομείο έχει δικαίωμα να αναθέσει την 

ΝΑΙ 
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αποκατάσταση της βλάβης σε άλλο συντηρητή 

και η δαπάνη να επιβαρύνει αποκλειστικά τον 
ανάδοχο συντηρητή. 

13 Εάν η παραπάνω παράβαση συμβεί περισσότερες 

από τρεις φορές (3) σε διάστημα έξι (6) μηνών, 
τότε το νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να 

κηρύξει έκπτωτο το συντηρητή-ανάδοχο με 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και να 

προχωρήσει σε διαδικασίες ανάθεσης της 

συντήρησης των ανελκυστήρων σε άλλο 
συνεργείο. 

ΝΑΙ 

  

14 Ο Ανάδοχος συντηρητής, μετά από κάθε 

συντήρηση ή/και επισκευή να συντάσσει και να 
παραδίδει υπογεγραμμένο (ονοματεπώνυμο και 

υπογραφή) Δελτίο Εργασιών – Επιθεωρήσεων, με 
λεπτομερή περιγραφή των εργασιών που 

πραγματοποιήθηκαν και των υλικών που 
χρησιμοποιήθηκαν στην Τεχνική Υπηρεσία του 

νοσοκομείου 

ΝΑΙ 

  

 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

 
  

1 Ο ανάδοχος συντηρητής είναι αποκλειστικά 

υπεύθυνος να λάβει όλα τα μέτρα υγιεινής και 
ασφάλειας που απαιτούνται για την ασφάλεια του 

προσωπικού του, του προσωπικού του 
νοσοκομείου και των παρευρισκόμενων στους 

χώρους (νοσηλευόμενοι και επισκέπτες) όπου 

γίνονται οι εργασίες της σύμβασης. Ο Ανάδοχος 
συντηρητής είναι υπεύθυνος αστικά και ποινικά 

για κάθε ατύχημα που μπορεί να συμβεί στο 
προσωπικό του και σε κάθε τρίτο στα πλαίσια της 

λειτουργίας και εργασιών 
συντήρησης/επισκευής/αναβάθμισης των 

ανελκυστήρων. Για το λόγο αυτό ο υπεύθυνος 

Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να 
ασφαλίσει τους ανελκυστήρες σε ασφαλιστική 

εταιρεία για ατυχήματα ύψους τουλάχιστον 
3.000.000€ ανά περιστατικό, έτσι ώστε η 

Υπηρεσία να καλύπτεται από κάθε κίνδυνο 

προερχόμενο από αστική ευθύνη προς τρίτους μη 
εξαιρουμένων και των υπαλλήλων της Υπηρεσίας. 

ΝΑΙ 

  

2 Ο ανάδοχος συντηρητής ευθύνεται για 

οποιαδήποτε βλάβη ή φθορά στις εγκαταστάσεις 
του νοσοκομείου οφείλεται στην πλημμελή 

εκτέλεση των εργασιών του. 

ΝΑΙ 

  

3 Ο ανάδοχος συντηρητής είναι αποκλειστικά 

υπεύθυνος για την ασφάλιση του προσωπικού 

του. 
ΝΑΙ 

  

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 
  

1 Στον προτεινόμενο προϋπολογισμό 
περιλαμβάνεται το κόστος των υλικών 

(αναλωσίμων και ανταλλακτικών) και των 
ΝΑΙ 
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εργασιών που απαιτούνται για την απαιτούμενη 

από την κείμενη νομοθεσία συντήρηση των 
ανελκυστήρων Των κτιρίων του Γ. Ν. Πατρών «Ο 

Άγιος Ανδρέας» (Πίνακας 1) με βάση τις 

προδιαγραφές των κατασκευαστικών τους οίκων, 
καθώς και την αποκατάσταση βλαβών για την 

πλήρη, συνεχή και καλή λειτουργία των 
ανελκυστήρων. 

