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 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

1.1 Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ –Διαχειριςτισ του Ζργου 

 

Επωνυμία Γ.Ν.Α. Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 174 

Ρόλθ ΑΘΗΝΑ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 115 27 

Χϊρα ΕΛΛΑΔΑ 

Τθλζφωνο 213 - 2032169  

Φαξ 210 - 7474075 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο 
 fanilazou@gna-gennimatas.gr 

 

Αρμόδια για πλθροφορίεσ Φανι Λάηου  

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) www.gna-gennimatas.gr 

 

Η Ανακζτουςα Αρχι είναι το Γενικό Νοςοκομείο Ακθνϊν «Γ. Γεννθματάσ» το οποίο υπάγεται ςτθν 1θ Υγειονομικι 
Ρεριφζρεια Αττικισ - Υπουργείο Υγείασ. 

   

1.2 Στοιχεία Διαδικαςίασ-Χρθματοδότθςθ 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί βάςει τθσ  ανοικτισ διαδικαςίασ του άρκρου 27 του Ν. 4412/16.  

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι το Γενικό Νοςοκομείο Ακθνϊν «Γ. Γεννθματάσ» . 

Η δαπάνθ για τθν εν λόγω ςφμβαςθ κα βαρφνει τθ ςχετικι πίςτωςθ του προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 
2019 του Φορζα (Κ.Α.Ε. : 0863Α). 

1.3 Συνοπτικι Ρεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ  

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ ανάδειξθ Οικονομικοφ φορζα που αφορά ςτθν παροχι ‘’Εργαςιϊν 
ςυντιρθςθσ –επιςκευϊν και μερικισ ανακαταςκευισ ςτον 5ο όροφο του κτιρίου 1(ΚΟΦΚΑ) για τθν 
μετεγκατάςταςθ τθσ Αιματολογικισ κλινικισ και του Ογκολογικοφ τμιματοσ ςτο 1ο όροφο του κτιρίου 3 (ΑΣΑΝ)’’             
(cpv : 4525900-7) , προσ κάλυψθ αναγκϊν του Γενικοφ Νοςοκομείου Ακθνϊν «Γ. Γεννθματάσ».  
Η εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 29.200,00€, πλζον ΦΡΑ , ιτοι 36.208,00€, 

ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. 

Η ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ, βάςει τιμισ, 
προςφοράσ. 

1.4 Θεςμικό πλαίςιο  

Η ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ αυτισ 
εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ αυτζσ ιςχφουν. 

Ριο ςυγκεκριμζνα: 

mailto:fanilazou@gna-gennimatas.gr
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Το Ν. 1418/1984 (ΦΕΚ 23/τεφχοσ Α'/1984) «Ρερί εκτελζςεωσ Δθμοςίων Ζργων και ρυκμίςεισ ςυναφϊν 
κεμάτων», όπωσ τροποποιικθκε και ςυμπλθρϊκθκε με το Ν.3263/2004 (ΦΕΚ 179/τεφχοσ Α'/28-09-2004) αλλά 
και με το Ν.3669/2008 (ΦΕΚ 116/τεφχοσ Α’/18-06-2008) και ιςχφουν ςιμερα.  

2. Το Ρ.Δ. 102/87 (ΦΕΚ 60/τεφχοσ Α'/06-05-1987) «Πργανα που αποφαςίηουν ι γνωμοδοτοφν και ειδικζσ 
ρυκμίςεισ ςε κζματα ζργων που εκτελοφνται από τα Νομικά Ρρόςωπα Δθμοςίου Δικαίου που εποπτεφονται από 
το Υπουργείο Υγείασ, Ρρόνοιασ και Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων», όπωσ τροποποιικθκε με το Ρ.Δ. 103/1997 (ΦΕΚ 
97/τεφχοσ Α'/26-05-1997).  

3. Τθν απόφαςθ του Υ.ΡΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με αρ. Δ17γ/14/7/ΦΝ294 (ΦΕΚ 223/τεφχοσ Β'/27-02-2002), «Κακοριςμόσ 
ποςοφ για απ' ευκείασ ανάκεςθ ι διαγωνιςμοφ μεταξφ περιοριςμζνου αρικμοφ προςκαλουμζνων εργολθπτικϊν 
επιχειριςεων για τθν εκτζλεςθ μικρϊν ζργων ι εργαςιϊν ςυντιρθςθσ του Υπουργείου Υγείασ και Ρρόνοιασ, των 
Ρεριφερειακϊν Συςτθμάτων Υγείασ (ΡεΣΥ) ι άλλων Νομικϊν Ρροςϊπων Δθμοςίου Δικαίου (ΝΡΔΔ) που 
εποπτεφονται από το Υπουργείο Υγείασ και Ρρόνοιασ».  

4. Το Ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81/τεφχοσ Α'/04-04-2005), «Ρεριφερειακι Συγκρότθςθ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Υγείασ 
και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με τισ διατάξεισ του άρκρου 3, §1α του Ν. 
3527/2007.  

5. Το Ν. 2889/2001 (ΦΕΚ 37/τεφχοσ Α'/02-03-2001), «Βελτίωςθ και εκςυγχρονιςμόσ του Εκνικοφ Συςτιματοσ 
Υγείασ και άλλεσ διατάξεισ».  

6. Τθν απόφαςθ του Διοικθτι Β ΔΥΡΕ, ΦΕΚ 489/1804/2006, §3 «Σφςταςθ Ενιαίασ Τεχνικισ Υπθρεςίασ».  

7. Το υπ’ αρ. πρωτ. 15241/14-11-2008 ζγγραφο τθσ Επιτροπισ Ρρομθκειϊν Υγείασ βάςει του οποίου «…θ 
εκτζλεςθ ζργων δεν χριηουν εγκρίςεωσ από τθν Ε.Ρ.Υ., και ςυνεπϊσ ακολουκοφνται οι λοιπζσ ιςχφουςεσ 
διατάξεισ».  

8. Τθν υπ’ αρ. πρωτ. Γ.Ρ./οικ. 24310 από 16-2-2009 εγκφκλιο του Γενικοφ Γραμματζα Υγείασ & Κοινωνικισ 
Αλλθλεγγφθσ προσ όλεσ τισ Υγειονομικζσ Ρεριφζρειεσ, που αφορά ςτθν «Εκτζλεςθ οικοδομικϊν Εργαςιϊν ςε 
κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ ιδρυμάτων που εποπτεφονται από το Υπουργείο Υγείασ & Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ».  

9. Το υπ’ αρ. ΦΕΚ 1291/τεφχοσ Β'/11-08-2010 που αφορά ςτθν «Αφξθςθ των χρθματικϊν ποςϊν του άρκρου 83, 
παρ. 1 του Ν.2362/95 για τθ ςφναψθ δθμοςίων ςυμβάςεων που αφοροφν προμικεια προϊόντων, παροχι 
υπθρεςιϊν ι εκτζλεςθ ζργων».  

10. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/τεφχοσ Α'/13-07-2010) που αφορά ςτθν «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν 
υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο 
διαδίκτυο «Ρρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ».  

11. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016) «Δθμόςιεσ ςυμβάςεισ  Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν 
(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

12. Τα άρκρα 21 - 35 του Ν. 4472/2017 (ΦΕΚ 74/τ. Α'), που αφοροφν ςτθν ίδρυςθ τθσ Εκνικισ Κεντρικισ Αρχισ 
Ρρομθκειϊν Υγείασ για τθν Κεντρικοποίθςθ Ρρομθκειϊν των Εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείασ Φορζων.  

13. Το 4ο άρκρο του Ν. 4542/2018 (ΦΕΚ 95 Α/ 01.06.2018) «Κφρωςθ τθσ Συμφωνίασ μεταξφ τθσ Κυβζρνθςθσ τθσ 
Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ και τθσ Ραγκόςμιασ Οργάνωςθσ Υγείασ, ενεργϊντασ μζςω του Ρεριφερειακοφ Γραφείου 
τθσ για τθν Ευρϊπθ, για τθν τροποποίθςθ τθσ Συμφωνίασ Υποδοχισ μεταξφ τθσ Κυβζρνθςθσ τθσ Ελλθνικισ 
Δθμοκρατίασ και τθσ Ραγκόςμιασ Οργάνωςθσ Υγείασ, ενεργϊντασ μζςω του Ρεριφερειακοφ Γραφείου τθσ για τθν 
Ευρϊπθ, για τθν ίδρυςθ του Γραφείου Υποςτιριξθσ για τθν Ρρόλθψθ και τον Ζλεγχο των μθ Μεταδιδόμενων 
Αςκενειϊν ςτθν Ακινα, Ελλάδα και λοιπζσ διατάξεισ». Στο ςυγκεκριμζνο άρκρο αναφζρεται ότι «για κάκε είδοσ 
προμικειασ, παροχι υπθρεςίασ, εκτζλεςθ ζργου, εκπόνθςθ μελζτθσ και παροχι τεχνικϊν και λοιπϊν ςυναφϊν 
επιςτθμονικϊν υπθρεςιϊν, ανεξαρτιτωσ πθγισ χρθματοδότθςθσ, θ απόφαςθ ζγκριςθσ ςκοπιμότθτασ, για ποςό 
από δεκαπζντε χιλιάδεσ (15.000) ευρϊ μζχρι ςαράντα πζντε χιλιάδεσ (45.000) ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου του 
Φ.Ρ.Α., εκδίδεται από το  Διοικθτικό Συμβοφλιο ζκαςτου, υπαγόμενου ςτθ Δ.Υ.ΡΕ., φορζα». 
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15.Τθν υπ’αρικμ 4/24-01-2019(κζμα 4ο ) Απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ,αναρτθτζα ςτο διαδίκτυο με 
ΑΔΑ: 61ΗΚ4690ΩΝ-Χ9Θ,με τθν οποία εγκρικικαν  : 
1) H Τεχνικι Ρεριγραφι για «Εργαςίεσ ςυντιρθςθσ -επιςκευϊν και μερικισ ανακαταςκευισ ςτον 5ο όροφο του 
Κτιρίου 1 (ΚΟΦΚΑ) για τθν μετεγκατάςταςθ τθσ Αιματολογικισ Κλινικισ και του Ογκολογικοφ Τμιματοσ ςτον 1ο 
όροφο του Κτιρίου 3 ΑΣΑΝ», που ςυντάχκθκε από τθν Τεχνικι Υπθρεςία του Νοςοκομείου.   

2) H ςκοπιμότθτα διενζργειασ Συνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ για τθν ανάδειξθ αναδόχου για «Εργαςίεσ ςυντιρθςθσ - 
επιςκευϊν και μερικισ ανακαταςκευισ ςτον 5ο όροφο του Κτιρίου 1 (ΚΟΦΚΑ) για τθν μετεγκατάςταςθ τθσ 
Αιματολογικισ Κλινικισ και του Ογκολογικοφ Τμιματοσ ςτον 1ο όροφο του Κτιρίου 3 ΑΣΑΝ», ςφμφωνα με τισ 
Τεχνικι Ρεριγραφι που ςυντάχκθκε από τθν Τεχνικι Υπθρεςία του Νοςοκομείου, προχπολογιηόμενθσ ςυνολικισ 
δαπάνθσ 29.200,00€ πλζον ΦΡΑ ιτοι 36.208,01€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν 
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι  άποψθ βάςει τιμισ προςφορά (χαμθλότερθ τιμι), με ανάρτθςθ αυτοφ ςτθν 
ιςτοςελίδα του Νοςοκομείου (www.gna-gennimatas.gr) και ςτουσ  ιςτότοπουσ ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ΚΗΜΔΗΣ, με 
προτεραιότθτα ςτισ εργαςίεσ μετεγκατάςταςθσ  του Ογκολογικοφ Τμιματοσ ςτον 1ο όροφο του Κτιρίου 3 ΑΣΑΝ 
και ςε δεφτερο χρόνο, που κα υποδειχκεί ςτον ανάδοχο από τθν Τεχνικι Υπθρεςία, ςτισ ωσ άνω εργαςίεσ για τθν 
μετεγκατάςταςθ τθσ Αιματολογικισ Κλινικισ.   
3) Η κάλυψθ τθσ δαπάνθσ από τον τακτικό Ρροχπολογιςμό του Νοςοκομείου.  

4) Ο οριςμόσ επιτροπισ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 
Των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω αναφερόμενων νόμων, εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν 
διατάξεων που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ ,κακϊσ 
και ρτου ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ ,εργατικοφ ,κοινωνικοφ περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ 
δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ,ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά 
παραπάνω. 

1.5 Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ  

1. Ωσ θμερομθνία ζναρξθσ υποβολισ προςφορϊν ορίηεται θ 31/01/2019. 
2. Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν – θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ ζχει 
οριςτεί θ 13θ/02/2019 και ϊρα 11:00 π.μ. Σθμειϊνεται ωςτόςο ότι ςε περίπτωςθ που δεν καταςτεί δυνατι θ 
ςφγκλθςθ τθσ επιτροπισ διενζργειασ, κατά τθν οριςκείςα θμερομθνία διενζργειασ, οι ςυμμετζχοντεσ κα 
ειδοποιθκοφν εγγράφωσ για τθν θμερομθνία και τον τόπο αποςφράγιςθσ και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν.   
3. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα ι ενϊςεισ / κοινοπραξίεσ αυτϊν ι 
ςυνεταιριςμοί που πλθροφν τουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ. 
4.  Οι προςφορζσ υποβάλλονται μζςα ςε ςφραγιςμζνο (κφριο) φάκελο, με δυο αντίτυπα,  ςτον οποίο  πρζπει να 
αναγράφονται ευκρινϊσ: 
 α. Η λζξθ «προςφορά» με κεφαλαία γράμματα. 
 β. Η επωνυμία τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 
 γ. Ο αρικμόσ τθσ διακιρυξθσ και ο τίτλοσ αυτισ. 
 δ. Η θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 
 ε. Τα ςτοιχεία του αποςτολζα (οικονομικοφ φορζα). 
Εντόσ του ανωτζρω φακζλου κα περιλαμβάνονται τρεισ (3) ξεχωριςτοί ςφραγιςμζνοι (υπο)φάκελοι, με τθν 
ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ», «Τεχνικι Ρροςφορά» και «Οικονομικι Ρροςφορά», αντίςτοιχα. Εκτόσ 
από τισ αντίςτοιχεσ ενδείξεισ και οι τρεισ (3) εν λόγω (υπο)φάκελοι κα πρζπει να αναφζρουν τα ςτοιχεία των 
παραπάνω παραγράφων 4 α,4β, 4γ, 4δ και 4ε.  
5. Η υποβολι των προςφορϊν κα γίνεται ςτο Ρρωτόκολλο του Νοςοκομείου. Ρροςφορζσ που κατατίκενται 
ςτθν Υπθρεςία εκπρόκεςμα, κα επιςτρζφονται δίχωσ να αποςφραγιςκοφν. 
6. Οι λεπτομζρειεσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ ζχουν, βάςει του άρκρου 111, παράγραφοσ 18, του 
Ν.4497/2011, ωσ εξισ: 
Η αποςφράγιςθ του φακζλου των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικϊν και οικονομικϊν προςφορϊν κα 
πραγματοποιθκεί ςε μία ι δφο ςυνεδριάςεισ, κατά τθν κρίςθ τθσ επιτροπισ.  

