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ΑΟΑΘΕΦΡΧΥΑ ΑΤΫΘ ΜΑΙ ΑΟΦΙΜΕΙΞΕΟΡ ΥΧΞΒΑΥΘΥ 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

 

Επωνυμία ΓΕΟΙΜΡ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΔΙΔΧΞΡΦΕΙΫΡΧ 

Αρικμόσ Ϊορολογικοφ Ξθτρϊου (Α.Ϊ.Ξ.) 997162988 

Μωδικόσ θλεκτρονικισ τιμολόγθςθσ  

Φαχυδρομικι διεφκυνςθ 25θσ Ξαΐου 152 

Σόλθ ΔΙΔΧΞΡΦΕΙΫΡ 

Φαχυδρομικόσ Μωδικόσ 68300 

Ϋϊρα ΕΝΝΑΔΑ 

Μωδικόσ ΟUTS EL511 

Φθλζφωνο 2553350329 

Θλεκτρονικό Φαχυδρομείο  e.sarsakidou@1132.syzefxis.gov.gr 
texniki.ypiresia@1132.syzefxis.gov.gr 

 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ Για κζματα Διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ: 
Υαρςακιδου Ελζνθ, Θωμαΐδου Ξαρίκα 
(τθλ.2553350245) 
Οτινοφδθ Ϋρφςα  (τθλ. 2553350329) 
 

Για τεχνικά κζματα:  

Φςιαφοφλθσ Ακαναςιοσ(τθλ.2553350183)  

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) www.did-hosp.gr 

Διεφκυνςθ του προφίλ αγοραςτι ςτο διαδίκτυο (URL  

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι το Γενικό Οοςοκομείο Διδυμοτείχου και ανικει ςτθν   4Θ ΧΓΕΙΡΟΡΞΙΜΘ 
ΣΕΤΙΪΕΤΕΙΑ ΞΑΜΕΔΡΟΙΑΥ - ΘΤΑΜΘΥ . 

   

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ παροχι υπθρεςιϊν υγείασ.  

 

Στοιχεία Επικοινωνίασ  

α) Φα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 
πρόςβαςθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ Σφλθσ (www.promitheus.gov.gr) του ΡΣΥ ΕΥΘΔΘΥ. 

β) Μάκε είδουσ επικοινωνία και ανταλλαγι πλθροφοριϊν πραγματοποιείται μζςω του ΕΥΘΔΘΥ 
Σρομικειεσ και Χπθρεςίεσ (εφεξισ ΕΥΘΔΘΥ), το οποίο είναι προςβάςιμο από τθ Διαδικτυακι Σφλθ 
(www.promitheus.gov.gr) του ΡΣΥ ΕΥΘΔΘΥ. 

γ) Σεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από: 

mailto:e.sarsakidou@1132.syzefxis.gov.gr
mailto:texniki.ypiresia@1132.syzefxis.gov.gr
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τθν προαναφερκείςα Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο (URL): www.promitheus.gov.gr ι ςτο τθλ.:   

2553350245, υπευκυνοι υπάλλθλοι Υαρςακίδου Ελζνθ και Θωμαΐδου Ξαρίκα. 

δ) H θλεκτρονικι επικοινωνία απαιτεί τθν χριςθ εργαλείων και ςυςκευϊν που δεν είναι γενικϊσ 
διακζςιμα. Θ απεριόριςτθ, πλιρθσ, άμεςθ και δωρεάν πρόςβαςθ ςτα εν λόγω εργαλεία και 
ςυςκευζσ είναι δυνατι ςτθν διεφκυνςθ (URL): www.promitheus.gov.gr 

  

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Ρ διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16.  

 

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Ϊορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι θ Σεριφζρεια Ανατολικισ Ξακεδονίασ & Θράκθσ, 
Μωδ. ΥΑ: ΕΣ0311. Θ δαπάνθ για τθν εν ςφμβαςθ βαρφνει τθν με Μ.Α.: 9349, ςχετικι πίςτωςθ του 
προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2022 του Ϊορζα.  

Για τθν παροφςα διαδικαςία ζχει εκδοκεί θ απόφαςθ με αρ. πρωτ.  5027/21.06.2022 
(ΑΔΑΞ.22REQ010791154 ΑΔΑ.6έΗΠ4690Β9-ΜΘΙ) για τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ/ζγκριςθ δζςμευςθσ 
πίςτωςθσ για το οικονομικό ζτοσ 2022 και ζλαβε α/α 319 καταχϊρθςθσ  ςτο μθτρϊο δεςμεφςεων/Βιβλίο 
εγκρίςεων & Εντολϊν Σλθρωμισ του φορζα. 

 

Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από Σιςτϊςεισ του Σρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων (αρικ. 
ενάρικ. ζργου 2021ΕΣ03110032). 

Θ ςφμβαςθ περιλαμβάνεται ςτο υποζργο Οο 1 τθσ Σράξθσ : «Ρρομικεια Ιατροτεχνολογικοφ και 
θλεκτρομθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ για το Γενικό Νοςοκομείο Διδυμοτείχου» θ οποία ζχει ενταχκεί ςτο 
Επιχειρθςιακό Σρόγραμμα «Ανατολικι Μακεδονία - Θράκθ»  με βάςθ τθν απόφαςθ ζνταξθσ με αρ. 
πρωτ. 4137/09.08.2021  τθσ Ειδικισ Χπθρεςίασ Διαχείριςθσ του Ε.Σ. Σεριφζρειασ Ανατολικισ Ξακεδονίασ 
& Θράκθσ και ζχει λάβει κωδικό MIS 5117601. Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι 
Ζνωςθ (Ε.Φ.Σ.Α. -ΕΧΤέΣΑΛΜΡ ΦΑΞΕΙΡ ΣΕΤΙΪΕΤΕΙΑΜΘΥ ΑΟΑΣΦΧΠΘΥ) και από εκνικοφσ πόρουσ μζςω του 
ΣΔΕ. 

1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο  

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι Σρομικεια Ιατροτεχνολογικοφ και θλεκτρομθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ για 
το Γενικό Οοςοκομείο Διδυμοτείχου που αφορά αγορά (με υποχρζωςθ του προμθκευτι για τοποκζτθςθ 
και εγκατάςταςθ όπωσ αυτι αναφζρεται ςτουσ Ειδικοφσ ρουσ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν τθσ 
παροφςασ) των παρακάτω ειδϊν:         

A/A ΕΙΔΡΥ CPV 
ΞΡΟΑΔΑ 

ΞΕΦΤΘΥΘΥ 
ΣΡΥΡ-
ΦΘΦΑ 

ΣΤΡΩΣΡΝΡ-
ΓΙΥΘΕΙΥΑ 
ΔΑΣΑΟΘ 

ΣΝΕΡΟ ΪΣΑ 
24% 

ΣΤΡΩΣΡΝO- 
ΓΙΥΘΕΙΥΑ 

ΔΑΣΑΟΘ ΞΕ 
ΪΣΑ 24% 

ΕΓΓΧΘΥΘ 
ΥΧΞΞΕΦΡ-
ΫΘΥ 2% ΕΣΙ 

ΦΘΥ 
ΣΤΡΩΣΡΝΡ-

ΓΙΥΘΕΙΥΑΥ 
ΔΑΣΑΟΘΥ 

ΣΝΕέΟ ΪΣΑ 

1 ΘΝΕΜΦΤΡΣΑΤΑΓέΓΡ 
ΗΕΧΓΡΥ 270-300 KW 

31121000-0 ΦΕΞ 1 40.322,58 50.000 806,45 

2 ΣΙΟΑΜΑΥ Θ/Η ΫΑΞΘΝΘΥ 31200000-8 ΦΕΞ 1 40.322,58 50.000 806,45 

http://www.promitheus.gov.gr/
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ΦΑΥΘΥ 

3 Θ/Η ΑΧΦΡΞΑΦΘΥ ΕΜΙΟΘΥΘΥ 
ΜΑΙ ΝΕΙΦΡΧΤΓΙΑΥ 
ΕΪΕΔΤΙΜΘΥ ΙΥΫΧΡΥ 

31121000-0 ΦΕΞ 1 8.064,52 10.000 161,29 

4 ΣΤΡΞΘΘΕΙΑ ΜΑΙ 
ΕΓΜΑΦΑΥΦΑΥΘ άΧΜΦΙΜΡΧ 
ΞΘΫΑΟΘΞΑΦΡΥ (CHILLER) 
440 KW 

42500000-1 ΦΕΞ 1 56.451,61 70.000 1.129,03 

5 ΣΧΤΓΡΥ άΧΠΘΥ 31140000-9 ΦΕΞ 1 12.096,77 15.000 241,94 

6 ΧΣΡΥΦΑΘΞΡΙ ΙΑΦΤΙΜέΟ 
ΑΕΤΙέΟ 

24111500-0 ΦΕΞ 15 30.645,16 38.000 612,90 

7 ΦΘΝΕΪέΟΙΜΡ ΜΕΟΦΤΡ 32552310-3 ΦΕΞ 1 48.387,10 60.000 967,74 

8 ΘΧΤΕΥ ΣΧΤΑΟΦΡΫΕΥ 35111000-5  ΦΕΞ 50 56.451,61 70.000 1.129,03 

9 ΕΠΡΣΝΙΥΞΡΥ 
ΣΧΤΑΟΙΫΟΕΧΥΘΥ 

35111000-5  ΦΕΞ 4 40.322,58 50.000 806,45 

10 ΥΧΓΜΤΡΦΘΞΑ 
ΑΦΞΡΝΕΒΘΦΑ/ΓΕΟΟΘΦΤΙΑΥ 
ΪΙΝΦΤέΟ ΜΑΘΑΤΡΧ ΑΦΞΡΧ 
ΜΑΙ ΔΙΜΦΧΡΧ 

42163000-9 ΦΕΞ 1 24.193,55 30.000 483,87 

11 ΜΝΙΞΑΦΙΥΦΙΜΕΥ ΞΡΟΑΔΕΥ  
45.000-50.000 BTU 

42512000-8 ΦΕΞ 14 33.870,97 42.000 677,42 

12 ΧΣΕΤΘΫΡΦΡΞΡΓΤΑΪΡΥ 
ΜΑΤΔΙΡΝΡΓΙΜΘΥ ΫΤΘΥΘΥ 

33112100-9 ΦΕΞ 1 40.322,58 50.000 806,45 

13 ΦΕΥΦ ΜΡΣέΥΕέΥ 33123000-8 ΦΕΞ 1 25.000,00 31.000 500,00 

14 ΜΕΟΦΤΙΜΡΥ ΥΦΑΘΞΡΥ ΞΕ 
ΕΠΙ ΞΡΟΙΦΡΤ 

33123210-3 ΦΕΞ 1 52.419,35 65.000 1.048,39 

15 ΣΝΧΟΦΘΤΙΡ 
ΑΣΡΝΧΞΑΟΥΘΥ 
ΕΟΔΡΥΜΡΣΙέΟ 

33191000-5 ΦΕΞ 1 24.193,55 30.000 483,87 

16 ΒΡΡΞ (ΓΧΟΑΙΜΡΝΡΓΙΜΡ-
ΡΧΤΡΝΡΓΙΜΡ) ΘΝΕΜΦΤΙΜΡ 

33192210-7 ΦΕΞ 1 12.096,77 15.000 241,94 

17 ΡΧΤΡΝΡΓΙΜΡΥ ΣΧΤΓΡΥ 
ΣΝΘΤΘΥ 

33125000-2 ΦΕΞ 1 96.774,19 120.000 1.935,48 

18. ΕΠΡΣΝΙΥΞΡΥ ΞΑΓΕΙΤΕΙέΟ 
(ΣέΥ ΑΟΑΪΕΤΡΟΦΑΙ  
ΣΑΤΑΜΑΦέ) 

42200000-8 ΥΕΦ ΥΕΦ 
ΣέΥ 

ΑΟΑΪΕΤΡΟΦΑΙ 
ΣΑΤΑΜΑΦέ 

ΣέΥ 
ΑΟΑΪΕΤΡΟΦΑΙ 

ΣΑΤΑΜΑΦέ 

ΣέΥ 
ΑΟΑΪΕΤΡΟΦΑΙ 

ΣΑΤΑΜΑΦέ 

18.1 

Θλεκτρικόσ φοφρνοσ 
κυκλοκερμικόσ, 
ανοξείδωτοσ, δφο (2) 
ορόφων χωρθτικότθτασ ≥ 
ζξι (6) ταψιϊν μεγζκουσ 
60x40cm, με ςτόφα 
φοφρνου ςτο κάτω μζροσ 
χωρθτικότθτασ ≥ τεςςάρων 
(4) ταψιϊν μεγζκουσ 
60x40cm 

42214100-0 ΦΕΞ 1 4.435,48 5.500 88,71 

18.2 

Θλεκτρικόσ φοφρνοσ 
ςτατικόσ (με αντιςτάςεισ), 
ανοξείδωτοσ, δφο (2) 
ορόφων χωρθτικότθτασ ≥ 
δφο (2) ταψιϊν μεγζκουσ 
60x40cm, με ςτόφα 
φοφρνου ςτο κάτω μζροσ 
χωρθτικότθτασ ≥ τεςςάρων 
(4) ταψιϊν μεγζκουσ 
60x40cm 

42214100-0 ΦΕΞ 1 2.822,58 3.500 56,45 
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18.3 

Θλεκτρικι επαγγελματικι 
κουηίνα ανοξείδωτθ,  
τεςςάρων (4) εςτιϊν 
(30x30cm) με φοφρνο, 
ςυνολικισ ιςχφοσ ~17kW 

42214100-0 ΦΕΞ 2 3.427,42 4.250 68,55 

18.4 

Βραςτιρασ ατμοφ, 
ανοξείδωτοσ,  εμμζςου 
κερμάνςεωσ, 
χωρθτικότθτασ ≥ 100lit, 
πίεςθ ατμοφ λειτουργίασ 
0,5bar 

42215000-6 ΦΕΞ 2 6.451,61 8.000 129,03 

18.5 

Βραςτιρασ θλεκτρικόσ, 
ανοξείδωτοσ,  εμμζςου 
κερμάνςεωσ, 
χωρθτικότθτασ ≥ 100lit, 
ιςχφοσ ~16kW 

42215000-6 ΦΕΞ 1 3.629,03 4.500 72,58 

18.6 

Υυςτοιχία τεςςάρων 
βραςτιρων ατμοφ ςε 
πάγκο, ανοξείδωτων, 
ανατρεπόμενων, 
χωρθτικότθτασ 3x50lit + 
1x40lit 

42215000-6 ΦΕΞ 1 8.064,52 10.000 161,29 

18.7 

Θλεκτρικό μίξερ χειρόσ, 
ραβδομπλζντερ, 
επαγγελματικό, ανοξείδωτθ 
λεπίδα, απόδοςθ ≥ 30lit, 
ιςχφσ ≥ 300W 

42215200-8 ΦΕΞ 1 403,23 500 8,06 

18.8 

Θλεκτρικό τθγάνι 
ανατρεπόμενο, ανοξείδωτο, 
χωρθτικότθτασ  ≥ 70 lit, 
ιςχφοσ ~12kW 

42215200-8 ΦΕΞ 1 3.629,03 4.500 72,58 

18.9 
Ηυμωτιριο, ανοξείδωτο, με 
αποςπϊμενο κάδο, 
χωρθτικότθτασ 20lit 

42215200-8 ΦΕΞ 1 806,45 1.000 16,13 

18.10 
Αποφλοιωτισ πατάτασ, 
ανοξείδωτοσ, επιδαπζδιοσ, 
χωρθτικότθτασ ≥ 15lit 

42215200-8 ΦΕΞ 1 1.209,68 1.500 24,19 

18.11 

Θλεκτρικι μθχανι κοπισ 
αλλαντικϊν και τυριϊν, 
ανοξείδωτοσ δίςκοσ κοπισ, 
μεταβλθτό πλάτοσ κοπισ 
(~1-15mm) 

42215100-7 ΦΕΞ 1 120,97 150 2,42 

18.12 
Ξθχανι κοπισ ψωμιοφ, 
ανοξείδωτθ, επιδαπζδια, 
πάχοσ φζτασ 16mm 

42215110-0 ΦΕΞ 1 1.209,68 1.500 24,19 

18.13 

άυγείο κάλαμοσ 
ανοξείδωτοσ, ςυντιρθςθσ 
και κατάψυξθσ, πόρτεσ ≥ 
τρεισ (3), ανεξάρτθτθσ 
ψφξθσ, θ μία (1) μόνο να 
είναι κατάψυξθσ, 
χωρθτικότθτασ ≥ 1400 lit 

42513000-5 ΦΕΞ 1 2.822,58 3.500 56,45 

18.14 
άυγείο ςυντιρθςθσ, 
ενεργειακισ κατθγορίασ ≥ 
Α++, χωρθτικότθτασ ≥ 300lit 

42513000-5 ΦΕΞ 1 564,52 700 11,29 

18.15 
Ματαιωνιςτιρασ 
επιτραπζηιοσ με δφο 
παροχζσ και βρφςθ 

42130000-9 ΦΕΞ 1 322,58 400 6,45 
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18.16 

Σλυντιριο επαγγελματικοφ 
τφπου ςκευϊν- πιάτων-
ποτθριϊν, επίςθσ να 
δζχεται δίςκουσ 
διαςτάςεων 53χ32 cm 

42959000-3 ΦΕΞ 4 8.467,74 10.500 169,35 

 

Φα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτουσ κωδικοφσ του Μοινοφ Νεξιλογίου δθμοςίων ςυμβάςεων 
(CPV)όπωσ αναφζρονται ςτον παραπάνω πίνακα. 

Ρροςφορζσ υποβάλλονται για ζνα ι περιςςότερα ι όλα τα είδθ του παραπάνω πίνακα ςτο ςφνολο τθσ 
αντίςτοιχθσ προκθρυχκείςασ ποςότθτασ αυτϊν. Ρροςφορζσ για μζροσ τθσ προκθρυχκείςασ ποςότθτασ 
κάκε είδουσ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

 

Θ ςυνολικι εκτιμϊμενθ αξία  τθσ/των ςφμβαςθσ/ςυμβάςεων ανζρχεται ςτο ποςό των 690.322,58€ μθ 
ςυμπεριλαμβανομζνου ΪΣΑ 24 % (εκτιμϊμενθ αξία ςυμπεριλαμβανομζνου ΪΣΑ: € 856.000,00€). 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε  90 θμζρεσ και 3ζτθ για τθν καλι λειτουργία του εξοπλιςμοφ 

Αναλυτικι περιγραφι και τεχνικζσ προδιαγραφζσ του φυςικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο 
ΡΑΑΤΘΜΑ Ι  τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

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

1.4 Θεζκηθό πιαίζην  

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπονται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ 
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ: 

 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δθμόςιεσ Υυμβάςεισ Ζργων, Σρομθκειϊν και Χπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 
Ρδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Μράτοσ: οργάνωςθ, λειτουργία & διαφάνεια τθσ Μυβζρνθςθσ, των 
κυβερνθτικϊν οργάνων & τθσ κεντρικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ» και ιδίωσ του άρκρου 37  

 του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίασ για το Ελεγκτικό Υυνζδριο, ολοκλθρωμζνο 
νομοκετικό πλαίςιο για τον προςυμβατικό ζλεγχο, τροποποιιςεισ ςτον Μϊδικα Οόμων για το Ελεγκτικό 
Υυνζδριο, διατάξεισ για τθν αποτελεςματικι απονομι τθσ δικαιοςφνθσ και άλλεσ διατάξεισ» και ιδίωσ 
των άρκρων 324-337 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Υφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Υυμβάςεων και Μεντρικοφ 
Θλεκτρονικοφ Ξθτρϊου Δθμοςίων Υυμβάςεων…»,  

 του άρκρου 4 του π.δ. 118/07 (Α’ 150) «Κανόνεσ δθμοςιότθτασ» 

 του άρκρου 5 τθσ απόφαςθσ με αρικμ. 11389/1993 (Βϋ 185) του Χπουργοφ Εςωτερικϊν  

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Ματαχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και 
τοπικό Φφπο και άλλεσ διατάξεισ»,   

 του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µεταςχθµατιςµοί και εναρµόνιςθ του νοµοκετικοφ πλαιςίου µε τισ 
διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υµβουλίου τθσ 16θσ 
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Απριλίου 2014 για τθν ζκδοςθ θλεκτρονικϊν τιµολογίων ςτο πλαίςιο δθµόςιων ςυµβάςεων και λοιπζσ 
διατάξεισ» 

 του ν. 3310/2005 (Α’ 30) «Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι 
καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων», του π.δ/τοσ 82/1996 (Α’ 66) 
«Ονομαςτικοποίθςθ  μετοχϊν Ελλθνικϊν Ανωνφμων Εταιρειϊν που μετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ 
ανάλθψθσ ζργων ι προμθκειϊν του Δθμοςίου ι των νομικϊν προςϊπων του ευρφτερου δθμόςιου 
τομζα», τθσ κοινισ απόφαςθσ των Χπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) 
ςχετικά με τα «Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του ν.3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με 
το ν.3414/2005», κακϊσ και των υπουργικϊν αποφάςεων, οι οποίεσ εκδίδονται, κατ’ εξουςιοδότθςθ  
του άρκρου 65 του ν. 4172/2013 (Α’167) για τον κακοριςμό: α) των μθ «ςυνεργάςιμων φορολογικά» 
κρατϊν και β) των κρατϊν με «προνομιακό φορολογικό κακεςτϊσ».  

 του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ προδικαςτικϊν προςφυγϊν ενϊπιων τθσ Α.Ε.Π.Π.» 

 τθσ υπ' αρικμ. 57654/22.05.2017 Απόφαςθσ του Χπουργοφ Ρικονομίασ και Ανάπτυξθσ με κζμα : 
“Ρφκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου 
Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ)” (Β’ 1781)  

 τθσ υπϋαρικμ. 64233/08.06.2021 (Βϋ2453/ 09.06.2021) Μοινισ Απόφαςθσ των Χπουργϊν Ανάπτυξθσ και 
Επενδφςεων  και άθφιακισ Διακυβζρνθςθσ με κζμα «Ρυκμίςεισ τεχνικϊν ηθτθμάτων που αφοροφν τθν 
ανάκεςθ των Δθμοςίων υμβάςεων Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν με χριςθ των επιμζρουσ εργαλείων 
και διαδικαςιϊν του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (ΕΗΔΗ)» 

  τθσ αρικμ. Κ.Τ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονικι Σιμολόγθςθ ςτο πλαίςιο των 
Δθμόςιων υμβάςεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Αϋ44) 

 τθσ αρικμ. 63446/2021 Κ.Τ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Κακοριςμόσ Εκνικοφ Μορφότυπου θλεκτρονικοφ 
τιμολογίου ςτο πλαίςιο των Δθμοςίων υμβάςεων». 

 *Άλλο κεςμικό πλαίςιο+ 

 του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκςυγχρονιςμόσ τθσ 
Επιμελθτθριακισ Νομοκεςίασ» 

 του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδφω ςτθν Ελλάδα και άλλεσ διατάξεισ» και ιδίωσ  των άρκρων 85 επ. 

 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 
2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» 

 του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ» 

 τθσ παρ. Η του Ο. 4152/2013 (Α’ 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 
16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ», 

 του ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν 
παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο 
ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ»  

 του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψθφιακι Διακυβζρνθςθ (Ενςωμάτωςθ ςτθν Ελλθνικι Νομοκεςία τθσ 
Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/2102 και τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικζσ Επικοινωνίεσ (Ενςωμάτωςθ 
ςτο Ελλθνικό Δίκαιο τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2018/1972 και άλλεσ διατάξεισ»,  
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 του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και 
ςτοιχεία»,  

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ»,  

 του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ»  και ιδίωσ 
των άρκρων 1,2, 7, 11 και 13 ζωσ 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα»,  

 του Μανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του ΕΜ και του Υυμβουλίου, τθσ 27θσ Απριλίου 2016, για τθν προςταςία 
των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και για τθν 
ελεφκερθ κυκλοφορία των δεδομζνων αυτϊν και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 95/46/ΕΜ (Γενικόσ 
Μανονιςμόσ για τθν Σροςταςία Δεδομζνων) (Μείμενο που παρουςιάηει ενδιαφζρον για τον ΕΡΫ) OJ L 
119,  

 του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχι Προςταςίασ Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτιρα, μζτρα εφαρμογισ 
του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 
2016 για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ δεδομζνων προςωπικοφ 
χαρακτιρα και ενςωμάτωςθ ςτθν εκνικι νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 και άλλεσ διατάξεισ», 

 του ν.4912/2022 (A’ 59) «Ενιαία Αρχι Δθμοςίων Υυμβάςεων και άλλεσ διατάξεισ του Χπουργείου 
Δικαιοςφνθσ», 

 Φων ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που 
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ, κακϊσ και του 
ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ 
δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται 
ρθτά παραπάνω. 

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ  

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 01.08.2022 και ϊρα 14:30 

Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ του Εκνικοφ Υυςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμόςιων Υυμβάςεων 
(ΕΥΘΔΘΥ) Σρομικειεσ και Χπθρεςίεσ του  ΡΣΥ ΕΥΘΔΘΥ (Διαδικτυακι Σφλθ www.promitheus.gov.gr)  

1.6 Γεκνζηόηεηα 

Α. Δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

Σροκιρυξθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απεςτάλθ με θλεκτρονικά μζςα για δθμοςίευςθ ςτισ  22.06.2022 
ςτθν Χπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Αρικμ. Σροκιρυξθσ  ςτθν ΕΕ.:2022/S 121-343341 

Β. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο  

Θ προκιρυξθ και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτο Μεντρικό Θλεκτρονικό 
Ξθτρϊο Δθμοςίων Υυμβάςεων (ΜΘΞΔΘΥ), http://www.eprocurement.gov.gr με ΑΔΑΞ:22PROC010821515 
ςτισ 27.06.2022 

Φα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτθ ςχετικι θλεκτρονικι 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτο ΕΥΘΔΘΥ, θ οποία ζλαβε τουσ παρακάτω Υυςτθμικοφσ 
Αρικμοφσ και αναρτικθκαν ςτθ Διαδικτυακι Σφλθ (www.promitheus.gov.gr) του ΡΣΥ ΕΥΘΔΘΥ.  

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
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A/A ΚΑΤΘΓΟΙΑ ΜΘΧΑΝΘΜΑ 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ. 

1 ΘΝΕΜΦΤΡΝΡΓΙΜΡΥ ΕΠΡΣΝΙΥΞΡΥ ΘΝΕΜΦΤΡΣΑΤΑΓέΓΡ ΗΕΧΓΡΥ 270-300 KW 162059 

ΣΙΟΑΜΑΥ Θ/Η ΫΑΞΘΝΘΥ ΦΑΥΘΥ 

Θ/Η ΑΧΦΡΞΑΦΘΥ ΕΜΙΟΘΥΘΥ ΜΑΙ ΝΕΙΦΡΧΤΓΙΑΥ 
ΕΪΕΔΤΙΜΘΥ ΙΥΫΧΡΥ 

2 ΕΠΡΣΝΙΥΞΡΥ άΧΠΘΥ ΣΤΡΞΘΘΕΙΑ ΜΑΙ ΕΓΜΑΦΑΥΦΑΥΘ άΧΜΦΙΜΡΧ 
ΞΘΫΑΟΘΞΑΦΡΥ (CHILLER) 440 KW 

162166 

ΣΧΤΓΡΥ άΧΠΘΥ 

ΜΝΙΞΑΦΙΥΦΙΜΕΥ ΞΡΟΑΔΕΥ  45.000-50.000 BTU 

3 ΞΘΫΑΟΡΝΡΓΙΜΡΥ ΕΠΡΣΝΙΥΞΡΥ ΧΣΡΥΦΑΘΞΡΙ ΙΑΦΤΙΜέΟ ΑΕΤΙέΟ 122180 

ΦΘΝΕΪέΟΙΜΡ ΜΕΟΦΤΡ 

ΥΧΓΜΤΡΦΘΞΑ ΑΦΞΡΝΕΒΘΦΑ/ΓΕΟΟΘΦΤΙΑΥ 
ΪΙΝΦΤέΟ ΜΑΘΑΤΡΧ ΑΦΞΡΧ ΜΑΙ ΔΙΜΦΧΡΧ 

ΕΠΡΣΝΙΥΞΡΥ ΞΑΓΕΙΤΕΙέΟ (ΣέΥ ΑΟΑΪΕΤΡΟΦΑΙ 
ΥΦΡΟ ΣΙΟΑΜΑ ΦΘΥ ΣΑΤΑΓΤΑΪΡΧ 1.3) 

4 ΕΠΡΣΝΙΥΞΡΥ ΣΧΤΑΥΪΑΝΕΙΑΥ  ΘΧΤΕΥ ΣΧΤΑΟΦΡΫΕΥ 162183 

ΕΠΡΣΝΙΥΞΡΥ ΣΧΤΑΟΙΫΟΕΧΥΘΥ 

5 ΙΑΦΤΡΦΕΫΟΡΝΡΓΙΜΡΥ 
ΕΠΡΣΝΙΥΞΡΥ 

ΧΣΕΤΘΫΡΦΡΞΡΓΤΑΪΡΥ ΜΑΤΔΙΡΝΡΓΙΜΘΥ ΫΤΘΥΘΥ 162188 

ΦΕΥΦ ΜΡΣέΥΕέΥ 

ΜΕΟΦΤΙΜΡΥ ΥΦΑΘΞΡΥ ΞΕ ΕΠΙ ΞΡΟΙΦΡΤ 

ΣΝΧΟΦΘΤΙΡ ΑΣΡΝΧΞΑΟΥΘΥ ΕΟΔΡΥΜΡΣΙέΟ 

ΒΡΡΞ (ΓΧΟΑΙΜΡΝΡΓΙΜΡ-ΡΧΤΡΝΡΓΙΜΡ) ΘΝΕΜΦΤΙΜΡ 

ΡΧΤΡΝΡΓΙΜΡΥ ΣΧΤΓΡΥ ΣΝΘΤΘΥ 

 

Σερίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Φφπο, ςφμφωνα με το άρκρο 66 του 
Ο. 4412/2016 και  ςυγκεκριμζνα  ςε τρεισ  (3)  εφθμερίδεσ  του Οομοφ Ζβρου, δφο  θμεριςιεσ («ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

ΘΡΑΚΗ» και «Η ΓΝΩΜΗ») και μία εβδομαδιαία (ΜΕΘΟΡΙΟΣ)  ςτισ  29.06.2022. 

 

Σερίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ (ιςτ) τθσ παραγράφου 3 του 
άρκρου 76 του Ο.4727/2020, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 
(ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΔΙΑΧΓΕΙΑ).   

Θ διακιρυξθ κα καταχωρθκεί ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ 
διεφκυνςθ(URL): http://www.did-hosp.gr. 

 

Γ. Ζξοδα δθμοςιεφςεων 

Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό τφπο βαρφνει τισ προμθκεφτριεσ εταιρείεσ. 

 

1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο  

Ρι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.did-hosp.gr/
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α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν,  τισ 
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και 
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ 
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ 
απαρικμοφνται ςτο Σαράρτθμα Ϋ του Σροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω 
υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων 
ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ 
και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ  

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που 
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 
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2. ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 

Φα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ  είναι τα ακόλουκα: 

 θ με αρ. 2022/S 121-343341 Σροκιρυξθ τθσ Υφμβαςθσ (ΑΔΑΞ:22PROC010821515), όπωσ αυτι 
ζχει δθμοςιευτεί ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ  

 θ παροφςα Διακιρυξθ  με τα Σαραρτιματα που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ  

 το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Υφμβαςθσ *ΕΕΕΥ+ 

 οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ 
ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά 

 το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ με τα Σαραρτιματά τθσ  

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο 

λεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και 
όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ 
πλατφόρμασ του Εκνικοφ Υυςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Υυμβάςεων (ΕΥΘΔΘΥ), θ οποία είναι 
προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr.   

2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

   Φα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά,  το αργότερο  το αργότερο 10 
θμερολογιακζσ θμζρεσ  πριν  τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται 
αντίςτοιχα, ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ, ςτθ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ 
ςτθν πλατφόρμα του ΕΥΘΔΘΥ, θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ Σφλθσ 
(www.promitheus.gov.gr). Αιτιματα παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων  
υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ  ςτο ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που 
διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και 

απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτθμάτων είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο. 
Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που είτε υποβάλλονται με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που 
τα ςυνοδεφει δεν είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται.  
 
   Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι 
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν 
για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα 
ζγκαιρα, δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν 
παραλαβι των προςφορϊν,  

β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν ι των αλλαγϊν. 

 

ταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία 
κατάλλθλων προςφορϊν, θ παράταςθ τθσ προκεςμίασ εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ.  

http://www.promitheus.gov.gr/
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Φροποποίθςθ των όρων τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ (πχ αλλαγι/μετάκεςθ τθσ καταλθκτικισ 
θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν κακϊσ και ςθμαντικζσ αλλαγζσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ, 
ςφμφωνα με τθν προθγοφμενθ παράγραφο) δθμοςιεφεται ςτθν ΕΕΕΕ (με το τυποποιθμζνο ζντυπο 
«Διορκωτικό») και ςτο ΜΘΞΔΘΥ. 

2.1.4 Γιώζζα 

Φα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. (Άρκρο 53, παρ.3 του Ο. 4412/2016). 
Υε περίπτωςθ αςυμφωνίασ μεταξφ των τμθμάτων των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ που ζχουν ςυνταχκεί ςε 
περιςςότερεσ γλϊςςεσ, επικρατεί θ ελλθνικι ζκδοςθ 

Φυχόν προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Ρι προςφορζσ, τα  ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςε αυτζσ, κακϊσ και τα αποδεικτικά ζγγραφα ςχετικά 
με τθ μθ φπαρξθ λόγου αποκλειςμοφ και τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ ςυντάςςονται 
ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  

Φα αλλοδαπά δθμόςια και ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα 
επικυρωμζνθ, είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από 
πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο.  

Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα, εταιρικά ι μθ, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, 
δθλαδι ζντυπα με αμιγϊσ τεχνικά χαρακτθριςτικά, όπωσ αρικμοφσ, αποδόςεισ ςε διεκνείσ μονάδεσ, 
μακθματικοφσ τφπουσ και ςχζδια, που είναι δυνατόν να διαβαςτοφν ςε κάκε γλϊςςα και δεν είναι 
απαραίτθτθ θ μετάφραςθ τουσ, μποροφν να υποβάλλονται ςε άλλθ γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από 
μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι.  

Μάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα 
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

2.1.5 Δγγπήζεηο 

Ρι εγγυθτικζσ επιςτολζσ Συμμετοχισ (παρ.2.2.2), Καλισ Εκτζλεςθσ (παρ. 4.1) (ςυνθμμζνα Υποδείγματα 
του Ραραρτιματοσ V τθσ παροφςασ διακιρυξθσ) εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα ι χρθματοδοτικά 
ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 
14 του ν. 4364/ 2016 (Αϋ13) που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ 
Ρικονομικοφ Ϋϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΥΔΥ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το 
δικαίωμα αυτό. Ξποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Φ.Ξ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του 
Φαμείου Σαρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν 
ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Φαμείο Σαρακατακθκϊν και 
Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ 
λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

Ρι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ 
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου. 

Ρι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) 
τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το 
ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Ϊ.Ξ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ 
φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω 
για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ),  η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο 
δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ 
κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα 
ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ  και τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, κ) τθν θμερομθνία 
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λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να 
καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ 
ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ 
και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.  

Θ περ. αα’ του προθγοφμενου εδαφίου ηϋ δεν εφαρμόηεται για τισ εγγυιςεισ που παρζχονται με 
γραμμάτιο του Φαμείου Σαρακατακθκϊν και Δανείων. 

Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει 
τθν εγκυρότθτά τουσ. 

2.1.6 Πξνζηαζία Πξνζσπηθώλ Γεδνκέλσλ 

Θ ανακζτουςα αρχι ενθμερϊνει το φυςικό πρόςωπο που υπογράφει τθν προςφορά ωσ Σροςφζρων ι ωσ 
Οόμιμοσ Εκπρόςωποσ Σροςφζροντοσ, ότι θ ίδια ι και τρίτοι, κατ’ εντολι και για λογαριαςμό τθσ, κα 
επεξεργάηονται προςωπικά δεδομζνα που περιζχονται ςτουσ φακζλουσ τθσ προςφοράσ και τα 
αποδεικτικά μζςα τα οποία υποβάλλονται ςε αυτιν, ςτο πλαίςιο του παρόντοσ Διαγωνιςμοφ, για το ςκοπό 
τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν και τθσ ενθμζρωςθσ ζτερων ςυμμετεχόντων ςε αυτόν, λαμβάνοντασ 
κάκε εφλογο μζτρο για τθ διαςφάλιςθ του απόρρθτου και τθσ αςφάλειασ τθσ επεξεργαςίασ των 
δεδομζνων και τθσ προςταςίασ τουσ από κάκε μορφισ ακζμιτθ επεξεργαςία, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 
τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ περί προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων, κατά τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα 
ςτθν αναλυτικι ενθμζρωςθ που επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα. 

2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο 

2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο  

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά 
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Ρικονομικοφ Ϋϊρου (Ε.Ρ.Ϋ.), 

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΥΔΥ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Σαραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν 
Ζνωςθ Σροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Υυμφωνίασ, κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

Υτο βακμό που καλφπτονται από τα Σαραρτιματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του 
ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Σροςαρτιματοσ I τθσ ΥΔΥ, κακϊσ και τισ λοιπζσ διεκνείσ ςυμφωνίεσ από τισ οποίεσ 
δεςμεφεται θ Ζνωςθ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ 
οικονομικοφσ φορείσ των χωρϊν που ζχουν υπογράψει τισ εν λόγω ςυμφωνίεσ μεταχείριςθ εξίςου ευνοϊκι 
με αυτιν που επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ οικονομικοφσ φορείσ τθσ 
Ζνωςθσ. 

2. Ρικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ. Ρι ενϊςεισ οικονομικϊν 
φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβλθκοφν 
ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. Θ ανακζτουςα αρχι  μπορεί να απαιτιςει από 
τισ ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι, εφόςον τουσ ανατεκεί θ 
ςφμβαςθ. 
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 3. Υτισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται 
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρων. 

2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο 

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από 
τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ), εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, που 
ανζρχεται ςε ποςό ίςο με το ποςοςτό 2% επί τθσ προχπολογιςκείςασ πίςτωςθσ του ςυνόλου των ειδϊν 
για τα οποία υποβάλλεται θ προςφορά μθ ςυμπεριλαμβανομζνου ΪΣΑ. Φα ακριβι ποςά ανά είδοσ 
αναφζρονται ςτον πίνακα τθσ παραγράφου 1.3.  

Υτθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ 
εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου 
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ (άρκρο 2.4.5 τθσ παροφςασ), ιτοι μζχρι 01.09.2023 άλλωσ θ προςφορά 
απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να 
παρατείνει, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 

Ρι πρωτότυπεσ εγγυιςεισ ςυμμετοχισ, πλθν των εγγυιςεων που εκδίδονται θλεκτρονικά, προςκομίηονται, 
ςε κλειςτό φάκελο με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, το αργότερο πριν τθν θμερομθνία και ϊρα 
αποςφράγιςθσ των προςφορϊν που ορίηεται ςτθν παρ. 3.1 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά 
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, μετά από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ 

2.2.2.2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ 
εκτζλεςθσ.  

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα 
ςτο άρκρο 72 του Ο. 4412/2016. 

2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει εάν ο προςφζρων: α) αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ 
διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, β) παρζχει, εν γνϊςει του, ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3 ζωσ 2.2.8, γ) δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα 
δικαιολογθτικά (παράγραφοι 2.2.9 και 3.2), δ) δεν προςζλκει εγκαίρωσ για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, 
ε) υποβάλει μθ κατάλλθλθ προςφορά, με τθν ζννοια τθσ περ. 46 τθσ παρ. 1 του άρκρου 2 του ν. 
4412/2016, ςτ) δεν ανταποκρικεί ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ να εξθγιςει τθν τιμι ι 
το κόςτοσ τθσ προςφοράσ του εντόσ τθσ τεκείςασ προκεςμίασ και θ προςφορά του απορριφκεί, η) ςτισ 
περιπτϊςεισ των παρ. 3, 4 και 5 του άρκρου 103 του ν. 4412/2016, περί πρόςκλθςθσ για υποβολι 
δικαιολογθτικϊν από τον προςωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, 
ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 3.2 και 3.4 τθσ παροφςασ, διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν ςτο 
ΕΕΕΥ είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ότι ζχουν υποβλθκεί πλαςτά αποδεικτικά ςτοιχεία, ι αν, από τα 
παραπάνω δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφεται θ μθ 
ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 ι θ πλιρωςθ μιασ ι περιςςότερων από τισ 
απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ. 

2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ  

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) προςφζρων 
οικονομικόσ φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι 
νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι 
περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ: 

2.2.3.1.  ταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζνα από τα ακόλουκα 
εγκλιματα:  
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α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2008/841/ΔΕΧ του Υυμβουλίου τθσ 24θσ Ρκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42), και τα εγκλιματα του άρκρου 187 του Σοινικοφ Μϊδικα 
(εγκλθματικι οργάνωςθ), 

β) ενεργθτικι δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ 
δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Μοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ 
Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παρ. 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΧ 
του Υυμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 
192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα, και τα 
εγκλιματα των άρκρων 159Α (δωροδοκία πολιτικϊν προςϊπων), 236 (δωροδοκία υπαλλιλου), 237 παρ. 
2-4 (δωροδοκία δικαςτικϊν λειτουργϊν), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροισ – μεςάηοντεσ), 396 παρ. 2 
(δωροδοκία ςτον ιδιωτικό τομζα) του Σοινικοφ Μϊδικα, 

γ) απάτθ εισ βάροσ των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ζνωςθσ, κατά τθν ζννοια των άρκρων 3 και 4 τθσ 
Ρδθγίασ (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου και του Υυμβουλίου τθσ 5θσ Ιουλίου 2017 ςχετικά 
με τθν καταπολζμθςθ, μζςω του ποινικοφ δικαίου, τθσ απάτθσ εισ βάροσ των οικονομικϊν ςυμφερόντων 
τθσ Ζνωςθσ (L 198/28.07.2017) και τα εγκλιματα των άρκρων 159Α (δωροδοκία πολιτικϊν προςϊπων), 
216 (πλαςτογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλιλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαςτικϊν λειτουργϊν), 242 
(ψευδισ βεβαίωςθ, νόκευςθ κ.λπ.) 374 (διακεκριμζνθ κλοπι), 375 (υπεξαίρεςθ), 386 (απάτθ), 386Α 
(απάτθ με υπολογιςτι), 386Β (απάτθ ςχετικι με τισ επιχορθγιςεισ), 390 (απιςτία) του Σοινικοφ Μϊδικα και 
των άρκρων 155 επ. του Εκνικοφ Φελωνειακοφ Μϊδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά ςτρζφονται κατά 
των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι ςυνδζονται με τθν προςβολι αυτϊν των 
ςυμφερόντων, κακϊσ και τα εγκλιματα των άρκρων 23 (διαςυνοριακι απάτθ ςχετικά με τον ΪΣΑ) και 24 
(επικουρικζσ διατάξεισ για τθν ποινικι προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ) του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, 
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 3-4 και 5-12 τθσ Ρδθγίασ (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου και του 
Υυμβουλίου τθσ 15θσ Ξαρτίου 2017 για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ και τθν αντικατάςταςθ τθσ 
απόφαςθσ-πλαιςίου 2002/475/ΔΕΧ του Υυμβουλίου και για τθν τροποποίθςθ τθσ απόφαςθσ 
2005/671/ΔΕΧ του Υυμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα 
διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 14 αυτισ, και τα εγκλιματα των άρκρων 187Α και 187Β 
του Σοινικοφ Μϊδικα, κακϊσ και τα εγκλιματα των άρκρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103), 

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ 
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Ρδθγίασ (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου και του 
Υυμβουλίου τθσ 20θσ Ξαΐου 2015, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ 
ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι για τθ χρθματοδότθςθ τθσ 
τρομοκρατίασ, τθν τροποποίθςθ του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου και 
του Υυμβουλίου, και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΜ του Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου και του 
Υυμβουλίου και τθσ οδθγίασ 2006/70/ΕΜ τθσ Επιτροπισ (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλιματα των 
άρκρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139),  

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Ρδθγίασ 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου και του Υυμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ 
και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για 
τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΧ του Υυμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), 
και τα εγκλιματα του άρκρου 323Α του Σοινικοφ Μϊδικα (εμπορία ανκρϊπων).  

Ρ οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε αμετάκλθτθ 
καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει 
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εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. Θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου 
εδαφίου αφορά:  

- ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Σ.Ε.), ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (Ι.Μ.Ε.) 
και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ρ.Ε. και Ε.Ε.) τουσ διαχειριςτζσ. 

- ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον διευκφνοντα Υφμβουλο, τα μζλθ του Διοικθτικοφ 

Υυμβουλίου, κακϊσ και τα πρόςωπα ςτα οποία με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου ζχει ανατεκεί το 

ςφνολο τθσ διαχείριςθσ και εκπροςϊπθςθσ τθσ εταιρείασ. 

- ςτισ περιπτϊςεισ Υυνεταιριςμϊν, τα μζλθ του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου. 

- ςε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, τον κατά περίπτωςθ  νόμιμο εκπρόςωπο. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ κατά τα ανωτζρω, περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει 

κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ 

καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ.  

2.2.3.2. Υτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) όταν ο  οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με 
τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν 
εκνικι νομοκεςία ι 

β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει 
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Αν ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ 
του που αφοροφν ςτισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι 
αςφάλιςθ.  
Ρι υποχρεϊςεισ των περ. α’ και β’ τθσ παρ. 2.2.3.2  κεωρείται ότι δεν ζχουν ακετθκεί εφόςον δεν ζχουν 
καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον αυτζσ ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που τθρείται. 
 
Δεν αποκλείεται ο οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ 
τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, 
των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν 
καταβολι τουσ ςτο μζτρο που τθρεί τουσ όρουσ του δεςμευτικοφ κανονιςμοφ.   

2.2.3.3.  Ματ' εξαίρεςθ, επίςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλειςμόσ, ςφμφωνα με 
τθν παράγραφο 2.2.3.2, κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε 
ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν 
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να 
λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 4412/2016, πριν από τθν 
εκπνοι τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ 

 

2.2.3.4.  Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, οικονομικόσ 
φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  

(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, 
περί αρχϊν που εφαρμόηονται ςτισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, 
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(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό αναγκαςτικι 
διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία 
εξυγίανςθσ και δεν τθρεί τουσ όρουσ αυτισ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. Θ ανακζτουςα αρχι 
μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των καταςτάςεων που 
αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω φορζασ είναι ςε 
κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ 
τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ, 

(γ) εάν, με τθν επιφφλαξθ τθσ παραγράφου 3β του άρκρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικϊν κυρϊςεων 
και άλλων διοικθτικϊν ςυνεπειϊν, υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα 
ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του 
ανταγωνιςμοφ,  

δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ 
φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 
48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ςτ) εάν ζχει επιδείξει 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,  

(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ εκ προκζςεωσ ςοβαρϊν απατθλϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των 
πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ 
των κριτθρίων επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα 
δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι τθσ παραγράφου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ,  

(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα 
ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει με απατθλό τρόπο παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν 
ανάκεςθ,  

(κ) εάν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει, με κατάλλθλα μζςα ότι ζχει διαπράξει ςοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του.  

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (κ)  θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ 
απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ πράξθσ που βεβαιϊνει το 
ςχετικό γεγονόσ.  

2.2.3.5. Ρ οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ 
διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι 
παραλείψεϊν του, είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ  

2.2.3.6. Ρικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτόσ από τθν περ. β αυτισ, μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία, 
προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι 
ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Για τον ςκοπό αυτόν, ο οικονομικόσ φορζασ 
αποδεικνφει ότι ζχει καταβάλει ι ζχει δεςμευκεί να καταβάλει αποηθμίωςθ για ηθμίεσ που προκλικθκαν 
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από το ποινικό αδίκθμα ι το παράπτωμα, ότι ζχει διευκρινίςει τα γεγονότα και τισ περιςτάςεισ με 
ολοκλθρωμζνο τρόπο, μζςω ενεργοφ ςυνεργαςίασ με τισ ερευνθτικζσ αρχζσ, και ζχει λάβει ςυγκεκριμζνα 
τεχνικά και οργανωτικά μζτρα, κακϊσ και μζτρα ςε επίπεδο προςωπικοφ κατάλλθλα για τθν αποφυγι 
περαιτζρω ποινικϊν αδικθμάτων ι παραπτωμάτων. Φα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ 
φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ 
αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν 
αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον 
οικονομικό φορζα το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Ρικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα 
με τισ κείμενεσ διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά 
τθν περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ. 

2.2.3.7. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν 
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν. 
4412/2016. 

2.2.3.8. Ρικονομικόσ φορζασ, ςε βάροσ του οποίου ζχει επιβλθκεί θ κφρωςθ του οριηόντιου αποκλειςμοφ 
ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ και για το χρονικό διάςτθμα που αυτι ορίηει, αποκλείεται από τθν 
παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ.   

   

Κξηηήξηα Δπηινγήο 

2.2.4 Καηαιιειόηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο 

Ρι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να 
αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ προμικειασ.  

 Ρι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ 
εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Σαράρτθμα XI του 
Σροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016.  

Υτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Ρικονομικοφ 
Ϋϊρου (Ε.Ρ.Ϋ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΥΔΥ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν 
προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα 
διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα 
επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα. 

 Ρι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι 
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Ξθτρϊο Ματαςκευαςτϊν Αμυντικοφ Χλικοφ. 

2.2.5 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα 

Για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, θ Ανακζτουςα Αρχι δεν απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ 
φορείσ να προςκομίςουν ςτοιχεία προσ απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειάσ 
τουσ. 

2.2.6 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα 

ςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 
οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται 
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α)να προςκομίςουν με τθν τεχνικι τουσ προςφορά  τισ κυριότερεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν που ζχουν 
εκτελζςει κατά τθ διάρκεια τθσ τελευταίασ τριετίασ,  ςε δθμόςιο ι ιδιωτικό φορζα και να το αποδεικνφουν 
προςκομίηοντασ ςυνθμμζνα με τθν τεχνικι προςφορά τα ςχετικά δικαιολογθτικά ειδικότερα να 
αναφζρουν το ποςό,τθν θμερομθνία κακϊσ και πιςτοποιθτικό ορκισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

β) να διακζτουν μόνιμα οργανωμζνο τμιμα τεχνικισ υποςτιριξθσ και service, κακϊσ και κατάλλθλα 
εκπαιδευμζνο προςωπικό, με πιςτοποιθτικό εκπαίδευςθσ και εξουςιοδότθςθ αυτοφ από τον  
καταςκευαςτικό οίκο για τθν ςυντιρθςθ των αντίςτοιχων μθχανθμάτων. Οα αναφερκεί αναλυτικά ςτθν 
τεχνικι προςφορά θ πόλθ όπου εδρεφει το ςυνεργείο ςυντιρθςθσ, θ ςφνκεςθ του προςωπικοφ του, τα 
τυπικά του προςόντα κ.λ.π,.  Ρι επιχειριςεισ που δεν διακζτουν τεχνικό τμιμα ςτθν Βόρεια Ελλάδα, 
οφείλουν να εκκζτουν ςτθν προςφορά τουσ τον τρόπο με τον οποίο μποροφν να ανταποκρικοφν άμεςα 
ςτισ εκάςτοτε ανακφπτουςεσ ανάγκεσ. Φο ςυγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό κα πρζπει υποχρεωτικά να 
επιςυνάπτεται ςτθν τεχνικι προςφορά. 

γ) να διακζτουν ςυγκροτθμζνο τεχνικό τμιμα για τθν εγκατάςταςθ του εξοπλιςμοφ ςτο Οοςοκομείο, το 
προςωπικό του οποίου κα διακζτει πιςτοποιθτικό εκπαίδευςθσ και εξουςιοδότθςθσ από τον  
καταςκευαςτικό οίκο. Φο ςυγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό κα πρζπει υποχρεωτικά να επιςυνάπτεται ςτθν 
τεχνικι προςφορά. 

δ) να εγγυάται τθν φπαρξθ αμεταχείριςτων και πιςτοποιθμζνων από τον καταςκευαςτικό οίκο 
ανταλλακτικϊν, για τθν  καλι και πλιρθ λειτουργία του εξοπλιςμοφ, επί δζκα(10) τουλάχιςτον ζτθ από τθν 
οριςτικι παραλαβι αυτοφ.  

 

2.2.7 Πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο  

Ρι οικονομικοί φορείσ, για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, οφείλουν επί ποινι απόρριψθσ, 

να ςυμμορφϊνονται με τα ιςχφοντα διεκνι ι/και ευρωπαϊκά ι/και εκνικά πρότυπα (ISO, EN,ΕΝΡΦ κλπ),να 

πλθροφν όλεσ τισ απαιτιςεισ που προβλζπονται ςτο άρκρο 82 παρ.1 του Ο.4412/2016,  και να κατζχουν τα 

αντίςτοιχα πιςτοποιθτικά ι ιςοδφναμα αυτϊν από ιδρφματα ελζγχου ποιότθτασ τα οποία κα ζχουν 

εκδοκεί από υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων ικανοτιτων με τα οποία να βεβαιϊνεται θ ικανότθτά τουσ, 

επαλθκευμζνθ με παραπομπζσ ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ ι ςε πρότυπα. 

