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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ                Αζήλα:7-5-2019 

1ε .Ξε ΑΡΡΗΘΖΠ       Αξ. πξση. 13457 
Γ.Λ.Α. «Γ. ΓΔΛΛΖΚΑΡΑΠ»  
Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθήο πεξεζίαο  
πνδηεχζπλζε Νηθνλνκηθνχ  
Ρκήκα  Ξξνκεζεηψλ   
Ξιεξνθνξίεο: Διέλε Ιαγνχ  
Ρειέθσλν: 213 2033935 
E-mail: e.lagou@gna-gennimatas.gr 

 
ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΡΝ Ξ’ ΑΟ. 34/19 ΠΛΝΞΡΗΘΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ 

ΑΛΑΓΔΗΜΖ ΑΛΑΓΝΣΝ ΓΗΑ   ΡΖΛ  ΔΡΖΠΗΑ ΠΛΡΖΟΖΠΖ  ΘΑΗ ΓΗΑΡΖΟΖΠΖ  
ΠΔ ΔΡΝΗΚΝΡΖΡΑ ΡΥΛ ΚΔΠΥΛ ΞΟΝΠΒΔΠΖΠ  ΘΑΗ ΞΟΝΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ   

ΡΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ  ΘΑΗ ΡΥΛ ΞΝΓΝΚΥΛ  ΤΣΗΘΖΠ ΓΔΗΑΠ    
ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΑΠ ΡΝ, ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΘΔΗΠΑΠ ΓΑΞΑΛΖΠ 20.000,00€ 

(ΞΙΔΝΛ ΡΝ ΦΞΑ ), ΚΔ ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ ΡΖΛ ΞΙΔΝΛ 
ΠΚΦΔΟΝΠΑ ΑΞΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΑΞΝΤΖ ΒΑΠΔΗ ΡΗΚΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑ 

(Σαμηλόηεπη Ριμή). 

Δίδνο δηαγσληζκνχ Ππλνπηηθφο Γηαγσληζκφο 

Θξηηήξην Θαηαθχξσζεο 

Ζ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή 
άπνςε βάζεη ηηκήο πξνζθνξά 

(Σακειφηεξε Ρηκή) 

 

Σξφλνο ιήμεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ 
                   20/5/2019 

ώπα 11:00 πμ. 

Ζκεξνκελία δεκνζίεπζεο ζηελ 
ηζηνζειίδεο  ΘΖΚΓΖΠ –ΓΗΑΓΔΗΑ-
ΗΠΡΝΠΔΙΗΓΑ ΡΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ 

(www.gna-gennimatas.gr) 

                    8/5/2019 

Ρφπνο Γηελέξγεηαο 

ΓΛΑ «Γ. Γελλεκαηάο» 

Ραρπδξνκηθή Γηεχζπλζε: Κεζνγείσλ 
154, Αζήλα Ρ.Θ. 11527 

Ξεξηγξαθή Θαηεγνξίαο 

«Δηήζηα  ζπληήξεζε  θαη δηαηήξεζε  
ζε εηνηκφηεηα ησλ κέζσλ ππξφζβεζεο  
θαη ππξνπξνζηαζίαο  ηνπ Λνζνθνκείνπ  
θαη ησλ πνδνκψλ Τπρηθήο  γείαο 
αξκνδηφηεηάο ηνπ» κε 
(CPV:50413200-5) 
 

 

Ξξνυπνινγηζζείζα Γαπάλε 
20.000,00€ (πιένλ ηνπ ΦΞΑ) ήηνη 
24.800,00 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 
ΦΞΑ) 

Προς: Οικονομικούς Φορείς 
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Πημείυζη: Νη ζπκκεηέρνληεο ζα εηδνπνηεζνχλ εγγξάθσο γηα ην ρξφλν θαη ην 
ηφπν απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ. 

 

Έσονηαρ ςπότη:  

1. Ρν Λ.4412/2016 (ΦΔΘ 147/Α’/8.8.2016) «Γεκφζηεο Ππκβάζεηο Έξγσλ, 
Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Νδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 
2014/25/ΔΔ)». 

2. Ρν Λ.3329/2005 (ΦΔΘ 81/Α/4-04-2005), «Ξεξηθεξεηαθή Ππγθξφηεζε ηνπ 
Δζληθνχ Ππζηήκαηνο γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο» φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3, §1α ηνπ Λ. 
3527/2007.  

3.  Ρηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 5, παξάγξαθνο 7Α θαη 15, παξάγξαθνο 2 ηνπ 
Λ.2889/2001, «Βειηίσζε θαη   Δθζπγρξνληζκφο ηνπ Δζληθνχ  Ππζηήκαηνο 
γείαο & άιιεο δηαηάμεηο». 

4. Ρν Λ. 3861/2010 (ΦΔΘ 212/η. Α’) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ 
ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ 
θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Ξξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο 
δηαηάμεηο». 

5. Ρν Λ.3918/11 (ΦΔΘ 31/η. Α/2011) «Γηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην ζχζηεκα πγείαο 
θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κεηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ 
Λ. 4412/2016.  

6. Ρν Λ. 4254/2014 (ΦΔΘ 85/η. Α΄/2014) «Κέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο 
Διιεληθήο νηθνλνκίαο ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ Λ. 4046/2012 θαη άιιεο 
δηαηάμεηο». 

7. Tν αξζ. 4 ηνπ Λ. 4542/2018, ζηελ  παξάγξαθν Β ηνπ νπνίνπ αλαθέξεηαη:  
«Δηδηθφηεξα ζε φ,ηη αθνξά ζηελ πξνκήζεηα πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ, αλαιψζηκνπ 
πιηθνχ θαη αγαζψλ ή ππεξεζηψλ, εληφο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ έθαζηνπ θνξέα, ε 
αξκνδηφηεηα γηα ηελ έγθξηζε ζθνπηκφηεηαο, αλεμαξηήησο πνζνχ, αλήθεη ζην 
Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην έθαζηνπ, ππαγφκελνπ ζηε Γ..ΞΔ., θνξέα, θαη ζηνλ 
Γηνηθεηή ή πνδηνηθεηή ηεο αξκφδηαο ΞΔ γηα ηνπο θνξείο ηεο Ξξσηνβάζκηαο.» 

   8. Tελ ππ’. αξηζ. πξση. 57/18-12-2018 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνχιηνπ 

ηνπ Λνζνθνκείνπ (αλαξηεηέα ζην δηαδίθηπν κε ΑΓΑ:ΤΔΕ04690ΥΛ-Γ06) κε 

ηελ νπνία εγθξίζεθε ν ππνβαιφκελνο πίλαθαο πξνγξακκαηηζκνχ, ζπλνιηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ 38.293.242,05 € πιένλ ΦΞΑ, ήηνη 46.094.914,98 € 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ, ν νπνίνο αθνξά ζηηο ζπκβάζεηο αξκνδηφηεηαο 

ηνπ Λνζνθνκείνπ καο, σο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ην επφκελν έηνο. Πηνλ ελ 

ιφγσ πίλαθα έρεη εληαρζεί ε «Ζ εηήζηα ζχκβαζε ζπληήξεζεο θαη δηαηήξεζεο 

ζε εηνηκφηεηα ησλ κέζσλ ππξαζθάιεηαο Λνζνθνκείνπ θαη Yπνδνκψλ Τπρηθήο 

γείαο Αξκνδηφηεηάο ηνπ» κε (CPV:50413200-5) πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 

20.000,00€ πιένλ ΦΞΑ, ήηνη 24.800,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ. 

   9.Tν ππ’. αξηζ. πξση.8712/18-3-2019 αίηεκα ηεο Ρερληθήο πεξεζίαο  ηνπ 

Λνζνθνκείνπ. 

 10.Ρελ ππ’. αξηζ πξση. 9073/20-3-2019 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηνπ Λνζνθνκείνπ 

(αλαξηεηέα ζην δηαδίθηπν κε ΑΓΑ:ΥΒΠΔ4690ΥΛ-Ο09) κε ηελ νπνία 

ζπγθξνηήζεθε επηηξνπή ζχληαμεο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ  παξνρή 

ππεξεζηψλ εηήζηαο ζπληήξεζεο θαη δηαηήξεζεο ζε εηνηκφηεηα ησλ κέζσλ 

ππξφζβεζεο θαη ππξνπξνζηαζίαο ηνπ Λνζνθνκείνπ θαη ησλ Yπνδνκψλ 

Τπρηθήο γείαο  αξκνδηφηεηάο ηνπ. 
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    11.Tελ ππ’. αξηζ. πξση. 18/17-4-2019 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνχιηνπ 

ηνπ Λνζνθνκείνπ (αλαξηεηέα ζην δηαδίθηπν κε ΑΓΑ:6Α4Ζ4690ΥΛ-5Μ8) κε 

ηελ νπνία εγθξίζεθαλ: 

1)Ζ ζθνπηκφηεηα δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ γηα ηελ εηήζηα ζπληήξεζε θαη 
δηαηήξεζε ζε εηνηκφηεηα ησλ κέζσλ ππξφζβεζεο θαη ππξνπξνζηαζίαο 
ηνπ Λνζνθνκείνπ θαη ησλ Yπνδνκψλ Τπρηθήο γείαο αξκνδηφηεηάο ηνπ. 
2)Ρν ππ΄αξηζκ. 9758/28-3-2019 πξαθηηθφ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ πνπ 
ζπληάρζεθε θαη θαηαηέζεθε απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή. 
3)Ζ δηελέξγεηα Ππλνπηηθνχ Γηαγσληζκνχ γηα ηελ εηήζηα ζπληήξεζε θαη 
δηαηήξεζε ζε εηνηκφηεηα ησλ κέζσλ ππξφζβεζεο θαη ππξνπξνζηαζίαο 
ηνπ Λνζνθνκείνπ θαη ησλ Yπνδνκψλ Τπρηθήο γείαο  Αξκνδηφηεηάο ηνπ, 
κε CPV:50413200-5, πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε 20.000,00€ πιένλ ΦΞΑ 
ήηνη 24.800,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ 24%, θξηηήξην θαηαθχξσζεο 
ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο βάζεη ηηκήο πξνζθνξά 
(ρακειφηεξε ηηκή), κε δεκνζίεπζε ηνπ δηαγσληζκνχ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 
Λνζνθνκείνπ θαζψο θαη ζηηο ηζηνζειίδεο  ΘΖΚΓΖΠ θαη ΓΗΑΓΔΗΑ. 
4)Ν νξηζκφο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.  

  12. Ρελ θάιπςε ηεο δαπάλεο απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Λνζνθνκείνπ  

ζχκθσλα κε ηελ ππ’.αξηζ.πξση. 1339/19-3-2019 Απφθαζε Αλάιεςεο 

πνρξέσζεο (αλαξηεηέα ζην δηαδίθηπν κε ΑΓΑ:ΥΑ7Ζ4690ΥΛ-ΘΓ3).                                                               

 
ΞΟΝΘΖΟΠΠΝΚΔ 

           Ππλνπηηθφ δηαγσληζκφ κε θαηάζεζε γξαπηψλ θαη ζθξαγηζκέλσλ πξνζθνξψλ, γηα 
ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα  εηήζηα ζπληήξεζε θαη δηαηήξεζε ζε εηνηκφηεηα ησλ 
κέζσλ ππξφζβεζεο θαη ππξνπξνζηαζίαο ηνπ Λνζνθνκείνπ θαη ησλ Yπνδνκψλ 
Τπρηθήο γείαο  Αξκνδηφηεηάο ηνπ, κε CPV:50413200-5, ζπλνιηθή πξνυπνινγηζζείζα 
δαπάλε 20.000,00€ κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληνο ΦΞΑ, ήηνη 
24.800,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληνο ΦΞΑ θαη θξηηήξην 
θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε βάζεη ηηκήο πξνζθνξά 
(Σαμηλόηεπη Ριμή). 

 
 
 

                                                   ΑΟΘΟΝ 1 
ΞΝΒΝΙΖ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ-ΑΞΝΠΦΟΑΓΗΠΖ 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή ελψζεηο 
/ θνηλνπξαμίεο απηψλ ή ζπλεηαηξηζκνί πνπ πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο. 

1. Νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κέζα ζε ζθξαγηζκέλν (θχξην) θάθειν, κε δπν 
αληίηππα,  ζηνλ νπνίν  πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο: 
 α. Ζ ιέμε «πξνζθνξά» κε θεθαιαία γξάκκαηα. 
 β. Ζ επσλπκία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 
 γ. Ν αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο θαη ν ηίηινο απηήο. 
 δ. Ζ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
 ε. Ρα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα (νηθνλνκηθνχ θνξέα). 
Δληφο ηνπ αλσηέξσ θαθέινπ ζα πεξηιακβάλνληαη ηξεηο (3) μερσξηζηνί 
ζθξαγηζκέλνη (ππν)θάθεινη, κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο», 
«Ρερληθή Ξξνζθνξά» θαη «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά», αληίζηνηρα. Δθηφο απφ ηηο 
αληίζηνηρεο ελδείμεηο θαη νη ηξεηο (3) ελ ιφγσ (ππν)θάθεινη ζα πξέπεη λα 
αλαθέξνπλ ηα ζηνηρεία ησλ παξαπάλσ παξαγξάθσλ 1 α,1β,1γ,1δ θαη 1ε.  

2. Ζ ππνβνιή ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεηαη ζην Ξξσηφθνιιν ηνπ Λνζνθνκείνπ. 
Ξξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη ζηελ πεξεζία εθπξφζεζκα, ζα επηζηξέθνληαη 
δίρσο λα απνζθξαγηζζνχλ. 
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3. Νη ιεπηνκέξεηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ έρνπλ, βάζεη άξζξνπ 111, παξ. 18, 

Λ.4497, σο εμήο: 
Ζ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ηερληθψλ θαη 
νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε κηα ή δπν ζπλεδξηάζεηο θαηά ηελ 
θξίζε ηεο επηηξνπήο.  

4. Ρα απνηειέζκαηα ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ επηθπξψλνληαη κε κία απφθαζε ηνπ 
απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία θνηλνπνηείηαη κε 
επηκέιεηα απηήο ζηνπο πξνζθέξνληεο. Θαηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί 
έλζηαζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 107,παξ.33 ηνπ Λ. 4497. 

5. Πχκθσλα κε ηνλ λ.4412 άξζξν 102, ε ππεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη 
απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ 
πξνζθεξνκέλσλ ηηκψλ, νη δε ππνςήθηνη αλάδνρνη ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ 
απηά εληφο πξνζεζκίαο επηά (7) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκέξα πνπ απηά ζα 
δεηεζνχλ. Ζ επζχλε φκσο γηα ηελ αθξίβεηα ησλ αλαθεξνκέλσλ βαξχλεη 
απνθιεηζηηθά ηνλ αλάδνρν. 

6. Ζ αλαζέηνπζα αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ 
νξγάλνπ, καηαίσζεο ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε 
ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 106 ηνπ Λ. 4412/16. 

7.  Αλ ζηελ πξνζθνξά ή ζηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο ππάξρεη νπνηαδήπνηε πξνζζήθε ή 
δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ 
ζπληάθηε, ην δε αξκφδην φξγαλν παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ 
θαη αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο, θαηά ηνλ έιεγρν, κνλνγξάθεη δε θαη ζθξαγίδεη ηελ 
ηπρφλ δηφξζσζε ή πξνζζήθε. 

8.   Νη πξνζθνξέο θαη ην Ρππνπνηεκέλν Έληππν πεχζπλεο Γήισζεο ζα 
ππνγξάθνληαη θαη κνλνγξάθνληαη αλά θχιιν απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ή ζε 
πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν απηψλ. 

9.   Νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ζα ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα ηελ ελ ιφγσ 
ππεξεζία πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηε δηαθήξπμε. Νη ηηκέο ησλ πξνζθνξψλ ζα 
εθθξάδνληαη ζε επξψ (€). Πηελ πξνζθεξφκελε ηηκή ζα πεξηιακβάλνληαη νη ηπρφλ 
ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε εθηφο ΦΞΑ. Απφ ηελ 
νηθνλνκηθή πξνζθνξά πξέπεη λα πξνθχπηεη ζαθψο ε ηηκή κνλάδαο γηα θάζε 
πξνζθεξφκελε ππεξεζία. Δίδνο πνπ αμηνινγήζεθε θαηά ηελ Ρερληθή Ξξνζθνξά 
θαη δελ αλαθέξεηαη ζηελ Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά ή αλαθέξεηαη ρσξίο ηηκή, 
ζεσξείηαη φηη πξνζθέξεηαη κε κεδεληθή αμία. Ξξνζθνξέο ζηηο νπνίεο δελ 
πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή ή πνπ ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο 
ηεο ηηκήο, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.  

10.  Κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεί εγγξάθσο 
ηνλ πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε (πξνζσξηλφ 
αλάδνρν), λα ππνβάιεη, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε 
ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα 
λνκηκνπνίεζεο θαη ηα πξσηφηππα ή αληίγξαθα πνπ εθδίδνληαη, ζχκθσλα κε ην 
λ.4497 άξζξν 111,παξ.19  

11. Θαηά ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ δηθαηνχληαη λα παξίζηαληαη νη 
πξνζθέξνληεο ζην δηαγσληζκφ ή  νη λφκηκνη εθπξφζσπνη απηψλ, πνπ απαξαίηεηα 
ζα πξέπεη λα έρνπλ λφκηκν παξαζηαηηθφ  εθπξνζψπεζεο. 

12. Γηα θάζε ζέκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηψο ζηε δηαθήξπμε, ηζρχεη ε θείκελε 
Λνκνζεζία. 

13. Πε πεξίπησζε χπαξμεο ηζφηηκσλ /ηζνδχλακσλ πξνζθνξψλ, ηζρχνπλ ηα 
νξηδφκελα ζην άξζξν 90 παξ 1   Λ.4412/2016. 

14. Νη πξνζθνξέο θαη ην Ρππνπνηεκέλν Έληππν πεχζπλεο Γήισζεο ζα 
ππνγξάθνληαη θαη κνλνγξάθνληαη αλά θχιιν απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ή ζε 
πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν απηψλ. 

15.  Νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ζα ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα ηελ ελ ιφγσ 
ππεξεζία  πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηε δηαθήξπμε. Νη ηηκέο ησλ πξνζθνξψλ ζα 
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εθθξάδνληαη ζε επξψ (€) θαη δελ ζα  ππεξβαίλνπλ  ηελ ηηκή  ηνπ παξαηεξεηεξίνπ 
ηηκψλ (εθφζνλ ππάξρεη) θαζψο  θαη ηελ ηειεπηαία ρακειφηεξε  ηηκή κε ηελ νπνία  
παξέρνληαλ  ζην Λνζνθνκείνπ νη πξνο παξνρή ππεξεζίεο. Πηελ πξνζθεξφκελε 
ηηκή ζα πεξηιακβάλνληαη νη ηπρφλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε 
επηβάξπλζε εθηφο ΦΞΑ. Απφ ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά πξέπεη λα πξνθχπηεη 
ζαθψο ε ηηκή κνλάδαο γηα θάζε πξνζθεξφκελε ππεξεζία. Δίδνο πνπ 
αμηνινγήζεθε θαηά ηελ Ρερληθή Ξξνζθνξά θαη δελ αλαθέξεηαη ζηελ Νηθνλνκηθή 
Ξξνζθνξά ή αλαθέξεηαη ρσξίο ηηκή, ζεσξείηαη φηη πξνζθέξεηαη κε κεδεληθή αμία. 
Ξξνζθνξέο ζηηο νπνίεο δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή ή πνπ 
ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.  

16. Κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεί εγγξάθσο 
ηνλ πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε (πξνζσξηλφ 
αλάδνρν), λα ππνβάιεη, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε 
ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα 
λνκηκνπνίεζεο θαη ηα πξσηφηππα ή αληίγξαθα πνπ εθδίδνληαη, ζχκθσλα κε ην 
λ.4497 άξζξν 111,παξ.19. 

17. Θαηά ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ δηθαηνχληαη λα παξίζηαληαη νη 
πξνζθέξνληεο ζην δηαγσληζκφ ή νη λφκηκνη εθπξφζσπνη απηψλ, πνπ απαξαίηεηα 
ζα πξέπεη λα έρνπλ λφκηκν παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο. 

18. Νη ηηκέο είλαη δεζκεπηηθέο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. 
19. Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο δελ απαηηείηαη θαηά ην άξζξν 72 ηνπ λ.4412. 

Κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη ζηελ έθδνζε 
εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο, ίζε κε ην 5% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ρσξίο 
λα ππνινγίδεηαη ν ΦΞΑ.   

20. Γηα θάζε ζέκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηψο ζηε δηαθήξπμε, ηζρχεη ε θείκελε 
Λνκνζεζία. 

21. Ρν λνζνθνκείν δε δεζκεχεηαη γηα ηελ ηειηθή αλάζεζε θαη δηθαηνχηαη λα ηελ 
αλαζέζεη ή φρη, λα καηαηψζεη ή λα αλαβάιεη ή λα επαλαιάβεη ηε ζρεηηθή 
δηαδηθαζία, ρσξίο νπδεκία ππνρξέσζε θαηαβνιήο ακνηβήο ή απνδεκίσζεο ζηνπο 
ζπκκεηέρνληεο. 

22.  Ν πξνζθέξνληεο, εθφζνλ δελ αζθήζνπλ εκπξνζέζκσο έλζηαζε θαηά ηεο 
παξνχζαο Γηαθήξπμεο ή απηή έρεη απνξξηθζεί, ζεσξείηαη φηη απνδέρνληαη πιήξσο 
θαη αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο ηεο θαη δελ δχλαηαη κε ηελ πξνζθνξά ηνπο 
ή κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν λα απνθξνχζνπλ, επζέσο ή εκκέζσο, ηνπο φξνπο 
απηνχο. 

23. Oη πξνζθνξέο  θαη ηα πεξηιακβαλφκελα   ζε απηέο  ζηνηρεία (κεηαμχ ησλ νπνίσλ 
απνδεηθηηθά έγγξαθα άξζξν 107 παξ.4 ηνπ Λφκνπ 4497/2017)  ζπληάζζνληαη 
ζηελ Διιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη  απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο  ζηελ 
ειιεληθή γιψζζα. Πηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά  
εθαξκφδεηαη ε Ππλζήθε ηεο Σάγεο  ηεο 5εο.10.1961 πνπ θπξψζεθε  κε ην Λφκν 
1497/1984 (Α΄’188). Δπηηξέπεηαη  ε θαηάζεζε  νπνηνπδήπνηε δεκφζηνπ έγγξαθνπ 
θαη δηθαηνινγεηηθνχ πνπ αθνξά αιινδαπή επηρείξεζε κε ηελ κνξθή 
επηθπξσκέλεο θσηνηππίαο πξνεξρφκελεο είηε απφ ην λφκηκν επηθπξσκέλν 
έγγξαθν  απφ ην αξκφδην Ξξνμελείν ηεο ρψξαο  ηνπ πξνζθέξνληνο, είηε απφ  
πξσηφηππν έγγξαθν κε ηελ  ζθξαγίδα «Apostile» ζχκθσλα κε ηελ ζπλζήθε ηεο 
Σάγεο  ηεο 05-10-61. Ζ επηθχξσζε απηή  πξέπεη λα έρεη γίλεη απφ δηθεγφξν θαηά 
ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ Θ.Ξ.Γ. θαη  53 ηνπ  Θψδηθα  πεξί Γηθεγνξψλ. 
Δηδηθά ηα αιινδαπά ηδησηηθά έγγξαθα  ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή ηνπο ζηελ 
ειιεληθή γιψζζα επηθπξσκέλε  είηε  απφ πξφζσπν αξκφδην θαηά  ηηο δηαηάμεηο 
ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο είηε απφ πξφζσπν θαηά  λφκν αξκφδην  ηεο ρψξαο  ζηελ 
νπνία έρεη  ζπληαζεί  ην έγγξαθν ( άξζξν 92 παξ. 4 Λ.4412/16) φπσο ηζρχεη. 