http://www.gna-gennimatas.gr/
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7. Τα αποτελζςματα των ανωτζρω ςταδίων επικυρϊνονται με μία απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ. Κατά τθσ ανωτζρω 
απόφαςθσ χωρεί ζνςταςθ, ςφμφωνα με το άρκρο 107,παράγραφοσ 33, του Ν. 4497/2011. 
8. Σφμφωνα με τον Ν.4412/2016, άρκρο 102, θ υπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει από τουσ 
ςυμμετζχοντεσ ςτοιχεία απαραίτθτα για τθν τεκμθρίωςθ των προςφερομζνων τιμϊν, οι δε υποψιφιοι ανάδοχοι 
υποχρεοφνται να παρζχουν αυτά εντόσ προκεςμίασ επτά (7) εργαςίμων θμερϊν από τθν θμζρα που αυτά κα 
ηθτθκοφν. Η ευκφνθ όμωσ για τθν ακρίβεια των αναφερομζνων βαρφνει αποκλειςτικά τον ανάδοχο. 
9. Η ανακζτουςα αρχι διατθρεί το δικαίωμα, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, ματαίωςθσ τθσ 
διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 106 του Ν. 4412/16. 
10.  Αν ςτθν προςφορά ι ςτθν αίτθςθ ςυμμετοχισ υπάρχει οποιαδιποτε προςκικθ ι διόρκωςθ, αυτι πρζπει να 
είναι κακαρογραμμζνθ και μονογραμμζνθ από τον ςυντάκτθ, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβισ και 
αποςφράγιςθσ των προςφορϊν και αιτιςεων ςυμμετοχισ, κατά τον ζλεγχο, μονογράφει δε και ςφραγίηει τθν 
τυχόν διόρκωςθ ι προςκικθ. 
11. Ο προςφζρων, εφόςον δεν ζχει αςκιςει εμπρόκεςμα τθν ζνςταςθ του άρκρου 127 του Ν.4412/2016 κατά τθσ 
διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ ι ζχει απορριφκεί θ ανωτζρω ζνςταςθ, κεωρείται ότι αποδζχεται πλιρωσ και 
ανεπιφυλάκτωσ όλουσ τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ ι πρόςκλθςθσ και δεν δφναται, με τθν προςφορά του ι με 
οποιαδιποτε άλλο τρόπο, να αποκροφςει ευκζωσ ι εμμζςωσ τουσ ανωτζρω λόγουσ. 
Μετά τθν κατάκεςθ τθσ προςφοράσ , επί νομίμωσ υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν οι διαγωνιηόμενοι παρζχουν 
διευκρινιςεισ μόνο όταν αυτζσ ηθτοφνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά τθν ενϊπιόν του διαδικαςία, είτε 
κατόπιν εγγράφου τθσ Υπθρεςίασ, μετά τθν ςχετικι γνωμοδότθςθ του οργάνου. Από τισ διευκρινιςεισ, οι οποίεσ 
παρζχονται ςφμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψθ μόνο εκείνεσ που αναφζρονται ςτα ςθμεία για τα 
οποία υποβλικθκε ςχετικό αίτθμα από το αρμόδιο όργανο.  
12.   Οι προςφορζσ και το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ κα υπογράφονται και μονογράφονται ανά 
φφλλο από τον οικονομικό φορζα ι ςε περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων από το νόμιμο εκπρόςωπο αυτϊν. 
13. Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία (μεταξφ των οποίων αποδεικτικά ζγγραφα του 
άρκρου 107, παράγραφοσ 4, του Ν.4497/2017) ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από 
επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά 
εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ/10/1961, που κυρϊκθκε με το Ν. 1497/1984 (Αϋ188). Επιτρζπεται θ 
κατάκεςθ οποιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ που αφορά αλλοδαπι επιχείρθςθ με τθ 
μορφι επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο επικυρωμζνο ζγγραφο από το αρμόδιο 
Ρροξενείο τθσ χϊρασ του προςφζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο ζγγραφο με τθν ςφραγίδα ‘’Apostile”, ςφμφωνα 
με τθν ςυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 05θσ/10/1961. Η επικφρωςθ αυτι πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο κατά τθν 
ζννοια των άρκρων 454 και 53 του Κϊδικα περί Δικθγόρων. Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα μποροφν να 
ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ 
διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το 
ζγγραφο (άρκρο 92, παράγραφοσ 4, Ν.4412/2016). 
14.   Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό κα υποβάλλουν προςφορά για τθν εν λόγω υπθρεςία  που 
περιλαμβάνεται ςτθ διακιρυξθ. Οι τιμζσ των προςφορϊν κα εκφράηονται ςε ευρϊ (€). Στθν προςφερόμενθ τιμι 
κα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ εκτόσ ΦΡΑ. Από τθν 
οικονομικι προςφορά πρζπει να προκφπτει ςαφϊσ θ τιμι μονάδασ για κάκε προςφερόμενθ υπθρεςία. Είδοσ 
που αξιολογικθκε κατά τθν Τεχνικι Ρροςφορά και δεν αναφζρεται ςτθν Οικονομικι Ρροςφορά ι αναφζρεται 
χωρίσ τιμι, κεωρείται ότι προςφζρεται με μθδενικι αξία. Ρροςφορζσ ςτισ οποίεσ δεν προκφπτει με ςαφινεια θ 
προςφερόμενθ τιμι ι που κζτουν όρο αναπροςαρμογισ τθσ τιμισ, απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.  
15.  Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι ειδοποιεί εγγράφωσ τον προςφζροντα, ςτον 
οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ (προςωρινό ανάδοχο), να υποβάλει, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) 
θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα 
νομιμοποίθςθσ και τα πρωτότυπα ι αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με το Ν.4497/2017, άρκρο 111, 
παράγραφοσ 19.   
16.     Κατά τθ διενζργεια του διαγωνιςμοφ δικαιοφνται να παρίςτανται οι προςφζροντεσ ςτο διαγωνιςμό ι  οι 
νόμιμοι εκπρόςωποι αυτϊν, οι οποίοι απαραίτθτα κα πρζπει να ζχουν νόμιμο παραςτατικό εκπροςϊπθςθσ. 
17.   Οι τιμζσ είναι δεςμευτικζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ. 
18.   Για κάκε κζμα που δεν αναφζρεται ρθτϊσ ςτθ διακιρυξθ, ιςχφει θ κείμενθ νομοκεςία. 
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19.     Σε περίπτωςθ φπαρξθσ ιςότιμων /ιςοδφναμων προςφορϊν, ιςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 90, 
παράγραφοσ 1, του  Ν.4412/2016. 
20. Εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ δεν απαιτείται κατά το άρκρο 72, του Ν.4412/2016. Με τθν υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ, ο προμθκευτισ υποχρεοφται ςτθν ζκδοςθ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ, ίςθ με το 5% τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ, χωρίσ να υπολογίηεται ο ΦΡΑ, ςτθν περίπτωςθ όπου θ ςυμβατικι αξία είναι μεγαλφτερθ από 
το ποςό των είκοςι χιλιάδων (20.000,00) ευρϊ. 
21. Για κάκε κζμα που δεν αναφζρεται ρθτϊσ ςτθ διακιρυξθ, ιςχφει θ κείμενθ νομοκεςία. 
22. Σε περίπτωςθ φπαρξθσ ιςότιμων / ιςοδφναμων προςφορϊν, ιςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 90 παρ 1 
Ν.4412/2016. 
23. Το Νοςοκομείο δε δεςμεφεται για τθν τελικι ανάκεςθ και δικαιοφται να τθν ανακζςει ι όχι, να ματαιϊςει, 
να αναβάλει ι να επαναλάβει τθ ςχετικι διαδικαςία, χωρίσ ουδεμία υποχρζωςθ καταβολισ αμοιβισ ι 
αποηθμίωςθσ ςτουσ ςυμμετζχοντεσ. 
24.   Ο προςφζροντεσ, εφόςον δεν αςκιςουν εμπροκζςμωσ ζνςταςθ κατά τθσ παροφςασ διακιρυξθσ ι αυτι ζχει 
απορριφκεί, κεωρείται ότι αποδζχονται πλιρωσ και ανεπιφυλάκτωσ όλουσ τουσ όρουσ τθσ και δεν δφνανται με 
τθν προςφορά τουσ ι με οποιονδιποτε άλλο τρόπο να αποκροφςουν, ευκζωσ ι εμμζςωσ, τουσ όρουσ αυτοφσ. 
25.   Οι όροι του διαγωνιςμοφ, όπωσ αναγράφονται ςτθ διακιρυξθ και τα παραρτιματά τθσ, κακορίηουν τισ 
επιμζρουσ υποχρεϊςεισ των διαγωνιηομζνων - υποψθφίων. Για κζματα μθ λεπτομερϊσ αναφερόμενα ςτθν 
διακιρυξθ και τα παραρτιματά τθσ, ιςχφουν τα κακοριηόμενα τόςο από το ιςχφον νομοκετικό πλαίςιο περί 
δθμοςίων ςυμβάςεων (νομοκετιματα, Υ.Α., Κ.Υ.Α., κ.λπ.) όςο και από τθν λοιπι νομοκεςία που διζπει τθ 
διαδικαςία υλοποίθςθσ προμθκειϊν και λειτουργίασ του ΕΣΥ, όπωσ ιςχφει κάκε φορά. Θεωρείται ότι οι 
ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό γνωρίηουν το ςφνολο του προαναφερόμενου πλαιςίου και ότι δεν μποροφν να 
επικαλεςτοφν άγνοιά του. 

1.6 Δθμοςιότθτα 

     Ρερίλθψθ τθσ διακιρυξθσ δθμοςιεφτθκε ςτθν  e-ςελίδα του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων 
Συμβάςεων (Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ.), ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Ν.4412/2016, κακϊσ και ςτον ιςτότοπο ΔΙ@ΥΓΕΙΑ. 

Η διακιρυξθ αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ (www.gna-gennimatas.gr), 
Αρχικι ςελίδα         Νζα - Ανακοινϊςεισ.  

1.7  χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν 

1. Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ προςφζροντεσ όπωσ ορίηει ο Ν.4412/2016 (άρκρο 97, 
παράγραφοσ 4), για χρονικό διάςτθμα δϊδεκα (12) μθνϊν, προκεςμία που αρχίηει από τθν επομζνθ τθσ 
θμερομθνίασ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.  
2. Ρροςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου χρόνου, απορρίπτεται ωσ 
απαράδεκτθ. 
3. Η ιςχφσ τθσ προςφοράσ δφναται να παρατακεί όπωσ ορίηει ο Ν.4412/2016 (άρκρο 97, παράγραφοσ 4). 
4. Ανακοίνωςθ επιλογισ αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τθ λιξθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, δεςμεφει όμωσ 
το διαγωνιηόμενο, μόνο εφόςον αυτόσ το αποδεχκεί. 

1.8  Επιβαρφνςεισ – Ρλθρωμι - Κρατιςεισ 

1. Η εξόφλθςθ τίτλων πλθρωμισ ι θ είςπραξθ απαιτιςεων από το Δθμόςιο και τα Ν.Ρ.Δ.Δ (τιμολόγια, δελτία 
αποςτολισ ,αποδεικτικά φορολογικισ και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ, πρωτόκολλα οριςτικισ ποιοτικισ και 
ποςοτικισ παραλαβισ κ.λπ.) κακορίηονται από το άρκρο 200, Ν.4412/2016 και τθν ιςχφουςα νομοκεςία. 

2. Η υποβολι του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει πριν τθν θμερομθνία εκάςτθσ παραλαβισ προμθκευτζου 
υλικοφ, και τθν ζκδοςθ του αντίςτοιχου πρωτοκόλλου. 

3. Κρατιςεισ: 
1)  Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, 
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων 
επιβάλλεται (άρκρο 4, Ν.4412/2016  όπωσ ιςχφει). 
2)  Χαρτόςθμο 3% επί τθσ κράτθςθσ τθσ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και ΟΓΑ 20% επί τθσ κράτθςθσ του χαρτοςιμου. 

http://www.gna-gennimatas.gr/
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3)  Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ ςυνολικισ αξίασ κάκε αρχικισ, τροποποιθτικισ ι 
ςυμπλθρωματικισ  ςφμβαςθσ, προ φόρων και κρατιςεων, υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν 
(ΦΕΚ 969/τ. Β’/22.03.2017). 
4)  Χαρτόςθμο 3% επί τθσ κράτθςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ. και ΟΓΑ 20% επί τθσ κράτθςθσ του χαρτοςιμου. 
5)   Κράτθςθ 2% υπζρ Ψυχικισ Υγείασ, ςφμφωνα με το άρκρο 3, του Ν. 3580/2007. 
6)  Επίςθσ, ο ανάδοχοσ επιβαρφνεται με μεταφορικά, ηυγιςτικά, εκφορτωτικά και λοιπά ζξοδα μζχρι τθν 
ολοκλιρωςθ του ςυνόλου των υπθρεςιϊν  και με όλεσ τισ νόμιμεσ κρατιςεισ ι ειςφορζσ. 
7)  Ο Φ.Ρ.Α. βαρφνει το Νοςοκομείο.    
8)  Πλεσ οι κρατιςεισ υπολογίηονται επί τθσ κακαρισ αξίασ, χωρίσ ΦΡΑ. 
9) 8% επί τθσ κακαρισ αξίασ των ειδϊν. 
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2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ – ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ 

2.1 Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ 

Επιςθμαίνεται ότι θ υπεφκυνθ διλωςθ ΤΕΥΔ (δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ), κα ςυντάςςεται ανάλογα με τθ 
νομικι μορφι των ςυμμετεχουςϊν επιχειριςεων, από ζκαςτο αρμόδιο πρόςωπο ι εκπρόςωπο 
εξουςιοδοτθμζνο κατάλλθλα για τθν πράξθ αυτι (με προςκόμιςθ αντίςτοιχθσ εξουςιοδότθςθσ), ςφμφωνα με τισ 
παραγράφουσ 1(αα) και 1(ββ) του άρκρου 73, του Ν.4412/2016. 

2.2 Τεχνικι Ρεριγραφι - Προι 

ΕΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ – ΕΡΙΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΚΘΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΘΣ ΣΤΟΝ 5ο ΟΟΦΟ ΤΟΥ ΚΤΙΙΟΥ 1 (ΚΟΦΚΑ) 
ΓΙΑ ΤΘΝ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΤΘΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΘΣ ΚΛΙΝΙΚΘΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΘΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ 1Ο 
ΟΟΦΟ ΤΟΥ ΚΤΙΙΟΥ 3 ΑΣΑΝ  
 

ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ – ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ  

1. ΓΕΝΙΚΑ  

Η παρακάτω Τεχνικι περιγραφι αφορά τισ εργαςίεσ ςυντιρθςθσ- επιςκευϊν και μερικισ ανακαταςκευισ ςτον 

5ο όροφο του κτιρίου ΚΟΦΚΑ για τθν μετεγκατάςταςθ τθσ Αιματολογικισ Κλινικισ και τθσ Μονάδασ Ημεριςιασ 

Νοςθλείασ, τισ εργαςίεσ για τθν μετεγκατάςταςθ του Ογκολογικοφ Τμιματοσ ςτουσ  υφιςτάμενουσ καλάμουσ τθσ 

Μονάδασ Ημεριςιασ Νοςθλείασ του Νοςοκομείου ςτον 1ο όροφο του κτιρίου 3 ΑΣΑΝ. 

Οι εργαςίεσ κα εκτελεςκοφν, υπό τθν κακοδιγθςθ τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ του Νοςοκομείου, ςφμφωνα με τουσ 

κανόνεσ τθσ τζχνθσ και τθσ επιςτιμθσ. 

Οι οικοδομικζσ εργαςίεσ κακϊσ και οι θλεκτρομθχανολογικζσ εργαςίεσ αναλφονται και περιγράφονται ςτισ 

παρακάτω ενότθτεσ.   

 

2.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΘΣ 

 

Μετά από μελζτθ και ανάλυςθ των αναγκϊν τθσ Αιματολογικισ Κλινικισ - του Τμιματοσ Ημεριςιασ Νοςθλείασ 

τθσ Αιματολογικισ ςτον 5ο όροφο του Κτιρίου 1 και τθν μετεγκατάςταςθ του Ογκολογικοφ Τμιματοσ ςτο 1ο 

όροφο του Κτιρίου 3  οι εργαςίεσ που πρζπει να γίνουν ςτουσ  υφιςτάμενουσ χϊρουσ  είναι οι παρακάτω :   

 

 Κακαιρζςεισ – Αποξθλϊςεισ  

 Μεταφορζσ ( Ξενοδοχειακοφ εξοπλιςμοφ, Αρχείου ) 

 Καταςκευι γυψοςανίδασ  (Εςωτερικι Τοιχοποιία ) 

 Τοποκζτθςθ νζων δαπζδων  

 Τοποκζτθςθ νζων  κεραμικϊν πλακιδίων 
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 Τοποκζτθςθ νζων κυρϊν και καςϊν  

  Ψευδοροφζσ  

 Χρωματιςμοί  

 Ξυλουργικζσ εργαςίεσ - Καταςκευι – τοποκζτθςθ ερμαριϊν - πάγκου πλθροφοριϊν   

 Φδρευςθ- Αποχζτευςθ 

 Κλιματιςμόσ  (χθμικόσ κακαριςμόσ κλιματιςτικϊν και πλφςιμο εξωτερικϊν μονάδων). 

 Θλεκτρικά  (ιςχυρά, αςκενι ) 

 

3. ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΘ ΑΡΟΣΚΟΡΤΘΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ  

 

 Θα δοκεί ιδιαίτερθ προςοχι ϊςτε να λειτουργοφν με αςφάλεια όλοι οι χϊροι του ορόφου όπου  κα 

γίνουν οι εργαςίεσ, και να λειτουργοφν απρόςκοπτα. Επίςθσ κα διαςφαλίηεται θ κατά το ελάχιςτο 

δυνατό όχλθςθ των τμθμάτων. 

 Επιπλζον κα τθρθκοφν όλεσ οι οδθγίεσ του ΚΕΕΛΡΝΟ για τθν πρόλθψθ των Νοςοκομειακϊν Λοιμϊξεων 

που ςχετίηονται με τεχνικζσ και καταςκευαςτικζσ εργαςίεσ . 

 Οι χϊροι όπου κα γίνονται εργαςίεσ κα απομονωκοφν από τον υπόλοιπο όροφο χρθςιμοποιϊντασ τθν 

υφιςτάμενθ εξωτερικι κφρα τθσ κλινικισ ωσ διαχωριςτικό μεταξφ χϊρου εργαςιϊν και του υπόλοιπου 

ορόφου.  

 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΓΑΣΙΩΝ  

 

Α’ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΓΑΣΙΕΣ   

1. ΚΑΘΑΙΕΣΕΙΣ – ΑΡΟΞΘΛΩΣΕΙΣ 

Αποξιλωςθ δαπζδου ςτθν παλαιά και τθν νζα ςτάςθ αδερφϊν, ςτο νζο κάλαμο θμεριςιασ νοςθλείασ (500), ςτα 

γραφεία ιατρϊν 1,2,3, ςτο γραφείο του διευκυντοφ και τοπικά ςτο διάδρομο τθσ κλινικισ που κα προκφψει από 

τισ μεταφορζσ και τισ κακαιρζςεισ τοιχοποιίασ (πόρτεσ αλουμινίου διαδρόμου – αποξιλωςθ κερμαντικϊν 

ςωμάτων).  

Αποξιλωςθ των παλαιϊν ερμαρίων (εντοιχιςμζνα) από τα γραφεία 1,2,3, κακϊσ και των νιπτιρων.  

Αποξιλωςθ τεςςάρων καςϊν από τισ κφρεσ των γραφείων 1,2,3, του καλάμου Νο 500 και τοποκζτθςθ νζων. 