Ειδικότερα: 

1. για τον ιατροτεχνολογικό εξοπλιςμό τα παρακάτω πιςτοποιθτικά: 

 Σιςτοποίθςθ ςφμφωνα με το πρότυπο ENISΟ 9001:2015(ι νεότερο) ι  ISO 13485/2016(ι νεότερο) 

για τθ διαςφάλιςθ ποιότθτασ, τόςο του προμθκευτι όςο και του οίκου καταςκευισ.  

Υτθ δεφτερθ και μόνο περίπτωςθ, που αφορά τον οίκο καταςκευισ, εφόςον και αν δεν υπάρχει θ 

δυνατότθτα, ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να προςκομίςει, κι ζτςι κα γίνει αποδεκτό από τθν 

υπθρεςία, μόνο το  ISO 13485/2003 (ι νεότερο).  

 Σιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ με τθν ΔΥ8δ/Γ.Ρ.οικ./1348/2004 (Ϊ.Ε.Μ. 32 Β/16-1-2004) «Αρχζσ και 

κατευκυντιριεσ γραμμζσ ορκισ πρακτικισ διανομισ Ιατροτεχνολογικϊν Σροϊόντων», εκτόσ εάν 

δεν πρόκειται για ιατροτεχνολογικό προϊόν. 

 Σλιρθ τεκμθριωμζνα πιςτοποιθτικά ςιμανςθσ CE (οδθγία 93/42/ ΕΕ)που ζχουν εκδοκεί από 

επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου ποιότθτασ με τα οποία βεβαιϊνεται θ καταλλθλότθτα των προϊόντων. 

 
1. για τον θλεκτρομθχανολογικό εξοπλιςμό τα παρακάτω πιςτοποιθτικά: 
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 Σιςτοποίθςθ ςφμφωνα με το πρότυπο ENISΟ 9001:2015(ι νεότερο) ι  ISO 13485/2016(ι νεότερο), 
για τθ διαςφάλιςθ ποιότθτασ,  του οίκου καταςκευισ. 

 Σλιρθ τεκμθριωμζνα πιςτοποιθτικά ςιμανςθσ CE (οδθγία 93/42/ ΕΕ)που ζχουν εκδοκεί από 

επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου ποιότθτασ με τα οποία βεβαιϊνεται θ καταλλθλότθτα των προϊόντων. 

 
      Διευκρινίηεται ότι θ Ανακζτουςα Αρχι (Οοςοκομείο) δεν απορρίπτει προςφορά προμθκευτι που 
πλθροί ζνα εκνικό πρότυπο, το οποίο αποτελεί μεταφορά ευρωπαϊκοφ προτφπου, μία ευρωπαϊκι τεχνικι 
ζγκριςθ, μία κοινι τεχνικι προδιαγραφι, ζνα διεκνζσ πρότυπο ι ζνα τεχνικό πλαίςιο αναφοράσ που ζχει 
εκπονθκεί από ευρωπαϊκό οργανιςμό τυποποίθςθσ, εφόςον τα εν λόγω πρότυπα ι προδιαγραφζσ 
καλφπτουν τισ επιδόςεισ ι τισ λειτουργικζσ απαιτιςεισ που ζχουν οριςτεί με τθ διακιρυξθ. Υε αυτι τθν 
περίπτωςθ όμωσ, ο προςφζρων υποχρεοφται να αποδεικνφει ςτθν προςφορά του, κατά τρόπον 
ικανοποιθτικό για τθν Ανακζτουςα Αρχι και με κάκε ενδεδειγμζνο μζςο, ςυμπεριλαμβανομζνων και 
εκείνων που αναφζρονται ςτο άρκρο 56, ότι το ζργο, προϊόν ι υπθρεςία, για το οποίο δθλϊνει ότι πλθροί 
το ανωτζρω πρότυπο, ανταποκρίνεται πράγματι (ι υπερκαλφπτει) τισ επιδόςεισ ι λειτουργικζσ απαιτιςεισ 
που ορίηει θ διακιρυξθ 

    Φα ανωτζρω πιςτοποιθτικά, κα πρζπει να είναι ςε ιςχφ κατά τθ διενζργεια του Διαγωνιςμοφ και κα 

ανανεϊνονται κατά τθ διάρκεια υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. 

 

2.2.8.   ηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ – Τπεξγνιαβία 

2.2.8.1. Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων 

Ρι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ 
επάρκειασ (τθσ παραγράφου 2.2.5) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ 
παραγράφου 2.2.6), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των 
δεςμϊν τουσ με αυτοφσ. Υτθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ, τουσ 
αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων 
ςτθρίηονται.  

ταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, όςον αφορά τα κριτιρια που 

ςχετίηονται με τθν απαιτοφμενθ με τθ Διακιρυξθ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι  εν λόγω 

οικονομικοί φορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ 

Υφμβαςθσ. 

Χπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των 
ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων. 

Θ ανακζτουςα αρχι ελζγχει αν οι φoρείσ, ςτισ ικανότθτεσ των οποίων προτίκεται να ςτθριχκεί ο 
οικονομικόσ φορζασ, πλθροφν κατά περίπτωςθ τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ και εάν ςυντρζχουν λόγοι 
αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3.. Ρ οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα 
ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται, εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για 
τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν ςχετικι  
πρόςκλθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία απευκφνεται ςτον οικονομικό φορζα μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του ΕΥΘΔΘΥ. Ρ φορζασ που αντικακιςτά φορζα του προθγοφμενου 
εδαφίου δεν επιτρζπεται να αντικαταςτακεί εκ νζου. 
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2.2.8.2. Υπεργολαβία 

Ρ οικονομικόσ φορζασ αναφζρει ςτθν προςφορά του το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκεται να ανακζςει 
υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνει. Υτθν περίπτωςθ που 
o προςφζρων αναφζρει ςτθν προςφορά του ότι προτίκεται να ανακζςει τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ υπό 
μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ ςε ποςοςτό που υπερβαίνει το τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ 
αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι ελζγχει ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ 
παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ. Ρ οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν 
υπεργολάβο, εφόςον ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του λόγοι αποκλειςμοφ τθσ ωσ άνω παραγράφου 2.2.3..  

 

2.2.8 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 

Φο δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, όπωσ 
ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ δια του ΕΕΕΥ, 
κατά τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 2.2.9.1, κατά τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παραγράφου 
2.2.9.2 και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ δια τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ, τθσ περ. δϋ τθσ παρ. 3 του άρκρου 
105 του ν. 4412/2016.  

Υτθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, ςφμφωνα με τθν 
παράγραφό 2.2.8. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηεται υποχρεοφνται να  
αποδεικνφουν, κατά τα οριηόμενα ςτισ παραγράφουσ 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι 
αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ κατά 
περίπτωςθ. 

Υτθν περίπτωςθ που o οικονομικόσ φορζασ αναφζρει ςτθν προςφορά του ότι προτίκεται να ανακζςει 
τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ ςε ποςοςτό που υπερβαίνει το τριάντα τοισ 
εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, οι υπεργολάβοι υποχρεοφνται να αποδεικνφουν, κατά τα 
οριηόμενα ςτισ παραγράφουσ 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ 
παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ.  

Αν επζλκουν μεταβολζσ ςτισ προχποκζςεισ τισ οποίεσ οι προςφζροντεσ δθλϊςουν ότι πλθροφν, ςφμφωνα 
με το παρόν άρκρο, οι οποίεσ επζλκουν ι για τισ οποίεσ λάβουν γνϊςθ μετά τθν ςυμπλιρωςθ του ΕΕΕΥ 
και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ πρόςκλθςθσ για τθν ςφναψθ του ςυμφωνθτικοφ οι προςφζροντεσ 
οφείλουν να ενθμερϊςουν αμελλθτί τθν ανακζτουςα αρχι. 

2.2.9.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ  

Σροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ 
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ 
δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Ζγγραφο Υφμβαςθσ (ΕΕΕΥ), ςφμφωνα με το θλεκτρονικά επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα αρχείο 
Σαράρτθμα ΙΙΙ  το οποίο ιςοδυναμεί με ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 
1599/1986. Φο ΕΕΕΥ καταρτίηεται βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του Σαραρτιματοσ 2 του Μανονιςμοφ 
(ΕΕ) 2016/7 και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ  
του Σαραρτιματοσ 1. 

Φο ΕΕΕΥ φζρει υπογραφι με θμερομθνία εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ κατά το οποίο μποροφν να 
υποβάλλονται προςφορζσ. Αν ςτο διάςτθμα που μεςολαβεί μεταξφ τθσ θμερομθνίασ υπογραφισ του ΕΕΕΥ 
και τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν ζχουν επζλκει μεταβολζσ ςτα δθλωκζντα 
ςτοιχεία, εκ μζρουσ του, ςτο ΕΕΕΥ, ο οικονομικόσ φορζασ αποςφρει τθν προςφορά του, χωρίσ να 
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απαιτείται απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Υτθ ςυνζχεια μπορεί να τθν υποβάλει εκ νζου με επίκαιρο 
ΕΕΕΥ. 

Ρ οικονομικόσ φορζασ δφναται να διευκρινίηει τισ δθλϊςεισ και πλθροφορίεσ που παρζχει ςτο ΕΕΕΥ με 
ςυνοδευτικι υπεφκυνθ διλωςθ, τθν οποία υποβάλλει μαηί με αυτό. 

Ματά τθν υποβολι του ΕΕΕΥ, κακϊσ και τθσ ςυνοδευτικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ, είναι δυνατι, με μόνθ τθν 
υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα, θ προκαταρκτικι απόδειξθ των 
λόγων αποκλειςμοφ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 τθσ παροφςασ, για το ςφνολο των φυςικϊν 
προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν.  

έσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το 
ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το 
αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ 
ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

Υτθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων το ΕΕΕΥ υποβάλλεται χωριςτά 
από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. Υτο ΕΕΕΥ απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ 
ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, 
κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

Ρ οικονομικόσ φορζασ φζρει τθν ειδικι υποχρζωςθ, να δθλϊςει, μζςω του ΕΕΕΥ, τθν κατάςταςι του ςε 

ςχζςθ με τουσ λόγουσ που προβλζπονται ςτο άρκρο 73 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.3 τθσ 

παροφςθσ και ταυτόχρονα να επικαλεςκεί και τυχόν λθφκζντα μζτρα προσ αποκατάςταςθ τθσ αξιοπιςτίασ 

του. 

Ιδίωσ επιςθμαίνεται ότι κατά τθν απάντθςθ οικονομικοφ φορζα ςτο ςχετικό πεδίο του ΕΕΕΥ για τυχόν 

ςφναψθ ςυμφωνιϊν με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ, θ 

ςυνδρομι περιςτάςεων, όπωσ θ πάροδοσ τθσ τριετοφσ περιόδου τθσ ιςχφοσ του λόγου αποκλειςμοφ 

(παραγράφου 10 του άρκρου 73) ι θ εφαρμογι τθσ διάταξθσ τθσ παραγράφου 3β του άρκρου 44 του ν. 

3959/2011, ςφμφωνα με τθν περ. γ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 τθσ παροφςθσ, αναλφεται ςτο ςχετικό πεδίο 

που προβάλλει κατόπιν κετικισ απάντθςθσ. 

ςον αφορά ςτισ υποχρεϊςεισ του ωσ προσ τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ (περ. 
α’ και β’ τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016) αυτζσ κεωρείται ότι δεν ζχουν ακετθκεί εφόςον δεν 
ζχουν καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που τθρείται. Υτθν 
περίπτωςθ αυτι, ο οικονομικόσ φορζασ δεν υποχρεοφται να απαντιςει καταφατικά ςτο ςχετικό πεδίο του 
ΕΕΕΥ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ανεκπλιρωτεσ υποχρεϊςεισ όςον αφορά ςτθν 
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ι, κατά περίπτωςθ, εάν ζχει ακετιςει τισ παραπάνω 
υποχρεϊςεισ του. 

 

2.2.9.2 Απνδεηθηηθά κέζα (Γηθαηνινγεηηθά Πξνζσξηλνύ Αλαδόρνπ) 

Α. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ λόγων αποκλειςμοφ κατ’ άρκρο 2.2.3 και τθσ πλιρωςθσ των 
κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ κατά τισ παραγράφουσ 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι οικονομικοί φορείσ 
προςκομίηουν τα δικαιολογθτικά του παρόντοσ. Θ προςκόμιςθ των εν λόγω δικαιολογθτικϊν γίνεται κατά 
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.2 από τον προςωρινό ανάδοχο. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί από 
προςφζροντεσ, ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν όλα ι 
οριςμζνα δικαιολογθτικά, όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 
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Ρι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν 
και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ 
πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ 
Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, 
θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε 
εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται  ςτο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Υφμβαςθσ (ΕΕΕΥ), ςτο οποίο 
περιζχονται επίςθσ οι πλθροφορίεσ που απαιτοφνται για τον ςυγκεκριμζνο ςκοπό, όπωσ θ θλεκτρονικι 
διεφκυνςθ τθσ βάςθσ δεδομζνων, τυχόν δεδομζνα αναγνϊριςθσ και, κατά περίπτωςθ, θ απαραίτθτθ 
διλωςθ ςυναίνεςθσ.  

Ρι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που 
ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν. 

Φα δικαιολογθτικά του παρόντοσ υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά ςφμφωνα με τθν παράγραφο 
2.4.2.5. και 3.2 τθσ παροφςασ. 

Φα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι 
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.1.4.  

Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα  δικαιολογθτικά που αναφζρονται  παρακάτω. 

Αν το αρμόδιο για τθν ζκδοςθ των ανωτζρω κράτοσ-μζλοσ ι χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφα ι 
πιςτοποιθτικά ι όπου το ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που 
αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 
2.2.3.4, τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά μπορεί να αντικακίςτανται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - 
μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου 
ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι 
εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. Ρι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, 
επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ 
παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4. Ρι 
επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-
Certis) του άρκρου 81 του ν. 4412/2016. 

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν: 

α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει 
αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ 
ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο 
προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν 
υποβολι του. 

Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω 
παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για τθν παράγραφο  2.2.3.2 πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ - 
μζλουσ ι χϊρασ, που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν 
αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. 

Ιδίωσ οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα προςκομίηουν: 
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i) Για τθν απόδειξθ τθσ εκπλιρωςθσ των φορολογικϊν υποχρεϊςεων τθσ παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωςθ 
(α) αποδεικτικό ενθμερότθτασ εκδιδόμενο από τθν Α.Α.Δ.Ε 

ii) Για τθν απόδειξθ τθσ εκπλιρωςθσ των υποχρεϊςεων προσ τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ τθσ 
παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωςθ α’ πιςτοποιθτικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΪΜΑ.  

iii) Για τθν παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωςθ α’, πλζον των ωσ άνω πιςτοποιθτικϊν, υπεφκυνθ διλωςθ ότι 
δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των 
υποχρεϊςεϊν τουσ όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

γ) για τθν παράγραφο 2.2.3.4 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του 
οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του.  

Ιδίωσ οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα προςκομίηουν: 

i) Ενιαίο Σιςτοποιθτικό Δικαςτικισ Ϊερεγγυότθτασ από το αρμόδιο Σρωτοδικείο, από το οποίο προκφπτει 
ότι δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι δικαςτικι 
εκκακάριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ.  Για τισ ΙΜΕ προςκομίηεται επιπλζον και 
πιςτοποιθτικό του Γ.Ε.Ξ.Θ. περί μθ ζκδοςθσ απόφαςθσ λφςθσ ι κατάκεςθσ αίτθςθσ λφςθσ του νομικοφ 
προςϊπου, ενϊ για τισ ΕΣΕ προςκομίηεται επιπλζον πιςτοποιθτικό μεταβολϊν. 

ii) Σιςτοποιθτικό του Γ.Ε.Ξ.Θ. από το οποίο προκφπτει ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει λυκεί και τεκεί υπό 
εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων.  

iii) Εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ “Υτοιχεία Ξθτρϊου/ Επιχείρθςθσ” από τθν θλεκτρονικι πλατφόρμα τθσ 
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων, όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτο taxisnet, από τθν οποία να προκφπτει 
θ μθ αναςτολι τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτάσ τουσ. 

Σροκειμζνου για τα ςωματεία και τουσ ςυνεταιριςμοφσ, το Ενιαίο Σιςτοποιθτικό Δικαςτικισ 
Ϊερεγγυότθτασ εκδίδεται για τα ςωματεία από το αρμόδιο Σρωτοδικείο, και για τουσ ςυνεταιριςμοφσ για 
το χρονικό διάςτθμα ζωσ τισ 31.12.2019 από το Ειρθνοδικείο και μετά τθν παραπάνω θμερομθνία από το 
Γ.Ε.Ξ.Θ. 

δ) Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ 
φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ. 

ε) για τθν παράγραφο 2.2.3.8. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα περί μθ επιβολισ 
ςε βάροσ του τθσ κφρωςθσ του οριηόντιου αποκλειςμοφ, ςφμφωνα τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ 

B. 2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ 
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Ρι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε 
κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου 
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Σαραρτιματοσ XI του Σροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με 
το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Υτθν 
περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται 
από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από 
υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ 
χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ 
δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ. 

Ρι  εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι 
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Ξθτρϊο Ματαςκευαςτϊν Αμυντικοφ Χλικοφ ι πιςτοποιθτικό 
που εκδίδεται από τθν οικεία υπθρεςία του Γ.Ε.Ξ.Θ. των ωσ άνω Επιμελθτθρίων. Για τθν απόδειξθ 
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άςκθςθσ γεωργικοφ ι κτθνοτροφικοφ επαγγζλματοσ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ απαιτοφν ςχετικι βεβαίωςθ 
άςκθςθσ επαγγζλματοσ, από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι αρχι Ρργανιςμοφ Φοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ. 

Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4 
(απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) γίνονται αποδεκτά, εφόςον 
ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, εκτόσ εάν, ςφμφωνα με τισ 
ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν, φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 

 

Β.3.  Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6. οι οικονομικοί φορείσ 
προςκομίηουν  τα εν ιςχφ ζγραφα και πιςτοποιθτικά όπωσ αναφζρονται αναλυτικά ςτθν εν λόγο 
παράγραφο.  

Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν  τα εν ιςχφ 
ηθτοφμενα πιςτοποιθτικα. 

Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι 
νομικό πρόςωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ι προαιρετικά, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, και δθλϊνει 
τθν εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΞΘ), προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό 
ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από 
τθν υποβολι του,  εκτόσ αν αυτό φζρει ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 

Ειδικότερα για τουσ θμεδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ προςκομίηονται: 

i) για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι νομικό 
πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ 
τθσ ςτο ΓΕΞΘ, προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει 
εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του.   

 ii) Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου γενικό 
πιςτοποιθτικό μεταβολϊν του ΓΕΞΘ, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. 

 Υτισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ 
εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΪΕΜ, αποφάςεισ ςυγκρότθςθσ 
οργάνων διοίκθςθσ ςε ςϊμα, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα 
από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 

Υε περίπτωςθ που για τθ διενζργεια τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ζχουν χορθγθκεί εξουςίεσ ςε 
πρόςωπο πλζον αυτϊν που αναφζρονται ςτα παραπάνω ζγγραφα, προςκομίηεται επιπλζον απόφαςθ- 
πρακτικό του αρμοδίου καταςτατικοφ οργάνου διοίκθςθσ του νομικοφ προςϊπου με τθν οποία 
χορθγικθκαν οι ςχετικζσ εξουςίεσ. ςον αφορά τα φυςικά πρόςωπα, εφόςον ζχουν χορθγθκεί εξουςίεσ 
ςε τρίτα πρόςωπα, προςκομίηεται εξουςιοδότθςθ του οικονομικοφ φορζα. 

Ρι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ 
εγκατάςταςθσ, αποδεικτικά ζγγραφα, και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου 
εκπροςϊπου, από τθν οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ ςφςταςθ, μεταβολζσ και 
εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ φορζα. 

Ρι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ 
πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. 

Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ  του οικονομικοφ φορζα, όλεσ οι 
ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά 
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τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν 
τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των 
μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου. 

Β.6. Ρι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ  που προβλζπονται από τισ 
εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που 
ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Σαραρτιματοσ VII του 
Σροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό 
εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.  

Υτα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω 
οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.  

Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το 
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον 
αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.  

Ρι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν 
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ. Ειδικϊσ 
όςον αφορά τθν καταβολι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και των φόρων και τελϊν, 
προςκομίηονται επιπροςκζτωσ τθσ βεβαίωςθσ εγγραφισ ςτον επίςθμο κατάλογο και πιςτοποιθτικά, κατά 
τα οριηόμενα ανωτζρω ςτθν περίπτωςθ Β.1, υποπερ. i, ii και iii τθσ περ. β. 

Β.7. Ρι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.  

Β.8. Υτθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, 
προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό. Ειδικότερα, 
προςκομίηεται ζγγραφο (ςυμφωνθτικό ι ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου απόφαςθ του αρμοδίου 
οργάνου διοίκθςθσ αυτοφ ι ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου υπεφκυνθ διλωςθ), δυνάμει του οποίου 
αμφότεροι, διαγωνιηόμενοσ  οικονομικόσ φορζασ και τρίτοσ φορζασ, εγκρίνουν τθ μεταξφ τουσ 
ςυνεργαςία για τθν κατά περίπτωςθ παροχι προσ τον διαγωνιηόμενο τθσ χρθματοοικονομικισ ι/και 
τεχνικισ ι/και επαγγελματικισ ικανότθτασ του φορζα, ϊςτε αυτι να είναι ςτθ διάκεςθ του 
διαγωνιηόμενου  για τθν εκτζλεςθ τθσ Υφμβαςθσ. Θ ςχετικι αναφορά κα πρζπει να είναι λεπτομερισ και 
να αναφζρει κατ’ ελάχιςτον τουσ ςυγκεκριμζνουσ πόρουσ που κα είναι διακζςιμοι για τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ και τον τρόπο δια του οποίου κα χρθςιμοποιθκοφν αυτοί για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Ρ 
τρίτοσ κα δεςμεφεται ρθτά ότι κα διακζςει ςτον διαγωνιηόμενο τουσ ςυγκεκριμζνουσ πόρουσ κατά τθ 
διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και ο διαγωνιηόμενοσ  ότι κα κάνει χριςθ αυτϊν ςε περίπτωςθ που του ανατεκεί θ 
ςφμβαςθ.  

  Υε περίπτωςθ που ο τρίτοσ διακζτει ςτοιχεία τεχνικισ ι επαγγελματικισ καταλλθλότθτασ που ςχετίηονται 
με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτ’ του Ξζρουσ 
ΙΙ του Σαραρτιματοσ ΫΙΙ του Σροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016 ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι 
εμπειρία, κα δεςμεφεται ότι κα εκτελζςει τισ εργαςίεσ ι υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι 
ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ, δθλϊνοντασ το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που κα εκτελζςει.  

 

Β.9. Υτθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ςτθν προςφορά του ότι κα κάνει χριςθ 
υπεργολάβων, ςτισ ικανότθτεσ των οποίων δεν ςτθρίηεται, προςκομίηεται υπεφκυνθ διλωςθ του 
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προςφζροντοσ με αναφορά του τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ το οποίο προτίκεται να ανακζςει ςε τρίτουσ υπό 
μορφι υπεργολαβίασ και υπεφκυνθ διλωςθ των υπεργολάβων ότι αποδζχονται τθν εκτζλεςθ των 
εργαςιϊν.  

Β.10. Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ: 

 οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί ζωσ 
τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,  

 οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν. Υθμειϊνεται ότι δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ 
υπογραφισ τουσ. 

 

2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο   

2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο  

Μριτιριο ανάκεςθσ τθσ Υφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τθσ 
τιμισ.  

 

2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ 

2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

Ρι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ τεχνικζσ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Σαράρτθμα Ι τθσ 
Διακιρυξθσ, για το ςφνολο τθσ προκθρυχκείςασ ποςότθτασ τθσ προμικειασ ανά είδοσ. Ξόνο για τον 
εξοπλιςμό μαγειρείων κα κατατεκεί προςφορά για το ςφνολο τθσ προκθρυχκείςασ ποςότθτασ τθσ 
προμικειασ ανά τμιμα. 

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ.  

Κάκε προμθκευτισ, επί ποινι απόρριψθσ, ςυμμετζχει με μια μόνο προςφορά για ζνα ι περιςςότερα 
από τα προσ προμικεια είδθ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

Γίνονται δεκτζσ προςφορζσ για ζνα, περιςςότερα ι όλα τα προσ προμικεια είδθ τθσ Διακιρυξθσ ςτο 
ςφνολο τθσ αντίςτοιχθσ προκθρυχκείςασ ποςότθτασ αυτϊν. Σροςφορζσ για μζροσ τθσ προκθρυχκείςασ 
ποςότθτασ κάκε είδουσ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

 Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ψθφιακά 
είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ 
εξουςιοδοτθμζνο. Υτθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ 
ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, 
κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

Ρι οικονομικοί φορείσ μποροφν να αποςφρουν τθν προςφορά τουσ, πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία 
υποβολισ προςφοράσ, χωρίσ να απαιτείται ζγκριςθ εκ μζρουσ του αποφαινομζνου οργάνου τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, υποβάλλοντασ ζγγραφθ ειδοποίθςθ προσ τθν ανακζτουςα αρχι μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του ΕΥΘΔΘΥ. 
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2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ  

2.4.2.1. Ρι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω του ΕΥΘΔΘΥ, μζχρι 
τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ παροφςα διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε 
θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτον ν.4412/2016, ιδίωσ ςτα άρκρα 36 και 37 και ςτθν 
κατ’ εξουςιοδότθςθ τθσ παρ. 5 του άρκρου 36 του ν.4412/2016 εκδοκείςα υπϋαρικμ. 64233/08.06.2021 
(Βϋ2453/ 09.06.2021) Μοινι Απόφαςθ των Χπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων και άθφιακισ 
Διακυβζρνθςθσ με κζμα «Τυκμίςεισ τεχνικϊν ηθτθμάτων που αφοροφν τθν ανάκεςθ των Δθμοςίων 
Υυμβάςεων Σρομθκειϊν και Χπθρεςιϊν με χριςθ των επιμζρουσ εργαλείων και διαδικαςιϊν του Εκνικοφ 
Υυςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Υυμβάςεων (ΕΥΘΔΘΥ)» (εφεξισ Μ.Χ.Α. ΕΥΘΔΘΥ Σρομικειεσ και 
Χπθρεςίεσ). 

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν 
προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται τουλάχιςτον από αναγνωριςμζνο (εγκεκριμζνο) 
πιςτοποιθτικό, το οποίο χορθγικθκε από πάροχο υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται 
ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ 2009/767/ΕΜ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα 
ςτο Μανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφοφν ςτο ΕΥΘΔΘΥ, ςφμφωνα με τθν περ. β τθσ παρ. 2 του 
άρκρου 37 του ν. 4412/2016 και τισ διατάξεισ του άρκρου 6 τθσ Μ.Χ.Α. ΕΥΘΔΘΥ Σρομικειεσ και Χπθρεςίεσ.  
 
2.4.2.2. Ρ χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ μζςω του ΕΥΘΔΘΥ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ΕΥΘΔΘΥ με 
υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και τισ διατάξεισ 
του άρκρου 10 τθσ ωσ άνω κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ. 
Ξετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ 
προςφοράσ ςτο ΕΥΘΔΘΥ. Υε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΥΘΔΘΥ, θ ανακζτουςα αρχι 
ρυκμίηει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ. 
 

2.4.2.3. Ρι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 
του άρκρου 13 τθσ Μ.Χ.Α. ΕΥΘΔΘΥ Σρομικειεσ και Χπθρεςίεσ:  
 (α) ζναν θλεκτρονικό (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Υυμμετοχισ–Φεχνικι Σροςφορά», ςτον 
οποίο περιλαμβάνεται το ςφνολο των κατά περίπτωςθ απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν και θ τεχνικι 
προςφορά,  ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 

(β) ζναν θλεκτρονικό (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Ρικονομικι Σροςφορά», ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ 
οικονομικι προςφορά του οικονομικοφ φορζα και το ςφνολο των κατά περίπτωςθ απαιτοφμενων 
δικαιολογθτικϊν.  

Από τον Ρικονομικό Ϊορζα ςθμαίνονται, με χριςθ τθσ  ςχετικισ λειτουργικότθτασ του ΕΥΘΔΘΥ, τα 
ςτοιχεία εκείνα τθσ προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 
άρκρο 21 του ν. 4412/2016. Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ 
εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά 
όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ 
ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. 

Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ, πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδασ, τισ προςφερόμενεσ 
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για 
τθν αξιολόγθςι τθσ. 

2.4.2.4. Εφόςον οι Ρικονομικοί Ϊορείσ καταχωρίςουν τα ςτοιχεία, μετά δεδομζνα και ςυνθμμζνα 
θλεκτρονικά αρχεία, που αφοροφν δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ-τεχνικισ προςφοράσ και οικονομικισ 
προςφοράσ τουσ ςτισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ΕΥΘΔΘΥ, ςτθν ςυνζχεια, μζςω ςχετικισ 
λειτουργικότθτασ,  εξάγουν αναφορζσ (εκτυπϊςεισ) ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF, 
τα οποία  αποτελοφν ςυνοπτικι αποτφπωςθ των καταχωριςμζνων ςτοιχείων. Φα θλεκτρονικά αρχεία των 
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εν λόγω αναφορϊν (εκτυπϊςεων) υπογράφονται ψθφιακά, ςφμφωνα με τισ προβλεπόμενεσ διατάξεισ 
(περ. β τθσ παρ. 2 του άρκρου 37) και επιςυνάπτονται από τον Ρικονομικό Ϊορζα ςτουσ αντίςτοιχουσ 
υποφακζλουσ. Επιςθμαίνεται ότι θ εξαγωγι και θ επιςφναψθ των προαναφερκζντων αναφορϊν 
(εκτυπϊςεων) δφναται να πραγματοποιείται για κάκε υποφακζλο  ξεχωριςτά, από τθ ςτιγμι που ζχει 
ολοκλθρωκεί θ καταχϊριςθ των ςτοιχείων ςε αυτόν.   
2.4.2.5. Ειδικότερα, όςον αφορά τα ςυνθμμζνα θλεκτρονικά αρχεία τθσ προςφοράσ, οι Ρικονομικοί 
Ϊορείσ τα καταχωρίηουν ςτουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Χποςυςτιματοσ, ωσ εξισ : 

Φα ζγγραφα που καταχωρίηονται ςτθν θλεκτρονικι προςφορά, και δεν απαιτείται να προςκομιςκοφν και 
ςε ζντυπθ μορφι, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωςθ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ:  

α) είτε των άρκρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Αϋ 184) περί θλεκτρονικϊν δθμοςίων εγγράφων που 
φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι ι ςφραγίδα και, εφόςον πρόκειται για αλλοδαπά δθμόςια θλεκτρονικά 
ζγγραφα, εάν φζρουν επιςθμείωςθ e-Apostille  

β) είτε των άρκρων 15 και 27  του ν. 4727/2020 (Αϋ 184) περί θλεκτρονικϊν ιδιωτικϊν εγγράφων που 
φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι ι ςφραγίδα  

γ) είτε του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 (Αϋ 45), 

δ) είτε τθσ παρ. 2 του άρκρου 37 του ν. 4412/2016, περί χριςθσ θλεκτρονικϊν υπογραφϊν ςε 
θλεκτρονικζσ διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων,   

ε) είτε τθσ παρ. 8 του άρκρου 92 του ν. 4412/2016, περί ςυνυποβολισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν 
περίπτωςθ απλισ φωτοτυπίασ ιδιωτικϊν εγγράφων.   

Επιπλζον, δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι τα ΪΕΜ  και ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα 
ζντυπα, εταιρικά ι μθ, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δθλαδι ζντυπα με αμιγϊσ τεχνικά χαρακτθριςτικά, 
όπωσ αρικμοφσ, αποδόςεισ ςε διεκνείσ μονάδεσ, μακθματικοφσ τφπουσ και ςχζδια. 

Ειδικότερα, τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του Ρικονομικοφ Ϊορζα ςτθ διαδικαςία 
καταχωρίηονται από αυτόν ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF.  

Ζωσ τθν θμζρα και ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν προςκομίηονται με ευκφνθ του οικονομικοφ 
φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ μορφι και ςε κλειςτό-οφσ φάκελο-ουσ, ςτον οποίο αναγράφεται 
ο αποςτολζασ και ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ, τα ςτοιχεία τθσ 
θλεκτρονικισ προςφοράσ του, τα οποία απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι. Φζτοια 
ςτοιχεία και δικαιολογθτικά ενδεικτικά είναι : 

α) θ πρωτότυπθ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, πλθν των περιπτϊςεων που αυτι εκδίδεται θλεκτρονικά, 
άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, 

β) αυτά που δεν υπάγονται ςτισ διατάξεισ του άρκρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 ,  

γ) ιδιωτικά ζγγραφα τα οποία δεν  ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο ι δεν φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ 
και φορείσ τθσ περίπτωςθσ α τθσ παρ. 2 του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 ι δεν ςυνοδεφονται από 
υπεφκυνθ διλωςθ για τθν ακρίβειά τουσ, κακϊσ και 

δ) τα αλλοδαπά δθμόςια ζντυπα ζγγραφα που φζρουν τθν επιςθμείωςθ τθσ Ϋάγθσ (Apostille), ι προξενικι 
κεϊρθςθ και δεν ζχουν επικυρωκεί  από δικθγόρο .  

Υε περίπτωςθ μθ υποβολισ ενόσ ι περιςςότερων από τα ωσ άνω ςτοιχεία και δικαιολογθτικά που 
υποβάλλονται ςε ζντυπθ μορφι, πλθν τθσ πρωτότυπθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, θ ανακζτουςα αρχι 
δφναται να ηθτιςει τθ ςυμπλιρωςθ και υποβολι τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016. 

Υτα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Υυνκικθ τθσ Ϋάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, 
που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188) , εφόςον ςυντάςςονται ςε κράτθ που ζχουν προςχωριςει ςτθν 
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ωσ άνω Υυνκικθ, άλλωσ φζρουν προξενικι κεϊρθςθ. Απαλλάςςονται από τθν απαίτθςθ επικφρωςθσ (με 
Apostille ι Σροξενικι Θεϊρθςθ) αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα όταν καλφπτονται από διμερείσ ι 
πολυμερείσ ςυμφωνίεσ που ζχει ςυνάψει θ Ελλάδα (ενδεικτικά «Υφμβαςθ νομικισ ςυνεργαςίασ μεταξφ 
Ελλάδασ και Μφπρου – 05.03.1984» (κυρωτικόσ ν.1548/1985, «Υφμβαςθ περί απαλλαγισ από τθν 
επικφρωςθ οριςμζνων πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικόσ ν.4231/2014)). Επίςθσ 
απαλλάςςονται από τθν απαίτθςθ επικφρωςθσ ι παρόμοιασ διατφπωςθσ δθμόςια ζγγραφα που 
εκδίδονται από τισ αρχζσ κράτουσ μζλουσ που υπάγονται ςτον Μαν ΕΕ 2016/1191 για τθν απλοφςτευςθ 
των απαιτιςεων για τθν υποβολι οριςμζνων δθμοςίων εγγράφων ςτθν ΕΕ, όπωσ, ενδεικτικά,  το λευκό 
ποινικό μθτρϊο, υπό τον όρο ότι τα ςχετικά με το γεγονόσ αυτό δθμόςια ζγγραφα εκδίδονται για πολίτθ 
τθσ Ζνωςθσ από τισ αρχζσ του κράτουσ μζλουσ τθσ ικαγζνειάσ του. 

Επίςθσ, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από 
αλλοδαπζσ αρχζσ και ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν παρ. 2 περ. β 
του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 “Μϊδικασ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ”, όπωσ αντικαταςτάκθκε ωσ άνω με το 
άρκρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 

Ρι πρωτότυπεσ εγγυιςεισ ςυμμετοχισ, πλθν των εγγυιςεων που εκδίδονται θλεκτρονικά, προςκομίηονται, 
με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, ςε κλειςτό φάκελο, ςτον οποίο αναγράφεται ο αποςτολζασ, τα 
ςτοιχεία του παρόντοσ διαγωνιςμοφ και ωσ παραλιπτθσ το γραφείο τθσ Φεχνικισ Χπθρεςίασ, το αργότερο 
πριν τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν που ορίηεται ςτθν παρ. 3.1 τθσ παροφςασ, 
άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, μετά από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ.   

Θ προςκόμιςθ των εγγυιςεων ςυμμετοχισ πραγματοποιείται είτε με κατάκεςθ του ωσ άνω φακζλου ςτθν 
υπθρεςία πρωτοκόλλου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, είτε με τθν αποςτολι του ταχυδρομικϊσ, επί αποδείξει. 
Φο βάροσ απόδειξθσ τθσ ζγκαιρθσ προςκόμιςθσ φζρει ο οικονομικόσ φορζασ. Φο εμπρόκεςμο 
αποδεικνφεται με τθν επίκλθςθ του αρικμοφ πρωτοκόλλου ι τθν προςκόμιςθ του ςχετικοφ αποδεικτικοφ 
αποςτολισ κατά περίπτωςθ. 

 Υτθν περίπτωςθ που επιλεγεί θ αποςτολι του φακζλου τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ ταχυδρομικϊσ,  ο 
οικονομικόσ φορζασ αναρτά, εφόςον δεν διακζτει αρικμό ζγκαιρθσ ειςαγωγισ του φακζλου του ςτο 
πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ, το αργότερο ζωσ τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ των 
προςφορϊν, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία», τα ςχετικό αποδεικτικό ςτοιχείο προςκόμιςθσ 
(αποδεικτικό κατάκεςθσ ςε υπθρεςίεσ ταχυδρομείου- ταχυμεταφορϊν),  προκειμζνου να ενθμερϊςει τθν 
ανακζτουςα αρχι περί τθσ τιρθςθσ τθσ υποχρζωςισ του ςχετικά με τθν (εμπρόκεςμθ) προςκόμιςθ τθσ 
εγγφθςθσ ςυμμετοχισ του ςτον παρόντα διαγωνιςμό. 

 

2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά»  

2.4.3.1 Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο  

Φα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία 
περιλαμβάνουν με ποινι αποκλειςμοφ  τα ακόλουκα υπό α και β ςτοιχεία: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Ζγγραφο Υφμβαςθσ (ΕΕΕΥ), όπωσ προβλζπεται ςτισ παρ. 1 και 3 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016 και τθ 
ςυνοδευτικι υπεφκυνθ διλωςθ με τθν οποία ο οικονομικόσ φορζασ δφναται να διευκρινίηει τισ 
πλθροφορίεσ που παρζχει με το ΕΕΕΥ ςφμφωνα με τθν παρ. 9 του ίδιου άρκρου, β) τθν εγγφθςθ 
ςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 72 του Ο.4412/2016 και τισ παραγράφουσ 2.1.5 και 2.2.2 
αντίςτοιχα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.   

Ρι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΥ,  το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ ωσ Σαράρτθμα  αυτισ.  
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Θ ςυμπλιρωςι του δφναται να πραγματοποιθκεί με χριςθ του υποςυςτιματοσ Promitheus ESPDint, 
προςβάςιμου μζςω τθσ Διαδικτυακισ Σφλθσ (www.promitheus.gov.gr)του ΡΣΥ ΕΥΘΔΘΥ, ι άλλθσ ςχετικισ 
ςυμβατισ πλατφόρμασ υπθρεςιϊν διαχείριςθσ θλεκτρονικϊν ΕΕΕΥ. Ρι Ρικονομικοί Ϊορείσ δφνανται για 
αυτό το ςκοπό να αξιοποιιςουν το αντίςτοιχο θλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που αποτελεί 
επικουρικό ςτοιχείο των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ. 

Φο ςυμπλθρωμζνο από τον Ρικονομικό Ϊορζα ΕΕΕΥ, κακϊσ και θ τυχόν ςυνοδευτικι αυτοφ υπεφκυνθ 
διλωςθ, υποβάλλονται ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ δ τθσ παραγράφου 2.4.2.5 τθσ παροφςασ, ςε 
ψθφιακά υπογεγραμμζνο θλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF. 

 

2.4.3.2 Σερληθή πξνζθνξά 

 
Θ Φεχνικι Σροςφορά   κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί 
από τθν ανακζτουςα αρχι με το κεφάλαιο “Αναλυτικι-Φεχνικζσ Σροδιαγραφζσ” του Σαραρτιματοσ  Ι τθσ 
Διακιρυξθσ,  περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται. 
Σεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλότθτα 
των προςφερόμενων ειδϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο 
ωσ άνω Σαράρτθμα  

έσ εκ τοφτου κα κατατεκοφν όλα τα αποδεικτικά μζςα των παραγράφων 2.2.6  και 2.2.7 κακϊσ και τα 
παρακάτω: 

 Υπεφκυνθ διλωςθ  του ν. 1599/1986 ψθφιακά υπογεγραμμζνθ όπου να δθλϊνεται : 

 Ρ χρόνοσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ ςασ  κακϊσ και ο χρόνοσ παράδοςθσ των ειδϊν. 

 Θ επιχειρθματικι μονάδα ςτθν οποία καταςκευάηεται το προϊόν ςτθν περίπτωςθ που δεν είναι ο 
ίδιοσ καταςκευαςτισ. 

 ότι διακζτουν μόνιμα οργανωμζνο τμιμα τεχνικισ υποςτιριξθσ και service, κακϊσ και κατάλλθλα 
εκπαιδευμζνο προςωπικό, με πιςτοποιθτικό εκπαίδευςθσ και εξουςιοδότθςθ αυτοφ από τον 
μθτρικό καταςκευαςτικό οίκο για τθν ςυντιρθςθ των αντίςτοιχων μθχανθμάτων. ότι 
εξαςφαλίηεται θ φπαρξθ αμεταχείριςτων και πιςτοποιθμζνων από τον καταςκευαςτικό οίκο 
ανταλλακτικϊν και κυρίωσ θ διάκεςθ αυτϊν κακϊσ και των αντίςτοιχων κατάλλθλων υλικϊν για 
πλιρθ λειτουργία και απόδοςθ του εξοπλιςμοφ επί δζκα (10) τουλάχιςτον ςυνολικά ζτθ από τθν 
οριςτικι παραλαβι αυτοφ. 

 Ρλιρεσ αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευςθσ (προςδιοριςμόσ περιεχομζνου εκπαίδευςθσ για κάκε 

ομάδα εκπαιδευόμενων, προτεινόμενεσ ϊρεσ εκπαίδευςθσ ανά κεματικι ενότθτα, κεματολογία, 

διάρκεια ςε ϊρεσ ανά ομάδα εκπαιδευόμενων για κάκε κεματικό αντικείμενο, χρονοδιάγραμμα 

υλοποίθςθσ, εκπαιδευτζσ, εκπαιδευτικό υλικό) και αντίγραφο των αναγκαίων βοθκθμάτων ι 

πινάκων, ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα: 

α) για τουσ χειριςτζσ / χριςτεσ και 

β) για τουσ τεχνικοφσ ςυντιρθςθσ 

Ρ Ανάδοχοσ αναλαμβάνει με ζξοδά του τθν πραγματοποίθςθ τθσ εκπαίδευςθσ. Θ οργάνωςθ τθσ 

εκπαίδευςθσ γίνεται κατόπιν ςυνεννοιςεωσ του Αναδόχου με το Οοςοκομείο. Θ πραγματοποίθςθ τθσ 

εκπαίδευςθσ κα γίνεται ςτο Οοςοκομείο. Ρι εκπαιδεφςεισ δεν κα ξεπερνοφν τισ 6 ϊρεσ τθν θμζρα. 

Φο εκπαιδευτικό υλικό που απαιτείται να παρζχεται από τον Ανάδοχο, για τθν υποςτιριξθ και τθν 

ενίςχυςθ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ, κα είναι ςε ζντυπθ μορφι, CD και ιςτοςελίδασ. Ρ Ανάδοχοσ 

http://www.promitheus.gov.gr/
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κα χορθγιςει πιςτοποιθτικό παρακολοφκθςθσ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ, ςτθν περίπτωςθ που 

απαιτοφνται από τισ Φεχνικζσ Σροδιαγραφζσ του επιμζρουσ είδουσ. Ρ αρικμόσ των ομάδων 

εκπαίδευςθσ και ο αρικμόσ των εκπαιδευόμενων ανά ομάδα κα προςδιορίηεται από τισ  Φεχνικζσ 

Σροδιαγραφζσ κάκε είδουσ. 

Εφόςον οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ δεν ζχουν αποτυπωκεί ςτο ςφνολό τουσ ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ 
φόρμεσ του ςυςτιματοσ, ο προςφζρων επιςυνάπτει ψθφιακά υπογεγραμμζνα τα ςχετικά θλεκτρονικά 
αρχεία (ιδίωσ τθν ΦΕΫΟΙΜΘ ΣΤΡΥΪΡΤΑ του).  

Σθμείωςθ: Ρι διαγωνιηόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν όλα τα τεχνικά εκείνα ςτοιχεία (βάροσ, ενδεικτικι 

διάταξθ με διαςτάςεισ των επί μζρουσ ςυςκευϊν κ.τ.λ.) ωσ και γενικά ςχζδια, εφόςον κρίνεται αναγκαίο, 

που κα διαςφαλίηουν τισ κατάλλθλεσ ςυνκικεσ για τθν προετοιμαςία από τθν Ανακζτουςα Αρχι του 

χϊρου όπου ο Ανάδοχοσ κα εγκαταςτιςει το είδοσ. 

Ρι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι 
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν. 

 

2.4.4 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξόπνο ζύληαμεο θαη ππνβνιήο 
νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ 

Θ Ρικονομικι Σροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ που 
είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τθσ τιμισ και  ςφμφωνα με το 
Χπόδειγμα ςτο Σαράρτθμα V τθσ διακιρυξθσ  

Θ οικονομικι προςφορά, ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του 
ςυςτιματοσ. Υτθν ςυνζχεια, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο, ςε μορφι *.pdf, το οποίο 
υπογράφεται ψθφιακά και υποβάλλεται από τον προςφζροντα. Φα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν 
ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου ψθφιακά υπογεγραμμζνου 
θλεκτρονικοφ αρχείου πρζπει να ταυτίηονται. Υε αντίκετθ περίπτωςθ, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα 
και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο pdf.   

 
Υτθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Ϊ.Σ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ . 
 

Ρι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΡΓΑ  το φψοσ των οποίων ορίηεται από τθν εκάςτοτε ιςχφουςα νομοκεςία. 

Ρι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται  

έσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΧΤέ ι κακορίηεται  
ςχζςθ ΕΧΤέ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ  
του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ που 
κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο κεφάλαιο ....του Σαραρτιματοσ ...τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ.  

2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ   

Ρι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα 12 μθνϊν 
από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 





 

 

 

Υελίδα 35  

 

 

Σροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ωσ μθ 
κανονικι. 

Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα 
αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με 
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' 
ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια. Υε περίπτωςθ 
αιτιματοσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, για τουσ οικονομικοφσ 
φορείσ, που αποδζχτθκαν τθν παράταςθ, πριν τθ λιξθ ιςχφοσ των προςφορϊν τουσ, οι προςφορζσ 
ιςχφουν και τουσ δεςμεφουν  για το επιπλζον αυτό χρονικό διάςτθμα. 

Ξετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα 
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά 
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν 
προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω 
ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Υτθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία 
ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. 

Υε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ προςφοράσ, θ 
ανακζτουςα αρχι δφναται με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, εφόςον θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εξυπθρετεί 
το δθμόςιο ςυμφζρον, να ηθτιςει εκ των υςτζρων από τουσ οικονομικοφσ φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ 
διαδικαςία να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ. 

2.4.6 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ 

H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, 
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά: 

α) θ οποία αποκλίνει από απαράβατουσ όρουσ περί ςφνταξθσ και υποβολισ τθσ προςφοράσ, ι δεν 
υποβάλλεται εμπρόκεςμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται ςτθν παροφςα και 
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Ϋρόνοσ και τρόποσ 
υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Σεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ), 
2.4.4. (Σεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
προςφορϊν), 2.4.5. (Ϋρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 
(Σρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ, 

β) θ οποία περιζχει ατελείσ, ελλιπείσ, αςαφείσ ι λανκαςμζνεσ πλθροφορίεσ ι τεκμθρίωςθ, 
ςυμπεριλαμβανομζνων των πλθροφοριϊν που περιζχονται ςτο ΕΕΕΥ, εφόςον αυτζσ δεν επιδζχονται 
ςυμπλιρωςθσ, διόρκωςθσ, αποςαφινιςθσ ι διευκρίνιςθσ ι, εφόςον επιδζχονται, δεν ζχουν 
αποκαταςτακεί από τον προςφζροντα, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ, ςφμφωνα το άρκρο 102 
του ν. 4412/2016 και τθν παρ. 3.1.2.1 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, 

γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ 
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παρ. 3.1.2.1 τθσ 
παροφςασ και τα άρκρα 102 και 103 του ν. 4412/2016, 

δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά, 

ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ για 
το ίδιο είδοσ.  Ρ περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ τθσ παροφςασ ( 
περ. γϋ τθσ παρ. 4 του άρκρου73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με 
κοινά μζλθ, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ 
μζλθ ενϊςεων 
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ςτ) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

η) θ  οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  

θ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν παράςχει, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ ςε αυτόν ςχετικισ πρόςκλθςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εξθγιςεισ αναφορικά με τθν τιμι ι 
το κόςτοσ που προτείνει  ςε αυτιν, ςτθν περίπτωςθ που θ προςφορά του φαίνεται αςυνικιςτα χαμθλι ςε 
ςχζςθ με τα αγακά, ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 88 του ν.4412/2016, 

κ) εφόςον διαπιςτωκεί ότι είναι αςυνικιςτα χαμθλι διότι δε ςυμμορφϊνεται με τισ ιςχφουςεσ  
υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν.4412/2016, 

ι) θ οποία παρουςιάηει αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ, 

ια) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ, εφόςον αυτζσ δεν κεραπευτοφν από τον προςφζροντα με τθν υποβολι ι τθ 
ςυμπλιρωςι τουσ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ, ςφμφωνα με τα άρκρα 102 και 103 του 
ν.4412/2016, 

ιβ) εάν από τα δικαιολογθτικά του άρκρου 103 του ν. 4412/2016, που προςκομίηονται από τον προςωρινό 
ανάδοχο, δεν αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ 
παροφςασ ι θ πλιρωςθ μιασ ι περιςςότερων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ, 
ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4. επ., περί κριτθρίων επιλογισ, 

ιγ) εάν κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν του άρκρου 103 του ν.4412/2016, διαπιςτωκεί ότι τα 
ςτοιχεία που δθλϊκθκαν, ςφμφωνα με το άρκρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ότι 
ζχουν υποβλθκεί πλαςτά αποδεικτικά ςτοιχεία. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ   

3.1 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ  

3.1.1 Ηιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ 

Φο πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΥΘΔΘΥ, για τθν αποςφράγιςθ των  προςφορϊν αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ, ιτοι θ επιτροπι διενζργειασ/επιτροπι αξιολόγθςθσ, εφεξισ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, προβαίνει 
ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 
100 του ν. 4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια: 

Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Υυμμετοχισ-Φεχνικι Σροςφορά» και του 
(υπό)φακζλου «Ρικονομικι Σροςφορά», τθν 05.08.2022 και ϊρα 12:00μ. 

Υτο ςτάδιο αυτό τα ςτοιχεία των προςφορϊν που αποςφραγίηονται είναι προςβάςιμα μόνο ςτα μζλθ τθσ 
Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ και τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 

3.1.2.1 Ξετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι 
προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν, μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο ΕΥΘΔΘΥ οργάνων τθσ, 
εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων. 

Θ ανακζτουςα αρχι, τθρϊντασ τισ αρχζσ τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ, ηθτά από τουσ 
προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ, όταν οι πλθροφορίεσ ι θ τεκμθρίωςθ που πρζπει να υποβάλλονται 
είναι ι εμφανίηονται ελλιπείσ ι λανκαςμζνεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων εκείνων ςτο ΕΕΕΥ, ι όταν λείπουν 
ςυγκεκριμζνα ζγγραφα, να υποβάλλουν, να ςυμπλθρϊνουν, να αποςαφθνίηουν ι να ολοκλθρϊνουν τισ 
ςχετικζσ πλθροφορίεσ ι τεκμθρίωςθ, εντόσ προκεςμίασ όχι μικρότερθσ των δζκα (10) θμερϊν και όχι 
μεγαλφτερθσ των είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ ςε αυτοφσ τθσ ςχετικισ 
πρόςκλθςθσ. Θ ςυμπλιρωςθ ι θ αποςαφινιςθ ηθτείται και γίνεται αποδεκτι υπό τθν προχπόκεςθ ότι δεν 
τροποποιείται θ προςφορά του οικονομικοφ φορζα και ότι αφορά ςε ςτοιχεία ι δεδομζνα, των οποίων 
είναι αντικειμενικά εξακριβϊςιμοσ ο προγενζςτεροσ χαρακτιρασ ςε ςχζςθ με το πζρασ τθσ καταλθκτικισ 
προκεςμίασ παραλαβισ προςφορϊν. Φα ανωτζρω ιςχφουν κατϋ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουςεσ 
δθλϊςεισ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι βεβαιϊνουν γεγονότα αντικειμενικϊσ εξακριβϊςιμα. 