24.Νη φξνη ηνπ δηαγσληζκνχ, φπσο αλαγξάθνληαη ζηε Γηαθήξπμε  θαζνξίδνπλ ηηο 
επηκέξνπο ππνρξεψζεηο ησλ δηαγσληδνκέλσλ-ππνςεθίσλ. Γηα ζέκαηα κε 
ιεπηνκεξψο αλαθεξφκελα ζηελ Γηαθήξπμε, ηζρχνπλ ηα θαζνξηδφκελα ηφζν απφ 
ην ηζρχνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην πεξί Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (λνκνζεηήκαηα, .Α. 
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Θ..Α. θιπ.) φζν θαη απφ ηελ ινηπή λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηε δηαδηθαζία 
πινπνίεζεο πξνκεζεηψλ θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΠ φπσο ηζρχεη θάζε θνξά. 
Θεσξείηαη φηη νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ γλσξίδνπλ ην ζχλνιν ηνπ 
πξναλαθεξφκελνπ πιαηζίνπ θαη φηη δελ κπνξνχλ λα επηθαιεζηνχλ άγλνηά ηνπ. 
 

 
                ΑΟΘΟΝ 2   

                      ΔΞΗΒΑΟΛΠΔΗΠ-ΞΙΖΟΥΚΖ-ΘΟΑΡΖΠΔΗΠ 
 

1.Ζ εμφθιεζε ηίηισλ πιεξσκήο ή ε είζπξαμε απαηηήζεσλ απφ ην Γεκφζην θαη ηα 
Λ.Ξ.Γ.Γ (ηηκνιφγηα, δειηία απνζηνιήο, απνδεηθηηθά θνξνινγηθήο θαη 
αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο, πξσηφθνιια νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο 
παξαιαβήο θ.ιπ.) θαζνξίδνληαη απφ ην άξζξν 200, Λ.4412/2016 θαη ηελ 
ηζρχνπζα λνκνζεζία.  

2.Ζ πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ 
λφκηκσλ παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ άξζξνπ 200 παξ. 5 ηνπ λ. 4412/2016, θαζψο θαη θάζε άιινπ 
δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ 
δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή.  

3.Θξαηήζεηο: 
 1)Θξάηεζε 0,07% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν 
θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο 
ππέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ επηβάιιεηαη (άξζξν 
4, Λ.4412/2016  φπσο ηζρχεη). 
 2)Σαξηφζεκν 3% επί ηεο θξάηεζεο ηεο Δ.Α.Α.ΓΖ.Π. θαη ΝΓΑ 20% επί ηεο 
θξάηεζεο ηνπ ραξηνζήκνπ. 
 3) Θξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπλνιηθήο αμίαο θάζε αξρηθήο, 
ηξνπνπνηεηηθήο ή ζπκπιεξσκαηηθήο  ζχκβαζεο, πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ, 
ππέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Ξξνδηθαζηηθψλ Ξξνζθπγψλ (ΦΔΘ 969/η. 
Β’/22.03.2017). 
 4) Σαξηφζεκν 3% επί ηεο θξάηεζεο ηεο Α.Δ.Ξ.Ξ. θαη ΝΓΑ 20% επί ηεο 
θξάηεζεο ηνπ ραξηνζήκνπ. 
 5) Θξάηεζε 2% ππέξ Τπρηθήο γείαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 3, ηνπ Λ. 
3580/2007. 
 6) Δπίζεο, ν  αλάδνρνο επηβαξχλεηαη κε κεηαθνξηθά, δπγηζηηθά, εθθνξησηηθά 
θαη ινηπά  έμνδα κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζπλφινπ ησλ ππεξεζηψλ  θαη κε 
φιεο ηηο λφκηκεο   θξαηήζεηο ή εηζθνξέο 
 7) Ν Φ.Ξ.Α. βαξχλεη ην Λνζνθνκείν.   

 8)Όιεο νη θξαηήζεηο  ππνινγίδνληαη  επί  ηεο θαζαξήο  αμίαο, ρσξίο ΦΞΑ. 

 9) 8% επί ηεο θαζαξήο αμίαο ησλ εηδψλ. 
        (φπσο απηέο ηζρχνπλ). 

                                             
                                               ΑΟΘΟΝ 3 

ΓΖΚΝΠΗΔΠΖ ΔΓΓΟΑΦΥΛ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ 
Ζ Γηαθήξπμε θαηαρσξήζεθε ζην Θεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Κεηξψν Γεκνζίσλ 
Ππκβάζεσλ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Λ.4412/16. Δπηπξφζζεηα έρεη 
αλαξηεζεί  ζηνλ ηζηφηνπν ΓΗΑΓΔΗΑ  καθώρ  και  ζηην ΗΠΡΝΠΔΙΗΓΑ ΡΝ 
ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ (www.gna-gennimatas.gr).     
                                    

                                           ΑΟΘΟΝ 4 
                          ΣΟΝΛΝΠ ΗΠΣΝΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 
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1. Νη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνζθέξνληεο φπσο νξίδεη ν 
Λ.4412/2016(άξζξν 97,παξ.4), γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δψδεθα (12) κελψλ, 
πξνζεζκία πνπ αξρίδεη απφ ηελ επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.  
2. Ξξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ παξαπάλσ αλαθεξφκελνπ 
ρξφλνπ απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 
3. Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο δχλαηαη λα παξαηαζεί φπσο νξίδεη ν Λ.4412/2016 
(άξζξν 97,παξ.4). 
4. Αλαθνίλσζε επηινγήο αλαδφρνπ κπνξεί λα γίλεη θαη κεηά ηε ιήμε ηεο ηζρχνο 
ηεο πξνζθνξάο, δεζκεχεη φκσο ην δηαγσληδφκελν, κφλν εθφζνλ απηφο ην 
απνδερζεί.   
                                               
                                                  ΑΟΘΟΝ 5 

                     ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ  

Πχκθσλα κε ηνλ Λ.4412 άξζξν 103, ν «πξνζσξηλφο αλάδνρνο» ππνρξενχηαη λα 
ππνβάιεη, εληφο πξνζεζκίαο (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο 
έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, ηα πξσηφηππα ή ηα θσηναληίγξαθα πνπ εθδίδνληαη, 
(ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 1 ηνπ Λ.4250/2014), ησλ θάησζη 
δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο : 
 
Α) ΦΔΘ ζύζηαζηρ και ΦΔΘ ζςγκπόηηζηρ ηηρ εηαιπείαρ 

Β) Φοπολογική και αζθαλιζηική ενημεπόηηηα, ηζρχνπζεο θαηά ηελ εκέξα 
απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, ηφζν γηα ηε θχξηα αζθάιηζε, φζν θαη ηελ 
επηθνπξηθή αζθάιηζε.  

Γ) Βεβαίυζη ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο, απφ 
ηελ νπνία λα πξνθχπηνπλ νη ηπρφλ κεηαβνιέο, πνπ έρνπλ επέιζεη ζην λνκηθφ 
πξφζσπν θαη ηα φξγαλα δηνίθεζεο απηνχ. 

Γ) Απόζπαζμα Ξοινικού Κηηπώος, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ 
ηξηκήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην 
νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή 
απφθαζε γηα: 
1) Ππκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο 
απφθαζεο –πιαίζην 2008/841/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 24εο Νθησβξίνπ 2008, γηα 
ηε θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο. 
2) Γσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί 
ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ 
Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ ή ησλ Θξαηψλ – κειψλ ηεο Έλσζεο θαη ζηε παξάγξαθν 
1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 22αο 
Ηνπιίνπ 2003, γηα ηε θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, θαζψο 
θαη φπσο νξίδεηαη ζηε θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ 
θνξέα 
3) Απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ 
πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ, φπσο 
θπξψζεθε κε ην Λ.2803/2000. 
4) Ρξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο –
πιαίζην 2002/475/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002, γηα ηελ 
θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα 
δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο 
5) Λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο 
ηξνκνθξαηίαο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 2005/60/EK ηνπ 
Ππκβνπιίνπ ηεο 26εο Νθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο 
ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο 
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δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, ε νπνία ελζσκαηψζεθε 
ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην Λ. 3691/2008. 
6) Ξαηδηθή Δξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην 
άξζξν 2 ηεο Νδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηεο 
Ππκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηε πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 
εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ 
αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ, ε νπνία 
ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην Λ. 4198/2013. 
Ζ ππνρξέσζε απνθιεηζκνχ νηθνλνκηθνχ θνξέα εθαξκφδεηαη επίζεο φηαλ ην 

πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη 

κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ 

ζε απηφ.  

πφρξενη ζηελ πξνζθφκηζε πνηληθνχ κεηξψνπ ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν 

αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο είλαη: 

 θπζηθά πξφζσπα 
 νκφξξπζκνη εηαίξνη θαη δηαρεηξηζηέο Ν.Δ. θαη Δ.Δ. 
 δηαρεηξηζηέο Δ.Ξ.Δ. 
 Ξξφεδξνο θαη  Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο γηα Α.Δ. 
 Ξξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ Ππλεηαηξηζκνχ 
Πε θάζε άιιε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ, νη λφκηκνη εθπξφζσπνί ηνπ. 

Δ) Ξιζηοποιηηικό απμόδιαρ δικαζηικήρ ή διοικηηικήρ Απσήρ, έθδνζεο ηνπ 

ηειεπηαίνπ εμακήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο απφ 

ηελ Αλαζέηνπζα, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο Ξξνκεζεπηήο: 

 δελ ηειεί ζε θαηάζηαζε πηψρεπζεο 
 δελ ηειεί ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε 

ΠΡ) Βεβαίυζη εγγπαθήρ ζηο ανηίζηοισο επαγγελμαηικό επιμεληηήπιο. 

Ε) Όηαλ νη πξνζθέξνληεο δελ ζα θαηαζθεπάζνπλ νη ίδηνη ην ηειηθφ πξντφλ ζε 

δηθή ηνπο επηρεηξεκαηηθή κνλάδα, δήλυζη πνπ ζα δειψλνπλ ηελ 

επηρεηξεκαηηθή κνλάδα ζηελ νπνία ζα θαηαζθεπαζηεί ην πξνζθεξφκελν πξντφλ 

θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζήο ηεο. 

Ζ) Ξιζηοποιηηικά ζήκαλζεο CE (νδεγία 93/42/ΔΝΘ), ψζηε λα ηθαλνπνηνχληαη 

νη αληίζηνηρεο απαηηήζεηο ησλ ζρεηηθψλ νδεγηψλ ηεο Δ.Δ.  

Θ) Λόμιμη εξοςζιοδόηηζη γηα ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ή ηεο αίηεζεο 

ζπκκεηνρήο, εθφζνλ ππνβάιιεηαη απφ ηξίην. 

     Ρα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο 

παξαδίδεηαη εκπξφζεζκα ζην αξκφδην φξγαλν αμηνιφγεζεο. 

     Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξμνπλ ειιείςεηο ζε 

απηά πνπ ππνβιήζεθαλ, παξέρεηαη πξνζεζκία ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν λα ηα 

πξνζθνκίζεη ή λα ηα ζπκπιεξψζεη εληφο επηά (7) εκεξψλ απφ ηε θνηλνπνίεζε 

ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα 

παξαηείλεη ηελ σο άλσ πξνζεζκία, εθφζνλ αηηηνινγείηαη απηφ επαξθψο θαη θαη΄ 

αλψηαην φξην γηα δεθαπέληε (15) εκέξεο. 
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     Αλ θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα 

ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο 

θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 104 ηνπ Λ. 4412/16, 

θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ (εάλ 

πξνβιέπεηαη απφ ηε ζρεηηθή δηαθήξπμε) θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ 

πξνζθέξνληαη πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, βάζεη ησλ εηδηθφηεξσλ θξηηεξίσλ αλάζεζεο πνπ 

έρνπλ ηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ 

ππέβαιε αιεζή ή αθξηβή δηθαηνινγεηηθά, ε δηαδηθαζία καηαηψλεηαη. 

     Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε 

ζχληαμε πξαθηηθνχ απφ ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ 

θαθέινπ ζην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηε ιήςε 

απφθαζεο είηε γηα ηε θήξπμε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ σο έθπησηνπ είηε γηα ηε 

καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο, είηε γηα ηε θαηαθχξσζεο ηεο ζχκβαζεο.   

 

                                        ΑΟΘΟΝ  6                                    

                             ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ                         

Ζ παξνχζα Ρερληθή Ξεξηγξαθή αθνξά ηελ Ππληήξεζε θαη Γηαηήξεζε ζε 

Δηνηκφηεηα ησλ Κέζσλ Ξπξφζβεζεο θαη Ξπξνπξνζηαζίαο ηνπ Λνζνθνκείνπ θαη 

ησλ ππνδνκψλ ςπρηθήο πγείαο αξκνδηφηεηαο ηνπ ζηελ δηάξθεηα ελφο  έηνπο, 

δειαδή: 

 Ρηο δηαδηθαζίεο εηήζηαο  ζπληήξεζεο θαη  αλαγφκσζεο ησλ 516 ηεκ. 
θνξεηψλ ππξνζβεζηήξσλ, ζχκθσλα πάληα κε ηηο δηαηάμεηο ηηο ΘΑ 
618/43/2005, ηηο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ΘΑ 17230/671/2005,ησλ 
πνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Γεκνζίαο Ράμεσο. 

 Ρηο δηαδηθαζίεο εηήζηαο  ζπληήξεζεο θαη  αλαγφκσζεο ησλ  125 ηεκ. 
θνξεηψλ ππξνζβεζηήξσλ, ησλ ππνδνκψλ ςπρηθήο πγείαο  αξκνδηφηεηαο 
ηνπ Λνζνθνκείνπ ζχκθσλα πάληα κε ηηο δηαηάμεηο ηηο ΘΑ 618/43/2005, 
ηηο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ΘΑ 17230/671/2005,ησλ πνπξγψλ Αλάπηπμεο 
θαη Γεκνζίαο Ράμεσο. 

 Ρελ εηήζηα ζπληήξεζε θαη ηελ δηαηήξεζε ζε εηνηκφηεηα  ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ ππξαλίρλεπζεο θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ απηφκαηεο 
ππξφζβεζεο ηνπ Λνζνθνκείνπ θαη ησλ ππνδνκψλ ςπρηθήο πγείαο 
αξκνδηφηεηαο ηνπ. 

  Ρελ εηήζηα ζπληήξεζε θαη ηελ δηαηήξεζε ζε εηνηκφηεηα ηηο 
εγθαηάζηαζεο ππξφζβεζεο ηνπ αχιεηνπ ρψξνπ ηνπ Λνζνθνκείνπ, ήηνη: 17 
ηεκ παίζξηεο Ξπξνζβεζηηθέο Φσιηέο θαη ηνπ πδξαπιηθνχ δηθηχνπ 
(ζσιελψζεηο, θξνπλνί, θιπ) πνπ ηηο ζπλδέεη κε ηελ παξνρή λεξνχ 
Ξπξαζθάιεηαο ηηο ΔΓΑΞ.  

 Ρηο απαξαίηεηνπο ειέγρνπο, ξπζκίζεηο, επηζθεπέο βιαβψλ, θιπ, πνπ ζα 
εμαζθαιίζνπλ ηελ απνθαηάζηαζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ κέζσλ 
ππξφζβεζεο θαη ππξνπξνζηαζίαο, ζηελ πξνβιεπφκελε απφ ηηο ηζρχνπζεο 
ζρεηηθέο δηαηάμεηο θαηάζηαζε, κε ζηφρν ηελ δηαηήξεζε απηψλ ζε 
εηνηκφηεηα. 
 

1. ΓΔΛΗΘΑ 
1.1. Νξηζκνί:  
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1. Φνξεηφο Ξπξνζβεζηήξαο: Ππζθεπή πνπ πεξηέρεη θαηαζβεζηηθφ 
κέζν, ην νπνίν, ππφ δξάζε εζσηεξηθήο πίεζεο, κπνξεί, λα εμαρζεί 
θαη λα θαηεπζπλζεί ηηο ηελ θσηηά. Ζ πίεζε απηή κπνξεί λα είλαη 
απνζεθεκέλε ε λα εθαξκφδεηαη κε ηελ απειεπζέξσζε βνεζεηηθνχ 
αεξίνπ. Ζ κεηαθνξά θαη ν ρεηξηζκφο ηνπ γίλεηαη κε ην ρέξη, θαη ε 
κάδα ηνπ δελ ππεξβαίλεη ηα 20 θηιά. 

2. Ρξνρήιαηνο Ξπξνζβεζηήξαο: Δίλαη ν ηξνρνθφξνο ππξνζβεζηήξαο 
ηνπ νπνίνπ ην βάξνο ππεξβαίλεη ηα 20 θηιά  

3. Απηνδηεγεηξφκελνο Ξπξνζβεζηήξαο Νξνθήο: Ξπξνζβεζηήξαο πνπ 
εγθαζίζηαηαη ζηελ νξνθή ηνπ ρψξνπ πνπ πξνζηαηεχεη θαη ν νπνίνο 
ελεξγνπνηείηαη φηαλ ε ζεξκνθξαζία ππεξβεί πξνθαζνξηζκέλε ηηκή 
κε επαθφινπζε ηελ θαηάθιηζε ηνπ ρψξνπ κε θαηαζβεζηηθφ πιηθφ. 

4. Πχζηεκα Ξπξαλίρλεπζεο: Δίλαη ην ζχζηεκα πνπ εγθαζίζηαηαη, κε 
ζηφρν ηελ επηηήξεζε ρψξσλ θαη ηελ ζήκαλζε εθδήισζεο 
ππξθαγηάο θαη πνπ πεξηγξάθεηαη ζην πξφηππν ΔΙΝΡ. ΔΛ.54, ζε 
ζπλδπαζκφ κε ην Ξαξάξηεκα Α ηηο ππ’ αξηζκ. 3/81 Ξπξνζβεζηηθή 
Γηάηαμε. 

5. Δγθαηάζηαζε Απηφκαηεο Ξπξφζβεζεο: Δίλαη ε εγθαηάζηαζε πνπ 
πεξηέρεη φια ηα ζηνηρεία ηα νπνία εγθαζίζηαληαη κε ζηφρν ηελ 
επηηήξεζε ρψξσλ θαη ηελ ζήκαλζε εθδήισζεο ππξθαγηάο, αιιά θαη 
ζηνηρεία πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ θαηάζβεζε εθδεισζείζαο 
ππξθαγηάο, κε θαηάθιηζε ηνπ ρψξνπ κε θαηαζβεζηηθφ πιηθφ (CO2).  

6. Δγθαηάζηαζε Ξπξφζβεζεο Αχιεηνπ Σψξνπ Λνζνθνκείνπ: Δίλαη ε 
εγθαηάζηαζε πνπ πεξηέρεη φια ηα ζηνηρεία ηα νπνία εγθαζίζηαληαη 
θαη ζπκβάιινπλ ζηελ θαηάζβεζε εθδεηισζείζαο ππξθαγηάο, ζηνλ 
Αχιεην ρψξν θαη ζηνλ Σψξν ζηάζκεπζεο Ξξνζσπηθνχ ηνπ 
Λνζνθνκείνπ, κέζσ Ξπξνζβεζηηθψλ Φσιεψλ νη νπνίεο ζπλδένληαη 
κε δίθηπν ζσιελψζεσλ κε ηελ παξνρή λεξνχ Ξπξαζθάιεηαο ηηο 
ΔΓΑΞ.   

7. Ππληήξεζε: Ν ζπλδπαζκφο φισλ ησλ ηερληθψλ θαη δηνηθεηηθψλ 
ελεξγεηψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηηο επίβιεςεο, πνπ ζηνρεχνπλ 
ζηελ δηαηήξεζε ε επαλαθνξά ηηο αληηθεηκέλνπ ζε κηα θαηάζηαζε 
φπνπ απηφ κπνξεί λα εθηειέζεη κηα δεηνχκελε ιεηηνπξγία. 

8. Αλαγλσξηζκέλε Δηαηξία Διέγρνπ, Αλαγφκσζεο θαη Ππληήξεζεο 
Κέζσλ Ξπξαζθάιεηαο θαη Ξπξνπξνζηαζίαο : Δηαηξία πνπ έρεη 
εγθξηζεί απφ έλα δηαπηζηεπκέλν θνξέα θαη είλαη ππεχζπλε γηα ηελ 
δηαηήξεζε θαη/ε ηελ πξφζζεηε ζπληήξεζε ησλ Κέζσλ 
Ξπξαζθάιεηαο θαη Ξπξνπξνζηαζίαο, θαη δηαζέηεη εγθεθξηκέλεο 
δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο. 

9. Ξξνυπνινγηζκφο: Ζ εθηηκψκελε απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή σο 
πηζαλή δαπάλε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνθεξπζζφκελνπ έξγνπ. 

10. Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο: Ρν αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν ην 
νπνίν ζα ζπγθξνηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ή ππεξεζία (κε 
ηε ζχκθσλε γλψκε ηηο αλαζέηνπζαο αξρήο) θαη ζα έρεη ηελ επζχλε 
γηα ηελ επίβιεςε ηηο εθηέιεζεο ηηο Πχκβαζεο απφ ηνλ Αλάδνρν. 

11. Αλάδνρνο: Ν Ξξνζθέξσλ πνπ ζα επηιεγεί θαη ζα ζπλάςεη Πχκβαζε 
κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ζχκθσλα κε ηνλ ηξφπν θαη ηε δηαδηθαζία 
πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα. 

12. Θαηαθχξσζε: Ζ απφθαζε ηηο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κε ηελ νπνία 
θαηαθπξψλεηαη ε πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ζηνλ Αλάδνρν. 

13. Αλαζέηνπζα Αξρή: 1Ζ . ΞΔ. ΑΡΡΗΘΖΠ Γ. Λ. Α. «Γ. ΓΔΛΛΖΚΑΡΑΠ 
ΚΔΠΝΓΔΗΥΛ 154 Ρ.Θ. 11527 ΑΘΖΛΑ.    