Θα γίνει κακαίρεςθ ενδιάμεςθσ τοιχοποιίασ και ειςόδου ςτο WC ΑΜΕΑ και το Νο  517 (ςχζδιο κάτοψθσ), για τθν 

δθμιουργία ενιαίου χϊρου που κα καλφπτει τισ ανάγκεσ τθσ νζασ ςτάςθσ νοςθλευτϊν. Επίςθσ Θα γίνει 

αποξιλωςθ υφιςτάμενων κεραμικϊν πλακιδίων τοιχοποιίασ από τισ δφο πλευρζσ, ειδϊν υγιεινισ και αποξιλωςθ 

υφιςτάμενου δαπζδου. 
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 Θα γίνει κακαίρεςθ τοιχοποιίασ για τθν δθμιουργία νζασ κφρασ ειςόδου ςτθ γραμματεία- αρχείο τθσ κλινικισ 

κακϊσ και κακαίρεςθ ενδιάμεςθσ τοιχοποιίασ (γυψοςανίδασ) ςτο γραφείο του Διευκυντι.  

Θα γίνει κακαίρεςθ ενδιάμεςθσ τοιχοποιίασ και αποξιλωςθ τθσ μιασ κφρασ  για ενοποίθςθ των δφο αποκθκϊν 

ςτθν αναμονι του τμιματοσ. 

Στο χϊρο των αποδυτθρίων κα γίνει αποξιλωςθ των δφο υπαρχόντων νιπτιρων και απομόνωςθ των 

αντιςτοίχων δικτφων.     

Αποξιλωςθ των δφο δίφυλλων κυρϊν και επανατοποκζτθςθ τθσ μιάσ πόρτασ ειςόδου κλινικισ (αλουμινίου με 

τα ςτακερά), ςε νζα κζςθ (ςχζδιο κάτοψθσ) για τον διαχωριςμό τθσ κλινικισ και των καλάμων θμερθςίων 

νοςθλειϊν από τθν Νοςθλευτικι Διεφκυνςθ .   

Αποξιλωςθ και επανατοποκζτθςθ πάγκου με ανοξείδωτο νεροχφτθ από τθν παλαιά ςτάςθ νοςθλευτϊν ςτο νζο 

χϊρου εκατζρωκεν του παρακφρου  μετά των επιςκευϊν και μετατροπϊν που μποροφν να χρειαςτοφν για 

αςφαλι λειτουργία.  

Ρεριλαμβάνονται εργαςίεσ τροποποίθςθσ – ςφνδεςθσ με τα δίκτυα αποχζτευςθσ και φδρευςθσ.   

Πποιεσ άλλεσ αποξθλϊςεισ και μικροεργαςίεσ απαιτθκοφν κα γίνουν κατόπιν υποδείξεωσ τθσ Επίβλεψθσ. 

Θα γίνει αποκομιδι όλων των παραπάνω προϊόντων αποξιλωςθσ ςε κάδο και εν ςυνεχεία κα ακολουκιςει θ 

απομάκρυνςι τουσ από το Νοςοκομείο. 

 

2.ΜΕΤΑΦΟΕΣ ( ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ, ΑΧΕΙΟΥ ) 

Θα γίνουν μεταφορζσ ξενοδοχειακοφ εξοπλιςμοφ, αρχείου από το Ογκολογικό τμιμα του 5ου ορόφου του κτιρίου 

1, ςτον 1ο όροφο του κτιρίου 3 όπου γίνεται θ μετεγκατάςταςι του.  

Επίςθσ μεταφορά εξοπλιςμοφ του θμεριςιου αιματολογικοφ τμιματοσ από τον 1ο όροφο κτιρίου 3, ςτον 5ο 

όροφο του κτιρίου 1 .     

 

3. ΤΟΙΧOΡΟΙΙΑ 

Θα γίνει καταςκευι, επιςκευζσ τοιχοδομϊν από διπλι άνκυγρθ γυψοςανίδα  πάχουσ 12,5 mm μετά μεταλλικοφ 

ςκελετοφ ενιςχυμζνου με γαλβανιηζ  προφίλ (ορκοςτάτεσ –ςτρωτιρεσ 50/40/0,6mm) με μόνωςθ πετροβάμβακα, 

ςτθ νζα ςτάςθ νοςθλευτϊν, ςτο κάλαμο 517, ςτα γραφεία ιατρϊν 1,2,3 κακϊσ και ςτο γραφείο Διευκυντοφ 

ςφμφωνα με τα ςυνθμμζνα ςχζδια. 

Οι γυψοςανίδεσ κα ςταματοφν ςτο φψοσ τθσ ψευδοροφισ ι τθσ οροφισ (όπου ζχει ψευδοροφι, κα ςταματοφν 

ςτθν ψευδοροφι, και όπου ζχει οροφι κα ςταματιςει ςτθν οροφι) και ςτο τελείωμα τουσ κα τοποκετθκεί 

γωνία αλουμινίου υπόλευκου χρϊματοσ. 
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Οι ςτρωτιρεσ (UW 50/40/0,6 mm) κα ςτερεωκοφν ςτο δάπεδο και τθν οροφι (όχι ςτθν ψευδοροφι) και οι 

ορκοςτάτεσ (CW 50/40/0,6mm) κα κατανεμθκοφν ανά 60cm περίπου, κάκετα ςτουσ ςτρωτιρεσ, 

διαμορφϊνοντασ τον ενιαίο ςκελετό.  

Οι περιμετρικοί ορκοςτάτεσ και ςτρωτιρεσ κα εφαρμόηουν χωρίσ κενά και κα ςφραγιςτοφν με αφρϊδθ 

θχομονωτικό παρζμβυςμα ι κορδόνια ελαςτοπλαςτικισ ακρυλικισ μαςτίχθσ. 

Τα μεταλλικά προφίλ και εξαρτιματα που κα χρθςιμοποιθκοφν, κα είναι ςφμφωνα με το νζο ευρωπαϊκό 

πρότυπο EN 14195:2005/AC:2006, εξαςφαλίηοντασ ςτακερότθτα, αντοχι, υψθλι ροπι αδρανείασ, καλφτερο 

βίδωμα και μακρόχρονθ αντοχι ςτθν οξείδωςθ.  

Οι ορκοςτάτεσ επίςθσ κα διακζτουν κυκλικζσ οπζσ ςτθ μζςθ και τισ άκρεσ τουσ, για εφκολθ και χωρίσ φκορζσ 

διζλευςθ Η/Μ εγκαταςτάςεων και καλωδιϊςεων.  

Οι βίδεσ ςτερζωςθσ κα είναι ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ DIN18182/T2 και τισ ποιοτικζσ 

προδιαγραφζσ EN ISO 9002, εξαςφαλίηοντασ αντιςκωριακι προςταςία, αντοχι ςτθν οξείδωςθ, αντοχι ςτισ 

μθχανικζσ καταπονιςεισ, διατρθτικι ικανότθτα και εκκεντρότθτα κεφαλισ.  

Οι τφποι των βιδϊν που κα χρθςιμοποιθκοφν κα είναι: (α) τρυπανόβιδα ΤΒ (βίδωμα γυψοςανίδασ με μεταλλικό 

ςκελετό), (β) LB και  LN (βίδωμα μεταξφ μεταλλικϊν προφίλ και εξαρτθμάτων). 

Τα πανζλα γυψοςανίδασ (τοποκετθμζνα ζτςι ϊςτε να μθ ςυμπίπτουν ποτζ οι αρμοί τουσ και ειδικότερα ςτα 

ανοίγματα οι αρμοί τθσ γυψοςανίδασ δεν κα είναι ςτθ ςυνζχεια του ανοίγματοσ), κα τοποκετθκοφν με εμφανι 

τθν πλευρά ςτθν οποία είναι τυπωμζνα τα λογότυπα τθσ εταιρείασ, ενϊ οι αποςτάςεισ μεταξφ των βιδϊν 

ςτερζωςθσ δεν πρζπει να υπερβαίνουν τα 20cm. Στουσ αρμοφσ κα τοποκετθκεί δικτυωτι υαλοταινία, θ οποία 

κα ςτοκαριςτεί και κα λειανκεί δυο φορζσ διαδοχικά, ζτςι ϊςτε να ενςωματωκεί ςτο ςτόκο και θ τελικι 

επιφάνεια να είναι απολφτωσ επίπεδθ (να ςθμειωκεί ότι ο χρωματιςμόσ κα αρχίςει μετά τθν πλιρθ ξιρανςθ του 

υλικοφ πλιρωςθσ των αρμϊν). 

Ακόμθ, ςε ςθμεία που απαιτθκοφν, όπωσ ςε δοκάρια, ςε κοφτελα ι ςωλθνϊςεισ κα τοποκετθκεί γυψοςανίδα 

για το ςωςτό αιςκθτικό αποτζλεςμα.  

Η καταςκευι των γυψοςανίδων ςε όλα τα ςτάδια κα εκτελεςκεί με εφαρμογι των προδιαγραφϊν και των 

τεχνικϊν οδθγιϊν του εργοςταςίου παραγωγισ. 

   

ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΘΜΑ  

Θα γίνει αντικατάςταςθ κατεςτραμμζνθσ από υγραςία  εςωτερικισ τοιχοποιίασ ςτο διάδρομο, ςφμφωνα με τθν 

τεχνικι περιγραφι και τισ οδθγίεσ τθσ επίβλεψθσ, από διπλι άνκυγρθ γυψοςανίδα  πάχουσ 12,5 mm μετά 

μεταλλικοφ ςκελετοφ ενιςχυμζνου με γαλβανιηζ  προφίλ (ορκοςτάτεσ –ςτρωτιρεσ 50/40/0,6mm) με μόνωςθ 

πετροβάμβακα. 

Η καταςκευι των γυψοςανίδων ςε όλα τα ςτάδια κα εκτελεςκεί με εφαρμογι των προδιαγραφϊν και των 

τεχνικϊν οδθγιϊν του εργοςταςίου παραγωγισ. 
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4. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 

α1) Εςωτερικζσ κφρεσ  και κάςςεσ  

Ρρομικεια τοποκζτθςθ ζξι (6) νζων μεταλλικϊν καςςϊν και δφο (2) κυρόφυλλων (ςτα γραφεία 1,2,3, το κάλαμο 

500, τθ γραμματεία-αρχείο τθσ κλινικισ, το γραφείο του Διευκυντι) με ςτραντηαριςτι λαμαρίνα γαλβανιςμζνθ 

1,5-2 χιλ. από ςυνεχζσ τμιμα λαμαρίνασ. 

Το κάκε κυρόφυλλο κα αναρτάται με τρείσ κατάλλθλουσ ανοξείδωτουσ μεντεςζδεσ ςτισ μεταλλικζσ κάςεσ. Πλεσ 

οι κάςεσ κα περιλαμβάνουν αντικρουςτικά και ςφραγιςτικά ελαςτικά ςτθν πατοφρα τουσ, κατάλλθλεσ εγκοπζσ 

και ενιςχφςεισ για τθν ςτιριξθ των προβλεπόμενων μεντεςζδων και ζξι τουλάχιςτον γαλβανιςμζνουσ 

ςυνδετιρεσ για τθν ςτιριξθ ςτουσ τοίχουσ. 

Οι μεντεςζδεσ κα είναι ςτερεωμζνοι από το εςωτερικό τθσ κάςςασ με κατάλλθλουσ ςφιγκτιρεσ (χωρίσ 

κολλιςεισ). 

Πλεσ οι κάςςεσ κα προςκομίηονται ςτο εργοτάξιο ζτοιμεσ για τοποκζτθςθ ςτισ προβλεπόμενεσ κζςεισ. Η 

τοποκζτθςθ ςτθν ακριβι τουσ κζςθ κα είναι κατακόρυφθ.  

Τα φφλλα κα φζρουν κατάλλθλεσ κλειδαριζσ και αντίςτοιχεσ χειρολαβζσ. Τα κυρόφυλλα κα προςκομιςκοφν 

ζτοιμα ςτισ προβλεπόμενεσ διαςτάςεισ και κα αναρτθκοφν ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του εργοςταςίου. 

Πλεσ οι πόρτεσ κα διακζτουν μθχανιςμό επαναφοράσ και ςτερζωςθσ. 

Η τελικι ποιότθτα των πιο πάνω υλικϊν κα είναι και τθσ απολφτου επιλογισ τθσ επιβλζψεωσ. Οι κφρεσ κα 

παρζχουν θχομόνωςθ 27 ζωσ 30 dB και κα φζρουν ανάλογο πιςτοποιθτικό . 

Κλειδαριζσ και κφλινδροι κλειδαριϊν, κα είναι αρίςτθσ ποιότθτασ χωνευτοφ τφπου, μθ οξειδοφμενοι ,αξιόπιςτοι 

και κα ανταποκρίνονται ςτισ ανάγκεσ του ζργου. 

Χειρολαβζσ βαρζωσ τφπου ανοξείδωτεσ, ροηζτεσ, ςτόπερ.  

Επίςθσ ςτισ υπάρχουςεσ ξφλινεσ κφρεσ κα γίνει επιςκευι με τοποκζτθςθ  νζων κλειδαριϊν, πόμολα , μθχανιςμοί 

επαναφοράσ, ςτερζωςθσ  και κλπ. 

 

α2) Αυτόματθ ςυρόμενθ κφρα ειςόδου κλινικισ. 

Ρρομικεια και τοποκζτθςθ ςετ κυρόφυλλων και μθχανιςμοφ κφλιςθσ. Η νζα κφρα κα ζχει κυρόφυλλα από 

κρφςταλλα αςφαλείασ Laminated 5+5 mm αμμοβολισ και πλαιςιωμζνα από προφίλ αλουμινίου.  

Ψθφιακά ελεγχόμενοσ μθχανιςμόσ κίνθςθσ                                           

Διάκεςθ 6 κζςεων λειτουργίασ : Αυτόματθ, Κλειδωμζνθ, Μόνιμα Ανοιχτι, Μερικό Άνοιγμα, Μόνο ζξοδοσ και OFF 

(χειροκίνθτθ λειτουργία ). υκμιηόμενθ παραμονι ςτθν ανοικτι κζςθ 0 ζωσ 60 δευτερόλεπτα. 

Ταχφτθτα ανοίγματοσ (max) 0.7 m/s 

Ταχφτθτα κλειςίματοσ (max) 0.5 m/s 

Αναςτροφι κίνθςθσ ςε περίπτωςθ εφρεςθσ εμποδίου κατά το κλείςιμο. 
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Μνιμθ βλαβϊν μθχανιςμοφ, μνιμθ ςτατιςτικϊν λειτουργίασ. 

Αυτοκακαριηόμενα ράουλα ολίςκθςθσ. 

Ρροςταςία ζναντι ανφψωςθσ των κυρόφυλλων (anti-tilt). 

Επαναφορτιηόμενεσ μπαταρίεσ heavy duty. 

Λειτουργία ειςόδου και εξόδου με εντολι από ραντάρ νζασ γενιάσ . 

Με χειριςτιριο όπου εμφανίηονται κωδικοποιθμζνεσ οι βλάβεσ για δυνατότθτα απομακρυςμζνθσ τεχνικισ 

υποςτιριξθσ.  

Ριςτοποίθςθ κατά EN 16005. 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ : 2.55Μ Χ 2.42 Υ εκατοςτά   

Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ 2 ζτθ. 

Σφςτθμα ελζγχου λειτουργίασ αυτόματθσ κφρασ βλ. θλεκτρολογικά αςκενι.  

 

β) Σιτεσ για τα υαλοςτάςια του τμιματοσ   

Θα γίνει αντικατάςταςθ των κατεςτραμμζνων φκαρμζνων ςθτϊν που υπάρχουν ςτθν κλινικι (κάλαμοι αςκενϊν, 

κουηίνα) με νζεσ.   

  

5. ΔΑΡΕΔΑ- ΚΕΑΜΙΚΑ ΡΛΑΚΙΔΙΑ  

α) Δάπεδα PVC 

Θα γίνει αντικατάςταςθ δαπζδου ςτθν παλαιά και τθν νζα ςτάςθ αδερφϊν, ςτο νζο κάλαμο θμεριςιασ 

νοςθλείασ (500), ςτα γραφεία ιατρϊν 1,2,3, ςτο γραφείο του διευκυντοφ και επιδιορκϊςεισ τοπικζσ που κα 

προκφψουν από τισ μεταφορζσ και τισ κακαιρζςεισ τοιχοποιίασ (πόρτεσ διαδρόμου – αντικατάςταςθ 

κερμαντικϊν ςωμάτων  ) και των ςπαςιμάτων ςτο διάδρομο τθσ κλινικισ . 

Ρεριλαμβάνεται μερεμετιςμόσ και προςκικθ μικρϊν τμθμάτων ςοβατεπίων εάν χρειαςκεί. Ππου λόγω των 

εργαςιϊν αποξιλωςθσ προκφψει ανωμαλία (ςκαλοπατάκι), να τοποκετθκεί ειδικό κεκλιμζνο προφίλ αλουμινίου 

με το μεγαλφτερο δυνατό πλάτοσ για ιπια μετάβαςθ. Επίςθσ προφίλ αλουμινίου κα τοποκετθκεί και ςτθν 

κεντρικι είςοδο του ορόφου μετά τθν αποξιλωςθ τθσ δίφυλλθσ κφρασ .  