Ειδικότερα : 

α) Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ εξετάηει αρχικά τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 1 του άρκρου 72. Υε περίπτωςθ παράλειψθσ προςκόμιςθσ, είτε τθσ  εγγφθςθσ ςυμμετοχισ 
θλεκτρονικισ ζκδοςθσ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, είτε του πρωτοτφπου 
τθσ ζντυπθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, μζχρι τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ, θ Επιτροπι 
Διαγωνιςμοφ ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ ωσ απαράδεκτθσ.   
Υτθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνεται το ανωτζρω 
πρακτικό. Θ απόφαςθ απόρριψθσ τθσ προςφοράσ του παρόντοσ εδαφίου εκδίδεται πριν από τθν ζκδοςθ 
οποιαςδιποτε άλλθσ απόφαςθσ ςχετικά με τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν τθσ οικείασ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ ςφμβαςθσ και κοινοποιείται ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ 
«Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΥΘΔΘΥ. 

Ματά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 
3.4 τθσ παροφςασ. 
Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί παράλλθλα με τουσ φορείσ που φζρονται να ζχουν εκδϊςει τισ εγγυθτικζσ 
επιςτολζσ, προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ. 
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β) Ξετά τθν ζκδοςθ τθσ ανωτζρω απόφαςθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει αρχικά ςτον ζλεγχο των 
δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και εν ςυνεχεία ςτθν αξιολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν των 
προςφερόντων  των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ γίνεται ςφμφωνα 
με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ ολοκλθρϊνεται με τθν καταχϊριςθ ςε πρακτικό 
των προςφερόντων, των αποτελεςμάτων του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των δικαιολογθτικϊν 
ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν. 
 
γ) Υτθ ςυνζχεια θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν αποςφράγιςθ του ςυνόλου των οικονομικϊν 
προςφορϊν των ςυμμετεχόντων οικονομικϊν φορζων και ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν, 
των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ και θ τεχνικι προςφορά κρίκθκαν αποδεκτά, ςυντάςςει 
πρακτικό ςτο οποίο καταχωρίηονται οι οικονομικζσ προςφορζσ κατά ςειρά μειοδοςίασ και ειςθγείται 
αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ του 
προςωρινοφ αναδόχου.  

Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ 
ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» 
του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΥΘΔΘΥ, να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που προτείνουν ςτθν 
προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο είκοςι (20) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Υτθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 
4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα ςτοιχεία δεν εξθγοφν κατά τρόπο ικανοποιθτικό το χαμθλό επίπεδο τθσ 
τιμισ ι του κόςτουσ που προτείνεται, θ προςφορά απορρίπτεται ωσ μθ κανονικι.  

Υτθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των 
οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του 
Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ.  

Υτθ ςυνζχεια, εφόςον το αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ εγκρίνει τα ανωτζρω πρακτικά 
εκδίδεται απόφαςθ για τα  αποτελζςματα  όλων των ανωτζρω ςταδίων  («Δικαιολογθτικά Υυμμετοχισ», 
«Φεχνικι Σροςφορά» και «Ρικονομικι Σροςφορά») και θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί εγγράφωσ, μζςω 
τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΥΘΔΘΥ, τον πρϊτο ςε 
κατάταξθ μειοδότθ ςτον οποίον πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινόσ ανάδοχοσ») να υποβάλει 
τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ, ςφμφωνα  με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 103 και τθν παράγραφο 3.2 τθσ 
παροφςασ, περί πρόςκλθςθσ για υποβολι δικαιολογθτικϊν. Θ απόφαςθ ζγκριςθσ των πρακτικϊν δεν 
κοινοποιείται ςτουσ προςφζροντεσ και ενςωματϊνεται ςτθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

Υε κάκε περίπτωςθ, όταν εξ αρχισ ζχει υποβλθκεί μία προςφορά, τα αποτελζςματα όλων των ςταδίων τθσ 
διαδικαςίασ ανάκεςθσ, ιτοι Δικαιολογθτικϊν Υυμμετοχισ, Φεχνικισ Σροςφοράσ και Ρικονομικισ 
Σροςφοράσ, επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ του άρκρου 105 του ν. 4412/2016, ςφμφωνα 
με τθν παράγραφο 3.3 τθσ παροφςασ, που εκδίδεται μετά το πζρασ και του τελευταίου ςταδίου τθσ 
διαδικαςίασ. Ματά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΣΣ ςφμφωνα με 
όςα προβλζπονται ςτθν παράγραφο 3.4 τθσ παροφςασ. 

 

3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ - 
Γηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ 

Ξετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι  πρόςκλθςθ 
ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΥΘΔΘΥ, και τον καλεί να 
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υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ  ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ 
ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ και τα πρωτότυπα ι αντίγραφα όλων των 
δικαιολογθτικϊν που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.9.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά 
ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και 
για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτισ.  

Ειδικότερα, το ςφνολο των ςτοιχείων και δικαιολογθτικϊν τθσ ωσ άνω παραγράφου αποςτζλλονται από 
αυτόν ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF, ςφμφωνα με τα ειδικϊσ οριηόμενα ςτθν 
παράγραφο 2.4.2.5 τθσ παροφςασ. 

Εντόσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ και το αργότερο ζωσ τθν τρίτθ 
εργάςιμθ θμζρα από τθν καταλθκτικι θμερομθνία θλεκτρονικισ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν 
κατακφρωςθσ, προςκομίηονται με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ 
μορφι και ςε κλειςτό φάκελο, ςτον οποίο αναγράφεται ο αποςτολζασ, τα ςτοιχεία του Διαγωνιςμοφ και 
ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά, τα οποία απαιτείται να 
προςκομιςκοφν ςε ζντυπθ μορφι (ωσ πρωτότυπα ι ακριβι αντίγραφα), ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα 
ςτισ διατάξεισ τθσ ωσ άνω παραγράφου 2.4.2.5.  

Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υπoβλικθκαν, θ 
ανακζτουςα αρχι καλεί τον προςωρινό ανάδοχο να προςκομίςει τα ελλείποντα δικαιολογθτικά ι να 
ςυμπλθρϊςει τα ιδθ υποβλθκζντα ι να παράςχει διευκρινιςεισ με τθν ζννοια του άρκρου 102 του ν. 
4412/2016, εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ ςε αυτόν. 

Ρ προςωρινόσ ανάδοχοσ δφναται να υποβάλει αίτθμα, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του 
θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΥΘΔΘΥ, προσ τθν ανακζτουςα αρχι, για παράταςθ τθσ ωσ άνω 
προκεςμίασ, ςυνοδευόμενο από αποδεικτικά ζγγραφα περί αίτθςθσ χοριγθςθσ δικαιολογθτικϊν 
προςωρινοφ αναδόχου. Υτθν περίπτωςθ αυτι θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ 
αυτϊν, για όςο χρόνο απαιτθκεί για τθ χοριγθςι τουσ από τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ. Ρ προςωρινόσ 
ανάδοχοσ μπορεί να αξιοποιεί τθ δυνατότθτα αυτι τόςο εντόσ τθσ  αρχικισ προκεςμίασ για τθν υποβολι 
δικαιολογθτικϊν όςο και εντόσ τθσ προκεςμίασ για τθν προςκόμιςθ ελλειπόντων ι τθ ςυμπλιρωςθ ιδθ 
υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν, κατά τθν ζννοια του άρκρου 102 του ν. 4412/2016, ωσ ανωτζρω 
προβλζπεται. Θ παροφςα ρφκμιςθ εφαρμόηεται αναλόγωσ και όταν θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν 
προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων 
ςυμμετοχισ και πριν από το ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του πρϊτου εδαφίου τθσ 
παρ. 5 του άρκρου 79  του ν. 4412/2016, τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ 
διαφάνειασ. 

Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ 
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ 
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν: 

i) κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με  το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Υφμβαςθσ (ΕΕΕΥ)  είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ζχουν υποβλθκεί πλαςτά 
αποδεικτικά ςτοιχεία , ι  

ii)  δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογθτικϊν, ι  

iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφεται θ μθ 
ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) ι θ πλιρωςθ 
μιασ ι περιςςοτζρων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 
2.2.4 ζωσ 2.2.8 (κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ.  
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Υε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ 
προχποκζςεισ, τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 
Υφμβαςθσ (ΕΕΕΥ) ότι πλθροί,  οι οποίεσ μεταβολζσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ μεταβολζσ ζλαβε γνϊςθ μετά 
τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ 
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.  

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι 
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα ζγγραφα και δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίςκεται ςε 
μία από τισ καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και β) πλθροί τα ςχετικά 
κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ τα οποία ζχουν κακοριςτεί ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.8 τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν 
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν ςφμφωνα με 
όςα ορίηονται ανωτζρω (παράγραφοσ 3.1.2.1.) και τθ διαβίβαςι του ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ 
τθσ διαδικαςίασ.  

 

3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο 

3.3.1. Φα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ 
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, ςτθν οποία ενςωματϊνεται θ απόφαςθ ζγκριςθσ των 
πρακτικϊν των περ. α & β τθσ παρ. 2 του άρκρου 100 του ν. 4412/2016 (περί αξιολόγθςθσ των 
δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τθσ τεχνικισ και τθσ οικονομικισ προςφοράσ).    

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςε όλουσ τουσ 
οικονομικοφσ φορείσ που ζλαβαν μζροσ ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ, εκτόσ από όςουσ αποκλείςτθκαν 
οριςτικά δυνάμει τθσ παρ. 1 του άρκρου 72 του ν. 4412/2016, τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, ςτθν οποία 
αναφζρονται υποχρεωτικά οι προκεςμίεσ για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τα 
άρκρα 360 ζωσ 372 του ν. 4412/2016, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και 
αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, και, επιπλζον, αναρτά τα δικαιολογθτικά του προςωρινοφ αναδόχου ςτα 
«Υυνθμμζνα Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ». Ξετά τθν ζκδοςθ και κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ 
οι προςφζροντεσ λαμβάνουν γνϊςθ των λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία και των ςτοιχείων που 
υποβλικθκαν από αυτοφσ, με ενζργειεσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Ματά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ χωρεί 
προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΣΣ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.4 τθσ παροφςασ. Δεν 
επιτρζπεται θ άςκθςθ άλλθσ διοικθτικισ προςφυγισ κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ. 

3.3.2. Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ κακίςταται οριςτικι, εφόςον ςυντρζξουν οι ακόλουκεσ προχποκζςεισ 
ςωρευτικά: 

α) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςε όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί 
οριςτικά,  
β) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ, 
παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΣΣ και ςε 
περίπτωςθ άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΣΣ, εκδοκεί απόφαςθ επί τθσ αίτθςθσ, 
με τθν επιφφλαξθ τθσ χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται  ςτο τελευταίο εδάφιο 
τθσ παρ. 4 του άρκρου 372 του ν. 4412/2016, 
γ) ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ ο προςυμβατικόσ ζλεγχοσ από το Ελεγκτικό Υυνζδριο, ςφμφωνα με τα άρκρα 
324 ζωσ 327 του ν. 4700/2020, εφόςον απαιτείται, 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
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και  
δ) ο  προςωρινόσ ανάδοχοσ, υποβάλλει, ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται και ζπειτα από ςχετικι 
πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράφεται ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 79Α του ν. 
4412/2016, ςτθν οποία δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του οψιγενείσ μεταβολζσ κατά τθν 
ζννοια του άρκρου 104 του ν. 4412/2016 και μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου ι τθσ 
άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ. Θ υπεφκυνθ διλωςθ ελζγχεται 
από τθν ανακζτουςα αρχι και μνθμονεφεται ςτο ςυμφωνθτικό. Εφόςον δθλωκοφν οψιγενείσ μεταβολζσ, 
θ διλωςθ ελζγχεται από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, θ οποία ειςθγείται προσ το αρμόδιο αποφαινόμενο 
όργανο. 
 
Ξετά από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο, 
μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΥΘΔΘΥ, να προςζλκει 
για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ του προκεςμία  δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ 
τθσ ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Θ ςφμβαςθ κεωρείται ςυναφκείςα με τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ 
του προθγοφμενου εδαφίου ςτον ανάδοχο.  

Υτθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα 
προκεςμία, με τθν επιφφλαξθ αντικειμενικϊν λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει 
υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ του και ακολουκείται θ ίδια, ωσ άνω 
διαδικαςία, για τον προςφζροντα που υπζβαλε τθν  αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι 
άποψθ προςφορά. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι του 
ςυμφωνθτικοφ, θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.5 τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ. Υτθν περίπτωςθ αυτι,  θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αναηθτιςει αποηθμίωςθ, πζρα από τθν 
καταπίπτουςα εγγυθτικι επιςτολι, ιδίωσ δυνάμει των άρκρων 197 και 198 ΑΜ. 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι δεν απευκφνει τθν ειδικι πρόςκλθςθ για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ εντόσ 
χρονικοφ διαςτιματοσ εξιντα (60) θμερϊν από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, με τθν 
επιφφλαξθ τθσ φπαρξθσ επιτακτικοφ λόγου δθμόςιου ςυμφζροντοσ ι αντικειμενικϊν λόγων ανωτζρασ 
βίασ, ο ανάδοχοσ δικαιοφται να απζχει από τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, χωρίσ να εκπζςει θ 
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του, κακϊσ και να αναηθτιςει αποηθμίωςθ ιδίωσ δυνάμει των άρκρων 197 και 198 
ΑΜ. 

 

3.4 Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο - Πξνζσξηλή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία  

Α. Μάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ δθμόςια 
ςφμβαςθ και ζχει υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ κατά παράβαςθ τθσ ευρωπαϊκισ ενωςιακισ ι εςωτερικισ νομοκεςίασ ςτον τομζα των 
δθμοςίων ςυμβάςεων, ζχει δικαίωμα να προςφφγει ςτθν ανεξάρτθτθ Αρχι Εξζταςθσ Σροδικαςτικϊν 
Σροςφυγϊν (ΑΕΣΣ), ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτα άρκρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 
39/2017, ςτρεφόμενοσ με προδικαςτικι προςφυγι, κατά πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, 
προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το αίτθμά του. 

Υε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ 
προδικαςτικισ προςφυγισ είναι: 

(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι  

(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν 
χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ   

http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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(γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα 
ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα. Ειδικά για τθν άςκθςθ προςφυγισ κατά 
προκιρυξθσ, θ πλιρθσ γνϊςθ αυτισ τεκμαίρεται μετά τθν πάροδο δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ 
δθμοςίευςθ ςτο ΜΘΞΔΘΥ. 

Υε περίπτωςθ παράλειψθσ που αποδίδεται ςτθν ανακζτουςα αρχι, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ 
προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ 
προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ. 

Ρι προκεςμίεσ ωσ προσ τθν υποβολι των προδικαςτικϊν προςφυγϊν και των παρεμβάςεων αρχίηουν τθν 
επομζνθ τθσ θμζρασ τθσ προαναφερκείςασ κατά περίπτωςθ κοινοποίθςθσ ι γνϊςθσ και λιγουν όταν 
περάςει ολόκλθρθ θ τελευταία θμζρα και ϊρα 23:59:59 και, αν αυτι είναι εξαιρετζα ι Υάββατο, όταν 
περάςει ολόκλθρθ θ επομζνθ εργάςιμθ θμζρα και ϊρα 23:59:59 . 

Θ προδικαςτικι προςφυγι ςυντάςςεται υποχρεωτικά με τθ χριςθ του τυποποιθμζνου εντφπου του 
Σαραρτιματοσ Ι του π.δ/τοσ 39/2017 και κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ 
«Επικοινωνία» ςτθν θλεκτρονικι περιοχι του ςυγκεκριμζνου διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ τθν ζνδειξθ 
«Σροδικαςτικι Σροςφυγι» ςφμφωνα με το άρκρο 18 τθσ Μ.Χ.Α. Σρομικειεσ και Χπθρεςίεσ. 

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον 
προςφεφγοντα υπζρ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 363 Ο. 4412/2016 . 
Θ επιςτροφι του παραβόλου ςτον προςφεφγοντα γίνεται: α) ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ 
προςφυγισ του, β) όταν θ ανακζτουςα αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν 
οφειλόμενθ ενζργεια πριν από τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΣΣ επί τθσ προςφυγισ, γ) ςε περίπτωςθ 
παραίτθςθσ του προςφεφγοντα από τθν προςφυγι του ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ από τθν κατάκεςθ τθσ 
προςφυγισ.  

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, θ οποία διαπιςτϊνεται με απόφαςθ τθσ ΑΕΣΣ μετά από άςκθςθ 
προδικαςτικισ προςφυγισ, ςφμφωνα με το άρκρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. μωσ, μόνθ 
θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, υπό τθν 
επιφφλαξθ χοριγθςθσ από το Μλιμάκιο προςωρινισ προςταςίασ ςφμφωνα με το άρκρο 366 παρ. 1-2 ν. 
4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.  

Θ προθγοφμενθ παράγραφοσ δεν εφαρμόηεται ςτθν περίπτωςθ που, κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ 
παροφςασ ςφμβαςθσ, υποβλθκεί μόνο μία (1) προςφορά. 

Ξετά τθν, κατά τα ωσ άνω, θλεκτρονικι κατάκεςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ θ ανακζτουςα αρχι,  
μζςω τθσ λειτουργίασ «Επικοινωνία»  :  

α) Μοινοποιεί τθν προςφυγι το αργότερο ζωσ τθν επομζνθ εργάςιμθ θμζρα από τθν κατάκεςι τθσ ςε κάκε 
ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίοσ μπορεί να κίγεται από τθν αποδοχι τθσ προςφυγισ, προκειμζνου να 
αςκιςει το, προβλεπόμενο από τα άρκρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρζμβαςισ του ςτθ 
διαδικαςία εξζταςθσ τθσ προςφυγισ, για τθ διατιρθςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, 
προςκομίηοντασ όλα τα κρίςιμα ζγγραφα που ζχει ςτθ διάκεςι του. 

β) Διαβιβάηει ςτθν ΑΕΣΣ, το αργότερο εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν θμζρα κατάκεςθσ, τον πλιρθ 
φάκελο τθσ υπόκεςθσ, τα αποδεικτικά κοινοποίθςθσ ςτουσ ενδιαφερόμενουσ τρίτουσ αλλά και τθν Ζκκεςθ 
Απόψεϊν τθσ επί τθσ προςφυγισ. Υτθν Ζκκεςθ Απόψεων θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρακζςει αρχικι 
ι ςυμπλθρωματικι αιτιολογία για τθν υποςτιριξθ τθσ προςβαλλόμενθσ με τθν προδικαςτικι προςφυγι 
πράξθσ. 
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γ) Μοινοποιεί ςε όλα τα μζρθ τθν Ζκκεςθ Απόψεων, τισ Σαρεμβάςεισ και τα ςχετικά ζγγραφα που τυχόν τθ 
ςυνοδεφουν, μζςω του θλεκτρονικοφ τόπου του διαγωνιςμοφ το αργότερο ζωσ τθν επομζνθ εργάςιμθ 
θμζρα από τθν κατάκεςι τουσ. 

δ)Υυμπλθρωματικά υπομνιματα κατατίκενται από οποιοδιποτε από τα μζρθ μζςω τθσ πλατφόρμασ του 
ΕΥΘΔΘΥ το αργότερο εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ των απόψεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ . 

Θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων βοθκθμάτων 
τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 ν. 4412/2016 κατά των εκτελεςτϊν 
πράξεων ι παραλείψεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ . 

 

Β. ποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον μπορεί να ηθτιςει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοηόμενων αναλογικά των 
διατάξεων του π.δ. 18/1989, τθν αναςτολι εκτζλεςθσ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΣΣ και τθν ακφρωςι τθσ 
ενϊπιον του αρμοδίου Διοικθτικοφ Δικαςτθρίου. Φο αυτό ιςχφει και ςε περίπτωςθ ςιωπθρισ απόρριψθσ 
τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ από τθν Α.Ε.Σ.Σ. Δικαίωμα άςκθςθσ του ωσ άνω ζνδικου βοθκιματοσ ζχει 
και θ ανακζτουςα αρχι, αν θ Α.Ε.Σ.Σ. κάνει δεκτι τθν προδικαςτικι προςφυγι, αλλά και αυτόσ του 
οποίου ζχει γίνει εν μζρει δεκτι θ προδικαςτικι προςφυγι. 

Ξε τθν απόφαςθ τθσ ΑΕΣΣ λογίηονται ωσ ςυμπροςβαλλόμενεσ και όλεσ οι ςυναφείσ προσ τθν ανωτζρω 
απόφαςθ πράξεισ ι παραλείψεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον ζχουν εκδοκεί ι ςυντελεςτεί 
αντιςτοίχωσ ζωσ τθ ςυηιτθςθ τθσ ωσ άνω αίτθςθσ ςτο Δικαςτιριο. 

Θ αίτθςθ αναςτολισ και ακφρωςθσ περιλαμβάνει μόνο αιτιάςεισ που είχαν προτακεί με τθν προδικαςτικι 
προςφυγι ι αφοροφν ςτθ διαδικαςία ενϊπιον τθσ Α.Ε.Σ.Σ. ι το περιεχόμενο των αποφάςεϊν τθσ. Θ 
ανακζτουςα αρχι, εφόςον αςκιςει τθν αίτθςθ τθσ παρ. 1 του άρκρου 372 του ν. 4412/2016, μπορεί να 
προβάλει και οψιγενείσ ιςχυριςμοφσ αναφορικά με τουσ επιτακτικοφσ λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ, οι 
οποίοι κακιςτοφν αναγκαία τθν άμεςθ ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Θ ωσ άνω αίτθςθ κατατίκεται ςτο ωσ αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από  
κοινοποίθςθ ι τθν πλιρθ γνϊςθ τθσ απόφαςθσ ι από τθν παρζλευςθ τθσ προκεςμίασ για τθν ζκδοςθ τθσ 
απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ, ενϊ θ δικάςιμοσ για τθν εκδίκαςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ 
δεν πρζπει να απζχει πζραν των εξιντα (60) θμερϊν από τθν κατάκεςθ του δικογράφου.  

Αντίγραφο τθσ αίτθςθσ με κλιςθ κοινοποιείται με τθ φροντίδα του αιτοφντοσ προσ τθν Α.Ε.Σ.Σ., τθν 
ανακζτουςα αρχι, αν δεν ζχει αςκιςει αυτι τθν αίτθςθ, και προσ κάκε τρίτο ενδιαφερόμενο, τθν 
κλιτευςθ του οποίου διατάςςει με πράξθ του ο Σρόεδροσ ι ο προεδρεφων του αρμόδιου Δικαςτθρίου ι 
Φμιματοσ ζωσ τθν επόμενθ θμζρα από τθν κατάκεςθ τθσ αίτθςθσ. Ρ αιτϊν υποχρεοφται επί ποινι 
απαραδζκτου του ενδίκου βοθκιματοσ να προβεί ςτισ παραπάνω κοινοποιιςεισ εντόσ αποκλειςτικισ 
προκεςμίασ δφο (2) θμερϊν από τθν ζκδοςθ και τθν παραλαβι τθσ ωσ άνω πράξθσ του Δικαςτθρίου. Εντόσ 
αποκλειςτικισ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν ωσ άνω κοινοποίθςθ τθσ αίτθςθσ κατατίκεται θ 
παρζμβαςθ και διαβιβάηονται ο φάκελοσ και οι απόψεισ των πακθτικϊσ νομιμοποιοφμενων. Εντόσ τθσ 
ίδιασ προκεςμίασ κατατίκενται ςτο Δικαςτιριο και τα ςτοιχεία που υποςτθρίηουν τουσ ιςχυριςμοφσ των 
διαδίκων. 

Επιπρόςκετα, θ παρζμβαςθ κοινοποιείται με επιμζλεια του παρεμβαίνοντοσ ςτα λοιπά μζρθ τθσ δίκθσ 
εντόσ δφο (2) θμερϊν από τθν κατάκεςι τθσ, αλλιϊσ λογίηεται ωσ απαράδεκτθ. Φο διατακτικό τθσ 
δικαςτικισ απόφαςθσ εκδίδεται εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ ι από τθν 
προκεςμία για τθν υποβολι υπομνθμάτων. 

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ και θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ενϊπιον του αρμοδίου δικαςτθρίου κωλφουν τθ 
ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ οριςτικισ δικαςτικισ απόφαςθσ, εκτόσ εάν με προςωρινι 
διαταγι ο αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά. Επίςθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ και θ άςκθςι 
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τθσ αίτθςθσ κωλφουν τθν πρόοδο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ για χρονικό διάςτθμα δεκαπζντε (15) θμερϊν 
από τθν άςκθςθ τθσ αίτθςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί 
διαφορετικά.  Για τθν άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ κατατίκεται παράβολο, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα 
ςτο άρκρο 372 παρ. 5 του Ο. 4412/2016.   

Αν ο ενδιαφερόμενοσ δεν αιτικθκε ι αιτικθκε ανεπιτυχϊσ τθν αναςτολι και θ ςφμβαςθ υπογράφθκε και 
θ εκτζλεςι τθσ ολοκλθρϊκθκε πριν από τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ, εφαρμόηεται αναλόγωσ θ παρ. 2 του 
άρκρου 32 του π.δ. 18/1989.  

Αν το δικαςτιριο ακυρϊςει πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ μετά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, 
το κφροσ τθσ τελευταίασ δεν κίγεται, εκτόσ αν πριν από τθ ςφναψθ αυτισ είχε αναςταλεί θ διαδικαςία 
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. Υτθν περίπτωςθ που θ ςφμβαςθ δεν είναι άκυρθ, ο ενδιαφερόμενοσ δικαιοφται 
να αξιϊςει αποηθμίωςθ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 373 του ν. 4412/2016. 

Ξε τθν επιφφλαξθ των διατάξεων του ν. 4412/2016, για τθν εκδίκαςθ των διαφορϊν του παρόντοσ 
άρκρου εφαρμόηονται οι διατάξεισ του π.δ. 18/1989. 

 

3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο        

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει, αιτιολογθμζνα, τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ 
αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε 
οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ τθσ ωσ άνω Επιτροπισ, να 
ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν 
επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.  

Ειδικότερα, θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει τθ διαδικαςία ςφναψθσ όταν αυτι αποβεί άγονθ είτε λόγω μθ 
υποβολισ προςφοράσ είτε λόγω απόρριψθσ όλων των προςφορϊν, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ του 
δευτζρου εδαφίου τθσ παρ. 7 του άρκρου 105, περί κατακφρωςθσ και ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

Επίςθσ μπορεί να ματαιϊςει τθ διαδικαςία:  α) λόγω παράτυπθσ διεξαγωγισ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, 
εκτόσ εάν μπορεί να κεραπεφςει το ςφάλμα ι τθν παράλειψθ ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 106 , β) 
αν οι οικονομικζσ και τεχνικζσ παράμετροι που ςχετίηονται με τθ διαδικαςία ανάκεςθσ άλλαξαν ουςιωδϊσ 
και θ εκτζλεςθ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου δεν ενδιαφζρει πλζον τθν ανακζτουςα αρχι ι τον φορζα για 
τον οποίο προορίηεται το υπό ανάκεςθ αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτζρασ βίασ, δεν είναι δυνατι θ 
κανονικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, δ) αν θ επιλεγείςα προςφορά κρικεί ωσ μθ ςυμφζρουςα από 
οικονομικι άποψθ, ε) ςτθν περίπτωςθ των παρ. 3 και 4 του άρκρου 97, περί χρόνου ιςχφοσ προςφορϊν, 
ςτ) για άλλουσ επιτακτικοφσ λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ, όπωσ ιδίωσ, δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ 
του περιβάλλοντοσ. 
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4. ΟΡΟΙ ΔΚΤΔΛΔΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Δγγπήζεηο  (θαιήο εθηέιεζεο, πξνθαηαβνιήο, θαιήο ιεηηνπξγίαο) 

4.1.1 Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ και εγγφθςθ προκαταβολισ:  

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 
72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 4% επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ 
ςφμβαςθσ ι του τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να ςυμπεριλαμβάνονται τα δικαιϊματα προαίρεςθσ  και 
κατατίκεται μζχρι και τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι, πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα 
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον τίτλο τθσ ςχετικισ 
ςφμβαςθσ. Φο περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο Σαράρτθμα VI 
τθσ Διακιρυξθσ και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων 
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου. 

Υε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ οφείλει να κατακζςει μζχρι τθν υπογραφι τθσ τροποποιθμζνθσ ςφμβαςθσ, 
ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 4% επί του ποςοφ 
τθσ αφξθςθσ τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ςτθν περίπτωςθ παραβίαςθσ, από 
τον ανάδοχο, των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι ειδικότερα ορίηει.  

Ρ χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ από τον ςυμβατικό χρόνο 
φόρτωςθσ ι παράδοςθσ, για διάςτθμα 2 μθνϊν  

Θ/Ρι εγγφθςθ/εισ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται/ονται ςτο ςφνολό του/σ μετά από τθν ποςοτικι και 
ποιοτικι παραλαβι του ςυνόλου του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. 

 Υε περίπτωςθ που ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι 
υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ γίνεται 
μετά από τθν αντιμετϊπιςθ, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται, των παρατθριςεων και του εκπρόκεςμου. 
Αν τα αγακά είναι διαιρετά και θ παράδοςθ γίνεται, ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ, τμθματικά, οι εγγυιςεισ 
καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ αποδεςμεφονται ςταδιακά, κατά το ποςόν που αναλογεί ςτθν αξία 
του μζρουσ τθσ ποςότθτασ των αγακϊν που παραλιφκθκε οριςτικά. Για τθ ςταδιακι αποδζςμευςι τουσ 
απαιτείται προθγοφμενθ γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου. Εάν ςτο πρωτόκολλο 
παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ παραπάνω ςταδιακι 
αποδζςμευςθ γίνεται μετά από τθν αντιμετϊπιςθ, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται, των παρατθριςεων 
και του εκπρόκεςμου.  

4.1.2.  Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ 

Απαιτείται θ προςκόμιςθ «εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ» για τθν αποκατάςταςθ των ελαττωμάτων που 
ανακφπτουν ι των ηθμιϊν που προκαλοφνται από δυςλειτουργία των αγακϊν κατά τθν περίοδο εγγφθςθσ 
καλισ λειτουργίασ. Φο φψοσ τθσ «εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ» ορίηεται ςτο ποςό που κα αντιςτοιχεί ςε 
ποςοςτό 3% τθσ κακαρισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Θ επιςτροφι τθσ ανωτζρω εγγφθςθσ λαμβάνει χϊρα μετά 
από τθν ολοκλιρωςθ τθσ περιόδου εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ, ςφμφωνα και με τα οριηόμενα ςτθν 
παράγραφο 6.6 τθσ παροφςασ. 
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4.2  πκβαηηθό Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία  

Ματά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Μϊδικασ.  

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

4.3.1 Ματά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ 
Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Σαράρτθμα X του 
Σροςαρτιματοσ Αϋ. 
Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και 
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ 
και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

4.3.2 Υτισ ςυμβάςεισ προμθκειϊν προϊόντων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του ν. 2939/2001, 
επιπλζον του όρου τθσ παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όροσ ότι ο ανάδοχοσ υποχρεοφται κατά τθν υπογραφι 
τθσ ςφμβαςθσ και κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ των παραγράφων 2 και 11 του 
άρκρου 4β ι και τθσ παρ. 1 του άρκρου 12 ι και τθσ παρ. 1 του άρκρου 16 του ν.2939/2001. Θ τιρθςθ των 
υποχρεϊςεων ελζγχεται από τθν ανακζτουςα αρχι μζςω του αρχείου δθμοςιοποίθςθσ εγγεγραμμζνων 
παραγωγϊν ςτο Εκνικό Ξθτρϊο Σαραγωγϊν (ΕΞΣΑ) που τθρείται ςτθν θλεκτρονικι ςελίδα του Ε.Ρ.ΑΟ. 
εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016 και αποτελεί προχπόκεςθ για 
τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, ςτο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αρικμοφ ΕΞΣΑ του 
υπόχρεου παραγωγοφ. Θ μθ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παροφςασ παραγράφου ζχει τισ ςυνζπειεσ τθσ 
παραγράφου 7 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016. 

 
4.3.3. Ρ ανάδοχοσ δεςμεφεται ότι :  

α) ςε όλα τα ςτάδια που προθγικθκαν τθσ ςφμβαςθσ δεν ενιργθςε ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά 
και ότι κα εξακολουκιςει να μθν ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ,  

β) ότι κα δθλϊςει αμελλθτί ςτθν ανακζτουςα αρχι, από τθ ςτιγμι που λάβει γνϊςθ, οποιαδιποτε 
κατάςταςθ (ακόμθ και ενδεχόμενθ) ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων (προςωπικϊν, οικογενειακϊν, 
οικονομικϊν, πολιτικϊν ι άλλων κοινϊν ςυμφερόντων, ςυμπεριλαμβανομζνων και αντικρουόμενων 
επαγγελματικϊν ςυμφερόντων) μεταξφ των νομίμων ι εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων του κακϊσ και 
υπαλλιλων ι ςυνεργατϊν τουσ οποίουσ απαςχολεί ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ (π.χ. με ςφμβαςθ 
υπεργολαβίασ) και μελϊν του προςωπικοφ τθσ ανακζτουςασ αρχισ που εμπλζκονται κακ’ οιονδιποτε 
τρόπο ςτθ διαδικαςία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ι/και μποροφν να επθρεάςουν τθν ζκβαςθ και τισ 
αποφάςεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ περί τθν εκτζλεςι τθσ, οποτεδιποτε και εάν θ κατάςταςθ αυτι 
προκφψει κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ.  

Ρι υποχρεϊςεισ και οι απαγορεφςεισ τθσ ριτρασ αυτισ ιςχφουν, αν ο ανάδοχοσ είναι ζνωςθ, για όλα τα 
μζλθ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και για τουσ υπεργολάβουσ που χρθςιμοποιεί. Υτο ςυμφωνθτικό περιλαμβάνεται 
ςχετικι δεςμευτικι διλωςθ τόςο του αναδόχου όςο και των υπεργολάβων του. 

 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
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4.4 Τπεξγνιαβία 

4.4.1. Ρ Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ 
τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 
2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Ματά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν ανακζτουςα 
αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι 
οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.  
Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, 
κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο 
υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, 
προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ. Υε περίπτωςθ διακοπισ τθσ 
ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ 
γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι 
εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον 
οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία.  

4.4.3. Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ, 
όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.9.2 
τθσ παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει 
υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά  το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) 
τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 
του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα 
τθσ ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.  

ταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται να 
απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131 του 
ν. 4412/2016.  

4.5 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο 

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ τθσ περ. β  τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016. 

Ξετά τθ λφςθ τθσ ςφμβαςθσ λόγω τθσ ζκπτωςθσ του αναδόχου, ςφμφωνα με το άρκρο 203 του ν. 
4412/2016 και τθν παράγραφο 5.2. τθσ παροφςασ, όπωσ και ςε περίπτωςθ καταγγελίασ για όλουσ λόγουσ 
τθσ παραγράφου 4.6, πλθν αυτοφ τθσ περ. (α),  θ ανακζτουςα αρχι δφναται να προςκαλζςει τον επόμενο, 
κατά ςειρά κατάταξθσ οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν παροφςα διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ 
ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ και να του προτείνει να αναλάβει το ανεκτζλεςτο αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, με 
τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και ςε τίμθμα που δεν κα υπερβαίνει τθν προςφορά που αυτόσ είχε 
υποβάλει (ριτρα υποκατάςταςθσ). Θ ςφμβαςθ ςυνάπτεται εφόςον εντόσ τθσ τεκείςασ προκεςμίασ 
περιζλκει ςτθν ανακζτουςα αρχι ζγγραφθ και ανεπιφφλακτθ αποδοχι τθσ. Θ άπρακτθ πάροδοσ τθσ 
προκεςμίασ κεωρείται ωσ απόρριψθ τθσ πρόταςθσ.  

 

4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο 

4.6.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει 
τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 
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α) θ ςφμβαςθ υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν. 
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ  

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ 
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που 
υπζχει από τισ Υυνκικεσ και τθν Ρδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του 
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΥΝΕΕ. 

δ) ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα, κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, για ζνα από τα 
αδικιματα που αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1 τθσ παροφςασ, 

ε) ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία ειδικισ εκκακάριςθσ ι τεκεί υπό αναγκαςτικι 
διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι 
αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ και δεν τθρεί τουσ 
όρουσ αυτισ ι εάν βρεκεί ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ, προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, 
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου.  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν καταγγείλει τθ ςφμβαςθ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο ανάδοχοσ ο 
οποίοσ κα βρεκεί ςε μία εκ των καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι αποδεικνφει ότι 
είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ 
ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ.  

ςτ) ο ανάδοχοσ παραβεί αποδεδειγμζνα τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθν δζςμευςθ 
ακεραιότθτασ τθσ παρ. 4.3.3. τθσ παροφςασ, ωσ αναλυτικά περιγράφονται ςτο ςυνθμμζνο ςτθν παροφςα 
ςχζδιο ςφμβαςθσ. 
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5. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΤΔΛΔΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο 

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τον πιο κάτω τρόπο :  

α) Φο 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι του εξοπλιςμοφ  

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και 
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, κακϊσ και 
κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον 
ζλεγχο και τθν πλθρωμι.  

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Ϊ.Σ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:].  

α) Φο ζργο υπόκειται ςτισ κρατιςεισ75 που προβλζπονται για τα ζργα αυτά, περιλαμβανομζνθσ τθσ 
κράτθςθσ φψουσ 0,1% υπζρ των λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ Ενιαίασ Αρχισ Δθμοςίων Υυμβάςεων (ΕΑΔΘΥΧ) 
(θ ςυγκεκριμζνθ κράτθςθ πραγματοποιείται από τθ ζκδοςθ τθσ προβλεπόμενθσ κοινισ υπουργικισ 
απόφαςθσ), ςφμφωνα με το άρκρο 7 παρ 3 ν. 4912/2022 

β) Μράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ τθσ ανάπτυξθσ και ςυντιρθςθσ του ΡΣΥ ΕΥΘΔΘΥ, θ οποία υπολογίηεται επί 
τθσ αξίασ, εκτόσ ΪΣΑ, τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Φο ποςό αυτό 
παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό  του 
Χπουργείου άθφιακισ Διακυβζρνθςθσ ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016. 

γ) Ζξοδα δθμοςίευςθσ διαγωνιςμοφ ςτισ εφθμερίδεσ 

Ρι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20% 

Ξε κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου 
ειςοδιματοσ αξίασ 4% επί του κακαροφ ποςοφ (άρθρο 64 Ν. 4172/2013) 

 

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο  

5.2.1. Ρ ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που 
απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου 
ςυλλογικοφ οργάνου (Επιτροπι Σαρακολοφκθςθσ και Σαραλαβισ): 

α) ςτθν περίπτωςθ τθσ παρ. 7 του άρκρου 105 περί κατακφρωςθσ και ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 

β) ςτθν περίπτωςθ που δεν εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ ι/και δεν 
ςυμμορφωκεί με τισ ςχετικζσ γραπτζσ εντολζσ τθσ υπθρεςίασ, που είναι ςφμφωνεσ με τθ ςφμβαςθ ι τισ 
κείμενεσ διατάξεισ, εντόσ του ςυμφωνθμζνου χρόνου εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) εφόςον δεν φορτϊςει, δεν παραδϊςει ι δεν αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά αγακά ι δεν επιςκευάςει ι 
δεν ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δόκθκε, ςφμφωνα με 
όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 6.1 τθσ παροφςασ με τθν 
επιφφλαξθ τθσ επόμενθσ παραγράφου. 
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Υτθν περίπτωςθ ςυνδρομισ λόγου ζκπτωςθσ του αναδόχου από ςφμβαςθ κατά τθν ωσ άνω περίπτωςθ γ, θ 
ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί ςτον ανάδοχο ειδικι όχλθςθ, θ οποία μνθμονεφει τισ διατάξεισ του άρκρου 
203 του ν. 4412/20161 και περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να 
προβεί ο ανάδοχοσ, προκειμζνου να ςυμμορφωκεί, μζςα ςε προκεςμία 15 θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ 
τθσ ανωτζρω όχλθςθσ. Αν θ προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι όχλθςθ, παρζλκει, χωρίσ ο ανάδοχοσ να 
ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται ζκπτωτοσ μζςα ςε προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν άπρακτθ πάροδο 
τθσ προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 

Ρ ανάδοχοσ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ για λόγουσ που αφοροφν ςε υπαιτιότθτα του φορζα εκτζλεςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ ι αν ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ. 

Υτον οικονομικό φορζα, που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του 
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 
τον ενδιαφερόμενο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά οι παρακάτω κυρϊςεισ: 

α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ ι καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά περίπτωςθ, 

β) Ματαλογιςμόσ του διαφζροντοσ, που προκφπτει εισ βάροσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον αυτι 
προμθκευτεί τα αγακά, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα, 
ανακζτοντασ το ανεκτζλεςτο αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ ςτον επόμενο κατά ςειρά κατάταξθσ οικονομικό 
φορζα που είχε λάβει μζροσ ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. Αν ο οικονομικόσ φορζασ του 
προθγοφμενου εδαφίου δεν αποδεχκεί τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να 
προμθκευτεί τα αγακά, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα, από 
τρίτο οικονομικό φορζα είτε με διενζργεια νζασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ςφμβαςθσ είτε με προςφυγι ςτθ 
διαδικαςία διαπραγμάτευςθσ, χωρίσ προθγοφμενθ δθμοςίευςθ, εφόςον ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ του 
άρκρου 32 του ν. 4412/2016. Φο διαφζρον υπολογίηεται με τον ακόλουκο τφπο: 

Δ = (ΦΜΦ ΦΜΕ) x Σ που: Δ = Διαφζρον που κα προκφψει εισ βάροσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον αυτι 
προμθκευτεί τα αγακά που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα, 
ςφμφωνα με τα ανωτζρω αναφερόμενα. Φο διαφζρον λαμβάνει κετικζσ τιμζσ, αλλιϊσ κεωρείται ίςο με 
μθδζν. 

ΦΜΦ = Φιμι κατακφρωςθσ τθσ προμικειασ των αγακϊν, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον 
ζκπτωτο οικονομικό φορζα ςτον νζο ανάδοχο. 

ΦΜΕ = Φιμι κατακφρωςθσ τθσ προμικειασ των αγακϊν, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον 
ζκπτωτο οικονομικό φορζα, ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ από τθν οποία κθρφχκθκε ζκπτωτοσ ο οικονομικόσ 
φορζασ. 

Σ = Υυντελεςτισ προςαφξθςθσ προςδιοριςμοφ τθσ ζμμεςθσ ηθμίασ που προκαλείται ςτθν ανακζτουςα 
αρχι από τθν ζκπτωςθ του αναδόχου ο οποίοσ λαμβάνει τθν τιμι 1,05. Ρ καταλογιςμόσ του διαφζροντοσ 
επιβάλλεται ςτον ζκπτωτο οικονομικό φορζα με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, που εκδίδεται ςε 
αποκλειςτικι προκεςμία δεκαοκτϊ (18) μθνϊν μετά τθν ζκδοςθ και τθν κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ 
κιρυξθσ εκπτϊτου, και εφόςον κατακυρωκεί θ προμικεια των αγακϊν που δεν προςκομίςτθκαν 
προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα ςε τρίτο οικονομικό φορζα. Για τθν είςπραξθ του 
διαφζροντοσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα μπορεί να εφαρμόηεται θ διαδικαςία του Μϊδικα 
Είςπραξθσ Δθμόςιων Εςόδων. Φο διαφζρον ειςπράττεται υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 

γ) Επιπλζον, μπορεί να επιβλθκεί προςωρινόσ αποκλειςμόσ του αναδόχου από το ςφνολο των ςυμβάςεων 
προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν των φορζων που εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ του ν. 4412/2016 κατά τα ειδικότερα 
προβλεπόμενα ςτο άρκρο 74 του ωσ άνω νόμου, περί αποκλειςμοφ οικονομικοφ φορζα από δθμόςιεσ 
ςυμβάςεισ.  
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5.2.2.  Αν το υλικό φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι 
λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του Ο.4412/16, 
επιβάλλεται πρόςτιμο  πζντε τοισ εκατό (5%) επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε 
εκπρόκεςμα. 

Φο παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν, 
χωρίσ ΪΣΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που 
παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ 
αυτϊν. 

Ματά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- παράδοςθ ι 
αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα 
ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ 
φόρτωςθσ - παράδοςθσ. 

Θ είςπραξθ του προςτίμου και των τόκων επί τθσ προκαταβολισ γίνεται με παρακράτθςθ από το ποςό 
πλθρωμισ του αναδόχου ι, ςε περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ 
εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ αντίςτοιχα, εφόςον ο ανάδοχοσ δεν κατακζςει το 
απαιτοφμενο ποςό. 

Υε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε όλα τα 
μζλθ τθσ ζνωςθσ. 

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ   

Ρ ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των 
άρκρων 5.2 (Μιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Μυρϊςεισ), 6.1. (Ϋρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.4. 
(Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), κακϊσ και κατ’ εφαρμογι των ςυμβατικϊν όρων να 
αςκιςει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ μζςα 
ςε ανατρεπτικι προκεςμία (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ ι τθσ πλιρουσ γνϊςθσ τθσ 
ςχετικισ απόφαςθσ. Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςφυγισ αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί 
τθσ προςφυγισ αποφαςίηει το αρμοδίωσ αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
προβλεπόμενου ςτο τελευταίο εδάφιο τθσ περίπτωςθσ βϋ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 του 
ν.4412/2016 οργάνου, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται ωσ 
ςιωπθρϊσ απορριφκείςα. Ματά τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ 
διοικθτικισ προςφυγισ. Αν κατά τθσ απόφαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ 
προςφυγι ι αν απορριφκεί αυτι από το αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ κακίςταται 
οριςτικι. Αν αςκθκεί εμπρόκεςμα προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να 
οριςτικοποιθκεί. 

5.4 Γηθαζηηθή επίιπζε δηαθνξώλ 

Μάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται ςτο 
πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο 
τθσ Σεριφζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ 
και 6 του άρκρου 205Α του ν. 4412/2016. Σριν από τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο 
προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ που προβλζπεται ςτο άρκρο 205 του ν. 
4412/2016 και τθν παράγραφο 5.3 τθσ παροφςασ, διαφορετικά θ προςφυγι απορρίπτεται ωσ 
απαράδεκτθ. Αν ο ανάδοχοσ τθσ ςφμβαςθσ είναι κοινοπραξία, θ προςφυγι αςκείται είτε από τθν ίδια είτε 
από όλα τα μζλθ τθσ. Δεν απαιτείται θ τιρθςθ ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ αν αςκείται από τον 
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ενδιαφερόμενο αγωγι, ςτο δικόγραφο τθσ οποίασ δεν ςωρεφεται αίτθμα ακφρωςθσ ι τροποποίθςθσ 
διοικθτικισ πράξθσ ι παράλειψθσ. 
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6. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΤΔΛΔΣΗΣ  

6.1  Υξόλνο παξάδνζεο πιηθώλ 

6.1.1. Ρ ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τον εξοπλιςμό (προςωρινι παραλαβι) ςε ζωσ 90 
θμερολογιακζσ θμζρεσ όπωσ ορίηεται ςτουσ Ειδικοφσ ρουσ των Φεχνικϊν Σροδιαγραφϊν ςτο Σαράρτθμα 
Ι τθσ παροφςασ. Ξζςα ςτο διάςτθμα αυτό (χρόνοσ παράδοςθσ 90 θμερϊν) πρζπει να γίνουν θ 
προςκόμιςθ του μθχανιματοσ ςτο ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ, θ μεταφορά του νζου μθχανιματοσ μζςα ςτο 
ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ μζχρι και εντόσ του χϊρου τοποκζτθςθσ του, θ εγκατάςταςθ του νζου μθχανιματοσ, οι 
ςυνδζςεισ, οι ζλεγχοι και δοκιμζσ, θ παράδοςθ τουσ ςε κατάςταςθ λειτουργίασ και θ προςωρινι 
παραλαβι του. Ρ χρόνοσ παράδοςθσ αρχίηει από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ.  

Θ οριςτικι παραλαβι κα ακολουκιςει τθν προςωρινι παραλαβι και κα ολοκλθρωκεί μζςα ςτθν περίοδο 
τριάντα (30) θμερολογιακϊν θμερϊν. 

Ρ ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ 
ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ ακόλουκεσ ςωρευτικζσ προχποκζςεισ: α) τθροφνται οι όροι του 
άρκρου 132 περί τροποποίθςθσ ςυμβάςεων κατά τθ διάρκειά τουσ, β) ζχει εκδοκεί αιτιολογθμζνθ 
απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ μετά από γνωμοδότθςθ 
αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου, είτε με πρωτοβουλία τθσ ανακζτουςασ αρχισ και εφόςον ςυμφωνεί ο 
ανάδοχοσ, είτε φςτερα από ςχετικό αίτθμα του αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τθ 
λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, γ) το χρονικό διάςτθμα τθσ παράταςθσ είναι ίςο ι μικρότερο από τον αρχικό 
ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ.  Υτθν περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, ο χρόνοσ 
παράταςθσ δεν ςυνυπολογίηεται ςτον ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ. 
Υτθν περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ ζπειτα από αίτθμα του αναδόχου, 
επιβάλλονται οι κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παράγραφο 5.2.2 τθσ παροφςθσ. 
Ξε αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, θ οποία εκδίδεται φςτερα από 
γνωμοδότθςθ του οργάνου τθσ περ. β’ τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016, ο ςυμβατικόσ χρόνοσ 
φόρτωςθσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να μετατίκεται. Ξετάκεςθ επιτρζπεται μόνο όταν ςυντρζχουν 
λόγοι ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι, που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν 
εμπρόκεςμθ παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν. Υτισ περιπτϊςεισ μετάκεςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου 
φόρτωςθσ παράδοςθσ δεν επιβάλλονται κυρϊςεισ. 

6.1.2. Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, εάν 
λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται 
ζκπτωτοσ. 

6.1.3. Ρ ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν αποκικθ 
υποδοχισ των υλικϊν και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει το 
υλικό, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα. 

Ξετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει 
ςτθν υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ, ςτο οποίο αναφζρεται θ 
θμερομθνία προςκόμιςθσ, το υλικό, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ τθσ οποίασ 
προςκομίςτθκε. 

6.2  Παξαιαβή πιηθώλ - Υξόλνο θαη ηξόπνο παξαιαβήο πιηθώλ 

6.2.1. H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, που 
ςυγκροτοφνται ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221 του Ο.4412/16 ςφμφωνα με τα οριηόμενα 
ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου.Ματά τθν διαδικαςία προςωρινισ παραλαβισ του εξοπλιςμοφ 
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διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το επικυμεί μπορεί να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. 
Ρ ποςοτικόσ ζλεγχοσ των υλικϊν γίνεται ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ και τισ διαδικαςίεσ που προβλζπονται 
ςτο Ραραρτθμα Ι. 

Ξετά τθν προςωρινι παραλαβι κα ακολουκιςει περίοδοσ δοκιμαςτικισ λειτουργίασ τριάντα (30) 
θμερολογιακϊν θμερϊν ςτθν οποία κα πραγματοποιθκεί και θ εκπαίδευςθ του προςωπικοφ του 
Οοςοκομείου ςφμφωνα με το προτεινόμενο ςτθν Φεχνικι προςφορά πρόγραμμα εκπαίδευςθσ. Ξετά 
το τζλοσ τθσ δοκιμαςτικισ λειτουργίασ των τριάντα θμερϊν κα πραγματοποιθκεί θ οριςτικι 
παραλαβι από τθν επιτροπι. 

Φο κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο. 

Θ επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλα (μακροςκοπικό – 
οριςτικό- παραλαβισ του υλικοφ με παρατθριςεισ –απόρριψθσ  των υλικϊν) ςφμφωνα με τθν παρ.3 του 
άρκρου 208 του ν. 4412/16. 

Φα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ (πρωτοβάκμιεσ – δευτεροβάκμιεσ) κοινοποιοφνται 
υποχρεωτικά και ςτουσ αναδόχουσ. 

Χλικά που απορρίφκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, με βάςθ τουσ 
ελζγχουσ που πραγματοποίθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ, μποροφν να παραπζμπονται για 
επανεξζταςθ ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ φςτερα από αίτθμα του αναδόχου ι αυτεπάγγελτα 
ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 208 του ν.4412/16. Φα ζξοδα βαρφνουν ςε κάκε περίπτωςθ τον 
ανάδοχο. 

Επίςθσ, εάν ο τελευταίοσ διαφωνεί με τα αποτελζςματα των επιτροπϊν παραλαβισ μπορεί να ηθτιςει 
εγγράφωσ εξζταςθ κατϋεφεςθ των υλικϊν, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν 
γνωςτοποίθςθ ςε αυτόν των αποτελεςμάτων τθσ αρχικισ εξζταςθσ,  με τον τρόπο  που περιγράφεται ςτθν 
παρ. 8 του άρκρου 208 του Ο.4412/16. 

Φο αποτζλεςμα  τθσ κατ’ ζφεςθ εξζταςθσ είναι υποχρεωτικό και τελεςίδικο και για τα δφο μζρθ. 

Ρ ανάδοχοσ δεν μπορεί να ηθτιςει παραπομπι ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ μετά τα 
αποτελζςματα τθσ κατ’ ζφεςθ εξζταςθσ. 

 

6.2.2. Θ παραλαβι του εξοπλιςμοφ και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ 
πραγματοποιείται μζςα ςε πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ από τθ λιξθ των ςυμβατικϊν χρόνων προςωρινισ 
(εξιντα (60) θμζρεσ) και οριςτικισ παραλαβισ (τριάντα (30) θμζρεσ). 

Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν 
επιτροπι παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ παραλαβι 
ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, με κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται προσ τοφτο 
ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, με βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από τθν υπθρεςία 
που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων, ςφμφωνα δε με τθν απόφαςθ αυτι θ 
αποκικθ του φορζα εκδίδει δελτίο ειςαγωγισ του υλικοφ και εγγραφισ του ςτα βιβλία τθσ, προκειμζνου 
να πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι του αναδόχου. 

Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με 
απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και 
τα μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ 
χρόνο. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που 
προβλζπονται από τθν ωσ άνω παράγραφο 1 και το άρκρο 208 του ν. 4412/2016 και ςυντάςςει τα ςχετικά 
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πρωτόκολλα. Ρι εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν από τθν 
ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν 
πρωτοκόλλων. 

 

6.3 Δηδηθνί όξνη λαύισζεο – αζθάιηζεο - αλαθνίλσζεο θόξησζεο θαη πνηνηηθνύ 
ειέγρνπ ζην εμσηεξηθό   

Θ ναφλωςθ και θ αςφάλιςθ κα πραγματοποιείται ςφμφωνα με το άρκρο 210 του ν.4412/2016. 

Θ ανακοίνωςθ φόρτωςθσ των υλικϊν κα γνωςτοποιείται ςφμφωνα με το άρκρο 211 του ν.4412/2016. 

6.4  Απόξξηςε ζπκβαηηθώλ πιηθώλ – Αληηθαηάζηαζε  

6.4.1. Υε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν, με 
απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε 
τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. 

6.4.2. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν 
αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε 
ανάδοχοσ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 
Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε 
και εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ 
κυρϊςεισ. 

6.4.3. Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 και 
3  του άρκρου 213 του ν. 4412/2016. 

6.5 Δγγπεκέλε ιεηηνπξγία πξνκήζεηαο (εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο) 

Ματά τθν περίοδο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ο ανάδοχοσ ευκφνεται για τθν καλι λειτουργία του 
αντικειμζνου τθσ προμικειασ. Επίςθσ, οφείλει κατά το χρόνο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ να προβαίνει 
ςτθν προβλεπόμενθ ςυντιρθςθ και να αποκαταςτιςει οποιαδιποτε βλάβθ με τρόπο και ςε χρόνο που 
περιγράφεται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και ςτα λοιπά τεφχθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Για τθν παρακολοφκθςθ τθσ εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του αναδόχου θ επιτροπι 
παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ ι θ ειδικι επιτροπι που ορίηεται για τον ςκοπό αυτόν από τθν 
ανακζτουςα αρχι προβαίνει ςτον απαιτοφμενο ζλεγχο τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου ςτα 
προβλεπόμενα ςτθν ςφμβαςθ για τθν εγγυθμζνθ λειτουργία κακ’ όλον τον χρόνο ιςχφοσ τθσ τθρϊντασ 
ςχετικά πρακτικά. Υε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου προσ τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ, 
επιτροπι ειςθγείται ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ςφμβαςθσ τθν ζκπτωςθ του αναδόχου. 

Ξζςα ςε ζνα (1) μινα από τθν λιξθ του προβλεπόμενου χρόνου τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ θ ωσ άνω 
επιτροπι ςυντάςςει ςχετικό πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ςτο οποίο αποφαίνεται 
για τθν ςυμμόρφωςθ του αναδόχου ςτισ απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ. Υε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ, 
ολικισ ι μερικισ, του αναδόχου, το ςυλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει τθν  κατάπτωςθ τθσ εγγυιςεωσ 
καλισ λειτουργίασ που προβλζπεται ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016 περί εγγυιςεων και ςτθν παράγραφο 
4.1.2 τθσ παροφςασ. Φο πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 
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6.6 Αλαπξνζαξκνγή ηηκήο 

Δεν προβλζπεται αναπροςαρμογι τιμισ. 

6.7 Τπνρξεώζεηο δεκνζηόηεηαο γηα ζπγρξεκαηνδνηνύκελα έξγα 

Ρ Ανάδοχοσ κα πρζπει να γνωρίηει και να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ του οι οποίεσ προκφπτουν από τον 

Μανονιςμό 1303/2013 και τον επικοινωνιακό οδθγό του ΕΥΣΑ 2014-2020 (ενδεικτικά και όχι αποκλειςτικά: 

ςιμανςθ χϊρων υλοποίθςθσ ζργων/ παραδοτζων/ εκπαιδευτικοφ υλικοφ/ χϊρων εκπαίδευςθσ/ 

εξοπλιςμοφ/ λογιςμικοφ/ ιςτοςελίδων, ενθμζρωςθ εκπαιδευομζνων ςχετικά με τον τρόπο 

χρθματοδότθςθσ τθσ εκπαίδευςθσ). Υε κάκε περίπτωςθ δθμοςιοποίθςθσ/ δθμοςίευςθσ, με μζριμνα του 

Αναδόχου, γίνεται μνεία για τθ ςυμμετοχι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και ειδικότερα του Ευρωπαϊκοφ 

Φαμείου Σεριφερειακισ Ανάπτυξθσ, ςτθ χρθματοδότθςθ τθσ κάκε επιμζρουσ δράςθσ. Επίςθσ, εμφανίηεται, 

ςε κάκε περίπτωςθ δθμοςιοποίθςθσ / δθμοςίευςθσ, το λογότυπο τθσ ΕΕ και αναφζρεται θ 

ςυγχρθματοδότθςθ του ΕΦΣΑ, ωσ ακολοφκωσ: «Θ Σράξθ ςυγχρθματοδοτείται από το  Ευρωπαϊκό Φαμείο 

Σεριφερειακισ Ανάπτυξθσ». Επίςθσ γίνεται αναφορά ςτο Επιχειρθςιακό Σρόγραμμα «Ανατολικισ 

Ξακεδονίασ - Θράκθσ 2014-2020». Μάκε πλθροφοριακό υλικό (βιβλίο, φυλλάδιο, επιςτολζσ, 

παρουςιάςεισ κ.λπ.) ζντυπθσ ι θλεκτρονικισ μορφισ) που τυχόν παραχκεί ςτα πλαίςια του Ζργου, κα 

πρζπει να φζρει τα παραπάνω λογότυπα και πλθροφορίεσ. 

                                                                                                                 Ο ΔΙΟΙΚΘΤΘΣ ΤΟΥ  

                                                                                                                 Γ.Ν. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 

 

 

                                                                                                                ΚΑΡΕΤΑΝΙΔΘΣ ΧΘΣΤΟΣ 
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ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Φπζηθνύ θαη Οηθνλνκηθνύ Αληηθεηκέλνπ ηεο 
ύκβαζεο(ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ) 

 

ΜΔΡΟ Α - ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

 

ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

Υυνοπτικι Σεριγραφι των υπθρεςιϊν και τθσ λειτουργίασ τθσ Α.Α. 

   Φο Γενικό Οοςοκομείο Διδυμοτείχου ιδρφκθκε το  1946 και αποτελεί το μοναδικό νοςθλευτικό ίδρυμα 
δευτεροβάκμιασ υγειονομικισ περίκαλψθσ ςτο Βόρειο τμιμα του Οομοφ Ζβρου, δθλαδι ςτο πιο 
βορειοανατολικό τμιμα τθσ χϊρασ που ςυνορεφει με τθ Βουλγαρία και τθν Φουρκία (τριεκνζσ).  

  Μαλφπτει τισ ανάγκεσ του πλθκυςμοφ του Β.Ζβρου κακϊσ και του ςτρατιωτικοφ προςωπικοφ τθσ 
περιοχισ, ςτο πλαίςιο ςυνεργαςίασ/ςυλλειτουργίασ με το 219 ΜΙΫΟΕ Διδυμοτείχου.  

 

Υκοπόσ του Οοςοκομείου είναι:  

1. Θ παροχι Σρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ φροντίδασ υγείασ ςτο πλθκυςμό ευκφνθσ τθσ Διοίκθςθσ 
τθσ 4θσ Χ.ΣΕ. Ξακεδονίασ και Θράκθσ, κακϊσ και ςε αςκενείσ που παραπζμπονται από άλλεσ Χ.ΣΕ. Θ 
φροντίδα υγείασ παρζχεται ιςότιμα ςε κάκε πολίτθ ανεξάρτθτα από τθν οικονομικι, κοινωνικι και 
επαγγελματικι του κατάςταςθ, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ του Εκνικοφ Υυςτιματοσ Χγείασ και τθσ 
Μοινωνικισ Αςφάλιςθσ. 

 2. Θ ειδίκευςθ, θ ςυνεχισ εκπαίδευςθ και θ επιμόρφωςθ ιατρϊν, νοςθλευτϊν και άλλων επαγγελμάτων 
υγείασ, με τθν ανάπτυξθ και εφαρμογι ανάλογων εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων.  

3. Θ ανάπτυξθ και προαγωγι τθσ ζρευνασ ςτον τομζα τθσ υγείασ. Υτθν κατεφκυνςθ αυτι εφαρμόηει και 
αναπτφςςει ερευνθτικά προγράμματα και ςυνεργάηεται με άλλουσ ςυναφείσ φορείσ, κακϊσ και διεκνείσ 
οργανιςμοφσ, επιςτθμονικά και ερευνθτικά κζντρα.  

4. Θ ςυνεργαςία με τα νοςθλευτικά ιδρφματα και άλλεσ μονάδεσ υγείασ τθσ υγειονομικισ περιφζρειασ για 
τθν ανάπτυξθ και αναβάκμιςθ ςυνολικά τθσ παρεχόμενθσ φροντίδασ υγείασ και ειδικότερα ςε ότι αφορά 
τθν εφαρμογι εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων, κακϊσ και ειδικϊν προγραμμάτων μελζτθσ και αξιολόγθςθσ 
κεμάτων, που αφοροφν το χϊρο τθσ υγείασ ςτθ Διοίκθςθ τθσ 4θσ Χ.ΣΕ. Ξακεδονίασ και Θράκθσ. 

 5. Θ εφαρμογι νζων μεκόδων και μορφϊν περίκαλψθσ, με ςτόχο τθν αποτελεςματικι προϊκθςθ τθσ 
υγείασ των πολιτϊν.  

6. Θ ανάπτυξθ διαδικαςιϊν που διευκολφνουν τουσ ςτρατθγικοφσ ςτόχουσ που τίκενται από το Χπουργείο 
Χγείασ, τθ Διοίκθςθ τθσ 4θσ Χ.ΣΕ. Ξακεδονίασ και Θράκθσ και το Ενιαίο Υυλλογικό ργανο Διοίκθςθσ του 
Οοςοκομείου.  
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Ρργανωτικι δομι τθσ Α.Α. 

Φο Γενικό Οοςοκομείο Διδυμοτείχου υπόκειται ςτον ζλεγχο και τθν εποπτεία του Διοικθτι τθσ 4θσ Χπε 
Ξακεδονίασ και Θράκθσ. 

Ανϊτατο όργανο ςτθν οργανωτικι δομι του Οοςοκομείου είναι ο Διοικθτισ και το Διοικθτικό ςυμβοφλιο 
Διοίκθςθσ.  

 

Φο Οοςοκομείο απαρτίηεται από τισ ακόλουκεσ:    

Α. ΧΣΘΤΕΥΙΕΥ 

 Ιατρικι  

 Οοςθλευτικι  

 Διοικθτικι−Ρικονομικι  

Β. ΑΧΦΡΦΕΝΕΥ ΦΞΘΞΑ  

 Ρργάνωςθσ και Σλθροφορικισ  

Γ. ΕΙΔΙΜΡ ΓΤΑΪΕΙΡ  

 Χποςτιριξθσ Σολίτθ  

   

  Μάκε Χπθρεςία, Αυτοτελζσ Φμιμα και Ειδικό Γραφείο ζχει τθ δικι του ιεραρχικι διάρκρωςθ και 
ςυγκρότθςθ. Φο Αυτοτελζσ Φμιμα και το Ειδικό Γραφείο υπάγονται απευκείασ ςτο Διοικθτι του 
Οοςοκομείου. 

 

Χφιςτάμενθ κατάςταςθ-υποδομζσ 

 

Φο Γενικό Οοςοκομείο Διδυμοτείχου είναι δυναμικότθτασ 130 ανεπτυγμζνων κλινϊν (εκ των οποίων οι 10 
αφοροφν τθ Ξονάδα Φεχνθτοφ Οεφροφ), με μζςθ πλθρότθτα κλινϊν 67,6%. 

 

 

ΣΚΟΡΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Σεριγραφι των αναγκϊν τθσ Α.Α. 

Θ ςφμβαςθ αφορά τθν προμικεια Ιατροτεχνολογικοφ και Θλεκτρομθχανολογικοφ Εξοπλιςμοφ για τισ 
ανάγκεσ του  Γ.Ο.Διδυμοτείχου όπωσ αναφζρονται παρακάτω: 
 

1. ΘΝΕΜΦΤΡΣΑΤΑΓέΓΡ ΗΕΧΓΡΥ 270-300 KW TEM.1 

2. ΣΙΟΑΜΑΥ Θ/Η ΫΑΞΘΝΘΥ ΦΑΥΘΥ TEM.1 

3. Θ/Η ΑΧΦΡΞΑΦΘΥ ΕΜΙΟΘΥΘΥ ΜΑΙ ΝΕΙΦΡΧΤΓΙΑΥ ΕΪΕΔΤΙΜΘΥ ΙΥΫΧΡΥ TEM.1 

4. ΣΤΡΞΘΘΕΙΑ ΜΑΙ ΕΓΜΑΦΑΥΦΑΥΘ άΧΜΦΙΜΡΧ ΞΘΫΑΟΘΞΑΦΡΥ (CHILLER) 440 KW TEM.1 

5. ΣΧΤΓΡΥ άΧΠΘΥ TEM.1 

6. ΧΣΡΥΦΑΘΞΡΙ ΙΑΦΤΙΜέΟ ΑΕΤΙέΟ TEM.15 

7. ΦΘΝΕΪέΟΙΜΡ ΜΕΟΦΤΡ TEM.1 

8. ΘΧΤΕΥ ΣΧΤΑΟΦΡΫΕΥ TEM.50 

9. ΕΠΡΣΝΙΥΞΡΥ ΣΧΤΑΟΙΫΟΕΧΥΘΥ TEM.4 

10. ΥΧΓΜΤΡΦΘΞΑ ΑΦΞΡΝΕΒΘΦΑ/ΓΕΟΟΘΦΤΙΑΥ ΪΙΝΦΤέΟ ΜΑΘΑΤΡΧ ΑΦΞΡΧ ΜΑΙ ΔΙΜΦΧΡΧ TEM.1 

11. ΜΝΙΞΑΦΙΥΦΙΜΕΥ ΞΡΟΑΔΕΥ  45.000-50.000 BTU TEM.14 

12. ΧΣΕΤΘΫΡΦΡΞΡΓΤΑΪΡΥ ΜΑΤΔΙΡΝΡΓΙΜΘΥ ΫΤΘΥΘΥ TEM.1 

13. ΦΕΥΦ ΜΡΣέΥΕέΥ TEM.1 

14. ΜΕΟΦΤΙΜΡΥ ΥΦΑΘΞΡΥ ΞΕ ΕΠΙ ΞΡΟΙΦΡΤ TEM.1 
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15. ΣΝΧΟΦΘΤΙΡ ΑΣΡΝΧΞΑΟΥΘΥ ΕΟΔΡΥΜΡΣΙέΟ TEM.1 

16. ΒΡΡΞ (ΓΧΟΑΙΜΡΝΡΓΙΜΡ-ΡΧΤΡΝΡΓΙΜΡ) ΘΝΕΜΦΤΙΜΡ TEM.1 

17. ΡΧΤΡΝΡΓΙΜΡΥ ΣΧΤΓΡΥ ΣΝΘΤΘΥ TEM.1 

18. ΘΝΕΜΦΤΙΜΡΥ ΪΡΧΤΟΡΥ ΜΧΜΝΡΘΕΤΞΙΜΡΥ TEM.1 

19. ΘΝΕΜΦΤΙΜΡΥ ΪΡΧΤΟΡΥ ΥΦΑΦΙΜΡΥ TEM.1 

20. ΘΝΕΜΦΤΙΜΘ ΕΣΑΓΓΕΝΞΑΦΙΜΘ ΜΡΧΗΙΟΑ TEM.2 

21. ΒΤΑΥΦΘΤΑΥ ΑΦΞΡΧ TEM.2 

22. ΒΤΑΥΦΘΤΑΥ ΘΝΕΜΦΤΙΜΡΥ TEM.1 

23. ΥΧΥΦΡΙΫΙΑ ΦΕΥΥΑΤέΟ ΒΤΑΥΦΘΤέΟ TEM.1 

24. ΘΝΕΜΦΤΙΜΡ ΞΙΠΕΤ ΫΕΙΤΡΥ TEM.1 

25. ΘΝΕΜΦΤΙΜΡ ΦΘΓΑΟΙ ΑΟΑΦΤΕΣΡΞΕΟΡ TEM.1 

26. ΗΧΞέΦΘΤΙΡ 20ΝΙΦ. TEM.1 

27. ΑΣΡΪΝΡΙέΦΘΥ ΣΑΦΑΦΑΥ TEM.1 

28. ΘΝΕΜΦΤΙΜΘ ΞΘΫΑΟΘ ΜΡΣΘΥ ΑΝΝΑΟΦΙΜέΟ ΜΑΙ ΦΧΤΙέΟ TEM.1 

29. ΞΘΫΑΟΘ ΜΡΣΘΥ άέΞΙΡΧ TEM.1 

30. άΧΓΕΙΡ ΘΑΝΑΞΡΥ ΥΧΟΦΘΤΘΥΘΥ ΜΑΙ ΜΑΦΑάΧΠΘΥ TEM.1 

31. άΧΓΕΙΡ ΥΧΟΦΘΤΘΥΘΥ TEM.1 

32. ΜΑΦΑΙέΟΙΥΦΘΤΑΥ ΕΣΙΦΤΑΣΕΗΙΡΥ TEM.1 

33. ΣΝΧΟΦΘΤΙΡ ΕΣΑΓΓΕΝΞΑΦΙΜΡΧ ΦΧΣΡΧ,ΥΜΕΧέΟ-ΣΙΑΦέΟ-ΣΡΦΘΤΙέΟ TEM.4 

 

Σροκαταρκτικζσ διαβουλεφςεισ τθσ αγοράσ-Σροθγοφμενθ εμπλοκι υποψθφίων  

Φο Οοςοκομείο προζβει ςτισ παρακάτω ενζργειεσ για τθν ςφνταξθ των προδιαγραφϊν και των 
οικονομικϊν ςτοιχείων τθσ διακιρυξθσ. 

1. Δθμόςιεσ προςκλιςεισ ενδιαφζροντοσ κατάκεςθσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν με μοναδικοφσ 
κωδικοφσ ΑΔΑ: α.άΣΑΞ4690Β9-ΠΞΒ και β.6ΧΝ24690Β9-ΔέΑ. 

2. Δθμόςιεσ ζρευνεσ αγοράσ με αρικμ.1472/19.02.2020 και 3386/29.04.2021. 

3. Δθμόςιεσ διαβουλεφςεισ τεχνικϊν προδιαγραφϊν με μοναδικοφσ κωδικοφσ ΑΔΑ: 
α.21DIAB000016792, β.21DIAB000016793 και γ.21DIAB000016794. 

 

Υτοιχεία ωριμότθτασ τθσ Υφμβαςθσ  

 Φθν με αρικμό πρωτοκόλλου 6228/10.12.2020 (Μωδικόσ: ΑΞΘ83, Α/Α ΡΣΥ ΕΥΣΑ: 3830/6/0) 

Σρόςκλθςθ τθσ Ε.Χ.Δ.Ε.Σ. Σεριφζρειασ Ανατολικισ Ξακεδονίασ - Θράκθσ για τθν υποβολι προτάςεων 

ςτο Επιχειρθςιακό Σρόγραμμα «Ανατολικισ Ξακεδονίασ Θράκθσ», Άξονασ Σροτεραιότθτασ 03 

«Χποδομζσ ανάπτυξθσ ανκρϊπινου δυναμικοφ και ενίςχυςθσ τθσ Μοινωνικισ ςυνοχισ», ο οποίοσ 

ςυγχρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Φαμείο Σεριφερειακισ Ανάπτυξθσ με τίτλο «ΔΤΑΥΘ 

9α.18.1_ΑΟΑΣΦΧΠΘ/ΑΟΑΒΑΘΞΙΥΘ ΧΣΡΔΡΞέΟ ΧΓΕΙΑΥ». 

 Φθν υπ’αρικµ.11θ/12.05.2021 κζμα 11ο (ΑΔΑ:έΘΠΤ4690Β9-77Δ) απόφαςθ του Δ.Υ. του 
Γ.Ο.Διδυμοτείχου με κζμα «Ζγκριςθ υποβολισ πρόταςθσ για ζνταξθ προμικειασ ιατροτεχνολογικοφ 
και θλεκτρομθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ ςυνολικισ δαπάνθσ 856.000€ με ΪΣΑ,του Γ.Ο.Διδυμοτείχου 
ςτο ΕΥΣΑ για τθν προγραμματικι περίοδο 2014-2020». 

 Φθν υπ’αρικμ. 20117/20.05.2021 (ΑΔΑ:έ86ΙΡΤ1Ρ-ΕΓΓ) απόφαςθ τθσ 4θσ Χγειονομικισ Σεριφζρειασ 
Ξακεδονίασ και Θράκθσ με κζμα «Ζγκριςθ ςκοπιμότθτασ του ζργου ‘Σρομικεια ιατροτεχνολογικοφ   
και θλεκτρομθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ για τισ ανάγκεσ του  Γ.Ο.Διδυμοτείχου». 
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 Φθν υπϋαρικμ.11θ/12.05.2021 κζμα12ο (ΑΔΑ:ά0Ϊ64690Β9-ΦΒΔ) απόφαςθ του Γ.Ο.Διδυμοτείχουμε 
κζμα «Εγκριςθ ςκοπιμότθτασ για τθν προμικεια ιατροτεχνολογικοφ και θλεκτρομθχανολογικοφ 
εξοπλιςμοφ για το Γ.Ο.Διδυμοτείχου από πόρουσ του ΕΥΣΑ 2014-2020,» προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ 
391.000€ με ΪΣΑ. 

 Φθν υπϋαρικμ. 1332/23-02-2017 απόφαςθ του Αν.Διοικθτι του Σ.Γ.Ο.Εβρου Οοςθλευτικι Ξονάδα 
Γ.Ο.Διδυμοτείχου, με κζμα «Ρριςμόσ μελϊν επιτροπισ ςφνταξθσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν 
ιατροτεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ, κακϊσ επίςθσ και για τον εξοπλιςμό τθσ προγραμματικισ περιόδου 
ΕΥΣΑ 2014-2020». 

 Φθν υπϋαρικμ.12θ/26.05.2021 κζμα15ο (ΑΔΑ:άΘ3Τ4690Β9-ΔΞ2) απόφαςθ του Γ.Ο.Διδυμοτείχου με 
κζμα «Εγκριςθ τεχνικϊν προδιαγραφϊν για ζνταξθ υποβολισ πρόταςθσ ζργου με τίτλο «Σρομικεια 
ιατροτεχνολογικοφ και θλεκτρομθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ ςυνολικισ δαπάνθσ 856.000,00€ με ΪΣΑ, 
για το Γ.Ο.Διδυμοτείχου» από πόρουσ του ΕΥΣΑ 2014-2020.  

 Φο υπϋαρικμ. 4137/09.08.2021 (ΑΔΑ:άέ5Ι7ΝΒ-ΘΧΙ) ζγγραφο τθσ Ειδικισ Χπθρεςίασ Διαχείριςθσ Ε.Σ. 
τθσ Σεριφζρειασ Ανατολικισ Ξακεδονίασ και Θράκθσ απόφαςθσ ζνταξθσ του ζργου ςτο ΡΣΥ με MIS 
5117601 ςτο Επιχειρθςιακό Σρόγραμμα ¨Ανατολικι Ξακεδονία και Θράκθ 2014-2020» ςτον άξονα 
προτεραιότθτασ 3 «Χποδομζσ ανάπτυξθσ ανκρϊπινου δυναμικοφ και ενίςχυςθσ κοινωνικισ ςυνοχισ». 

 Φο υπϋαρικμ: 2838/23.05.2022  ζγγραφο τθσ Ειδικισ Χπθρεςίασ Διαχείριςθσ Ε.Σ. τθσ Σεριφζρειασ 
Ανατολικισ Ξακεδονίασ και Θράκθσ ζγκριςθσ διακιρυξθσ για το Χποζργο «Σρομικεια 
Ιατροτεχνολογικοφ και Θλεκτρομθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ για το Γ.Ο.Διδυμοτείχου Α/Α 1 τθσ πράξθσ 
5117601». 

 Φθν υπϋ αρικμ. 15θ/10.06.2022  κζμα 16ο (ΑΔΑ άΙΒά4690Β9-ΦάΔ) απόφαςθ του Δ.Υ του Γενικοφ 
Οοςοκομείου Διδυδμοτείχου με κζμα: «Ζγκριςθ διενζργειασ διεκνοφσ ανοικτοφ θλεκτρονικοφ 
διαγωνιςμοφ άνω των ορίων, για τθν προμικεια του Γ.Ο.Διδυμοτείχου  με  Ιατροτεχνολογικό και 
Θλεκτρομθχανολογικό Εξοπλιςμό, προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ 856.000€ ςυμπεριλαμβανομζνου 
ΪΣΑ 24%, χρθματοδοτοφμενο από το Ευρωπαϊκό Φαμείο Σεριφερειακισ Ανάπτυξθσ (ΕΦΣΑ)». 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Απαιτιςεισ και Φεχνικζσ Σροδιαγραφζσ ανά τμιμα αντικειμζνου 

 

1. ΘΛΕΚΤΟΡΑΑΓΩΓΟ ΗΕΥΓΟΣ (270-300 KW) 

Φεχνικι περιγραφι- Γενικά 

Αφορά ςτθν προμικεια, εγκατάςταςθ, ςφνδεςθ και παράδοςθ ςε πλιρθ λειτουργία ενόσ 
Θλεκτροπαραγωγοφ Ηεφγουσ εφεδρικισ ιςχφοσ 300 KVA (STAND BY POWER – ISO 3046) με ςιμανςθ CE, 
Φάςθ 231/400V, ςυχνότθτα 50 HZ, 1500 RPM, φ 0.8, ςε ςυνεργαςία του πεπαλαιωμζνου HZ 
ςυγκροτιματοσ. 

Εγκατάςταςθ 

Για τθν εγκατάςταςθ του νζου ΘΗ κα πρζπει να γίνουν οι παρακάτω εργαςίεσ: 

o Ρ ανάδοχοσ κα μεριμνιςει να υπάρχει εφεδρικό φορθτό Θ/Η αντίςτοιχθσ ιςχφοσ 300 KVA κατά τον 
χρόνο των διακοπϊν τθσ ρευματοδότθσ από ΔΕΘ για τισ ανάγκεσ τθσ θλεκτρικισ αποςφνδεςθσ και 
ςφνδεςθσ των θλεκτρικϊν πινάκων και των υπαρχόντων Θ/Η. 
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o Θ εγκατάςταςθ περιλαμβάνει επίςθσ τθ μεταφορά του υπάρχοντοσ ΘΗ κατά 50 cm αριςτερά με 
όλεσ τισ θλεκτρικζσ ςυνδζςεισ αυτοφ με τουσ θλεκτρικοφσ πίνακεσ ιςχφοσ και αυτοματιςμοφ- 
παραλλθλιςμοφ.  

o Ματαςκευι μίασ βάςθσ ςκυροδζματοσ για τθν ζδραςθ του ΘΗ ςτισ απαιτοφμενεσ διαςτάςεισ. 
Ξεταφορά του νζου ΘΗ και εγκατάςταςθ ςτθ βάςθ του με νζα θλεκτρικι ςφνδεςθ με τθν 
αντίςτοιχθ παροχικι καλωδίωςθ. 

o Θ παράδοςθ του Θ/Η κα γίνει ςε πλιρθ λειτουργία με όλεσ τισ απαραίτθτεσ δοκιμζσ και των τριϊν 
(3) Θ/Η. 

o Φο προςφερόμενο Θ/Η κα πρζπει να ζχει περίπου τισ κατάλλθλεσ διαςτάςεισ, όπωσ αυτζσ 
ενδεικτικά περιγράφονται κατωτζρω ςτο παρόν κείμενο, ϊςτε να είναι δυνατι θ εγκατάςταςθ του 
ςτον υπάρχοντα χϊρο του υποςτακμοφ του νοςοκομείου, και κατά τρόπο επιτρζποντα τθν ευχερι 
λειτουργία, τθ ςυντιρθςθ και τθν αποκατάςταςθ βλάβθσ.  

ΘΗ 

Φο ΘΗ κα είναι πλιρωσ ςυγκροτθμζνο ςτο εργοςτάςιο καταςκευισ. Θα περιλαμβάνει όλεσ τισ 
καλωδιϊςεισ, ςωλθνϊςεισ, ςυναρμολογθμζνα ςτο εργοςτάςιο καταςκευισ, κακϊσ και όλα τα εξαρτιματα 
που απαιτοφνται πριν τθ κζςθ ςε λειτουργία. Φο μόνο που κα απαιτείται για τθν εκκίνθςθ, κα είναι θ 
ςφνδεςθ με τθν θλεκτρικι παροχι και τα θλεκτρικά κυκλϊματα. 

 

Φεχνικά χαρακτθριςτικά  

1. ΣΕΦΤΕΝΑΙΡΜΙΟΘΦΘΤΑΥ 

Σετρελαιοκινθτιρασ diesel, τετράχρονοσ, βαρζωσ βιομθχανικοφ τφπου, 1500 ςτροφϊν /1 ,́ με θλεκτρονικό 
ρυκμιςτι ςτροφϊν, καταςκευαςμζνοσ κατά τα διεκνι πρότυπα ISO3046 - SAEJ1995.  

Μανονιςμοί ISO 3046 

Εφεδρικι Ιςχφσ (STAND BY 
POWER) 

≥300 KVA 

Kυλινδριςμόσ  ≥9.500 cc 

Aναπνοι ΦURBO and intercooled 

Αρ. Μυλίνδρων Φουλάχιςτον 6  

Διάταξθ κυλίνδρων Υε ςειρά 

Διάμετροσ x Διαδρομι 
εμβόλου 

126 x 130 mm περίπου 

Υχζςθ ςυμπίεςθσ 17:1 περίπου 

Υφςτθμα άφξθσ 

 

Χδρόψυκτοσ εφοδιαςμζνοσ με ψυγείο νεροφ κατάλλθλο για 
τροπικά κλίματα, ανεμιςτιρασ ωςτικοφ τφπου με 
ενςωματωμζνθ αντλία ψφξθσ, ςυνολικισ χωρθτικότθτασ ≥85 
λίτρων 

Ματανάλωςθ ≤155 gr/HP/h 

Ϊίλτρο Σετρελαίου Ϊίλτρο πετρελαίου micron 

άεκαςμόσ Μαυςίμου Υφςτθμα αμζςου ψεκαςμοφ, αποτελοφμενο από αντλία 
υψθλισ πιζςεωσ. 
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Ϊίλτρα καυςίμου Διπλά για καλφτερθ προςταςία του ςυςτιματοσ ψεκαςμοφ. 

Αντλία καυςίμου Είναι εμβολοφόροσ και ζχει ιδιαίτερθ αντοχι ςε περίπτωςθ 
μολυςμζνου καυςίμου 

Τυκμιςτισ Υτροφϊν Αυτόματοσ ρυκμιςτισ ςτροφϊν, μεγάλθσ ακρίβειασ 
κατάλλθλοσ για Θ/Η, θλεκτρονικοφ τφπου με steady speed 
droop 3% 

Υφςτθμα Νίπανςθσ Εξαναγκαςμζνθσ κυκλοφορίασ με γραναηωτι αντλία και 
φίλτρο ελαίου. 

Σοςότθτα λιπαντικοφ ≤25 λίτρα 

Ϊίλτρο αζροσ Διακζτει 

Θλεκτρικό Υφςτθμα Ξίηα 24 V – 5,4KWμε εναλλάκτθ για τθν φόρτιςθ τθσ 
μπαταρίασ 24 V / 55A εφοδιαςμζνο με αντιπαραςιτικι 
προςταςία και θλεκτρομαγνθτικι ςυμβατότθτα κατά CE 

Σροςταςία Ϋειριςτι Φο ψυγείο και όλα τα ςτρεφόμενα μζρθ του κινθτιρα 
(ιμάντεσ, τροχαλίεσ, ανεμιςτιρασ) είναι καλυμμζνα 
προςφζροντασ απόλυτθ αςφάλεια ςτουσ χριςτεσ κατά τα 
πρότυπα CE. 

Μφλινδροι Αφαιρετοφ υγροφ τφπου, ςκλθρυμζνοι με κερμικι 
κατεργαςία 

 

2. ΓΕΟΟΘΦΤΙΑ 

Γεννιτρια καταςκευαςμζνθ ςφμφωνα με τα διεκνι πρότυπα CEI 23, IEC 34.1, VDE0530, BS4999.  

Ξζγιςτθ ιςχφσ ≥300 KVA ςτα 400V/50Hz/1500 rpm/cosf0,8/Class H 

Tάςθ λειτουργίασ 230 / 400V 

Βακμόσ Σροςταςίασ ΙΤ23 

Υτακεροποίθςθ τάςθσ 0.5% με ςυντελεςτι φορτίου (cosf) 1 - 0,8 και μεταβολι των 
ςτροφϊν από τισ 1500 RPM -5% ζωσ +30%. 

Υυνολικι αρμονικι 
παραμόρφωςθ 

<2% περίπου 

Απόδοςθ 93% ςτo 4/4 του φορτίου περίπου 

Ξθχανικι καταςκευι Υτιβαρι, με το πλαίςιο του ςτάτορα καταςκευαςμζνο από 
διαμορφωμζνο χάλυβα και τα ζδρανα ςτιριξθσ του 
ρουλεμάν και τθσ ςφνδεςθσ με τον κινθτιρα από 
χυτοςίδθρο. 

Άξονασ Ϋάλυβασ C4 

 

Υφνδεςθ του κινθτιρα με 
τθν γεννιτρια 

Ξζςω ελαςτικοφ ςυνδζςμου καταςκευαςμζνου από 
πολλαπλά φφλλα χάλυβα. 
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Ξόνωςθ τυλιγ/των Εμβαπτιςμζνα ςε εποξικι ρθτίνθ, ειδικά ςτον ςτάτορα θ 
διαδικαςία τθσ εμβάπτιςθσ γίνεται εν κενϊ. 

Τφκμιςθ Φάςθσ Σραγματοποιείται με αυτόματο θλεκτρονικό ςτακεροποιθτι 
που ρυκμίηει τθν τάςθ μζςω βοθκθτικοφ τυλίγματοσ που 
εγγυάται τθν ςχεδόν ςτακερι τάςθ εξόδου ςε όλεσ τισ 
δυνατζσ ςυνκικεσ λειτουργίασ τθσ γεννιτριασ. 

Ϋειροκ/τθ Τφκμιςθ +/- 5% περίπου 

Υτιγμιαία απόκλιςθ τάςθσ Από 0 ςε πλιρεσ φορτίο θ απόκλιςθ τάςθσ είναι μικρότερθ 
από +/- 15% και αποκακίςταται ςτο +/-3% τάςθσ ςε 0,2 
δευτερόλεπτα. 

Χπερφόρτιςθ 300% για 10 δευτερόλεπτα, 50% για 2 λεπτά, και 10% για 1 
ϊρα ανά 6 ϊρεσ. 

Αντιπαραςιτικι διάταξθ Υφμφωνα με EN5011 Class B Group 1 

Aντoχι ςε ρεφμα μόνιμου 
βραχ/τοσ 

Κςο με 3 φορζσ το ονομαςτικό ρεφμα τθσ γεννιτριασ. 

Θλεκτρικι Σροςταςία Ξζςω Αυτόματου Διακόπτθ Ιςχφοσ αντίςτοιχθσ εντάςεωσ 

 

3. ΣΙΟΑΜΑΥ ΫΕΙΤΙΥΞΡΧ ΜΑΙ ΕΝΕΓΫΡΧ Θ/Η  

α) Γενικά 

Ρ πίνακασ χειριςμοφ και ελζγχου του Θ/Η να είναι τυποποιθμζνθσ καταςκευισ, και να περιλαμβάνει όλεσ 
τισ απαραίτθτεσ ςυςκευζσ, διατάξεισ, όργανα κ.λπ., ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ αςφαλισ λειτουργία του Θ/Η 
ςαν εφεδρικό ςφςτθμα παροχισ ιςχφοσ. Ρ πίνακασ να είναι μεταλλικόσ, βαμμζνοσ με θλεκτροςτατικι 
βαφι, αφοφ ζχει υποςτεί επεξεργαςία κακαριςμοφ και φωςφάτωςθσ. Οα ανοίγει από τθν μπροςτινι 
πλευρά, και να επιτρζπει τθν ευχερι πρόςβαςθ ςτο εςωτερικό του. λα τα καλϊδια εντόσ του πίνακα να 
είναι αρικμθμζνα με ειδικζσ πλαςτικζσ ανεξίτθλεσ πινακίδεσ, που να φζρουν τον αντίςτοιχο αρικμό, ο 
οποίοσ φαίνεται και ςτα θλεκτρολογικά ςχζδια (ςυςτθματικισ αρίκμθςθσ τθσ LEGRAND). Θ ςφνδεςθ του 
πίνακα του Θ/Η με το πεδίο να γίνεται μζςω κατάλλθλων κλεμμϊν, ςτισ οποίεσ καταλιγουν και αναχωροφν 
τα διάφορα καλϊδια και αγωγοί. Φα κφρια καλϊδια ιςχφοσ να ςυνδζονται απευκείασ ςτισ αςφάλειεσ του 
ηεφγουσ και να υπάρχει κατάλλθλοσ χϊροσ ςτον πίνακα για τθν ευχερι ςφνδεςθ και αποςφνδεςθ αυτϊν 

β) Αυτόματθ Νειτουργία 

Αυτόματθ εκκίνθςθ του Θ/Η κα γίνεται ςε περίπτωςθ ακαταλλθλότθτασ του δικτφου τθσ ΔΕΘ, όταν δθλαδι 
παρατθρθκεί, απόκλιςθ τθσ τάςθσ μίασ, δφο ι και των τριϊν φάςεων του δικτφου εκτόσ των 
προκακοριηόμενων και ρυκμιηόμενων ορίων τθσ ονομαςτικισ τάςθσ γραμμισ ι γενικά οποιαςδιποτε 
περίπτωςθσ δυςλειτουργίασ του δικτφου τθσ ΔΕΘ. Δυςλειτουργία του δικτφου είναι δυνατό να ςθμαίνει 
όλεσ ι κάποια από τισ παρακάτω βλάβεσ: 

 Διακοπι μίασ ι όλων των φάςεων του δικτφου.  

 Διακφμανςθ τθσ τάςθσ του δικτφου ςε οποιαδιποτε φάςθ εκτόσ των προκακοριςμζνων άνω και 
κάτω ορίων. 

 Διακφμανςθ τθσ ςυχνότθτασ του δικτφου εκτόσ των προκακοριςμζνων άνω και κάτω ορίων.  

 Εςφαλμζνθ διαδοχι των φάςεων του δικτφου. 
Θ εντολι αυτόματθσ εκκίνθςθσ γίνεται φςτερα από προκακοριςμζνθ και ρυκμιηόμενθ χρονικι 
κακυςτζρθςθ για αποφυγι άςκοπων εκκινιςεων του Θ/Η από απότομεσ και μικρισ χρονικισ διάρκειασ 
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μεταβολζσ ςτθν παροχι τθσ ΔΕΘ. Ρ αρικμόσ εντολϊν εκκίνθςθσ ςτθ μίηα του κινθτιρα είναι 
προγραμματιηόμενοσ (3-15 εκκινιςεισ), κακϊσ και θ διάρκεια τθσ κάκε εντολισ (3-15’’), όπωσ επίςθσ και ο 
χρόνοσ παφςθσ μεταξφ των προςπακειϊν εκκίνθςθσ (3-15’’). Υε περίπτωςθ αποτυχίασ εκκίνθςθσ μετά τθν 
ολοκλιρωςθ των προςπακειϊν εκκίνθςθσ κα δίδεται ακουςτικόσ και οπτικόσ ςυναγερμόσ αποτυχίασ 
εκκίνθςθσ. Θ ενεργοποίθςθ τθσ μίηασ κα διακόπτεται μόλισ ο αυτοματιςμόσ ανιχνεφςει οποιοδιποτε από 
τα παρακάτω ςιματα και κα απομονϊνεται οποιαδιποτε πρόςκετθ προςπάκεια ενεργοποίθςθσ τθσ μίηασ: 

 Ρποιαδιποτε από τισ τρεισ φάςεισ του Θ/Η είναι πάνω από 90 Vac. 

 H ςυχνότθτα του Θ/Η είναι πάνω από 20 Hz. 

 Θ φόρτιςθσ του εναλλακτιρα του κινθτιρα είναι πάνω από 8 Vdc (για 12V ςφςτθμα) ι πάνω από 
16 Vdc (για 24V ςφςτθμα). 

Αμζςωσ, κα ενεργοποιείται ο επιτθρθτισ τάςθσ του Θ/Η, ο οποίοσ, εφ’ όςον διαπιςτϊςει, ότι θ τάςθ και θ 
ςυχνότθτα τθσ γεννιτριασ είναι εντόσ των προκακοριςμζνων προγραμματιςμζνων ορίων, κα δίνει εντολι 
ζναρξθσ του προγραμματιηόμενου χρόνου (0-15’), ο οποίοσ κα επιτρζπει τθ ςτακεροποίθςθ των 
θλεκτρικϊν παραμζτρων του Θ/Η, τθ λίπανςθ και τθν ανφψωςθ τθσ κερμοκραςίασ του κινθτιρα. Αμζςωσ 
μετά από αυτό το χρόνο, και κακϊσ όλοι οι παράμετροι είναι οι ενδεικνυόμενοι, κα ενεργοποιείται ο 
διακόπτθσ ιςχφοσ του Θ/Η. 

ταν αποκαταςτακεί θ δυςλειτουργία του δικτφου τθσ ΔΕΘ, ο επιτθρθτισ τάςθσ του δικτφου κα δίνει 
εντολι ζναρξθσ του προγραμματιηόμενου χρόνου (0-59’’ ι 1-15’) και ςτο τζλοσ του οποίου θ κατανάλωςθ 
κα μετάγεται ςτθ ΔΕΘ. 

Φο Θ/Η κα εξακολουκεί τθ λειτουργία του, ϊςτε να ψυχκεί ο κινθτιρασ για προγραμματιηόμενο χρόνο (0-
59’’ ι 1-15’) και ςτο τζλοσ του οποίου, το Θ/Η κα ςταματά τθ λειτουργία του. 

γ) Ϋειροκίνθτθ Νειτουργία 

Ρ χειροκίνθτοσ ζλεγχοσ κα μασ επιτρζπει τθν εκκίνθςθ και παφςθ του Θ/Η κατ’ επιλογι μασ. 

δ) Φest 

Ξε αυτιν τθν επιλογι ςτον πίνακα αυτοματιςμοφ το Θ/Η κα εκκινεί θ διαδικαςία αυτόματθσ εκκίνθςθσ 
ανεξάρτθτα από τον επιτθρθτι τάςθσ τθσ ΔΕΘ. 

ε) Σεριοδικι Νειτουργία 

Ρ ςκοπόσ αυτισ τθσ επιλογισ κα είναι θ διατιρθςθ του Θ/Η ςε ετοιμότθτα. Ξε αυτιν τθν επιλογι ςτον 
πίνακα αυτοματιςμοφ το Θ/Η εκκινεί ςε προγραμματιηόμενα περιοδικά χρονικά διαςτιματα (1-160 μζρεσ) 
και λειτουργεί για προγραμματιηόμενο χρόνο (1-120’). 

ςτ) Σροςταςίεσ 

Υε όλεσ τισ παραπάνω λειτουργίεσ (ΑΧΦΡΞΑΦΑ – ΫΕΙΤΡΜΙΟΘΦΑ – TEST– ΣΕΤΙΡΔΙΜΘ ΕΜΜΙΟΘΥΘ) το Θ/Η κα 
προςτατεφεται με αυτόματθ διακοπι του και ςιμανςθ ςυναγερμοφ ςε κάκε περίπτωςθ εμφάνιςθσ ενόσ 
από τα παρακάτω ςφάλματα: 

 Ϋαμθλι πίεςθ λαδιοφ.  

 Χψθλι κερμοκραςία νεροφ ψφξθσ. 

 Αφξθςθ και μείωςθ ςτροφϊν κινθτιρα εκτόσ ορίων (προγραμματιηόμενο άνω και κάτω όριο). 

 Αποκλίςεισ τθσ τάςθσ εκτόσ προκακοριςμζνων ορίων με ρυκμιηόμενο χρόνο αναμονισ για τθν 
απόηευξθ του ηεφγουσ. 

 Ξετακίνθςθ τθσ ςυχνότθτασ ζξω από τα προκακοριςμζνα άνω και κάτω όρια. 

 Ϋαμθλι τάςθ ςυςςωρευτϊν ι υψθλι τάςθ ςυςςωρευτϊν. 

 Αποτυχία του εναλλακτιρα-δυναμό. 

 Σαφςθ λειτουργίασ από αφξθςθ ενεργοφσ ι και φαινόμενθσ ιςχφοσ. 
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 Χπερφόρτιςθ τθσ γεννιτριασ (προγραμματιηόμενο άνω όριο ςε Α/KW/KVA).  
η) ργανα Ελζγχου 

Ρ πίνακασ του Θ/Η κα φζρει ενδεικτικζσ λυχνίεσ, που απεικονίηουν ςιματα λειτουργίασ και ςιματα για 
όλεσ τισ καταςτάςεισ ανάγκθσ ι ςφάλματοσ, που τυχόν εκδθλωκοφν κατά τθ διάρκεια λειτουργίασ του Θ/Η, 
όπωσ αναφζρονται παρακάτω: 

 υψθλισ κερμοκραςίασ νεροφ 

 αποτυχίασ εκκίνθςθσ 

 χαμθλισ πίεςθσ λαδιοφ 

 υπερςτροφίασ 

 βλάβθσ φόρτιςθσ ςυςςωρευτϊν  

 ζλλειψθσ καυςίμου  

 ενδεικτικι λυχνία λειτουργίασ Θ/Η 
Θα φζρει αλφαρικμθτικι οκόνθ, θ οποία κα ζχει τθ δυνατότθτα απεικόνιςθσ πρόςκετων παραμζτρων 
εκτόσ τθσ τάςθσ και τθσ ζνταςθσ του ρεφματοσ του Θ/Η: 

o άθφιακι απεικόνιςθ όλων των παραμζτρων ιςχφοσ όπωσ KWh, KW, KVA, KVAr, cos φ ςε κάκε 
φάςθ και ςυνολικά. 

 

KWh (Ξζτρθςθ κατανάλωςθσ ιςχφοσ) cos φ (Φο ςυν του φορτίου) 

KW Φο ςυνολικό ενεργό φορτίο και ανά 
φάςθ 

V Φθν τάςθ του δικτφου τθσ ΔΕΘ 

KVA Φθν ςυνολικό φορτίο και ανά φάςθ Θz Tθν ςυχνότθτα του δικτφου τθσ ΔΕΘ. 

KVAr Φθν ςυνολικι άεργο ιςχφ Vdc Φθν τάςθ του ςυςςωρευτι 

Θ Φισ ϊρεσ λειτουργίασ του Θ/Η  

 

ΕΝΝΘΟΙΜΡΧ ΞΕΟΡΧ ΑΣΕΙΜΡΟΙΥΘΥ άθφιακζσ ενδείξεισ των παρακάτω: 

 

Σίεςθ λαδιοφ λίπανςθσ Θερμοκραςία νεροφ ψφξθσ 

Υτροφζσ κινθτιρα Φάςθ ΔΧΟΑΞ 

Αρικμόσ εκκινιςεων Διαδοχι φάςεων ΔΕΘ και Θ/Η 

Ματάςταςθ ιςτορικοφ γεγονότων των 
τελευταίων ςυμβάντων. έσ γεγονόσ 
κεωρείται κάκε βλάβθ, κάκε εντολι 
λειτουργίασ (δυςλειτουργία ΔΕΘ, εκκίνθςθ 
Θ/Η, μεταγωγι διακοπτϊν ιςχφοσ, κ.λπ.) 

 

 

θ) Φεχνικά Ϋαρακτθριςτικά Θλεκτρονικοφ Διαχειριςτι 

Φο Θ/Η διακζτει θλεκτρονικό ςφςτθμα διαχείριςθσ αυτοματιςμοφ. 

o Σλιρθσ προςταςία από ανάςτροφθ πολικότθτα τροφοδοςίασ και κρουςτικϊν υπερτάςεων από 
κεραυνοφσ και αιχμζσ του δικτφου. 
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o Σρόςκετθ προςταςία με χριςθ εςωτερικϊν φίλτρων απόρριψθσ αρμονικϊν, προερχομζνων από 
υψίςυχνεσ μικροκυματικζσ και τθλεπικοινωνιακζσ ςυχνότθτεσ. 

o Δυνατότθτα πλιρουσ επικοινωνίασ με κφρα μζςω PC ι MODEM ςε περιβάλλον WINDOWS, CAN-
BUS J1939, TCP-IP protocol 

Tάςθ λειτουργίασ 9-33 V DC 8 ςτατικζσ & 3 προγ/νεσ με 80 διαφ. 
παραμζτρουσ 

Ξζγιςτθ κατανάλωςθ 300mA 15 μθνφματα λειτουργίασ & 60 Alarm 

Υυχνότθτα λειτουργίασ CPU 233 ΞΘz Δυνατότθτα επικοινωνίασ μζςω PC ι 
MODEM 

6 ψθφιακζσ ειςόδουσ και 3 προγραμ/νεσ Επεξεργαςία ςε πραγματικό χρόνο, 
καταγραφι ιςτορικοφ 200 γεγονότων. 

8 εξόδουσ relay 

 

κ) Ειδικά Ϋαρακτθριςτικά Σίνακα Αυτοματιςμοφ 

Υτον πίνακα αυτοματιςμοφ κα υπάρχουν διακόπτεσ, που ελζγχουν χειροκίνθτα τα ρελζ τθσ ΔΕΘ και του 
Θ/Η, κακϊσ και τθν εκκίνθςθ και το ςταμάτθμα του κινθτιρα. Ρι διακόπτεσ αυτοί κα παρακάμπτουν 
τελείωσ το θλεκτρονικό ςφςτθμα αυτοματιςμοφ. 

Ξε τθ standard κφρα RS485, που κα παρζχεται, κα είναι δυνατό να επικοινωνιςουμε με τον Θλεκτρονικό 
Χπολογιςτι μασ, ζχοντασ άμεςο και πλιρθ ζλεγχο όλων των παραμζτρων και καταςτάςεων του δικτφου 
τθσ ΔΕΘ, του κινθτιρα και τθσ γεννιτριασ. Επίςθσ, κα ζχουμε άμεςθ πρόςβαςθ ςε όλεσ τισ μετριςεισ που 
πραγματοποιοφνται, καταγραφι ιςτορικοφ ςυμβάντων ςε πραγματικό χρόνο, και ςε πικανζσ καταςτάςεισ 
ALARM. Οα παρζχεται επίςθσ, θ δυνατότθτα πλιρουσ επικοινωνίασ δια μζςου τθλεφωνικισ γραμμισ και 
MODEM. Φο πρόγραμμα επικοινωνίασ με τον Θ/Χ να είναι ιδιαίτερα φιλικό ςτον χριςτθ και λειτουργεί ςε 
περιβάλλον WINDOWS. 

 

ΜΑΦΑΓΤΑΪΘ ΙΥΦΡΤΙΜΡΧ ΥΧΞΒΑΟΦέΟ 

Θ αλφαρικμθτικι οκόνθ κα ζχει τθ δυνατότθτα να απεικονίςει μζχρι και 200 γεγονότα καταγραμμζνα από 
το ςφςτθμα θλεκτρονικοφ διαχειριςτι. Μάκε γεγονόσ κα περιλαμβάνει τθν πλθροφορία του πραγματικοφ 
χρόνου, που ςυνζβθκε ςτθν παρακάτω ακολουκία μθνυμάτων: *EVENTXX] [Message] [DD/MM/YY+ και 
[hh:mm:ss].  

 

ι) Ϊορτιςτισ Υυςςωρευτϊν  

Φο Θ/Η εκτόσ από τθ φόρτιςθ τθσ μπαταρίασ από το δυναμό του κινθτιρα κα φορτίηει και με αυτόματο 
φορτιςτι μπαταρίασ με περιοριςτι τάςθσ και ζνταςθσ, που βρίςκεται μζςα ςτον αυτοματιςμό, με ρεφμα 
από το δίκτυο τθσ ΔΕΘ με μια είςοδο μεταςχθματιςτι, που να απομονϊνει το ςφςτθμα εναλλαςςόμενου 
ρεφματοσ από τον ανορκωτι. 

Φφποσ μπαταρίασ οξζωσ - μολφβδου. Τεφμα διατιρθςθσ φόρτιςθσ (TRICKLE 
CHARGE CURRENT) 250mA. 

Ζναρξθ φόρτιςθσ BOOST 24,8 V Φάςθ ειςόδου 210 V - 240V AC, 50HZ / 60HZ. 