1.2.   Ξξνζφληα Ππκκεηαζρφλησλ – Γηθαίσκα Ππκκεηνρήο:  
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Ν θάζε ζπκκεηέρσλ ζηνλ Γηαγσληζκφ  Ππληήξεζεο θαη Γηαηήξεζεο  ζε 

Δηνηκφηεηα ησλ Κέζσλ Ξπξφζβεζεο θαη Ξπξνπξνζηαζίαο, ζα πξέπεη: 

1. Λα πιεξνί ηηο λφκηκεο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζε δηαγσληζκνχο ηνπ 
Γεκνζίνπ. Απηφ ζα απνδεηθλχεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ζηνλ δηαγσληζκφ 
ησλ φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη πηζηνπνηεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ 
ηελ Γηαθήξπμε. 
(ΚΔ ΞΝΗΛΖ ΑΞΝΘΙΔΗΠΚΝ)    

2. Λα είλαη, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο λνκηθέο δηαηάμεηο Αλαγλσξηζκέλε 
Δηαηξία Διέγρνπ, Αλαγφκσζεο θαη Ππληήξεζεο Κέζσλ Ξπξαζθάιεηαο θαη 
Ξπξνπξνζηαζίαο κε Δγθεθξηκέλν Θέληξν Δπαλειέγρνπ Γνρείσλ Ξίεζεο, κε 
Αξκφδην Άηνκν θάηνρν αληίζηνηρνπ Ξηζηνπνηεηηθνχ θαη ζα δηαζέηεη Άδεηα 
Ιεηηνπξγίαο ελ ηζρχ, απφ ηηο Αξκφδηεο Θξαηηθέο πεξεζίεο. Πε πεξίπησζε 
πνπ ν ζπκκεηέρσλ θαηέρεη Άδεηα Ιεηηνπξγίαο ανξίζηνπ Σξφλνπ, ζα πξέπεη 
λα θαηαζέζεη θαη ηα δηθαηνινγεηηθά απ φπνπ ζα πξνθχπηεη  φηη ε Άδεηα ηνπ 
πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο   βάζεη ησλ νπίσλ έρεη ηελ ηζρχ Ανξίζηνπ 
Σξφλνπ. Ρα πξναλαθεξζέληα ζα απνδεηθλχνληαη κε ηα αληίζηνηρα 
Ξηζηνπνηεηηθά (ΚΔ ΞΝΗΛΖ ΑΞΝΘΙΔΗΠΚΝ) 

3. Ν Ρερληθφο πεχζπλνο ηηο Αλαγλσξηζκέλεο Δηαηξίαο σο Αξκφδην Άηνκν, ζα 
έρεη ηελ απαξαίηεηε εθπαίδεπζε πηζηνπνίεζε ηηο νξίδεηαη ζην Άξζξν 3 ηηο 
ΘΑ 17230/671/2005, πείξα θαη πξφζβαζε ζε ζρεηηθά εξγαιεία θαη 
εμνπιηζκνί θαη ζα είλαη ηθαλφο λα δηελεξγεί ηφζν ηηο δηαδηθαζίεο πεξηνδηθνχ 
επαλειέγρνπ θαη ζπληήξεζεο ησλ Ξπξνζβεζηήξσλ, ζχκθσλα κε ηηο 
ηζρχνπζεο λνκηθέο δηαηάμεηο φζν θαη ηηο δηαδηθαζίεο ζπληήξεζεο ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ Ξπξαλίρλεπζεο, Απηφκαηεο Ξπξφζβεζεο θαη 
Ξπξνζβεζηηθψλ Φσιεψλ. Ρα πξναλαθεξζέληα ζα απνδεηθλχνληαη κε ηα 
αληίζηνηρα Ξηζηνπνηεηηθά  ζχκθσλα πάληα κε ηελ ΘΑ 17230/671/2005. 
(ΚΔ ΞΝΗΛΖ ΑΞΝΘΙΔΗΠΚΝ)  

4. Ζ  Αλαγλσξηζκέλε Δηαηξία, ζα δηαζέηεη εθηφο απφ ηνλ πξνβιεπφκελν απφ 
ηηο ηζρχνπζεο λνκηθέο δηαηάμεηο εηδηθφ εμνπιηζκφ θαη ηελ απαξαίηεηε 
ηερλνγλσζία (KNOW HOW ) γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζπληήξεζεο – 
αλαγφκσζεο ππξνζβεζηήξσλ, θαη ην πξνβιεπφκελν απφ ηηο ηζρχνπζεο 
λνκηθέο δηαηάμεηο εηδηθφ εμνπιηζκφ θαη ηελ απαξαίηεηε ηερλνγλσζία 
(KNOW HOW ) γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε εξγαζηψλ ζπληήξεζεο θαη 
επηζθεπψλ  ησλ ππφινηπσλ  Κέζσλ Ξπξφζβεζεο θαη Ξπξνπξνζηαζίαο  ηνπ 
Λνζνθνκείνπ πνπ ζα  πεξηβιεζνχλ  ζηελ Πχκβαζε. Ρα πξναλαθεξζέληα 
ζα απνδεηθλχνληαη κε ηα αληίζηνηρα Ξηζηνπνηεηηθά (ΚΔ ΞΝΗΛΖ 
ΑΞΝΘΙΔΗΠΚΝ). 

5. Λα παξέρεη ηηο απαξαίηεηεο εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ 
θαζψο θαη ηηο εγγπήζεηο γηα ηα αληαιιαθηηθά κε ππεχζπλε δήισζε ηνπ 
Λφκνπ 7599/86. 

6. Ρηο απφδεημε ησλ φζσλ παξαπάλσ αλαθέξνληαη, ζα πξνζθνκηζηνχλ (ΚΔ 
ΞΝΗΛΖ ΑΞΝΘΙΔΗΠΚΝ), ηα αθφινπζα πηζηνπνηεηηθά, ΠΔ ΗΠΣ,  ζε κνξθή 
επθξηλέο αληίγξαθνπ, ψζηε λα πηζηνπνηείηαη ην επίπεδν θαη ε πνηφηεηα 
ησλ εξγαζηψλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ: 

I. Άδεηα ιεηηνπξγίαο εξγαζηεξίνπ αλαγφκσζεο ππξνζβεζηήξσλ ρακειήο 
θαη πςειήο πίεζεο θαη θέληξνπ επαλειέγρνπ ραιχβδηλσλ θηαιψλ 
ππξνζβεζηήξσλ ρακειήο θαη πςειήο πίεζεο απφ ηε Λνκαξρία Αζελψλ 
ή ηελ Ξεξηθέξεηα Αηηηθήο. 

II. Ξηζηνπνηεηηθφ Έγθξηζεο Θαλνληζκνχ Ιεηηνπξγίαο Αλαγλσξηζκέλεο 
Δηαηξείαο πεξηνδηθνχ ειέγρνπ, ζπληήξεζεο θαη αλαγφκσζεο 
ππξνζβεζηήξσλ ρακειήο θαη πςειήο πίεζεο 

III. Ξηζηνπνηεηηθνχ Δπάξθεηαο – Αξκνδίνπ Αηφκνπ  
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IV. Ξηζηνπνηεηηθφ Γηαζθάιηζεο Ξνηφηεηαο ISO 9001:2008 
V. Βεβαίσζε γηα ηελ Έγθξηζε Θαλνληζκνχ Ιεηηνπξγίαο Θέληξνπ 

Δπαλειέγρνπ Φηαιψλ 
VI. Έγθξηζε Θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο Θέληξνπ Δπαλειέγρνπ Φηαιψλ 

ρακειήο θαη πςειήο πίεζεο απφ ην Αξκφδην πνπξγείν . 
VII. Ξηζηνπνηεηηθφ θαηά ADR γηα ηελ πδξαπιηθή δνθηκή-κεηαθνξά ησλ 

Φηαιψλ Γηνμεηδίνπ ηνπ Άλζξαθα (CO2) κνλίκνπ ζπζηήκαηνο 
Ξπξφζβεζεο, ζχκθσλα κε ηελ Νδεγία 2010-35-ΔΘ ηηο ΔΔ θαη ηελ .Α. 
νηθ.12436/706/2011 – ΦΔΘ 2039/Β/13.09.2011 

VIII. πεχζπλε Γήισζε ηνπ Λφκνπ 1599/1986 – άξζξν 8, παξ.4, ζηελ 
νπνία ζα αλαθέξεηαη φηη: 

 ν ζπκκεηάζρσλ ζην Γηαγσληζκφ, δηαζέηεη ηνλ πξνβιεπφκελν 
απφ ηηο ηζρχνπζεο λνκηθέο δηαηάμεηο εηδηθφ εμνπιηζκφ θαη ηελ 
απαξαίηεηε ηερλνγλσζία (KNOW HOW) γηα ηελ 
πξαγκαηνπνίεζε εξγαζηψλ ζπληήξεζεο, επηζθεπήο θαη 
δηαηήξεζεο ζε εηνηκφηεηα ησλ Δγθαηαζηάζεσλ  
Ξπξαλίρλεπζεο θαη  Ξπξφζβεζεο ηνπ Λνζνθνκείνπ πνπ ζα  
πεξηβιεζνχλ  ζηελ Πχκβαζε.  

 ν ζπκκεηάζρσλ ζην Γηαγσληζκφ θαηέρεη φια ηα ΞΟΥΡΝΡΞΑ 
πηζηνπνηεηηθά πνπ θαηαζέηεη ζε κνξθή επθξηλέο αληίγξαθνπ 
θαη ζα ηα παξνπζηάζεη ελψπησλ ηηο Δπηηξνπήο εθφζνλ 
αλαθεξπρηεί κεηνδφηεο, πξνθεηκέλνπ λα ππνγξαθεί ε Πχκβαζε 
(κε πνηλή απνθιεηζκνχ) 

 ν ζπκκεηάζρσλ ζην Γηαγσληζκφ, έιαβε γλψζε ησλ γεληθψλ, 
ηνπηθψλ θαη εηδηθψλ ζπλζεθψλ θαη ηηο απνδέρεηαη.   

1.3.  πνρξεψζεηο ΑΛΑΓΝΣΝ ΠΛΡΖΟΖΡΖ: 

 Ν Αλάδνρνο ζα αλαιάβεη ηελ ππνρξέσζε εθηέιεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ 
ζπληήξεζεο – αλαγφκσζεο – ειέγρνπ θαη ησλ επηζθεπψλ ησλ θνξεηψλ 
κέζσλ ππξφζβεζεο θαη ησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο, ειέγρνπ θαη 
επηζθεπψλ  ησλ εγθαηαζηάζεσλ ππξαλίρλεπζεο θαη απηφκαηεο 
ππξφζβεζεο, θαζψο θαη  ηηο εγθαηάζηαζεο ππξφζβεζεο ηνπ αχιεηνπ 
ρψξνπ  ηνπ Λνζνθνκείνπ, ηηο ηηο θαη ηελ δηαηήξεζε απηψλ ζε 
εηνηκφηεηα θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηηο Πχκβαζεο (κφλν εξγαζία, ρσξίο 
αληαιιαθηηθά).  

 Ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηεξήζεη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 
Ρερληθή πεξεζία, ΖΚΔΟΝΙΝΓΗΝ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΚΔΠΥΛ 
ΞΟΑΠΦΑΙΔΗΑΠ ΘΑΗ ΞΟΝΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ, αξρεηνζεηεκέλν ζηελ Ρερληθή 
πεξεζία. Πην Ζκεξνιφγην ζα αλαγξάθνληαη ηηο νη ελέξγεηεο πνπ έρνπλ 
πξαγκαηνπνηεζεί θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηηο Πχκβαζεο θαη πνπ αθνξνχλ 
ηνλ έιεγρν, ηελ ζπληήξεζε, ηηο επηζθεπέο θαη ηελ δηαηήξεζε ζε 
εηνηκφηεηα ησλ κέζσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ππξνπξνζηαζίαο ηνπ 
Λνζνθνκείνπ. Ν ζπληεξεηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ελεκεξψζεη θαη λα 
ππνγξάςεη ηα αληίζηνηρα Βηβιία Διέγρνπ θαη Ππληήξεζεο Κέζσλ 
Δλεξγεηηθήο Ξπξνπξνζηαζίαο πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ 
Ξπξνζβεζηηθή πεξεζία γηα Ρκήκαηα ηνπ Λνζνθνκείνπ ζηα νπνία έρεη 
εθδνζεί Ξηζηνπνηεηηθφ Ξπξαζθάιεηαο. (ήηνη: Φαξκαθείν θαη 
Αθηηλνινγηθφ – Αθηηλνδηαγλσζηηθφ θαη Νξκνλνινγηθφ Δξγαζηήξην). 

 Ν Αλάδνρνο ζα νξίζεη ηνλ Ρερληθφ πεχζπλν ηνπ Έξγνπ ν νπνίνο  ζα 
είλαη Γηπισκαηνχρνο Κεραληθφο   κε ππαιιειηθή ζρέζε κε ηελ Δηαηξία 
ή ζηέιερνο ηηο, θαζψο θαη ην Ρερληθφ πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιεζεί 
ζην Έξγν (2 εξγάηεο 2 Ρερλίηεο θαη 1 Βνεζφο). Δπεηδή ην πξνζσπηθφ 
ηνπ Αλάδνρνπ δελ ζα έρεη κφληκε παξνπζία ζην Λνζνθνκείν, ν 
Αλάδνρνο  ππνρξενχηαη λα θνηλνπνηήζεη ζηελ Ρερληθή πεξεζία ηνπ 
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Λνζνθνκείνπ, ρσξίο επηπιέσλ θφζηνο ζηαζεξφ θαη θηλεηφ 
ηειέθσλν/fax, γηα ζπλελλφεζε, γηα ΑΛΑΓΓΔΙΗΔΠ ΒΙΑΒΥΛ ΘΑΗ ΓΗΑ 
ΔΘΡΑΘΡΔΠ ΘΙΖΠΔΗΠ απφ ην ηειεθσληθφ θέληξν ηνπ Λνζνθνκείνπ, ην 
Ππλεξγείν Ζιεθηξνιφγσλ, ή ην Ππλεξγείν δξαπιηθψλ.   

 Ν Ππληεξεηήο ππνρξενχηαη λα είλαη ζπλεπήο θαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε 
ηηο θαλφλεο πνπ ηζρχνπλ ζηνλ ρψξν ηνπ Λνζνθνκείνπ, ηεξψληαο φια 
ηα ηζρχνληα πξφηππα πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ζηελ εξγαζία. Ν 
Ππληεξεηήο είλαη ππεχζπλνο γηα θάζε εξγαηηθφ αηχρεκα πνπ ζα ζπκβεί 
ζην πξνζσπηθφ ηνπ ιφγσ κε ηήξεζεο απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ ησλ 
θαλφλσλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ζηελ εξγαζία.  

 Νη εξγαζίεο ζπληήξεζεο ζα εθηεινχληαη ππφ ηελ παξαθνινχζεζε θαη 
ηελ επίβιεςε Δπηηξνπήο Ξαξαθνινχζεζεο Δξγαζηψλ, ε νπνία, κε ηελ 
ππνγξαθή ζρεηηθνχ Ξξαθηηθνχ, ζα πηζηνπνηεί ηελ θαιή θαη εκπξφζεζκε 
εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο θαη δηαηήξεζεο ζε εηνηκφηεηα ησλ 
Κέζσλ Ξπξαζθάιεηαο θαη Ξπξνπξνζηαζίαο ηνπ Λνζνθνκείνπ. 

 Ν ζπληεξεηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα γλσξίδεη θαη λα αθνινπζήζεη ηηο 
ζρεηηθέο κε ηελ ζπληήξεζε νδεγίεο ησλ Θαηαζθεπαζηψλ ησλ  
Ππζηεκάησλ Ξπξαλίρλεπζεο θαη Ξπξφζβεζεο, ηηο απηέο αλαθέξνληαη 
ζηα αληίζηνηρα εγρεηξίδηα θαη ηηο νπνίεο νδεγίεο νθείιεη λα ηηο γλσξίδεη. 
Ν ζπληεξεηήο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηθαλφ αξηζκφ έκπεηξσλ θαη 
εηδηθεπκέλσλ ηερληθψλ θαη ηερληηψλ. Πε πεξίπησζε πνπ πξνθχςεη 
αλάγθε επηζθεπήο εμαξηεκάησλ,  απφ ζπλεξγεία εθηφο Λνζνθνκείνπ, ν 
Ππληεξεηήο έρεη ππνρξέσζε λα ηα απνμειψζεη γηα λα ζηαινχλ ηηο 
επηζθεπή θαη λα επαλεγθαηαζηήζεη ηα επηζθεπαζκέλα εμαξηήκαηα. Πε 
πεξίπησζε αλάγθεο παξνρήο εμεηδηθεπκέλσλ εξγαζηψλ απφ Δηαηξία 
Αληηπξφζσπν ηνπ Νίθνπ Θαηαζθεπήο, ν Αλάδνρνο ζα αλαζέζεη ηελ 
εθηέιεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εξγαζηψλ  ζηελ Αληηπξφζσπν Δηαηξία, ΚΔ 
ΓΗΘΖ ΡΝ ΣΟΔΥΠΖ.  

 Δθφζνλ απαηηεζεί, ν Ππληεξεηήο αλαιακβάλεη ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ 
έθδνζε λέσλ Ξηζηνπνηεηηθψλ Ξπξνπξνζηαζίαο, ή  ηελ αλαλέσζε ησλ 
ππαξρφλησλ  εθδνζέλησλ Ξηζηνπνηεηηθψλ ζηελ ιήμε, γηα ηκήκαηα ηνπ 
Λνζνθνκείνπ, κε ηελ ζπλδξνκή ηηο Ρερληθήο πεξεζίαο. Ρν θφζηνο 
δηεθπεξαίσζεο θαη νινθιήξσζεο ησλ δηαδηθαζηψλ πηζηνπνίεζεσλ, 
επηβαξχλεη ην Λνζνθνκείν.  

2. ΦΝΟΖΡΝΗ ΞΟΝΠΒΔΠΡΖΟΔΠ ΔΙΔΓΣΝΠ, ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΑΛΑΓΝΚΥΠΖ ΘΑΗ 
ΓΗΑΡΖΟΖΠΖ ΠΔ ΔΡΝΗΚΝΡΖΡΑ  

 

Ζ εηήζηα ζπληήξεζε – αλαγφκσζε  ησλ πθηζηάκελσλ ππξνζβεζηήξσλ, θαζψο 

θαη ε πξνκήζεηα ησλ λέσλ ππξνζβεζηήξσλ πξαγκαηνπνηνχληαη ζχκθσλα πάληα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηηο ΘΑ 618/43/2005, ηηο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ΘΑ 

17230/671/2005,ησλ πνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Γεκνζίαο Ράμεσο « Ξξνυπνζέζεηο 

δηάζεζεο ζηελ αγνξά ππξνζβεζηήξσλ, δηαδηθαζίεο ζπληήξεζεο, επαλειέγρνπ θαη 

αλαγφκσζεο.»  

2.1 Γηαδηθαζίεο Διέγρνπ, Ππληήξεζεο Αλαγφκσζεο θαη Γηαηήξεζεο ζε 

Δηνηκφηεηα ησλ Φνξεηψλ Ξπξνζβεζηήξσλ  

Α) ΙΔΞΡΝΚΔΟΔΗΠ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΔΠ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ: 

Έιεγρνο ηνπ δείθηε αζθαιείαο θαη ησλ ελδεηθηηθψλ κεραληζκψλ. 
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Έιεγρνο θαη επαιήζεπζε ησλ ελδεηθηηθψλ κεραληζκψλ πίεζεο. Δάλ ε ιεηηνπξγία 

δελ είλαη ζσζηή ε νη ελδείμεηο είλαη έμσ απφ πξνθαζνξηζκέλα φξηα, ζα 

εθαξκνζηνχλ νη νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή.   

Δμσηεξηθφο έιεγρνο ππξνζβεζηήξα, γηα δηάβξσζε, θνηιψκαηα, θηππήκαηα ε 

βιάβεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα πεξηνξίζνπλ ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ 

ππξνζβεζηήξα. Πε θάζε πεξίπησζε ζα εθαξκνζηνχλ νη νδεγίεο ηνπ 

θαηαζθεπαζηή.    

Εχγηζε ππξνζβεζηήξα CO2. Πε πεξίπησζε απψιεηαο πεξηερνκέλνπ πάλσ απφ 

10%, ν ππξνζβεζηήξαο ζα αλαγνκσζεί ε ζα απνζπξζεί. 

Δμέηαζε ζθφλεο ππξνζβεζηήξα. Δάλ ππάξρεη έλδεημε ζβνιηάζκαηνο, πεγκάησλ, ε 

μέλσλ ζσκάησλ, ε εάλ ε ζθφλε δελ ξέεη ειεχζεξα, ηφηε πξαγκαηνπνηείηαη ε 

αλαγφκσζε ηνπ ππξνζβεζηήξα.  

Έιεγρνο ηνπ κεραληζκνχ ιεηηνπξγίαο θαζψο θαη ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ 

εθθέλσζεο (αλ ππάξρεη) Θαζαξηζκφο, δηφξζσζε,  αλαλέσζε, πξνζηαζία απφ 

δηαβξψζεηο ηηο ζπληζηά ν θαηαζθεπαζηήο. 

Αληηθαηάζηαζε φισλ ησλ ζηεγαλνπνηεηηθψλ δαθηπιίσλ θαη παξεκβπζκάησλ θαη 

ηνπ δηαθξάγκαηνο ηνπ ειαζηηθνχ ζσιήλα εάλ ππάξρεη. 

Δζσηεξηθή εμέηαζε ππξνζβεζηήξα κε θσηηζηηθφ θαζεηήξα γηα δηάβξσζε. 

Ππλαξκνιφγεζε ππξνζβεζηήξα ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή, κε 

επαλαπξνζαξκνγή ηνπ δηαθφπηε αζθαιείαο.  

Ρνπνζέηεζε δαθηπιίνπ ζθιεξνχ ηχπνπ (κε παξακνξθψζηκνο θαη φρη ειαζηηθφο).  

Ππκπιήξσζε ιεπηνκεξψο ηηο εηηθέηαο ειέγρνπ, ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο. 

 

Β)  ΙΔΞΡΝΚΔΟΔΗΠ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΔΠ ΑΛΑΓΝΚΥΠΖΠ: 

Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο ησλ ελδεηθηηθψλ κεραληζκψλ πίεζεο ησλ ππξνζβεζηήξσλ 

ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή 

Δθθέλσζε ηνπ ππξνζβεζηήξα (εθηφο απφ ηηο ηχπνπο HALON θαη CO2). 

Αλαλέσζε ηνπ θαηαζβεζηηθνχ πιηθνχ εάλ έρεη ρξφλν δσήο κέρξη 5 ρξφληα, ε 

εμέηαζε ηνπ θαηαζβεζηηθνχ πιηθνχ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

Δμέηαζε ησλ πσκάησλ, βαιβίδσλ, δεηθηψλ, ηνπ ειαζηηθνχ ζσιήλα θαη ηνπ 

ζηνκίνπ εθθέλσζεο γηα δηάβξσζε δεκηέο θνηιψκαηα θαη ρηππήκαηα. 

 Δζσηεξηθή εμέηαζε ππξνζβεζηήξα κε θσηηζηηθφ θαζεηήξα γηα δηάβξσζε, 

θνηιψκαηα, ρηππήκαηα θιπ. Κε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηα ζεκεία ζπγθφιιεζεο. 

Δμέηαζε ηηο νξζφηεηαο φισλ ησλ δηαθνπηψλ σο ηηο ην ζπείξσκα, ηε κνξθή, ην 

κέγεζνο θαη ηελ επηθάιπςε. 

Ππλαξκνιφγεζε ππξνζβεζηήξα ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη 

γφκσζε. 