Θα γίνει επίςτρωςθ από χλωριοφχο πολυβινφλιο (PVC) ι παρόμοιο, βακτθριοςτατικό, πάχουσ τουλάχιςτον 2 

χιλ.(ΕΝ429), μονοπαγοφσ υφισ (όχι πολλαπλϊν ςτρϊςεων για τθν δθμιουργία τθσ διάςταςθσ του πάχουσ 

(ΕΝ649), κατάλλθλο για βαριά επαγγελματικι και βιομθχανικι χριςθ (glass 4) (EN658,34 & 43), με αντοχι ςτα 

χθμικά (ΕΝ423), αντίςταςθ ςτθ φωτιά (DIN 4102 και BS 476) ( c lass 2),ολιςκθρότθτα ξθροφ δαπζδου ΕΝ13893, 

ολιςκθρότθτα υγροφ δαπζδου DIN 51130, κερμοςυγκολοφμενοσ με ειδικό κορδόνι και διαμορφοφμενοσ με 

ειδικό διαμορφωτι ςε κοίλο ςοβατεπί, δεν κα ζχει ανοικτοφσ  πόρουσ, δεν κα χαράςςεται και κα ζχει αντίςταςθ 

τριβισ <0,15 mm EN660.1, αντίςταςθ ςτθν φκορά από ρόδεσ καρζκλασ ΕΝ425, δεν κα ζχει ρωγμζσ, δεν κα 
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χρειάηεται κζρωμα ι λουςτράριςμα και κα ζχει μεγάλθ ποικιλία αποχρϊςεων με αντίςταςθ χρωματικισ 

αλλοίωςθσ ΕΝ20105- Β02 >6, για να καλφψει όλεσ τισ χρωματικζσ απαιτιςεισ των χϊρων διάςτρωςθσ του. 

Η επιλογι των αποχρϊςεων από δειγματολόγια  είναι δικαίωμα τθσ υπθρεςίασ. 

Το υπόςτρωμα κα κακαριςκεί από υλικά ι ουςίεσ πχ. ςκόνεσ, λεκζδεσ, υγρά νοςθλείασ, παλιζσ κόλλεσ κ.τ.λ. 

Κατά τον κακαριςμό του δαπζδου ι τθν απομάκρυνςθ των υπολειμμάτων των εργαςιϊν κα αποκλειςκεί θ 

χριςθ εργαλείων αζροσ δθλ. φυςθτιρεσ. Θα γίνει διάςτρωςθ με πινζλο ι ρολό ι εφκαμπτθ ςπάτουλα από 

λάςτιχο, διαλφτθ κατάλλθλου για τθν επεξεργαςία λείων, αλλά όχι απορροφθτικϊν, επιφανειϊν πριν τθν 

εφαρμογι των υλικϊν ιςοπζδωςθσ, αλφαδιάςματοσ και εξομάλυνςθσ  του δαπζδου όπου κα ςτρωκεί ο τάπθτασ. 

Ο διαλφτθσ  πρζπει να ςτεγνϊςει καλά πριν εκτελεςκοφν  οι επόμενεσ εργαςίεσ δθλ. επικόλλθςθσ ι λείανςθσ. 

Ρρζπει  κατά τθν διάςτρωςθ ι το ςτζγνωμα του διαλφτθ να υπάρχει καλόσ αεριςμόσ του χϊρου, διότι ο 

διαλφτθσ, ςυνικωσ απελευκερϊνει υδρατμοφσ. 

Μετά τθν ςκλιρυνςθ και ςτζγνωμα τθσ επιφάνειασ, αυτι κα κακαριςκεί από ςκόνεσ και κα ελεγχκεί για τυχόν 

αςτοχίεσ ι ελλιπϊσ ςυνδεδεμζνα υλικά. Μετά τθν διάςτρωςθ και ςτζγνωμα του διαλφτθ, θ επιφάνεια κα 

ςτοκαριςτεί. 

Το ςτοκάριςμα κα γίνει με ρευςτό υλικό, αυτοεπιπεδοφμενο, το οποίο κα ζχει μεγάλθ διαςκορπιςτικι δράςθ, 

γριγορο ςτζγνωμα και ςκλιρυνςθ, υψθλι αντοχι και δυνατότθτα λείανςθσ μζχρι πάχουσ 10-15 χιλ. ςε ανϊμαλα 

υποςτρϊματα. Με το  ςτοκάριςμα κα διορκωκοφν όλεσ οι ατζλειεσ των υποςτρωμάτων, για να μθν αναδειχκοφν 

ςτθν τελικι επιφάνεια, μετά τθν διάςτρωςθ του τάπθτα, οι αρμοί των τυχόν ατελειϊν του υποςτρϊματοσ. 

Η επιφάνεια κα φινιριςτεί πριν τθν διάςτρωςθ του τάπθτα. Μετά το φινίριςμα τθσ επιφάνειασ που ςτοκαρίςτθκε 

κα διαςτρωκεί και επικολλθκεί, ο τάπθτασ. Η επικόλλθςθ κα γίνει με μαγνθτικζσ κόλλεσ. 

Η χριςθ των υλικϊν ςυγκόλλθςθσ (κόλλεσ) κα γίνεται πάντα ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι του 

υλικοφ. 

Για τθν καλφτερθ επικόλλθςθ του τάπθτα ςτο υπόςτρωμα και τθν αποφυγι δθμιουργίασ κενϊν αζροσ μεταξφ 

υποςτρϊματοσ και τάπθτα, κα χρθςιμοποιθκεί κφλινδροσ βάρουσ 65 κιλϊν, για το κυλίνδριςμα τθσ επιφάνειασ. 

Η κερμοκόλλθςθ των φφλλων του τάπθτα κα γίνει 24 ϊρεσ μετά τθν διάςτρωςθ και επικόλλθςθ του ενϊ θ 

κυκλοφορία και πλιρθσ χριςθ του κα επιτραπεί αφοφ περάςουν 48 ϊρεσ από τθν διάςτρωςθ του.  

Σθμειϊνεται ότι όλεσ οι εργαςίεσ αποξιλωςθσ και τοποκζτθςθσ δαπζδου κα περιζχουν και τισ απαραίτθτεσ 

μετακινιςεισ γραφείων, επίπλων, κτλ που βρίςκονται ςτουσ χϊρουσ.  

β) Κεραμικά πλακίδια  

Θα γίνει επζνδυςθ τμιματοσ τοίχου με κεραμικά πλακίδια ςτα γραφεία ιατρϊν 1,2,3, και γραμματείασ  πάνω 

από τουσ νιπτιρεσ. 
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Η επζνδυςθ κα γίνει με κεραμικά πλακίδια (προτεινόμενθ διάςταςθ 20 Χ 20 εκ.) μονόπυρα εφυαλωμζνα, 

χαμθλισ υδατοαπορροφθτικότθτασ, χρωματιςτά, αντοχισ ςε απότριψθ GROUP 1,         

(τφπου ΦΙΛΚΕΑΜ JOHNSON ι παρόμοιου). 

Η τοποκζτθςθ κα γίνει με αρμοφσ 1 ζωσ 2 mm, ςε ςτρϊςθ κόλλασ ςυμβατι με τθν υπάρχουςα υποδομι και 

πλιρωςθ με ειδικό αντιβακτθριδιακό υλικό για κεραμικά πλακίδια. 

Συμπεριλαμβάνονται ο επιμελισ κακαριςμόσ των τελικϊν επιφανειϊν του τοίχου και θ διαμόρφωςθ οπϊν για 

τθν διζλευςθ υδραυλικϊν ςωλθνϊςεων, διακοπτϊν, ρευματοδοτϊν κλπ. Επίςθσ θ πλιρθσ περαιωμζνθ εργαςία, 

τοποκζτθςθσ ,αρμολόγθςθσ ,κακαριςμοφ υλικά και μικροχλικά επί τόπου, ςφμφωνα με τθ μελζτθ. 

Οι αποχρϊςεισ των χρωμάτων κα επιλεχκοφν κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν επίβλεψθ τθσ Δ/νςθσ Τεχνικισ 

Υπθρεςίασ.  

Σε όλα τα wc τισ κλινικισ κα γίνει απομάκρυνςθ παλαιϊν κατεςτραμμζνων αρμϊν από τα κεραμικά πλακίδια του 

δαπζδου και κατόπιν νζα αρμολόγθςθ. Θα γίνει αποκατάςταςθ των πλακιδίων κάτω από τισ κολϊνεσ των 

νιπτιρων, και αντικατάςταςθ των ςχαρϊν ςτα ςιφόνια δαπζδου (πατοςίφωνα).   

6. ΨΕΥΔΟΟΦΕΣ  

Στο χϊρο τθσ κλινικισ και του ογκολογικοφ τμιματοσ κα αντικαταςτακοφν οι κατεςτραμμζνεσ ψευδοροφζσ με 

νζεσ ιδίου τφπου, διαςτάςεων 60Χ60 mm . 

Θα γίνει ρφκμιςθ και ςτακεροποίθςθ του υπάρχοντοσ ςκελετοφ ανάρτθςθσ για τθν εξαςφάλιςθ πλιρουσ 

επιπεδότθτασ και οριηοντίωςθσ τθσ ψευδοροφισ. 

Ζνωςθ ψευδοροφϊν ςτθ νζα ςτάςθ  μετά από τθν κακαίρεςθ τοιχοποιίασ για ενοποίθςθ δφο χϊρων.   

Επίςθσ προζκταςθ υπάρχουςασ  ψευδοροφισ ςτο γραφείο του Διευκυντοφ μετά από μετατόπιςθ  τοιχοποιίασ 

για ενοποίθςθ δφο χϊρων.   

7.ΧΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 

α) Χρωματιςμόσ νζων διαχωριςτικϊν  τοιχοποιιϊν  

Αρχικά κα γίνει ζλεγχοσ τθσ αρμολόγθςθσ και του ςτοκαρίςματοσ των γυψοςανίδων που τοποκετικθκαν. Στθ  

ςυνεχεία όλεσ οι επιφάνειεσ κα ςπατουλαριςκοφν και κα περαςκοφν με μια ςτρϊςθ αςτάρι νεροφ. Μετά κα 

ακολουκιςουν δφο ςτρϊςεισ βαφισ (τουλάχιςτον) με ριπολίνθ νεροφ. 

β) Χρωματιςμόσ εςωτερικϊν επιφανειϊν  

Ο χρωματιςμόσ κα εφαρμοςκεί ςε δφο ςτρϊςεισ βαφισ με αντιμικροβιακό  χρϊμα ρεπουλίνθσ νεροφ, άοςμο, 

οικολογικό, αρίςτθσ ποιότθτοσ, αποχρϊςεωσ επιλογισ τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ, μετά τθσ κατάλλθλθσ 

προεργαςίασ. 

Η επιφάνεια  κα πρζπει να είναι ςτεγνι, ςτακερι και απαλλαγμζνθ από υλικά που εμποδίηουν τθν πρόςφυςθ . 
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Ανάλογα με τθ φφςθ του υποςτρϊματοσ πρζπει να γίνει θ απαραίτθτθ –κατάλλθλθ προεργαςία όπωσ ξφςιμο - 

ςτοκάριςμα - τρίψιμο  κτλ. Καλϊσ κακαριςμόσ τθσ επιφάνειασ από τθ ςκόνθ. Η επιφάνεια του υποςτρϊματοσ 

αςταρϊνεται. Θα δοκεί προςοχι ϊςτε να μθν υπάρχει υγραςία ςτθν επιφάνεια του τοίχου. 

Ππου απαιτείται, κα περαςκοφν τόςεσ επιπλζον ςτρϊςεισ, όςεσ  χρειάηεται, ϊςτε οι επιφάνειεσ  μετά τθν 

ολοκλιρωςθ του χρωματιςμοφ τουσ, να είναι ομοιογενείσ, λείεσ και να μθν φεγγίηουν. 

Μετά το πζρασ των εργαςιϊν, τα προςτατευτικά υλικά (χαρτοταινίεσ, νάιλον,κτλ.) αφοφ αφαιρεκοφν , κα 

απομακρυνκοφν από το κτίριο με ευκφνθ αναδόχου. Οι χϊροι κα παραδοκοφν κακαροί και κα δοκεί μεγάλθ 

προςοχι ςτισ περιοχζσ, που ζχουν ζρκει ςε άμεςθ επαφι με τισ χρωματιςμζνεσ επιφάνειεσ, όπωσ τα 

κουφϊματα, τα δάπεδα, τα περικϊρια (ςοβατεπί). 

Ρεριλαμβάνονται και χρωματιςμοί ςτο νζο Ογκολογικό τμιμα ( 1ου όροφου του κτιρίου 3) 

 

γ) Βερνικοχρωματιςμοί  μεταλλικϊν –ξφλινων  επιφανειϊν  

Θα χρωματιςκοφν όλεσ οι μεταλλικζσ και ξφλινεσ επιφάνειεσ που υπάρχουν ςτθν κλινικι (κάςεσ των κυρϊν, τα 

κερμαντικά ςϊματα και οι ςωλθνϊςεισ) αφοφ γίνει θ απαραίτθτθ –κατάλλθλθ προεργαςία, ςε δφο ςτρϊςεισ 

βερνικοχρϊματοσ.. 

8. ΞΥΛΟΥΓΙΚΕΣ ΕΓΑΣΙΕΣ – ΕΜΑΙΑ  

Στο χϊρο τθσ νζασ ςτάςθσ αδερφισ  κα γίνει μεταφορά και τοποκζτθςθ πάγκου 3,35 m περίπου με διπλό 

ανοξείδωτο  νεροχφτθ  και από πάνω- κάτω ερμάρια, επίςθσ καταςκευι πάγκου πλθροφοριϊν με γυαλί από 

πάνω.  

Στο χϊρο τθσ πρϊθν ςτάςθσ αδερφισ υπάρχουν διάφορα ερμάρια  ςτα οποία κα γίνει επιςκευι – 

αντικατάςταςθ φκαρμζνων ςτοιχείων, όπου απαιτείται, αποςυναρμολόγθςθ- μεταφορά και ςυναρμολόγθςθ 

ερμαρίων ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ  επίβλεψθσ.    

Θα γίνει ζλεγχοσ καλισ λειτουργίασ και επιςκευι όλων των κυρϊν και παρακφρων ςτουσ καλάμουσ αςκενϊν – 

γραφείων και βοθκθτικϊν χϊρων, και όπου απαιτείται, κα γίνει αντικατάςταςθ  μεντεςζδων, πόμολων, 

κλειδαριϊν ςτόπερ κυρϊν κακϊσ και των μθχανιςμϊν επαναφοράσ. 

 Ζλεγχοσ και  επιςκευι δίφυλλθσ πόρτασ εξόδου κινδφνου  εντόσ τθσ κλινικισ, παράδοςθ ςε πλιρθ και αςφαλι 

λειτουργία.  

Ογκολογικό τμιμα   

Θα γίνει προςεκτικι αποςυναρμολόγθςθ- μεταφορά και ςυναρμολόγθςθ των ξφλινων ερμαρίων από τουσ 

χϊρουσ του ογκολογικοφ τμιματοσ ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ επίβλεψθσ.    

Εκτόσ των ερμαρίων κα μεταφερκοφν ο ξενοδοχειακόσ εξοπλιςμόσ και το αρχείο του τμιματοσ. 

Ζλεγχοσ και επιςκευι ςτα κουφϊματα (κφρεσ- παράκυρα- εξϊκυρα ) προσ αποφυγι τραυματιςμϊν, 

προςωπικοφ και αςκενϊν.  Ρεριλαμβάνονται  αντικατάςταςθ των μθχανιςμϊν λειτουργίασ,  μεντεςζδων, 

κλειδαριϊν και πόμολων  ςε όλεσ τισ κφρεσ .  
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Τα κλειδιά 4 για κάκε πόρτα κα παραδοκοφν ςτον υπεφκυνο του ογκολογικοφ τμιματοσ .  Ραράδοςθ ςε αςφαλι 

λειτουργία.  

 Μετά τθν μεταφορά και ςυναρμολόγθςθ των ξφλινων ερμαρίων ςτον νζο χϊρο, εάν χρειαςκοφν 

μικρομετατροπζσ κα περιλαμβάνονται ςτα πλαίςια των εργαςιϊν.(Υλικά- εργαςία)  

Β’ ΘΛΕΚΤΟΜΘΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΑΣΙΕΣ   

9.ΥΔΕΥΣΘ ΑΡΟΧΕΤΕΥΣΘ 

Ρεριλαμβάνονται εργαςίεσ τροποποίθςθσ του υφιςτάμενου τοπικοφ δικτφου φδρευςθσ και αποχζτευςθσ ςτο 

χϊρο τθσ ςτάςθσ αδερφϊν, προκειμζνου να καταςτεί δυνατι θ  ςφνδεςθ με το υφιςτάμενο δίκτυο του νεροχφτθ 

ςτθν νζα κζςθ .  

Για τθν αποχζτευςθ κα τοποκετθκεί ςωλινασ PVC βαρζωσ τφπου Φ60 mm με όλα τα υλικά και μικροχλικά 

εγκατάςταςθσ, ςτεγανοποίθςθσ, ςτιριξθσ κτλ. για παράδοςθ ςε πλιρθ λειτουργία.  

Αποξιλωςθ νιπτιρα, μεγάλθσ μπανιζρασ και κατάργθςθ αποχζτευςθσ του νιπτιρα ςτο 516 νζα ςτάςθ αδερφϊν.    

Στθ γραμματεία κα γίνει τοποκζτθςθ νζου νιπτιρα με ερμάριο από κάτω και ςφνδεςθ με το υπάρχων δίκτυο 

φδρευςθσ και αποχζτευςθσ.  