Διακοπι Ϊόρτιςθσ ΒΡΡST 27,6 V Ματαςτολι παρεμβολϊν (EMC to CE 
regulation). 
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Φάςθ διατιρθςθσ φόρτιςθσ: 28 V  

 

4. ΣΝΑΙΥΙΡ - ΔΕΠΑΞΕΟΘ ΜΑΧΥΙΞΡΧ 

Φο Θ/Η κα εδράηεται ςε ατςάλινο πλαίςιο ιςχυρισ καταςκευισ μζςω ελαςτικϊν αντικραδαςμικϊν βάςεων 
και θ δεξαμενι καυςίμου να διακζτει όργανο ςτάκμθσ (ψθφιακό ι αναλογικό).  

5. ΥΧΥΥέΤΕΧΦΕΥ 

Θα περιλαμβάνονται μπαταρίεσ κλειςτοφ τφπου 2x100 Αh / 12Vdc. 

6. ΥΙέΣΘΦΘΤΑΥ ΕΠΑΦΞΙΥΘΥ 

Θα περιλαμβάνεται ςιωπθτιρασ εξάτμιςθσ residential type. 

7. ΔΙΑΥΦΑΥΕΙΥ – ΒΑΤΡΥ (περίπου) 

Βάροσ kg 2.700 

Ξικοσ mm 2.900 

Ψψοσ mm 1.600 

Σλάτοσ mm 1.000 

8. ΔΡΜΙΞΕΥ 

o Φο Θ/Η κα παραδοκεί μετά από δοκιμι ςε πλιρεσ φορτίο και πλιρθ ζλεγχο όλων των 
αυτοματιςμϊν και λειτουργιϊν του. 

o Mε το Θ/Η κα παραδοκοφν εγχειρίδια, που αφοροφν τον κινθτιρα – τθ γεννιτρια – τθ λειτουργία 
του Θ/Η – ςχζδια πίνακα. 

 

 

 

2. ΡΙΝΑΚΑΣ ΘΛΕΚΤΟΡΑΑΓΩΓΩΝ ΗΕΥΓΩΝ – ΧΑΜΘΛΘΣ ΤΑΣΘΣ 

 

Φεχνικι περιγραφι- Γενικά 

Θ τεχνικι προδιαγραφι αφορά τθν προμικεια και εγκατάςταςθ ενόσ θλεκτρικοφ πίνακα τφπου πεδίων, 
τυποποιθμζνθσ καταςκευισ αρίςτθσ ποιότθτασ. Θ επίςκεψθ και ζλεγχοσ των πεδίων κα γίνεται από τθν 
μπροςτινι πλευρά αυτϊν. Ρ πίνακασ κα είναι ελεφκερα ιςτάμενοσ επί τοφ δαπζδου του χϊρου, που κα 
εγκαταςτακεί. 

Ρ πίνακασ κα εγκαταςτακεί ςτον χϊρο, που είναι εγκατεςτθμζνοσ ο Γενικόσ Σίνακασ Ϋαμθλισ Φάςθσ του 
Οοςοκομείου, που τροφοδοτείται από δφο Ξεταςχθματιςτζσ Ξζςθσ Φάςθσ, και από τον οποίο αναχωροφν 
όλεσ οι καταναλϊςεισ. 

 Ρ εν λόγω Γενικόσ Σίνακασ αυτι τθ ςτιγμι υποςτθρίηεται από δφο Θλεκτροπαραγωγά ηεφγθ ιςχφοσ 
περίπου 300 KVA, ϊςτε κατά τον χρόνο, που ςυμβεί οποιαδιποτε βλάβθ ςτο δίκτυο τθσ ΔΕΘ, να 
αναλαμβάνουν τα φορτία του Οοςοκομείου. 

Θ διάταξθ τθσ αυτόματθσ εκκίνθςθσ και ανάλθψθσ των φορτίων από τα ιδθ εγκατεςτθμζνα Θ/Η γίνεται με 
αυτόματθ επιλογι ενόσ εκ των δφο Θ/Η από τον υπάρχοντα πίνακα αυτοματιςμοφ (Οο2), ο οποίοσ ζχει 
τουσ απαραίτθτουσ αυτόματουσ διαχειριςτζσ αυτοματιςμοφ ενόσ εκάςτου Θ/Η και τθ δυνατότθτα 
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προεπιλογισ και προγραμματιςμοφ για τθν εκκίνθςθ ενόσ εκ των δφο Θ/Η και ςε περίπτωςθ αδυναμίασ τθσ 
εκκίνθςθσ του προεπιλεγμζνου Θ/Η, δίδεται αυτόματθ εντολι εκκίνθςθσ του δευτζρου Θ/Η  προκειμζνου 
να αναλάβει τα φορτία του Οοςοκομείου. 

Εγκατάςταςθ 

Για τθν εγκατάςταςθ του νζου Σίνακα κα πρζπει να γίνουν οι παρακάτω εργαςίεσ: 

o Ρ ανάδοχοσ κα μεριμνιςει να υπάρχει εφεδρικό φορθτό Θ/Η αντίςτοιχθσ ιςχφοσ 300 KVA κατά τον 
χρόνο των διακοπϊν τθσ ρευματοδότθςθσ από ΔΕΘ για τισ ανάγκεσ τθσ θλεκτρικισ αποςφνδεςθσ 
και ςφνδεςθσ των θλεκτρικϊν πινάκων και των υπαρχόντων Θ/Η. 

 

Εγκατάςταςθ του θλεκτρικοφ πίνακα αυτοματιςμοφ-μεταγωγισ και του τρίτου Θ/Η 

Ρ θλεκτρικόσ πίνακασ κα περιλαμβάνει το τμιμα του αυτοματιςμοφ παράλλθλθσ λειτουργίασ και το τμιμα 
ιςχφοσ, ζναν αυτόματο μεταγωγικό τετραπολικό διακόπτθ ονομαςτικισ ζνταςθσ 1200Α, ϊςτε να δζχεται 
το φορτίο τθσ κφριασ παροχισ τθσ ΔΕΘ (1200Α), επίςθσ κα υπάρχει και διακόπτθσ χειροκίνθτοσ 
μεταγωγικόσ τετραπολικόσ τθσ ιδίασ ονομαςτικισ ζνταςθσ, να χρθςιμοποιείται ωσ διακόπτθσ BY/PASS, και 
όλον τον εξοπλιςμό δια τθν παράλλθλθ λειτουργία των δφο θλεκτροπαραγωγϊν ηευγϊν.  

Θ εγκατάςταςθ του εν λόγω πίνακα αυτοματιςμοφ και λειτουργίασ του τρίτου Θ/Η (Οο3) κα περιλαμβάνει 
και τα απαραίτθτα καλϊδια ιςχφοσ ανάλογθσ διατομισ για φορτίο 1200Α προκειμζνου να ςυνδεκεί ο 
πίνακασ (Οο3) με τον υπάρχοντα γενικό πίνακα του νοςοκομείου και με τον γενικό αυτόματο μεταγωγικό 
τετραπολικό διακόπτθ, που βρίςκεται τοποκετθμζνοσ ςτον υπάρχοντα πίνακα δφο πεδίων (Οο1). 

Ρ εν λόγω πίνακασ (Οο3) κα ςυνδεκεί με τα απαραίτθτα καλϊδια με το τρίτο Θ/Η 300KVA, το οποίο κα 
εγκαταςτακεί ςτο χϊρο, που είναι εγκατεςτθμζνα τα υπάρχοντα δφο Θ/Η των 300 KVA, τα καλϊδια κα 
είναι κατάλλθλα για φορτίο 600Α. 

Θ εγκατάςταςθ περιλαμβάνει τθν θλεκτρικι ςφνδεςθ αυτοφ με τουσ θλεκτρικοφσ πίνακεσ ιςχφοσ και 
αυτοματιςμοφ- παραλλθλιςμοφ. Ρ αυτόματοσ παραλλθλιςμόσ κα ζχει τθ δυνατότθτα να επιτυγχάνεται 
μζςω αυτόματθσ ςυςκευισ ςυγχρονιςμοφ- παραλλθλιςμοφ, θ οποία αφοφ ςυγχρονίςει τισ δφο γεννιτριεσ 
κλείνει τουσ αυτόματουσ ιςχφοσ των γεννθτριϊν, όταν οι ςυνκικεσ είναι κατάλλθλεσ. Θ ςυςκευι 
ιςοκατανομισ του φορτίου ζχει τθ δυνατότθτα να κατανζμει εξ ίςου το φορτίο ςε δφο (2) γεννιτριεσ. 

Ρ υπό προμικεια και εγκατάςταςθ νζοσ πίνακασ αυτοματιςμοφ και μεταγωγισ (Οο3) κα ζχει τθ 
δυνατότθτα, να διαςφαλίηει τθ λειτουργία των δφο Θ/Η ςε παράλλθλθ διάταξθ, και κα καταςκευαςτεί με 
τον κατάλλθλο εξοπλιςμό, ϊςτε να ςυνεργάηεται με τον υπάρχοντα πίνακα αυτοματιςμοφ των 
εγκατεςτθμζνων δφο Θ/Η (Οο2), και ζτςι ςε περίπτωςθ βλάβθσ του δικτφου τθσ ΔΕΘ και αδυναμίασ 
εκκίνθςθσ των ιδθ εγκατεςτθμζνων Θ/Η, κα δίνεται εντολι εκκίνθςθσ ςτο τρίτο Θ/Η, το οποίο είναι 
αντικείμενο του παρόντοσ διαγωνιςμοφ. 

Νειτουργία θλεκτροπαραγωγϊν Ηευγϊν 

1. Υε περίπτωςθ πτϊςθσ τάςθσ περίπου κάτω από 90% ι ςφμφωνα με VDE 107 τθσ ονομαςτικισ και 
για χρόνο περίπου 15sec (ρυκμιηόμενοσ) ι ςε περίπτωςθ τοπικισ ζλλειψθσ τάςθσ ςτα πεδία 
χαμθλισ τάςθσ των μεταςχθματιςτϊν, ενεργοποιείται το ςφςτθμα αυτόματθσ εκκίνθςθσ των 
ηευγϊν από τριφαςικοφσ επιτθρθτζσ τάςθσ, που βρίςκονται εγκατεςτθμζνοι ςτα πεδία χαμθλισ 
τάςθσ (Γενικόσ Σίνακασ). 

2.  Αν μια από τισ δφο γεννιτριεσ δεν ξεκινιςει, τότε γίνονται επιπλζον προςπάκειεσ ξεκινιματοσ. 
Ξετά από αυτζσ τισ προςπάκειεσ, αν το ηεφγοσ ι τα ηεφγθ δεν ξεκινοφν, δίνεται οπτικόσ και 
ακουςτικόσ ςυναγερμόσ. 
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3. Φο ςφςτθμα αυτοματιςμοφ, παίρνοντασ τθν πλθροφόρθςθ των επιτθρθτϊν τάςθσ, δίνει εντολι 
ανοίγματοσ ςτουσ αυτόματουσ διακόπτεσ ειςόδου ςτα πεδία χαμθλισ τάςθσ από τουσ 
μεταςχθματιςτζσ και ςτουσ αντίςτοιχουσ διακόπτεσ ςφηευξθσ μπαρϊν κανονικισ λειτουργίασ και 
λειτουργίασ ανάγκθσ. 

4. Αφοφ οι γεννιτριεσ ξεκινιςουν, και αναπτφξουν ονομαςτικζσ ςτροφζσ, το ςφςτθμα ςυγχρονιςμοφ 
του αυτοματιςμοφ τισ ςυγχρονίηει ςε φάςθ και ςυχνότθτα, και ςτθ ςυνζχεια δίνει εντολι ςτουσ 
αυτόματουσ διακόπτεσ των ηευγϊν να κλείςουν. Εναλλακτικά, κα μποροφςε να ξεκινιςει το ζνα 
ηεφγοσ, να αναπτφξει τον ονομαςτικό αρικμό ςτροφϊν, να κλείςει ο αντίςτοιχοσ αυτόματοσ 
διακόπτθσ και ςτθ ςυνζχεια να ακολουκιςει το δεφτερο ηεφγοσ, αφοφ ςυγχρονιςτεί με τθν τάςθ 
των ηυγϊν ανάγκεσ. Μαι ςτισ δφο περιπτϊςεισ, τάςθ ςτουσ ηυγοφσ ανάγκθσ κα εμφανιςτεί ςε 
διάςτθμα μικρότερο των 15sec, εκτόσ αν δε ξεκινιςει το ζνα ι και τα δφο ηεφγθ αμζςωσ-κάκε 
εκκίνθςθ απαιτεί περίπου 7 sec. Φα φορτία ανάγκθσ κα ζχουν τροφοδοτθκεί μζςα ςε 15 sec-30sec 
αναλόγωσ, από το αν λειτουργιςουν ςε παράλλθλθ διάταξθ ι όχι. 

5. Επιςθμαίνεται, ότι το ςφςτθμα αυτοματιςμοφ κα πρζπει να "βλζπει" τθν κατάςταςθ ON/OFF των  
αυτόματων διακοπτϊν τθσ παραγράφου (c) και ανάλογα να ενεργεί, ϊςτε να αποφευχκεί ο 
παραλλθλιςμόσ με τθ ΔΕΘ. 

6. Φο ςφςτθμα αυτοματιςμοφ περιλαμβάνει και τμιμα ιςοκαταμεριςμοφ φορτίου μεταξφ των δφο 
γεννθτριϊν. Φο ίδιο ςφςτθμα ελζγχει και τθν αναγκαιότθτα λειτουργίασ των δφο γεννθτριϊν 
δθλαδι, αν το ςυνολικό φορτίο δεν υπερβαίνει το 80% τθσ ονομαςτικισ ικανότθτασ τθσ κάκε 
γεννιτριασ, τότε μετά από πάροδο ενόσ ρυκμιηόμενου διαςτιματοσ τθσ τάξθσ των 5min, δίνει 
εντολι να ανοίξει ζνασ από τουσ δφο αυτόματουσ των γεννθτριϊν και μετά πάροδο οριςμζνου 
χρόνου ςταματάει ο κινθτιρασ. Ξε όμοιο τρόπο κα γίνεται θ αντίςτροφθ λειτουργία, δθλαδι αν 
το φορτίο υπερβεί το 80% τθσ ονομαςτικισ ικανότθτασ τθσ γεννιτριασ για εφλογο χρονικό 
διάςτθμα τότε ξαναμπαίνει εντόσ με τθν απαραίτθτθ διαδικαςία θ δεφτερθ γεννιτρια. Θ επιλογι 
του ποια γεννιτρια κα λειτουργεί ςαν γεννιτρια βάςθσ, κα μπορεί να κακοριςτεί και χειροκίνθτα, 
ϊςτε να επιτυγχάνεται θ ομοιόμορφθ φκορά των ηευγϊν. 

 

 

 

Σεριγραφι αυτοματιςμοφ λειτουργίασ Θ/Η 

 Αυτόματθ λειτουργία 
Φο Θ/Η ξεκινά αυτόματα (χωρίσ φορτίο) και παραλαμβάνει το φορτίο ςε διάςτθμα μικρότερο των 15sec, 
όταν θ τάςθ οποιαδιποτε φάςθσ τθσ ΔΕΘ διακοπεί ι πζςει κάτω από προκακοριςμζνο όριο (π.χ. 70 ι 80% 
τθσ ονομαςτικισ τιμισ), που μπορεί να ρυκμιςτεί κατά βοφλθςθ. Θ μεταγωγι του φορτίου γίνεται με 
κατάλλθλο θλεκτροκίνθτο διακόπτθ 3 κζςεων (ΔΕΘ- ΕΜΦΡΥ- Θ/Η), με θλεκτρικι και μθχανικι μανδάλωςθ, 
ϊςτε να αποκλείεται θ παράλλθλθ λειτουργία τθσ ΔΕΘ και του Θ/Η.  

Φο άνοιγμα του διακόπτθ από τθ κζςθ ΔΕΘ ςτθ κζςθ ΕΜΦΡΥ κα γίνεται με ρυκμιηόμενθ χρονικι 
κακυςτζρθςθ 0-45sec, ϊςτε να αποφεφγονται οι άςκοπεσ αποηεφξεισ ςτισ περιπτϊςεισ ςτιγμιαίων 
διακυμάνςεων τθσ τάςεισ τθσ ΔΕΘ. Υε περίπτωςθ, που θ τάςθ τθσ ΔΕΘ δεν αποκαταςτακεί ςε χρόνο 
μικρότερο εκείνου, που προκακορίςτθκε (4sec), τότε θ εντολι ανοίγματοσ του διακόπτθ μεταγωγισ 
ακυρϊνεται όχι όμωσ και θ εντολι εκκίνθςθσ του ηεφγουσ, το οποίο κα ξεκινιςει κανονικά, και κα 
λειτουργιςει για ζνα οριςμζνο χρόνο, που μπορεί να ρυκμιςτεί από 0 ζωσ 5 min, προτοφ ςταματιςει. Θ 
μεταγωγι του φορτίου ςτο ηεφγοσ δεν μπορεί να γίνει προτοφ αυτό αναπτφξει τθν ονομαςτικι τάςθ. ταν 
αποκαταςτακεί θ τάςθ του δικτφου τθσ ΔΕΘ ςε μια προκακοριςμζνθ τιμι (π.χ. 90 ι 100% τθσ ονομαςτικισ 
τάςθσ), τότε το φορτίο ξαναμετάγεται ςτθ κζςθ κανονικισ τροφοδότθςθσ (ΔΕΘ). Φο άνοιγμα του διακόπτθ 
από τθ κζςθ Θ/Η ςτθ κζςθ ΕΜΦΡΥ γίνεται πάλι με ρυκμιηόμενθ κακυςτζρθςθ, όπωσ προθγοφμενα. Ξετά τθ 
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μεταγωγι του φορτίου ςτθ κζςθ ΔΕΘ το Θ/Η κα ςυνεχίςει να λειτουργεί για οριςμζνο ακόμθ χρόνο που 
μπορεί να ρυκμιςτεί από 0 ζωσ 5min. Θ εκκίνθςθ του Θ/Η προγραμματοποιείται με τθ βοικεια 
κατάλλθλθσ ςυςκευισ, που κα δίνει μζχρι 3 το πολφ διαδοχικζσ εντολζσ εκκίνθςθσ. Θ διάρκεια κάκε 
εντολισ και ο ενδιάμεςοσ χρόνοσ θρεμίασ να μπορεί να ρυκμίηεται. Υε περίπτωςθ που το Θ/Η αποτφχει να 
ξεκινιςει και μετά τθν τρίτθ εντολι, κα αποκλείεται οποιαδιποτε καινοφργια εντολι, προτοφ γίνει 
χειροκίνθτθ μεταφορά (RESET).  

 Ϋειροκίνθτθ λειτουργία 
o Ξε μπουτόν μποροφμε να κάνουμε τα παρακάτω 

o Εκκίνθςθ του Θ/Η  
o Μράτθςθ (ςταμάτθμα) του Θ/Η 
o Άνοιγμα και κλείςιμο του μεταγωγικοφ διακόπτθ από τισ κζςεισ ΔΕΘ και Θ/Η ςτθ κζςθ ΕΜΦΡΥ 

και μεταγωγι του φορτίου από τθ ΔΕΘ ςτο Θ/Η και αντίςτροφα, πάντοτε όμωσ περνϊντασ 
πρϊτα τθ κζςθ ΕΜΦΡΥ.  

 Δοκιμι (Φεςτ) 
Υτθ κζςθ αυτι γίνεται ζλεγχοσ τθσ ετοιμότθτασ του Θ/Η ςτθν αυτόματθ λειτουργία χωρίσ να 
διαταράςςεται θ λειτουργία του νοςοκομείου. 

 Αποκλειςμόσ  
Υτθ κζςθ αυτι αποκλείεται θ εκκίνθςθ του Θ/Η. 

 Αυτόματο ςταμάτθμα (κράτθμα) του Θ/Η κα γίνεται ςτισ εξισ περιπτϊςεισ ςφαλμάτων 
(ανεξάρτθτα από τον τρόπο λειτουργίασ του Θ/Η). 
o Αποτυχία εκκίνθςθσ μετά από 3 διαδοχικζσ προςπάκειεσ 
o Ϋαμθλι πίεςθ λαδιοφ λίπανςθσ 
o Χψθλι κερμοκραςία νεροφ ψφξθσ 
o Χπερτάχυνςθ 

Ξε το κράτθμα τθσ μθχανισ ςτισ παραπάνω περιπτϊςεισ κα αποκλείεται ςυγχρόνωσ και θ δυνατότθτα 
κάκε νζασ εκκίνθςθσ, προτοφ γίνει επαναφορά (RESET) χειροκίνθτα μετά τθν εντόπιςθ τθσ βλάβθσ. Φο 
ςφςτθμα προςταςίασ δίνει οπτικι και ακουςτικι ςιμανςθ εκτόσ από τισ παραπάνω περιπτϊςεισ 
ςφαλμάτων και ςτισ εξισ: 

 Χψθλι κερμοκραςία λαδιοφ  

 Ϋαμθλι ςτάκμθ καυςίμων 

 Ανεπαρκισ φόρτιςθ μπαταριϊν 

 Ϊόρτιςθ γεννιτριασ πάνω από 90% του φορτίου (χωρίσ το κράτθμα τθσ μθχανισ) 

Επίςθσ, κα υπάρχει μπουτόν επείγουςασ ανάγκθσ (μανιτάρι), που ςε περιπτϊςεισ ανάγκθσ κατά τθν  
αυτόματθ λειτουργία του Θ/Η το ςταματά και ςυγχρόνωσ αποκλείει νζα εκκίνθςι του προτοφ γίνει 
χειροκίνθτθ μεταφορά (RESET) 

 Εκτόσ από τισ ενδείξεισ, που αναφζρκθκαν ςτθν παράγραφο (2) (οπτικι ςιμανςθ) κα 
προβλεφκοφν ενδεικτικζσ λυχνίεσ και για τισ παρακάτω περιπτϊςεισ: 
o Ϋαμθλι τάςθ μπαταριϊν 
o Θζςθ διακοπτϊν μεταγωγισ φορτίου (ανοικτόσ- κλειςτόσ) 

Θ ονομαςτικι τάςθ λειτουργίασ του αυτοματιςμοφ λειτουργίασ- ελζγχου και προςταςίασ του Θ/Η κα είναι 
24VDC, θ δε τροφοδοςία του από τισ μπαταρίεσ του Θ/Η. 

Θ παράδοςθ του Θ/Η κα γίνει ςε πλιρθ λειτουργία με όλεσ τισ απαραίτθτεσ δοκιμζσ και των τριϊν (3) Θ/Η. 
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3. ΘΛΕΚΤΟΡΑΑΓΩΓΟ ΗΕΥΓΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΘΣ ΕΚΚΙΝΘΣΘΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ, ΕΦΕΔΙΚΘΣ ΙΣΧΥΟΣ 25 KW 

Φεχνικι περιγραφι- Γενικά 

o Αφορά τθν προμικεια ενόσ τροχιλατου Θ/Η, δθλαδι πλιρωσ εγκατεςτθμζνο και αδειοδοτοφμενο 
ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία ςε τροχιλατθ βάςθ με κοτςαδοφρα για μεγάλεσ 
χιλιομετρικζσ διαδρομζσ. 

o Χποδομι ςφνδεςθσ θλεκτρολογικϊν κυκλωμάτων (πίνακασ, κ.τλ.) ςτο χϊρο αναφοράσ, που κα 
υποδειχκεί από τθν Φεχνικι Χπθρεςία του Γενικοφ Οοςοκομείου Διδυμοτείχου. 

o Φο υπό προμικεια ΘΗ κα είναι ζτοιμο προσ λειτουργία με το ςυγκρότθμα, κινθτιρα - γεννιτρια, 
τον θλεκτρικό πίνακα ελζγχου, το ςυςςωρευτι, τθ δεξαμενι θμεριςιασ κατανάλωςθσ καυςίμου 
και τισ λοιπζσ απαιτοφμενεσ βοθκθτικζσ διατάξεισ, όπωσ βάςθ ζδραςθσ, αντικραδαςμικζσ 
διατάξεισ, ςωλθνϊςεισ καυςίμου κλπ. Φο ςυγκρότθμα Θ/Η εδράηεται μζςω αντικραδαςμικϊν 
διατάξεων ςε ιςχυρι μεταλλικι βάςθ. Φο Θ/Η είναι πλιρωσ ςυρματωμζνο με τον πίνακα του 
τοποκετθμζνο ςτθν βάςθ του Θ/Η. 

 

Φεχνικά χαρακτθριςτικά 

Μινθτιρασ Diesel 

o άφξθ: Αερόψυκτοσ/υδρόψυκτοσ 
o χρόνοσ λειτουργίασ: Φετράχρονοσ 
o αρικμόσ κυλίνδρων: 4 
o διάταξθ κυλίνδρων: εν ςειρά 
o ςυνολικόσ κυλινδριςμόσ: ≤ 2.750cc 
o υπερπλιρωςθ ι όχι: όχι 
o χιτϊνια κυλίνδρων: αφαιροφμενα 
o μζγιςτθ ιςχφσ κινθτιρα:  ≥25 KW/1500 rpm    
o κατανάλωςθ καυςίμου: ςτο 100% - ≤8   lt/hr. 
o κατανάλωςθ λαδιοφ λίπανςθσ: 0.09   % τθσ κατανάλωςθσ καυςίμου 
o ςτάκμθ πλιρωςθσ λαδιοφ: ≤ 10,0   lt 
o Ζλεγχοσ ςτροφϊν: Ξθχανικόσ. 

 

Γεννιτρια 

o ςυνεχισ ιςχφσ εξόδου: ≥30 KVA ςε κλάςθ H 
o υπερφόρτωςθ επί μία ϊρα: 10% 
o μζγιςτο ρεφμα βραχυκφκλωςθσ: 300% 
o κλάςθ μόνωςθσ: H 
o ςφςτθμα διζγερςθσ: αυτοδιεγειρόμενθ 

Θλεκτρονικόσ Διαχειριςτισ 

o Σλιρθσ προςταςία από ανάςτροφθ πολικότθτα τροφοδοςίασ και κρουςτικϊν υπερτάςεων από 
κεραυνοφσ και αιχμζσ του δικτφου. 

o Σρόςκετθ προςταςία με χριςθ εςωτερικϊν φίλτρων απόρριψθσ αρμονικϊν, προερχομζνων από 
υψίςυχνεσ μικροκυματικζσ και τθλεπικοινωνιακζσ ςυχνότθτεσ. 

Σίνακασ Ξεταγωγισ Αποτελοφμενο από: 

o 2 ρελζ μεταγωγισ, τετραπολικά εντάςεωσ 60 Α κατά AC1 
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o 1 διακόπτθ μεταγωγικό για τθν παράκαμψθ του ρελζ τθσ ΔΕΘ και άμεςθ τροφοδότθςθ των 
φορτίων 

o 1 αςφάλεια προςταςίασ του Θ/Η. 
o 1 επιτθρθτι τάςθσ τριφαςικό. 

Διαςτάςεισ και βάρθ Θ/Η (περιλαμβάνων κουβοφκλιο), περίπου: 

o Ξικοσ: ≤ 2,0 m 
o Ψψοσ: ≤ 1,5 m  
o Σλάτοσ: ≤1,0 m  
o Βάροσ: ≤1.000 Kg 
o Υτάκμθ κορφβου ςτα 7 m:≤ 65 dBa 

Μάλυμμα Ϋαμθλοφ Θορφβου 

o Φο κάλυμμα χαμθλοφ κορφβου να εξαςφαλίηει ςτάκμθ κορφβου ≤65 dbA ςτα 7μ ι 94LWA, επίςθσ 
κα παρζχει και προςταςία από καιρικζσ ςυνκικεσ (weatherproof canopy).  

o Οα είναι καταςκευαςμζνο από DKP λαμαρίνα πάχουσ 2 χιλ. με εςωτερικι κάλυψθ από 
θχομονωτικό υλικό εξαιρετικισ πυκνότθτασ.  

o Φο πρόςκιο τμιμα να ζχει άνοιγμα για τον κακαριςμό του ψυγείου και πόρτεσ ςτθν κάκε πλευρά 
για τθν επικεϊρθςθ και ςυντιρθςθ του Θ/Η.  

o Θ όλθ να καταςκευι είναι βιδωτι χωρίσ θλεκτροςυγκολλιςεισ, που είναι εςτίεσ μελλοντικισ 
διάβρωςθσ.  

o Εξωτερικά να είναι βαμμζνο με εποξειδικι βαφι, μετά από κατάλλθλθ αντιςκωριακι προςταςία.  
o Θ εξάτμιςθ, που περικλείεται να είναι τφπου residential, ειδικι για κατοικθμζνεσ περιοχζσ, 

μεγάλθσ θχομονωτικισ ικανότθτασ.  
o Ξεγάλθ επιφάνεια πρόςβαςθσ για ιδιαίτερα ευχερι διαδικαςία ςυντιρθςθσ του Θ/Η. Μλειδαριζσ 

ςτισ πόρτεσ επικεϊρθςθσ για πρόςκετθ αςφάλεια από αναρμόδιο προςωπικό. Υτα πλαϊνά 
τμιματα να φζρει μεγάλεσ επιφάνειεσ ειςόδου των καλωδίων για εφκολθ εγκατάςταςθ. 

ΔΡΜΙΞΕΥ 

o Φο Θ/Η κα παραδοκεί μετά από δοκιμι ςε πλιρεσ φορτίο και πλιρθ ζλεγχο όλων των 
αυτοματιςμϊν και λειτουργιϊν του. 

o Mε το Θ/Η κα παραδοκοφν εγχειρίδια, που αφοροφν τον κινθτιρα – τθ γεννιτρια – τθ λειτουργία 
του Θ/Η – ςχζδια πίνακα. 

 

 

4. ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΟΣ  (CHILLER) 440 KW 

    

Φεχνικι περιγραφι- Γενικά 

Αφορά ςτθν προμικεια, εγκατάςταςθ, ςφνδεςθ και παράδοςθ ςε πλιρθ λειτουργία ενόσ νζου ψφκτθ, ςε 
ςυνεργαςία του πεπαλαιωμζνου υδρόψυκτου ψυκτικοφ ςυγκροτιματοσ. Ρ ψφκτθσ κα είναι καινοφργιοσ, 
ςτιβαρισ καταςκευισ, ςφγχρονθσ τεχνολογίασ και κα ςυνοδεφεται µε όλα τα απαραίτθτα εξαρτιματα και 
παρελκόμενα για τθν κανονικι, ςωςτι και αςφαλι λειτουργία του. Επίςθσ, κα είναι κατάλλθλοσ για 
εςωτερικι τοποκζτθςθ και κα είναι εξοπλιςμζνοσ με θμιερμθτικό κοχλιοειδι ςυμπιεςτι, ο οποίοσ κα 
χρθςιμοποιεί οικολογικό ψυκτικό μζςο, με τα πλζον αποδοτικά κερμοδυναμικά χαρακτθριςτικά για 
παραγωγι ψυχροφ νεροφ.  

Εγκατάςταςθ 
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o Ρ ανάδοχοσ του ζργου κα πρζπει να παραδϊςει μια πλιρθ (τόςο υδραυλικά, όςο και 
θλεκτρολογικά) εγκατάςταςθ. Σρομικεια και εγκατάςταςθ των ςωλθνϊςεων, εξαρτθμάτων, 
κ.λ.π., που κα ενϊνει τον νζο ψφκτθ με τον παλιό, με δυνατότθτα επιλογισ του εκάςτοτε εν 
λειτουργία ψφκτθ.  

o Θα τοποκετθκεί ζνασ θλεκτρικόσ πίνακασ με όλεσ τισ απαραίτθτεσ διατάξεισ, ςφμφωνα με τθν 
ιςχφουςα νομοκεςία, ο οποίοσ με χειροκίνθτθ εναλλαγι αντίςτοιχα, κα τροφοδοτεί τον θλεκτρικό 
πίνακα του κάκε ψφκτθ. Ζτςι λοιπόν, κα ζχουμε τθ δυνατότθτα να επιλζξουμε, ποιοσ από τουσ  
δφο ψφκτεσ  κα εκκινιςει. Ρ ψφκτθσ ο  οποίοσ δεν κα λειτουργεί λόγω αςτοχίασ ι βλάβθσ, κα 
τίκεται εκτόσ λειτουργίασ, όταν κα εκκινεί ο δεφτεροσ, κα αποκλείεται θ παράλλθλθ λειτουργία 
και των δφο. 

Φεχνικά χαρακτθριςτικά (περίπου) 

o Capacity at Design Conditions: ≥440 KW 
o Input Power at Design Conditions: ≤ 95 
o EER : ≤ 5,0 (with pump) 
o EER : ≤ 5,0 (without pump) 
o SEERmt : ≥5,0 SCOPlt 
o SEPRht : ≤5,0 SCOPmt 
o SEPRht : ≥7,0 - 
o Condenser Water Flow Rate: ≥ 90 m3/h 
o Sound Pressure at 1mm ≤80 dB(A) & at 10m ≤65 dB(A) 
o άυκτικό κφκλωμα : 1 
o Water Outlet temperature: 7 0C 
o Water Inlet temperature: 12 0C 
o Condenser Water Outlet temperature: 35 0C 

Ρι μζγιςτεσ διαςτάςεισ του ψυκτικοφ ςυγκροτιματοσ (περιοριςμοί πρόςβαςθσ και διαςτάςεων του χϊρου 
εγκατάςταςθσ) είναι περίπου: 

o Ξικοσ: ≤1,5 m 
o Σλάτοσ: ≤1,0 m 
o Χψοσ: ≤1,70 m 

Υυμπιεςτισ  

Ρ θμιερμθτικόσ κοχλιοειδισ ςυμπιεςτισ κα είναι ςχεδιαςμζνοσ να λειτουργεί με οικολογικο ψυκτικό υγρό.  

Μάκε ςυμπιεςτισ κα περιλαμβάνει:  

o Θλεκτρικό κινθτιρα με κφκλωμα εκκίνθςθσ (βαςικόσ εξοπλιςμόσ)  
o Θλεκτρονικι εκτονωτικισ βαλβίδα για διαρκι ζλεγχο ικανότθτασ.  
o Θλεκτρονικι προςταςία κατά τθσ υψθλισ κερμοκραςίασ με κεντρικό αυτόματο ςφςτθμα 

επαναφοράσ.  
o Ελαιοδιαχωριςτι, δείκτθ ελαίου και δείκτθ ροισ 

Εξατμιςτισ  

Θ μονάδα κα διακζτει εξατμιςτι με μια μόνο ροι ψυκτικοφ ρευςτοφ. Θα είναι τφπου απευκείασ 
εκτόνωςθσ. Ρ εξατμιςτισ κα ζχει ζνα ψυκτικό κφκλωμα για τον ςυμπιεςτι και κα είναι μονισ διαδρομισ 
ψυκτικοφ.  

Υυμπυκνωτισ  

Θ μονάδα κα διακζτει ζνα ςυμπυκνωτι για το ψυκτικό κφκλωμα.  

Ρι κεφαλι του ςυμπυκνωτι κα είναι αφαιροφμενθ. 
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 άυκτικό Μφκλωμα  

Φο ψυκτικό κφκλωμα κα αποτελείται από: Ϊίλτρο ξθραντιρα με αφαιροφμενο κζλυφοσ, δείκτθ ροισ 
υγροφ και υγραςίασ, θλεκτρονικι βαλβίδα εκτόνωςθσ (ΕΫV), διακόπτθσ υψθλισ πίεςθσ, βαλβίδα 
αςφαλείασ υψθλισ πίεςθσ, βαλβίδα αςφαλείασ χαμθλισ πίεςθσ, βαλβίδα αποκοπισ γραμμισ υγροφ, 
βαλβίδα αποκοπισ ςυμπιεςτι. 

 Θλεκτρικόσ Σίνακασ 

Ρ θλεκτρικόσ πίνακασ ιςχφοσ κα περιλαμβάνει:  

 Μφριο διακόπτθ ιςχφοσ τοποκετθμζνο εξωτερικά τθσ μονάδασ  
 Ξεταςχθματιςτι απομόνωςθσ βοθκθτικοφ κυκλϊματοσ ιςχφοσ  
 Αςφαλειοδιακόπτεσ ςυμπιεςτι  
 Επαφζσ ελζγχου ςυμπιεςτι 

Ρ πίνακασ ελζγχου κα ζχει τισ εξισ λειτουργίεσ:  

 Ζνδειξθ των set points, κωδικϊν ςφαλμάτων και παραμζτρων λειτουργίασ.  
 Ϋειριςμόσ λειτουργίασ/διακοπισ (ΡΟ/OFF) και επαναφοράσ ςφάλματοσ (Alarm Reset).  
 Ζλεγχοσ κερμοκραςίασ ειςόδου και εξόδου νεροφ.  
 Αντιπαγωτικι προςταςία.  
 Σροειδοποίθςθ χαμθλισ κερμοκραςίασ νεροφ  
 Σροειδοποίθςθ υψθλισ κερμοκραςίασ ςυμπιεςτι  
 Υφςτθμα αυτοδιάγνωςθσ με άμεςθ προβολι του κωδικοφ ςφάλματοσ  
 Ζνδειξθ χρόνου λειτουργίασ του κάκε ςυμπιεςτι  
 Σαραγωγι ςιματοσ ςφάλματοσ  
 Σαραγωγι ςιματοσ κατάςταςθσ ςυμπιεςτι  
 Ελεγκτισ αςυμμετρίασ φάςεων, υπζρταςθσ, υπόταςθσ 

 

5. ΡΥΓΟΣ ΨΥΞΘΣ     

Φεχνικι περιγραφι- Γενικά 

Αφορά ςτθν προμικεια, εγκατάςταςθ, ςφνδεςθ και παράδοςθ ςε πλιρθ λειτουργία ενόσ νζου πφργου 
ψφξθσ, ςε ςυνεργαςία του πεπαλαιωμζνου πφργου του υδρόψυκτου ψυκτικοφ ςυγκροτιματοσ. 

Εγκατάςταςθ 

Για τθν εγκατάςταςθ του νζου πφργου ψφξθσ κα πρζπει να γίνουν οι παρακάτω εργαςίεσ: 

o Ματαςκευι μίασ βάςθσ ςκυροδζματοσ και νζασ μεταλλικισ βάςθσ για τθν ζδραςθ του πφργου 
ψφξθσ ςτισ απαιτοφμενεσ διαςτάςεισ. Ξεταφορά του νζου πφργου και εγκατάςταςθ ςτθ βάςθ του. 

o Διαμόρφωςθ του υδραυλικοφ δικτφου με νζα τμιματα ςωλθνϊςεων από γαλβανιςμζνεσ 
ςιδθροςωλινεσ και ςφνδεςθ με τθν αναμονι του πφργου. 

o Οζα θλεκτρικι ςφνδεςθ του πφργου με τθν αντίςτοιχθ παροχικι καλωδίωςθ. 
Σφργοσ άφξθσ 

Ρ πφργοσ ψφξθσ κα είναι πλιρωσ ςυγκροτθμζνοσ ςτο εργοςτάςιο καταςκευισ. Θα περιλαμβάνει όλεσ τισ 
καλωδιϊςεισ, ςωλθνϊςεισ, ςυναρμολογθμζνα ςτο εργοςτάςιο καταςκευισ, κακϊσ και όλα τα εξαρτιματα 
που απαιτοφνται πριν τθ κζςθ ςε λειτουργία. Φο μόνο που κα απαιτείται για τθν εκκίνθςθ, κα είναι θ 
ςφνδεςθ με τθν θλεκτρικι παροχι και τα υδραυλικά κυκλϊματα. 

Φεχνικά χαρακτθριςτικά  

Ρνομαςτικι απόδοςθ πφργου ςε ςυνκικεσ 35 ºC κερμοκραςία ειςόδου νεροφ 
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ΑΣΡΔΡΥΘ ΣΑΤΡΫΘ 
ΟΕΤΡΧ 

ΣΑΤΡΫΘ 
ΑΕΤΑ 

ΙΥΫΧΥ Θ/Μ 

 

RT WATT Kcal/h l/h m3/h ΘΜ x Μw 

≥125 ≥544.000 ≥468.000 ≥85.000 ≥38.000 2 x 4 

      

  

6. ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΜΑΓΕΙΕΙΩΝ 

Φεχνικι περιγραφι- Γενικά 

Αφορά ςτθν προμικεια, εγκατάςταςθ, ςφνδεςθ και παράδοςθ ςε πλιρθ λειτουργία νζου εξοπλιςμοφ 
μαγειρείων. 

Εγκατάςταςθ 

Για τθν εγκατάςταςθ του εξοπλιςμοφ κα πρζπει να γίνουν οι παρακάτω εργαςίεσ: 

o Ξεταφορά του νζου εξοπλιςμοφ και εγκατάςταςθ ςτο χϊρο των μαγειρείων, κακϊσ και 
αποξιλωςθ/ μεταφορά του πεπαλαιωμζνου ςε χϊρο, που κα υποδειχκεί από τθν τεχνικι 
υπθρεςία,(αποκικθ πάγιου εξοπλιςμοφ).  

o Διαμόρφωςθ του υδραυλικοφ δικτφου, κακϊσ και του δικτφου ατμοφ με νζα τμιματα 
ςωλθνϊςεων από ανοξείδωτεσ ςωλινεσ, προςαρμογι ςτθν υφιςτάμενθ κατάςταςθ, και ςφνδεςθ 
με τθν αναμονι του εξοπλιςμοφ. Οζα θλεκτρικι ςφνδεςθ όπου απαιτείται, με τθν αντίςτοιχθ 
παροχικι καλωδίωςθ. 

Εξοπλιςμόσ Ξαγειρείων 

Ρ εξοπλιςμόσ κα είναι πλιρωσ ςυγκροτθμζνοσ ςτο εργοςτάςιο καταςκευισ. Θα περιλαμβάνει όλεσ τισ 
καλωδιϊςεισ, ςωλθνϊςεισ, ςυναρμολογθμζνα ςτο εργοςτάςιο καταςκευισ, κακϊσ και όλα τα εξαρτιματα 
που απαιτοφνται πριν τθ κζςθ ςε λειτουργία. Φο μόνο που κα απαιτείται για τθν εκκίνθςθ, κα είναι θ 
ςφνδεςθ με τθν θλεκτρικι παροχι και τα υδραυλικά-, ατμοφ κυκλϊματα. 

 

 

 

Φεχνικά χαρακτθριςτικά 

Α/Α ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΜΑΓΕΙΕΙΩΝ 

 

1 Θλεκτρικόσ φοφρνοσ κυκλοκερμικόσ, ανοξείδωτοσ, δφο (2) ορόφων χωρθτικότθτασ 
≥ ζξι (6) ταψιϊν μεγζκουσ 60x40cm, με ςτόφα φοφρνου ςτο κάτω μζροσ 
χωρθτικότθτασ ≥ τεςςάρων (4) ταψιϊν μεγζκουσ 60x40cm 

2 Θλεκτρικόσ φοφρνοσ ςτατικόσ (με αντιςτάςεισ), ανοξείδωτοσ, δφο (2) ορόφων 
χωρθτικότθτασ ≥ δφο (2) ταψιϊν μεγζκουσ 60x40cm, με ςτόφα φοφρνου ςτο κάτω 
μζροσ χωρθτικότθτασ ≥ τεςςάρων (4) ταψιϊν μεγζκουσ 60x40cm 

3 Θλεκτρικι επαγγελματικι κουηίνα ανοξείδωτθ,  τεςςάρων (4) εςτιϊν (30x30cm) με 
φοφρνο, ςυνολικισ ιςχφοσ ~17kW 
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4 Βραςτιρασ ατμοφ, ανοξείδωτοσ,  εμμζςου κερμάνςεωσ, χωρθτικότθτασ ≥ 100lit, 
πίεςθ ατμοφ λειτουργίασ 0,5bar 

5 Βραςτιρασ θλεκτρικόσ, ανοξείδωτοσ,  εμμζςου κερμάνςεωσ, χωρθτικότθτασ ≥ 
100lit, ιςχφοσ ~16kW 

6 Υυςτοιχία τεςςάρων βραςτιρων ατμοφ ςε πάγκο, ανοξείδωτων, ανατρεπόμενων, 
χωρθτικότθτασ 3x50lit + 1x40lit 

7 Θλεκτρικό μίξερ χειρόσ, ραβδομπλζντερ, επαγγελματικό, ανοξείδωτθ λεπίδα, 
απόδοςθ ≥ 30lit, ιςχφσ ≥ 300W 

8 Θλεκτρικό τθγάνι ανατρεπόμενο, ανοξείδωτο, χωρθτικότθτασ  ≥ 70 lit, ιςχφοσ 
~12kW 

9 Ηυμωτιριο, ανοξείδωτο, με αποςπϊμενο κάδο, χωρθτικότθτασ 20lit 

10 Αποφλοιωτισ πατάτασ, ανοξείδωτοσ, επιδαπζδιοσ, χωρθτικότθτασ ≥ 15lit 

11 Θλεκτρικι μθχανι κοπισ αλλαντικϊν και τυριϊν, ανοξείδωτοσ δίςκοσ κοπισ, 
μεταβλθτό πλάτοσ κοπισ (~1-15mm) 

12 Ξθχανι κοπισ ψωμιοφ, ανοξείδωτθ, επιδαπζδια, πάχοσ φζτασ 16mm 

13 άυγείο κάλαμοσ ανοξείδωτοσ, ςυντιρθςθσ και κατάψυξθσ, πόρτεσ ≥ τρεισ (3), 
ανεξάρτθτθσ ψφξθσ, θ μία (1) μόνο να είναι κατάψυξθσ, χωρθτικότθτασ ≥ 1400 lit 

14 άυγείο ςυντιρθςθσ, ενεργειακισ κατθγορίασ ≥ Α++, χωρθτικότθτασ ≥ 300lit 

15 Ματαιωνιςτιρασ επιτραπζηιοσ με δφο παροχζσ και βρφςθ 

16 Σλυντιριο επαγγελματικοφ τφπου ςκευϊν- πιάτων-ποτθριϊν, επίςθσ να δζχεται 
δίςκουσ διαςτάςεων 53χ32 cm 

 

 

 

 

 

7. ΥΡΟΣΤΑΘΜΟΙ ΙΑΤΙΚΩΝ ΑΕΙΩΝ 

Υτα πλαίςια αναβάκμιςθσ των εγκαταςτάςεων ιατρικϊν αερίων του νοςοκομείου κα γίνει προμικεια και 
εγκατάςταςθ ςυςτθμάτων μειϊςεωσ και ςτακεροποίθςθσ τθσ πίεςθσ (εκτονωτζσ 2ου ςταδίου) ωσ κάτωκι: 

ΙΑΤΙΚΑ ΑΕΙΑ - ΜΕΙΩΤΘΕΣ 

 Ρ2 ΜΕΟΡ ΑΕΤΑΥ 4 
bar 

ΑΕΤΑΥ 
10 bar 

Ο2Ρ 

3οσ ΡΤΡΪΡΥ Αριςτ. Στζρυγα Ϋ Ϋ    

3οσ ΡΤΡΪΡΥ Δεξιά Στζρυγα Ϋ Ϋ Ϋ   

2οσ ΡΤΡΪΡΥ Αριςτ. Στζρυγα Ϋ Ϋ    

2οσ ΡΤΡΪΡΥ Δεξιά Στζρυγα Ϋ Ϋ Ϋ   
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ΫΕΙΤΡΧΤΓΕΙΑ Αριςτ. Ϋ Ϋ Ϋ Ϋ Ϋ 

ΫΕΙΤΡΧΤΓΕΙΑ Δεξιά  Ϋ Ϋ   

ΫΕΙΤΡΧΤΓΕΙΑ Μζντρο Ϋ Ϋ Ϋ   

1οσ ΡΤΡΪΡΥ ΣΑΙΔΙΑΦΤΙΜΘ Ϋ Ϋ Ϋ   

1οσ ΡΤΡΪΡΥ ΣΑΙΔΙΑΦΤΙΜΘ Ϋ Ϋ Ϋ   

1οσ ΡΤΡΪΡΥ ΕΠ. ΙΑΦΤΕΙΑ Ϋ Ϋ Ϋ   

ΙΥΡΓΕΙΡ ΑΙΞΡΔΡΥΙΑ Ϋ Ϋ    

ΙΥΡΓΕΙΡ ΑΜΦΙΟΡΝΡΓΙΜΡ Ϋ Ϋ Ϋ   

ΙΥΡΓΕΙΡ ΕΠ. ΙΑΦΤΕΙΑ Ϋ Ϋ Ϋ   

ΧΣΡΓΕΙΡ ΞΦΟ Ϋ Ϋ    

ΣΥΝΟΛΟ 13 14 10 1 1 

 

1. Αντικατάςταςθ υποςτακμϊν β' ςταδίου 5 αερίων (Ρ2-αζρα 4 και 800-Ο2Ρ-κενό) χειρουργείων και 
προςκικθ νζων υποςτακμϊν β' ςταδίου 5 αερίων (Ρ2-αζρα4-αζρα800-Ο2Ρ-κενό) ςτα υπόλοιπα 
χειρουργεία, με ενςωματωμζνο πίνακα ςυναγερμοφ - ελζγχου με αναλογικά αιςκθτιρια πίεςθσ 
(4-20mA), με τθν απαραίτθτθ τροποποίθςθ του δικτφου ιατρικϊν αερίων για τθν τροφοδότθςθ 
κάκε χειρουργείου και των αντίςτοιχων Ξονάδων. 

2. Αντικατάςταςθ υποςτακμοφ β' ςταδίου 3 αερίων (Ρ2-αζρα4-κενό) ανάνθψθσ με ενςωματωμζνο 
πίνακα ςυναγερμοφ - ελζγχου με αναλογικά αιςκθτιρια πίεςθσ (4-20mA), με τθν απαραίτθτθ 
τροποποίθςθ του δικτφου ιατρικϊν αερίων 

3. Σροςκικθ υποςτακμοφ β' ςταδίου 3 αερίων (Ρ2-αζρα4-κενό) ςτθ Ξονάδα Αυξθμζνθσ Ϊροντίδασ 
(ΞΑΪ) και Υτεφανιαία Ξονάδα με ενςωματωμζνο πίνακα ςυναγερμοφ - ελζγχου με αναλογικά 
αιςκθτιρια πίεςθσ (4-20mA), με τθν απαραίτθτθ τροποποίθςθ του δικτφου ιατρικϊν αερίων 

4. Αντικατάςταςθ υποςτακμοφ β' ςταδίου 2 αερίων (Ρ2-κενό) κλινικισ με ενςωματωμζνο πίνακα 
ςυναγερμοφ - ελζγχου με αναλογικά αιςκθτιρια πίεςθσ (4-20mA), με τθν απαραίτθτθ 
τροποποίθςθ του δικτφου ιατρικϊν αερίων 

5. Αντικατάςταςθ πινάκων ελζγχου -ςυναγερμϊν ιατρικϊν αερίων, κζντρου φιαλϊν, κενοφ, 
πεπιεςμζνου αζρα, και οξυγόνου δεξαμενισ με νζου τφπου, (IP-based) με δυνατότθτα 
τθλεπιτιρθςθσ από οποιοδιποτε υπολογιςτι ι κινθτό Smartphone και αποςτολισ μθνυμάτων (e-
mail και sms) ςε περίπτωςθ ςφαλμάτων - ςυναγερμϊν.  

6. Οα διαςφαλίηεται θ ορκι εφαρμογι των κανονιςμϊν και να πραγματοποιείται το ςφνολο των 
εργαςιϊν ςφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ: 
o ISO 7396-1:2002 (ςε αντικατάςταςθ του  ΕΟ 737-3) 
o ISO 7396-2:2002 (ςε αντικατάςταςθ του ΕΟ 737-2) 
o ΘΦΞ 02.01 (ςε αντικατάςταςθ του HTM 2022) 
o οδθγίεσ του Χπουργείου Χγείασ και πρόνοιασ 
o ΔΧ8/Β/οικ/115301/26-08-2009 
o ΔΧ8/Β/οικ.49727/26-4-2010 
o οδθγίεσ του ΕΡΪ  

βάςει και των οποίων εκτελοφνται οι απαιτοφμενεσ δοκιμζσ, τόςο ςτα δίκτυα, όςο και ςτισ λοιπζσ 
εγκαταςτάςεισ ιατρικϊν αερίων. 
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Φα υλικά κα είναι κατάλλθλα για εγκαταςτάςεισ ιατρικϊν  αερίων, και ςφμφωνα με τουσ αντίςτοιχουσ 
Διεκνείσ κανονιςμοφσ  του είδουσ και  ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά καταλλθλότθτασ CE.  

Ρι μειωτζσ-ςτακεροποιθτζσ τθσ πιζςεωσ τοποκετοφνται ςτα δευτερεφοντα δίκτυα του οξυγόνου, του 
πρωτοξειδίου του αηϊτου, του πεπιεςμζνου αζρα 4 bar  και του πεπιεςμζνου αζρα 8 bar και  διακζτουν 
πιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ CE. 

Ρι μειωτζσ αυτοί, κα είναι κατάλλθλοι για τθ μείωςθ και ςτακεροποίθςθ τθσ δευτερογενοφσ πιζςεωσ και 
είναι ςφμφωνοι προσ τουσ κανονιςμοφσ ISO 7396 (EN 737-3 και  EN 738-2). 

Φα τεχνικά χαρακτθριςτικά του μειωτιρα κα είναι: 

Σίεςθ ειςόδου P1 Σίεςθ εξόδου P2 Σαροχι μειωτιρα Q 

8 ι 10 bar 4 ι 8 bar 25m3/h 

Σίεςθ ειςόδου    P1 = 8 bar,                  P1 = 10 bar για τον αζρα κίνθςθσ 

Σίεςθ εξόδου     Τ2 = 4 bar,                    Τ2 = 8 bar  για τον αζρα κίνθςθσ 

 

Θ παροχι των μειωτιρων είναι μετρθμζνθ με μζγιςτθ πτϊςθ πιζςεωσ ςτθν ζξοδο ίςθ προσ 10% τθσ 
αρχικισ ρυκμιςμζνθσ ςτατικισ πίεςθσ ςε κανονικζσ ςυνκικεσ κερμοκραςίασ και πίεςθσ αζροσ.  