Ρνπνζέηεζε δαθηπιίνπ ζθιεξνχ ηχπνπ (κε παξακνξθψζηκνο θαη φρη ειαζηηθφο).  

Ρνπνζέηεζε ηηο αζθάιεηαο θαη ζπκπιήξσζε εηηθέηαο ειέγρνπ. 

 

      Γ)  ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΔΠ ΓΗΔΜΝΓΗΘΝ ΔΙΔΓΣΝ: 

Απνζπλαξκνιφγεζε ππξνζβεζηήξα, απφξξηςε θαηεζηξακκέλσλ εμαξηεκάησλ θαη 

αληηθαηάζηαζε κε θαηλνχξηα.  

Απφζπξζε ζσκάησλ ππξνζβεζηήξσλ ζηα νπνία δελ αλαγξάθνληαη ηα απαξαίηεηα 

ζηνηρεία. 
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Έιεγρνο πίεζεο πσκάησλ θνξπθήο, θαη αλ παξέρεηαη κεραληζκφο παχζεο, ζα 

νινθιεξσζεί ε εθθέλσζε ησλ ειαζηηθψλ ζσιήλσλ, ψζηε λα ειεγρζεί ε πίεζε ηηο 

θηάιεο, ε λα θαζνξηζηεί ε πίεζε ηνπ κεραληζκνχ αζθαιείαο. Αληηθαηάζηαζε ησλ 

ειαηησκαηηθψλ ηκεκάησλ. 

Έιεγρνο ε αληηθαηάζηαζε ηνπ κεραληζκνχ αζθαιείαο, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο 

ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

Δπαλαζπλαξκνιφγεζε, αλαγφκσζε, εθαξκνγή ηηο αζθάιεηαο. 

Ρνπνζέηεζε δαθηπιίνπ ζθιεξνχ ηχπνπ (κε παξακνξθψζηκνο θαη φρη ειαζηηθφο).  

Ππκπιήξσζε εηηθέηαο ειέγρνπ.  

ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΖ: Νη πξνβιεπφκελεο εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη επαλειέγρνπ ηηο 

πεξηγξάθνληαη, ΓΔΛ ΞΝΘΑΘΗΠΡΝΛ ΡΝΛ ΔΙΔΓΣΝ ΡΗΠ ΦΗΑΙΖΠ ΡΝ 

ΞΟΝΠΒΔΠΡΖΟΑ ΠΡΑ ΑΛΑΓΛΥΟΗΠΚΔΛΑ ΘΔΛΡΟΑ ΔΞΑΛΔΙΔΓΣΝ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ 

ΡΖΛ ΘΑ 14165/1993.  

 

2.2. πνρξεψζεηο ζπληεξεηή γηα θνξεηνχο ππξνζβεζηήξεο 

2.2.1 Ππληήξεζε – Αλαγφκσζε Φνξεηψλ Ξπξνζβεζηήξσλ  

Ζ Αλαγλσξηζκέλε Δηαηξία Διέγρνπ, Αλαγφκσζεο θαη Ππληήξεζεο 

Ξπξνζβεζηήξσλ, πνπ ζα αλαιάβεη ηελ ζπληήξεζε ησλ ππξνζβεζηήξσλ – 

δειαδή Ν ΠΛΡΖΟΖΡΖΠ – έρεη σο βαζηθή ππνρξέσζε ηνλ ΔΙΔΓΣΝ, ΠΛΡΖΟΖΠΖ 

ΘΑΗ ΑΛΑΓΝΚΥΠΖ ΞΟΝΠΒΔΠΡΖΟΥΛ ηηο πεξηγξάθεηαη ζηελ Ξαξάγξαθν 2.1. ηνπ 

παξφληνο, ηεξψληαο ηηο ηηο δηαηάμεηο ηηο ΘΑ 618/43/2005, ηηο ηξνπνπνηήζεθε κε 

ηελ ΘΑ 17230/671/2005,ησλ πνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Γεκνζίαο Ράμεσο.  

Ζ εκεξνκελία έλαξμεο ησλ δηαδηθαζηψλ ζπληήξεζεο – αλαγφκσζεο 

ππξνζβεζηήξσλ, ζα θαζνξηζηεί ζε ζπλελλφεζε κε ηελ Ρερληθή πεξεζία βάζεη 

ησλ εκεξνκεληψλ πνπ αλαγξάθνληαη ηηο Ξηλαθίδεο Διέγρνπ ησλ Ξπξνζβεζηήξσλ. 

Ν  ρξφλνο πεξαίσζεο ηηο εθάπαμ ζπληήξεζεο θαη ηηο ζπκπιήξσζεο ησλ 

ειιείςεσλ  ησλ ππξνζβεζηήξσλ φινπ ηνπ Λνζνθνκείνπ είλαη 1 κήλαο ην πνιχ 

απφ ηελ έλαξμε ησλ δηαδηθαζηψλ. 

 Νη ηχπνη ησλ ππξνζβεζηήξσλ, νη πνζφηεηεο θαη νη εξγαζίεο, είλαη νη εμήο: 

ΞΟΝΠΒΔΠΡΖΟΔΠ ΡΗΠ ΣΥΟΝΠ 

ΠΛΡΖΟΖΠΖ 

 

 

Α/Α Ξεξηγξαθή Ξπξνζβεζηήξα ηεκ 

1 
Ξπξνζβεζηήξαο μ. θφλεσο Pa 2kg 

θνξεηφο 
- 

2 
Ξπξνζβεζηήξαο μ. θφλεσο Pa 3kg 

θνξεηφο 
- 

3 
Ξπξνζβεζηήξαο μ. θφλεσο Pa 6kg 

θνξεηφο 
343 

4 
Ξπξνζβεζηήξαο μ. θφλεσο Pa 12kg 

θνξεηφο 
7 

5 
Ξπξνζβεζηήξαο μ. θφλεσο Pν 6kg 

απηνδηεγεηξφκελνο 
5 

6 
Ξπξνζβεζηήξαο μ. θφλεσο Pν 12kg 

απηνδηεγεηξφκελνο  

7 
Ξπξνζβεζηήξαο μ. θφλεσο Pa 50 

kg ηξνρήιαηνο 
3 
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ΠΛΝΙΝ 496 ΡΔΚ. 

 

ΑΛΑΓΝΚΥΠΖ 

Α/Α Ξεξηγξαθή Ξπξνζβεζηήξα ηεκ 

1 
Ξπξνζβεζηήξαο μ. θφλεσο Pa 2kg 

θνξεηφο 

- 

2 
Ξπξνζβεζηήξαο μ. θφλεσο Pa 3kg 

θνξεηφο 

- 

3 
Ξπξνζβεζηήξαο μ. θφλεσο Pa 6kg 

θνξεηφο 

7 

4 
Ξπξνζβεζηήξαο μ. θφλεσο Pa 12kg 

θνξεηφο 

- 

5 
Ξπξνζβεζηήξαο μ. θφλεσο Pν 6kg 

απηνδηεγεηξφκελνο 

- 

6 
Ξπξνζβεζηήξαο μ. θφλεσο Pν 12kg 

απηνδηεγεηξφκελνο 

- 

7 
Ξπξνζβεζηήξαο μ. θφλεσο Pa 50 kg 

ηξνρήιαηνο 

- 

8 Ξπξνζβεζηήξαο CO2 5kg θνξεηφο - 

 

ΠΛΝΙΝ 7 ΡΔΚ 

 

ΓΟΑΙΗΘΖ ΓΝΘΗΚΖ 

8 Ξπξνζβεζηήξαο CO2 5kg θνξεηφο 138 
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Α/Α Ξεξηγξαθή Ξπξνζβεζηήξα ηεκ 

1 
Ξπξνζβεζηήξαο μ. θφλεσο Pa 

2kg θνξεηφο 

- 

2 
Ξπξνζβεζηήξαο μ. θφλεσο Pa 

3kg θνξεηφο 

- 

3 
Ξπξνζβεζηήξαο μ. θφλεσο Pa 

6kg θνξεηφο 

- 

4 
Ξπξνζβεζηήξαο μ. θφλεσο Pa 

12kg θνξεηφο 

1 

5 
Ξπξνζβεζηήξαο μ. θφλεσο Pν 

6kg απηνδηεγεηξφκελνο 

- 

6 
Ξπξνζβεζηήξαο μ. θφλεσο Pν 

12kg απηνδηεγεηξφκελνο 

- 

7 
Ξπξνζβεζηήξαο μ. θφλεσο Pa 

50 kg ηξνρήιαηνο 

- 

8 
Ξπξνζβεζηήξαο CO2 5kg 

θνξεηφο 

12 

 

ΠΛΝΙΝ 13ΡΔΚ 

 

ΠΛΝΙΝ ΦΝΟΖΡΥΛ ΞΟΝΠΒΔΠΡΖΟΥΛ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ: 516 ΡΔΚ 

 Πην ζχλνιν ησλ θνξεηψλ  Ξπξνζβεζηήξσλ ΔΛΡΑΠΠΝΛΡΑΗ ΘΑΗ ΔΘΔΗΛΝΗ γηα ηηο 

νπνίνπο  απαηηείηαη δξαπιηθή Γνθηκή. Δπίζεο ζην ΠΛΝΙΝ εληάζζνληαη θαη νη 

Ξπξνζβεζηήξεο STOCK πνπ βξίζθνληαη απνζεθεπκέλνη ζηελ Θεληξηθή Απνζήθε 

ηνπ Λνζνθνκείνπ. 

Νη εξγαζίεο εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο ηηο παξαγξάθνπ 2.1. ηνπ 

παξφληνο. Ζ εξγαζίεο πνπ απαηηνχληαη ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ κε βάζε ηα 

ζηνηρεία πνπ αλαγξάθνληαη ηηο εηηθέηεο ειέγρνπ ηηο πξνεγνχκελεο ζπληήξεζεο. 

ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΖ: ηηο πνζφηεηεο ησλ ππξνζβεζηήξσλ πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ, 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ΘΑΗ ΝΗ ΑΞΝΘΖΘΔΚΔΛΝΗ ΞΟΝΠΒΔΠΡΖΟΔΠ ΞΝ 

ΒΟΗΠΘΝΛΡΑΗ ΡΗΠ ΓΗΑΘΔΠΖ ΡΗΠ ΘΔΛΡΟΗΘΔΠ ΑΞΝΘΖΘΔΠ ΡΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ, νη 

φπνηνη ζα ζπληεξεζνχλ θαηά πξνηεξαηφηεηα .  

ΞΝΓΝΚΔΠ ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΑΠ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ 

1. ΝΗΘΝΡΟΝΦΔΗΝ ΠΞΗΡΗ ΡΝ ΖΙΗΝ ΑΟΡΔΚΖΠ ΑΡΡΗΘΖΠ 
 Φνξεηνί Ξπξ/ξεο Μεξάο θφλεσο 6 θηιψλ Ρεκ 10 

 Φνξεηνί Ξπξ/ξεο Μεξάο θφλεσο 12θηιψλ Ρεκ 3 
 Φνξεηνί Ξπξ/ξεο CO2 6 θηιψλ Ρεκ 2 
 Απηφκαηνη Ξπξ/ξεο Μεξάο θφλεσο  Νξνθήο, 12 θηιψλ Ρεκ 10 
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ΠΛΝΙΝ: 16 ΞΟΝΠΒΔΠΡΖΟΔΠ 

2. ΝΗΘΝΡΟΝΦΔΗΝ «ΑΓΓΔΙΗΑ» ΛΔΑ ΚΑΘΟΖ ΑΡΡΗΘΖΠ 

 Φνξεηνί Ξπξ/ξεο Μεξάο θφλεσο 6 θηιψλ Ρεκ 10 
 Απηφκαηνη Ξπξ/ξεο Μεξάο θφλεσο  Νξνθήο, 12 θηιψλ Ρεκ 1 

             ΠΛΝΙΝ: 11 ΞΟΝΠΒΔΠΡΖΟΔΠ 

3. ΜΔΛΥΛΑΠ ΒΟΑΣΔΗΑΠ ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ «ΤΣΑΟΓΝΠ» ΣΝΙΑΟΓΝΠ ΑΡΡΗΘΖΠ 

 Φνξεηνί Ξπξ/ξεο Μεξάο θφλεσο 6 θηιψλ Ρεκ 2 
 Φνξεηνί Ξπξ/ξεCO2 6 θηιψλ Ρεκ. 5 

             ΠΛΝΙΝ: 7 ΞΟΝΠΒΔΠΡΖΟΔΠ 

4. Θ. Τ. . ΑΓΗΑΠ ΞΑΟΑΠΘΔΖΠ 
 Φνξεηνί Ξπξ/ξεο Μεξάο θφλεσο 6 θηιψλ Ρεκ 52 
 Φνξεηνί Ξπξ/ξεο Μεξάο θφλεσο 12θηιψλ Ρεκ 5 

 Φνξεηνί Ξπξ/ξεο CO2 5 θηιψλ Ρεκ 17 
 Ρξνρήιαηνη Ξπξ/ξεο Μεξάο θφλεσο, 45 θηιψλ Ρεκ 1 

 ΠΛΝΙΝ: 75  ΞΟΝΠΒΔΠΡΖΟΔΠ 

ΠΛΝΙΝ ΞΟΝΠΒΔΠΡΖΟΥΛ ΞΝΓΝΚΥΛ: 125 ΡΔΚ. 

Δάλ θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ δηαπηζησζνχλ δηαθνξέο είηε σο ηηο 

ηνλ αξηζκφ ησλ ππξνζβεζηήξσλ είηε σο ηηο ην είδνο ησλ εξγαζηψλ, απηέο ζα 

δηεπζεηεζνχλ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο. Γηα ηελ 

δηεπθφιπλζε ηηο δηαδηθαζίαο δηεπζέηεζεο ησλ δηαθνξψλ ΘΑΗ ΚΝΛΝ, νη 

ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ζα πξέπεη λα πξνζθέξνπλ ηηκή κνλάδνο γηα θάζε 

εξγαζία αλά ηχπν ππξνζβεζηήξα. 

Ζ απνθνκηδή ησλ ππξνζβεζηήξσλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί αλά Θηίξην κε βάζε ηα 

δηαγξάκκαηα θαηαλνκήο.  Ρηο ζα γίλεη απνθνκηδή θαη ησλ απνζεθεπκέλσλ (ηηο 

δηάζεζε) ππξνζβεζηήξσλ ζηελ Θεληξηθή Απνζήθε ηνπ Λνζνθνκείνπ. Γηα ηελ 

απνθνκηδή, ν Ππληεξεηήο ζα πξέπεη λα δηαζέζεη δπν εξγάηεο θαη εξγαιεία 

κεηαθνξάο.(θαξφηζη, παιεηνθφξν, θιπ). Ρν θάζε Ρκήκα, Δξγαζηήξην, πεξεζία,  

θιπ ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ηηο ππξνζβεζηήξεο γηα ζπληήξεζε ζηνλ 

ζπληεξεηή, κε επζχλε ησλ πεπζχλσλ. Ν Ππληεξεηήο,  ζα πξνζθνκίζεη θαη ζα 

ηνπνζεηήζεη ππξνζβεζηήξεο αζθαιείαο πνπ ζα θαιχςνπλ ηηο ρψξνπο απ’ φπνπ 

παξέιαβε ηηο ηηο έιεγρν – ζπληήξεζε Ξπξνζβεζηήξεο, γηα φζν δηαξθέζεη ε 

δηαδηθαζία  ηηο ζπληήξεζεο.  

Ν ζπληεξεηήο, κε δηθή ηνπ επζχλε κεηαθέξεη ηηο ππξνζβεζηήξεο ηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα δηελεξγήζεη ΝΙΔΠ ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ 

λνκνζεζία Γηαδηθαζίεο Ππληήξεζεο, Αλαγφκσζεο θαη Διέγρνπ. Δθ’ φζνλ 

νινθιεξσζνχλ απηέο νη δηαδηθαζίεο, ν ζπληεξεηήο παξαιακβάλεη θαη  

απνκαθξχλεη ηηο ππξνζβεζηήξεο αζθαιείαο. 

Ρηο νη δηαδηθαζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζα θαηαγξάθνπλ ζην Ζκεξνιφγην 

Ππληήξεζεο αλά εκεξνκελία πξαγκαηνπνίεζεο.  

ΞΔΟΑΗΥΠΖ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΥΛ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ – ΑΛΑΓΝΚΥΠΖΠ ΞΟΝΠΒΔΠΡΖΟΥΛ 

Νη δηαδηθαζίεο Ππληήξεζεο, Αλαγφκσζεο θαη Διέγρνπ ησλ ππξνζβεζηήξσλ ζα 

ζεσξεζνχλ πεξαησκέλεο φηαλ: 

Έρεη πεξάζεη απφ απηέο ην 100% ησλ ππξνζβεζηήξσλ ηνπ θάζε θηηξίνπ ηνπ 

Λνζνθνκείνπ θαζψο θαη ησλ Ξπξνζβεζηήξσλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ απνζήθε ηνπ 
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Λνζνθνκείνπ γηα κειινληηθή δηάζεζε , αζρέησο εκεξνκεληψλ πνπ αλαγξάθνληαη 

ηηο εηηθέηεο, πξνθεηκέλνπ λα έρνπκε κηα εληαία εκεξνκελία ζπληήξεζεο.  

Έρνπλ πεξάζεη απφ δξαπιηθή Γνθηκή νη Ξπξνζβεζηήξεο πνπ αλαθέξνληαη. 

Νη ππξνζβεζηήξεο, έρνπλ θαηαλεκεζεί θαη παξαδνζεί ζηα αληίζηνηρα ηκήκαηα ηηο  

θαη ζηελ Απνζήθε (γηα ηελ κειινληηθή δηάζεζε)  βάζεη δηαγξάκκαηνο θαηαλνκήο 

θαη βξίζθνληαη αλαξηεκέλνη ζηα ζηεξίγκαηα ηηο, ζε θάζε ρψξν φπνπ απηνί 

αλήθνπλ. Δθεί φπνπ δελ ππάξρνπλ ζηεξίγκαηα ζα ηνπνζεηεζνχλ απφ ηνλ 

ζπληεξεηή ζε ζπλεξγαζία κε ηηο πεχζπλνπο.  

 Όινη νη ππξνζβεζηήξεο θέξνπλ ηελ πξνβιεπφκελε απφ ηελ Λνκνζεζία 

ΠΖΚΑΛΠΖ ζηελ νπνία ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε ηνπνζέηεζε ελδεηθηηθνχ 

απηνθφιιεηνπ κε ην ινγφηππν ηηο Δηαηξείαο & ην έηνο ζπληήξεζεο ζην ζηθσληθφ 

ζσιήλα ησλ ππξνζβεζηήξσλ (εζσηεξηθφ), νχησο ψζηε λα απνδεηθλχεηαη ε 

νξζφηεηα ησλ εξγαζηψλ.  

 Όινη νη ππξνζβεζηήξεο θέξνπλ ηελ πξνβιεπφκελε απφ ηελ Λνκνζεζία εηηθέηα 

ειέγρνπ, ε νπνία ζα αλαθέξεη:  

Διεγκέλν απφ ην Αξκφδην Άηνκν. 

Ζκεξνκελία ειέγρνπ, ζπληήξεζεο θαη αλαγφκσζεο (έηνο θαη κήλαο) 

Ζκεξνκελία (έηνο θαη κήλαο) θαηά ηελ νπνία ζα δηεμαρζεί ε επφκελε δηαδηθαζία. 

Όλνκα θαη δηεχζπλζε αλαγλσξηζκέλεο εηαηξίαο. 

Ν ζπληεξεηήο ΔΘΓΗΓΔΗ ΞΝΣΟΔΥΡΗΘΑ  βεβαηψζεηο ειέγρνπ ζπληήξεζεο θαη 

αλαγφκσζεο γηα φινπο ηηο ππξνζβεζηήξεο ηνπ Λνζνθνκείνπ.  

Όηαλ νινθιεξσζνχλ νη πξνβιεπφκελεο απφ ηνλ Λφκν δηαδηθαζίεο, ν ζπληεξεηήο 

ζα ελεκεξψζεη ηελ Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο γηα ηηο ππξνζβεζηήξεο πνπ 

θξίζεθαλ αθαηάιιεινη θαη ε νπνίνη ζα αληηθαηαζηαζνχλ κε θαηλνχξηνπο .  

 

2.2.2. Γηαηήξεζε ησλ Ξπξνζβεζηήξσλ ζε Δηνηκφηεηα:  
 

Κεηά απφ ηελ πεξαίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ ζπληήξεζεο – αλαγφκσζεο 

ππξνζβεζηήξσλ θαη θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηζρχνο ηηο Πχκβαζεο, ν Ππληεξεηήο 

αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα απνθαηαζηήζεη ΣΥΟΗΠ ΣΟΔΥΠΖ ππξνζβεζηήξεο 

νη νπνίνη ζα δηαπηζησζνχλ θαηφπηλ επηζεψξεζεο απφ ηνλ Ππληεξεηή φηη  είλαη 

αθαηάιιεινη γηα ρξήζε ζχκθσλα κε ηηο ελδείμεηο ησλ Καλνκέηξσλ ειέγρνπ,  

ρσξίο απηνί νη ππξνζβεζηήξεο λα έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί είηε ζε θαηάζβεζε είηε 

ζε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία επίδεημεο ιεηηνπξγίαο, είηε λα έρνπλ ηεζεί εθηφο 

ιεηηνπξγίαο κε  ππαηηηφηεηα ηνπ Λνζνθνκείνπ . 

Όζνη ππξνζβεζηήξεο έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζε θαηάζβεζε ή ζε εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία επίδεημεο ιεηηνπξγίαο, ή  έρνπλ ηεζεί εθηφο ιεηηνπξγίαο κε ππαηηηφηεηα 

ηνπ Λνζνθνκείνπ ζα  απνθαηαζηαζνχλ  απφ ηνλ Ππληεξεηή ΚΔ ΣΟΔΥΠΖ, 

ζχκθσλα κε ηελ ηηκή κνλάδαο πνπ έρεη πξνζθέξεη.         

 

2.3.  ΞΟΝΡΞΑ  ΓΗΑ ΡΖΛ  ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΘΑΗ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΞΟΝΠΒΔΠΡΖΟΥΛ  

Γηα ηελ ζπληήξεζε ησλ ππξνζβεζηήξσλ, ζα  ηεξεζνχλ ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΑ ηα εμήο 

πξφηππα: 

ΔΙΝΡ – ΔΛ3 «Φνξεηνί ππξνζβεζηήξεο» 

ΔΛ 1866 – 98 « Ρξνρήιαηνη Ξπξνζβεζηήξεο» 
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ΔΙΝΡ – ΔΛ 615 «Ξπξνπξνζηαζία – κέζα ππξνπξνζηαζίαο – πξνδηαγξαθέο 

θφλεσλ» 

Νη λένη ππξνζβεζηήξεο πνπ ζα πξνκεζεπηνχλ ζα πξέπεη λα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλνη  ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο : 

Ρσλ πνπξγηθψλ απνθάζεσλ Β 20683/213/87/ θαη Β 3312705/95 πεξί εθαξκνγήο 

ηηο νδεγίαο 75/324/ΔΝΘ 

Ρηο πνπξγηθήο Απφθαζεο  16289/330/1999, πεξί εθαξκνγήο ηηο νδεγίαο 

97/23/ΔΘ 

Ρηο πνπξγηθήο Απφθαζεο  14132/618/2001, πεξί εθαξκνγήο ηηο νδεγίαο 

1999/36/ΔΘ 

Ρσλ παξαπάλσ αλαθεξφκελσλ πξφηππσλ.  