Επίςθσ για τα γραφεία ιατρϊν προμικεια και τοποκζτθςθ τριϊν νιπτιρων με ερμάριο από κάτω, τριϊν 

μπαταριϊν ανάμεικτων, τριϊν ςυςκευϊν υγροφ ςαπουνιοφ, τριϊν κθκϊν για χαρτοπετςζτεσ όπωσ επίςθσ και 

όλων των παρελκόμενων υλικϊν (ςωλινεσ ,ρακόρ, προςκικεσ, επεκτάςεισ κτλ.) και μικροχλικϊν που 

απαιτοφνται για τθν άρτια εγκατάςταςθ του υδραυλικοφ ςυςτιματοσ ςε πλιρθ και κανονικι λειτουργία.   

Απομόνωςθ - αποξιλωςθ δφο κερμαντικϊν ςωμάτων ςτο διάδρομο και ςφράγιςθ δικτφου ςτο διάδρομο του 

4ου ορόφου (εκκζνωςθ δικτφου - επαναςφνδεςθ με το δίκτυο)  

Στα γραφεία ιατρϊν 1-2-3 και το κάλαμο 500 κα γίνουν τοπικζσ  τροποποιιςεισ των ςωλθνϊςεων ςφνδεςθσ 

κερμαντικϊν ςωμάτων, κακϊσ και του δικτφου φδρευςθσ , ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ  επίβλεψθσ.   

Θα γίνουν ζλεγχοι ςτεγανότθτασ δικτφων φδρευςθσ και αποχζτευςθσ και κα επιςκευαςτοφν όςεσ διαρροζσ 

διαπιςτωκοφν είτε ςτισ ςωλθνϊςεισ είτε ςτα είδθ υγιεινισ. Ρεριλαμβάνεται θ αντικατάςταςθ φκαρμζνων και 

υπολειτουργοφντων  

εξαρτθμάτων ειδϊν υγιεινισ π.χ  μπαταρίεσ μίξθσ νιπτιρα νεροχυτϊν, μθχανιςμοί καηανακίου, τθλζφωνα ντουη, 

ςαπουνοκικεσ, πατοςίφωνα κτλ. 

Θα πραγματοποιθκεί ζλεγχοσ λειτουργίασ των ςυςτθμάτων εξαεριςμοφ των μπάνιων με επιςκευι 

διαπιςτωκζντων δυςλειτουργιϊν. Ρεριλαμβάνονται υλικά και εργαςία. 

Ογκολογικό τμιμα 

Αποξιλωςθ κεραμικϊν πλακιδίων του wc του καλάμου  104 και εντοπιςμόσ διαρροισ. 
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Αποξιλωςθ διαβρωμζνων ςωλινων και κερμομόνωςθσ , διατομισ Φ 15. 

Εγκατάςταςθ νζων δικτφων με ςωλινα πολυςτρωματικισ διατομισ με τθν αντίςτοιχθ κερμομόνωςθ . 

Επαναφορά των οικοδομικϊν ςτοιχείων ςε προγενζςτερθ κατάςταςθ. 

 Επίςθσ κα γίνουν ζλεγχοι ςτεγανότθτασ όλων των δικτφων φδρευςθσ και αποχζτευςθσ και κα επιςκευαςτοφν 

όςεσ διαρροζσ διαπιςτωκοφν είτε ςτισ ςωλθνϊςεισ είτε ςτα είδθ υγιεινισ.  Ρεριλαμβάνεται θ αντικατάςταςθ 

φκαρμζνων και υπολειτουργοφντων εξαρτθμάτων ειδϊν υγιεινισ, π.χ μπαταριζσ μίξθσ νιπτιρα – μθχανιςμοί 

καηανακίου,  τθλζφωνα ντουη,  ςαπουνοκικεσ κτλ. 

Θα πραγματοποιθκεί ζλεγχοσ λειτουργίασ των ςυςτθμάτων εξαεριςμοφ των τεςςάρων WC με επιςκευι των 

διαπιςτωκζντων δυςλειτουργιϊν. Ρεριλαμβάνονται υλικά και εργαςία. 

  

10.ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ- ΕΞΑΕΙΣΜΟΣ  

Αποξιλωςθ κλιματιςτικοφ  από το κάλαμο 517 και επανατοποκζτθςθ  αυτοφ  ςτθ νζα  ςτάςθ αδελφισ . 

Εργαςίεσ επιςκευισ και ςυντιρθςθσ κλιματιςτικϊν  μθχανθμάτων (καςζτεσ οροφισ 3 τεμ και επιτοίχια 

διαιροφμενου τφπου 24 τεμ), ζλεγχοσ λειτουργίασ, χθμικόσ κακαριςμόσ ςε όλουσ τουσ χϊρουσ τθσ κλινικισ . 

 Συμπεριλαμβάνονται  ανταλλακτικά- υλικά –μικροχλικά , εργαςίεσ  για παράδοςθ ςε πλιρθ λειτουργία. 

 

11.  ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΙΚΑ ΙΣΧΥΑ – ΑΣΘΕΝΘ 

  

Ρεριλαμβάνονται υλικά και εργαςίεσ για τθν ανακαίνιςθ και επζκταςθ θλεκτρολογικοφ δικτφου ιςχυρϊν και 
αςκενϊν ρευμάτων.  

 

1. Φωτιςτικό ςθμείο με καλϊδιο H05VV-U  3 Χ 1,5 τ. χ. από τον αντίςτοιχο πίνακα. Ρεριλαμβάνονται 

πλαςτικοί ςωλινεσ προςταςίασ και κάκε υλικό (πλθν εςχαρϊν) και εργαςία για παράδοςθ του φωτιςτικοφ 

ςθμείου ςε πλιρθ λειτουργία. 

2. Ρρομικεια και εγκατάςταςθ τοπικοφ διακόπτθ τφπου LEGRAND πλιρωσ τοποκετθμζνο. 

3. Ρρομικεια και εγκατάςταςθ φωτιςτικοφ ςϊματοσ ψευδοροφισ τεχνολογίασ LED PANEL ιςχφοσ 18W, 

κερμοκραςία χρϊματοσ  6000K, διαμζτρου Φ200 χιλιοςτά, πλιρωσ εγκατεςτθμζνο. 

4. Ρρομικεια και εγκατάςταςθ φωτιςτικοφ ςϊματοσ οροφισ (επίτοιχο εξωτερικό) τεχνολογίασ LED PANEL 

ιςχφοσ 40W, κερμοκραςία χρϊματοσ  6000K, διαςτάςεων 60 Χ 60 εκατοςτά, πλιρωσ εγκατεςτθμζνο. 

5. Ρρομικεια και εγκατάςταςθ φωτιςτικοφ αςφαλείασ (EXIT)  με καλϊδιο HO5VV-U  3 Χ 1,5 τ. χ. από τον 

αντίςτοιχο πίνακα. Ρεριλαμβάνονται πλαςτικοί ςωλινεσ προςταςίασ και κάκε υλικό (πλθν εςχαρϊν) και εργαςία 

για παράδοςθ του φωτιςτικοφ ςθμείου ςε πλιρθ λειτουργία. 
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 Τεχνικι Ρεριγραφι φωτιςτικοφ αςφαλείασ (EXIT): 

 Φωτιςτικό Αςφαλείασ τεχνολογίασ Led, μπαταρίασ, υψθλισ ποιότθτασ, για εγκατάςταςθ ςτον τοίχο ι 

ςτθν οροφι. 

 Ρρϊτο επίπεδο: 6 ϊρεσ, Δεφτερο επίπεδο: 12 ϊρεσ διάρκεια λειτουργίασ. 

 Υψθλι αποδοτικότθτα. 

 Υψθλό επίπεδο φωτεινότθτασ και ζνταςθσ. 

 Μπαταρία: Λικίου. 

 Τφποσ Led:   SMD. 

 Τάςθ λειτουργίασ:   220 – 240V. 

 Κατανάλωςθ:   16Watt. 

 Θερμοκραςία χρϊματοσ:   6000K. 

 Χρϊμα φωτιςτικοφ ςϊματοσ:   Λευκό. 

 Δεν ‘’καίγεται’’ όταν υπάρχουν μεταπτϊςεισ ςτο δίκτυο θλεκτροδότθςθσ. 

 Να είναι αντιεκρθκτικοφ τφπου οι πλακζτα τουσ. 

 Στεγανότθτα:   IP20. 

 Εγγφθςθ:   12 μινεσ ι 10000 ϊρεσ. 

6. Σθμείο ρευματολθψίασ χωνευτό ι επί πλαςτικοφ καναλιοφ, με καλϊδιο H05VV-U  3 Χ 2,5τ. χ. από τον 

αντίςτοιχο πίνακα. Ρεριλαμβάνονται πλαςτικοί ςωλινεσ προςταςίασ και κάκε άλλο υλικό (πλθν εςχαρϊν) και 

εργαςία για παράδοςθ του ςθμείου ρευματολθψίασ ςε πλιρθ λειτουργία. 

7. Ρρομικεια και εγκατάςταςθ ρευματοδότθ schuko τφπου LEGRAND κατάλλθλου για χωνευτι 

εγκατάςταςθ ι επί πλαςτικοφ καναλιοφ πλιρωσ τοποκετθμζνοσ. 

8. Τθλεφωνικι παροχι κζςεωσ εργαςίασ, καταςκευαςμζνθ με ανεξάρτθτο καλϊδιο UTP cat – 5e, με 

όδευςθ από τον κατανεμθτι προσ τθν κζςθ εργαςίασ ςε μεταλλικι εςχάρα (προκειμζνου για διζλευςθ πάνω από 

τθν ψευδοροφι) ι ςε πλαςτικό κανάλι (προκειμζνου για εμφανι όδευςθ) και καταλιγοντασ ςε μονι 

τθλεφωνικι πρίηα RJ11. Ο κατανεμθτισ τθλεφϊνου βρίςκεται εντόσ του χϊρου. 

9. Ρρίηα τθλεφωνικι πλιρθσ, δθλαδι προμικεια, μικρουλικά, εγκατάςταςθ και ςφνδεςθ, παραδοτζα ςε 

λειτουργία. 

10. DATA παροχι κζςεωσ εργαςίασ, καταςκευαςμζνθ με ανεξάρτθτο καλϊδιο UTP cat – 5e, με όδευςθ από 

το RACK πλθροφορικισ του ορόφου προσ τθν κζςθ εργαςίασ ςε μεταλλικι εςχάρα (προκειμζνου για διζλευςθ 

πάνω από τθν ψευδοροφι) ι ςε πλαςτικό κανάλι (προκειμζνου για εμφανι όδευςθ) και καταλιγοντασ ςε διπλι  

πρίηα δικτφου  RJ45. 

11.  Ρρίηα δικτφου DATA  πλιρθσ, δθλαδι προμικεια, μικρουλικά, εγκατάςταςθ και ςφνδεςθ, παραδοτζα ςε 

λειτουργία.  

12. Ρρομικεια και τοποκζτθςθ PATCH PANEL (PANDUIT) 24 κζςεων cat 5 με τα των εξαρτθμάτων (jack) ςτο 

υπάρχων  RAC πλθροφορικισ. Το RACK  δικτφου πλθροφορικισ  βρίςκεται εντόσ του χϊρου. 
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13. Ρρομικεια και τοποκζτθςθ Οργανωτι RAC. 

14. TV παροχι, καταςκευαςμζνθ με ομοαξονικό καλϊδιο τθλεόραςθσ, με όδευςθ από τον υφιςτάμενο 

κατανεμθτι – ενιςχυτι TV προσ τθν πρίηα ςε μεταλλικι εςχάρα (προκειμζνου για διζλευςθ πάνω από τθν 

ψευδοροφι) ι ςε πλαςτικό κανάλι (προκειμζνου για εμφανι όδευςθ) και καταλιγοντασ ςε πρίηα τθλεόραςθσ 

RJ59. 

15. Ρρίηα τθλεόραςθσ  τερματικι πλιρθσ, δθλαδι προμικεια, μικρουλικά, εγκατάςταςθ και ςφνδεςθ, 

παραδοτζα ςε λειτουργία.        

16. Τοποκζτθςθ τθσ υφιςτάμενθσ κυροτθλεόραςθσ και πλθκτρολογίου ACCESS  CONTROL. Η εξωτερικι 

μπουτονιζρα και το πλθκτρολόγιο ACCESS CONTROL κα τοποκετθκοφν ςτθν κεντρικι είςοδο του Αιματολογικοφ 

Τμιματοσ, και οι δφο κυροτθλεοράςεισ κα τοποκετθκοφνε θ μία ςτθν γραμματεία του Διευκυντι και θ άλλθ ςτθ 

ςτάςθ νοςθλείασ τθσ κλινικισ, με δυνατότθτα ανοίγματοσ τθσ κφρασ. Το πλθκτρολόγιο ACCESS  CONTROL κα ζχει 

τθν δυνατότθτα να ανοίγει επίςθσ τθν κφρα (κεντρικι είςοδο Αιματολογικοφ Τμιματοσ). 

17.  Ρρομικεια και τοποκζτθςθ κυροτθλεόραςθσ και πλθκτρολογίου ACCESS CONTROL ςτθν ενδιάμεςθ 

πόρτα ειςόδου Αιματολογικισ κλινικισ. Η εξωτερικι μπουτονιζρα και το πλθκτρολόγιο ACCESS CONTROL κα 

τοποκετθκοφν ςτθν ενδιάμεςθ πόρτα ειςόδου τθσ Αιματολογικισ κλινικισ, και θ  κυροτθλεόραςθ κα 

τοποκετθκεί ςτθ ςτάςθ νοςθλείασ τθσ κλινικισ, με δυνατότθτα ανοίγματοσ τθσ κφρασ. Το πλθκτρολόγιο ACCESS  

CONTROL κα ζχει τθν δυνατότθτα να ανοίγει επίςθσ τθν κφρα (είςοδοσ Αιματολογικισ κλινικισ). 

18.  Μεταφορά κεντρικισ κονςόλασ ενδοεπικοινωνίασ από τθν παλιά ςτάςθ νοςθλείασ ςτθν νζα ςτάςθ 

νοςθλείασ Νο 516 – 517. 

18. Στουσ υφιςτάμενουσ θλεκτρικοφσ πίνακεσ διανομισ τθσ κλινικισ κα πραγματοποιθκεί ζλεγχοσ διατομισ 

αγωγϊν, αναγνϊριςθ αγωγϊν N & PE , αναγνϊριςθ κυκλωμάτων και περιγραφι αυτϊν, δοκιμζσ διακοπισ και 

απομόνωςθσ, ζλεγχοσ αγωγϊν γείωςθσ, ςφςφιξθ όλων των αγωγϊν.  

19. Ρρομικεια και τοποκζτθςθ ρελζ διαρροισ ρεφματοσ 4 Χ 40 Α/30mA/A.C.  ςτουσ 3 υπάρχοντεσ  

θλεκτρικοφσ πίνακεσ τθσ κλινικισ.  

20. Ρρομικεια και αντικατάςταςθ των παλιϊν πριηοδιακοπτικϊν υλικϊν (χωνευτά) με καινοφρια. Ραράδοςθ 

ςε πλιρθ λειτουργία. 

21. Απομόνωςθ και αποξιλωςθ όλων των αςκενϊν και ιςχυρϊν κυκλωμάτων όλων των αςκενϊν και 

ιςχυρϊν κυκλωμάτων ςτουσ καλάμουσ 517 και 518 ςτα ςθμεία που βριςκότανε οι κονςόλεσ άνωκεν κλίνθσ 

αςκενϊν. 

22. Αντικατάςταςθ εξαεριςτικϊν w.c.  Φ100mm 230V ςε όλεσ τισ τουαλζτεσ. 

23. Ζλεγχοσ – ςυντιρθςθ όλων των υφιςτάμενων φωτιςτικϊν ςωμάτων οροφισ ςε γραφεία – αποκικεσ - 

κουηίνα – χϊρο ακακάρτων και καλάμουσ νοςθλείασ (κονςόλεσ άνωκεν κλίνθσ αςκενϊν). Ραράδοςθ ςε πλιρθ 

λειτουργία. 

24. Ζλεγχοσ – ςυντιρθςθ τθσ ενδοεπικοινωνίασ κλιςθσ αςκενϊν με ςτάςθ νοςθλείασ. Ραράδοςθ ςε πλιρθ 

λειτουργία.         
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 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΓΑΣΙΩΝ 

 

Α/
Α 

ΕΝΔΕΙΞΘ ΕΓΑΣΙΩΝ  

 

 ΜΟΝ. 
ΜΕΤΘΣΘΣ  

ΡΟΣΟΤΘΤΑ  

1. Κακαιρζςεισ – αποξθλϊςεισ  

 

Κατϋαποκοπι  1 

2. Μεταφορζσ 

( Ξενοδοχειακοφ εξοπλιςμοφ , Αρχείου ) 

 

Κατϋαποκοπι  1 

3 Τοιχοποιία  εςωτερικι 

 

m2 21 

4 α1) Κουφϊματα (Νζεσ κφρεσ εςωτερικζσ)  

 

α2) Αυτόματθ ςυρόμενθ κφρα ειςόδου κλινικισ 

β) Σιτεσ για τα υαλοςτάςια του τμιματοσ   
 

Τεμ  

  

Τεμ 

Κατϋαποκοπι 

 

6 κάςςεσ 

2 κυρόφυλλα 

1 

1 

5 Δάπεδα pvc 

Κεραμικά πλακίδια 

Επιδιόρκωςθ αρμϊν κεραμικϊν πλακιδίων ςτα wc  

m2 

m2 

Τεμ.  