2 Το νοσοκομείο επιβαρύνεται οικονομικά επιπλέον 

του ποσού της σύμβασης ετήσιας συντήρησης 
μόνο κατά τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

o Περιπτώσεις μη ενδεδειγμένης χρήσης των 
ανελκυστήρων, φυσικών καταστροφών, 

επεμβάσεων από μη εξουσιοδοτημένα 

πρόσωπα ή βανδαλισμό. Στις περιπτώσεις 
αυτές, ο υπεύθυνος συντηρητής να υποβάλει 

τεχνική έκθεση αιτιολόγησης της βλάβης, 
καθώς και τεχνική και οικονομική προσφορά 

για την αποκατάστασή της. Η αποδοχή της 
ύπαρξης περίπτωσης μη ενδεδειγμένης 

χρήσης, φυσικής καταστροφής, επέμβασης 

από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα ή 
βανδαλισμό, θα πραγματοποιείται από 

επιτροπή ορισμένη από το νοσοκομείο. Η 
επίλυση οποιασδήποτε διαφωνίας θα 

πραγματοποιείται από ανεξάρτητο 

πιστοποιημένο φορέα ελέγχου ή το ΤΕΕ 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  

o Περιπτώσεις αναβάθμισης-τροποποίησης 
εγκαταστάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές, 

απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη 
σχετικής εισήγησης από το Τεχνικό Τμήμα του 

νοσοκομείου και οι κατά τον νόμο διαδικασίες. 

ΝΑΙ 

  

3 Σε περίπτωση χρέωσης του νοσοκομείου, οι 
εργασίες να υλοποιούνται μόνο έπειτα από 

έγγραφη εντολή/παραγγελία της Διοίκησης του 

νοσοκομείου. 

ΝΑΙ 

  

4 Σε περίπτωση αδυναμίας αποκατάστασης βλάβης 

από τον ανάδοχο συντηρητή, το νοσοκομείο έχει 

δικαίωμα να αναθέσει την αποκατάσταση της 
βλάβης σε άλλο συντηρητή και η δαπάνη να 

επιβαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο συντηρητή. 

ΝΑΙ 

  

5 Για τις ημέρες μη-λειτουργίας του κάθε 

ανελκυστήρα ο συντηρητής δεν δικαιούται 

αμοιβής. 
ΝΑΙ 

  

6 Οποιαδήποτε παρέκκλιση του συντηρητή από 

τους όρους της σύμβασης ή τις υποδείξεις του 

νοσοκομείου (ή του φορέα διαιτησίας σε 
περίπτωση διαφωνίας), τότε κηρύσσεται 

έκπτωτος με απόφαση Δ.Σ. του νοσοκομείου. Σε 
αυτή την περίπτωση η εγγυητική επιστολή του 

Αναδόχου πίπτει υπέρ του Ιδρύματος ως ποινικής 
ρήτρα. Σε περίπτωση που ανατεθεί η συντήρηση 

ή εκτέλεση εργασιών, για το υπόλοιπο χρονικό 

ΝΑΙ 
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διάστημα σε άλλον συντηρητή, τότε η διαφορά 

τιμής επιβαρύνει τον έκπτωτο συντηρητή. 

7 Σε περίπτωση περισσότερων από τρεις (3) βλάβες 
την εβδομάδα για έναν ανελκυστήρα, θα γίνεται 

παρακράτηση του μηνιαίου μισθώματος κατά 
εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) στο ποσό που 

αντιστοιχεί στη συντήρησή του. 

ΝΑΙ 

  

8 Η οικονομική προσφορά των υποψήφιων 
συντηρητών να περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

1. Προσφερόμενη τιμή συντήρησης ανά μήνα 
ανά ανελκυστήρα στην οποία να  

περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες και τα 

υλικά (αναλώσιμα και ανταλλακτικά) για την 
τακτική και έκτακτη συντήρηση-επιθεώρηση 

ανελκυστήρα, καθώς και την αποκατάσταση 
βλαβών (προληπτικά και επανορθωτικά) για 