Φα ςυςτιματα μειϊςεωσ και ςτακεροποιιςεωσ τθσ πιζςεωσ μποροφν να εξυπθρετοφν τζςςερα ιατρικά 
αζρια και κενό ςφμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:  

 

ΤΥΡΟΣ 
ΕΚΤΟΝΩΤΘ 
Β’ΣΤΑΔΙΟΥ 

ΤΥΡΟΣ ΙΑΤΙΚΟΥ ΑΕΙΟΥ 

 Ρ2 Ο2Ρ ΑΕΤΑΥ 4BAR KENO ΑΕΤΑΥ 8BAR 

5 αερίων      

3 αερίων      

2 αερίων      

 

Tο κάκε ζνα από τα παραπάνω ςυςτιματα μειϊςεωσ και ςτακεροποιιςεωσ τθσ πιζςεωσ, κα είναι 
εγκατεςτθμζνο μζςα ςε μεταλλικό κιβϊτιο γαλβανιςμζνο και θλεκτροςτατικά βαμμζνο, με πόρτα με 
ανοίγματα για τθν ανάγνωςθ των μανομζτρων και περιλαμβάνει τα παρακάτω: 

o Δφο (ςε παράλλθλθ ςφνδεςθ) μειωτιρεσ πιζςεωσ. Θ δευτερογενισ πίεςθ μπορεί να ρυκμίηεται 
κατά βοφλθςθ  ςτα όρια, που  προαναφζρονται  με  τθν  βοικεια  ειδικοφ εργαλείου. 

o Ζνα ορειχάλκινο φίλτρο ειςόδου για κάκε μειωτιρα. 
o Ζνα μανόμετρο χαμθλισ πιζςεωσ  για τον ζλεγχο τθσ δευτερογενοφσ πιζςεωσ. 
o Δφο διακόπτεσ ςτθν είςοδο-ζξοδο για κάκε μειωτιρα. 
o Υτόμιο εφεδρικισ τροφοδοςίασ μζςω κινθτισ φιάλθσ ςτθν ζξοδο (λιψθ εφεδρικισ κατά ΕΟ 737-6 

προςαρμοςμζνθ μετωπικά πάνω ςτο κυτίο). 
o Ξία  ανεξίτθλθ πολυκαρβουνικι πινακίδα με το διακριτικό χρϊμα, το χθμικό ςφμβολο  και   τθν 

ονομαςία  του αντιςτοίχου αερίου. 
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o Ακροδζκτθ ιςοδυναμικισ γείωςθσ. 
o Δφο λυόμενουσ ςυνδζςμουσ για τθν ςφνδεςθ του μειωτι ι των μειωτιρων  προσ το αντίςτοιχο 

δίκτυο. 
o Ζνα αιςκθτιριο πίεςθσ, το οποίο μεταφζρει ςτουσ πίνακεσ των τοπικϊν ςυναγερμϊν τισ ενδείξεισ 

που προβλζπονται από τουσ κανονιςμοφσ  ΕΟ 737-3.  
Φο αιςκθτιριο πίεςθσ κα είναι αναλογικισ φφςθσ transducer 4-20mA ανοξείδωτο, oil free, κατάλλθλο για 
χριςθ ςε περιβάλλον οξυγόνου (εναλλακτικά να προςφζρεται ψθφιακό αιςκθτιριο on/off). 

Θ ανάγνωςθ των μανομζτρων και θ χριςθ τθσ εφεδρικισ τροφοδοςία γίνεται χωρίσ το άνοιγμα του κυτίου 
του υποςτακμοφ. 

Θ επιλογι τθσ υιοκζτθςθσ τθσ τροφοδοςίασ ενόσ τμιματοσ με δφο μειωτιρεσ ςε παράλλθλθ διάταξθ κα 
γίνεται ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΟ 737-3 (ΑΟΟΕΫ Α-figure A.20) και επιλζγεται θ τροφοδοςία με δφο 
μειωτιρεσ ςε παράλλθλθ διάταξθ.   

Φο ςθμείο απομονϊςεωσ και ελζγχου του δικτφου κενοφ (περιζχεται ςτο υποςτακμό β' ςταδίου) 
περιλαμβάνει: 

o Σινακίδα με τθν ονομαςία  και  το  διακριτικό χρϊμα του αερίου. 
o Νυόμενουσ ςυνδζςμουσ. 
o Υφαιρικό διακόπτθ  
o Μενόμετρο με ορειχάλκινθ βάςθ. 
o Αιςκθτιριο πίεςθσ αναλογικισ φφςθσ transducer 4-20mA.  

Υθμειϊνεται, ότι το όλο ςφςτθμα τροφοδοςίασ με ιατρικά αζρια  για κάκε τμιμα, αποτελεί ζνα ενιαίο 
ςυγκρότθμα μζςα ςε ζνα μεταλλικό κιβϊτιο κατάλλθλο για τοποκζτθςθ είτε εντοιχιςμζνο είτε επίτοιχο και 
περιλαμβάνει ενςωματωμζνο τον πίνακα ςυναγερμοφ - ελζγχου των πιζςεων λειτουργίασ των ιατρικϊν 
αερίων και κενοφ. 

 

Φοπικό ςφςτθμα ςυναγερμοφ και παρακολοφκθςθσ υποςτακμϊν και κιβωτίων βαλβίδων (IP- based, 
Modbus) 

Φο τοπικό θλεκτρονικό  ςφςτθμα  ςυναγερμοφ και  ςιμανςθσ για τον ζλεγχο από απόςταςθ τθσ 
διακυμάνςεωσ των ορίων τθσ πιζςεωσ  (μεγ.- ελαχ.) πζντε  ιατρικϊν αερίων και κενοφ (Ρ2 – Ο2Ρ – Air – 
Vac – Air 800), κα είναι καταςκευαςμζνο ςφμφωνα με το πρότυπο ISO 7396(ΕΟ737-3) και πλιρεσ 
τροφοδοτικοφ 220/24V. Θ κάκε Ϊ/Υ κα είναι διεφκυνςιοδοτοφμενθ (IP- based) κατάλλθλθ για ςφνδεςθ ςε 
δίκτυο LAN. 

Ρ πίνακασ του τοπικοφ ςυναγερμοφ κα είναι εφοδιαςμζνοσ με οκόνθ υγρϊν κρυςτάλλων, επί τθσ οποίασ 
μεταφζρονται ανά πάςα ςτιγμι θ κατάςταςθ και οι τιμζσ των πιζςεων των αερίων, ανάλογα με τα 
αιςκθτιρια που είναι εφοδιαςμζνοι οι πίνακεσ των υποςτακμϊν ι τα κιβϊτια βαλβίδων. 

Ρι ςυναγερμοί είναι οπτικοί (led) και ακουςτικοί (βομβθτισ) με διακόπτθ ςιωπισ του θχθτικοφ ςιματοσ  
(button SILENCE) και χρονικό επαναφοράσ του θχθτικοφ ςιματοσ, μετά από 15 λεπτά, για υπενκφμιςθ τθσ 
μθ αποκατάςταςθσ τθσ βλάβθσ. 

Ρ θλεκτρονικόσ πίνακασ του τοπικοφ ςυναγερμοφ κα είναι ζτςι καταςκευαςμζνοσ, που κα μπορεί να 
ςυνεργάηεται απευκείασ με τα παρακάτω: 

Αιςκθτιρια Αναλογικά (transducer 4-20mA) για να ζχουμε ενδείξεισ πίεςθσ ςε πραγματικό χρόνο πάνω 
ςτο display (real time) ςτουσ ςτακμοφσ υποβιβαςμοφ  

Φζλοσ, ο τοπικόσ πίνακασ κα  είναι εφοδιαςμζνοσ με μπουτόν TEST – self diagnostic, για τον ζλεγχο καλισ 
λειτουργίασ του πίνακα. 
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Ρι ςυνδζςεισ των καλωδίων είναι ςε ςυνδεςμολογία NC, ζτςι ϊςτε να γίνονται αντιλθπτζσ οι αςτοχίεσ 
ςτθν ςυνδεςμολογία ι διακοπι ςφνδεςθσ. Θ αςτοχία των αιςκθτθρίων γίνεται αντιλθπτι με αντίςτοιχθ 
ζνδειξθ ςτθν LCD οκόνθ και αντίςτοιχα ενδεικτικά LED. 

 

Φθλεπιτιρθςθ πίνακα τοπικοφ ςυναγερμοφ 

Φο φωτεινοθχθτικό ςφςτθμα παρακολουκιςεωσ από απόςταςθ τθσ λειτουργίασ των υποςτακμϊν β’ 
ςταδίου, κα είναι καταςκευαςμζνο ςφμφωνα  με τθν παράγραφο 6.2 των κανονιςμϊν του πρότυπου ISO 
7396 (αντικατζςτθςε το EN 737-3), και ςφμφωνα με τουσ αντίςτοιχουσ κανονιςμοφσ HTM 02.01 
(αντικατζςτθςε το ΘΦΞ 2022), και κα είναι κατάλλθλο για λειτουργία με θλεκτρικό ρεφμα τάςεωσ 220V-
50HZ και κα περιλαμβάνει ςθμάνςεισ υψθλισ, μζςθσ και χαμθλισ προτεραιότθτασ, κακϊσ επίςθσ και 
ςιματα πλθροφοριϊν. 

Ρι πίνακεσ κα είναι εφοδιαςμζνοι με RJ 45 connector για TCP/IP ςφνδεςθ των επιμζρουσ πλακετϊν 
(τοπικζσ – επαναλιπτεσ ) με δυνατότθτα τθλεπιτιρθςθσ και ενδοεπικοινωνίασ των πλακετϊν. Θ κάκε 
πλακζτα εφοδιάηεται με δικό τθσ IP address και χρθςιμοποιείται το ίδιο φυςικό δίκτυο data τθσ δομθμζνθσ 
καλωδίωςθσ του νοςοκομείου για τθν διαςφνδεςθ τουσ, αλλά με άλλθ διαφορετικι subnet musk 
(192.168.*.*).  

Ρ πίνακασ του τοπικοφ ςυναγερμοφ κα διακζτει πρωτόκολλο επικοινωνίασ Modbus over Ethernet, με τθ 
χριςθ του οποίου κα μποροφν να λθφκοφν όλεσ οι ενδείξεισ του πίνακα (ζνδειξθ πίεςθσ λειτουργίασ του 
επιτθροφμενου αερίου, ςφάλματα υψθλισ χαμθλισ πίεςθσ αερίου, ςφάλμα αιςκθτθρίου) και να 
μεταφερκοφν ςτο ςφςτθμα επιτιρθςθσ του νοςοκομείου (BMS), με μοναδικι προχπόκεςθ τθ διαςφνδεςθ  
του πίνακα με το δίκτυο data τθσ δομθμζνθσ καλωδίωςθσ του νοςοκομείου. Επίςθσ, κα υπάρχει θ 
δυνατότθτα τθλεπιτιτρθςθσ από οποιαδιποτε υπολογιςτι ι κινθτό (μζςω web explorer) και αποςτολισ e-
mail και  sms  ςε επιλεγμζνουσ χριςτεσ τθσ τεχνικισ υπθρεςίασ του νοςοκομείου. 

 

Σαρατιρθςθ: ςφμφωνα με τισ νζεσ Σροδιαγραφζσ για ςυςτιματα ςωλθνϊςεων ιατρικϊν αερίων και 
κενοφ και ςυςτιματα απομάκρυνςθσ αναιςκθτικϊν αερίων (Απόφαςθ εγκρίςεωσ: ΔΧ8/Β/οικ.115301/26-
08-2009) του Χπουργείου υγείασ, όλοι οι ςτακμοί υποβιβαςμοφ πίεςθσ πρζπει να διακζτουν διπλι 
διάταξθ μειωτιρων για κάκε αζριο και για οποιοδιποτε τμιμα τθσ εγκατάςταςθσ των ιατρικϊν αερίων 
(νοςθλεία, εντατικι, χειρουργεία κ.λπ.). 

 

Δίκτυα Ιατρικϊν Αερίων-Δίκτυα χαλκοςωλινων 

Ρι χαλκοςωλινεσ  κα είναι ςφμφωνα με τα πρότυπα ΕΟ13348, DIN 1786 και DIN 17671, τφποσ R290 (SF 
Cu/F37), ελεφκερεσ αρςενικοφ, πλιρωσ απολιπαςμζνεσ, ταπωμζνεσ ςτα άκρα τουσ, χαρακτθριςμζνεσ 
ςφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ για χριςθ ςε εγκαταςτάςεισ ιατρικϊν αερίων και ςυγκολλθμζνεσ με 
αςθμοκόλλθςθ  περιεκτικότθτασ ςε αςιμι 40%, με τθν βοικεια ειδικοφ βϊρακα ςε ατμόςφαιρα αδρανοφσ 
αερίου (Ο2). Θ κάμψθ των χαλκοςωλινων μζχρι τθν διάμετρο Ϊ18 κα γίνεται ςφμφωνα με το πρότυπο 
ΕΟ13348 και  τουσ κανονιςμοφσ DIN 1786. 

Tα χάλκινα εξαρτιματα κα είναι απολιπαςμζνα, κατάλλθλα για δίκτυα ιατρικϊν αερίων και είναι 
ςφμφωνα με DIN 2856 και ISO 2016. Θ ςτιριξθ χαλκοςωλινων κα γίνεται  με διμερι ςτθρίγματα με 
ελαςτικό παρζμβυςμα.  

O χαρακτθριςμόσ των δικτφων κα γίνεται με ειδικζσ αυτοκόλλθτεσ ταινίεσ διαφόρων χρωμάτων και 
ενδείξεων που προβλζπονται από πρότυπο ΕΟ 7396-1.  

Ρι δοκιμζσ, που κα γίνουν ςτα δίκτυα, είναι αυτζσ που προβλζπονται από το πρότυπο ΕΟ 7396-1  
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8. ΤΘΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΟ 

Α. ΓΕΟΙΜΑ 

Φο Φ/Μ, το οποίο προδιαγράφεται παρακάτω, κα χρθςιμοποιθκεί για τθν κάλυψθ των αναγκϊν του Γενικοφ 
Οοςοκομείου Διδυμοτείχου. Επιπλζον, κα πρζπει να προςφερκοφν και 2 ακόμα μικρότερα τθλεφωνικά 
κζντρα ςε πολλι μικρότερθ χωρθτικότθτα απ’ αυτιν του Διδυμοτείχου, αλλά των ιδίων προδιαγραφϊν, 
και ιδίασ τεχνολογίασ με αυτό, το οποίο κα προςφερκεί για το Οοςοκομείο. 

Φα δυο αυτά μικρά τ/κ κα εγκαταςτακοφν ςτθν Ρρεςτιάδα ςτισ υπθρεςίεσ Μζντρο Ϊυςικισ Ιατρικισ και 
Αποκατάςταςθσ (ΜΕ.Ϊ.Ι.ΑΣ.) και Μζντρο άυχικισ Χγείασ (ΜάΧ). 

 

Β. ΦΕΫΟΡΝΡΓΙΑ – ΑΣΑΙΦΘΥΕΙΥ 

1.Φο Φ/Μ να είναι κατά κφριο λόγο IP/SIP τελευταίασ τεχνολογίασ, να υποςτθρίηει δθλαδι ΙΤ τθλεφωνία και 
ΙΤ tracking, ϊςτε να ικανοποιεί πλιρωσ τισ ςφγχρονεσ ανάγκεσ μετάδοςθσ φωνισ και δεδομζνων. Θα 
υποςτθρίηει οπωςδιποτε επίςθσ TDM τθλεφωνία καλφπτοντασ κατ’ ελάχιςτο τα κάτωκι τεχνικά 
χαρακτθριςτικά, δυνατότθτεσ και εφαρμογζσ. 

Αναλυτικότερα: 

o Οα είναι τεχνολογίασ IP peer-to-peer (ςε δίκτυα LAN και WAN) 
o Οα ςυνδζεται ςε δίκτυα παρόχων μζςω SIP Trunks. 
o Οα υποςτθρίηει IP/SIP Gateways, επικυμθτό 200 τουλάχιςτον καναλιϊν, με SRTP για ςφνδεςθ SIP 

Tranking και υποςτιριξθ IP/SIP τθλεφϊνων. 
o Οα μπορεί να υποςτθρίξει περίπου 100 IP trunks. 
o Οα δίνεται θ δυνατότθτα ςφνδεςθσ IP τθλεφϊνων χωρίσ να απαιτείται πρόςκετοσ εξοπλιςμόσ παρά 

μόνον οι ςυςκευζσ IP και οι άδειεσ. 
      Οα ςυνδζεται ςε δίκτυο EURO-ISDN υποςτθρίηοντασ για μετάδοςθ και 

      ςθματοδοςία ISDN Basic Rate, ISDN Primary Τate. 

o Οα υποςτθρίηει αςφρματθ τθλεφωνία IP DECT υπερκαλφπτοντασ τθν αιτουμζνθ χωρθτικότθτα των 
εςωτερικϊν. 

o Οα μπορεί να λειτουργεί ςε ψθφιακό δίκτυο ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν με ςθματοδοςίεσ Q.SIG, 
WLAN (SIP standard) και IP/SIP Trunks ςε δθμόςια και ιδιωτικά δίκτυα ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν. 

o Οα υποςτθρίηει αναλογικοφσ, ψθφιακοφσ και IP εςωτερικοφσ χριςτεσ. 
o Οα υποςτθρίηει ≥30% χωρθτικότθτα από τθν αιτουμζνθ. 
o Οα παρζχεται θ δυνατότθτα υποςτιριξθσ softphones. 
o Επικυμθτό να παρζχεται δυνατότθτα εγκατάςταςθσ (εάν ηθτθκεί) καταγραφισ ςυνομιλιϊν για τα 30  

κανάλια PRI τθσ ςφνδεςθσ με το δίκτυο ΥΧΗΕΧΠΙΥ. 
o Οα πλθροί τα Ευρωπαϊκά Σρότυπα: ΕΟ55022, ΕΟ55024, ΕΟ61000, ΕΟ60950-1. 
o Επικυμθτό να υποςτθρίηει δυνατότθτα εγκατάςταςθσ ταχυδρομείου φωνισ (Voice Mail) 

ενςωματωμζνου τφπου ζωσ 10 τουλάχιςτον ταυτόχρονων προςβάςεων και χωρθτικότθτασ 100 
τουλάχιςτον ωρϊν, IVRενςωματωμζνου τφπου τουλάχιςτον 15 καναλιϊν και να διακζτει 
ενςωματωμζνθ κφρα ETHERNET 10/100 Mbps για ςφνδεςθ ςε IPδίκτυο. 

o Υφνδεςθ ςε LAN 10 BASE-T, 100 BASE-T. 
o Θ.245 ςθματοδοςίασ DTMF. 
o H.245 και H.323 ςθματοδοςίασ διαςφνδεςθσ.  
o Οα παρζχει δυνατότθτα αποκικευςθσ των προγραμμάτων τουλάχιςτον ςε FLASH memory ι CD-ROM.  
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o Οα παρζχει τθ δυνατότθτα ςυντιρθςισ του από απόςταςθ μζςω ενςωματωμζνου ςτον βαςικό 
εξοπλιςμό modem, είτε μζςω LAN, είτε και απευκείασ ςφνδεςθσ μζςω πόρτασ RS232C. 

o Επικυμθτό να μπορεί να ενταχκεί, εάν απαιτθκεί ςε πολυκομβικό δίκτυο 10 ζωσ 30 τουλάχιςτον 
κόμβων. 

Φο Φ/Μ κα ςυνοδεφεται από τα παρακάτω προγράμματα: 

o Σρόγραμμα αρχικισ κζςθσ και λειτουργίασ. 
o Σρόγραμμα προγραμματιςμοφ, ςυντιρθςθσ και τθλεςυντιρθςθσ, με το αντίςτοιχο λογιςμικό 

επικοινωνίασ & διαχείριςθσ του Φ/Μ. 
 

Γ. ΥΧΟΘΕΥΘ ΦΘΝΕΪέΟΙΜΡΧ ΜΕΟΦΤΡΧ ΓΙΑ ΦΡ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΔΙΔΧΞΡΦΕΙΫΡΧ 

1. Φο υπό προμικεια Φ/Μ κα πρζπει να είναι τφπου server και κα παραδοκεί εξοπλιςμζνο με: 

o 1 ςφνδεςθ 30 ψθφιακϊν καναλιϊν (PRI: 30B+D) για ςφνδεςθ με το δίκτυα ΥΧΗΕΧΠΙΥ. 
o 8 κυκλϊματα για ςφνδεςθ αναλογικϊν γραμμϊν PSTN. 
o 272 κυκλϊματα αναλογικοφ τφπου για ςφνδεςθ εςωτερικϊν ςυνδρομθτϊν με αναγνϊριςθ αρικμοφ 

καλοφντοσ & Fax. 
o 272 ςυςκευζσ αναλογικοφ τφπου με οκόνθ, αναγνϊριςθ αρικμοφ καλοφντοσ και ανοικτισ ακρόαςθσ  
o 40 κυκλϊματα ψθφιακοφ τφπου για ςφνδεςθ εςωτερικϊν ςυνδρομθτϊν με αναγνϊριςθ αρικμοφ 

καλοφντοσ και δθμιουργία ςυςτθμάτων Δ/ντου – Γραμματζωσ  
o 30 άθφιακζσ ςυςκευζσ με 10 – 12 τουλάχιςτον πλικτρα προγραμματιςμοφ, με οκόνθ, με δυνατότθτα 

ενςωμάτωςθσ μονάδασ επζκταςθσ τουλάχιςτον 8 πλικτρων,  ανοικτισ ακρόαςθσ και ομιλίασ. 
o 9 άθφιακζσ ςυςκευζσ με 30 ωσ 32 τουλάχιςτον πλικτρα προγραμματιςμοφ, με οκόνθ και δυνατότθτα 

ενςωμάτωςθσ μονάδασ επζκταςθσ ζωσ και 50 πλικτρων προκειμζνου να χρθςιμοποιθκοφν, εάν 
απαιτθκεί, είτε ωσ κονςόλεσ είτε ωσ ςυςτιματα Διευκυντϊν Γραμματζων. 

o 1 άθφιακι μονάδα επζκταςθσ 50-60 πλικτρων 
o 10 κεραίεσ IP DECT εςωτερικοφ χϊρου ι περιςςότερεσ εάν απαιτθκοφν  
o 3   κεραίεσ IP DECT εξωτερικοφ χϊρου 
o 1  Switch POE των 16 τουλάχιςτον πορτϊν. (Μαλωδιακό δίκτυο για τθ ςφνδεςθ των κεραιϊν DECT, 

εφόςον απαιτθκεί για τθν καταςκευι του) 
o 75 ςυςκευζσ  DECT και κα ςυνοδεφονται με τουσ ιςάρικμουσ φορτιςτζσ. 
o Εξωτερικό Υφςτθμα εφεδρικισ τροφοδοςίασ για αυτονομία τουλάχιςτον 20 – 30 λεπτά τθσ ϊρασ 
o Νογιςμικό Διαχείριςθσ και Σαραμετροποίθςθσ του Φ/Μ. 
o 1  Σλιρεσ Θ/Χ με windows 10, με οκόνθ και πλθκτρολόγιο για εγκατάςταςθ του λογιςμικοφ 

Διαχείριςθσ του τ/κ και του ςυςτιματοσ DECT. 
o 1 ςφςτθμα IVR ενςωματωμζνου τφπου, 16 τουλάχιςτον ταυτόχρονων ςυνδζςεων με το Φ/Μ για 

προαπαντθτικά μθνφματα και δυνατότθτεσ Auto Attendant (όχι εξωτερικι εφαρμογι ςε Θ/Χ). 
o Ζνα πλιρεσ ςετ εξοπλιςμοφ απαραίτθτου για τθν εγκατάςταςθ του Φ/Μ ςε RACK 19’’ του νοςοκομείου, 

Patch Panels, Patch Cordsκ.λπ. 
o (Φο RACK κα είναι τουλάχιςτον 40U  εξοπλιςμζνο με τα ανάλογα Patch Panels, Σρίηεσ, με 10 

τουλάχιςτον wire managers) 
o Φο τ/κ κα είναι αποδεδειγμζνα 30% επεκτάςιμο ςτθν ςυνολικι του χωρθτικότθτα. χι επεκτάςιμο δια 

προςκικθσ ενόσ άλλου τ/κ 
 

Δ. ΥΧΟΘΕΥΘ ΦΘΝΕΪέΟΙΜΡΧ ΜΕΟΦΤΡΧ ΓΙΑ ΦΡ ΜΕ.Ϊ.Ι.ΑΣ. ΥΦΘΟ ΡΤΕΥΦΙΑΔΑ  

 1 ςφνδεςθ 30 ψθφιακϊν καναλιϊν (PRI: 30B+D) για ςφνδεςθ με το δίκτυα ΥΧΗΕΧΠΙΥ. 

 16 κυκλϊματα αναλογικοφ τφπου για ςφνδεςθ εςωτερικϊν ςυνδρομθτϊν με αναγνϊριςθ αρικμοφ 
καλοφντοσ & Fax. 





 

 

 

Υελίδα 83  

 

 

 16 ςυςκευζσ αναλογικοφ τφπου με οκόνθ, αναγνϊριςθ αρικμοφ καλοφντοσ και ανοικτισ ακρόαςθσ  

 8 κυκλϊματα ψθφιακοφ τφπου για ςφνδεςθ εςωτερικϊν ςυνδρομθτϊν με αναγνϊριςθ αρικμοφ 
καλοφντοσ. 

 7 άθφιακζσ ςυςκευζσ με 10 – 12 τουλάχιςτον πλικτρα προγραμματιςμοφ  

 1 άθφιακι ςυςκευι με 24 πλικτρα, θ οποία μπορεί να χρθςιμοποιθκεί και ωσ κονςόλα του τ/κ 

 1 ςφςτθμα IVR ενςωματωμζνου τφπου, 8 τουλάχιςτον ταυτόχρονων ςυνδζςεων με το Φ/Μ για 
προαπαντθτικά μθνφματα και Auto Attendant (όχι εξωτερικι εφαρμογι ςε Θ/Χ). 

 Ζνα ςφςτθμα εφεδρικισ τροφοδοςίασ τουλάχιςτον 15 – 20 λεπτά τθσ ϊρασ ενςωματωμζνου τφπου 

 Νογιςμικό Διαχείριςθσ και Σαραμετροποίθςθσ του Φ/Μ. 

 1  Σλιρεσ Θ/Χ με windows 10, με οκόνθ και πλθκτρολόγιο για εγκατάςταςθ του λογιςμικοφ 
Διαχείριςθσ του τ/κ. 

 Ζνα πλιρεσ ςετ εξοπλιςμοφ απαραίτθτου για τθν εγκατάςταςθ του Φ/Μ ςε RACK 19’’ του νοςοκομείου, 
Patch Panels, Patch Cordsκ.λπ. 
(Φο RACK κα είναι τουλάχιςτον 9 -10U  εξοπλιςμζνο με τα ανάλογα Patch Panels, Σρίηεσ, με 2 
τουλάχιςτον wire managers) 

Φο τ/κ κα είναι αποδεδειγμζνα 30% επεκτάςιμο ςτθν ςυνολικι του χωρθτικότθτα 

 

Ε. ΥΧΟΘΕΥΘ ΦΘΝΕΪέΟΙΜΡΧ ΜΕΟΦΤΡΧ ΓΙΑ ΦΡ ΜΕΟΦΤΡ άΧΫΙΜΘΥ ΧΓΕΙΑΥ ΥΦΘΟ ΡΤΕΥΦΙΑΔΑ 

 1 ςφνδεςθ 30 ψθφιακϊν καναλιϊν (PRI: 30B+D) για ςφνδεςθ με το δίκτυα ΥΧΗΕΧΠΙΥ. 

 1 ςφνδεςθ 4 καναλιϊν (BRI: 2B+D) 

 8 κυκλϊματα αναλογικοφ τφπου για ςφνδεςθ εςωτερικϊν ςυνδρομθτϊν με αναγνϊριςθ αρικμοφ 
καλοφντοσ & Fax. 

 8 ςυςκευζσ αναλογικοφ τφπου με οκόνθ, αναγνϊριςθ αρικμοφ καλοφντοσ και ανοικτισ ακρόαςθσ  

 8 κυκλϊματα ψθφιακοφ τφπου για ςφνδεςθ εςωτερικϊν ςυνδρομθτϊν με αναγνϊριςθ αρικμοφ 
καλοφντοσ. 

 7 άθφιακζσ ςυςκευζσ με 10 – 12 τουλάχιςτον πλικτρα προγραμματιςμοφ  

 1 άθφιακι ςυςκευι με 24 πλικτρα θ οποία μπορεί να χρθςιμοποιθκεί και ωσ κονςόλα του τ/κ 

 1 ςφςτθμα IVR ενςωματωμζνου τφπου, 8 τουλάχιςτον ταυτόχρονων ςυνδζςεων με το Φ/Μ για 
προαπαντθτικά μθνφματα και Auto Attendant (όχι εξωτερικι εφαρμογι ςε Θ/Χ). 

 Ζνα ςφςτθμα εφεδρικισ τροφοδοςίασ τουλάχιςτον 15 – 20 λεπτά τθσ ϊρασ ενςωματωμζνου τφπου 

 Νογιςμικό Διαχείριςθσ και Σαραμετροποίθςθσ του Φ/Μ. 

 1  Σλιρεσ Θ/Χ με windows 10, με οκόνθ και πλθκτρολόγιο για εγκατάςταςθ του λογιςμικοφ 
Διαχείριςθσ του τ/κ. 

 Ζνα πλιρεσ ςετ εξοπλιςμοφ απαραίτθτου για τθν εγκατάςταςθ του Φ/Μ ςε RACK 19’’ του νοςοκομείου, 
Patch Panels, Patch Cordsκ.λπ. 
(Φο RACK κα είναι τουλάχιςτον 6U  εξοπλιςμζνο με τα ανάλογα Patch Panels, Σρίηεσ, με 2 τουλάχιςτον 
wire managers) 

Φο τ/κ κα είναι 30% επεκτάςιμο ςτθν ςυνολικι του χωρθτικότθτα.  

 

Ανταλλακτικά Φθλεφωνικϊν κζντρων 

Φα τρία (3) τθλεφωνικά κζντρα κα είναι οπωςδιποτε του ιδίου καταςκευαςτι. 
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Ρ λόγοσ για τον οποίο τίκεται θ εν λόγω απαίτθςθ είναι, ότι ςτθν προςφορά κα πρζπει θ κάκε 
ςυμμετζχουςα εταιρεία ςτον διαγωνιςμό να υποβάλλει και πίνακα των κάτωκι κρίςιμων ανταλλακτικϊν 
κοινό και για τα 3 τθλεφωνικά κζντρα: 

o Ερμάριο με τον βαςικό του εξοπλιςμό για αντικατάςταςθ ςε περίπτωςθ βλάβθσ ενόσ εκ των ερμαρίων 
του τ/κ. 
o 1  κάρτα CPU του τ/κ για αντικατάςταςθ ςε περίπτωςθ βλάβθσ του τθσ κάρτασ CPU 
o 1 μνιμθ τ/κ ςτθν οποία αποκθκεφεται το πρόγραμμα του τ/κ  
o 1  κάρτα 2 Mbit/s (PRI) για αντικατάςταςθ ςε περίπτωςθ βλάβθσ τθσ κάρτασ 2 Ξbit/s 
o 1  κάρτα των 8 τουλάχιςτον κυκλωμάτων αναλογικϊν γραμμϊν PSTN για αντικατάςταςθ ςε 
  περίπτωςθ βλάβθσ 

o 4  κάρτεσ των 8 ι 2 κάρτεσ των 16 αναλογικϊν εςωτερικϊν για εφεδρεία ςε περίπτωςθ βλάβθσ 
o 2 κάρτεσ των 8 ψθφιακϊν εςωτερικϊν ι 1 κάρτα των 16 ψθφιακϊν εςωτερικϊν για εφεδρεία 
  ςε περίπτωςθ βλάβθσ  

o 2 κεραίεσ Dect για αντικατάςταςθ ςε περίπτωςθ βλάβθσ 
o 20 αναλογικζσ ςυςκευζσ 
o 5 ψθφιακζσ ςυςκευζσ 10 – 12 πλικτρων 
o 3   ψθφιακζσ ςυςκευζσ των 10-24 πλικτρων 
o 25 ςυςκευζσ Dect για αντικατάςταςθ ςε περίπτωςθ βλάβθσ 
 

Ελάχιςτα τεχνικά χαρακτθριςτικά ψθφιακϊν ςυςκευϊν ~ 10 & ~20 πλικτρων με εναλλακτικι αποδοχι 

 Ρκόνθ μονόχρωμθ, LCD τουλάχιςτον 28x4 χαρακτιρεσ 
 12 / 24 πλικτρα  
 24 πλικτρα (32 με μονάδα 8LK και / ι 60DSS) 
 Σίςω πλικτρα LCD, πλθκτρολόγιο & γραμμι 
 Σολφχρωμο MWI πλιρουσ μικουσ 
 Σλιρθσ αμφίδρομθ δυνατότθτα hands-free 
 Χποςτιριξθ ακουςτικϊν, προαιρετικι υποςτιριξθ EHS 
 Σροτροπζσ πλικτρων / LCD 
 Δρομζασ πλοιγθςθσ & πλικτρο κλιςθσ καταλόγου 
 Ιςτορικό κλιςεων 

 

 

Δ. ΔΧΟΑΦΡΦΘΦΕΥ ΪέΟΘΥ 

1. Φo προςφερόμενο Φ/Μ κα πρζπει να υποςτθρίηει κατ’ ελάχιςτον τισ παρακάτω βαςικζσ δυνατότθτεσ 
φωνισ: 

o Αυτόματθ επανάλθψθ κατειλθμμζνου ςυνδρομθτι. 
o Ξεταφορά κλιςεων ςε άλλθ εςωτερικι γραμμι. 
o Απάντθςθ κλιςεωσ από άλλθ εςωτερικι γραμμι. 
o Θζςθ κλιςεωσ ςε αναμονι. 
o Ξεταφορά κλιςεωσ ςε αναμονι. 
o Ξεταφορά υφιςτάμενθσ ςυνδιάλεξθσ ςε άλλο εςωτερικό. 
o Υυνδιάςκεψθ τουλάχιςτον 3 δρόμων. 
o Δρομολόγθςθ γραμμισ παρόχου ςε εςωτερικό και Group εςωτερικϊν. 
o Εκτροπι δρομολογθμζνθσ γραμμισ ςε μθ απάντθςθ ι κατειλθμμζνου εςωτερικοφ. 
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o Μλείδωμα/ξεκλείδωμα ςυςκευισ με κωδικό επιλογισ του χριςτθ. 
2. Φο Φ/Μ πρζπει να υποςτθρίηει ςυντετμθμζνθ επιλογι τουλάχιςτον 1000 μνθμϊν. Θ ςυντετμθμζνθ 
επιλογι πρζπει να είναι γενικι για όλο το Φ/Μ και ειδικι για κάκε εςωτερικι γραμμι. 

3. Φο Φ/Μ να υποςτθρίηει ζωσ 10 τουλάχιςτον κατθγορίεσ για τθ φραγι και άλλεσ εξυπθρετιςεισ που 
παρζχονται ςτισ εςωτερικζσ γραμμζσ. 

4.Φο Φ/Μ πρζπει να υποςτθρίηει θλεκτρονικό κατάλογο και αναγνϊριςθ καλοφντοσ (αρικμόσ και όνομα) για 
όλουσ τουσ ςυνδρομθτζσ. 

 

9. ΘΥΕΣ ΡΥΑΝΤΟΧΕΣ  

Θ παροφςα τεχνικι περιγραφι αφορά τθν προμικεια και εγκατάςταςθ όλων των απαραίτθτων μζτρων 
πακθτικισ πυροπροςταςίασ, που απαιτοφνται από τθν υπ’ αρίκμ. 1663 Ϊ.700.18/07-09-2020 ζκκεςθ 
ελζγχου μελζτθσ πυροπροςταςίασ, θ οποία ελζγχκθκε από το Γραφείο Συραςφάλειασ τθσ Συροςβεςτικισ 
Χπθρεςίασ Διδυμοτείχου, προκειμζνου να εκδοκεί το Σιςτοποιθτικό Συροπροςταςίασ  

 

Α. Φεχνικι Σεριγραφι- Γενικά 

Ρ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να υλοποιιςει τα κάτωκι:  

1. Θα πρζπει να εφαρμόςει τα όςα αναφζρονται ςτθν υπϋαρ. 1663 Ϊ.700.18/07-09-2020 ζκκεςθ 
ελζγχου μελζτθσ πυροπροςταςίασ, θ οποία αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ. 

2. Χποχρζωςθ του αναδόχου (δαπάνεσ του), κα είναι θ κατάκεςθ του ςχετικοφ φακζλου ςτθν εν 
λόγω Χπθρεςία, ςχεδίων και τεχνικϊν περιγραφϊν κλπ. διαδικαςία ελζγχου και ζκδοςθ 
πιςτοποιθτικοφ πυραςφάλειασ από τθν Συροςβεςτικι Χπθρεςία. 

3. Θ παραλαβι του ζργου κα ολοκλθρωκεί με τθν παράδοςθ του πιςτοποιθτικοφ πυραςφάλειασ από 
τθν Συροςβεςτικι Χπθρεςία μερίμνει του αναδόχου, ςτθν Φεχνικι Χπθρεςία του Οοςοκομείου. 

4. O Ανάδοχοσ κα ακολουκεί τισ οδθγίεσ ςυντιρθςθσ, εγκατάςταςθσ και ρφκμιςθσ του 
καταςκευαςτικοφ οίκου των ςυςτθμάτων ενεργθτικισ/πακθτικισ πυροπροςταςίασ. λεσ οι 
εργαςίεσ κα εναρμονίηονται με τα διεκνι και ελλθνικά πρότυπα και τισ πυροςβεςτικζσ διατάξεισ, 
που ιςχφουν και αφοροφν εργαςίεσ ςυντιρθςθσ, εγκατάςταςθσ και ελζγχου αντίςτοιχων 
ςυςτθμάτων. Επιπρόςκετα, κα πρζπει να τθρεί και να ςυμμορφϊνεται απαρζγκλιτα με: 

I. Σρότυπα: 

Α. Αυτόματο ςφςτθμα πυρανίχνευςθσ: το πρότυπο ΕΝΡΦ EN 54: «Υυςτιματα πυρανίχνευςθσ και 
ςυναγερμοφ», όπωσ κάκε φορά ιςχφει. 

B. Ϋειροκίνθτο ςφςτθμα αναγγελίασ πυρκαγιάσ:  

- τα πρότυπα ΕΝΡΦ EN 54−11 «Εκκινθτζσ ςυναγερμοφ χειρόσ» και  

- ΕΝΡΦ EN 54−23: «Διατάξεισ ςυναγερμοφ–Ρπτικζσ διατάξεισ ςυναγερμοφ», όπωσ κάκε φορά ιςχφουν. 

Γ. Αυτόματα Υυςτιματα Συρόςβεςθσ: 

Γ(1) Αυτόματο ςφςτθμα πυρόςβεςθσ με νερό: 

- το πρότυπο ΕΝΡΦ ΕΟ 12845: «Ξόνιμα ςυςτιματα πυρόςβεςθσ – Αυτόματα ςυςτιματα καταιονιςμοφ – 
Υχεδίαςθ, εγκατάςταςθ και ςυντιρθςθ», όπωσ κάκε φορά ιςχφει. 

- το πρότυπο ΕΝΡΦ ΕΟ 12259: «Ξόνιμα ςυςτιματα πυρόςβεςθσ – Εξαρτιματα για ςυςτιματα 
καταιονιςμοφ και ψεκαςμοφ νεροφ», όπωσ κάκε φορά ιςχφει.  
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- το πρότυπο ΕΝΡΦ CΕΟ/TS 14816: «Ξόνιμα ςυςτιματα πυρόςβεςθσ − Υυςτιματα ψεκαςμοφ 
νεροφ−ςχεδιαςμόσ, εγκατάςταςθ και ςυντιρθςθ», όπωσ κάκε φορά ιςχφει. 

Γ(2) Αυτόματο ςφςτθμα πυρόςβεςθσ με ςκόνθ: το πρότυπο ΕΝΡΦ EN 12416: «Ξόνιμα ςυςτιματα 
πυρόςβεςθσ − Υυςτιματα ςκόνθσ», όπωσ κάκε φορά ιςχφει. 

Γ (3) Αυτόματο ςφςτθμα πυρόςβεςθσ με αφρό: Φο πρότυπο ΕΝΡΦ EN 13565: «Ξόνιμα ςυςτιματα 
πυρόςβεςθσ − Υυςτιματα αφροφ», όπωσ κάκε φορά ιςχφει. 

Γ (4) Αυτόματο ςφςτθμα πυρόςβεςθσ με διοξείδιο του άνκρακα: 

το πρότυπο NFPA 12: «Standard on Carbon Dioxide Extinguishing Systems», όπωσ κάκε φορά ιςχφει. 

Δ. Σρολθπτικά μζςα πυροπροςταςίασ:  

Δ (1) Ϊωτιςμόσ αςφαλείασ: το πρότυπο ΕΝΡΦ ΕΟ 1838: «Εφαρμογζσ Ϊωτιςμοφ – Ϊωτιςτικά Αςφαλείασ», 
όπωσ κάκε φορά ιςχφει. 

Δ (2) Υιμανςθ αςφαλείασ: ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΝΡΦ ΕΟ ISO 7010: «Γραφικά ςφμβολα – Ϋρϊματα και 
ενδείξεισ αςφαλείασ – Ματαχωρθμζνεσ ενδείξεισ αςφαλείασ», όπωσ κάκε φορά ιςχφει αφοφ λθφκοφν 
υπόψθ οι διατάξεισ του Σ.Δ. 105/1995 (ΪΕΜ Α ́ 67) «Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ για τθν ςιμανςθ αςφάλειασ 
ι/ και υγείασ ςτθν εργαςία ςε ςυμμόρφωςθ με τθν Ρδθγία 92/58/EOK». 

II. Συροςβεςτικζσ Διατάξεισ και νομολογία: 

τθν υπ’ αρικμ. 15/2014 Συροςβεςτικισ Διάταξθσ με κζμα: «Σροδιαγραφζσ μελζτθσ, ςχεδίαςθσ και 
εγκατάςταςθσ των φορθτϊν, μόνιμων και λοιπϊν προλθπτικϊν και καταςταλτικϊν μζτρων και μζςων τθσ 
ιςχφουςασ νομοκεςίασ πυροπροςταςίασ». (ΪΕΜ 3149/Β/24-11-2014). 

III. Φουσ κανονιςμοφσ πυροπροςταςίασ των κτιρίων: ΣΔ 71/88, ΪΕΜ 647/Β και 54229/2498/94, ΪΕΜ 312/Β, 
τθν πυροςβεςτικι διάταξθ 3/81 (παραρτιματα α,β,γ), ΪΕΜ 20/Β/81, όπωσ τροποποιικθκε με τα ΪΕΜ 
538/Β/81, ΪΕΜ 457/Β/83 και ΪΕΜ 717/Β/95, τθν πυροςβεςτικι διάταξθ 6/96 ΪΕΜ 150/Β, τθν ΦΡΦΕΕ 
πυροπροςταςίασ και τισ «Σροδιαγραφζσ Θλεκτρομθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων Οοςοκομείων» του 
Χπουργείου Χγείασ και Μοινωνικισ  Αλλθλεγγφθσ, που εγκρίκθκαν με τθν αρικμό ΔΧ8/Β/ΡΙΜ/3668/02-08-
01 Χπουργικι Απόφαςθ. 

 

Β. ΓΕΟΙΜΕΥ ΧΣΡΫΤΕέΥΕΙΥ  

1. λεσ οι εργαςίεσ-εγκαταςτάςεισ κα καταςκευαςτοφν ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ και τθσ 
επιςτιμθσ, και κα παραδοκοφν ςε πλιρθ και κανονικι λειτουργία, τόςο τθσ πακθτικισ, όςο και 
τθσ ενεργθτικισ πυροπροςταςίασ.  

2. λεσ οι εργαςίεσ κα εκτελοφνται από εξειδικευμζνο προςωπικό, που να είναι κάτοχοι των 
απαραίτθτων αδειϊν, που προβλζπει θ κείμενθ νομοκεςία και αντίςτοιχουσ αδειοφχουσ τεχνίτεσ 
για τισ αντίςτοιχεσ θλεκτρολογικζσ εργαςίεσ, υπό τθν επίβλεψθ πεπειραμζνων ςτο υπόψθ 
αντικείμενο Θλεκτρολόγων-Ξθχανολόγων μθχανικϊν ΣΕ ι ΦΕ, ϊςτε να διαςφαλίηεται θ ορκι 
εφαρμογι των κανονιςμϊν, και να πραγματοποιείται το ςφνολο των εργαςιϊν ςφμφωνα με τουσ 
κανονιςμοφσ.  

3. λεσ οι οδεφςεισ των ςωλθνϊςεων και των καλωδιϊςεων, κακϊσ και θ ςτιριξθ τουσ κα γίνει 
ςφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ για θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ κτιρίων.  

4. λεσ οι εργαςίεσ κα πραγματοποιθκοφν με τθν λιγότερθ δυνατι όχλθςθ του Οοςοκομείου και 
πάντα ςε ςυνεννόθςθ με τθν Φεχνικι Χπθρεςία.  

5. Ξετά το πζρασ των εργαςιϊν κα πραγματοποιθκοφν ζλεγχοι και δοκιμζσ του νζου δικτφου 
ςφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ, και κα ςυνταχκεί πρωτόκολλο δοκιμϊν και ελζγχου τθσ νζασ 
εγκατάςταςθσ υπογεγραμμζνο από τον αρμόδιο Ξθχανικό του Αναδόχου.  
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6. Ρι υποψιφιοι ανάδοχοι είναι υποχρεωμζνοι, πριν τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ, να 
επιςκεφτοφν τισ εγκαταςτάςεισ του Οοςοκομείου και να λάβουν ιδία γνϊςθ, ϊςτε να προβλεφκεί 
και να ςυμπεριλθφκεί ςτθν προςφορά τουσ, οιοδιποτε κόςτοσ υλικϊν και εργαςιϊν (υπεφκυνθ 
διλωςθ). 
Ρι υποψιφιοι ανάδοχοι κα παραλάβουν ςχζδια κατόψεων κάκε επιπζδου, ϊςτε να υποβάλλουν 
προςφορά.  

7. Ρ ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να παραδϊςει ςχζδια, όπωσ καταςκευάςτθκε, κακϊσ και πλιρθ 
τεχνικι περιγραφι υπογεγραμμζνα από αρμόδιο ΣΕ ι ΦΕ Ξθχανικό προκειμζνου να παραδοκοφν 
ςτθν Συροςβεςτικι Χπθρεςία για ζκδοςθ Σιςτοποιθτικοφ Συροπροςταςίασ. Επίςθσ, κα πρζπει να 
υπογράψει και να ςφραγίςει όλεσ τισ απαραίτθτεσ υπεφκυνεσ δθλϊςεισ και ζγγραφα από αρμόδιο 
ΣΕ ι ΦΕ Ξθχανικό προκειμζνου να παραδοκοφν ςτθν Συροςβεςτικι Χπθρεςία για ζκδοςθ 
Σιςτοποιθτικοφ Συροπροςταςίασ.  

8. Ρ ανάδοχοσ κα είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τθν αςφάλεια του εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ, 
που κα εργαςκεί ςτθν καταςκευι και υποχρεοφται να τθρεί όλουσ τουσ κανόνεσ αςφαλείασ, που 
προβλζπονται από τθν κείμενθ νομοκεςία.  

9. Ρ καταςκευαςτισ είναι υποχρεωμζνοσ, όπωσ ςτισ κζςεισ ςτισ οποίεσ εκτελοφνται οι εργαςίεσ, να 
προβαίνει ςτθ τοποκζτθςθ των απαιτουμζνων, αναλόγωσ τθσ φφςεωσ τουσ ςθμάτων και 
πινακίδων αςφαλείασ, επιμελοφμενοσ και για τθ ςυντιρθςι τουσ. Φα πιο πάνω μζτρα κα 
λαμβάνονται με ευκφνθ και δαπάνεσ του καταςκευαςτι. Ρ καταςκευαςτισ ευκφνεται ποινικά και 
αςτικά για κάκε ατφχθμα, οφειλόμενο ςτθ μθ λιψθ των απαραίτθτων μζτρων αςφαλείασ.  

10. Επίςθσ, πρζπει να μεριμνιςει για τθν τιρθςθ ςτο εργοτάξιο όλων των ςτοιχείων, που απαιτοφνται 
από τον Οόμο, για τθν εφαρμογι των μζτρων αςφαλείασ, που επιβάλλεται να λθφκοφν ςϋ όλθ τθ 
διάρκεια εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, ςφμφωνα με το Σ.Δ. 447/75 (ΪΕΜ 142/Α/17.7.75) “περί 
αςφαλείασ των εν τοισ οικοδομικζσ εργαςίεσ αςχολουμζνων μιςκωτϊν”, το Σ.Δ. 778/80(ΪΕΜ 
193/Α/26.8.80) “περί μζτρων αςφαλείασ κατά τθν εκτζλεςθ οικοδομικϊν εργαςιϊν” και το Σ.Δ. 
1073/81 (ΪΕΜ 260/Α/16.981) “περί μζτρων αςφαλείασ κατά τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν ςε εργοτάξια 
οικοδομϊν και πάςθσ φφςεωσ ζργων αρμοδιότθτασ Διπλωματοφχου Ξθχανικοφ, και κάκε άλλθ 
διάταξθ που κα ιςχφει, κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ καταςκευισ του ζργου.  

11. Ρ ανάδοχοσ ευκφνεται ποινικά και αςτικά για κάκε ατφχθμα, που κα οφείλεται ςτθ μθ λιψθ των 
απαραιτιτων μζτρων αςφαλείασ και για κάκε ηθμιά, που κα προκλθκεί ςε τρίτουσ.  

12. Ρ ανάδοχοσ υποχρεοφται να εφαρμόηει τισ περί τάξεωσ και αςφαλείασ επί ατυχθμάτων 
αςτυνομικζσ διατάξεισ και ζχει τθν αποκλειςτικι ευκφνθ για οποιοδιποτε ατφχθμα ι βλάβθ, που 
κα ςυμβεί ςτον ίδιο, ςτο προςωπικό του ι τρίτουσ από ενζργειεσ, που ζχουν άμεςθ ι ζμμεςθ 
ςχζςθ με τθν εκτζλεςθ του ζργου.  

13. Ρ ανάδοχοσ υποχρεοφται, να αςφαλίηει όλο το απαςχολοφμενο προςωπικό του, ςφμφωνα προσ 
τισ οικείεσ διατάξεισ.  

14. Ρ ανάδοχοσ υποχρεοφται να ανακοινϊςει εγγράφωσ και αμζςωσ ςτον Μφριο του ζργου (Γενικό 
Οοςοκομείο Διδυμοτείχου), όλεσ τισ απευκυνόμενεσ ι κοινοποιοφμενεσ ςϋ αυτόν διαταγζσ και 
εντολζσ των διαφόρων Αρχϊν, ςχετικά με μζτρα ελζγχου και αςφαλείασ ςϋ όλθ τθ διάρκεια 
καταςκευισ του ζργου.  

15. Ρι εργαςίεσ κα εκτελεςτοφν με τρόπο, που κα υποδειχκεί από τθν υπθρεςία, ϊςτε να μθν 
διακοπεί θ εφρυκμθ λειτουργία του Οοςοκομείου όλεσ τισ μζρεσ των εργαςιϊν και τα υλικά κα 
είναι πρϊτθσ ποιότθτασ.  

16. Ρ ανάδοχοσ κα παραδϊςει ςχζδια κατόψεων όλων των επιπζδων και όλου του ςυςτιματοσ, 
κακϊσ και τυπικό μονογραμμικό του πίνακα τροφοδοςίασ.  

17. Ρ Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να προβεί ςε οιαδιποτε ενδεχόμενθ μετατροπι ςτισ εργαςίεσ, 
που κα πραγματοποιιςει, που κα ηθτθκοφν από τθν Συροςβεςτικι Χπθρεςία, όταν αυτόσ κα 
υποβάλει τισ υπεφκυνεσ δθλϊςεισ και τισ Φεχνικζσ Σεριγραφζσ των ςυςτθμάτων. Επίςθσ, κα 
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μεριμνιςει για όλεσ τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ για τθν υποβολι όλων των δικαιολογθτικϊν για τθν 
ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ πυραςφάλειασ.  
 

 

10. ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΡΥΑΝΙΧΝΕΥΣΘΣ 

Φεχνικι Σεριγραφι 

Θ παροφςα τεχνικι περιγραφι αφορά τθν προμικεια και εγκατάςταςθ όλων των απαραίτθτων μζτρων 
ενεργθτικισ πυροπροςταςίασ, που απαιτοφνται από τθν υπ’ αρίκμ. 1663 Ϊ.700.18/07-09-2020 ζκκεςθ 
ελζγχου μελζτθσ πυροπροςταςίασ, θ οποία ελζγχκθκε από το Γραφείο Συραςφάλειασ τθσ Συροςβεςτικισ 
Χπθρεςίασ Διδυμοτείχου, προκειμζνου να εκδοκεί το Σιςτοποιθτικό Συροπροςταςίασ  

 

Α. Φεχνικι Σεριγραφι- Γενικά 

Ρ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να υλοποιιςει τα κάτωκι:  

1. Θα πρζπει να εφαρμόςει τα όςα αναφζρονται ςτθν υπϋαρ. 1663 Ϊ.700.18/07-09-2020 ζκκεςθ 
ελζγχου μελζτθσ πυροπροςταςίασ, θ οποία αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ. 