142 

39 

20 

 

6 Ψευδοροφζσ ςε αντικατάςταςθ 

Νζα ψευδοροφι από γυψοςανίδα  

Κατϋαποκοπι 

m2 

1 

9 

7 α)Χρωματιςμοί νζων διαχωριςτικϊν  τοιχοποιιϊν 

β)Χρωματιςμοί εςωτερικϊν επιφανειϊν  

γ)Βερνικοχρωματιςμοί  μεταλλικϊν  επιφανειϊν 

m2 

 

m2 

Κατϋαποκοπι 

25 

 

1850 

1 

8  Ξυλουργικζσ εργαςίεσ – ερμάρια 

 Διάφορεσ εργαςίεσ 

 Κατϋαποκοπι 1 

9 Φδρευςθ –Αποχζτευςθ 

 

 Κατϋαποκοπι 1 

10  Κλιματιςμόσ- Εξαεριςμόσ   

 

Κατϋαποκοπι 1 

11 Ηλεκτρολογικά    Α) Ιςχυρά  

                              Β) Αςκενι 

 Κατϋαποκοπι 1 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΑΣΙΩΝ 

 

α/
α 

 

Ρεριγραφι Θλεκτρολογικϊν Εργαςιϊν (ιςχυρϊν και αςκενϊν 
ρευμάτων) Αιματολογικοφ  και Ογκολογικοφ Τμιματοσ. 

 

Μον. 
Μετρ. 

Ρος. 

1 

Φωτιςτικό ςθμείο με καλϊδιο H05VV-U  3 Χ 1,5 τ. χ. από τον 
αντίςτοιχο πίνακα. Ρεριλαμβάνονται πλαςτικοί ςωλινεσ 
προςταςίασ και κάκε υλικό (πλθν εςχαρϊν) και εργαςία για 
παράδοςθ του φωτιςτικοφ ςθμείου ςε πλιρθ λειτουργία. 

Κατ’ 
αποκοπι 

1 

2 
Ρρομικεια και εγκατάςταςθ τοπικοφ διακόπτθ τφπου LEGRAND 
πλιρωσ τοποκετθμζνο. 

Κατ’ 
αποκοπι 

1 

3 
Ρρομικεια και εγκατάςταςθ φωτιςτικοφ ςϊματοσ ψευδοροφισ 
τεχνολογίασ LED PANEL ιςχφοσ 18W, κερμοκραςία χρϊματοσ  
6000K, διαμζτρου Φ200 χιλιοςτά, πλιρωσ εγκατεςτθμζνο. 

Τεμ. 5 

4 
Ρρομικεια και εγκατάςταςθ φωτιςτικοφ ςϊματοσ οροφισ 
(επίτοιχο εξωτερικό) LED PANEL 6000Κ , 40W, διαςτάςεων 60 Χ 
60cm. 

Τεμ. 8 

5 

Ρρομικεια και εγκατάςταςθ φωτιςτικοφ αςφαλείασ (EXIT)  με 
καλϊδιο H05VV-U  3 Χ 1,5 τ. χ. από τον αντίςτοιχο πίνακα. 
Ρεριλαμβάνονται πλαςτικοί ςωλινεσ προςταςίασ και κάκε υλικό 
(πλθν εςχαρϊν) και εργαςία για παράδοςθ του φωτιςτικοφ 
ςθμείου ςε πλιρθ λειτουργία. 

Τεμ. 6 

6 

Σθμείο ρευματολθψίασ χωνευτό ι επί πλαςτικοφ καναλιοφ, με 
καλϊδιο H05VV-U  3 Χ 2,5τ. χ. από τον αντίςτοιχο πίνακα. 
Ρεριλαμβάνονται πλαςτικοί ςωλινεσ προςταςίασ και κάκε άλλο 
υλικό (πλθν εςχαρϊν) και εργαςία για παράδοςθ του ςθμείου 
ρευματολθψίασ ςε πλιρθ λειτουργία. 

Κατ’ 
αποκοπι 

1 

7 
Ρρομικεια και εγκατάςταςθ ρευματοδότθ schuko τφπου 
LEGRAND κατάλλθλου για χωνευτι εγκατάςταςθ ι επί 
πλαςτικοφ καναλιοφ πλιρωσ τοποκετθμζνοσ. 

Κατ’ 
αποκοπι 

1 

8 

Τθλεφωνικι παροχι κζςεωσ εργαςίασ, καταςκευαςμζνθ με 
ανεξάρτθτο καλϊδιο UTP cat – 5e, με όδευςθ από τον 
κατανεμθτι προσ τθν κζςθ εργαςίασ ςε μεταλλικι εςχάρα 
(προκειμζνου για διζλευςθ πάνω από τθν ψευδοροφι) ι ςε 
πλαςτικό κανάλι (προκειμζνου για εμφανι όδευςθ) και 
καταλιγοντασ ςε μονι τθλεφωνικι πρίηα RJ11. Ο κατανεμθτισ  

τθλεφϊνου  βρίςκεται εντόσ του χϊρου. 

Θζςεισ 23 

9 
Ρρίηα τθλεφωνικι πλιρθσ, δθλαδι προμικεια, μικρουλικά, 
εγκατάςταςθ και ςφνδεςθ, παραδοτζα ςε λειτουργία. 

Τεμ. 23 

10 

DATA παροχι κζςεωσ εργαςίασ, καταςκευαςμζνθ με ανεξάρτθτο 
καλϊδιο UTP cat – 5e, με όδευςθ από το RACK πλθροφορικισ 
του ορόφου προσ τθν κζςθ εργαςίασ ςε μεταλλικι εςχάρα 
(προκειμζνου για διζλευςθ πάνω από τθν ψευδοροφι) ι ςε 
πλαςτικό κανάλι (προκειμζνου για εμφανι όδευςθ) και 

Θζςεισ 23 
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καταλιγοντασ ςε διπλι  πρίηα δικτφου  RJ45. 

11 
Ρρίηα δικτφου DATA  πλιρθσ, δθλαδι προμικεια, μικρουλικά, 
εγκατάςταςθ και ςφνδεςθ, παραδοτζα ςε λειτουργία.  

Τεμ. 23 

12 

Ρρομικεια και τοποκζτθςθ PATCH PANEL (PANDUIT) 24 κζςεων 
cat 5 με τα των εξαρτθμάτων (jack) ςτο υπάρχων  RAC 
πλθροφορικισ. Το RACK  δικτφου πλθροφορικισ  βρίςκεται εντόσ 
του χϊρου. 

Τεμ. 3 

13 Ρρομικεια και τοποκζτθςθ Οργανωτι RAC. Τεμ. 2 

14 

TV παροχι, καταςκευαςμζνθ με ομοαξονικό καλϊδιο 
τθλεόραςθσ, με όδευςθ από τον υφιςτάμενο κατανεμθτι – 
ενιςχυτι TV προσ τθν πρίηα ςε μεταλλικι εςχάρα (προκειμζνου 
για διζλευςθ πάνω από τθν ψευδοροφι) ι ςε πλαςτικό κανάλι 
(προκειμζνου για εμφανι όδευςθ) και καταλιγοντασ ςε πρίηα 
τθλεόραςθσ. 

Θζςεισ 6 

15 
Ρρίηα τθλεόραςθσ τερματικισ πλιρθσ, δθλαδι προμικεια, 
μικρουλικά, εγκατάςταςθ και ςφνδεςθ, παραδοτζα ςε 
λειτουργία.        

Τεμ. 6 

16 
Τοποκζτθςθ τθσ υφιςτάμενθσ κυροτθλεόραςθσ και 
πλθκτρολογίου ACCESS  CONTROL ςτθν κεντρικι είςοδο του 
Αιματολογικοφ τμιματοσ. 

Τεμ. 1 

17 
Ρρομικεια και τοποκζτθςθ κυροτθλεόραςθσ και πλθκτρολογίου 
ACCESS CONTROL ςτθν ενδιάμεςθ πόρτα ειςόδου Αιματολογικισ 
κλινικισ . 

Τεμ. 1 

18 
Μεταφορά κεντρικισ κονςόλασ ενδοεπικοινωνίασ από τθν παλιά  
ςτάςθ νοςθλείασ ςτθν νζα ςτάςθ νοςθλείασ Νο 516 – 517. 

Τεμ. 1 

19 

Στουσ υφιςτάμενουσ θλεκτρικοφσ πίνακεσ διανομισ τθσ κλινικισ 
κα πραγματοποιθκεί ζλεγχοσ διατομισ αγωγϊν, αναγνϊριςθ 
αγωγϊν N & PE , αναγνϊριςθ κυκλωμάτων και περιγραφι 
αυτϊν, δοκιμζσ διακοπισ και απομόνωςθσ, ζλεγχοσ αγωγϊν 
γείωςθσ, ςφςφιξθ όλων των αγωγϊν.  

Τεμ. 3 

20 
Ρρομικεια και τοποκζτθςθ ρελζ διαρροισ ρεφματοσ    4 Χ 40 
Α/30mA/A.C.  ςτουσ 3 υπάρχων θλεκτρικοφσ πίνακεσ τθσ 
κλινικισ.  

Τεμ. 3 

21 
Ρρομικεια και αντικατάςταςθ  των παλιϊν πριηοδιακοπτικϊν 
υλικϊν (χωνευτά) με καινοφρια. Ραράδοςθ ςε πλιρθ λειτουργία. 

Κατ’ 
αποκοπι 

1 

22 
Απομόνωςθ και αποξιλωςθ όλων των αςκενϊν και ιςχυρϊν 
κυκλωμάτων ςτουσ καλάμουσ 517 και 518 ςτα ςθμεία που 
βριςκότανε οι κονςόλεσ άνωκεν κλίνθσ αςκενϊν. 

Τεμ. 2 

23 
Ρρομικεια και αντικατάςταςθ  των παλιϊν εξαεριςτικϊν W.C.  
Φ 100mm 230V με καινοφρια. Ραράδοςθ ςε πλιρθ λειτουργία. 

Τεμ. 20 

24 

Ζλεγχοσ – ςυντιρθςθ  όλων των υφιςτάμενων φωτιςτικϊν 
ςωμάτων οροφισ ςε γραφεία – αποκικεσ  - κουηίνα – χϊρο 
ακακάρτων και καλάμουσ νοςθλείασ  (κονςόλεσ  άνωκεν κλίνθσ 
αςκενϊν). Ραράδοςθ ςε πλιρθ λειτουργία. 

Κατ’ 
αποκοπι 

1 

25 Ζλεγχοσ – ςυντιρθςθ  τθσ ενδοεπικοινωνίασ κλιςθσ αςκενϊν με 
Κατ’ 1 
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ςτάςθ νοςθλείασ. Ραράδοςθ ςε πλιρθ λειτουργία.   αποκοπι 

 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ - ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ: 

 
 
  Ρρο τθσ ςυντάξεωσ τθσ προςφοράσ, νοείται ότι ο ςυμμετζχων ζλαβε γνϊςθ του χϊρου,  των ιδιαίτερων 

ςυνκθκϊν, κακϊσ και των όρων – απαιτιςεων τθσ παροφςασ Τεχνικισ Ρεριγραφισ, τα οποία αποδζχεται 

πλιρωσ και ανεπιφφλακτα. Για τον λόγο αυτό οι ςυμμετζχοντεσ οφείλουν να επιςκεφτοφν τουσ χϊρουσ 

των εργαςιϊν ςυνοδεία Μθχανικοφ τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ, προκειμζνου να λάβουν γνϊςθ των 

ςυνκθκϊν και ιδιαιτεροτιτων των Εργαςιϊν.  

 Στο φάκελο τθσ προςφοράσ, ο ςυμμετζχων κα υποβάλλει επί ποινι αποκλειςμοφ, βεβαίωςθ τθσ 

Τεχνικισ Υπθρεςίασ, ότι ο ςυμμετζχων επιςκζφτθκε τουσ χϊρουσ και προζβει ςε επιτόπια εξζταςθ των 

χϊρων και τθσ κατάςταςθσ τουσ και ζλαβε γνϊςθ των ςυνκθκϊν 

 Επίςθσ, με τθν κατάκεςθ τθσ προςφοράσ, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται επί ποινι αποκλειςμοφ, να ορίςει 

εγγράφωσ, με Υπεφκυνθ Διλωςθ άρκρου 8 Ν.1599/1986 ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ μζλοσ ΤΕΕ, ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ οι  οποίοι  οφείλουν  να ςυνεργάηεται ΑΜΕΣΑ με τθν Τεχνικι Υπθρεςία κακ όλθ τθν 

διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, για διευκρινιςεισ, οδθγίεσ κλπ. 

 Ο ςυμμετζχων υποχρεοφται για τισ Η/Μ εργαςίεσ να διακζτει Εγκαταςτάτθ Ηλεκτρολόγο, κατάκεςθ 

φωτοτυπίασ τθσ άδειασ εξαςκιςεωσ επαγγζλματοσ ςε ιςχφ, επί ποινι αποκλειςμοφ.  

 Ο ςυμμετζχων υποχρεοφται για τισ Η/Μ εργαςίεσ να διακζτει Εγκαταςτάτθ  Υδραυλικό, κατάκεςθ 

φωτοτυπίασ τθσ άδειασ εξαςκιςεωσ επαγγζλματοσ ςε ιςχφ, επί ποινι αποκλειςμοφ.  

 Για διευκρινιςεισ και οδθγίεσ ςχετικά με τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν ι με τισ εργαςίεσ που κα 

εκτελεςτοφν, ι για παραδρομζσ τισ Τεχνικισ Ρεριγραφισ, ο ανάδοχοσ οφείλει να ηθτιςει περεταίρω 

διευκρινιςεισ και πλθροφορίεσ από τθν Τεχνικι Υπθρεςία του Νοςοκομείου, πριν τθν κατάκεςθ τθσ 

προςφοράσ του. Στθν αντίκετθ περίπτωςθ, υποχρεοφται να αποδεχτεί τισ διευκρινιςεισ / πλθροφορίεσ 

και οδθγίεσ που κα δοκοφν εκ των υςτζρων, από τθν Τεχνικι Υπθρεςία του Νοςοκομείου. 

 Θ τιμι προςφοράσ κα δοκεί κατ’ αποκοπι, και κα περιλαμβάνει όλα τα υλικά, μικροχλικά, τισ 

αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ όςων εργαςκοφν ςτο ζργο και τισ μόνιμεσ κρατιςεισ υπζρ του Δθμοςίου.  

Στο τίμθμα αυτό κα περιλαμβάνονται όλεσ οι επιβαρφνςεισ, εργολαβικό όφελοσ, απρόβλεπτα κλπ εκτόσ 

του ΦΡΑ.  

 Να μετακινεί και να επαναφζρει ςτθν κζςθ τουσ είδθ εξοπλιςμοφ, γραφεία, ερμάρια εντόσ και εκτόσ 

κτιρίου, εφόςον αυτό απαιτείται για τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν που ζχει αναλάβει.  

 Θ επιμζτρθςθ και διαςταςιολόγθςθ θ οποία ςυνοδεφει τθν Τεχνικι Ρεριγραφι είναι ενδεικτικι. Γι 

αυτό το λόγο, πριν ξεκινιςει θ καταςκευι, κα πρζπει να γίνει επανζλεγχοσ από τον Ανάδοχο, αφοφ 

λθφκοφν όλεσ οι διαςτάςεισ επί τόπου. Οι παραγγελίεσ κα γίνουν βάςει πραγματικϊν μεγεκϊν και 

όχι από τθν Τεχνικι Ρεριγραφι. Σε αντίκετθ περίπτωςθ θ δαπάνθ εργαςιϊν κα βαρφνει τον Ανάδοχο. 

 Ο προςφζρων να δθλϊνει ότι ζλαβε γνϊςθ και ςυμφωνεί με τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ και τισ ςυνκικεσ 

του Νοςοκομείου. Οι προςφορζσ να είναι επί του ςυνόλου. H Τεχνικι Υπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα 

απόρριψθσ του προτεινομζνου μειοδότθ εφόςον διαπιςτϊςει ότι δεν ακολουκεί τισ υποδείξεισ και τισ 

τεχνικζσ περιγραφζσ του ζργου. 

 

 Κατά τθν διάρκεια των εργαςιϊν ο Ανάδοχοσ οφείλει  

 

α. να φροντίηει για τθν τιρθςθ τθσ τάξεωσ και τθσ κακαριότθτασ ςτο εργοτάξιο, μζχρι τθν παράδοςθ των 

εργαςιϊν. Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να λάβει υπόψθ του ότι οφείλει να εργαςτεί υπό ςυνκικεσ οι οποίεσ να 
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επιτρζπουν τθν κατά το δυνατό ανενόχλθτθ λειτουργία του νοςοκομείου. Ο χϊροσ εργαςιϊν κα ςφραγιςκεί 

ερμθτικά, με ευκφνθ του Αναδόχου, ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ επιτροπισ Νοςοκομειακϊν Λοιμϊξεων. 

Θα τθρθκοφν όλεσ οι οδθγίεσ του ΚΕΕΛΡΝΟ για τθν πρόλθψθ των νοςοκομειακϊν λοιμϊξεων που 

ςχετίηονται με τεχνικά και καταςκευαςτικά ζργα.  Ρροςτατευτικά – διαχωριςτικά πανό, που να 

εξαςφαλίηουν ερμθτικι απομόνωςθ του εργοταξίου για θχομόνωςθ και προςταςία από τθν ςκόνθ, των 

όμορων χϊρων, λόγω οικοδομικϊν εργαςιϊν, βαρφνουν τον εργολιπτθ ο οποίοσ και ζχει τθν ευκφνθ.  

 β. Ο ανάδοχοσ επίςθσ υποχρεοφται να εφαρμόηει τισ περί τάξεωσ και αςφαλείασ επί ατυχθμάτων 

αςτυνομικζσ διατάξεισ και ζχει τθν αποκλειςτικι ευκφνθ για οποιαδιποτε βλάβθ ι ατφχθμα που κα ςυμβεί 

ςτον ίδιο, ςτο προςωπικό του ι ςε τρίτουσ, από ενζργειεσ που ζχουν άμεςθ ι ζμμεςθ ςχζςθ με τθν εκτζλεςθ 

του ζργου. 