  

3.  ΔΙΔΓΣΝΠ, ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΘΑΗ ΓΗΑΡΖΟΖΠΖ ΠΔ ΔΡΝΗΚΝΡΖΡΑ ΡΥΛ  
ΠΠΡΖΚΑΡΥΛ ΞΟΑΛΗΣΛΔΠΖΠ  

Ζ Αλαγλσξηζκέλε Δηαηξία Διέγρνπ, θαη Ππληήξεζεο Κέζσλ Ξπξαζθάιεηαο θαη 

Ξπξνπξνζηαζίαο, πνπ ζα αλαιάβεη ηελ ζπληήξεζε – δειαδή Ν ΠΛΡΖΟΖΡΖΠ – 

έρεη σο βαζηθή ππνρξέσζε ηνλ ΔΙΔΓΣΝ, ΡΖΛ ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΘΑΗ ΡΖΛ ΓΗΑΡΖΟΖΠΖ 

ΠΔ ΔΡΝΗΚΝΡΖΡΑ ΡΥΛ ΠΠΡΖΚΑΡΥΛ ΞΟΑΛΗΣΛΔΠΖΠ, ηηο πξνζδηνξίδνληαη θαη 

πεξηγξάθνληαη ζηνλ Ξίλαθα 1. 

3.1 πνρξεψζεηο Ππληεξεηή γηα Ππζηήκαηα Ξπξαλίρλεπζεο: 

 Ζ πεχζπλε Δηαηξεία Ππληήξεζεο, ζα δηαζέηεη φιν ηνλ απαξαίηεην 
εμνπιηζκφ θαη ηηο θαηάιιειεο εγθαηαζηάζεηο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ 
εξγαζηψλ ζπληήξεζεο ησλ ζπζηεκάησλ θαη εγθαηαζηάζεσλ πνπ ηηο 
αλαηίζεληαη.  

 Νη εξγαζίεο ζπληήξεζεο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη απφ  εμνπζηνδνηεκέλν 
πξφζσπν  ηηο πεχζπλεο Δηαηξείαο Ππληήξεζεο, ην νπνίν δηαζέηεη εθ ηνπ 
Λφκνπ ηα πξνζφληα γηα ηνλ πεξηνδηθφ έιεγρν θαη ζπληήξεζε κνλίκσλ 
ζπζηεκάησλ απηφκαηεο ππξαλίρλεπζεο. 

 Νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ειέγρσλ, ηηο ζπληήξεζεο 
θαζψο θαη γηα ηελ δηαηήξεζε ζε εηνηκφηεηα  ησλ εγθαηαζηάζεσλ 
ππξαλίρλεπζεο είλαη ππνρξεσηηθέο θαη ηεξνχληαη απαξέγθιηηα  

 Ζ πεχζπλε Δηαηξεία Ππληήξεζεο, ζα θαηαγξάςεη ηηο ηηο ελέξγεηεο πνπ 
πξαγκαηνπνίεζε ζην Ζκεξνιφγην Ππληήξεζεο, αλά εκεξνκελία 
πξαγκαηνπνίεζεο.  

 Κεηά απφ θάζε επίζθεςε, ε πεχζπλε Δηαηξεία Ππληήξεζεο, είλαη 
ππνρξεσκέλε λα παξαδψζεη ζηελ Ρερληθή πεξεζία ηα αληίζηνηρα γηα 
θάζε εγθαηάζηαζε Γειηία Δλεξγεηψλ Ρερλίηε , ηηο απφδεημε ησλ φζσλ 
αλαγξάθνληαη ζην Ζκεξνιφγην Ππληήξεζεο. 

 

Νη Δγθαηαζηάζεηο Ξπξαλίρλεπζεο πεξηγξάθνληαη ζηνλ Ξίλαθα 1 ηνπ 

Ξαξαξηήκαηνο ηηο Ξαξνχζεο  

3.2 πνρξεσηηθή  Γηαδηθαζία γηα ηελ Ξξαγκαηνπνίεζε ησλ Διέγρσλ, ηηο 

Ππληήξεζεο θαζψο θαη γηα ηελ Γηαηήξεζε ζε Δηνηκφηεηα  ησλ 

Δγθαηαζηάζεσλ Ξπξαλίρλεπζεο 

3.2.1. Δθάπαμ Ππληήξεζε: 
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ΚΔ ΡΖΛ ΞΝΓΟΑΦΖ ΡΗΠ ΠΚΒΑΠΖΠ, ν Αλάδνρνο πξαγκαηνπνηεί Γεληθφ Έιεγρν 

ησλ Δγθαηαζηάζεσλ Απηφκαηεο Ξπξαλίρλεπζεο, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ζε 

πνηα θαηάζηαζε βξίζθνληαη. Θα θαηαγξαθνχλ ν αξηζκφο ησλ ελεξγψλ δσλψλ 

ζηνλ Ξίλαθα θαη ν αξηζκφο ησλ αληρλεπηψλ.  Κεηά απφ ηελ θαηαγξαθή ηηο 

θαηάζηαζεο ησλ Δγθαηαζηάζεσλ Απηφκαηεο Ξπξαλίρλεπζεο, ν Αλάδνρνο ζε 

ζπλελλφεζε κε ηελ Ρερληθή πεξεζία ζα πξνρσξήζεη ζηελ Δθάπαμ Ππληήξεζε 

ησλ Δγθαηαζηάζεσλ, δίλνληαο πξνηεξαηφηεηα ηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ πηζαλφλ λα 

βξίζθνληαη εθηφο ιεηηνπξγίαο, ή ζηεο εγθαηαζηάζεηο ησλ θξίζηκσλ ρψξσλ (ΚΔΘ, 

ΚΡΛ, θιπ) 

Νη  εξγαζίεο  ηηο ΔΦΑΞΑΜ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ, πεξηγξάθνληαη παξαθάησ: 

 Διέγρνληαη ηπρφλ ζθάικαηα ηνπ πίλαθα ππξαλίρλεπζεο. – αθχξσζε ησλ 
απνζεθεπκέλσλ ζηελ κλήκε,  ζπλαγεξκψλ. (false alarms) 
Κεηξήζεηο  Ζιεθηξηθψλ Οεπκάησλ, έιεγρνο θαη θαζαξηζκφο φισλ ησλ 

θπθισκάησλ ηνπ Ξίλαθα 

 Έιεγρνο – Γνθηκή ζσζηήο ιεηηνπξγίαο  ησλ ζπζζσξεπηψλ θαη έιεγρνο  
ησλ  ζπλδέζεσλ  απηψλ. Αληηθαηάζηαζε εάλ απαηηείηαη. 

 Έιεγρνο θπθισκάησλ αλίρλεπζεο (Δλεξγνπνίεζε δσλψλ) 
 Έιεγρνο επαλαιεπηηθνχ πίλαθα  

 Έιεγρνο ζπζηεκάησλ ηνπηθήο εθαξκνγήο.  
 Έιεγρνο γηα  ηπρφλ ςεπδνζπλαγεξκνί ,  κε ιήςε  θαηάιιεισλ  κέηξσλ  

γηα ηελ εμάιεηςε απηψλ θαη πξαγκαηνπνίεζε  ησλ απαξαίηεησλ ελεξγεηψλ 
γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ αλσηέξσ ζθαικάησλ. 

 Διέγρεηαη αλ ηηο νη ιεηηνπξγίεο ηνπ πίλαθα είλαη θαλνληθέο, ζέηνληαο απηφλ 
ζε ζπλζήθεο ζθάικαηνο κε ηερληθφ ηξφπν. 

 Έιεγρνο  ζπλφινπ θνκβίσλ ζπλαγεξκνχ  ερεηηθψλ θαη νπηηθψλ ζπζθεπψλ 
ζήκαλζεο γηα δηαπίζησζε  ηηο  θαηάζηαζεο θαη ηηο θαλνληθήο  ιεηηνπξγίαο 
απηψλ ζην ζχζηεκα ππξφζβεζεο (ζεηξήλεο, θαξνζεηξήλεο, θσηηζηηθά 
αζθαιείαο, θιπ). Θα αληηθαηαζηαζνχλ φια ηα ζπαζκέλα γπαιηά ζηα 
θνκβία ζπλαγεξκψλ. 

 Έιεγρνο – θαζαξηζκφο ηνπ ζπλφινπ ησλ αηζζεηήξσλ (Αληρλεπηψλ) θαη 
δηαπίζησζε ηηο θαλνληθήο  ιεηηνπξγίαο απηψλ ζην ζχζηεκα ππξαλίρλεπζεο  

 Έιεγρνο ηειεθσληθνχ επηινγέα γηα Ξ. . εάλ απαηηείηαη 
 Γηαπίζησζε ηπρψλ βιαβψλ , ειιείςεσλ ή δπζιεηηνπξγηψλ,  απνθαηάζηαζε 

θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο Δγθαηαζηάζεσλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Ρερληθή 
πεξεζία . 

Δθφζνλ  πξαγκαηνπνηεζνχλ  νη ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο, , εθδίδνληαη ην Γειηίν 

Δλεξγεηψλ Ρερλίηε  θαη ε αληίζηνηρε πεχζπλε  Γήισζε θαη ζπκπιεξψλεηαη ην 

Ζκεξνιφγην Ππληήξεζεο.  

  3.2.2 Γηαηήξεζε ζε Δηνηκφηεηα  ησλ Δγθαηαζηάζεσλ Ξπξαλίρλεπζεο  

Νη  εξγαζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη παξαθάησ σο ΚΖΛΗΑΗΔΠ  θαη ΔΜΑΚΖΛΗΑΗΔΠ  , 

απνηεινχλ δηαδηθαζίεο ΓΗΑΡΖΟΖΠΖΠ ΠΔ ΔΡΝΗΚΝΡΖΡΑ ησλ  ζπγθεθξηκέλσλ 

εγθαηαζηάζεσλ.  

Ρηο, ζηελ δηαηήξεζε ζε εηνηκφηεηα,  ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη εξγαζίεο 

επηζθεπήο βιαβψλ, κε αληαιιαθηηθά πνπ ζα πξνκεζεχζεη ν Αλάδνρνο ζηηο ηηκέο 

πνπ ζα πξνζθέξεη ζηνλ Γηαγσληζκφ (βιέπε Ξίλαθαο Δμηξά Δξγαζηψλ). 

 

ΚΖΛΗΑΗΔΠ ΔΟΓΑΠΗΔΠ : 
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 Έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ξηλάθα Ξπξαλίρλεπζεο. Διέγρνληαη ηπρφλ 
ζθάικαηα ηνπ πίλαθα ππξαλίρλεπζεο. – αθχξσζε ησλ απνζεθεπκέλσλ 
ζηελ κλήκε,  ζπλαγεξκψλ. (false alarms) 

 Δπηιεθηηθφο έιεγρνο αληρλεπηψλ θαη θνκβίσλ ζπλαγεξκνχ γηα δηαπίζησζε  
ηηο  θαηάζηαζεο θαη ηηο θαλνληθήο  ιεηηνπξγίαο απηψλ ζην ζχζηεκα 
ππξαλίρλεπζεο. Δπαλαθνξά ησλ αληρλεπηψλ θαη  θνκβίσλ ζε θαηάζηαζε 
ιεηηνπξγίαο, φπνπ απαηηείηαη. 

 Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο ερεηηθψλ θαη νπηηθψλ ζπζθεπψλ ζήκαλζεο (ζεηξήλεο, 
θαξνζεηξήλεο, θσηηζηηθά αζθαιείαο, θσηηζηηθά ζήκαλζεο ,  θιπ) 

 Αληηθαηάζηαζε κπαηαξηψλ εθφζνλ απαηηείηαη 
 

 

 

ΔΜΑΚΖΛΗΑΗΔΠ ΔΟΓΑΠΗΔΠ: 

Θάζε έμη (6) κήλεο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη ηα εμήο: 

 Δπαλάιεςε κεληαίαο ζπληήξεζεο 

 Νπηηθφο έιεγρνο γηα ηελ δηαπίζησζε αλ έρεη επέιζεη θάπνηα κεηαβνιή 
ζηελ εγθαηάζηαζε (κεηαθίλεζε ζπζθεπψλ θ.η.ι.).  

 Κεηξήζεηο  Ζιεθηξηθψλ Οεπκάησλ, έιεγρνο θαη θαζαξηζκφο φισλ ησλ 
θπθισκάησλ ηνπ Ξίλαθα 

 Έιεγρνο – Γνθηκή ζσζηήο ιεηηνπξγίαο  ησλ ζπζζσξεπηψλ θαη έιεγρνο  νη 
ζπλδέζεσλ  απηψλ.  

 Έιεγρνο θπθισκάησλ αλίρλεπζεο (Δλεξγνπνίεζε δσλψλ) 
 Έιεγρνο επαλαιεπηηθνχ πίλαθα  
 Έιεγρνο ζπζηεκάησλ ηνπηθήο εθαξκνγήο.  
 Έιεγρνο γηα  ηπρφλ ςεπδνζπλαγεξκνί ,  κε ιήςε  θαηάιιεισλ  κέηξσλ  

γηα ηελ εμάιεηςε απηψλ θαη πξαγκαηνπνίεζε  ησλ απαξαίηεησλ ελεξγεηψλ 
γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ αλσηέξσ ζθαικάησλ. 

 Έιεγρνο αληρλεπηψλ θαη θνκβίσλ ζπλαγεξκνχ γηα δηαπίζησζε  ηηο  
θαηάζηαζεο θαη ηηο θαλνληθήο  ιεηηνπξγίαο απηψλ ζην ζχζηεκα 
ππξαλίρλεπζεο. Δπαλαθνξά ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία εάλ απαηηείηαη 

 Διέγρεηαη αλ ηηο νη ιεηηνπξγίεο ηνπ πίλαθα είλαη θαλνληθέο, ζέηνληαο απηφλ 
ζε ζπλζήθεο ζθάικαηνο κε ηερληθφ ηξφπν. 

 Γηαπίζησζε ηπρψλ βιαβψλ, ειιείςεσλ ή δπζιεηηνπξγηψλ,  απνθαηάζηαζε 
θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο Δγθαηαζηάζεσλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Ρερληθή 
πεξεζία . 

 Γίδεηαη ππεχζπλε δήισζε θαιήο ιεηηνπξγίαο. 
 

4.  ΔΙΔΓΣΝΠ, ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΘΑΗ ΓΗΑΡΖΟΖΠΖ ΠΔ ΔΡΝΗΚΝΡΖΡΑ ΡΥΛ  
ΠΠΡΖΚΑΡΥΛ ΑΡΝΚΑΡΖΠ ΞΟΝΠΒΔΠΖΠ  

 

Ζ Αλαγλσξηζκέλε Δηαηξία Διέγρνπ, θαη Ππληήξεζεο Κέζσλ Ξπξαζθάιεηαο θαη 

Ξπξνπξνζηαζίαο, πνπ ζα αλαιάβεη ηελ ζπληήξεζε – δειαδή Ν ΠΛΡΖΟΖΡΖΠ – 

έρεη σο βαζηθή ππνρξέσζε ηνλ ΔΙΔΓΣΝ, ΡΖΛ ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΘΑΗ ΡΖΛ ΓΗΑΡΖΟΖΠΖ 

ΠΔ ΔΡΝΗΚΝΡΖΡΑ ΡΥΛ ΠΠΡΖΚΑΡΥΛ ΑΡΝΚΑΡΖΠ  ΞΟΝΠΒΔΠΖΠ νη νπνίεο 

πξνζδηνξίδνληαη θαη πεξηγξάθνληαη ζηνλ Ξίλαθα 2.  

4.1 πνρξεψζεηο Ππληεξεηή γηα Ππζηήκαηα Απηφκαηεο Ξπξφζβεζεο  



 

  

23 

 

 Ζ πεχζπλε Δηαηξεία Ππληήξεζεο, ζα δηαζέηεη φιν ηνλ απαξαίηεην 
εμνπιηζκφ θαη ηηο θαηάιιειεο εγθαηαζηάζεηο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ 
εξγαζηψλ ζπληήξεζεο ησλ ζπζηεκάησλ θαη εγθαηαζηάζεσλ πνπ ηηο 
αλαηίζεληαη.  

 Νη εξγαζίεο ζπληήξεζεο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη απφ  εμνπζηνδνηεκέλν 
πξφζσπν  ηηο πεχζπλεο Δηαηξείαο Ππληήξεζεο, ην νπνίν δηαζέηεη εθ ηνπ 
Λφκνπ ηα πξνζφληα γηα ηνλ πεξηνδηθφ έιεγρν θαη ζπληήξεζε κνλίκσλ 
ζπζηεκάησλ απηφκαηεο ππξφζβεζεο. 

 Νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ειέγρσλ, ηηο ζπληήξεζεο 
θαζψο θαη γηα ηελ δηαηήξεζε ζε εηνηκφηεηα  ησλ εγθαηαζηάζεσλ 
ππξαλίρλεπζεο είλαη ππνρξεσηηθέο θαη ηεξνχληαη απαξέγθιηηα   

 Ζ πεχζπλε Δηαηξεία Ππληήξεζεο, ζα θαηαγξάςεη ηηο  ελέξγεηεο πνπ 
πξαγκαηνπνίεζε ζην Ζκεξνιφγην Ππληήξεζεο, αλά εκεξνκελία 
πξαγκαηνπνίεζεο.  

 Κεηά απφ θάζε επίζθεςε, ε πεχζπλε Δηαηξεία Ππληήξεζεο, είλαη 
ππνρξεσκέλε λα παξαδψζεη ζηελ Ρερληθή πεξεζία ηα αληίζηνηρα γηα 
θάζε εγθαηάζηαζε Γειηία Δλεξγεηψλ Ρερλίηε , ηηο απφδεημε ησλ φζσλ 
αλαγξάθνληαη ζην Ζκεξνιφγην Ππληήξεζεο 

 

Νη Δγθαηαζηάζεηο Απηφκαηεο Ξπξφζβεζεο πεξηγξάθνληαη ζηνλ Ξίλαθα 2 ηνπ 

Ξαξαξηήκαηνο ηηο Ξαξνχζεο 

4.2 πνρξεσηηθή  Γηαδηθαζία γηα ηελ Ξξαγκαηνπνίεζε ησλ Διέγρσλ, ηηο 

Ππληήξεζεο θαζψο θαη γηα ηελ Γηαηήξεζε ζε Δηνηκφηεηα  ησλ Δγθαηαζηάζεσλ 

Απηφκαηεο Ξπξφζβεζεο. 

Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ειέγρσλ, ηηο ζπληήξεζεο θαζψο θαη γηα ηελ 

δηαηήξεζε ζε εηνηκφηεηα  ησλ Δγθαηαζηάζεσλ  Απηφκαηεο  Ξπξφζβεζεο,  ν 

Ππληεξεηήο ππνρξενχηαη λα αθνινπζήζεη ηελ εμήο δηαδηθαζία: 

 

ΚΔ ΡΖΛ ΞΝΓΟΑΦΖ ΡΗΠ ΠΚΒΑΠΖΠ, ν Αλάδνρνο πξαγκαηνπνηεί Γεληθφ Έιεγρν 

ησλ Δγθαηαζηάζεσλ Απηφκαηεο Ξπξφζβεζεο πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ζε πνηα 

θαηάζηαζε βξίζθνληαη. Δάλ ζχκθσλα κε ηηο ελδείμεηο ησλ Ξηλαθίδσλ Διέγρνπ ησλ 

θηαιψλ θαηαζβεζηηθνχ πιηθνχ απαηηείηαη ΠΛΡΖΟΖΠΖ, ηφηε ν Αλάδνρνο πξνρσξεί 

ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ΔΦΑΞΑΜ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ. Πε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, ε 

ΔΦΑΞΑΜ ΠΛΡΖΟΖΠΖ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ Αλάδνρν, βάζεη ησλ 

εκεξνκεληψλ πνπ αλαγξάθνληαη ηηο Ξηλαθίδεο Διέγρνπ ησλ θηαιψλ. 

4.2.1. Δθάπαμ Ππληήξεζε Δγθαηαζηάζεσλ Απηφκαηεο Ξπξφζβεζεο: 

Νη  εξγαζίεο  ηηο ΔΦΑΞΑΜ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ, πεξηγξάθνληαη παξαθάησ: 

 Έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ξίλαθα Διέγρνληαη ηπρφλ ζθάικαηα ηνπ 
πίλαθα ππξαλίρλεπζεο. – αθχξσζε ησλ απνζεθεπκέλσλ ζηελ κλήκε,  
ζπλαγεξκψλ. (false alarms) 
Κεηξήζεηο  Ζιεθηξηθψλ Οεπκάησλ, έιεγρνο θαη θαζαξηζκφο φισλ ησλ 

θπθισκάησλ ηνπ Ξίλαθα 

 Έιεγρνο – Γνθηκή ζσζηήο ιεηηνπξγίαο  ησλ ζπζζσξεπηψλ θαη έιεγρνο  
ησλ  ζπλδέζεσλ  απηψλ. Αληηθαηάζηαζε εάλ απαηηείηαη. 

 Έιεγρνο θπθισκάησλ αλίρλεπζεο (Δλεξγνπνίεζε δσλψλ) 
 Έιεγρνο επαλαιεπηηθνχ πίλαθα  

 Έιεγρνο ζπζηεκάησλ ηνπηθήο εθαξκνγήο.  
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 Έιεγρνο γηα  ηπρφλ ςεπδνζπλαγεξκνί ,  κε ιήςε  θαηάιιεισλ  κέηξσλ  
γηα ηελ εμάιεηςε απηψλ θαη πξαγκαηνπνίεζε  ησλ απαξαίηεησλ ελεξγεηψλ 
γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ αλσηέξσ ζθαικάησλ. 

 Διέγρεηαη αλ ηηο νη ιεηηνπξγίεο ηνπ πίλαθα είλαη θαλνληθέο, ζέηνληαο απηφλ 
ζε ζπλζήθεο ζθάικαηνο κε ηερληθφ ηξφπν. 

 Έιεγρνο  ζπλφινπ θνκβίσλ ζπλαγεξκνχ  ερεηηθψλ θαη νπηηθψλ ζπζθεπψλ 
ζήκαλζεο γηα δηαπίζησζε  ηηο  θαηάζηαζεο θαη ηηο θαλνληθήο  ιεηηνπξγίαο 
απηψλ ζην ζχζηεκα ππξφζβεζεο (ζεηξήλεο, θαξνζεηξήλεο, θσηηζηηθά 
αζθαιείαο, θιπ). Θα αληηθαηαζηαζνχλ φια ηα ζπαζκέλα γπαιηά ζηα 
θνκβία ζπλαγεξκψλ. 

 Έιεγρνο – θαζαξηζκφο ηνπ ζπλφινπ ησλ αηζζεηήξσλ (Αληρλεπηψλ) θαη 
δηαπίζησζε ηηο θαλνληθήο  ιεηηνπξγίαο απηψλ ζην ζχζηεκα ππξαλίρλεπζεο 
– ππξφζβεζεο . 