2. Χποχρζωςθ του αναδόχου (δαπάνεσ του), κα είναι θ κατάκεςθ του ςχετικοφ φακζλου ςτθν εν 
λόγω Χπθρεςία, ςχεδίων και τεχνικϊν περιγραφϊν κλπ. διαδικαςία ελζγχου και ζκδοςθ 
πιςτοποιθτικοφ πυραςφάλειασ από τθν Συροςβεςτικι Χπθρεςία. 

3. Θ παραλαβι του ζργου κα ολοκλθρωκεί με τθν παράδοςθ του πιςτοποιθτικοφ πυραςφάλειασ από 
τθν Συροςβεςτικι Χπθρεςία μερίμνει του αναδόχου, ςτθν Φεχνικι Χπθρεςία του Οοςοκομείου. 

4. O Ανάδοχοσ κα ακολουκεί τισ οδθγίεσ ςυντιρθςθσ, εγκατάςταςθσ και ρφκμιςθσ του 
καταςκευαςτικοφ οίκου των ςυςτθμάτων ενεργθτικισ/πακθτικισ πυροπροςταςίασ. λεσ οι 
εργαςίεσ κα εναρμονίηονται με τα διεκνι και ελλθνικά πρότυπα και τισ πυροςβεςτικζσ διατάξεισ, 
που ιςχφουν και αφοροφν εργαςίεσ ςυντιρθςθσ, εγκατάςταςθσ και ελζγχου αντίςτοιχων 
ςυςτθμάτων. Επιπρόςκετα, κα πρζπει να τθρεί και να ςυμμορφϊνεται απαρζγκλιτα με: 

I. Σρότυπα: 

Α. Αυτόματο ςφςτθμα πυρανίχνευςθσ:  

το πρότυπο ΕΝΡΦ EN 54: «Υυςτιματα πυρανίχνευςθσ και ςυναγερμοφ», όπωσ κάκε φορά ιςχφει. 

B. Ϋειροκίνθτο ςφςτθμα αναγγελίασ πυρκαγιάσ:  

- τα πρότυπα ΕΝΡΦ EN 54−11 «Εκκινθτζσ ςυναγερμοφ χειρόσ» και  

- ΕΝΡΦ EN 54−23: «Διατάξεισ ςυναγερμοφ–Ρπτικζσ διατάξεισ ςυναγερμοφ», όπωσ κάκε φορά ιςχφουν. 

Γ. Αυτόματα Υυςτιματα Συρόςβεςθσ: 

Γ(1) Αυτόματο ςφςτθμα πυρόςβεςθσ με νερό: 

- το πρότυπο ΕΝΡΦ ΕΟ 12845: «Ξόνιμα ςυςτιματα πυρόςβεςθσ – Αυτόματα ςυςτιματα καταιονιςμοφ – 
Υχεδίαςθ, εγκατάςταςθ και ςυντιρθςθ», όπωσ κάκε φορά ιςχφει. 

- το πρότυπο ΕΝΡΦ ΕΟ 12259: «Ξόνιμα ςυςτιματα πυρόςβεςθσ – Εξαρτιματα για ςυςτιματα 
καταιονιςμοφ και ψεκαςμοφ νεροφ», όπωσ κάκε φορά ιςχφει.  

- το πρότυπο ΕΝΡΦ CΕΟ/TS 14816: «Ξόνιμα ςυςτιματα πυρόςβεςθσ − Υυςτιματα ψεκαςμοφ 
νεροφ−ςχεδιαςμόσ, εγκατάςταςθ και ςυντιρθςθ», όπωσ κάκε φορά ιςχφει. 
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Γ(2) Αυτόματο ςφςτθμα πυρόςβεςθσ με ςκόνθ: το πρότυπο ΕΝΡΦ EN 12416: «Ξόνιμα ςυςτιματα 
πυρόςβεςθσ − Υυςτιματα ςκόνθσ», όπωσ κάκε φορά ιςχφει. 

Γ (3) Αυτόματο ςφςτθμα πυρόςβεςθσ με αφρό: Φο πρότυπο ΕΝΡΦ EN 13565: «Ξόνιμα ςυςτιματα 
πυρόςβεςθσ − Υυςτιματα αφροφ», όπωσ κάκε φορά ιςχφει. 

Γ (4) Αυτόματο ςφςτθμα πυρόςβεςθσ με διοξείδιο του άνκρακα: το πρότυπο NFPA 12: «Standard on 
Carbon Dioxide Extinguishing Systems», όπωσ κάκε φορά ιςχφει. 

Δ. Σρολθπτικά μζςα πυροπροςταςίασ: 

Δ (1) Ϊωτιςμόσ αςφαλείασ: 

το πρότυπο ΕΝΡΦ ΕΟ 1838: «Εφαρμογζσ Ϊωτιςμοφ – Ϊωτιςτικά Αςφαλείασ», όπωσ κάκε φορά ιςχφει. 

Δ (2) Υιμανςθ αςφαλείασ: 

ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΝΡΦ ΕΟ ISO 7010: «Γραφικά ςφμβολα – Ϋρϊματα και ενδείξεισ αςφαλείασ – 
Ματαχωρθμζνεσ ενδείξεισ αςφαλείασ », όπωσ κάκε φορά ιςχφει αφοφ λθφκοφν υπόψθ οι διατάξεισ του 
Σ.Δ. 105/1995 (ΪΕΜ Α ́ 67) «Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ για τθν ςιμανςθ αςφάλειασ ι/ και υγείασ ςτθν 
εργαςία ςε ςυμμόρφωςθ με τθν Ρδθγία 92/58/EOK». 

II. Συροςβεςτικζσ Διατάξεισ και νομολογία: 

τθν υπ’ αρικμ. 15/2014 Συροςβεςτικισ Διάταξθσ με κζμα: «Σροδιαγραφζσ μελζτθσ, ςχεδίαςθσ και 
εγκατάςταςθσ των φορθτϊν, μόνιμων και λοιπϊν προλθπτικϊν και καταςταλτικϊν μζτρων και μζςων τθσ 
ιςχφουςασ νομοκεςίασ πυροπροςταςίασ». (ΪΕΜ 3149/Β/24-11-2014). 

III. Φουσ κανονιςμοφσ πυροπροςταςίασ των κτιρίων: 

ΣΔ 71/88, ΪΕΜ 647/Β και 54229/2498/94, ΪΕΜ 312/Β, τθν πυροςβεςτικι διάταξθ 3/81 (παραρτιματα 
α,β,γ), ΪΕΜ 20/Β/81, όπωσ τροποποιικθκε με τα ΪΕΜ 538/Β/81, ΪΕΜ 457/Β/83 και ΪΕΜ 717/Β/95, τθν 
πυροςβεςτικι διάταξθ 6/96 ΪΕΜ 150/Β, τθν ΦΡΦΕΕ πυροπροςταςίασ και τισ «Σροδιαγραφζσ 
Θλεκτρομθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων Οοςοκομείων» του Χπουργείου Χγείασ και Μοινωνικισ  
Αλλθλεγγφθσ, που εγκρίκθκαν με τθν αρικμό ΔΧ8/Β/ΡΙΜ/3668/02-08-01 Χπουργικι Απόφαςθ. 

 

Β. ΓΕΟΙΜΕΥ ΧΣΡΫΤΕέΥΕΙΥ  

1. λεσ οι εργαςίεσ κα καταςκευαςτοφν ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ και τθσ επιςτιμθσ, και 
κα παραδοκοφν όλεσ οι υπό καταςκευι εγκαταςτάςεισ ςε πλιρθ και κανονικι λειτουργία, τόςο 
τθσ πακθτικισ, όςο και τθσ ενεργθτικισ πυροπροςταςίασ.  

2. λεσ οι εργαςίεσ να εκτελοφνται από εξειδικευμζνο προςωπικό, που να είναι κάτοχοι των 
απαραίτθτων αδειϊν, που προβλζπει θ κείμενθ νομοκεςία και αντίςτοιχουσ αδειοφχουσ τεχνίτεσ 
για τισ αντίςτοιχεσ θλεκτρολογικζσ εργαςίεσ, υπό τθν επίβλεψθ πεπειραμζνων ςτο υπόψθ 
αντικείμενο Θλεκτρολόγων-Ξθχανολόγων μθχανικϊν ΣΕ ι ΦΕ, ϊςτε να διαςφαλίηεται θ ορκι 
εφαρμογι των κανονιςμϊν, και να πραγματοποιείται το ςφνολο των εργαςιϊν ςφμφωνα με τουσ 
κανονιςμοφσ.  

3. λεσ οι οδεφςεισ των ςωλθνϊςεων και των καλωδιϊςεων, κακϊσ και θ ςτιριξθ τουσ κα γίνει 
ςφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ για θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ κτιρίων.  

4. λεσ οι εργαςίεσ κα πραγματοποιθκοφν με τθν λιγότερθ δυνατι όχλθςθ του Οοςοκομείου και 
πάντα ςε ςυνεννόθςθ με τθν Φεχνικι Χπθρεςία.  

5. Ξετά το πζρασ των εργαςιϊν κα πραγματοποιθκοφν ζλεγχοι και δοκιμζσ του νζου δικτφου 
ςφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ, και κα ςυνταχκεί πρωτόκολλο δοκιμϊν και ελζγχου τθσ νζασ 
εγκατάςταςθσ υπογεγραμμζνο από τον αρμόδιο Ξθχανικό του Αναδόχου.  
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6. Ρι υποψιφιοι ανάδοχοι είναι υποχρεωμζνοι, πριν τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ, να 
επιςκεφτοφν τισ εγκαταςτάςεισ του Οοςοκομείου και να λάβουν ιδία γνϊςθ, ϊςτε να προβλεφκεί 
και να ςυμπεριλθφκεί ςτθν προςφορά τουσ, οιαδιποτε κόςτοσ υλικϊν και εργαςιϊν (υπεφκυνθ 
διλωςθ). 
Ρι υποψιφιοι ανάδοχοι κα παραλάβουν ςχζδια κατόψεων κάκε επιπζδου, ϊςτε να υποβάλλουν 
προςφορά.  

7. Ρ ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να παραδϊςει ςχζδια, όπωσ καταςκευάςτθκε, κακϊσ και πλιρθ 
τεχνικι περιγραφι υπογεγραμμζνα από αρμόδιο ΣΕ ι ΦΕ Ξθχανικό προκειμζνου να παραδοκοφν 
ςτθν Συροςβεςτικι Χπθρεςία για ζκδοςθ Σιςτοποιθτικοφ Συροπροςταςίασ. Επίςθσ, κα πρζπει να 
υπογράψει και να ςφραγίςει όλεσ τισ απαραίτθτεσ υπεφκυνεσ δθλϊςεισ και ζγγραφα από αρμόδιο 
ΣΕ ι ΦΕ Ξθχανικό προκειμζνου να παραδοκοφν ςτθν Συροςβεςτικι Χπθρεςία για ζκδοςθ 
Σιςτοποιθτικοφ Συροπροςταςίασ.  

8. Ρ ανάδοχοσ κα είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τθν αςφάλεια του εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ, 
που κα εργαςκεί ςτθν καταςκευι και υποχρεοφται να τθρεί όλουσ τουσ κανόνεσ αςφαλείασ, που 
προβλζπονται από τθν κείμενθ νομοκεςία.  

9. Ρ καταςκευαςτισ είναι υποχρεωμζνοσ, όπωσ ςτισ κζςεισ ςτισ οποίεσ εκτελοφνται οι εργαςίεσ, να 
προβαίνει ςτθ τοποκζτθςθ των απαιτουμζνων, αναλόγωσ τθσ φφςεωσ τουσ ςθμάτων και 
πινακίδων αςφαλείασ, επιμελοφμενοσ και για τθ ςυντιρθςι τουσ. Φα πιο πάνω μζτρα κα 
λαμβάνονται με ευκφνθ και δαπάνεσ του καταςκευαςτι. Ρ καταςκευαςτισ ευκφνεται ποινικά και 
αςτικά για κάκε ατφχθμα, οφειλόμενο ςτθ μθ λιψθ των απαραίτθτων μζτρων αςφαλείασ.  

10. Επίςθσ, πρζπει να μεριμνιςει για τθν τιρθςθ ςτο εργοτάξιο όλων των ςτοιχείων, που απαιτοφνται 
από τον Οόμο, για τθν εφαρμογι των μζτρων αςφαλείασ, που επιβάλλεται να λθφκοφν ςϋ όλθ τθ 
διάρκεια εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, ςφμφωνα με το Σ.Δ. 447/75 (ΪΕΜ 142/Α/17.7.75) “περί 
αςφαλείασ των εν τοισ οικοδομικζσ εργαςίεσ αςχολουμζνων μιςκωτϊν”, το Σ.Δ. 778/80(ΪΕΜ 
193/Α/26.8.80) “περί μζτρων αςφαλείασ κατά τθν εκτζλεςθ οικοδομικϊν εργαςιϊν” και το Σ.Δ. 
1073/81 (ΪΕΜ 260/Α/16.981) “περί μζτρων αςφαλείασ κατά τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν ςε εργοτάξια 
οικοδομϊν και πάςθσ φφςεωσ ζργων αρμοδιότθτασ Διπλωματοφχου Ξθχανικοφ, και κάκε άλλθ 
διάταξθ που κα ιςχφει, κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ καταςκευισ του ζργου.  

11. Ρ ανάδοχοσ ευκφνεται ποινικά και αςτικά για κάκε ατφχθμα, που κα οφείλεται ςτθ μθ λιψθ των 
απαραιτιτων μζτρων αςφαλείασ και για κάκε ηθμιά, που κα προκλθκεί ςε τρίτουσ.  

12. Ρ ανάδοχοσ υποχρεοφται να εφαρμόηει τισ περί τάξεωσ και αςφαλείασ επί ατυχθμάτων 
αςτυνομικζσ διατάξεισ, και ζχει τθν αποκλειςτικι ευκφνθ για οποιοδιποτε ατφχθμα ι βλάβθ, που 
κα ςυμβεί ςτον ίδιο, ςτο προςωπικό του ι τρίτουσ από ενζργειεσ, που ζχουν άμεςθ ι ζμμεςθ 
ςχζςθ με τθν εκτζλεςθ του ζργου.  

13. Ρ ανάδοχοσ υποχρεοφται, να αςφαλίηει όλο το απαςχολοφμενο προςωπικό του, ςφμφωνα προσ 
τισ οικείεσ διατάξεισ.  

14. Ρ ανάδοχοσ υποχρεοφται να ανακοινϊςει εγγράφωσ και αμζςωσ ςτον Μφριο του ζργου (Γενικό 
Οοςοκομείο Διδυμοτείχου), όλεσ τισ απευκυνόμενεσ ι κοινοποιοφμενεσ ςϋ αυτόν διαταγζσ και 
εντολζσ των διαφόρων Αρχϊν, ςχετικά με μζτρα ελζγχου και αςφαλείασ ςϋ όλθ τθ διάρκεια 
καταςκευισ του ζργου.  

15. Ρι εργαςίεσ κα εκτελεςτοφν με τρόπο, που κα υποδειχκεί από τθν υπθρεςία, ϊςτε να μθν 
διακοπεί θ εφρυκμθ λειτουργία του Οοςοκομείου όλεσ τισ μζρεσ των εργαςιϊν και τα υλικά κα 
είναι πρϊτθσ ποιότθτασ.  

16. Ρ ανάδοχοσ κα παραδϊςει ςχζδια κατόψεων όλων των επιπζδων και όλου του ςυςτιματοσ, 
κακϊσ και τυπικό μονογραμμικό του πίνακα τροφοδοςίασ.  

17. Ρ Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να προβεί ςε οιαδιποτε ενδεχόμενθ μετατροπι ςτισ εργαςίεσ, 
που κα πραγματοποιιςει, που κα ηθτθκοφν από τθν Συροςβεςτικι Χπθρεςία όταν αυτόσ κα 
υποβάλει τισ υπεφκυνεσ δθλϊςεισ και τισ Φεχνικζσ Σεριγραφζσ των ςυςτθμάτων. Επίςθσ, κα 
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μεριμνιςει για όλεσ τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ για τθν υποβολι όλων των δικαιολογθτικϊν για τθν 
ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ πυραςφάλειασ.  

 

11. ΣΥΓΚΟΤΘΜΑ ΑΤΜΟΛΕΒΘΤΑ/ΓΕΝΝΘΤΙΑΣ ΦΙΛΤΩΝ ΚΑΘΑΟΥ ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ 

Θ ατμογεννιτρια κα φζρει οριηόντιο, υδραυλωτό μονοςωλινιο ςφςτθμα τριϊν διαδρομϊν καυςαερίων 
και κα είναι κατάλλθλθ για ταχεία  παραγωγι ατμοφ. Θα πρζπει να ζχει πλιρθ απόδοςθ ατμοφ ςε 
ςφντομο χρονικό διάςτθμα (ενδεικτικά 5-6 λεπτϊν) από το κρφο ξεκίνθμα, και να ανταποκρίνεται άμεςα 
ςε κάκε αλλαγι τθσ ηθτοφμενθσ ποςότθτασ ατμοφ. Θ πίεςθ λειτουργίασ να είναι ζωσ 13bar. Ρι αυλοί κα 
είναι χαλφβδινοι ποιότθτασ P265GH κατά DINEN10216-2, και θ καταςκευι κα φζρει πιςτοποίθςθ 
ςφμφωνα με τθν οδθγία 2014/68/ΕΕ ι πιςτοποίθςθ με οποιαδιποτε μεταγενζςτερθ τροποποίθςθ ι 
αντικατάςταςθ αυτισ και βρίςκεται ςε ιςχφ. Θα καταςκευαςτεί ςφμφωνα με Ευρωπαϊκό πρότυπο 

καταςκευισ EN12952. Ενδεικτικά, θ μόνωςθ κα είναι από ορυκτό βάμβακα πυκνότθτασ 100kg/m
3 

και κα 
φζρει επικάλυψθ μόνωςθσ με αλουμίνιο πάχουσ 0,7mm περίπου. Θ παράδοςθ τθσ ατμογεννιτριασ κα 
ςυνοδεφεται από πιςτοποιθτικό υδραυλικισ δοκιμισ και βεβαίωςθ ελζγχου καταςκευισ με διαδικαςία 
υπζρθχων ι άλλθσ επιτρεπόμενθσ από τθν νομοκεςία τεχνικισ. Θ ατμογεννιτρια κα παραδοκεί ςε πλιρθ 
λειτουργία εντόσ του λεβθτοςταςίου ςε ςθμείο, που ζχει προβλεφκεί για τθν τοποκζτθςθ. 

Θ καταςκευι τθσ ατμογεννιτριασ και θ εγκατάςταςθ τθσ, κα πρζπει να λάβουν υπόψθ τθν τελικι κζςθ 
εγκατάςταςθσ του μθχανιματοσ, κακϊσ και του περιοριςμοφσ που υπάρχουν. 

 

ΦΕΫΟΙΜΑ ΥΦΡΙΫΕΙΑ 

Δυναμικότθτα 600 kg/h 

Φφποσ Ρριηόντια γεννιτρια παραγωγισ κορεςμζνου 
ατμοφ με ελικοειδζσ ςτοιχείο ατμοποίθςθσ 

Σρότυπο καταςκευισ ΕΟ12952 

Μαφςιμο Σετρζλαιο – Ϊυςικό αζριο 

Σίεςθ λειτουργίασ > 12 bar 

Σίεςθ δοκιμισ > 25bar 

Θερμαινόμενθ επιφάνεια >10 m2 

Βακμόσ απόδοςθσ > 90% 

Ματθγορία εγκατάςταςθσ Γ (κατά ΪΕΜ 2656/2012) 

Χλικά καταςκευισ ςτοιχείου 
ατμοποίθςθσ 

Υωλινα άνευ ραφισ Τ235GH, ελάχιςτου πάχουσ 
3,2mm 

Εξωτερικό κζλυφοσ Ελάςματα Τ265GH, ελάχιςτου πάχουσ 5mm 

Ϊλάντηεσ  PN16 κατά EN1092-1 

 

ΕΠΡΣΝΙΥΞΡΥ 

Θ ατμογεννιτρια κα περιλαμβάνει τον ακόλουκο εξοπλιςμό αςφαλείασ και λειτουργίασ  

Αντλία τροφοδοςίασ Εμβολοφόρο αντλία υψθλισ πίεςθσ ςυνδεδεμζνθ με θλεκτρικό 
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(ςυγκρότθμα) κινθτιρα, κατάλλθλθ για παροχι ηεςτοφ νεροφ (+100οC). Θ αντλία 
κα ςυνοδεφεται επίςθσ από τα ακόλουκα:  

Υπιράλ πιζςεωσ ειςόδου – εξόδου. 

Βάνεσ ειςόδου – εξόδου. 

Ξανόμετρο ςτθν ζξοδο τθσ αντλίασ. 

Ϊίλτρο νεροφ. 

Υφςτθμα Ζλλειψθσ νεροφ με διακοπι τθσ αντλίασ και του 
καυςτιρα. 

Αςφαλιςτικό ελατθρίου για πίεςθ τουλάχιςτον 50% υψθλότερθ 
τθσ μζγιςτθσ πίεςθσ λειτουργίασ, κλειςτοφ τφπου με 
πιςτοποιθτικό ρφκμιςθσ. 

Θλεκτρικό κινθτιρα 1400 rpm, κακϊσ και ςφςτθμα 
υποδιπλαςιαςμοφ τθσ ταχφτθτασ, ϊςτε να μθν υπάρχει περίπτωςθ 
υπζρβαςθσ των μζγιςτων ςτροφϊν που δζχεται θ αντλία. 

Ξεταλλικι βάςθ τοποκζτθςθσ τθσ αντλίασ μαηί με τον κινθτιρα. 

Οα κατατεκεί πλιρθσ τεκμθρίωςθ και διαςταςιολόγθςθ τθσ 
επιλογισ τθσ αντλίασ τροφοδοςίασ, κακϊσ και του κινθτιρα. 

Εκτόσ από τθν αντλία τροφοδοςίασ το ςυγκρότθμα κα 
περιλαμβάνονται επίςθσ 2 βαλβίδεσ αντεπιςτροφισ δίςκου (disc-
check valves) πλιρωσ ανοξείδωτεσ. Θ αντλία κα φζρει βάνα 
απομόνωςθσ, ποιοτικά ίδια με αυτι του κεντρικοφ ατμοφράκτθ. 

Σροωκθτικι αντλία Θα υπάρχει in-line κυκλοφορθτισ, ο οποίοσ κα παρζχει ςτθν κφρια 
αντλία τθν απαιτοφμενθ ποςότθτα νεροφ, κακϊσ και το 
απαιτοφμενο μανομετρικό για τθν ορκι λειτουργία και τθν 
αποφυγι ςπθλαίωςθσ 

Ζλεγχοσ 
Θερμοκραςία ατμοφ 

Θα υπάρχουν δφο ανεξάρτθτα ςυςτιματα ελζγχου τθσ 
κερμοκραςίασ του ατμοφ, τα οποία κα αποτελοφνται από το 
αιςκθτιριο κερμοκραςίασ 0-250oC, κακϊσ και τον αντίςτοιχο 
ελεγκτι κερμοκραςίασ, που κα διακόπτει το ςφςτθμα καφςθσ. Φα 
αιςκθτιρια κερμοκραςίασ κα πρζπει να είναι τοποκετθμζνα ςε 
ςθμείο, όπου δεν κα υπάρχει υψθλι ζκκεςθ κερμοκραςίασ και κα 
ζχουν κυάκιο εγκατάςταςθσ. 

Ρ κάκε ελεγκτισ κα πρζπει, να ζχει δυνατότθτα ταυτόχρονθσ 
απεικόνιςθσ τθσ πραγματικισ και επικυμθτισ τιμισ, και να είναι 
πλιρωσ παραμετρικόσ. 

Ζλεγχοσ 
κερμοκραςίασ 
καυςαερίων  

Υφςτθμα ελζγχου τθσ κερμοκραςίασ καυςαερίων, το οποίο κα 
αποτελείται από το αιςκθτιριο κερμοκραςίασ 0-350oC, κακϊσ και 
τον αντίςτοιχο ελεγκτι κερμοκραςίασ, που κα διακόπτει το 
ςφςτθμα καφςθσ. Φο αιςκθτιριο κερμοκραςίασ κα πρζπει να είναι 
τοποκετθμζνο ςε ςθμείο, όπου δεν κα υπάρχει υψθλι ζκκεςθ 
κερμοκραςίασ. 
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Θερμόμετρο 
κερμοκραςίασ νεροφ 

Ξθχανικό κερμόμετρο ζνδειξθσ κερμοκραςίασ νεροφ 
τοποκετθμζνο μετά τθν προαντλία νεροφ. 

Σιεηοςτάτθσ 
αςφαλείασ 

Ξθχανικόσ πιεηοςτάτθσ αςφαλείασ για διακοπι του ςυςτιματοσ 
καφςθσ ςε περίπτωςθ υπζρβαςθσ του κακοριςμζνου ςθμείου. Ρ 
πιεηοςτάτθσ αςφαλείασ είναι με μθχανικι επαναφορά, 
κατάλλθλθσ κλίμακασ (να περιλαμβάνει και τθ μζγιςτθ πίεςθ 
λειτουργίασ). Ρ πιεηοςτάτθσ κα πρζπει να είναι SIL-2 ι ανϊτεροσ. 

Σιεηοςτάτθσ 
λειτουργίασ 

Θ πίεςθ ςτο εςωτερικό τθσ ατμογεννιτριασ κα ελζγχεται από δφο 
πιεηοςτάτεσ.  Ζνα πιεηοςτάτθ κλίμακασ 4…17 bar για τον ζλεγχο 
τθσ πίεςθσ διακοπισ και ζνα πιεηοςτάτθ για τον ζλεγχο τθσ 
μετάβαςθσ τθσ φλόγασ από τθν 1θ ςτθν 2θ και αντίςτροφα. 

Σιεηοςτάτθσ 
εναλλαγισ φλόγασ 

Φοποκζτθςθ 
οργάνων 

Φο όργανα αςφαλείασ κα πρζπει να βρίςκονται τοποκετθμζνα ςε 
ειδικζσ προςτατευτικζσ κικεσ, ϊςτε να προςτατεφονται από τθν 
υψθλι κερμοκραςία και τισ ςτιγμιαίεσ διακυμάνςεισ. 

Μεντρικόσ 
Ατμοφράκτθσ 

Ατμοφράκτθσ φυςοφνασ ι εμβόλου καταςκευαςμζνοσ από φαιό 
χυτοςίδθρο (GG-25) και κλάςθ πίεςθσ PN16. Διατομι DN 50, 
τουλάχιςτον. 

Βάνα τροφοδοςίασ Ατμοφράκτθσ φυςοφνασ ι εμβόλου καταςκευαςμζνοσ από φαιό 
χυτοςίδθρο (GG-25) και κλάςθ πίεςθσ PN16. Διατομι DN25. 

Αςφαλιςτικι 
δικλείδα 

Αςφαλιςτικι δικλείδα ελατθρίου με χειρομοχλό ενεργοποίθςθσ, 
για κλάςθ πίεςθσ ΤΟ16. Θα πρζπει με ςχεδιάγραμμα και 
υπολογιςμοφσ να αποδειχκεί θ καταλλθλότθτα τθσ επιλογισ.  Θ 
εκροι του αςφαλιςτικοφ κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον 15% 
μεγαλφτερθ από τθν ατμοπαραγωγι του ατμολζβθτα, ςτθν πίεςθ 
λειτουργίασ. Χλικό καταςκευισ GG-25,DN25Μλάςθ πίεςθσ PN16.  

Θλεκτρολογικόσ 
πίνακασ 

Θ ατμοπαραγωγόσ μονάδα κα ςυνοδεφεται από θλεκτρικό πίνακα 
λειτουργίασ.  Από τον πίνακα κα γίνεται θ αυτόματθ και 
χειροκίνθτθ λειτουργία τθσ μονάδασ.  Φα χρθςιμοποιοφμενα υλικά 
κα φζρουν ςιμανςθ CE, ενϊ ο πίνακασ κα πλθροί όλεσ τισ 
ςχετικζσ προδιαγραφζσ αςφαλείασ.  Επίςθσ, κα υπάρχει 
θχοφωτεινό ςιμα, το οποίο κα ενθμερϊνει για τθν φπαρξθ 
προβλιματοσ κατά τθν λειτουργία. 

Σίνακασ διάγνωςθσ 
βλαβϊν 

Θ μονάδα κα ζχει οκόνθ πολλαπλϊν ενδείξεων, μζςα από τθν 
οποία κα απεικονίηονται οι βλάβεσ, που ζχουν προκφψει. Υε κάκε 
βλάβθ θ επανεκκίνθςθ του ςυςτιματοσ κα γίνεται μετά από 
χειροκίνθτθ επαναφορά μζςα από τον πίνακα βλαβϊν. 

έρομετρθτισ Ξθχανικόσ ωρομετρθτισ, ο οποίοσ κα καταγράφει τισ ϊρεσ 
λειτουργίασ για τθν κάκε βακμίδα του ςυςτιματοσ καφςθσ 

Υφςτθμα καφςθσ Μαυςτιρασ ελαφροφ πετρελαίου, πιεςτικοφ τφπου διβάκμιασ 
προοδευτικισ λειτουργίασ, ο οποίοσ κα ςυνοδεφεται από τον 
απαραίτθτο εξοπλιςμό ιτοι, ςπιράλ, μπζκ, φίλτρο, Θ/γ βαλβίδα, 
βάνα απομόνωςθσ. 
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λα τα εξαρτιματα, που κα τοποκετθκοφν, κα πρζπει να φζρουν κατάλλθλθ ςιμανςθ CE, 
ςφμφωνα με τθν 2014/68/ΕΕ, όπου απαιτείται.  Υτθν προςφορά κα πρζπει να αναφζρεται 
με ακρίβεια και ςαφινεια ο καταςκευαςτισ, θ ποιότθτα και θ προζλευςθ του κάκε 
εξαρτιματοσ.  

Υτθν προςφορά κα πρζπει να περιζχοντα ζντυπα, που κα περιγράφουν τον 
προςφερόμενο εξοπλιςμό και τυχόν απόδειξθ για φπαρξθ ςιμανςθσ CE.  

Ειδικά για τθν επιλογι τθσ αντλίασ κα υπάρχει αιτιολογθμζνθ τεκμθρίωςθ για τθν επιλογι 
τθσ, κακϊσ και του κινθτιρα αυτισ. 

Ρ εξοπλιςμόσ κα πρζπει να είναι ςφμφωνοσ με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΟ 12952. 

 

Επίςθσ, κα πρζπει: 

Θ ατμογεννιτρια κα ςυνοδεφεται με καινοφργιο καυςτιρα ελαφροφ πετρελαίου και κα διακζτει όλουσ 
τουσ απαραίτθτουσ αυτοματιςμοφσ και αςφαλιςτικά για τθν πλιρωσ αυτόματθ και αςφαλι λειτουργία τθσ. 
Θ   επιλογι του κατάλλθλου καυςτιρα κα πραγματοποιθκεί με ευκφνθ του αναδόχου, ζτςι ϊςτε ο 
ςυνδυαςμόσ ατμογεννιτρια-καυςτιρασ να ςυνεργάηονται με ςκοπό το μζγιςτο βακμό απόδοςθσ του 
ςυςτιματοσ παραγωγισ ατμοφ. Ενδεικτικά, ο τφποσ του καυςτιρα κα είναι εφάμιλλοσ με τον υπάρχοντα 
καυςτιρα πετρελαίου του καταςκευαςτικοφ οίκου RIELLO τθσ ςειράσ RL-50 (ενδεικτικόσ τφποσ). Οα 
υποβλθκεί βεβαίωςθ του καταςκευαςτι τθσ ατμογεννιτριασ περί ςυμβατότθτασ του προςφερόμενου 
μοντζλου με τον καυςτιρα. 

Υτθν ζξοδο του ατμοφ κα φζρει φυγοκεντρικό διαχωριςτι ατμοφ– ςυμπυκνωμάτων, που κα καταλιγει ςε 
ατμοπαγίδα, ϊςτε ο ατμόσ να διοχετεφεται ςτο δίκτυο ξθρόσ ςε ποςοςτό άνω του 98%, εάν και εφόςον 
αυτό κρικεί απαραίτθτο. Θ ατμοπαγίδα κα είναι τφπου πλωτιρα και κα ζχει δυναμικότθτα εκτόνωςθσ ίςθ 
με το 50% τθσ μζγιςτθσ ατμοπαραγωγισ ςτθν πίεςθ λειτουργίασ. Φο ςυγκρότθμα τθσ ατμοπαγίδασ κα 
διακζτει επιπλζον βάνα διακοπισ, φίλτρο, κακϊσ και βαλβίδα αντεπιςτροφισ ςτθν ζξοδο τθσ. Θ ζξοδοσ τθσ 
ατμοπαγίδασ κα ςυνδζεται με τθ δεξαμενι επιςτροφϊν. 

Θ ατμογεννιτρια κα φζρει χειροκίνθτο ςφςτθμα βεβιαςμζνθσ αναςτροφισ τθσ ροισ για τον πλιρθ 
κακαριςμό του ςωλθνοειδοφσ κερμαντικοφ ςτοιχείου ατμοπαραγωγισ μετά το πζρασ τθσ λειτουργίασ, 
κακϊσ επίςθσ και καηανάκι αποχζτευςθσ. 

Θ ατμογεννιτρια κα πρζπει να ςυνδεκεί ςτο δίκτυο πετρελαίου, ςτον καπναγωγό με πλιρθ αποκατάςταςθ 
των μονϊςεων και φκορϊν, ςτθν καπνοδόχο, ςτο κεντρικό κατά μικοσ δίκτυο ατμοφ, ςτο θλεκτρικό δίκτυο, 
και ςτο δίκτυο αποκλθρωμζνου νεροφ με ζξοδα και εξειδικευμζνο τεχνικό προςωπικό του αναδόχου. 

Θ προςφερόμενθ ατμογεννιτρια κα πρζπει να ζχει τισ κατάλλθλεσ διαςτάςεισ, όπωσ αυτζσ ενδεικτικά 
περιγράφονται ςτο παρόν κείμενο, ϊςτε να είναι δυνατι θ εγκατάςταςθ τθσ ςτον υπάρχοντα χϊρο του 
λεβθτοςταςίου του νοςοκομείου και κατά τρόπο επιτρζποντα τθν ευχερι λειτουργία, τθν ςυντιρθςθ και 
τθν αποκατάςταςθ βλάβθσ. H ατμογεννιτρια κα πρζπει να είναι καταςκευαςμζνθ με τρόπο, ϊςτε θ πόρτα 
τθσ ατμογεννιτριασ να ανοίγει προσ κατεφκυνςθ, που δεν κα εμποδίηεται από τθν υπάρχουςα 
εγκατάςταςθ. Επιπλζον κα διακζτει κυρίδα ελζγχου παρακολοφκθςθσ του χϊρου καφςεωσ, κακϊσ επίςθσ  

Θ ατμογεννιτρια κα παραλθφκεί μετά από δοκιμαςτικι λειτουργία ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ τθσ ςτο 
τζλοσ τθσ οποίασ και εφόςον δεν υπάρχουν προβλιματα κα γίνει θ ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι τθσ. 
Ξε τθν παραλαβι τθσ κα παραδοκοφν ςτθν τεχνικι υπθρεςία του νοςοκομείου γραπτϊσ οι μετριςεισ των 
καυςαερίων τθσ, κακϊσ και όλα τα απαιτοφμενα ζγγραφα–ςχεδιαγράμματα. 

O ανάδοχοσ οφείλει να ςυμμορφϊνεται πλιρωσ με τισ υποδείξεισ τθσ Φεχνικισ Χπθρεςίασ. Θ ευκφνθ για 
τθν εγκατάςταςθ βαρφνει τον ανάδοχο.  
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12. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 45.000-50.000 BTU 

Φεχνικι Σεριγραφι- Γενικά 

Θ διαγωνιςτικι διαδικαςία αφορά τθν εφ’ άπαξ προμικεια και εγκατάςταςθ δεκατεςςάρων (14) ςυνολικά 
κλιματιςτικϊν μονάδων ψφξθσ –κζρμανςθσ, ζξι (6)  κα είναι τφπου καςζτασ οροφισ και  οκτϊ (8) τφπου 
ντουλάπασ, ςυμπεριλαμβανομζνου του ςυνόλου του εξοπλιςμοφ, των υλικϊν, των εξαρτθμάτων και 
πάςθσ φφςεωσ εργαςία, που απαιτείται για τθν παράδοςθ τουσ ςε πλιρθ λειτουργία. Θ όδευςθ των 
δικτφων, κακϊσ επίςθσ και οι κζςεισ εγκατάςταςθσ των ςυςκευϊν κλιματιςμοφ, κα πραγματοποιθκοφν ςε 
ςυμφωνία με τθν Φεχνικι Χπθρεςία.  

 

Σεριγραφι/Ϋαρακτθριςτικά κλιματιςτικϊν μονάδων  

1. Ειδικι διάταξθ αυτοματιςμοφ για τθν αυτόματθ εναλλαγι τθσ λειτουργίασ από κζρμανςθ ςε ψφξθ 
και αντίςτροφα.  

2. Τφκμιςθ πιζςεων μζςω ρφκμιςθσ ταχφτθτασ εξωτερικοφ ανεμιςτιρα με θλεκτρονικι διάταξθ.  
3. Νειτουργία ςε ακραίεσ ςυνκικεσ κερμοκραςίασ από –50C ζωσ + 350C.  
4. Επαναλειτουργία των μθχανθμάτων μετά από διακοπι και επαναφορά του θλεκτρικοφ ρεφματοσ.  
5. Υφςτθμα αυτοδιάγνωςθσ βλαβϊν.  Υυνεχισ λειτουργία επί 24ϊρου βάςεωσ. 
6. Σροςταςία ζναντι παγϊματοσ του εςωτερικοφ ςτοιχείου (Freeze up Protection) 
7. Σροςταςία τθσ λειτουργίασ του ςυμπιεςτι ζναντι ςυχνϊν διακοπϊν τθν θλεκτρικισ παροχισ. 
8. Θερμοςτάτθσ του χϊρου.  
9. Νειτουργία αφφγρανςθσ. 
10. Ϋαμθλι ςτάκμθ κορφβου λειτουργίασ εςωτερικϊν και εξωτερικϊν μονάδων. 
11. Ρικονομικι λειτουργία - ενεργειακι απόδοςθ Α . 
12. Υτοιχεία ςφνδεςθσ (καλϊδια–ςωλινεσ, μονωμζνουσ με ςυνκετικό υλικό κλειςτισ κυψζλθσ 

ενδεικτικοφ τφπου ARMAFLEX προςτατευμζνο με μονωτικι ταινία). 
13. Θ εξωτερικι μονάδα κα πρζπει να είναι κατάλλθλθ για υπαίκρια εγκατάςταςθ με αντιςκωριακι 

προςταςία και για δυςμενι καιρικζσ ςυνκικεσ. 
14. Οα φζρει αςφρματο τθλεχειριςτιριο με οκόνθ LCD, δυνατότθτα χρονικοφ προγραμματιςμοφ. 

 

 

 

Σεριγραφι /Εργαςίεσ εγκατάςταςθσ 

1. Θ προμικεια ςυμπεριλαμβάνει και τθν πλιρθ τοποκζτθςθ, ςφνδεςθ, μόνωςθ ςωλθνϊςεων, 
θλεκτροδότθςθ τθσ μονάδασ και παράδοςθ τουσ ςε πλιρθ λειτουργία, μαηί με κάκε υλικό ι 
μικροχλικό που απαιτείται για το ςκοπό αυτό.  

2. Θ θλεκτροδότθςθ τθσ μονάδασ περιλαμβάνει τθν πλιρθ ςφνδεςθ τθσ ςτο δίκτυο του 
Οοςοκομείου, ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ Φεχνικισ Χπθρεςίασ.  

3. Φα ςθμεία εγκατάςταςθσ των εςωτερικϊν και εξωτερικϊν μονάδων κα είναι τθσ απολφτου 
επιλογισ τθσ Φεχνικισ Χπθρεςίασ του Οοςοκομείου και κα ακολουκθκοφν πιςτά οι υποδείξεισ τθσ, 
αςχζτωσ του απαιτοφμενου μικουσ ςωλθνϊςεων, εντόσ πάντα των προβλεπόμενων ορίων από 
τον καταςκευαςτι των μθχανθμάτων.  

4. Θ διάταξθ και όδευςθ των ςωλθνϊςεων κα γίνει με τρόπο τεχνικά αποδεκτό. Θ μόνωςθ των 
ςωλθνϊςεων ψυκτικοφ υγροφ ςε όλο το μικοσ τουσ κα γίνει με χριςθ ελαςτικϊν ςωλινων τφπου 
Armaflex και τελικι επζνδυςθ με αυτοκόλλθτθ ταινία του ιδίου τφπου.  
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5. Ειδικότερα θ αποχζτευςθ ςυμπυκνωμάτων του κλιματιςτικοφ κα οδθγθκεί, και κα ςυνδεκεί μζςω 
κατάλλθλου πλαςτικοφ ςωλινα αποχζτευςθσ ςτον πλθςιζςτερο υποδοχζα του δικτφου 
αποχζτευςθσ του Φμιματοσ, ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ Φεχνικισ Χπθρεςίασ.  

6. Θ εξωτερικι μονάδα του κλιματιςτικοφ κα τοποκετθκεί εξωτερικά του κτιρίου ςε μεταλλικι βάςθ 
βαμμζνθ με αντιςκωριακι βαφι, ι ανοξείδωτθ και κα ςτθρίηεται ςτον τοίχο με ςτοιχεία ανάλογθσ 
αντοχισ με φορτίο που κα φζρει. 

7. Αποξιλωςθ, αποςφνδεςθ, και απομάκρυνςθ των υφιςτάμενων κλιματιςτικϊν μονάδων και 
μεταφορά τουσ ςε χϊρο εκτόσ του Οοςοκομείου, ο οποίοσ κα του υποδειχκεί από τθν Επιτροπι 
Σαραλαβισ.  

8. Αποκατάςταςθ ηθμιϊν τοιχοποιίασ και ψευδοροφϊν, όπου απαιτείται. 
9. Ρποιαδιποτε εργαςία κρικεί αναγκαία (και δεν περιγράφεται ςτθν παροφςα Σρόςκλθςθ), για τθν 

παράδοςθ των κλιματιςτικϊν μονάδων ςε πλιρθ και κανονικι λειτουργία. 
10. Για τθν αποχζτευςθ των ςυμπυκνωμάτων των εςωτερικϊν κλιματιςτικϊν μονάδων, με μζριμνα 

του Αναδόχου, κα καταςκευαςτεί νζο δίκτυο αποχζτευςθσ ςυμπυκνωμάτων μονωμζνο, το οποίο 
κα ςυνδζει κάκε εςωτερικι μονάδα με τθ πλθςιζςτερθ ςτιλθ αποχζτευςθσ. Φο ςθμείο ςφνδεςθσ 
με το δίκτυο αποχζτευςθσ του Οοςοκομείου κα υποδειχκεί από τθν Φεχνικι Χπθρεςία. 

11. Φο δίκτυο θλεκτρολογικισ εγκατάςταςθσ περιλαμβάνει τθν προμικεια όλων των υλικϊν, που 
απαιτοφνται, τθν τοποκζτθςθ των καλωδίων τθν επιμζλεια τθσ όδευςθσ του δικτφου, κακϊσ και τθ 
ςφνδεςθ τθσ εξωτερικισ, των εςωτερικϊν μονάδων και τθ ςφνδεςθ ςτον πίνακα παροχισ. Θ 
θλεκτρολογικι εγκατάςταςθ κα πραγματοποιθκεί ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ του 
καταςκευαςτι και πάντα ςε ςυμμόρφωςθ με τον ΕΝΡΦ HD 384. Ρι εςωτερικζσ κλιματιςτικζσ 
μονάδεσ, που κα αντικαταςτιςουν παλαιότερα μθχανιματα, κα τροφοδοτθκοφν με τθν ίδια 
παροχι. Μακικον του Αναδόχου είναι θ αποςφνδεςθ (θλεκτρολογικά) του παλαιοφ μθχανιματοσ 
και θ ςφνδεςθ του νζου. Υε περίπτωςθ, που δεν επαρκοφν οι υφιςτάμενεσ καλωδιϊςεισ, ο 
Ανάδοχοσ οφείλει να κάνει νζα θλεκτρολογικι εγκατάςταςθ μζχρι τον πίνακα παροχισ, που κα 
του υποδειχκεί από τθν Φεχνικι Χπθρεςία (ο τφποσ του καλωδίου πρζπει να ςυνάδει με τθν ιςχφ 
του μθχανιματοσ). Ρ Ανάδοχοσ οφείλει, ςε περίπτωςθ που απαιτείται, να προβεί ςε αλλαγζσ 
εντόσ του πίνακα, (όπωσ: προςκικθ νζου διακοπτικοφ υλικοφ, αλλαγι καλωδίωςθσ κλπ), με δικι 
του επιβάρυνςθ. Επίςθσ, οφείλει να προβεί ςε πλιρθ ςιμανςθ των διακοπτϊν – αςφαλειϊν του 
πίνακα, ςε αντιςτοιχία με τισ κλιματιςτικζσ μονάδεσ, και πάντα ςε ςυνεννόθςθ με τθν Φεχνικι 
Χπθρεςία. Θ διζλευςθ των καλωδίων κα πραγματοποιθκεί εντόσ πλαςτικοφ θλεκτρολογικοφ 
καναλιοφ. 

 

 

13. ΥΡΕΘΧΟΤΟΜΟΓΑΦΟΣ ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΚΘΣ ΧΘΣΘΣ 

 

Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ 

ΓΕΝΙΚΑ – ΒΑΣΙΚΘ ΣΥΝΘΕΣΘ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ 

 Υφςτθμα τροχιλατθσ υπερθχοτομογραφίασ, τθσ 
πλζον ςφγχρονθσ τεχνολογίασ, με εργονομικισ 
ςχεδίαςθσ τροχιλατθ βάςθ κατάλλθλο για 
καρδιολογικζσ και αγγειολογικζσ εξετάςεισ 
αποτελοφμενο από: 

 

 

 

 

  Βαςικι μονάδα, με τισ αναλυτικζσ απαιτοφμενεσ 
τεχνικζσ προδιαγραφζσ που αναλφονται παρακάτω. 
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 Θχοβόλο κεφαλι PhasedArray, ευρζωσ φάςματοσ 
ςυχνοτιτων 1.5 – 4.5 MHz, (μονοφ κρυςτάλλου ι 
άλλθσ ςφγχρονθσ τεχνολογίασ και μεγαλφτερο 
εφροσ κα αξιολογθκεί κετικά), μονοφ κρυςτάλλου ι 
άλλθσ ςφγχρονθσ τεχνολογίασ κατάλλθλθ για 
καρδιολογικζσ εξετάςεισ. 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΑΙ 

 Θχοβόλο κεφαλι PhasedArray, ευρζωσ φάςματοσ 
ςυχνοτιτων 5-10 MHz, (μονοφ κρυςτάλλου ι άλλθσ 
ςφγχρονθσ τεχνολογίασ και μεγαλφτερο εφροσ κα 
αξιολογθκεί κετικά), κατάλλθλθ για παιδιατρικζσ 
καρδιολογικζσ εξετάςεισ 

 Θχοβόλο κεφαλι LinearArray, ευρζωσ φάςματοσ 
ςυχνοτιτων 3-10MHz (μεγαλφτερο εφροσ κα 
αξιολογθκεί κετικά), κατάλλθλθ για αγγειολογικζσ 
εξετάςεισ. 

 Θχοβόλο κεφαλι διοιςοφάγειο ενθλίκων, ευρζωσ 
φάςματοσ ςυχνοτιτων 3-7MHz (μεγαλφτερο εφροσ 
κα αξιολογθκεί κετικά) 

 Αςπρόμαυρο κερμικό εκτυπωτι videoprinter 

 Ζγχρωμο laserprinter εκτφπωςθσ ςε χαρτί Α4 

1. ΨΘΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΜΟΦΩΤΘΣ ΔΕΣΜΘΣ 

1.1 άθφιακόσ διαμορφωτισ δζςμθσ 
(Digitalbeamformer). Οα διακζτει τουλάχιςτον 
1.000.000 κανάλια επεξεργαςίασ. 

Οα περιγραφεί αναλυτικά θ 
τεχνολογία προσ αξιολόγθςθ. 

2. ΤΥΡΟΙ ΘΧΟΒΟΛΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ 

2.1 Θχοβόλεσ κεφαλζσ ευρζωσ φάςματοσ ςυχνοτιτων, 
με μεγάλο ςυνολικά εφροσ 

ΟΑΙ, από 1,5 MHz ζωσ 18 MHz 
τουλάχιςτον  

2.2 Θχοβόλεσ κεφαλζσ Phased Array ΟΑΙ, από 1,5 MHz ζωσ 10 MHz 

2.3 Θχοβόλεσ κεφαλζσ Convex/microconvexArray ΟΑΙ, από 1,5 MHz ζωσ 10MHz 

2.4 Θχοβόλεσ κεφαλζσ LinearArray ΟΑΙ, από 3 MHz ζωσ 18 MHz 

2.5 Θχοβόλοσ κεφαλι διοιςοφάγειοσ ανθλίκων ΟΑΙ, από 4 MHz ζωσ 8 MHz 

2.6 Άλλεσ θχοβόλεσ κεφαλζσ ΟΑΙ. Οα αναφερκοφν και να 
προςφερκοφν προσ επιλογι όλεσ 
οι διακζςιμεσ κεφαλζσ του 
ςυςτιματοσ  

3. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΡΕΙΚΟΝΙΣΘΣ 

3.1 B-Mode NAI 

3.2 M-Mode& Anatomical M-Mode NAI 

3.3 Color Doppler (CFM) ΟΑΙ 

3.4 Power Doppler/Energy Doppler/Color Angio NAI 
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3.5 Υυχνότθτα/ταχφτθτα του Doppler ΟΑΙ. Οα ρυκμίηεται και να 
απεικονίηεται ςτθν οκόνθ. 

3.6 Σαλμικό (PW) και υψθλά παλμικό (HPRF) 
φαςματικό Doppler 

NAI 

3.7 Triplex Mode (ταυτόχρονθ απεικόνιςθ, ςε 
πραγματικό χρόνο, εικόνασ B-Mode, παλμικοφ 
Doppler και ζγχρωμου Doppler) 

ΟΑΙ. Οα περιγραφεί αναλυτικά 

3.8 Ϊαςματικό Ιςτικό Doppler και Ζγχρωμο Iςτικό 
Doppler 

ΟΑΙ. Οα περιγραφεί αναλυτικά 

3.9 Φραπεηοειδισ απεικόνιςθ ΟΑΙ. Οα περιγραφεί αναλυτικά 

3.10 Σανοραμικι απεικόνιςθ ΟΑΙ. Οα περιγραφεί αναλυτικά 

3.11 Απεικόνιςθ 2θσ αρμονικισ ςυχνότθτασ από τουσ 
ιςτοφσ (TissueDopplerImaging) 

ΟΑΙ. Οα περιγραφεί αναλυτικά 

3.12 Φαυτόχρονθ απεικόνιςθ ςτθν οκόνθ μιασ εξζταςθσ 
πραγματικοφ χρόνου δίπλα-δίπλα ςτθν ίδια οκόνθ 
με παλαιότερθ εξζταςθ του ίδιου αςκενοφσ για 
ςφγκριςθ και διαφορικι διάγνωςθ.  

ΟΑΙ. Οα περιγραφεί αναλυτικά 

3.13 Σροθγμζνθ τεχνικι απεικόνιςθσ τθσ αιματικισ ροισ 
για καλφτερθ αξιολόγθςθ των μικρό και μακρό 
αγγειακϊν δομϊν, χωρίσ τθν ζγχυςθ ςκιαγραφικϊν 
μζςων, για ανίχνευςθ των αγγειϊςεων περιοχϊν 
φποπτων για κακοικεια, κρομβϊςεων, αγγειακϊν 
ςτενϊςεων, φλεγμονϊν κλπ. 

ΟΑΙ. Οα περιγραφεί αναλυτικά 

4. ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΑ – ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ 

4.1 Οα διακζτει ςφγχρονθ υπερθχοτομογραφικι 

τεχνολογία δθμιουργίασ εικόνασ με τθ ςυλλογι 
μεγάλου αρικμοφ διαγνωςτικϊν πλθροφοριϊν από 
διαφορετικζσ οπτικζσ γωνίεσ ςάρωςθσ, για επίτευξθ 
εικόνων υψθλισ διακριτικισ ικανότθτασ. 

ΟΑΙ. Οα αναφερκοφν οι κεφαλζσ 
και οι τεχνικζσ απεικόνιςθσ με τισ 
οποίεσ λειτουργεί και πωσ 
ενεργοποιείται θ τεχνικι. 

4.2 Οα διακζτει τεχνικι επεξεργαςίασ εικόνασ ςε 
επίπεδο pixel για τθ μείωςθ του κορφβου και 
βελτίωςθ τθσ ορατότθτασ και τθσ υφισ ιςτικϊν 
μοτίβων και αφξθςθ τθσ ευκρίνειάσ τουσ. 

ΟΑΙ. Οα αναφερκοφν οι κεφαλζσ 
και οι τεχνικζσ απεικόνιςθσ με τισ 
οποίεσ λειτουργεί και πωσ 
ενεργοποιείται θ τεχνικι. 

4.3 Οα διακζτει αυτόματθ βελτιςτοποίθςθ του 2D και 
του φαςματικοφ Doppler με το πάτθμα ενόσ 
πλικτρου από τον χειριςτι. 