 Ο ανάδοχοσ ευκφνεται ποινικά και αςτικά για κάκε ατφχθμα που κα οφείλεται ςτθ μθ λιψθ των 

απαιτουμζνων μζτρων αςφαλείασ. Ο ανάδοχοσ ζχει αποκλειςτικά και εξ ολοκλιρου τισ ευκφνεσ του εργοδότθ 

για το, για τθν εκτζλεςθ το ζργου, απαςχολοφμενο εργατοτεχνικό κλπ. προςωπικό, ςτθν περίπτωςθ που κα 

ςυμβεί ατφχθμα ς' αυτό, και υποχρεοφται να αςφαλίηει όλο το παρά πάνω προςωπικό του ςτο Κδρυμα 

Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων (ΙΚΑ) και το κατά κατθγορία εργαηομζνων Ταμεία Επικουρικισ Αςφάλιςθσ. 

γ. να προνοεί για τθν μεταφορά και αποκικευςθ όλων των υλικϊν προσ χριςθ και να παίρνει όλα τα 

απαραίτθτα μζτρα προφφλαξθσ των προςκομιηομζνων υλικϊν μζχρι να χρθςιμοποιθκοφν, των μθχανικϊν, 

των μεταφορικϊν μζςων και εν γζνει όλα τα απαραίτθτα μζτρα αςφαλείασ του εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ, 

των επιβλεπόντων και κάκε τρίτου ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ νόμουσ και διατάξεισ (νομοκεςία περί 

δθμοςίων ζργων και οδθγίεσ και διατάγματα περί υγιεινισ και αςφάλειασ κλπ.), φζροντοσ τθν ευκφνθ 

αποκλειςτικά και μόνο αυτόσ για κάκε ςυνζπεια που κα προκφψει από τθ μθ εφαρμογι τουσ. 

δ. Να αποκαταςτιςει και να επαναφζρει τισ καταςκευζσ που υπζςτθςαν ηθμιά ι φκορά  ςτθν πρότερι τουσ 

κατάςταςθ εφόςον αυτι προκλικθκε από δικι του υπαιτιότθτα. 

ε. Τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν κα είναι ςφμφωνα με τθν παροφςα τεχνικι περιγραφι, ο δε τρόποσ 

ςυναρμολόγθςθσ και τοποκζτθςθσ των υλικϊν ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ και τθσ τεχνικισ και τθσ 

επιςτιμθσ από ειδικευμζνο ςε εργαςίεσ ανάλογεσ προςωπικό, αςφαλιςμζνο κατάλλθλα.. 

η. να ςυμμορφϊνεται με τισ εντολζσ τθσ Επίβλεψθσ του Νοςοκομείου. Για οποιαδιποτε τροποποίθςθ, κατά 

τθ φάςθ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, κα υπάρχει πρϊτα ςυνεννόθςθ με τθν Τεχνικι Υπθρεςία του Νοςοκομείου. 

 Με τθν ανάκεςθ των εργαςιϊν, νοείται ότι ανάδοχοσ ζλαβε γνϊςθ των χϊρων και των ιδιαίτερων  

ςυνκθκϊν, κακϊσ και των Γενικϊν και Ειδικϊν Πρων και Απαιτιςεων τθσ παροφςθσ Τεχνικισ 

Ρεριγραφισ, τουσ οποίουσ αποδζχεται ΡΛΗΩΣ ΚΑΙ ΑΝΕΡΙΦΥΛΑΚΤΑ. 

 Πλοι οι χϊροι, κατά τθν παράδοςθ, κα πρζπει να είναι κακαροί.   

 Μετά το τζλοσ των εργαςιϊν να γίνει απομάκρυνςθ των αχριςτων υλικϊν από το ςυνεργείο  ςε κάδο με 

χρζωςθ του αναδόχου. 

 Πλεσ οι εργαςίεσ κα γίνουν  υπό τθν  επίβλεψθ τθσ οριςκείςασ  

 Επιτροπισ  Επίβλεψθσ και Ραραλαβισ»  του Νοςοκομείου.     
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Σθμειϊςεισ  :                                                                             

 Θα δοκεί προτεραιότθτα ςτισ εργαςίεσ μετεγκατάςταςθσ  του Ογκολογικοφ Τμιματοσ ςτον 1ο όροφο του 
Κτιρίου 3 ΑΣΑΝ και ςε δεφτερο χρόνο, που κα υποδειχκεί ςτον ανάδοχο από τθν Τεχνικι Υπθρεςία, ςτισ ωσ 
άνω εργαςίεσ για τθν μετεγκατάςταςθ τθσ Αιματολογικισ Κλινικισ.   

 Σε περίοδο όπου κα δφναται να φιλοξενθκεί θ Αιματολογικι κλινικι ςε άλλο τμιμα του Νοςοκομείου, 
χωρίσ επ’ουδενί να παραγκωνίηεται θ παροχι υπθρεςιϊν Υγείασ προσ τουσ πολίτεσ.(π.χ καλοκαιρινι 
περίοδοσ Ιοφνιοσ-Ιοφλιοσ) 

2.3 Δικαιολογθτικά Κατακφρωςθσ 

Σφμφωνα με τον Ν.4412, άρκρο 103, ο «προςωρινόσ ανάδοχοσ» υποχρεοφται να υποβάλει, εντόσ προκεςμίασ 
(10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ,τα πρωτότυπα ι τα φωτοαντίγραφα που 
εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1, του Ν.4250/2014 (όπωσ ιςχφει), τα κάτωκι δικαιολογθτικά 
κατακφρωςθσ: 
Α) ΦΕΚ ςφςταςθσ και ΦΕΚ ςυγκρότθςθσ τθσ εταιρείασ 
Β) Φορολογικι και αςφαλιςτικι ενθμερότθτα, ιςχφουςεσ κατά τθν θμζρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν, 
τόςο για τθ κφρια αςφάλιςθ, όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ.  
Γ) Βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ κατά περίπτωςθ διοικθτικισ ι δικαςτικισ αρχισ, από τθν οποία να προκφπτουν οι 
τυχόν μεταβολζσ, που ζχουν επζλκει ςτο νομικό πρόςωπο και τα όργανα διοίκθςθσ αυτοφ. 
Δ) Απόςπαςμα Ροινικοφ Μθτρϊου, ζκδοςθσ τουλάχιςτον του τελευταίου τριμινου, πριν από τθν κοινοποίθςθ 
τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, από το οποίο να προκφπτει ότι δεν ζχουν καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ 
δικαςτικι απόφαςθ για: 
1) Συμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ –πλαίςιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθ καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ. 
2) Δωροδοκία, όπωσ αυτι ορίηεται αντίςτοιχα ςτο άρκρο 3 τθσ απ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν 
οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των Κρατϊν – μελϊν τθσ Ζνωςθσ και ςτθ παράγραφο 
1, του άρκρου , 2 τθσ απόφαςθσ - πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθ 
καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα, κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθ κείμενθ νομοκεςία ι ςτο 
εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα. 
3) Απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 4 παράγραφοσ 1 ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν 
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων, όπωσ κυρϊκθκε με το Ν.2803/2000. 
4) Τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, 
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ –πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2002, 
για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, 
όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ. 
5) Νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ ορίηεται 
ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/EK του Συμβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ 
χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ 
δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το 
Ν. 3691/2008. 
6) Ραιδικι Εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και τθσ Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθ πρόλθψθ και τθν 
καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν 
αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ - πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου, θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι 
νομοκεςία με το Ν. 4198/2013. 
Η υποχρζωςθ αποκλειςμοφ οικονομικοφ φορζα εφαρμόηεται επίςθσ όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου 
εκδόκθκε τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου 
του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.  
Υπόχρεοι ςτθν προςκόμιςθ ποινικοφ μθτρϊου ι άλλο ιςοδφναμο ζγγραφο αρμόδιασ διοικθτικισ ι δικαςτικισ 
αρχισ είναι: 

1. Φυςικά πρόςωπα 
2. Ομόρρυκμοι εταίροι και διαχειριςτζσ Ο.Ε. και Ε.Ε. 
3. Διαχειριςτζσ Ε.Ρ.Ε. 



Ο ΤΠ’ΑΡΙΘΜ 3.19 ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «ΕΡΓΑΙΕ ΤΝΣΗΡΗΗ –ΕΠΙΚΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΟΝ 5ο 
ΟΡΟΥΟ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ 1 (ΚΟΥΚΑ) ΓΙΑ ΣΗΝ ΜΕΣΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΣΗ ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΤ 
ΣΜΗΜΑΣΟ ΣΟΝ 1ο ΟΡΟΥΟ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ 3 (ΑΑΝ)»  

ελίδα 30 

 

4. Ρρόεδροσ και  Διευκφνων Σφμβουλοσ για Α.Ε. 
5. Ρρόεδροσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Συνεταιριςμοφ 
Σε κάκε άλλθ περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου, οι νόμιμοι εκπρόςωποί του. 

Ε) Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου πριν από τθν 
κοινοποίθςθ τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ από τθν ανακζτουςα, από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ 
προμθκευτισ : 

 δεν τελεί ςε κατάςταςθ πτϊχευςθσ 
 δεν τελεί ςε διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ 

ΣΤ) Βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο αντίςτοιχο επαγγελματικό επιμελθτιριο. 

Η) Πταν οι προςφζροντεσ δεν κα καταςκευάςουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν ςε δικι τουσ επιχειρθματικι 
μονάδα, διλωςθ που κα δθλϊνουν τθν επιχειρθματικι μονάδα ςτθν οποία κα καταςκευαςτεί το 

προςφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάςταςισ τθσ. 

Θ) Ριςτοποιθτικά ςιμανςθσ CE (οδθγία 93/42/ΕΟΚ), ϊςτε να ικανοποιοφνται οι αντίςτοιχεσ απαιτιςεισ των 
ςχετικϊν οδθγιϊν τθσ Ε.Ε.  

Θ) Νόμιμθ εξουςιοδότθςθ για τθν υποβολι τθσ προςφοράσ ι τθσ αίτθςθσ ςυμμετοχισ, εφόςον υποβάλλεται 
από τρίτο. 

     Τα ανωτζρω δικαιολογθτικά προςκομίηονται ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ο οποίοσ παραδίδεται εμπρόκεςμα ςτο 
αρμόδιο όργανο αξιολόγθςθσ. 

Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρξουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν, 
παρζχεται προκεςμία ςτον προςωρινό ανάδοχο να τα προςκομίςει ι να τα ςυμπλθρϊςει εντόσ επτά (7) θμερϊν 
από τθ κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν. Η ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει 
τθν ωσ άνω προκεςμία, εφόςον αιτιολογείται αυτό επαρκϊσ και κατϋ ανϊτατο όριο για δεκαπζντε (15) θμζρεσ. 

Αν, κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν είναι ψευδι ι 
ανακριβι, ο προςωρινόσ ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ και, με τθν επιφφλαξθ του άρκρου 104 του Ν. 4412/16, 
καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του (εάν προβλζπεται από τθ ςχετικι 
διακιρυξθ) και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζρονται που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον 
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, βάςει των ειδικότερων κριτθρίων ανάκεςθσ που ζχουν τεκεί 
από τθν ανακζτουςα αρχι. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υπζβαλε αλθκι ι ακριβι δικαιολογθτικά, θ 
διαδικαςία ματαιϊνεται. 

Η διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από το αρμόδιο 
γνωμοδοτικό όργανο και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ για τθ 
λιψθ απόφαςθσ είτε για τθ κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ ζκπτωτου είτε για τθ ματαίωςθ τθσ 
διαδικαςίασ είτε για τθ κατακφρωςθσ τθσ ςφμβαςθσ.   
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3. ΤΥΡΟΡΟΙΘΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΘΥΝΘΣ ΔΘΛΩΣΘΣ  

 

 

ΤΥΡΟΡΟΙΘΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΘΥΝΘΣ ΔΘΛΩΣΘΣ (TEΥΔ) 

*άρκρου 79 παραγράφου 4 Ν. 4412/2016 (Αϋ147)] 

 για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 

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

Ραροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ 
ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα) / ανακζτοντα 
φορζα (αφ) 
- Ονομαςία: *ΓΝΑ.ΓΕΩΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ+ 
- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΗΜΔΗΣ: [99221992] 
- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ: *Μεςογείων 154, Ακινα Τ.Κ. 11527] 
- Αρμόδια για πλθροφορίεσ: *Φανι Λάηου] 
- Τθλζφωνο: *210-7768601] 
- Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: *fanilazou@gna-gennimatas.gr] 
- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου): *http://www.gna-gennimatas.gr] 

Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ 
CPV):4525900-7 [Μετεγκατάςταςθ Αιματολογικισ κλινικισ και ογκολογικοφ ] 
- Κωδικόσ ςτο ΚΗΜΔΗΣ: *                               ] 
- Η ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ ι υπθρεςίεσ: [Υπθρεςία] 
- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : *……+ 
- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι: *3/2019] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΛΟΙΡΕΣ ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΡΛΗΩΘΟΥΝ ΑΡΟ ΤΟΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΕΑ 
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Μζροσ II: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Στοιχεία αναγνϊριςθσ: 
Απάντθςθ: 

Ρλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ 
του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον 
εκνικό αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον 
απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιii : 
Τθλζφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ 
δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): 

*……+ 
*……+ 
*……+ 
*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι 
ι μεςαία επιχείρθςθiii; 

 

Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽ 
αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20: ο 
οικονομικόσ φορζασ είναι προςτατευόμενο 
εργαςτιριο, «κοινωνικι επιχείρθςθ»iv ι 
προβλζπει τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων ςτο 
πλαίςιο προγραμμάτων προςτατευόμενθσ 
απαςχόλθςθσ; 
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των 
εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 
εργαηομζνων; 
Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια 
κατθγορία ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με 
αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων 
ανικουν οι απαςχολοφμενοι. 

[ + Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
[...............] 
 
 
*…...............+ 
*….+ 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι 
εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο 
εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει 
ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ 
ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ); 

*+ Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου 

Εάν ναι: 
Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ 
παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου 
απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ 
μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά 
περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ 
ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.  
α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι 
του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό 
εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 
β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ 
πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 
γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία 

 
 
 
 
 
 
 
α) *……+ 
 
 
β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 
γ) *……+ 



Ο ΤΠ’ΑΡΙΘΜ 3.19 ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «ΕΡΓΑΙΕ ΤΝΣΗΡΗΗ –ΕΠΙΚΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΟΝ 5ο 
ΟΡΟΥΟ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ 1 (ΚΟΥΚΑ) ΓΙΑ ΣΗΝ ΜΕΣΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΣΗ ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΤ 
ΣΜΗΜΑΣΟ ΣΟΝ 1ο ΟΡΟΥΟ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ 3 (ΑΑΝ)»  

ελίδα 33 

 

βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, 
κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο 
κατάλογοv: 
δ) Η εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα 
τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; 
Εάν όχι: 
Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ 
πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV, 
ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ 
εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ: 
ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να 
προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να 
παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ 
δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον 
ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ 
μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων 
ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 
δωρεάν; 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

 
 
 
δ) *+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
ε) *+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+ 

Τρόποσ ςυμμετοχισ: 
Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από 
κοινοφ με άλλουσvi; 

*+ Ναι *+ Πχι 

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

Εάν ναι: 
α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ 
φορζα ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία   
(επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα 
κακικοντα …): 
β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ 
φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 
γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ 
ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

 
α) *……+ 
 
 
 
β) *……+ 
 
 
γ) *……+ 

Τμιματα Απάντθςθ: 

Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ  ι 
των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ 
φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά. 

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

Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι 
αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο 
ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον 
τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

*……+ 
*……+ 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Τθλζφωνο: *……+ 

Ηλ. ταχυδρομείο: *……+ 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία 
ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, 
τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …): 

*……+ 
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Γ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΕΩΝvii  

Στιριξθ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ 
ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων 
προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια 
επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και 
ςτα (τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που 
κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω;  

*+Ναι *+Πχι 

Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΤΕΥΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και 
Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ ςχετικοφσ φορείσ, δεόντωσ 
ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ αυτϊν.  

Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ, είτε 
ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι υπεφκυνοι για τον ζλεγχο τθσ 
ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ που 
κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, 
παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ IV και V για κάκε ζνα 
από τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσviii 

Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 
1. Συμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθix· 
2. Δωροδοκίαx,xi· 
3. Απάτθxii· 
4. Τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσxiii· 
5. Νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασxiv· 
6. Ραιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxv.  