την πλήρη, ορθή και αδιάλειπτη λειτουργία 
των ανελκυστήρων. Στην δαπάνη δεν 

περιλαμβάνονται βλάβες που προκύπτουν 

από μη ενδεδειγμένη χρήση ανελκυστήρων, 
φυσικές καταστροφές, επεμβάσεις από μη 

εξουσιοδοτημένα πρόσωπα ή βανδαλισμό. 
2. Τιμοκατάλογο χρέωσης υλικών και εργασιών 

για βλάβες που προκύπτουν από μη-

ενδεδειγμένη χρήση, φυσικές καταστροφές, 
επεμβάσεις από μη εξουσιοδοτημένα 

πρόσωπα, βανδαλισμό ή αναβάθμιση και 
χρεώνουν το νοσοκομείο. 

ΝΑΙ 

  

9 Οι τιμές της οικονομικής προσφοράς είναι 

δεσμευτικές για όλο το χρονικό διάστημα της 
σύμβασης και τυχόν παρατάσεις αυτής. 

ΝΑΙ 
  

 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

 
  

1 Δήλωση αποδοχής ανεπιφύλακτα όλων των όρων 

των προδιαγραφών 
ΝΑΙ   

2 Άδεια εργασιών συντήρησης της εταιρείας από 
την αρμόδια Διεύθυνση του Δήμου υπαγωγής της 

ΝΑΙ   

3 Αντίγραφα των αδειών του προσωπικού και ειδικά 

του υπευθύνου του συνεργείου συντήρησης. 
Υποχρεωτική είναι η παρουσία ενός ηλεκτρολόγου 

Δ’ ειδικότητας. 

ΝΑΙ 

  

4 Κατάλογος εργασιών - υπηρεσιών συντήρησης και 

επισκευής ανελκυστήρων που έχουν εκτελεσθεί 

κατά την προηγούμενη πενταετία, συνοδευόμενος 
από βεβαιώσεις ορθής εκτέλεσης εργασιών. Στις 

βεβαιώσεις να αναφέρονται το ποσό, ο χρόνος, ο 
τόπος εκτέλεσης των εργασιών και υπηρεσιών 

συντήρησης και επισκευών και θα προσδιορίζεται 

εάν αυτές πραγματοποιήθηκαν εμπρόθεσμα και 
σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της 

επιστήμης. 

ΝΑΙ 

  

5 Δύο (2) τουλάχιστον μεγάλες συμβάσεις 
συντήρησης ανελκυστήρων (τουλάχιστον πέντε 

ΝΑΙ   
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(5) ανελκυστήρες ανά σύμβαση) σε κτίρια με 

υψηλή διακίνηση κοινού – μέσα μεταφοράς, 
αεροδρόμια, νοσοκομεία, πολυκαταστήματα κ.λπ. 

Η συντήρηση των ανελκυστήρων μπορεί να 

γίνεται στο πλαίσιο της ίδιας ή και ξεχωριστών 
συμβάσεων. Ο συνολικός ανά έτος αριθμός των 

συντηρούμενων ανελκυστήρων σε κτίρια με 
υψηλή διακίνηση κοινού – μέσα μεταφοράς, 

αεροδρόμια, νοσοκομεία, πολυκαταστήματα κ.λπ. 
να είναι τουλάχιστον 100. 

6 Προφίλ και πελατολόγιο της εταιρείας ΝΑΙ   

7 Βεβαίωση πλήρους και καλής γνώσης των 

εγκαταστάσεων των ανελκυστήρων του ΓΝ 

Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας» από τον 
υποδιευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας του 

Νοσοκομείου ή από τον πρ/νο του Τεχνικού 
Τμήματος.. 

ΝΑΙ 

  

8 Υπεύθυνη δήλωση συμμόρφωσης με τις 

προϋποθέσεις που αναφέρονται στην 
Κ.Υ.Α.Φ.Α/9.2/ΟΙΚ.28425/ΦΕΚ604/Β/2008,άρθρο 

5, παρ.1,2,3 & 4 

ΝΑΙ 

  

9 Δήλωση Μηχανικού (Μηχανολόγου ή 
Ηλεκτρολόγου) με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος 

από αρμόδια αρχή ή το αρμόδιο επιμελητήριο, ως 
υπεύθυνου του έργου για την διάρκεια ισχύος της 

σύμβασης εγγεγραμμένου στην δύναμη της 

εταιρείας. 