 Έιεγρνο ηειεθσληθνχ επηινγέα γηα Ξ. . εάλ απαηηείηαη 

 Εχγηζε θηαιψλ  CO2 κηα πξνο κία. Πε πεξίπησζε απψιεηαο πεξηερνκέλνπ 
πάλσ απφ 10%, ε θηάιε ζα αλαγνκσζεί (ή θαη ζα απνζπξζεί). 

 Έιεγρνο ησλ ζσιελψζεσλ δηνρέηεπζεο θαηαζβεζηηθνχ πιηθνχ θαη ησλ 
εθηνμεπηήξσλ. 

 Έιεγρνο ζπζηεκάησλ ελεξγνπνίεζεο θαηάζβεζεο.  
 Γηαπίζησζε ηπρψλ βιαβψλ  ή δπζιεηηνπξγηψλ,  επηζθεπή απηψλ ζε 

ζπλεξγαζία κε ηελ Ρερληθή πεξεζία . 

 ΠΖΚΑΛΡΗΘΖ ΔΞΗΠΖΚΑΛΠΖ: Πηελ παξνχζα θάζε ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ν 
έιεγρνο πνζφηεηαο θαηαζβεζηηθνχ πγξνχ INERGEN ΠΔ 2 ΦΗΑΙΔΠ 17m3 

ΔΓΘΑΡΔΠΡΖΚΔΛΔΠ ΠΡΝ ΘΤ ΑΓ. ΞΑΟΑΠΘΔΖΠ. κε ρξήζε εηδηθνχ 
κεραλήκαηνο αλίρλεπζεο πνζφηεηαο κε ρξήζε ππέξερσλ θαη επηθφιιεζε 
πηλαθίδαο ειέγρνπ. Δπίζεο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ φιεο νη πξνβιεπφκελεο 
απφ ηνλ Νίθν Θαηαζθεπήο, εξγαζίεο ζπληήξεζεο ησλ 3 Απηφλνκσλ 
Αλαπλεπζηηθψλ Ππζθεπψλ 3 lit. πνπ βξίζθνληαη ζην ΘΤ.  

 

Δθφζνλ  πξαγκαηνπνηεζνχλ  νη ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο, (κε επηθφιιεζε ηηο 

θηάιεο ησλ αληίζηνηρσλ πηλαθίδσλ ειέγρνπ, θαη έθδνζε ηηο αληίζηνηρεο 

πεχζπλεο Γήισζεο ), εθδίδεηαη ην Γειηίν Δλεξγεηψλ Ρερλίηε θαη ζπκπιεξψλεηαη 

ην Ζκεξνιφγην Ππληήξεζεο.  

4.2.2 Γηαηήξεζε ζε Δηνηκφηεηα  ησλ Δγθαηαζηάζεσλ Απηφκαηεο Ξπξφζβεζεο 

Νη  εξγαζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη παξαθάησ σο ΚΖΛΗΑΗΔΠ  θαη ΔΜΑΚΖΛΗΑΗΔΠ  , 

απνηεινχλ δηαδηθαζίεο ΓΗΑΡΖΟΖΠΖΠ ΠΔ ΔΡΝΗΚΝΡΖΡΑ ησλ  ζπγθεθξηκέλσλ 

εγθαηαζηάζεσλ.  

Ρηο, ζηελ δηαηήξεζε ζε εηνηκφηεηα,  ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη εξγαζίεο 

επηζθεπήο βιαβψλ, κε αληαιιαθηηθά πνπ ζα πξνκεζεχζεη ν Αλάδνρνο ζηηο ηηκέο 

πνπ ζα πξνζθέξεη ζηνλ Γηαγσληζκφ (βιέπε Ξίλαθαο Δμηξά Δξγαζηψλ). 

ΚΖΛΗΑΗΔΠ ΔΟΓΑΠΗΔΠ: 

 Έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ξίλαθα. Διέγρνληαη ηπρφλ ζθάικαηα ηνπ 
πίλαθα ππξαλίρλεπζεο. – αθχξσζε ησλ απνζεθεπκέλσλ ζηελ κλήκε,  
ζπλαγεξκψλ. (false alarms) 

 Έιεγρνο ησλ θνκβίσλ ζπλαγεξκνχ  θαη επαλαθνξά ησλ θνκβίσλ ζε 
θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο, φπνπ απαηηείηαη. Θα αληηθαηαζηαζνχλ φια ηα 
ζπαζκέλα γπαιηά ζηα θνκβία ζπλαγεξκψλ. 

 Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο ερεηηθψλ θαη νπηηθψλ ζπζθεπψλ ζήκαλζεο (ζεηξήλεο, 
θαξνζεηξήλεο, θσηηζηηθά αζθαιείαο, θιπ) 
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 Έιεγρνο – θαζαξηζκφο φπνπ απαηηείηαη  ηνπ ζπλφινπ ησλ αηζζεηήξσλ 
(Αληρλεπηψλ) 

 Έιεγρνο εθηνμεπηήξσλ θαηαζβεζηηθνχ πιηθνχ.  
 Έιεγρνο ζπζηεκάησλ ελεξγνπνίεζεο θαηάζβεζεο. 
 Αληηθαηάζηαζε κπαηαξηψλ εθφζνλ απαηηείηαη 
 Διεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο αλαπλεπζηηθψλ ζπζθεπψλ ζην ΘΤ ΑΓ. 

ΞΑΟΑΠΘΔΖΠ 
 
 

 

ΔΜΑΚΖΛΗΑΗΔΠ ΔΟΓΑΠΗΔΠ: 

 Νπηηθφο έιεγρνο γηα ηελ δηαπίζησζε αλ έρεη επέιζεη θάπνηα κεηαβνιή 
ζηελ εγθαηάζηαζε (κεηαθίλεζε ζπζθεπψλ θ.η.ι.).  

 Κεηξήζεηο  Ζιεθηξηθψλ Οεπκάησλ, έιεγρνο θαη θαζαξηζκφο φισλ ησλ 
θπθισκάησλ ηνπ Ξίλαθα 

 Έιεγρνο – Γνθηκή ζσζηήο ιεηηνπξγίαο  ησλ ζπζζσξεπηψλ θαη έιεγρνο  νη 
ζπλδέζεσλ  απηψλ. Αληηθαηάζηαζε εθφζνλ απαηηείηαη. 

 Έιεγρνο θπθισκάησλ αλίρλεπζεο (Δλεξγνπνίεζε δσλψλ) 
 Έιεγρνο επαλαιεπηηθνχ πίλαθα  
 Έιεγρνο ζπζηεκάησλ ηνπηθήο εθαξκνγήο.  
 Έιεγρνο γηα  ηπρφλ ςεπδνζπλαγεξκνί ,  κε ιήςε  θαηάιιεισλ  κέηξσλ  

γηα ηελ εμάιεηςε απηψλ θαη πξαγκαηνπνίεζε  ησλ απαξαίηεησλ ελεξγεηψλ 
γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ αλσηέξσ ζθαικάησλ. 

 Διέγρεηαη αλ ηηο νη ιεηηνπξγίεο ηνπ πίλαθα είλαη θαλνληθέο, ζέηνληαο απηφλ 
ζε ζπλζήθεο ζθάικαηνο κε ηερληθφ ηξφπν. 

 Έιεγρνο θαιήο θαηάζηαζεο θηαιψλ θαηαζβεζηηθνχ πιηθνχ κε ρξήζε 
εηδηθνχ κεραλήκαηνο αλίρλεπζεο πνζφηεηαο κε ρξήζε ππέξερσλ. Έιεγρνο 
ζσιελψζεσλ δηνρέηεπζεο θαηαζβεζηηθνχ πιηθνχ.  

 Έιεγρνο ζπζηεκάησλ ελεξγνπνίεζεο θαηάζβεζεο (ππξνθξνηεηέο).  

 Γίδεηαη ππεχζπλε δήισζε θαιήο ιεηηνπξγίαο. 
 

Πε θάζε πεξίπησζε, εθδίδεηαη ην Γειηίν Δλεξγεηψλ Ρερλίηε θαη ζπκπιεξψλεηαη ην 

Ζκεξνιφγην Ππληήξεζεο.  

5. ΔΙΔΓΣΝΠ, ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΘΑΗ ΓΗΑΡΖΟΖΠΖ ΠΔ ΔΡΝΗΚΝΡΖΡΑ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΡΗΠ 

ΡΝ ΑΙΔΗΝ ΣΥΟΝ ΡΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ. 

Ζ Αλαγλσξηζκέλε Δηαηξία Διέγρνπ θαη Ππληήξεζεο Κέζσλ Ξπξαζθάιεηαο θαη 

Ξπξνπξνζηαζίαο, πνπ ζα αλαιάβεη ηελ ζπληήξεζε – δειαδή Ν ΠΛΡΖΟΖΡΖΠ – 

έρεη σο βαζηθή ππνρξέσζε ηνλ ΔΙΔΓΣΝ, ΡΖΛ ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΘΑΗ ΡΖΛ ΓΗΑΡΖΟΖΠΖ 

ΠΔ ΔΡΝΗΚΝΡΖΡΑ ΡΗΠ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΡΗΠ ΡΝ ΑΙΔΗΝ ΣΥΟΝ ΡΝ 

ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ.  

Ζ Δγθαηάζηαζε απνηειείηαη απφ 17 Ξπξνζβεζηηθέο Φσιηέο εγθαηεζηεκέλεο ζε 

δηάθνξα ζεκεία ηνπ Αχιεηνπ Σψξνπ ηνπ Λνζνθνκείνπ θαζψο θαη ζηνλ ρψξν 

ζηάζκεπζεο νρεκάησλ πξνζσπηθνχ. Νη ζπγθεθξηκέλεο θσιηέο, ζπλδένληαη 

απεπζείαο ζηελ Ξαξνρή Ξπξαζθάιεηαο ηηο ΔΓΑΞ, κέζσ εκθαλνχο δηθηχνπ 

ζσιελψζεσλ Φ2,5 inch.    

 

Γηαδηθαζίεο Διέγρνπ 
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Κε ηελ ππνγξαθή ηηο Πχκβαζεο, ν Ππληεξεηήο ζα παξαιάβεη απφ ηελ Ρερληθή 

πεξεζία έλα ζρεδηάγξακκα ζην νπνίν ζα απεηθνλίδνληαη νη Ξπξνζβεζηηθέο 

Φσιηέο θαη ε θαηαλνκή απηψλ ζηνλ αχιεην ρψξν ηνπ Λνζνθνκείνπ, πξνθεηκέλνπ, 

κεηά απφ έιεγρν λα πξνβεί ζε θαηαγξαθή ηηο  ππάξρνπζαο  θαηάζηαζε  . Ζ 

θαηαγξαθή πνπ ζα πξνθχςεη ζα απνηειέζεη ηελ επίζεκε θαηαγξαθή θαη 

απεηθφληζε ηηο εγθαηάζηαζεο βάζεη ηηο νπνίαο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη εξγαζίεο 

ηηο Πχκβαζεο.  

Ρηο, κε ηελ ππνγξαθή ηηο Πχκβαζεο θαη ηαπηφρξνλα κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηηο 

θαηαγξαθήο, ν Ππληεξεηήο ζα πξαγκαηνπνηήζεη ηνλ πξψην έιεγρν ηηο 

Δγθαηάζηαζεο, ήηνη Ξπξνζβεζηηθέο Φσιηέο θαη Γίθηπν λεξνχ.     

Ρα βήκαηα πνπ αθνινπζνχληαη θαηά ηνλ έιεγρν ησλ ππξνζβεζηηθψλ θσιηψλ είλαη 

ηα εμήο: 

  Έιεγρνο κεηαιιηθνχ εξκαξίνπ ππξνζβεζηηθήο θσιηάο, απνθαηάζηαζε 
δηαπηζησκέλσλ θζνξψλ 

 Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο θξνπλνχ ηξνθνδνζίαο ηηο θάζε ππξνζβεζηηθήο 
θσιηάο. 

 Μεηχιηγκα φινπ ηνπ εχθακπηνπ ππξνζβεζηηθνχ ζσιήλα θαη νπηηθφο 
έιεγρνο γηα ζεκεία θνπήο ή θζνξάο πνπ ζα επεξεάζνπλ ηελ 
απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ. 

 Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο  θαη θαιήο θαηάζηαζεο ηνπ εθηνμεπηήξα 
 Έιεγρνο χπαξμεο ηαρπζχλδεζκσλ κε ζθηγθηήξα. 
 Έιεγρνο χπαξμεο θαη θαιήο θαηάζηαζεο ηνπ ξπζκηδφκελνπ 

αθξνθπζίνπ 2» 
 Έιεγρνο θαιήο θαηάζηαζεο ησλ o-ring (ζηα ξαθφξ) 
 Δπηθφιιεζε απηνθφιιεηνπ κε ηελ έλδεημε «ΝΘ» θαη ηελ εκεξνκελία 

ειέγρνπ (κήλα/έηνο) 
Ρπρφλ παξαηεξήζεηο πνπ ζα πξνθχςνπλ θαηά ηνλ έιεγρν λα 

θαηαγξάθνληαη μερσξηζηά γηα θάζε ππξνζβεζηηθή θσιηά. 

Πε φηη αθνξά ην Γίθηπν, ηα βήκαηα πνπ αθνινπζνχληαη θαηά ηνλ έιεγρν είλαη ηα 

εμήο: 

 Έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηηο παξνρήο λεξνχ ππξφζβεζεο απφ ην 
δίθηπν ηηο ΔΓΑΞ. 

 Έιεγρνο δηαδξνκήο δηθηχνπ  δηαπίζησζε  θζνξψλ θαη δπζιεηηνπξγηψλ 
επηζθεπή βιαβψλ κηθξνχ κεγέζνπο θαζ ππφδεημε ηηο Ρερληθήο 
πεξεζίαο.  

 Έιεγρνο ζηεγαλφηεηαο δηθηχνπ, απνθαηάζηαζε δηαξξνψλ φπνπ 
απαηηείηαη. 

 Έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο εμαξηεκάησλ θαη νξγάλσλ ειέγρνπ θαη 
αζθαιείαο δηθηχνπ.   

5.2.2. Γηαηήξεζε ζε εηνηκφηεηα ηηο Δγθαηάζηαζεο Ξπξφζβεζεο ηνπ 

Αχιεηνπ Σψξνπ ηνπ Λνζνθνκείνπ. 

Ζ δηαδηθαζία δηαηήξεζεο  ζε  Δηνηκφηεηα ηηο Δγθαηάζηαζεο Ξπξφζβεζεο 

ηνπ Αχιεηνπ ρψξνπ ηνπ Λνζνθνκείνπ ζπλίζηαηαη ζηελ πξαγκαηνπνίεζε 

ΡΟΗΥΛ ηεηξακεληαίσλ επηζθέςεσλ ειέγρνπ, ε κία εθ ησλ νπνίσλ ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί νπσζδήπνηε πξηλ ηελ έλαξμε ηηο Αληηππξηθήο Ξεξηφδνπ 

ηνπ Έηνπο. Θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ επηζθέςεσλ, ν Ππληεξεηήο: 
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 Ξξαγκαηνπνηεί ηηο ειέγρνπο ηηο παξαπάλσ πεξηγξάθνληαη, 
δηαπηζηψλνληαο ηηο φπνηεο θζνξέο θαη δπζιεηηνπξγίεο ηηο 
Δγθαηάζηαζεο... 

 Πε ζπλεξγαζία θαη ζπλελλφεζε κε ηελ Ρερληθή πεξεζία, πξνβαίλεη 
ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ δηαπηζησκέλσλ θζνξψλ, βιαβψλ θαη 
δπζιεηηνπξγηψλ γηα ηελ επαλαθνξά ηηο Δγθαηάζηαζεο ζε πιήξε 
ιεηηνπξγία. 

 Δλεκεξψλεη ηελ Ρερληθή πεξεζία γηα ηηο αλάγθεο 
πξαγκαηνπνίεζεο  ελεξγεηψλ βειηίσζεο, ηξνπνπνίεζεο θαη 
αλαβάζκηζεο ηηο Δγθαηάζηαζεο, κε ζηφρν ηελ 
απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηηο. 

 Δλεκεξψλεη  ηελ Ρερληθή πεξεζία γηα ηηο ηζρχνπζεο ππνρξεσηηθέο 
δηαδηθαζίεο ζπληήξεζεο ηηο ζπγθεθξηκέλεο εγθαηάζηαζεο 
ζχκθσλα κε ηηο  Ξπξνζβεζηηθέο Γηαηάμεηο, πνπ δελ έρνπλ 
ζπκπεξηιεθζεί ζηελ παξνχζα θαη ηηο εθαξκφδεη.   

 

 6. ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΞΟΝΠΒΔΠΖΠ ΞΝΓΔΗΝ ΣΥΟΝ ΠΡΑΘΚΔΠΖΠ ΡΝ ΘΤ 

ΑΓΗΑΠ ΞΑΟΑΠΘΔΖΠ  

  Ζ Αλαγλσξηζκέλε Δηαηξία Διέγρνπ θαη Ππληήξεζεο Κέζσλ Ξπξαζθάιεηαο θαη 

Ξπξνπξνζηαζίαο, πνπ ζα αλαιάβεη ηελ ζπληήξεζε – δειαδή Ν ΠΛΡΖΟΖΡΖΠ – 

έρεη σο βαζηθή ππνρξέσζε ηνλ ΔΙΔΓΣΝ, ΡΖΛ ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΘΑΗ ΡΖΛ ΓΗΑΡΖΟΖΠΖ 

ΠΔ ΔΡΝΗΚΝΡΖΡΑ ΡΖΠ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΞΟΝΠΒΔΠΖΠ ΞΝΓΔΗΝ ΣΥΟΝ 

ΠΡΑΘΚΔΠΖΠ ΡΝ ΘΤ ΑΓΗΑΠ ΞΑΟΑΠΘΔΖΠ  

6.1. πνρξεψζεηο Ππληεξεηή γηα Πχζηεκα Απηφκαηεο Ξπξφζβεζεο ΞΝΓΔΗΝ 

ΣΥΟΝ ΠΡΑΘΚΔΠΖΠ ΡΝ ΘΤ ΑΓΗΑΠ ΞΑΟΑΠΘΔΖΠ  

Ππληήξεζε αληιεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο.  

Αλαιπηηθά: 

Πηε έλαξμε ηεο Πχκβαζεο θαη ΘΑΘΔ ΔΜΗ ( 6) ΚΖΛΔΠ, ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ηα 

αθφινπζα: 

 Έιεγρνο ρψξνπ αληιηνζηαζίνπ θαη ζσιελψζεσλ. 
 Έιεγρνο ειεθηξνθίλεηεο & πεηξειαηνθίλεηεο αληιίαο θαη δνθηκέο 

εθθίλεζεο. 
 Έιεγρνο jokey. 
 Έιεγρνο ζπζζσξεπηή, απηφκαηνπ θνξηηζηή θαη νξγάλσλ  απηνκαηηζκνχ. 
 Ακπεξνκεηξήζεηο κε εηδηθά φξγαλα 
 Έιεγρνο ζηάζκεο ιαδηνχ θαη πεηξειαίνπ & λεξνχ δεμακελήο. 
 Έιεγρνο δνρείνπ δηαζηνιήο & πηεζνζηαηψλ. 
 Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο ησλ απηνκαηηζκψλ & αζθαιεηψλ ησλ πηλάθσλ. 
 Αληηθαηάζηαζε ιαδηψλ 
 Αληηθαηάζηαζε θίιηξσλ ιαδηνχ  
 Αληηθαηάζηαζε θίιηξσλ πεηξειαίνπ 
 Ξιήξσζε κε λέν πεηξέιαην  
 Ξιήξσζε κε λέα αληηςπθηηθά πγξά 
 Δθηεηακέλνο θαζαξηζκφο ηνπ αληιεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο 
 Γνθηκέο ηεο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ αληιηψλ 
 Γνθηκή & έιεγρνο ησλ ππξνζβεζηηθψλ θσιηψλ 
 Έιεγρνο ηνπ δηθηχνπ απηφκαηνπ θαηαηνληζκνχ χδαηνο – sprinkler 
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Γηα ηελ ΓΗΑΡΖΟΖΠΖ ΠΔ ΔΡΝΗΚΝΡΖΡΑ ηεο Δγθαηάζηαζεο, ΑΛΑ ΡΟΗΚΖΛΝ, ζα 

πξαγκαηνπνηείηαη κηα δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία θαη ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ φιεο νη 

απαηηνχκελεο παξεκβάζεηο γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο Δγθαηάζηαζεο. 

7.ΡΟΝΞΝΠ ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 

6.1 Ξπξνζβεζηήξεο 

Θα ππνβιεζνχλ πξνζθνξέο γηα θάζε εξγαζία θαζψο θαη γηα ηελ πεξίπησζε 

δξαπιηθήο Γνθηκήο ππξνζβεζηήξα θαη θάζε ηχπν ππξνζβεζηήξα ηφζν ηηκή 

κνλάδαο φζν θαη ζπλνιηθή ηηκή.  

Θα ππνβιεζνχλ πξνζθνξέο γηα εξγαζίεο θαη πξνκήζεηεο πνπ ζα εθηειεζηνχλ 

κφλν θαη απαίηεζε ηνπ Λνζνθνκείνπ:  

 γηα ηελ πξνκήζεηα, κεηά απφ ζρεηηθή απαίηεζε ηνπ Λνζνθνκείνπ, λέσλ 
ππξνζβεζηήξσλ γηα ηελ αλαπιήξσζε ηπρψλ αθαηάιιεισλ 
ππξνζβεζηήξσλ , ή γηα θάιπςε λέσλ αλαγθψλ. Ζ πξνζθνξά ζα 
αλαθέξεηαη ηηο ηχπνπο ησλ ππξνζβεζηήξσλ πνπ δηαζέηεη ην Λνζνθνκείν – 
ηηκή κνλάδαο. 

 γηα εμηξά  εξγαζίεο θαη αληαιιαθηηθά ,εάλ θαη εθφζνλ απαηηεζνχλ,  σο 
εμήο: 

 

ΞΗΛΑΘΑΠ  ΔΜΡΟΑ ΔΟΓΑΠΗΥΛ (1) 

ΦΝΟΖΡΝΗ ΞΟΝΠΒΔΠΡΖΟΔΠ 

 

Α/Α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΔΟΓΑΠΗΑΠ 

 
ΡΗΚΖ ΚΝΛΑΓΑΠ 

1 Δπηζθεπή-Αληηθαηάζηαζε θιείζηξνπ θφλεσο  

6-12 kg  

 

2 Δπηζθεπή-Αληηθαηάζηαζε θιείζηξνπ CO2  

 

 

3 Αληηθαηάζηαζε ρνάλεο CO2  

4 Δπηζθεπή-Αληηθαηάζηαζε καλνκέηξνπ  

ελδείμεσο  24  atm 

 

5 Ξιεξψζεηο ΘΝΛΔΥΠ – ΑΕΥΡΝ-CO2 

 

 

6 Δπηζθεπή- Αληηθαηάζηαζε  SPRINKLER 68ν1/2  

ππξ/ξσλ νξνθήο 
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7 Αληηθαηάζηαζε ιάζηηρνπ εθηφμεπζεο  

8 Ξαξεκβχζκαηα Πηεγαλνπνίεζεο  

9 Ηκάληεο ζηήξημεο Ιάζηηρνπ Δθηφμεπζεο  

10 Γαθηχιηνο ειέγρνπ  

 

6.2 Δγθαηαζηάζεηο Ξπξαλίρλεπζεο θαη Απηφκαηεο Ξπξφζβεζεο 

Θα ππνβιεζνχλ πξνζθνξέο ηφζν ηηκή κνλάδαο φζν θαη ζπλνιηθή ηηκή θαη γηα ηελ 

ζπληήξεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ππξαλίρλεπζεο – ππξφζβεζεο    

ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΖ: Ζ ππνβνιή πξνζθνξψλ κε ηηκή κνλάδαο, ηφζν γηα ππξνζβεζηήξεο 

φζν θαη γηα εγθαηαζηάζεηο ππξαλίρλεπζεο θαη ππξφζβεζεο,  δεηείηαη επεηδή ην 

Λνζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα απμνκείσζεο ησλ πνζνηήησλ ηνπ δηαγσληζκνχ 

ζηελ δηάξθεηα ηηο Πχκβαζεο, κε ηελ αληίζηνηρε ηξνπνπνίεζε ηνπ ηειηθνχ θφζηνπο 

ηηο Πχκβαζεο.   