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Υπάρχει αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ 
εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι 
οποιουδιποτε προςϊπουxvi το οποίο είναι 
μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 
εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου 
ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που 
παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι 
καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί 
πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν 
οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ 
αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;  

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+xvii 

Εάν ναι, αναφζρετεxviii: 
α) Ημερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 
προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 
αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ 
καταδίκθσ, 
β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 
γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν 
καταδικαςτικι απόφαςθ: 

 
α) Ημερομθνία:*   +,  
ςθμείο-(-α): *   +,  
λόγοσ(-οι):*   + 
 
β) *……+ 
γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ 
και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) *   + 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+xix 

Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο 
οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 
αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν 
φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ 

(«αςηοκάθαπζη»)
xx; 

*+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκανxxi: 

*……+ 
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ  

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ: 

Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ 
τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν 
πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσxxii, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν 
οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ; 

*+ Ναι *+ Πχι  

 
 
 
Εάν όχι αναφζρετε:  
α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο 
πρόκειται: 
β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό; 
γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των 
υποχρεϊςεων; 
1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 
- Η εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και 
δεςμευτικι; 
- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι 
ζκδοςθσ απόφαςθσ 
- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, 
εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ 
διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 
2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε: 
δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ 
υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ 
φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 
που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των 
προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;xxiii 

ΦΟΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ 

 
α)*……+· 
 
β)*……+ 
 
 
γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  
-*+ Ναι *+ Πχι  
 
-*……+· 
 
-*……+· 
 
 
γ.2)*……+· 
δ) *+ Ναι *+ Πχι  
Εάν ναι, να 
αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 
*……+ 

 
α)*……+· 
 
β)*……+ 
 
 
γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  
-*+ Ναι *+ Πχι  
 
-*……+· 
 
-*……+· 
 
 
γ.2)*……+· 
δ) *+ Ναι *+ Πχι  
Εάν ναι, να 
αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 
*……+ 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 
καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): xxiv 
*……+*……+*……+ 
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα 

Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι 
αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, 
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ 
του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και 
εργατικοφ δικαίουxxv; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 
 
Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει 
μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του 
παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου 
αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»); 
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: *…….............+ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε 
οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ 
καταςτάςεισxxvi : 
α) πτϊχευςθ, ι  
β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 
γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 
δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι 
από το δικαςτιριο, ι 
ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ, ι  
ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν 
δραςτθριοτιτων, ι  
η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία 
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου 
Εάν ναι: 
- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 
- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ 
ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να 
εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ 
τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των 
μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ 
επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ 
αυτζσ τισ περιςτάςεισxxvii  
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Έσει διαππάξει ο οικονομικόσ φορζασ 
ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxviii; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
[.......................] 
 

 
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
[] Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν:  
*..........……+ 
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Έσει ζςνάτει ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με 
ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
*…...........+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: 
*……+ 

Γνυπίζει ο οικονομικόρ θοπέαρ ηην 

ύπαπξη ηςσόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντωνxxix, 
λόγω τθσ ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
*.........…+ 

Έσει παπάζσει ο οικονομικόρ θοπέαρ ή 
επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ 
ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα 
φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν 
προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 
ςφμβαςθσxxx; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
*...................…+ 

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι 
επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλειαxxxi κατά τθν 
εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο 
προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ 
παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν 
πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ 
ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ 
κυρϊςεισ;  
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*….................+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: 
*……+ 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να 
επιβεβαιϊςει ότι: 
α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν 
δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν 
που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ 
απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν 
πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, 
β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, 
γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ 
κακυςτζρθςθ τα δικαιολογθτικά που 

*+ Ναι *+ Πχι 
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απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα 
αρχι/ανακζτοντα φορζα  
δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με 
ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ 
αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 
ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει 
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να 
του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ 
διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ 
αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ 
αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν 
επιλογι ι τθν ανάκεςθ;  
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 

Πςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο οικονομικόσ φορζασ 
δθλϊνει ότι:  

α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι ι ο 
ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 
αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα a του Μζρουσ 
ΙV χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV: 

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων 
κριτθρίων επιλογισ 

Απάντθςθ 

Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια 
επιλογισ; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

Α: Καταλλθλότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να  παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 
προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Καταλλθλότθτα Απάντθςθ 
1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ 
ςτα ςχετικά επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα 
που τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ 
εγκατάςταςισxxxii

; του: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*…+ 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

2) Για ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν: 
Χρειάηεται ειδικι ζγκριςθ ι να είναι ο οικονομικόσ 
φορζασ μζλοσ ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να 
ζχει τθ δυνατότθτα να παράςχει τισ ςχετικζσ 
υπθρεςίεσ ςτθ χϊρα εγκατάςταςισ του 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

 
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν ναι, διευκρινίςτε για ποια πρόκειται και 
δθλϊςτε αν τθ διακζτει ο οικονομικόσ φορζασ:  
* …+ *+ Ναι *+ Πχι 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+ 

 

 



Ο ΤΠ’ΑΡΙΘΜ 3.19 ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «ΕΡΓΑΙΕ ΤΝΣΗΡΗΗ –ΕΠΙΚΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΟΝ 5ο 
ΟΡΟΥΟ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ 1 (ΚΟΥΚΑ) ΓΙΑ ΣΗΝ ΜΕΣΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΣΗ ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΤ 
ΣΜΗΜΑΣΟ ΣΟΝ 1ο ΟΡΟΥΟ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ 3 (ΑΑΝ)»  

ελίδα 42 

 

Γ: Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν οριςτεί 
από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα  ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ . 

Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα Απάντθςθ: 

1α) Μόνο για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων: 
Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxxxiii, 
ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκτελζςει τα 
ακόλουκα ζργα του είδουσ που ζχει 
προςδιοριςτεί: 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 
καλι  εκτζλεςθ και ολοκλιρωςθ των 
ςθμαντικότερων εργαςιϊν διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται 
ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι 
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται 
ςτθν διακιρυξθ): 
*…+ 
Ζργα: *……+ 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): 
 *……+*……+*……+ 

1β) Μόνο για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 
προμθκειϊν και δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 
υπθρεςιϊν: 
Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxxxiv, 
ο οικονομικόσ φορζασ ζχει προβεί ςτισ 
ακόλουκεσ κυριότερεσ παραδόςεισ αγακϊν 
του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί ι ζχει 
παράςχει τισ ακόλουκεσ κυριότερεσ 
υπθρεςίεσ του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί: 
Κατά τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ καταλόγου 
αναφζρετε τα ποςά, τισ θμερομθνίεσ και τουσ 
παραλιπτεσ δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσxxxv: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται 
ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι 
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται 
ςτθν διακιρυξθ):  
*…...........+ 

Ρεριγραφι ποςά θμερομθνίεσ παραλιπτεσ 
    

 

2) Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να 
χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό 
προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ 
υπθρεςίεσxxxvi, ιδίωσ τουσ υπεφκυνουσ για τον 
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ: 
Στθν περίπτωςθ δθμόςιων ςυμβάςεων ζργων, 
ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 
χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό 
προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ 
υπθρεςίεσ για τθν εκτζλεςθ του ζργου: 

*……..........................+ 
 
 
 
 
*……+ 

3) Ο οικονομικόσ φορζασ χρθςιμοποιεί τον 
ακόλουκο τεχνικό εξοπλιςμό και λαμβάνει τα 
ακόλουκα μζτρα για τθν διαςφάλιςθ τθσ 
ποιότθτασ και τα μζςα μελζτθσ και ζρευνασ 
που διακζτει είναι τα ακόλουκα:  

*……+ 

4) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 
εφαρμόςει τα ακόλουκα ςυςτιματα 
διαχείριςθσ τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ και 
ανίχνευςθσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

*....……+ 

5) Για ςφνκετα προϊόντα ι υπθρεςίεσ που κα 
παραςχεκοφν ι, κατ’ εξαίρεςθ, για προϊόντα 
ι υπθρεςίεσ που πρζπει να ανταποκρίνονται 
ςε κάποιον ιδιαίτερο ςκοπό: 
Ο οικονομικόσ φορζασ κα επιτρζπει τθ 
διενζργεια ελζγχωνxxxvii όςον αφορά το 

 
 
 
 
*+ Ναι *+ Πχι 
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παραγωγικό δυναμικό ι τισ τεχνικζσ 
ικανότθτεσ του οικονομικοφ φορζα και, 
εφόςον κρίνεται αναγκαίο, όςον αφορά τα 
μζςα μελζτθσ και ζρευνασ που αυτόσ διακζτει 
κακϊσ και τα μζτρα που λαμβάνει για τον 
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ; 

6) Οι ακόλουκοι τίτλοι ςπουδϊν και 
επαγγελματικϊν προςόντων διατίκενται από: 
α) τον ίδιο τον πάροχο υπθρεςιϊν ι τον 
εργολάβο, 
και/ι (ανάλογα με τισ απαιτιςεισ που 
ορίηονται ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ ι διακιρυξθ 
ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ) 
β) τα διευκυντικά ςτελζχθ του: 

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

7) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 
εφαρμόηει τα ακόλουκα μζτρα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ κατά τθν 
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

*……+ 

8) Το μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό 
δυναμικό του οικονομικοφ φορζα και ο 
αρικμόσ των διευκυντικϊν ςτελεχϊν του κατά 
τα τελευταία τρία ζτθ ιταν τα εξισ:  

Ζτοσ, μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό 
προςωπικό:  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
Ζτοσ, αρικμόσ διευκυντικϊν ςτελεχϊν: 
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  

9) Ο οικονομικόσ φορζασ κα ζχει ςτθ διάκεςι 
του τα ακόλουκα μθχανιματα, εγκαταςτάςεισ 
και τεχνικό εξοπλιςμό για τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ: 

*……+ 

10) Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται, να 
ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι 
υπεργολαβίασxxxviii το ακόλουκο τμιμα (δθλ. 
ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ: 

*....……+ 

11) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν : 
Ο οικονομικόσ φορζασ κα παράςχει τα 
απαιτοφμενα δείγματα, περιγραφζσ ι 
φωτογραφίεσ των προϊόντων που κα 
προμθκεφςει, τα οποία δεν χρειάηεται να 
ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ· 
Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ 
δθλϊνει περαιτζρω ότι κα προςκομίςει τα 
απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ. 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 
*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

12) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν: 
Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει 
τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά που ζχουν 
εκδοκεί από επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου 

 
*+ Ναι *+ Πχι 
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ποιότθτασ ι υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων 
ικανοτιτων, με τα οποία βεβαιϊνεται θ 
καταλλθλότθτα των προϊόντων, 
επαλθκευόμενθ με παραπομπζσ ςτισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ ι ςε πρότυπα, και τα οποία 
ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 
αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ; 
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και αναφζρετε 
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 
προςκομιςτοφν: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 
 
 
 
 
 
 
 
*….............................................+ 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Δ: Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςυςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ 
και/ι τα πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ζχουν ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα 
φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και 
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Απάντθςθ: 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 
από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που 
βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα πρότυπα 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ 
για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ; 
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 
προςκομιςτοφν όςον αφορά το ςφςτθμα 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
*……+ *……+ 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 
από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που 
βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα 
ςυςτιματα ι πρότυπα περιβαλλοντικισ 
διαχείριςθσ; 
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 
προςκομιςτοφν όςον αφορά τα ςυςτιματα ι 
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ: 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
*……+ *……+ 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Μζροσ VI: Τελικζσ δθλϊςεισ 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα μζρθ Ι – IV 
ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν ψευδϊν 
δθλϊςεων. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαιςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ κακυςτζρθςθ, να 
προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που αναφζρονταιxxxix, εκτόσ εάν : 

α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά απευκείασ 
με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται δωρεάνxl. 

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

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι 
του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, προκειμζνου να αποκτιςει πρόςβαςθ ςε 
δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το αντίςτοιχο 
μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλϊςθσ για τουσ ςκοποφσ τ... 
*προςδιοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ δθμοςίευςθ ςτον εκνικό 
τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+. 

 

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

Γξαθείνπ 

Πξνκεζεηώλ 

Η Πξνϊζηακέλε  

Τκήκαηνο Πξνκεζεηώλ 

 O Πξνϊζηάκελνο 

         Οηθνλνκηθήο  

       Υπνδηεύζπλζεο  

 

Η Πξνϊζηακέλε  Γηνηθεηηθήο  
Γηεύζπλζεο 

Φ. Λάδνπ Π. Κνπζηνπξήο Γ. Παλαγηωηνπνύινπ Ι. Πηιάηεο Αξγ. Παπαρξήζηνπ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Γηνηθεηήο 

Βαζίιεηνο Κεθεξήο 

                        

 

Αθξηβέο Αληίγξαθν 

 ε Πξνϊζηακέλε ηεο Γξακκ αηείαο  
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i
 Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) κα αναφζρεται 
το ςφνολο αυτϊν. 

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

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

μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται μόνο για ςτατιςτικοφσ 
ςκοποφσ.  

 Πολφ μικρι επιχείρθςθ: Επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από δζκα (10) εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο 
ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και / ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα δφο (2) εκατομμφρια ευρϊ. 

 Μικρι επιχείρθςθ: Επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από πενιντα (50) εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο 
ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και / ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα δζκα (10) εκατομμφρια ευρϊ. 

 Μεςαίεσ επιχειριςεισ: Επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ απαςχολοφν λιγότερουσ 
από διακόςιουσ πενιντα (250) εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν υπερβαίνει τα πενιντα (50) 
εκατομμφρια ευρϊ και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα ςαράντα τρία (43) εκατομμφρια ευρϊ. 

iv
 Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων ατόμων. 

v
 Τα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ. 

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

vii
  Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Πςον αφορά τα κριτιρια που ςχετίηονται με τουσ 

τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του Ραραρτιματοσ ΧΙΙ 
του Ρροςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ 
ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι 
ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.” 

viii
 Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ κατ' 

εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ 
υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.  

ix
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ - πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν 

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

x
 Σφμφωνα με άρκρο 73, παράγραφοσ 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ “διαφκορά”. 

xi
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι 

των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν 
παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ - πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 για τθν 
καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Ρεριλαμβάνει επίςθσ τθ διαφκορά 
όπωσ ορίηεται ςτο Ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για τθ διαφκορά και 
του Ρρόςκετου ςϋ αυτιν Ρρωτοκόλλου» (αφορά ςε προςκικθ κακόςον ςτο Ν. Άρκρο 73 παράγραφοσ 1 β αναφζρεται θ 
κείμενθ νομοκεςία). 

xii
 Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν 

Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)
  
όπωσ κυρϊκθκε με το Ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ τθσ Σφµβαςθσ ςχετικά 

µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των ςυναφϊν µε αυτιν Ρρωτοκόλλων. 

xiii
 Ππωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ - πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για τθν 

καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει επίςθσ τθν θκικι 
αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο. 

xiv
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 26θσ 

Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ 
εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς.15) 

 
που 
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ενςωματϊκθκε με το Ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ 
δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”. 

xv
 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 5θσ 

Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων 
τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ - πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 
1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το Ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και καταπολζμθςθ τθσ 
εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.". 

xvi
 Η εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε) και προςωπικϊν 

εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον Διευκφνοντα Σφμβουλο 
κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 73). 

xvii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xviii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xix
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xx Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο αποκλειςμοφ που ορίηεται 
ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73, παράγραφοσ 7, τελευταίο εδάφιο)  

xxi
 Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ εξακολοφκθςθ, 

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

xxii
 Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι 

υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι 
αςφάλιςθ (άρκρο 73, παράγραφοσ 2, δεφτερο εδάφιο).  

xxiii
 Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι 

δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων καταβολισ φόρων ι αςφαλιςτικϊν 
ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του 
περιβάλλοντοσ ι/και  όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ 
ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ 
παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ 
προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ  

xxiv
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xxv
 Ππωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ κείμενεσ διατάξεισ, 

ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  ι ςτο άρκρο 18 παράγραφοσ 2. 

xxvi
 Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παράγραφο 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ 

(Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxvii
 Άρκρο 73 παράγραφοσ 5. 

xxviii
 Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί ανάλογα το ΤΕΥΔ π.χ. 

άρκρο 68 παράγραφοσ 2 Ν. 3863/2010 . 

xxix
 Ππωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

xxx
 Ρρβλ άρκρο 48. 

xxxi
  Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περίπτωςθ ςτ, παράγραφοσ 4, του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 
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ελίδα 50 

 

                                                                                                                                                                                                            
xxxii

 Ππωσ περιγράφεται ςτο παράρτθμα XI του προςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα κράτθ μζλθ 
οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο παράρτθμα αυτό. 

xxxiii
 Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ πζντε ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ  που υπερβαίνει 

τα πζντε ζτθ. 

xxxiv
 Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ που υπερβαίνει 

τα τρία ζτθ. 

xxxv
 Ρρζπει να απαρικμοφνται όλοι οι παραλιπτεσ και ο κατάλογοσ πρζπει να περιλαμβάνει τόςο δθμόςιουσ όςο και 

ιδιωτικοφσ πελάτεσ για τα ςχετικά αγακά ι υπθρεςίεσ. 

xxxvi
 Πςον αφορά το τεχνικό προςωπικό ι τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ που δεν ανικουν άμεςα ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ 

φορζα, αλλά ςτων οποίων τισ ικανότθτεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ II, ενότθτα Γ, 
πρζπει να ςυμπλθρϊνονται χωριςτά ζντυπα ΤΕΥΔ. 

xxxvii
 Ο ζλεγχοσ πρόκειται να διενεργείται από τθν ανακζτουςα αρχι ι, εφόςον αυτι ςυναινζςει, εξ ονόματόσ τθσ από 

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

xxxviii
 Επιςθμαίνεται ότι εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει αποφαςίςει να ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό 

μορφι υπεργολαβίασ και ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου για τθν εκτζλεςθ του εν λόγω τμιματοσ, τότε κα 
πρζπει να ςυμπλθρωκεί χωριςτό ΤΕΥΔ για τουσ ςχετικοφσ υπεργολάβουσ, βλζπε μζροσ ΙΙ, ενότθτα Γ ανωτζρω.  

xxxix
 Ρρβλ και άρκρο 1 Ν. 4250/2014. 

xl
 Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ (διαδικτυακι διεφκυνςθ, 

αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι 
ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Ππου απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι 
ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ.  
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