ΝΑΙ 

  

10 Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου με την οποία 

θα δεσμεύεται ότι θα διαθέτει αποκλειστικά για τις 
ανάγκες του έργου, τεχνικούς με άδεια 

ηλεκτρολόγου Δ΄ κατηγορίας. 

ΝΑΙ 

  

11 Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου με την οποία 
θα δεσμεύεται για ενέργειες από μέρους του για 

τη νόμιμη λειτουργία των ανελκυστήρων 

(πιστοποίηση και ανανέωση άδειας λειτουργίας 
τους – καταχώρηση στο μητρώο κ.λπ.) 

ΝΑΙ 

  

12 Επικυρωμένα αντίγραφα των ακόλουθων 
πιστοποιητικών εν ισχύ από διαπιστευμένο, 

ανεξάρτητο φορέα: 

Πιστοποιητικό συστήματος ποιότητας EN ISO 
9001:2008 ή ισοδύναμο 

Πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης Ασφάλειας 
& Υγείας στην εργασία OHSAS 18001:2007 ή 

ισοδύναμο 

Πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης 
περιβάλλοντος EN ISO 14001:2004 ή ισοδύναμο 

ΝΑΙ 

  

13 Αντίγραφο επίσημης κατάστασης 

απασχολούμενου προσωπικού του τελευταίου 
έτους. 

ΝΑΙ 
  

14 Υπεύθυνη Δήλωση ότι διαθέτει (α) μόνιμη έδρα 
με αυτόματο τηλεφωνητή για αναγγελία βλαβών 

ολόκληρο το 24ωρο, η οποία να αναφέρεται, και 

να είναι εντός του Δήμου Πατρέων και (β) 
κατάλληλο χώρο και εξοπλισμό από όργανα και 

ΝΑΙ 
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εργαλεία που απαιτούνται για την εκτέλεση των 

συντηρήσεων και ελέγχων (ΦΕΚ 2604/Β/22-12-
2008) 

15 Υπεύθυνη δήλωση ότι τα υλικά (αναλώσιμα και 

ανταλλακτικά) και οι μέθοδοι που θα χρησιμοποιεί 
κατά τη συντήρηση και την προληπτική και 

επανορθωτική επισκευή βλαβών θα είναι 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές των 

κατασκευαστικών οίκων των ανελκυστήρων και 

σε καμία περίπτωση δεν θα πραγματοποιείται 
τροποποίηση της εγκατάστασης ή ιδιοκατασκευή 

(‘πατέντα’) πέραν του κατασκευαστικού οίκου 

ΝΑΙ 

  

16 Βεβαιώσεις από τους κατασκευαστικούς οίκους 
των πινάκων ελέγχου των ανελκυστήρων ότι 

διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό για 
διάγνωση βλαβών και ρυθμίσεων αυτών. 

ΝΑΙ 

  

17 Υπόδειγμα του προγράμματος των τακτικών 

συντηρήσεων με ενδεικτικές ημέρες ανά μήνα 
όπου θα πραγματοποιούνται οι τακτικές 

συντηρήσεις. 

ΝΑΙ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 

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: Γενικό Νοσοκομείο Πατρών 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 99222007 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: :     Καλαβρύτων 37-ΠΑΤΡΑ-  

   Αρμόδιος για πληροφορίες: Ερηνη Τοιτου  
   Τηλέφωνο: 2613601872 
- Ηλ. ταχυδρομείο: promithion@agandreashosp.gr    

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): http:/www.agandreashosp.gr 
 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): «Ετήσια 

Συντήρηση Ανελκυστήρων με Ανταλλακτικά» /  CPV: 50750000-7  
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ:  

- Η σύμβαση αναφέρεται σε: ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

mailto:promithion@agandreashosp.gr
http://www.agandreashosp.gr/
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται 
και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιi : 
Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού 

τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 

[……] 
[……] 

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

μεσαία επιχείρησηii; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 

οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iii 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. 