Θα ππνβιεζνχλ πξνζθνξέο γηα εμηξά  εξγαζίεο θαη αληαιιαθηηθά, εάλ θαη εθφζνλ 

απαηηεζνχλ 

ΞΗΛΑΘΑΠ ΔΜΡΟΑ ΔΟΓΑΠΗΥΛ (2) 

ΠΠΡΖΚΑΡΑ ΑΡΝΚΑΡΖΠ ΞΟΑΛΗΣΛΔΠΖΠ ΘΑΗ ΑΡΝΚΑΡΖΠ ΞΟΝΠΒΔΠΖΠ 

 

Α/Α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΔΟΓΑΠΗΑΠ 
ΡΗΚΖ ΚΝΛΑΓΑΠ 

1 Θνκβίν  Ππλαγεξκνχ κε πξνζηαηεπηηθφ θάιπκκα ζε αληηθαηάζηαζε 

κε ιεηηνπξγνχληα .  

 

2 Αλαγφκσζε θηάιεο θαηάζβεζεο CO2 50Kg.  

3 Αληηθαηάζηαζε κε επηζθεπάζηκνπ αληρλεπηή θαπλνχ 12 – 24 V.  

4 Αληηθαηάζηαζε κε επηζθεπάζηκνπ αληρλεπηή ζεξκνθξαζίαο  

 Αληηθαηάζηαζε κε επηζθεπάζηκνπ αληρλεπηή αιθνφιεο  

5 Αληηθαηάζηαζε κε επηζθεπάζηκνπ εθηνμεπηήξα CO2  

6 Αληηθαηάζηαζε ζπζζσξεπηψλ ηηο Ξίλαθεο 12 V– 7,2 Ah  

7 Αληηθαηάζηαζε κε επηζθεπάζηκνπ θσηηζηηθνχ αζθαιείαο  

8 Αληηθαηάζηαζε κε επηζθεπάζηκεο θαξνζεηξήλαο 12-24 V.  

9 Αληηθαηάζηαζε εθππξζνθξνηεηή θαηάζβεζεο.  
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10 Αληηθαηάζηαζε αθαηάιιειεο θηάιεο θαηάζβεζεο CO2 50Kg.  

11 Αληηθαηάζηαζε κε επηζθεπάζηκνπ θσηηζηηθνχ αζθαιείαο EXIT    

12 Αιιαγή ζέζεο Ξίλαθα Ξπξαλίρλεπζεο – Ξπξφζβεζεο.   

13 Αληηθαηάζηαζε κε επηζθεπάζηκνπ πξνεηδνπνηεηηθνχ θσηηζηηθνχ  

γηα χπαξμε ζηνλ ρψξν θαηαζβεζηηθνχ πιηθνχ    

 

14 Αληηθαηάζηαζε (πξνκήζεηα – εγθαηάζηαζε) κπαηαξίαο Ξίλαθα, 7,2 

A/h 

 

15 Αληηθαηάζηαζε εθηνμεπηήξα λεξνχ  

 

6.3 Δγθαηάζηαζε Ξπξφζβεζεο ηνπ Αχιεηνπ Σψξνπ ηνπ Λνζνθνκείνπ 

Θα ππνβιεζνχλ πξνζθνξέο ηφζν ηηκή κνλάδαο φζν θαη ζπλνιηθή ηηκή θαη γηα ηελ 

ζπληήξεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ππξφζβεζεο αχιεηνπ ρψξνπ Λνζνθνκείνπ.   

ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΖ: Ζ ππνβνιή πξνζθνξψλ κε ηηκή κνλάδαο, δεηείηαη επεηδή ην 

Λνζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα απμνκείσζεο ησλ πνζνηήησλ ηνπ δηαγσληζκνχ 

ζηελ δηάξθεηα ηηο Πχκβαζεο, κε ηελ αληίζηνηρε ηξνπνπνίεζε ηνπ ηειηθνχ θφζηνπο 

ηηο Πχκβαζεο.   

Θα ππνβιεζνχλ πξνζθνξέο γηα εμηξά  εξγαζίεο θαη αληαιιαθηηθά, εάλ θαη εθφζνλ 

απαηηεζνχλ,   

 

ΞΗΛΑΘΑΠ ΔΜΡΟΑ ΔΟΓΑΠΗΥΛ (3) 

 

ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΡΗΠ ΡΝ ΑΙΔΗΝ ΣΥΟΝ ΡΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ 

 

Α/Α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΔΟΓΑΠΗΑΠ 
ΡΗΚΖ ΚΝΛΑΓΑΠ 

1 Ξξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε εθηνμεπηήξα λεξνχ  

2 Ξξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε κάληθαο ππξφζβεζεο  

3 Ξξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε κεηαιιηθνχ εξκαξίνπ ππξνζβεζηηθήο 

θσιηάο, (ζε αληηθαηάζηαζε θζαξκέλνπ ή θαηεζηξακκέλνπ) πιήξεο   

 

4 Ξξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε βάλαο θξνπλνχ παξνρήο, ζε 

αληηθαηάζηαζε θζαξκέλεο  

 

5 Ξξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε βάλαο παξνρήο λεξνχ δηθηχνπ, ζε 

αληηθαηάζηαζε θζαξκέλεο 

 

 6 Ξξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε καλφκεηξσλ ειέγρνπ ζε ζεκείν πξηλ  



 

  

31 

 

απφ θάζε ππξνζβεζηηθή θσιηά.  

7   

8   

 

6.4. Ππλνιηθφ Θφζηνο ησλ Δξγαζηψλ Ππληήξεζεο (Π) 

 

Πηελ πξνζθνξά ζα αλαθέξεηαη ην Ππλνιηθφ Θφζηνο ησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο 

θαη δηαηήξεζεο ζε εηνηκφηεηα ησλ Ξπξνζβεζηήξσλ θαη Δγθαηαζηάζεσλ 

Ξπξαλίρλεπζεο θαη Ξπξφζβεζεο, «Π»,  ην νπνίν ζα πξνθχπηεη απφ ηνλ παξαθάησ 

ηχπν: 

Π = Ρ.Ξ.+ Ρ.ΞΑ. + Ρ. ΞΠ. + Ρ. ΞΦ. 

Όπνπ: 

Ρ.Ξ. – Ππλνιηθή ηηκή γηα ηελ Δηήζηα Ππληήξεζε ησλ θνξεηψλ Ξπξνζβεζηήξσλ, 

ηελ δξαπιηθή δνθηκή ησλ απαηηνχκελσλ ππξνζβεζηήξσλ  θαη ηελ δηαηήξεζε 

ησλ  Ξπξνζβεζηήξσλ  ζε εηνηκφηεηα θαηά ηελ δηάξθεηα ηηο Πχκβαζεο 

Ρ.ΞΑ. – Ππλνιηθή ηηκή γηα ηελ Δηήζηα Ππληήξεζε ησλ Δγθαηαζηάζεσλ Απηφκαηεο 

Ξπξαλίρλεπζεο θαη ηελ δηαηήξεζε απηψλ ζε εηνηκφηεηα θαηά ηελ δηάξθεηα ηηο 

Πχκβαζεο 

Ρ.ΞΠ. – Ππλνιηθή ηηκή γηα ηελ Δηήζηα Ππληήξεζε ησλ Δγθαηαζηάζεσλ Απηφκαηεο 

Ξπξφζβεζεο θαη ηελ δηαηήξεζε απηψλ ζε εηνηκφηεηα θαηά ηελ δηάξθεηα ηηο 

Πχκβαζεο, ΠΚΞΔΟΗΙΑΚΒΑΛΝΚΔΛΖΠ ΘΑΗ ΡΖΠ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΑΡΝΚΑΡΖΠ 

ΞΟΝΠΒΔΠΖΠ ΣΥΟΝ ΠΡΑΘΚΔΠΖΠ ΡΝ ΘΤ ΑΓ. ΞΑΟΑΠΘΔΖΠ 

Ρ. ΞΦ. Ππλνιηθή ηηκή γηα ηελ εηήζηα ζπληήξεζε θαη ηελ δηαηήξεζε ζε εηνηκφηεηα 

ηηο εγθαηάζηαζεο ππξφζβεζεο ηνπ αχιεηνπ ρψξνπ ηνπ Λνζνθνκείνπ θαη ηελ 

δηαηήξεζε ηηο ζε εηνηκφηεηα θαηά ηελ δηάξθεηα ηηο Πχκβαζεο 

Πηελ πξνζθνξά ζα αλαγξάθεηαη ηφζν ην Ππλνιηθφ θφζηνο ρσξίο ηελ πξνζζήθε 

ΦΞΑ, φζν θαη ηνπ Ππλνιηθφ Θφζηνο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Ξ.Α. 

6.5 Αμηνιφγεζε Ξξνζθνξψλ: 

Νη πξνζθνξέο ησλ ζπκκεηαζρφλησλ ζα αμηνινγεζνχλ κε βάζε ην  Ππλνιηθφ 

Θφζηνο ησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο θαη δηαηήξεζεο ζε εηνηκφηεηα ησλ 

Ξπξνζβεζηήξσλ θαη Δγθαηαζηάζεσλ Ξπξαλίρλεπζεο θαη Ξπξφζβεζεο,  «Π»  

Ν Αλάδνρνο ζα αλαθεξπρηεί κε θξηηήξην ηελ ΣΑΚΖΙΝΡΔΟΖ ΡΗΚΖ ηνπ 

ΠΛΝΙΗΘΝ ΘΝΠΡΝΠ ησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο θαη δηαηήξεζεο ζε εηνηκφηεηα 

ησλ Ξπξνζβεζηήξσλ θαη Δγθαηαζηάζεσλ Ξπξαλίρλεπζεο θαη Ξπξφζβεζεο ηνπ 

Λνζνθνκείνπ. Πην πνζφ απηφ ζα ππνγξαθεί θαη ε Πχκβαζε.  

Νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο κνλάδαο, ή νη ηηκέο εμηξά εξγαζηψλ, ζα ηζρχζνπλ θαζ 

φιε ηελ δηάξθεηα ηηο Πχκβαζεο, πξνθεηκέλνπ λα επηιπζνχλ δηαθνξέο, λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ πξνκήζεηεο ππξνζβεζηήξσλ ή αληαιιαθηηθψλ εθφζνλ 

απαηηεζνχλ, λα εθηειεζηνχλ νη απαηηνχκελεο Δμηξά Δξγαζίεο, ή λα 

επηζθεπαζηνχλ βιάβεο, θιπ κε ΔΜΥΠΚΒΑΡΗΘΖ δηαδηθαζία  
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7  ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖΠ ΠΚΒΑΡΗΘΥΛ ΔΟΓΑΠΗΥΛ ΘΑΗ ΡΗΚΝΙΝΓΖΠΖΠ  

7.1 Ξπξνζβεζηήξεο 

Ζ Δπηηξνπή παξαθνινχζεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ παξαδίδεη ζηνλ ζπληεξεηή ηηο 

ππξνζβεζηήξεο γηα ζπληήξεζε θαη  παξαιακβάλεη ηηο ππξνζβεζηήξεο απφ ηνλ 

ζπληεξεηή εθφζνλ έρνπλ πεξαησζεί ηηο νη δηαδηθαζίεο ζπληήξεζεο.  

Νη ππξνζβεζηήξεο παξαδίδνληαη ζηα ηκήκαηα απφ ηηο εξγάηεο ηνπ ζπληεξεηή  

ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηηο Δπηηξνπήο θαη αλαξηψληαη ηηο βάζεηο ηηο, παξνπζία 

ηνπ πεπζχλνπ ηνπ Ρκήκαηνο θαη ηνπιάρηζηνλ ηηο κέινπο ηηο Δπηηξνπήο 

Ξαξαθνινχζεζεο.  

Ππκπιεξψλνληαη νη ειιείςεηο κε θαηλνχξγηνπο ππξνζβεζηήξεο. Ξαξαδίδνληαη ηηο 

απφζπξζε νη αθαηάιιεινη ππξνζβεζηήξεο. 

Κε ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο-αλαγφκσζεο ζα πξαγκαηνπνηεζεί 

δεηγκαηνιεπηηθφο  πνηνηηθφο έιεγρνο ζε φζνπο ππξνζβεζηήξεο θξίλεη απαξαίηεην 

ε ππεξεζία. Γειαδή: αθνχ θιεζεί ν αλάδνρνο ζα αλνίμεη ηηο ππξνζβεζηήξεο 

ελψπηνλ ηηο επηηξνπήο γηα λα δηαπηζησζεί  ε νξζφηεηα ηηο εθηέιεζεο ησλ 

δηαδηθαζηψλ ζπληήξεζεο -  αλαγφκσζεο θαζψο θαη ε ζσζηή ζήκαλζε θαη ζηελ 

ζπλέρεηα ζα ηηο παξαιάβεη, ζα ηηο επαλαθέξεη ζηελ ζσζηή ιεηηνπξγηθή 

θαηάζηαζε & ζα ηηο επηζηξέςεη ζηελ ππεξεζία άλεπ ρξεψζεσο.   

Ν ζπληεξεηήο παξαδίδεη ΞΝΣΟΔΥΡΗΘΑ ζηελ Ρερληθή πεξεζία ηνπ Λνζνθνκείνπ 

ηα κεηξψα ζπληήξεζεο ησλ ππξνζβεζηήξσλ, ηηο πξνβιέπνπλ νη λνκηθέο 

δηαηάμεηο. Ρηο ΠΚΞΙΖΟΥΛΔΗ ΘΑΗ ΞΑΟΑΓΗΓΔΗ  ΞΝΣΟΔΥΡΗΘΑ ζηελ Ρερληθή 

πεξεζία ηνλ αθφινπζν Ξίλαθα κε ηηο Δξγαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ 

επφκελε ρξνληά αλά ηχπν Ξπξνζβεζηήξα: 

 

  ΣΤΠΟ 

ΠΤΡ/ΡΑ 

 P2-P3 P6 P12 P50 CO2 PAO6 PAO12 

ΕΡΓΑΙΕ    Α Ε  Α Ε  Α Ε  Α Ε  Α Ε  Α Ε  Α Ε 

ΣΕΜΑΧΙΑ                      

 

Όπνπ: 

Ρχπνη ππξνζβεζηήξα: 

P2 – P3 = θνξεηφο ππξνζβεζηήξαο μεξάο θφλεσο ησλ 2 ή 3 kg. 

P6 =  θνξεηφο ππξνζβεζηήξαο μεξάο θφλεσο ησλ 6 kg. 

P12 = θνξεηφο ππξνζβεζηήξαο μεξάο θφλεσο ησλ 12 kg.  

P50 = ππξνζβεζηήξαο μεξάο θφλεσο ησλ 50 kg, ηξνρήιαηνο. 

CO2 = θνξεηφο ππξνζβεζηήξαο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ησλ 6 kg. 

PAO6 = απηνδηεγεηξφκελνο  ππξνζβεζηήξαο νξνθήο μεξάο θφλεσο ησλ 6 kg. 

PAO12 = απηνδηεγεηξφκελνο ππξνζβεζηήξαο νξνθήο μεξάο θφλεσο ησλ 12 kg. 

Δξγαζίεο: 

Π = ζπληήξεζε 

Α = αλαγφκσζε 

Δ = εξγαζηεξηαθή δνθηκή – δηεμνδηθφο έιεγρνο 
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Ζ Δπηηξνπή ζα ελεκεξψλεη ηνλ Αλάδνρν γηα ηηο αλάγθεο απνθαηάζηαζεο 

εηνηκφηεηαο ππξνζβεζηήξσλ, θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηηο Πχκβαζεο. Ν Αλάδνρνο 

νθείιεη λα απνθαηαζηήζεη ηηο Ξπξνζβεζηήξεο ηηο παξαπάλσ πεξηγξάθεηαη θαη ε 

Δπηηξνπή ζα θξνληίζεη γηα ηηο δηαδηθαζίεο ηηκνιφγεζεο.  

Κεηά απφ θάζε πξαγκαηνπνηεζείζα ελέξγεηα, ν Ππληεξεηήο ελεκεξψλεη ην 

Ζκεξνιφγην Ππληήξεζεο. 

 

7.2 Ππζηήκαηα  Ξπξαλίρλεπζεο θαη Απηφκαηεο Ξπξφζβεζεο 

Ζ Δπηηξνπή, ε Ρερληθή πεξεζία θαη ην Ππλεξγείν Ζιεθηξνιφγσλ, ζα 

ελεκεξψλνπλ ηνλ Αλάδνρν γηα ηηο αλάγθεο απνθαηάζηαζεο εηνηκφηεηαο 

Δγθαηαζηάζεσλ  θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηηο Πχκβαζεο. Ν Αλάδνρνο νθείιεη λα 

επαλαθέξεη ζε εηνηκφηεηα ηηο Δγθαηαζηάζεηο,  φπσο  παξαπάλσ πεξηγξάθεηαη θαη 

ε Δπηηξνπή, ζε ζπλελλφεζε κε ηελ Ρερληθή πεξεζία, ζα θξνληίζεη γηα ηηο 

δηαδηθαζίεο ηηκνιφγεζεο 

Ν ζπληεξεηήο παξαδίδεη ΞΝΣΟΔΥΡΗΘΑ, πξνο αξρεηνζέηεζε , ζηελ Ρερληθή 

πεξεζία ηνπ Λνζνθνκείνπ, εθφζνλ έρνπλ πεξαησζεί ηηο νη δηαδηθαζίεο 

ζπληήξεζεο, ηα αληίζηνηρα ζπκπιεξσκέλα γηα θάζε εγθαηάζηαζε Γειηία 

Δλεξγεηψλ Ρερλίηε, ζεσξεκέλα απφ ηελ Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο,.   

Κεηά απφ απηά θαη κε ηελ ζχκθσλε γλψκε ηηο Δπηηξνπήο Ξαξαθνινχζεζεο, ν 

Ππληεξεηήο πξνρσξάεη ζηελ Ρηκνιφγεζε ησλ εξγαζηψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ έρεη 

πξνζθέξεη.   

 

7.3. Δγθαηάζηαζε Ξπξφζβεζεο ηνπ Αχιεηνπ Σψξνπ ηνπ Λνζνθνκείνπ 

Ζ Δπηηξνπή, ε Ρερληθή πεξεζία θαη ην Ππλεξγείν δξαπιηθψλ, ζα ελεκεξψλνπλ 

ηνλ Αλάδνρν γηα ηηο αλάγθεο απνθαηάζηαζεο εηνηκφηεηαο Δγθαηάζηαζεο  θαζ’ 

φιε ηελ δηάξθεηα ηηο Πχκβαζεο. Ν Αλάδνρνο νθείιεη λα επαλαθέξεη ζε εηνηκφηεηα 

ηελ Δγθαηάζηαζε,  ηηο παξαπάλσ πεξηγξάθεηαη θαη ε Δπηηξνπή, ζε ζπλελλφεζε 

κε ηελ Ρερληθή πεξεζία, ζα θξνληίζεη γηα ηηο δηαδηθαζίεο ηηκνιφγεζεο 

Ν ζπληεξεηήο παξαδίδεη ΞΝΣΟΔΥΡΗΘΑ, πξνο αξρεηνζέηεζε, ζηελ Ρερληθή 

πεξεζία ηνπ Λνζνθνκείνπ, εθφζνλ έρνπλ πεξαησζεί ηηο νη δηαδηθαζίεο 

ζπληήξεζεο, ηα αληίζηνηρα ζπκπιεξσκέλα γηα θάζε εγθαηάζηαζε Γειηία 

Δλεξγεηψλ Ρερλίηε, ζεσξεκέλα απφ ηελ Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο,.   

Κεηά απφ απηά θαη κε ηελ ζχκθσλε γλψκε ηηο Δπηηξνπήο Ξαξαθνινχζεζεο, ν 

Ππληεξεηήο πξνρσξάεη ζηελ Ρηκνιφγεζε ησλ εξγαζηψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ έρεη 

πξνζθέξεη.  

 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ 

ΞΗΛΑΘΑΠ 1 

ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ ΞΟΑΛΗΣΛΔΠΖΠ ΡΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ 
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Α/Α Ξεξηγξαθή εξγαζίαο 
Κνλάδα 

Κέηξεζεο  
Ξνζφηεηα 

1. 

Ξίλαθαο Ξπξαλίρλεπζεο 22 δσλψλ – 117 ππξαληρλεπηψλ, ηνπ 

κφληκνπ Ππζηήκαηνο Ξπξαλίρλεπζεο, ζηνλ ρψξν ησλ 

ΡΑΘΡΗΘΥΛ ΔΜΥΡΔΟΗΘΥΛ ΗΑΡΟΔΗΥΛ, ΘΡ.1 – ΓΡΗΘΝ     ΡΔΚ 1 

2. 

Ξίλαθαο Ξπξαλίρλεπζεο 4 δσλψλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ 

ππξαληρλεπηψλ, ηνπ κφληκνπ Ππζηήκαηνο Ξπξαλίρλεπζεο, 

ζηνλ ρψξν ηηο ΑΗΚΑΡΝΙΝΓΗΘΖΠ ΘΙΗΛΗΘΖΠ, 5νο Νξ. Θη.1 

Γπηηθφ     ΡΔΚ 1 

3. 

Ξίλαθαο Ξπξαλίρλεπζεο 6 δσλψλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ 

ππξαληρλεπηψλ, ηνπ κφληκνπ Ππζηήκαηνο Ξπξαλίρλεπζεο, 

ζηνλ ρψξν ηνπ ΘΡ. 4. – ΑΜΝΛΗΘΝΠ – ΚΑΓΛΖΡΗΘΝΠ 

ΡΝΚΝΓΟΑΦΝΠ.      ΡΔΚ 1 

4. 

Ξίλαθαο ππξαλίρλεπζεο ηχπνπ COOPER – UNIVEL Αγγιίαο, 2 

δσλψλ, ηνπ ΑΚΦΗΘΔΑΡΟΝ ΡΝ ΘΡ. 1 – ΓΡΗΘΝ.   ΡΔΚ 1 

5. 

Ξίλαθαο Ξπξαλίρλεπζεο 6 δσλψλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ 

ππξαληρλεπηψλ, ηνπ κφληκνπ Ππζηήκαηνο Ξπξαλίρλεπζεο, 

ζηνλ ρψξν ησλ ΡΚΖΚΑΡΝΠ ΔΞΑΓΝΛΡΥΛ ΞΔΟΗΠΡΑΡΗΘΥΛ ΠΡΝ 

ΘΡ. 2 – ΑΛΑΡΝΙΗΘΝ.     ΡΔΚ 1 

6. 

Ξίλαθαο Ξπξαλίρλεπζεο 6 δσλψλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ 

ππξαληρλεπηψλ, ηνπ κφληκνπ Ππζηήκαηνο Ξπξαλίρλεπζεο, 

ζηνλ ρψξν ηηο ΚΝΛΑΓΑ ΔΛΡΑΡΗΘΖΠ ΘΔΟΑΞΔΗΑΠ ΠΡΝ ΘΡ. 2 – 

ΑΛΑΡΝΙΗΘΝ.     ΡΔΚ 1 

7. 

Ξίλαθαο Ξπξαλίρλεπζεο 4 δσλψλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ 

ππξαληρλεπηψλ, ηνπ κφληκνπ Ππζηήκαηνο Ξπξαλίρλεπζεο, 

ζηνλ ρψξν ηηο Γ’ ΣΔΗΟ/ΘΖΠ ΘΙΗΛΗΘΖΠ ζην Θη. 3. – ΑΠΑΛ     ΡΔΚ 1 

8. 

Ξίλαθαο Ξπξαλίρλεπζεο 22 δσλψλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ 

ππξαληρλεπηψλ, ηνπ κφληκνπ Ππζηήκαηνο Ξπξαλίρλεπζεο, 

ζηνλ ρψξν ηηο ΛΔΦΟΝΙΝΓΗΘΖΠ ΘΙΗΛΗΘΖΠ ΘΑΗ ΠΡΖΛ ΚΝΛΑΓΑ 

ΡΔΣΛ. ΛΔΦΟΝ, ζην Θη. 3. – ΑΠΑΛ     ΡΔΚ 1 

9. 

Ξίλαθαο Ξπξαλίρλεπζεο 22 δσλψλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ 

ππξαληρλεπηψλ, ηνπ κφληκνπ Ππζηήκαηνο Ξπξαλίρλεπζεο, 

ζηνλ ρψξν ηνπ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΡΖΟΗΝ ζην πφγεην ηνπ Θη. 

3 . – ΑΠΑΛ     ΡΔΚ. 1 

10. 

Ξίλαθαο Ξπξαλίρλεπζεο 4 δσλψλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ 

ππξαληρλεπηψλ, ηνπ κφληκνπ Ππζηήκαηνο Ξπξαλίρλεπζεο, γηα 

ηηο ρψξνπο ζην ΞΝΓΔΗΝ  ΘΡ. 3 -  ΑΠΑΛ (Ξξψελ Θ.Δ.Θ.)  ΡΔΚ 1 

11. 
Ξίλαθαο Ξπξαλίρλεπζεο 6 δσλψλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ 

ΡΔΚ 1 
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ππξαληρλεπηψλ, ηνπ κφληκνπ Ππζηήκαηνο Ξπξαλίρλεπζεο, 

ζηνλ ρψξν ηηο ΒΗΒΙΗΝΘΖΘΖΠ ζην Θη. 7.     

12. 

Ξίλαθαο Ξπξαλίρλεπζεο (δηεπζπλζηνδνηεκέλνο) 16 δσλψλ θαη 

ησλ αληίζηνηρσλ ππξαληρλεπηψλ, ηνπ κφληκνπ Ππζηήκαηνο 

Ξπξαλίρλεπζεο, ζην Θη. 8 ηηο ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΑΗΚΝΓΝΠΗΑΠ    ΡΔΚ. 1 

13. 

Ξίλαθαο Ξπξαλίρλεπζεο (δηεπζπλζηνδνηεκέλνο) 6 δσλψλ θαη 

ησλ αληίζηνηρσλ ππξαληρλεπηψλ, ηνπ κφληκνπ Ππζηήκαηνο 

Ξπξαλίρλεπζεο, ζηνλ ρψξν  ηηο ΤΣΗΑΡΟΗΘΖΠ ΘΙΗΛΗΘΖΠ 

ΔΛΖΙΗΘΥΛ  ΡΔΚ 1 

14. 

Ξίλαθαο Ξπξαλίρλεπζεο 4 δσλψλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ 

ππξαληρλεπηψλ, ηνπ κφληκνπ Ππζηήκαηνο Ξπξαλίρλεπζεο, 

ζηνλ ρψξν ηηο ΞΙΑΠΡΗΘΖΠ ΣΔΗΟ/ΘΖΠ ΘΙΗΛΗΘΖΠ ΘΑΗ 

ΚΝΛΑΓΑΠ ΔΓΘΑΚΑΡΥΛ, 1νο Νξ. Θη.1 Γπηηθφ     ΡΔΚ 1 

15  

Ξπξαλίρλεπζε ΦΑΟΚΑΘΔΗΝ Ηζφγεην ΑΠΑΛ ήηνη:1 Ξίλαθαο 8 

δσλψλ, 18 Ξπξαληρλεπηέο, 2 θνκβία ΡΔΚ 1 

 

ΞΗΛΑΘΑΠ  2 

 

ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ ΑΡΝΚΑΡΖΠ ΞΟΝΠΒΔΠΖΠ ΡΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ: 

 

Α/Α Ξεξηγξαθή εξγαζίαο 
Κνλάδα 

Κέηξεζεο  
Ξνζφηεηα 

1. 

Ππληήξεζε Ξίλαθα Απηφκαηεο Ξπξφζβεζεο έιεγρνο θαη δχγηζε 

θηαιψλ CO2 45 kg, ηεο ζπζηνηρίαο ησλ  16 θηαιψλ ηνπ κφληκνπ 

Ππζηήκαηνο Ξπξαλίρλεπζεο – Ξπξφζβεζεο ζηνλ ρψξν ηνπ 

ΘΔΛΡΟΗΘΝ ΙΔΒΖΡΝΠΡΑΠΗΝ     ΡΔΚ 1 

2. 

Ππληήξεζε Ξίλαθα Απηφκαηεο Ξπξφζβεζεο έιεγρνο θαη δχγηζε 

θηαιψλ CO2 45 kg, ηεο ζπζηνηρίαο ησλ   θηαιψλ ηνπ κφληκνπ 

Ππζηήκαηνο Ξπξαλίρλεπζεο – Ξπξφζβεζεο ζηνλ ΣΥΟΝ  ΚΔΠΖΠ 

ΡΑΠΖΠ, ηνπ ΞΝΠΡΑΘΚΝ Λν 1 (Θη. Θεληξηθνχ. 

Κεραλνζηαζίνπ),  ΡΔΚ 1 

3. 

Ππληήξεζε Ξίλαθα Απηφκαηεο Ξπξφζβεζεο, έιεγρνο θαη δχγηζε 

θηαιψλ CO2 45 kg, ηεο ζπζηνηρίαο ησλ  4 θηαιψλ ηνπ κφληκνπ 

Ππζηήκαηνο Ξπξαλίρλεπζεο – Ξπξφζβεζεο ζηνλ ρψξν ηνπ 

ΘΑΙΑΚΝ Ζ/Ε 635 KVA ΠΡΝΛ ΞΝΠΡΑΘΚΝ Λν 1 (Θη. 

Θεληξηθνχ. Κεραλνζηαζίνπ),  ΡΔΚ 1 

4. Ππληήξεζε Ξίλαθα Απηφκαηεο Ξπξφζβεζεο έιεγρνο θαη δχγηζε 

θηαιψλ CO2 45 kg, ηεο ζπζηνηρίαο ησλ   θηαιψλ ηνπ κφληκνπ 
ΡΔΚ 1 
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Ππζηήκαηνο Ξπξαλίρλεπζεο – Ξπξφζβεζεο ζηνλ ρψξν ηνπ 

ΞΗΛΑΘΑ ΓΗΑΛΝΚΖΠ ΣΑΚΖΙΖΠ ΡΑΠΖΠ ΠΡΝΛ ΞΝΠΡΑΘΚΝ Λν 1 

(Θη. Θεληξηθνχ. Κεραλνζηαζίνπ)   

5. 

Ππληήξεζε Ξίλαθα Απηφκαηεο Ξπξφζβεζεο, έιεγρνο θαη δχγηζε 

θηαιψλ CO2 45 kg, ηεο ζπζηνηρίαο ησλ  4 θηαιψλ ηνπ κφληκνπ 

Ππζηήκαηνο Ξπξαλίρλεπζεο – Ξπξφζβεζεο ζηνλ ρψξν ηνπ 

ΙΔΒΖΡΝΠΡΑΠΗΝ ΘΡ. 2. ΡΔΚ 1 

6. 

Ππληήξεζε Ξίλαθα Απηφκαηεο Ξπξφζβεζεο, έιεγρνο θαη δχγηζε 

θηαιψλ CO2 45 kg, ηεο ζπζηνηρίαο ησλ  8 θηαιψλ ηνπ κφληκνπ 

Ππζηήκαηνο Ξπξαλίρλεπζεο – Ξπξφζβεζεο ζηνλ ρψξν ηνπ 

ΙΔΒΖΡΝΠΡΑΠΗΝ ΘΡ. 1. ΡΔΚ 1 

7. 

Ππληήξεζε Ξίλαθα Απηφκαηεο Ξπξφζβεζεο, έιεγρνο θαη δχγηζε 

θηαιψλ CO2 45 kg, ηεο ζπζηνηρίαο ησλ  4 θηαιψλ ηνπ κφληκνπ 

Ππζηήκαηνο Ξπξαλίρλεπζεο – Ξπξφζβεζεο ζηνλ ρψξν ηνπ 

ΙΔΒΖΡΝΠΡΑΠΗΝ ΘΡ. 3. ΡΔΚ 1 

8. 

Ππληήξεζε Ξίλαθα Απηφκαηεο Ξπξφζβεζεο έιεγρνο θαη δχγηζε 

θηαιψλ CO2 45 kg, ηεο ζπζηνηρίαο ησλ  3 θηαιψλ ηνπ κφληκνπ 

Ππζηήκαηνο Ξπξαλίρλεπζεο – Ξπξφζβεζεο ζηνλ ρψξν ηνπ 

ΙΔΒΖΡΝΠΡΑΠΗΝ ΘΡ. ΤΣ/ΘΖΠ ΘΙΗΛΗΘΖΠ ΔΦΖΒΥΛ (Θηίξην 

εληφο νηθνπέδνπ ΛΛΘΑ «Ζ ΠΥΡΖΟΗΑ»). ΡΔΚ 1 

9. 

Ππληήξεζε Ξίλαθα Απηφκαηεο Ξπξφζβεζεο, έιεγρνο θαη δχγηζε 

θηαιψλ CO2 45 kg, ηεο ζπζηνηρίαο ησλ  5 θηαιψλ ηνπ κφληκνπ 

Ππζηήκαηνο Ξπξαλίρλεπζεο – Ξπξφζβεζεο ζηνλ ρψξν ηνπ 

COMPUTER ROOM ζην  πφγεην ηνπ ΘΡ.1. ΡΔΚ 1 

10. 

Ππληήξεζε Ξίλαθα Απηφκαηεο Ξπξφζβεζεο 2 δσλψλ θαη ησλ 

αληίζηνηρσλ ππξαληρλεπηψλ, ζπληήξεζε – δχγηζε 1 θηάιεο CO2 

ησλ 45kg, ζηελ ΑΞΝΘΖΘΖ ΝΗΛΝΞΛΔΚΑΡΝΠ ΡΝ 

ΦΑΟΚΑΘΔΗΝ  ΡΔΚ 1 

11. 

Ππληήξεζε Ξίλαθα Απηφκαηεο Ξπξφζβεζεο 2 δσλψλ θαη ησλ 

αληίζηνηρσλ ππξαληρλεπηψλ, ζπληήξεζε – δχγηζε 1 θηάιεο CO2 

ησλ 45kg,ζην Κεραλνζηάζην ηνπ ΑΛΔΙΘΠΡΖΟΑ ΤΣΗΑΡΟΗΘΖΠ 

ΘΙΗΛΗΘΖΠ  ΠΡΖΛ ΑΞΝΘΖΘΖ ΡΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ (Δληφο 

Θεληξηθήο Απνζήθεο).  ΡΔΚ 1 

12 

Ππληήξεζε Ξίλαθα Απηφκαηεο Ξπξφζβεζεο Σ δσλψλ θαη ησλ 

αληίζηνηρσλ ππξαληρλεπηψλ, ζπληήξεζε – δχγηζε  θηαιψλ CO2 

ησλ 45kg,ζηνλ ρψξν ΓΗΑΛΝΚΖΠ ΣΑΚΖΙΖΠ ΡΑΠΖΠ ΡΝ 

ΞΝΠΡΑΘΚΝ ΛΝ.2 (Θηίξην 1 – Γπηηθφ). ΡΔΚ 1 

13  

Ππληήξεζε Ξίλαθα Απηφκαηεο Ξπξφζβεζεο θαη ησλ αληίζηνηρσλ 

ππξαληρλεπηψλ, ζπληήξεζε – δχγηζε  θηαιψλ CO2 ησλ 

45kg,ζηνλ ρψξν ΡΥΛ Κ/Π (ΚΔΠΖ ΡΑΠΖ) ΡΝ ΞΝΠΡΑΘΚΝ 

ΛΝ.2 (Θηίξην 1 – Γπηηθφ). ΡΔΚ 1 
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14 

Ππληήξεζε Ξίλαθα Απηφκαηεο Ξπξφζβεζεο 2 δσλψλ θαη ησλ 

αληίζηνηρσλ ππξαληρλεπηψλ, ζπληήξεζε – δχγηζε 2  θηαιψλ 

CO2 ησλ 45kg,ζηνλ ρψξν ΓΗΑΛΝΚΖΠ ΣΑΚΖΙΖΠ. ΡΑΠΖΠ ΡΝ 

ΘΡΗΟΗΝ 3 – ΑΠΑΛ. ΡΔΚ. 1 

15 

ΘΤ ΑΓ. ΞΑΟΑΠΘΔΖΠ: Φηάιεο INERGEN 17m3 θαηαζθεπήο 

2014, νη νπνίεο απνηεινχλ ηκήκα ηηο εγθαηάζηαζεο ππξφζβεζεο 

ηνπ Θηηξίνπ. Γελ πεξηιακβάλνληαη νη Ξίλαθεο, νη νπνίνη έρνπλ 

αλαηεζεί πξνζθάησο ζε Αλάδνρν Ππληεξεηή κε εηήζηα 

Πχκβαζε. ΡΔΚ 2 ΦΗΑΙΔΠ 

16 ΘΤ ΑΓ. ΞΑΟΑΠΘΔΖΠ: Απηφκαηε Αλαπλεπζηηθή Ππζθεπή 3 lit. ΡΔΚ 3 

17 

Πχζηεκα Απηφκαηεο Ξπξφζβεζεο ΞΝΓΔΗΝ ΣΥΟΝ 

ΠΡΑΘΚΔΠΖΠ ΡΝ ΘΤ ΑΓΗΑΠ ΞΑΟΑΠΘΔΖΠ  

 ΡΔΚ. 1 

                                                             ΑΟΘΟΝ 7 

ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ 
Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ππεχζπλε δήισζε ΡΔΓ ζα ζπληάζζεηαη αλάινγα κε ηε 
λνκηθή κνξθή ησλ ζπκκεηερνπζψλ επηρεηξήζεσλ, απφ έθαζην αξκφδην πξφζσπν 
ή εθπξφζσπν εμνπζηνδνηεκέλν θαηάιιεια γηα ηελ πξάμε απηή (κε πξνζθφκηζε 
αληίζηνηρεο εμνπζηνδφηεζεο),ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 1(αα θαη 1(ββ) ηνπ 
άξζξνπ 73 ηνπΛ.4412/2016. 
 

                                 ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (TEΤΔ) 

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 

Μζροσ Ι: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζαi  και τθ 

διαδικαςία ανάκεςθσ 

Παροχι 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.ΓΕΩΡΓΙΟ ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ] 

- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΗΜΔΗ : [99221992] 

- Σαχυδρομικι διεφκυνςθ / Πόλθ / Σαχ. Κωδικόσ: *Κεζνγείσλ 154, Αζήλα Ρ.Θ. 11527] 

- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: *ΕΛΕΝΗ ΛΑΓΟΤ] 

- Σθλζφωνο: *213 2033935] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: *e.lagou@gna-gennimatas.gr] 

- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): [http://www.gna-

gennimatas.gr] 

 

 

Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
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- Ετιςια  ςυντιρθςθ  και διατιρθςθ  ςε ετοιμότθτα των μζςων  πυρόςβεςθσ  και πυροπροςταςίασ 

του Νοςοκομείου  και των Τποδομϊν  Ψυχικισ Τγείασ  αρμοδιότθτάσ του, με CPV:50413200-5 

- Κωδικόσ ςτο ΚΗΜΔΗ: *19PROC004902640]  

- Η ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : *ΤΠΗΡΕΙΕ] 

- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : *……+ 

- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): 

[34/19] 

 

ΟΛΕ ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ε ΚΑΘΕ ΕΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΣΕΤΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΤΜΠΛΗΡΩΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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                              Μζροσ II: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Στοιχεία αναγνϊριςθσ: 
Απάντθςθ: 

Πλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ 

του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον 

εκνικό αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Σαχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιii : 

Σθλζφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ 

δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι 

ι μεςαία επιχείρθςθiii; 

 

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 *+ Όχι *+ 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 

βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, 

κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο 

κατάλογοiv: 

δ) Η εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα 

τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; 

Εάν όχι: 

Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ 

πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV, 

 

 

 

 

 

 

 

α) *……+ 

 

 

β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 

γ) *……+ 

 

 

 

δ) *+ Ναι *+ Όχι 
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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:  

 

 

 

ε) *+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(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 άλλουσ; 

*+ Ναι *+ Όχι 

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) Προςδιορίςτε 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: Πλθροφορίεσ 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 *……+ 

Σαχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Σθλζφωνο: *……+ 

Ηλ. ταχυδρομείο: *……+ 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία 

ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, 

τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …): 

*……+ 
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Γ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΡΕΩΝ  

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 *+Όχι 

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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Δ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται 

ο οικονομικόσ φορζασ  

(Η παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ 

απαιτοφνται ρθτϊσ από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)  

Υπεργολαβικι ανάκεςθ : Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει 

οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ 

υπό μορφι υπεργολαβίασ; 

*+Ναι *+Όχι 

 

Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποςοςτό 

τθσ ςφμβαςθσ που κα αναλάβουν:  

*…+ 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ 

(κατ' εφαρμογι του άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ 

οικονομικόσ φορζασ  προτίκεται να ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ 

τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ 

ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που 

προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ 

που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα 

με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε υπεργολάβο (ι κατθγορία υπεργολάβων).  
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ 

το άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 

1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ· 

2. δωροδοκία· 

3. απάτθ· 

4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ 

δραςτθριότθτεσ· 

5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ 

τρομοκρατίασ· 

6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων . 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Τπάρχει τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ 

εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι 

οποιουδιποτε προςϊπουv 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 *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 

ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+vi 

Εάν ναι, αναφζρετε : 

α) Ημερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 

προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 

αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ 

καταδίκθσ, 

β) Προςδιορίςτε 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 
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διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 

ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+vii 

ε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο 

οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν 

φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ 

(«αυτοκάθαρση»); 

*+ Ναι *+ Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκανviii: 

*…… + 
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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 

αςφάλιςθσix, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν 

οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ; 

*+ Ναι *+ Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφζρετε:  

α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το ςχετικό ποςό; 

γ)Πωσ 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 

- ε 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 ;x 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΦΟΡΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΑΦΑΛΙΗ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Όχι  

-*+ Ναι *+ Όχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερκοφν 

λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ 

*……+ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Όχι  

-*+ Ναι *+ Όχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Όχι  

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): xi 

*……+*……+*……+ 
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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 δικαίου; 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει 

μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία 

του παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου 

αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»); 

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: *…….............+ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε 

οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ: 

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: 

- Παρακζςτε 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  ςυνζχιςθ τθσ 

επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ 

αυτζσ τισ περιςτάςεισxii  

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

[] Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Ζχει διαπράξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

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

 



 

  

48 

 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν:  

*..........……+ 

Ζχει ςυνάψει ο οικονομικόσ φορζασ 

ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με 

ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

*…...........+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: 

*……+ 

Γνωρίηει ο οικονομικόσ φορζασ τθν φπαρξθ 

τυχόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων  λόγω τθσ 

ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ 

ςφμβαςθσ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

*.........…+ 

Ζχει παράςχει ο οικονομικόσ φορζασ ι 

επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ 

ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα 

φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν 

προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 

ςφμβαςθσ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

*...................…+ 

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι 

επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια 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 *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*….................+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: 
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*……+ 

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 

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;  

*+ Ναι *+ Όχι 

 



 

  

50 

 

  Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 

Όςον 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 

Πλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια 

επιλογισ; 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

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 

εγκατάςταςισxiii
; 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 *+ Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίςτε για ποια πρόκειται και 

δθλϊςτε αν τθ διακζτει ο οικονομικόσ φορζασ:  

* …+ *+ Ναι *+ Όχι 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+ 
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Γ: Σεχνικι 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 αναφοράσxiv, 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 αναφοράσxv, 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 ιδιωτικοφσxvi: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται 

ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι 

ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται 

ςτθν διακιρυξθ):  

*…...........+ 
Περιγραφι ποςά θμερομθνίεσ Παραλιπτεσ 

    
 

2) Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να 

χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό 

προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ 

υπθρεςίεσxvii, ιδίωσ τουσ υπεφκυνουσ για τον 

ζλεγχο τθσ ποιότθτασ: 

τθν 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 

*....……+ 
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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 ελζγχωνxviii όςον αφορά το 

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; 

 

 

 

 

*+ Ναι *+ Όχι 

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) Σο 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 

υπεργολαβίασxix 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 

 

*+ Ναι *+ Όχι 
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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 *+ Όχι 

 

 

(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 

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: 

 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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           Δ: υςτιματα 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 *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

*……+ *……+ 

 

 

 

(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 *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

*……+ *……+ 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Μζροσ VI: Σελικζσ 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 είμαι ςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και 

χωρίσ κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ 

αποδεικτικϊν εγγράφων που αναφζρονταιxx, 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 δωρεάνxxi. 

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): *……+    

 

              

  

          O  ΓΗΝΗΘΖΡΖΠ ΡΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ       

                                                          ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ ΘΔΘΔΟΖΠ                

 

                                                           ΑΘΟΗΒΔΠ ΑΛΡΗΓΟΑΦΝ  

                                                Ζ ΡΚΖΚΑΡΑΟΣΖΠ  ΡΖΠ  ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑΠ   

 

                                                            

H ζπληάμαζα  

 

 

Ν πεχζπλνο ηνπ  Γξ. 

Ξξνκεζεηψλ 

Ζ Ξξντζηακέλε 

Ρκ. Ξξνκεζεηψλ 

 O Ξξντζηάκελνο 

       Νηθ/θήο πνδ\λζεο 

Ζ Ξξντζηακέλε  Γ\θήο  Γηεχζπλζεο 

   Δ. Ιαγνχ  Ξ.Θνπζηνπξήο Γ.Ξαλαγησηνπνχινπ       Η. Ξηιάηεο  Αξγ.Ξαπαρξήζηνπ 
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