[ ] Ναι [] Όχι 
 

 
 

 

 
 

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

 

[…...............] 
[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 
συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 

απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 

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 
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά 

 

 
 

 

 
 

 
α) [……] 

 
 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):[……][……][……][……] 
γ) [……] 
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περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογοiv: 
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): 
[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλουςv; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 
οικονομικούς φορείς. 
Εάν ναι: 
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα 

στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, 

υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 
α) [……] 

 

 
 

β) [……] 
 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή των 

τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας 
επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

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

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: Απάντηση: 
Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 
την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvi  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα 
(τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται 

στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με 
τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε 
ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους 
νομίμους εκπροσώπους αυτών.  
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές 
υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι 
υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το 
τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας 
για την εκτέλεση της σύμβασης.  
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο 
οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 
σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν 

στηρίζεται ο οικονομικός φορέας  

(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 
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 
 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 

της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες 

(κατ' εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος 

οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας 

τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της 

σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που 

προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις 

πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος 

μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία 

υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvii 

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

 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηviii· 

 δωροδοκίαix,x· 

 απάτηxi· 

 τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητεςxii· 

 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίαςxiii· 

 παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 
καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπουxv το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό για έναν από τους λόγους που 
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

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

Εάν ναι, αναφέρετεxvii: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 
καταδικαστική απόφαση: 

 

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

λόγος(-οι):[   ] 

 
β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και 
σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

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

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

[] Ναι [] Όχι  

ΑΔΑ: ΩΣΑ746906Λ-90Ξ





Γενικό Νοσοκομείο Πατρών αρ.διακ. 44/2020   70  

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)xix; 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκανxx: [……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισηςxxi, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 
 

 

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 ;xxii 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
α)[……]· 

 
β)[……] 

 

 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  
 

-[……]· 
 

-[……]· 

 
 

γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 
λεπτομερείς 

πληροφορίες 
[……] 

 
α)[……]· 

 
β)[……] 

 

 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  
 

-[……]· 
 

-[……]· 

 
 

γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 
λεπτομερείς 

πληροφορίες 
[……] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): xxiii 
[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση 
συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίουxxiv; 

[] Ναι [] Όχι 

 
 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα 
που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 

την ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»); 
[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε 

από τις ακόλουθες καταστάσειςxxv : 
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 περιστάσειςxxvi  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

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

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

 
 

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

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμαxxvii; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

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

 

 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:  

[..........……] 
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 
 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την 

ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης 

συμφερόντωνxxviii, λόγω της συμμετοχής 
του στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 
 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασηςxxix; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 
 

 
 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 
επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxx 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: 

[] Ναι [] Όχι 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 
[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει 

ότι: α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

[] Ναι [] Όχι 
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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 
συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 
παρ. 4 ν. 3310/2005xxxi: 

Απάντηση: 

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

[] Ναι [] Όχι  
 

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

ρους), 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 
κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; [] Ναι [] Όχι 

 

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 Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος στα σχετικά 
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 

τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 

εγκατάστασήςxxxii; του: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

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

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο 
οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου 

οργανισμού για να έχει την δυνατότητα να 
παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα 

εγκατάστασής του 

 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] 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 

Απάντηση: 

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 xxxiii: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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 

του οικονομικού φορέα στον 

επιχειρηματικό τομέα που καλύπτεται από 
τη σύμβαση και 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 

οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον 
αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης είναι ο εξήςxxxiv: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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):  
[……][……][……] 

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 

αναλογίεςxxxv που ορίζονται στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 

ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων 
αναλογιών έχουν ως εξής: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-

αναλογία μεταξύ x και yxxxvi -και η αντίστοιχη 
αξία) 

 

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

ΑΔΑ: ΩΣΑ746906Λ-90Ξ





Γενικό Νοσοκομείο Πατρών αρ.διακ. 44/2020   78  

[……][……][……] 
5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική 

κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του 
οικονομικού φορέα είναι το εξής: 

Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……][…]νόμισμα 

 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
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 
έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή 
στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……..........] 

 
 

 

 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 
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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 Απάντηση: 
1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων: 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxvii, 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: 

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): 
 [……][……][……] 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις 
προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις 
υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxviii, 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 ιδιωτικούςxxxix: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη):  
[…...........] 

Περιγρα

φή 

ποσά ημερομη

νίες 

παραλήπτε

ς 

    
 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 
υπηρεσίεςxl, 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 

 

 
 

 

[] Ναι [] Όχι 
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διενέργεια ελέγχωνxli όσον αφορά το 

παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές 
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: 

 

 

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

 
 

 

β) [……] 

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:  

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

προσωπικό:  

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

[........], [.........]  
Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: 

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

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

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 
υπεργολαβίαςxlii 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: 

 

[] 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 τα 

 

[] Ναι [] Όχι 
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απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας 
ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με 

τα οποία βεβαιώνεται η 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 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

[….............................................] 

 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
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 

Απάντηση: 

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: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 
 

 
 

 

 
[……] [……] 

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

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 
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 διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 
 

 
 

 
[……] [……] 

 
 
 
 
 
(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 Απάντηση: 
Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις 

κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να 
εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού 

των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο: 
Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή 

λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 

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 ηλεκτρονικάxliii, αναφέρετε για το 
καθένα: 

[….] 

 
 

 
 

[] Ναι [] Όχιxliv 

 
 

 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……]xlv 
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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 αναφέρονταιxlvi, 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 δωρεάνxlvii. 
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 Δήλωσης 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): [……]    
 

 

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

2 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. 

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

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

5  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.” 
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6 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.  

7 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). 

8 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

9 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). 

10 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. 

11 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. 

12 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 

και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε 

με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από 

εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

13 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.". 
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14 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 ) 

15 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

16 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

17 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

18 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)  

19 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί 

(μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την 

επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

20 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).  

21 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  

22 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

23 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας 

σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

24  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από 

τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

5 Άρθρο 73 παρ. 5. 

6 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να 

συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

7 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 
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8 Πρβλ άρθρο 48. 

29  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που 

διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

30 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. 

31  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

32  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

33 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την 

τεκμηρίωση εμπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη. 

34 Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει 

τόσο δημόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

35 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

36 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

37 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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                                                 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

 
                           

                                                  ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ  

 

 

1.ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Α/Α   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

2.ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ   

Α/Α      
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                                                                       ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙIΙ 

ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

Ονομασία  

Τράπεζας:______________________________________________________  

Κατάστημα:______________________________________________  

(Δ/νση οδός- αριθμός Τ.Κ. – FAX) ____________________________  

Ημερομηνία Έκδοσης: _____________________________________  

Προς : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ………….. ΕΥΡΩ  

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

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι 

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

περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της εταιρείας………………………………..……. 

ΑΦΜ………………………………………………….…    

       Δ\νση……………………………………………………         

        Προς ……………………………………….……………  

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

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

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

αυτής. 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να 

σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 

ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη 

ειδοποίησή σας.  

Η παρούσα εγγύηση αφόρα μόνο την παραπάνω αιτία και  ισχύει μέχρις ότου αυτή μας 

επιστραφεί και εφόσον εν τω μεταξύ χρονικό διάστημα δεν έχει περιέλθει στα χέρια μας έγγραφος 

αξίωσης σας επί του ποσού της εγγυήσεως  η παρούσα θεωρείται αυτοδικαίως άκυρος και 

ανίσχυρος .  

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

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

ημερομηνία λήξης της 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης                    υπόκειται 

στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την  
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Βεβαιείται  υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο 

Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο 

εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

 

 

 

 (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)  
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