ΟΑΙ. Οα περιγραφεί αναλυτικά 

4.4 Οα διακζτει δυνατότθτα επεξεργαςίασ εικόνων 
μετά τθν λιψθ (post processing). 

ΟΑΙ. Οα περιγραφεί αναλυτικά 

4.5 Ενςωματωμζνθ κινθματογραφικι μνιμθ 
αςπρόμαυρων και ζγχρωμων εικόνων. 

ΟΑΙ. Οα περιγραφεί αναλυτικά 

4.6 άθφιακι μιτρα απεικόνιςθσ ΟΑΙ. Οα περιγραφεί αναλυτικά 
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4.7 Επίπεδα διαβάκμιςθσ του γκρι Οα αναφερκοφν προσ αξιολόγθςθ 

4.8 Τυκμόσ ανανζωςθσ εικόνασ (framerate) ≥ 1.900 f/sec 

4.9 Βάκοσ ςάρωςθσ ≥ 38cm 

4.10 Δυναμικό εφροσ (dynamic range) ≥ 280 f/sec 

4.11 Υφγχρονο ςφςτθμα μεγζκυνςθσ (zoom) 
πραγματικοφ χρόνου 

ΟΑΙ. Οα περιγραφεί αναλυτικά 

4.12 άθφιακά ηωνοπερατά φίλτρα μεγάλου εφρουσ 
ςυχνοτιτων, για αποκοπι των χρωματικϊν 
παραςίτων που οφείλονται ςτθν κίνθςθ των ιςτϊν 
(πχ αναπνοι αςκενοφσ, ταχυπαλμίεσ κλπ) 

ΟΑΙ. Οα περιγραφεί αναλυτικά 

4.13 Ζγχρωμθ LED ι LED/LCD οκόνθ με δυνατότθτα 
περιςτροφισ, κλίςθσ και μετακίνθςθσ αναρτθμζνθ 
ςε βραχίονα. 

≥21’’ 

 

 

4.14 Μονςόλα χειριςμοφ με δυνατότθτα αυξομείωςθσ 
φψουσ, περιςτροφισ και ενςωματωμζνθ οκόνθ 
αφισ 

ΟΑΙ 

4.15 Ενεργζσ κφρεσ για ταυτόχρονθ ςφνδεςθ κεφαλϊν ≥ 4 

4.16 Δυνατότθτα λειτουργίασ με ενςωματωμζνθ 
μπαταρία για εφκολθ μετακίνθςθ 

ΟΑΙ. Οα περιγραφεί αναλυτικά 

4.16 Δυνατότθτα διαχωριςμοφ τθσ οκόνθσ ΟΑΙ. Οα περιγραφεί αναλυτικά 

4.17 Φεχνικι αυτόματθσ, ςυνεχοφσ και ςε πραγματικό 
χρόνο πλανθμζτρθςθσ τθσ κυματομορφισ του 
φαςματικοφ Doppler και υπολογιςμοφ 
αιμοδυναμικϊν παραμζτρων. 

ΟΑΙ. Οα περιγραφεί αναλυτικά 

4.18 Σολλαπλά ηεφγθ μετριςεων (caliper) ≥8 

 

4.19 Υθμεία εςτίαςθσ (focuspoints) ι ηϊνεσ εςτίαςθσ 
(focalzones) 

≥8 

 Αναβακμιςιμότθτα ςε hardware & software ΟΑΙ. Οα περιγραφεί αναλυτικά 

5. ΣΥΣΤΘΜΑ ΑΧΕΙΟΘΕΤΘΣΘΣ ΕΙΚΟΝΩΝ 

5.1 Ξονάδα ςκλθροφ δίςκου τουλάχιςτον 500GB NAI 

5.2 Ενςωματωμζνθ κινθματογραφικι μνιμθ εγχρϊμων 
ι αςπρόμαυρων εικόνων, κακϊσ και μνιμθ 
κυματομορφϊν Doppler. 

NAI 

5.3 Ρδθγόσ CD/DVD NAI 

5.4 Θφρεσ USB ΟΑΙ 

5.6 Οα ςυνοδεφεται από εξωτερικό λογιςμικό ΟΑΙ. Οα περιγραφεί αναλυτικά 
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διαχείριςθσ αςκενϊν 

5.7 Νειτουργικό ςφςτθμα Windows 10 για αςφαλι 
διαςφνδεςθ ςε δίκτυο και ςφνδεςθ εξωτερικϊν 
ςυςκευϊν (Windowsprinterinkjet / Laser) 

ΟΑΙ 

6. ΣΥΣΤΘΜΑ ΕΚΤΥΡΩΣΘΣ 

6.1 Αςπρόμαυρο καταγραφικό κερμικισ εκτφπωςθσ ΟΑΙ 

6.2 Ζγχρωμο laser printer εκτφπωςθσ ςε χαρτί Α4 ΟΑΙ 

7. ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΡΑΚΕΤΑ ΕΦΑΜΟΓΩΝ (ότι δεν είναι προσ επιλογι, περιλαμβάνεται ςτθ βαςικι 
ςφνκεςθ) 

7.1 Νογιςμικό καρδιολογικϊν εφαρμογϊν με πλιρεισ 
μετριςεισ και αναφορζσ 

ΟΑΙ. Οα περιγραφεί αναλυτικά 

7.2 Νογιςμικό αγγειολογικϊν εφαρμογϊν με πλιρεισ 
μετριςεισ και αναφορζσ 

ΟΑΙ. Οα περιγραφεί αναλυτικά 

7.3 Άλλα πακζτα εφαρμογϊν ΟΑΙ. Οα αναφερκοφν προσ 
αξιολόγθςθ όλα τα διακζςιμα 
πακζτα κλινικϊν εφαρμογϊν και 
να προςφερκοφν προσ επιλογι. 

7.4 Νογιςμικό αυτόματου υπολογιςμοφ του κλάςματοσ 
εξϊκθςθσ (AutoEF) 

ΟΑΙ. Οα περιγραφεί αναλυτικά 

7.5 Νογιςμικό χριςθσ ςκιαγραφικϊν (CEUS) ΟΑΙ. Οα περιγραφεί αναλυτικά  

7.6 Επιπλζον λογιςμικά καρδιολογικισ-αγγειολογικισ 
χριςθσ, όπωσ Strain 2D, Stress-Echo, AutoIMT. 

ΟΑΙ. Οα περιγραφοφν αναλυτικά 

7.7 Άλλεσ εφαρμογζσ και ςφγχρονεσ τεχνολογίεσ  ΟΑΙ. Οα περιγραφοφν αναλυτικά 
προςφερκοφν προσ επιλογι 

όλεσ οι διακζςιμεσ εφαρμογζσ και 

ςφγχρονεσ τεχνολογίεσ. 

8. ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΘΤΑ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ 

8.1 Σλιρεσ DICOM 3.0 ΟΑΙ 

8.2 Δυνατότθτα αςφρματθσ ςφνδεςθσ wi-fi ι bluetooth NAI 

8.3 Δυνατότθτα διάγνωςθσ και αντιμετϊπιςθσ βλαβϊν 
από απόςταςθ – RemoteService 

NAI 

 

 

14. ΤΕΣΤ ΚΟΡΩΣΕΩΣ  
 
ΞΡΟΑΔΑ άΘΪΙΡΣΡΙΘΥΘΥ ΦΡΧ ΥΘΞΑΦΡΥ 

1. Φο ςφςτθμα να αποτελείται από ειδικι μονάδα ψθφιοποίθςθσ του ςιματοσ, θ οποία να λαμβάνει 
και να καταγράφει και τισ 12 απαγωγζσ. Οα ζχει ενςφρματθ ςφνδεςθ με το υπόλοιπο ςφςτθμα για 
τθν αποφυγι φπαρξθσ παραςίτων, που κα επθρεάηουν τθ ςυνολικι ποιότθτα τθσ καταγραφισ κατά 
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τθ διάρκεια τθσ εξζταςθσ. Οα υπάρχει θ δυνατότθτα μελλοντικισ του αναβάκμιςθσ, ζωσ και 15 
απαγωγζσ. 

2. Οα διακζτει ειδικι μονάδα ψθφιοποίθςθσ του ςιματοσ πάνω ςτον αςκενι με ρυκμό 
δειγματολθψίασ 14.000 samples/sec/channel, για τθν όςο το δυνατόν απαλλαγμζνθ από παράςιτα 
καταγραφι. Οα περιλαμβάνει δυνατότθτα λιψθσ καταγραφισ και του καρδιογραφιματοσ 
θρεμίασ. 

3. Οα διακζτει ειδικό αλγόρικμο για τθν απόρριψθ του αναπνευςτικοφ παραςίτου και του μυϊκοφ 
τρόμου. Οα αναλυκεί. 

4. Οα διακζτει αξιόπιςτο αλγόρικμο εξαγωγισ του μζςου όρου QRS.  Οα αναλυκεί. 
5. Οα διακζτει απαραίτθτα ειδικό αλγόρικμο αυτόματθσ ανίχνευςθσ αρρυκμιϊν,  τισ οποίεσ να 

εμφανίηει ςε ξεχωριςτό παράκυρο ςτθν οκόνθ, για καλφτερθ ενθμζρωςθ του χειριςτι. 
6. Οα αποκθκεφει όλθ τθν εξζταςθ τθσ δοκιμαςίασ κόπωςθσ, beattobeat (full disclosure), για τθν 

αξιολόγθςθ αυτισ και μετά το πζρασ τθσ εξζταςθσ.  
7. Ρ χειριςτισ να ζχει απαραίτθτα δυνατότθτα ρφκμιςθσ όλων των ςθμείων προςδιοριςμοφ ςτο ST  

(του ΙΥΡΘΝΕΜΦΤΙΜΡΧ,  του ΥΘΞΕΙΡΧ J, του ΥΘΞΕΙΡΧ  J + X ). 
8. Ματά τθ διάρκεια τθσ εξζταςθσ, ο χριςτθσ να μπορεί να ανακαλζςει τα τελευταία 10 

δευτερόλεπτα, ςε περίπτωςθ ςθμαντικοφ ευριματοσ, που κα ζπρεπε να αξιολογθκεί άμεςα. 
9. Οα υπάρχει δυνατότθτα διαμόρφωςθσ από το χειριςτι των ςτοιχείων, που κα παρουςιάηονται 

ςτθν οκόνθ. Οα μπορεί να απεικονίηει και τισ 12 απαγωγζσ ςε διάφορουσ τφπουσ (3, 6, 12) και κατά 
προτίμθςθ 6 απαγωγζσ ρυκμοφ ταυτόχρονα. Οα απεικονίηεται ο καρδιακόσ ρυκμόσ,  θ πίεςθ,   
trends, κακϊσ και άλλα ςτοιχεία ςχετικά με τθν διενζργεια τθσ εξζταςθσ. 

10. Υτθν τελικι ζκκεςθ – αναφορά να υπάρχουν διαγράμματα (trends) αλλαγισ του  ST,  του 
καρδιακοφ ρυκμοφ, του ST ςε ςυνάρτθςθ με τον καρδιακό ρυκμό, του ζργου που καταναλϊκθκε 
(METS), τθσ αρτθριακισ πίεςθσ, trend του Jpointκ.λπ. Θ τελικι ζκκεςθ να είναι πλιρωσ 
παραμετροποιθμζνθ ςτα Ελλθνικά με βάςθ τισ ανάγκεσ του χριςτθ. 

11. Φο ςφςτθμα να πραγματοποιεί και να καταγράφει μετριςεισ του διαςτιματοσ ST, που να 
περιλαμβάνουν οπωςδιποτε:  ST amplitude, ST slope, ST index, ST integral, ST/HR slope. 

12. Ξετά το τζλοσ του τεςτ, να μποροφν να ανακλθκοφν από το ςκλθρό δίςκο όλα τα ςτοιχεία του 
αςκενοφσ, κακϊσ και το ΘΜΓ για επανεξζταςθ ι νζα ανάλυςθ του ST, με νζα ςθμεία μετριςεωσ. Ρ 
χριςτθσ να ζχει δυνατότθτα ανάκλθςθσ τθσ προθγοφμενθσ εξζταςθσ του ιδίου αςκενοφσ, προσ 
ςφγκριςθ. 

13. Ρ χειριςτισ να μπορεί να ειςάγει ςχόλια ςε οποιαδιποτε χρονικι ςτιγμι κατά τθ διάρκεια τθσ 
εξζταςθσ. 

14. Οα διακζτει δυνατότθτα αποκικευςθσ των εξετάςεων ςε εξωτερικό μζςο. 
15. Οα διακζτει, ςτθ βαςικι ςφνκεςθ, λογιςμικό εξαγωγισ τθσ τελικισ αναφοράσ ςε μορφι PDF. 
16. Οα διακζτει, ςτθ βαςικι ςφνκεςθ  

α)Νογιςμικό υπολογιςμοφ τθσ ςτεφανιαίασ νόςου και των παραγόντων κινδφνου εγκεφαλικοφ 
επειςοδίου. 
β) Νογιςμικό για τθν ταυτοποίθςθ τθσ νόςου ςτεφανιαίασ αρτθρίασ και πρόβλεψθ τθσ οξείασ 
μυοκαρδιακισ απόφραξθσ. 
γ)  Νογιςμικό αυτόματθσ διάγνωςθσ τθσ εξζταςθσ δοκιμαςίασ κόπωςθσ. 

17. Οα υπάρχει θ δυνατότθτα μελλοντικισ αναβάκμιςθσ του ςυςτιματοσ με τα εξισ παρακάτω:  
α) Νογιςμικό ανάλυςθσ των T-waveAlternans, για τθν αξιολόγθςθ τθσ πικανότθτασ εμφάνιςθσ 
αιφνιδίου κανάτου του αςκενοφσ. 
β) Οα ζχει τθ δυνατότθτα αποςτολισ των δεδομζνων τθσ δοκιμαςίασ κόπωςθσ, ςε μορφι DICOM, 
και εξαγωγισ τθσ τελικισ αναφοράσ ςε μορφι Word/XML. 
γ) Οα δφναται να ςυνδεκεί ςε κοινό ψθφιακό δίκτυο ETHERNET, με ςφςτθμα διαχείριςθσ 
καρδιολογικϊν δεδομζνων, ϊςτε να υπάρχει θ δυνατότθτα αποςτολισ και μόνιμθσ αποκικευςθσ 
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ςε αυτό των τεςτ κόπωςθσ, για τθ δθμιουργία ενόσ μόνιμου θλεκτρονικοφ φακζλου καρδιολογικϊν 
δεδομζνων του αςκενοφσ. 

18. Οα διακζτει κερμικό καταγραφικό, ςτο οποίο να καταγράφονται, κατά τθ διάρκεια τθσ δοκιμαςίασ, 
3,6,12 απαγωγζσ, μζςοι όροι (medians) απαγωγζσ,  τα median complexes, ςε κάκε απαγωγι και για 
κάκε φάςθ του test, τα trends. Επιπλζον να εκτυπϊνονται και οι τελικζσ αναφορζσ (final reports). 

19. Οα φζρεται πάνω ςε τροχιλατο του ιδίου καταςκευαςτικοφ οίκου και να διακζτει ειδικό 
αδιάβροχο πλθκτρολόγιο  και ποντίκι, με το οποίο ο χειριςτισ να μπορεί να γράψει τα ςτοιχεία του 
αςκενοφσ και ςχόλια.  Οα διακζτει υπολογιςτι τελευταίασ τεχνολογίασ, που να λειτουργεί ςε 
περιβάλλον Windows κακϊσ επίςθσ  και  επίπεδθ TFT οκόνθ 21” τουλάχιςτον,  υψθλισ ανάλυςθσ, 
ϊςτε ο χειριςτισ να μπορεί να παρακολουκεί άνετα τα αναγραφόμενα ςτοιχεία. 

20.  Οα ςυνεργάηεται με τα παρακάτω: 
 
ΜΧΝΙΡΞΕΟΡΥ ΦΑΣΘΦΑΥ 

1. Μυλιόμενοσ τάπθτασ  του ιδίου καταςκευαςτικοφ οίκου  για τθν εκτζλεςθ 
δοκιμαςίασ κόπωςθσ. 

2. Οα μπορεί να δεχτεί αςκενείσ, ζωσ 220kg, τουλάχιςτον. 
3. Οα ζχει μοτζρ 4Hp για μακροχρόνια αντοχι και ανοχι, ςε ςυνκικεσ βαριάσ 

νοςοκομειακισ χριςθσ. 
4. Οα ζχει ρφκμιςθ τθσ ταχφτθτασ από 0.5 ζωσ 24 km/h και κλίςθσ από 0-25%. 
5. Οα ζχει μπουτόν άμεςθσ ακινθτοποίθςθσ του τάπθτα. Οα φζρει μπροςτινά και 

πλαϊνά προςτατευτικά για τθ μζγιςτθ αςφάλεια του αςκενοφσ. 

6. Θ ωφζλιμθ επιφάνεια χριςθσ του τάπθτα να είναι τουλάχιςτο 56x160cm. 
7. Οα ζχει αυτόματο calibration για τον ζλεγχο τθσ ταχφτθτασ και τθσ κλίςθσ. 

 

ΧΣΦΙΡ ΕΤΓΡΞΕΦΤΙΜΡ ΣΡΔΘΝΑΦΡ ΓΙΑ ΕΜΦΕΝΕΥΘ ΔΧΟΑΞΙΜΘΥ ΧΣΕΤΘΫΡΓΤΑΪΙΑΥ ΕΝΕΓΫΡΞΕΟΡ ΑΣΡ 
ΝΡΓΙΥΞΙΜΡ ΜΡΣέΥΕέΥ  

1. Φο ηθτοφμενο φπτιο εργομετρικό ποδιλατο να είναι του ιδίου καταςκευαςτικοφ οίκου με το 
υπόλοιπο ςφςτθμα και  να ζχει τα εξισ χαρακτθριςτικά: 

2. Ξεταλλικόσ ςκελετόσ με βάςθ βαρζωσ τφπου ορκογωνικισ διατομισ με διάταξθ αντιςτιριξθσ και 
αποφυγισ ανατροπισ. 

3. Οα διακζτει προςαρμοηόμενα πλευρικά ςτθρίγματα (μζςθσ, ϊμου, κεφαλισ) για μεγαλφτερθ 
άνεςθ του αςκενι, κακϊσ και αποςπϊμενθ κυρίδα προςπζλαςθσ του θχοβολζα ςτθν περιοχι 
εξεταςτικοφ ενδιαφζροντοσ. Οα διακζτει αποςπϊμενεσ προεκτάςεισ-εξαρτιματα ανάπαυςθσ 
ποδιϊν, ϊςτε να χρθςιμοποιείται ςαν κλίνθ ςε περιπτϊςεισ ανάγκθσ. 

4. Φουλάχιςτον 4 ενςωματωμζνα πρωτόκολλα και δυνατότθτα δθμιουργίασ πρωτοκόλλων του 
χριςτθ. 

5. Αντοχι ςε βάροσ αςκενοφσ ζωσ 130 Kg. 
6. Θλεκτρικι ρφκμιςθ φψουσ κζςεωσ αςκενοφσ, για αςκενείσ φψουσ ζωσ και 2 μζτρα. 
7. Αυτόνομθ χειροκίνθτθ ρφκμιςθ κεφαλισ. 
8. Θλεκτρικι ρφκμιςθ οριηόντιασ κλίςθσ: 00 – 450 
9. Θλεκτρικι ρφκμιςθ πλευρικισ κλίςθσ: 00 – 450 
10. Ξνιμθ αποκικευςθσ 3 διαφορετικϊν κζςεων. 
11. Διαςτάςεισ 120 x 260 cm περίπου 
12. Ξεταλλικά πετάλια. 
13. Οα περιλαμβάνει ςτακερζσ βοθκθτικζσ βάςεισ ςτιριξθσ ποδιϊν και από τισ δφο πλευρζσ κακϊσ, 

και ηϊνθ αςφαλείασ, για θλικιωμζνουσ και άτομα με περιοριςμζνθ κινθτικι ικανότθτα.  
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14. Ξζτρθςθ αναίμακτθσ πίεςθσ χειροκίνθτα και αυτόματα, με ενςωμάτωςθ των μετριςεων ςτθν 
τελικι αναφορά του.  

15. Οα διακζτει αποςπϊμενο πλθκτρολόγιο με οκόνθ LCD για τθν απεικόνιςθ των παραμζτρων, και 
τον ζλεγχο του πρωτοκόλλου κατά τθ διάρκεια τθσ υπερθχογραφικισ εξζταςθσ, κακϊσ και 
ανεξάρτθτθ οπτικι ζνδειξθ ςτροφϊν/λεπτό για τον αςκενι. Φο πλθκτρολόγιο να μπορεί να 
τοποκετθκεί πλθςίον του υπεριχου για διευκόλυνςθ του Ιατροφ.  

16. Οα διακζτει λογιςμικό διενζργειασ δοκιμαςίασ κόπωςθσ του ιδίου καταςκευαςτικοφ οίκου με το 
εργόμετρο, ϊςτε πιςτοποιθμζνα να εξαςφαλίηεται θ ακρίβεια του αποτελζςματοσ τθσ εξζταςθσ. 
Φο λογιςμικό πζραν του ελζγχου του πρωτοκόλλου διενζργειασ εξζταςθσ κα πρζπει να 
παρακολουκεί το θλεκτροκαρδιογράφθμα του αςκενοφσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια αυτισ, μζςω 
ειδικισ μονάδασ ψθφιοποίθςθσ του ςιματοσ με ρυκμό δειγματολθψίασ 14.000 
samples/sec/channel τουλάχιςτον μζςω 10πολικοφ καλωδίου, για τθν όςο το δυνατόν 
απαλλαγμζνθ από παράςιτα καταγραφι, κακϊσ και αποκικευςθ τυχόν αρρυκμιϊν για μετζπειτα 
ανάκλθςθ. Οα περιλαμβάνει ςτθν τελικι αναφορά πίνακα, που να καταγράφονται θ φάςθ, 
χρονικι διάρκεια κάκε ςταδίου, το φορτίο (watt), τα METS, τθν μζτρθςθ αναίμακτθσ πίεςθσ, ο 
καρδιακόσ ρυκμόσ και το ST, κακϊσ και ςχόλια ανά ςτάδιο. Εξαγωγι αναφοράσ ςε μορφι PDF. Οα 
αναφερκοφν αναλυτικά τα χαρακτθριςτικά του ςυςτιματοσ. 

17. Οα διακζτει ςυγχρονιςμό τθσ εξζταςθσ με τον υπζρθχο μζςω του ΘΜΓ, ϊςτε να μθν απαιτείται θ 
ςφνδεςθ επιπλζον απαγωγϊν ΘΜΓφθματοσ. Οα ςυμπεριλαμβάνονται τα απαραίτθτα καλϊδια και 
ότι άλλο απαιτείται για τθ διαςφνδεςθ των ςυςτθμάτων.  

 

 

15. ΚΕΝΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕ ΕΞΙ ΜΟΝΙΤΟ 

Α. ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΚΕΝΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 

1. Οα είναι ςφςτθμα ςφγχρονθσ τεχνολογίασ, με τουλάχιςτον τετραπφρθνο (quad Core) 
μικροεπεξεργαςτι, με τθ μζγιςτθ ςυμβατότθτα ςε δίκτυα υπολογιςτϊν και πλθροφοριακϊν 
ςυςτθμάτων.    

2. Οα διακζτει ελλθνικό μενοφ.  
3. Οα διακζτει ςκλθρό δίςκο για αποκικευςθ  των δεδομζνων τουλάχιςτον  500GB. 
4. Οα διακζτει μνιμθ RAM τουλάχιςτον 4 Gbyte και κφρεσ USB. 
5. Οα διακζτει πλθκτρολόγιο και ποντίκι. 
6. Οα μπορεί να ςυνδεκεί με ζωσ και τα τριπλάςια μόνιτορ αςκενοφσ.  
7. Οα διακζτει κατάλλθλο εξοπλιςμό και να ςυνδεκεί με το υπάρχον ςφςτθμα και  ςυςκευζσ 

τθλεμετρίασ.  
8. Οα διακζτει δφο (2) ζγχρωμεσ οκόνεσ TFT υψθλισ ευκρίνειασ, επίπεδεσ μεγζκουσ 24ϋϋ και να  

απεικονίηει τα δεδομζνα των αςκενϊν από τα ςυνδεδεμζνα μόνιτορ. 
9. Οα διακζτει αμφίδρομθ επικοινωνία με τα παρακλίνια μόνιτορ μζςω δικτφου ETHERNET, ζτςι ϊςτε να 

πραγματοποιείται θ διενζργεια οριςμζνων λειτουργιϊν των μόνιτορ από τον Μεντρικό ςτακμό.  
10. Οα ζχει τθ δυνατότθτα δικτφωςθσ με άλλουσ απομακρυςμζνουσ κεντρικοφσ ςτακμοφσ του ίδιου οίκου. 
11. Οα απεικονίηει τουλάχιςτον οκτϊ (8) κυματομορφζσ ανά αςκενι και τισ ψθφιακζσ τιμζσ των 

μετροφμενων παραμζτρων για όλουσ τουσ αςκενείσ ταυτόχρονα. Επιπροςκζτωσ, να απεικονίηονται οι 
ςυναγερμοί των παρακλίνιων monitors. 

12. Οα απεικονίηει μεγάλα ψθφία αντί των κυματομορφϊν και ο χριςτθσ να κάνει επιλογι και αλλαγι των 
χρωμάτων των διαφόρων παραμζτρων.  

13. Οα απεικονίηει όλεσ τισ κυματομορφζσ και ψθφιακζσ τιμζσ ενόσ αςκενοφσ χωρίσ να επικαλφπτονται τα 
ΘΜΓραφιματα των υπολοίπων.  

14. Οα αποκθκεφει για τουλάχιςτον 140 ϊρεσ όλων των κυματομορφϊν (Full Disclosure). 
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15. Οα αποκθκεφει και να διακζτει ανάκλθςθ δεδομζνων παραμζτρων (trends) ςε γραφικι μορφι, κακϊσ 
και ςε πίνακεσ, μετριςεων NIBP, περιςτατικϊν ςυναγερμοφ με τισ αντίςτοιχεσ κυματομορφζσ 
60δευτ/των πριν και μετά το περιςτατικό. 

16. Οα αποκθκεφει και να διακζτει ανάκλθςθ αποτελεςμάτων ανάλυςθσ 12κάναλου ΘΜΓ και 60 ωρϊν 
ανάλυςθσ του ST διαςτιματοσ. 

17. Οα διακζτει αποκικευςθ ιςτορικοφ μικρισ διάρκειασ (minitrend) διάρκειασ 8 ωρϊν. 
18. Οα δθμιουργεί αναφορζσ (reports) ςε μορφι PDF για όλεσ τισ μετροφμενεσ παραμζτρουσ, 

αιμοδυναμικοφσ υπολογιςμοφσ, ςτατιςτικά ςτοιχεία αρρυκμιϊν, ςυναγερμϊν κλπ. 
19. Οα διακζτει οπτικοακουςτικοφσ ςυναγερμοφσ (φυςιολογικοφσ και τεχνικοφσ),   τριϊν επιπζδων 

προτεραιότθτασ, με χαμθλά και υψθλά όρια των παραμζτρων, κακϊσ και ςυναγερμοφσ Αρρυκμίασ. 
20. Οα παραδοκεί με Hubs, καλωδιϊςεισ και εγκατάςταςθ για τα μόνιτορ δικτφωςθσ. 
21. Οα διακζτει UPS 1200VA τουλάχιςτον για περιπτϊςεισ διακοπισ τάςθσ τροφοδοςίασ από το κεντρικό 

δίκτυο.  

Β) ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΜΟΝΙΤΟ 

1. Οα είναι ςφγχρονθσ τεχνολογίασ, κατάλλθλο για χριςθ ςε αςκενείσ όλων των θλικιϊν (ενιλικεσ, 
παιδιά, νεογνά). 

2. Οα διακζτει ζγχρωμθ οκόνθ αφισ 15.6ϋϋ, χωρθτικισ τεχνολογίασ τελευταίασ γενιάσ με λειτουργία 
αναγνϊριςθσ κινιςεων, υψθλισ  ανάλυςθσ 1366x768pixels τουλάχιςτον, και απεικόνιςθσ δϊδεκα (12) 
κυματομορφϊν ταυτόχρονα και δυνατότθτα απεικόνιςθσ μεγάλων ψθφίων. Οα διακζτει αυτόματθ 
ρφκμιςθ τθσ φωτεινότθτασ, γωνία κζαςθσ ζωσ 170ο και ςφςτθμα κλειδϊματοσ τθσ οκόνθσ για εφκολο 
κακαριςμό. 

3. λεσ οι ρυκμίςεισ να πραγματοποιοφνται αποκλειςτικά μζςω τθσ οκόνθσ αφισ με πρόςβαςθ ςτισ 
ςυνικεισ λειτουργίεσ ςε λιγότερο από δφο κινιςεισ. Οα διακζτει ελλθνικό μενοφ.  

4. Οα λειτουργεί με τάςθ δικτφου 220V/50Hz και να διακζτει ενςωματωμζνθ επαναφορτιηόμενθ 
μπαταρία ιόντων λικίου για αυτονομία δφο (2) ωρϊν. Φο τροφοδοτικό και ο φορτιςτισ των 
μπαταριϊν να είναι ενςωματωμζνα ςτο μόνιτορ. Ρι μπαταρίεσ να μποροφν να αντικαταςτακοφν 
χωρίσ τθ χριςθ εργαλείων. 

5. Οα διακζτει ενιςχυτζσ για μζτρθςθ τουλάχιςτον των παρακάτω παραμζτρων: 
o ΘΜΓφιματοσ 3/5/6/12 απολιξεων με αυτόματθ αναγνϊριςθ 
o Αρτθριακισ  πίεςθσ μθ επεμβατικά (NIBP) 
o Σαλμικισ οξυμετρίασ SpO2 
o Δφο (2) Επεμβατικϊν πιζςεων (2xIBP) 
o Μαρδιακϊν παλμϊν  
o Αναπνοισ 
o Δφο (2) καναλιϊν Θερμοκραςίασ (2xTEMP) 
o Μαρδιακισ παροχισ (C.O.) 
o Μαπνογραφίασ (CO2)  

6. Για το ΘΜΓφμα 
α. Οα λαμβάνει ΘΜΓφθμα από καλϊδιο 3,5,6 ι 12 απολιξεων με αυτόματθ αναγνϊριςθ και ανάλυςθ 
πολλαπλϊν θλεκτροδίων.  

β. Οα διακζτει ρφκμιςθ τθσ ενίςχυςθσ ςε τιμζσ x0.125, x0.25, x0.50, x1, x2, x4, κακϊσ και αυτόματθ 
ρφκμιςθ. 

γ. Οα διακζτει ρφκμιςθ τθσ ταχφτθτασ ςάρωςθσ ςε τιμζσ 6.25mm/s, 12.50mm/s, 25mm/s και 50mm/s. 

δ. Οα λαμβάνει ΘΜΓράφθμα ςε δφο τφπουσ standard και cabrera. 
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ε. Οα διακζτει για όλεσ τισ απαγωγζσ, πρόγραμμα ανάλυςθσ τουλάχιςτον  25 αρρυκμιϊν, για όλεσ τισ 
κατθγορίεσ αςκενϊν (ενιλικεσ, παιδιά, νεογνά),  περιλαμβανομζνθσ τθσ κολπικισ μαρμαρυγισ και 
πρόγραμμα ανάλυςθσ του ST και QT διαςτιματοσ. 

ςτ. Υε περίπτωςθ αποκόλλθςθσ θλεκτροδίου να μεταπθδά αυτόματα ςε άλλθ απαγωγι, ϊςτε να μθν 
διακόπτεται θ παρακολοφκθςθ του αςκενοφσ. 

η. Οα διακζτει προςταςία από απινίδωςθ και αναγνϊριςθ παλμϊν βθματοδότθ με απεικόνιςθ τουσ 
ςτθν κυματομορφι. 

θ. Οα διακζτει πρόγραμμα 24ωρθσ ςφνοψθσ του ΘΜΓ 

7. Για τθν NIBP 
α. Θ πίεςθ να λαμβάνεται με τθν ταλαντωμετρικι μζκοδο μζςω περιχειρίδασ μονοφ αυλοφ με 
γριγορο και πιςτοποιθμζνα αξιόπιςτο τρόπο. 

β. Οα λαμβάνει πιζςεισ χειροκίνθτα, αυτόματα ςε τακτά χρονικά διαςτιματα (1-480 λεπτά) και 
ςυνεχϊσ για 5 λεπτά (STAT). 

γ. Οα απεικονίηει τθν ςυςτολικι, διαςτολικι και μζςθ τιμι τθσ πίεςθσ  

δ. Οα διακζτει ρφκμιςθ τθσ αρχικισ πίεςθσ φουςκϊματοσ τθσ περιχειρίδασ. 

ε. Οα απεικονίηει το χρόνο τθν ϊρα τθσ τελευταίασ μζτρθςθσ και το χρόνο, που υπολείπεται ζωσ τθν 
επόμενθ μζτρθςθ. 

ςτ. Οα διακζτει πρόγραμμα ανάλυςθσ των μετριςεων NIBP.  

η. Θ μζτρθςθ να είναι γριγορθ, αξιόπιςτθ ακόμα και ςε ςυνκικεσ κίνθςθσ του αςκενι.  

θ. Οα διακζτει λειτουργία φλεβοκζντθςθσ. 

8. Για τθν παλμικι οξυμετρία (SpO2) 
α. Οα μετράει τον κορεςμό μζςω αιςκθτιρα δακτφλου ςε εφροσ 0-100% 

β. Οα απεικονίηει τθν αρικμθτικι τιμι τθσ μζτρθςθσ και τθν πλθκυςμογραφικι καμπφλθ. 

γ. Οα  απεικονίηει το δείκτθ περιφερικισ αιμάτωςθσ (PI) 

δ. Οα λαμβάνει μζτρθςθ ακόμα και ςε ςυνκικεσ χαμθλισ αιμάτωςθσ. 

9. Για τον καρδιακό παλμό  
α. Οα μετράει τον καρδιακό παλμό ςε εφροσ 15-300 bpm ςε ενιλικεσ και 15-350 bpm ςε παιδιά και 
νεογνά. 

10. Για τον αναπνευςτικό ρυκμό  
α.  Οα μετράει τον αναπνευςτικό ρυκμό ςε εφροσ 0-200 rpm με ρφκμιςθ του χρόνου αναγνϊριςθσ 
άπνοιασ 10-40 δευτ/τα. 

11. Για τθν επεμβατικι πίεςθ (IBP) 
α. Οα μετράει αρτθριακι πίεςθ επεμβατικά ςε δφο κανάλια (2xIBP) ςε εφροσ -50 ζωσ 300mmHg. 

β. Οα απεικονίηει τθν ςυςτολικι, διαςτολικι και μζςθ τιμι τθσ πίεςθσ του κάκε καναλιοφ, και να 
απεικονίηει τισ κυματομορφζσ και ςε κοινι κλίμακα (υπζρκεςθ). 

γ. Οα διακζτει ρφκμιςθ του μζςου χρόνου ςυλλογισ των δεδομζνων τθσ μζτρθςθσ.   

δ. Οα μπορεί να μετράει πίεςθ ενςφινωςθσ (PAWP) και PPV. 

ε. Οα μπορεί να μετριςει ενδοκράνια πίεςθ με τθ χριςθ κατάλλθλων μορφομετατροπζων 
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12. Για τθ κερμοκραςία 
α. Οα μετράει κερμοκραςία ςε δφο κανάλια Φ1, Φ2 ςε εφροσ 0-50 οC 

β. Οα απεικονίηει ςτθν οκόνθ τθν κάκε τιμι, κακϊσ και τθ διαφορά τθσ τιμισ των δφο καναλιϊν (ΔΦ)\ 

13. Για τθν καπνογραφία 
α. Οα μετράει με τθ μζκοδο τθσ πλάγιασ ροισ (sidestream) 

β. εφροσ μζτρθςθσ  0-150mmHg 

γ. ρυκμόσ δειγματολθψίασ ζωσ 120ml/min 

14. Οα διακζτει πλικτρα άμεςθσ πρόςβαςθσ κυριοτζρων λειτουργιϊν και εικονικά πλικτρα για τθν άμεςθ 
πρόςβαςθ ςε διάφορεσ λειτουργίεσ. 

15. Οα διακζτει ςφςτθμα διαχείριςθσ ςυναγερμϊν με οπτικοακουςτικζσ ενδείξεισ και γραφιματα, με 
ρφκμιςθσ των άνω και κάτω ορίων ςυναγερμϊν χειροκίνθτα, αλλά και αυτόματα με διαχωριςμό 
φυςιολογικϊν και τεχνικϊν ςυναγερμϊν και διαχωριςμό προτεραιοτιτων. Φα άνω και κάτω όρια του 
ςυναγερμοφ να απεικονίηονται δίπλα ςε κάκε παράμετρο 

16. Οα διακζτει προγράμματα υπολογιςμοφ Δόςεων Ϊαρμάκων, Αιμοδυναμικϊν παραμζτρων, 
παραμζτρων Ρξυγόνωςθσ, παραμζτρων Αεριςμοφ και Οεφρικϊν παραμζτρων. 

17. Οα διακζτει ειδικό πρόγραμμα ςυνδυαςμζνθσ ανάλυςθσ των τιμϊν του ΘΜΓ και SpO2 για μείωςθ των 
λανκαςμζνων ςυναγερμϊν αρρυκμιϊν και βελτίωςθ τθσ ακρίβειασ τθσ μζτρθςθσ του καρδιακοφ 
ρυκμοφ. 

18. Οα διακζτει πρόγραμμα ζγκαιρθσ προειδοποίθςθσ κατάςταςθσ αςκενοφσ και πρόγραμμα κλίμακασ 
κϊματοσ με βάςθ τθν κλίμακα τθσ Γλαςκϊβθσ. 

19. Οα διακζτει μνιμθ για καταγραφι δεδομζνων αςκενοφσ (trends) για τισ τελευταίεσ 60 ϊρεσ χριςθσ 
(με βιμα ενόσ λεπτοφ), τόςο με μορφι  γραφικϊν κυματομορφϊν, όςο και με μορφι πινάκων, κακϊσ 
και καταγραφι full disclosure 48 ωρϊν των κυματομορφϊν όλων των παραμζτρων, 2000 περιςτατικϊν 
αρρυκμίασ και 3000 μετριςεων NIBP.  

20. Οα ζχει απεικονίηει ιςτορικό των μετροφμενων παραμζτρων, μικρισ διάρκειασ (minitrend) με 
απεικόνιςθ κυματομορφϊν. 

21. Θ ςυςκευι να ςυνοδεφεται από καλϊδιο θλεκτροκαρδιογραφιματοσ 5 απολιξεων 7 απαγωγϊν, 
ςωλινα ςφνδεςθσ τθσ περιχειρίδοσ ςτο monitor, περιχειρίδα  πολλαπλϊν χριςεων, αιςκθτιρα 
παλμικισ οξυμετρίασ δακτφλου, πολλαπλϊν χριςεων ενθλίκων με καλϊδιο προζκταςθσ για ςφνδεςθ 
ςτο μόνιτορ, αιςκθτιρα κερμοκραςίασ δζρματοσ και αναλϊςιμα μζτρθςθσ καπνογραφίασ.  

22. Οα διακζτει κφρα RJ45 για ςφνδεςθ ςε δίκτυο, δφο τουλάχιςτον κφρεσ USB, κφρα VGA, δυνατότθτα 
ςφνδεςθσ με δικτυακό εκτυπωτι και ςυςκευισ ανάγνωςθσ ραβδογράμματοσ. 

23. Οα διακζτει ενςωματωμζνο κερμικό εκτυπωτι τριϊν (3) καναλιϊν. 
24. Οα ζχει μικρό βάροσ και να χρθςιμοποιεί τεχνολογία ψφξθσ χωρίσ ανεμιςτιρα, για ακόρυβθ 

λειτουργία και εξάλειψθ του «θλεκτρονικοφ κορφβου». 
25. Οα είναι ςυμπαγισ καταςκευισ από υλικό ανκεκτικό για απολφμανςθ και κακαριςμό.  
26. Οα ςυνοδεφεται από επιτοίχια και τροχιλατθ βάςθ του ίδιου οίκου καταςκευισ 
27. Οα διακζτει εργονομικι χειρολαβι για τυχόν μεταφορζσ. 

 
 

16. ΡΛΥΝΤΘΙΟ ΑΡΟΛΥΜΑΝΣΘΣ ΕΝΔΟΣΚΟΡΙΩΝ 

1. Φο πλυντιριο να είναι κατάλλθλο για τθν πλφςθ – απολφμανςθ ενόσ (1) εφκαμπτου ενδοςκοπίου 
ανεξαρτιτου οποιουδιποτε εργοςταςίου καταςκευισ. Οα ζχει τθ δυνατότθτα πλφςθσ ευκάμπτων και 
ακάμπτων ενδοςκοπίων. 

2. Οα είναι καταςκευαςμζνο ςφμφωνα με τα Σρότυπα ΕΟ ISO 15883-4.  
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3. Ξε τθ χριςθ κατάλλθλων προςαρμογζων το πλυντιριο να γίνεται ςυμβατό με όλουσ τουσ τφπουσ και 
καταςκευάςτριεσ εταιρείεσ ευκάμπτων ενδοςκοπίων. 

4. Οα διακζτει μία (1) κφρα ανοιγόμενθ, με παράκυρο για τθν οπτικι παρακολοφκθςθ. Θ κφρα να 
διακζτει ςφςτθμα κλειδϊματοσ. 

5. Οα φζρει ςτο κάτω μζροσ αποκθκευτικό χϊρο για τθν τοποκζτθςθ των δοχείων χθμικϊν. Φα δοχεία να 
ςυνδζονται με ελεγκτι ςτάκμθσ για τθν ενθμζρωςθ ςε περίπτωςθ ζλλειψθσ των χθμικϊν υγρϊν. 

6. Οα ςυνοδεφεται απαραίτθτα με κατάλλθλο φορζα φόρτωςθσ  ενόσ (1) εφκαμπτου ενδοςκοπίου, 
παρζχοντασ αςφάλεια του είδουσ από τυχόν καταςτροφζσ κατά τθν πλφςθ, απολφμανςθ και ςτζγνωμά 
του. Οα διακζτει επίςθσ καλάκι για τθν τοποκζτθςθ των μικρϊν αντικειμζνων, που ςυνοδεφουν το 
ενδοςκόπιο.  

7. Οα διακζτει ζναν (1) αντάπτορα, για τθ δυνατότθτα ςφνδεςθσ των καναλιϊν βιοψίασ, αζρα, νεροφ, 
κ.λπ. του ενδοςκοπίου με χρωματικό διαχωριςμό. 

8. Ρι επικυμθτζσ εξωτερικζσ του πλυντθρίου διαςτάςεισ να είναι: 700x600x1700 mm (ΞxΒxΧ) περίπου. 
Άλλεσ εξωτερικζσ διαςτάςεισ του πλυντθρίου δεν πρζπει να υπερβαίνουν τισ διακζςιμεσ διαςτάςεισ 
του χϊρου τοποκζτθςθσ. 

9. Ρι εξωτερικζσ επιφάνειεσ και ο κάλαμοσ πλφςθσ να είναι καταςκευαςμζνεσ από ανοξείδωτθ 
καταςκευι υψθλισ ποιότθτασ, ανκεκτικό ςτθ διάβρωςθ. Οα αναφερκεί αναλυτικά. 

10. Οα εκτελεί χθμικι απολφμανςθ για τα ενδοςκοπικά εργαλεία με χριςθ κατάλλθλου ςυνδυαςμοφ 
απολυμαντικϊν υγρϊν με βάςθ το υπεροξείδιο του υδρογόνου ςτουσ 350C. Οα κατατεκεί λίςτα 
προτεινόμενων απορρυπαντικϊν-απολυμαντικϊν από τον καταςκευαςτι.   

11. Οα διακζτει μενοφ τεχνικισ υποςτιριξθσ, με προςταςία κωδικϊν. 
12. Οα διακζτει ςφςτθμα πλφςθσ με δυο (2) χωριςτά υδραυλικά κυκλϊματα, για τα κανάλια του 

ενδοςκοπίου και δφο (2) βραχίονεσ ψεκαςμοφ. Οα αναφερκεί αναλυτικά.  
13. Οα φζρει τρείσ (3) πλιρωσ αυτόματεσ δοςομετρικζσ αντλίεσ για τα χθμικά υγρά. Μάκε δοςομετρικι 

αντλία να είναι εξοπλιςμζνθ με ςφςτθμα ελζγχου για τον ογκομετρικό ζλεγχο τθσ δόςθσ διαλφματοσ. 
14. Οα διακζτει ςφςτθμα φιλτραρίςματοσ για τθν απολφμανςθ του νεροφ ςε όλεσ τισ φάςεισ του κφκλου 

πλφςθσ του ενδοςκοπίου.  Οα αναφερκεί.  
15. Οα φζρει ενςωματωμζνο ςφςτθμα ςτεγνϊματοσ για τθν εξάλειψθ υγραςίασ ςτθν εξωτερικι επιφάνεια 

και ςτα κανάλια. 
16.  Οα διακζτει ςφςτθμα ελζγχου τθσ κερμοκραςίασ καλάμου πλφςθσ μζςω δφο (2) ανεξάρτθτων 

αιςκθτιρων.  
17. Οα διακζτει ςφςτθμα ελζγχου, το οποίο να αποτελείται από μονάδα μικροχπολογιςτι, πίνακα ελζγχου 

με ζγχρωμθ ψθφιακι οκόνθ αφισ (τουλάχιςτον 7”). 
18. Οα παρζχει τθ δυνατότθτα αποκικευςθσ τουλάχιςτον τριϊν (3) προγραμμάτων. Οα διακζτει 

προκακοριςμζνα προγράμματα από τον καταςκευαςτι πιςτοποιθμζνα με ςχετικι αναφορά 
μικροβιολογικισ υγιεινισ. Οα διακζτει επίςθσ πρόγραμμα αυτό-απολφμανςθσ του μθχανιματοσ 
ςφμφωνα με ΕΟ ISO 15883-4. Οα αναφερκοφν.  

19. Φο ςφςτθμα ελζγχου να παρακολουκεί, και να επιτρζπει τον ζλεγχο όλων των λειτουργιϊν του 
μθχανιματοσ.  

20. Οα εκτελεί ζλεγχο διαρροισ (leak test) ςτθν ζναρξθ του κφκλου, και ςυνεχόμενθ παρακολοφκθςθ κατά 
τθ διάρκεια όλων των φάςεων του κφκλου με αυτόματθ παφςθ τθσ ςυνζχειασ του κφκλου ςτθν 
περίπτωςθ ανίχνευςθσ οποιαςδιποτε δυςλειτουργίασ.  

21. Οα αναφερκοφν ςυνοπτικά οι διατάξεισ / ςυςτιματα αςφαλείασ του μθχανιματοσ. 
22. Οα διακζτει κφρα USB για τθν αποκικευςθ και μεταφορά δεδομζνων του ιςτορικοφ του μθχανιματοσ 

και αναβάκμιςθ του λογιςμικοφ του. 
23. Οα διακζτει ενςωματωμζνο εκτυπωτι για τθν παρακολοφκθςθ και καταγραφι του κφκλου πλφςθσ.  
24. Οα αναφερκοφν αναλυτικά τα τεχνικά χαρακτθριςτικά παροχϊν για τθν πλιρθ λειτουργία του. 
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17. BOOM (ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ-ΟΥΟΛΟΓΙΚΟ) ΘΛΕΚΤΙΚΟ 

ΕΙΔΡΥ 1. ΓΧΟΑΙΜΡΝΡΓΙΜΘ-ΑΟΔΤΙΜΘ ΜΝΙΟΘ: 

1. Οα είναι τελευταίασ τεχνολογίασ, κατάλλθλθ για γυναικολογικζσ εξετάςεισ και τοκετοφσ. Οα είναι 
βαριάσ καταςκευισ, τροχιλατθ με ιςχυρό ςφςτθμα ςτακεροποίθςθσ.  

2. Θ κλίνθ να είναι 3 τμθμάτων, πλιρθσ με ειδικό ςτρϊμα 3 τμθμάτων με κάλυμμα. 3. Οα διακζτει τμιμα 
ποδιϊν, που να αποκθκεφεται εφκολα και γριγορα κάτω από τθν επιφάνεια τθσ κλίνθσ.  

4.Θ κλίνθ να είναι θλεκτροκίνθτθ. Ρι κινιςεισ τθσ πλάτθσ και τθσ αυξομείωςθσ του φψουσ να γίνονται 
θλεκτρικά.  

5.Οα διακζτει τθλεχειριςτιριο, από το οποίο να εκτελοφνται όλεσ οι θλεκτροκίνθτεσ κινιςεισ τθσ κλίνθσ. Θ 
κζςθ του χειριςτθρίου να εξαςφαλίηει τθν εφκολθ πρόςβαςθ από τον αςκενι, αλλά και το νοςθλευτικό 
προςωπικό.  

6.Οα διακζτει ςφςτθμα επαναφορτιηόμενθσ μπαταρίασ με ενςωματωμζνο φορτιςτι. 7.Οα διακζτει 
αμφίπλευρο ςφςτθμα επείγουςασ κίνθςθσ CPR.  

8.Οα παίρνει κζςθ Trendelenburg.  

9. Οα διακζτει 4 τροχοφσ, εκ των οποίων ο ζνασ κατευκυντιριοσ, διαμζτρου περίπου 125 χιλ., με κεντρικό 
ςφςτθμα πζδθςθσ.  

10.Οα διακζτει ρυκμιηόμενα προςτατευτικά πλαϊνά.  

11.Οα διακζτει ςτρϊμα διαςτάςεων περίπου 200χ 85 εκ. με εξωτερικό κάλυμμα. Οα αναφερκοφν όλα τα 
χαρακτθριςτικά του ςτρϊματοσ το οποίο να διακζτει CE.  

12.Οα διακζτει ρφκμιςθ φψουσ περίπου 55-100 εκ.  

13.Οα διακζτει ρφκμιςθ πλάτθσ από τθν οριηόντια κζςθ, 60ο τουλάχιςτον.  

14.Οα διακζτει 2 υποδοχζσ για ςτατό ορϊν.  

15.Οα φζρει ενιαία μετϊπθ κεφαλισ από εφκολα προςκαφαιροφμενθ με ενςωματωμζνεσ χειρολαβζσ 
μεταφοράσ.  

16.Οα διακζτει τα ακόλουκα εξαρτιματα: α) Τυκμιηόμενα ςτθρίγματα ποδιϊν. β) Ζνα ςτατό ορϊν με 
τουλάχιςτον 2 άγκιςτρα. γ) Σροςκαφαιροφμενθ λεκάνθ περιςυλλογισ υγρϊν. δ) Ναβζσ οδυνϊν.  

17.Οα επιδζχεται βάροσ τουλάχιςτον 180 kg.  

18.Οα διακζτει ςτθ βαςικι τθσ ςφνκεςθ: • Ξεταλλικό ςκελετό με πλαςτικό κάλυμμα βάςθσ από 
καλουπωτό ABS. • Φρόλεϊ εξαρτθμάτων. • Φμιμα ποδιϊν ςυρόμενο με κάλυμμα από καλουπωτό ABS και 
κζςθ για ςτρωματάκι νεογνοφ. • Σλαςτικό κάλυμμα για τουσ μθχανιςμοφσ τμιματοσ τθσ πλάτθσ από 
καλουπωτό ABS • Χποδοχι ρολοφ χάρτου ςτθ πλευρά τθσ κεφαλισ ςυρόμενο. • Επζνδυςθ δερματίνθσ ςτα 
ποδονάρια.  

19.Οα προςφερκεί προσ επιλογι ο κάτωκι εξοπλιςμόσ: • Υκελετόσ από stainless steel (inox) • 5οσ τροχόσ 
θλεκτρικόσ • Ξπάρα εξωκιςεων • Μυλινδρικά ςτθρίγματα ποδιϊν • Ϋειριςτιριο νοςθλευτι 
ενςωματωμζνα ςτα πλαςτικά κάγκελα • Νογότυπο νοςοκομείου τυπωμζνο ςτισ φάςεσ • Αφαιροφμενοσ 
ςφιγκτιρασ ςτθρίγματοσ ποδιϊν τφπου 2 (ρυκμιηόμενθσ γωνίασ & μικουσ) • Υτρϊμα 2 ςτρϊςεων με άνω 
ςτρϊςθ από υλικό μνιμθσ βιςκόηθσ • Θλεκτρικι κίνθςθ τμιματοσ λεκάνθσ • Θλεκτρικι κίνθςθ Anti-
Trendelenburg • Αντιμικροβιακά πλαςτικά-μεταλλικά μζρθ  
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ΕΙΔΡΥ 2. ΓΕΟΙΜΘ ΕΠΕΦΑΥΦΙΜΘ ΜΝΙΟΘ:  

1.Θ εξεταςτικι κλίνθ να είναι τριϊν τμθμάτων.  

2.Οα διακζτει μεταλλικό ςκελετό.  

3.Οα διακζτει θλεκτρικι ρφκμιςθ φψουσ εφρουσ περίπου 350 χιλ. και χειροκίνθτθ ρφκμιςθ τμιματοσ 
πλάτθσ – ποδιϊν  

4.Οα φζρει βάςθ ρολοφ χαρτιοφ ςτθ πλευρά τθσ κεφαλισ.  

5.Θ επιφάνεια κατάκλιςθσ να είναι από υψθλισ ποιότθτασ δερματίνθ  

6.Οα διακζτει πλαϊνά ανοξείδωτα κάγκελα με αυτόματο κλείδωμα.  

7.Οα φζρει τροχοφσ Ϊ125mm περίπου, με ανεξάρτθτο ςφςτθμα πζδθςθσ.  

8.Ρι εξωτερικζσ τθσ διαςτάςεισ να είναι περίπου 1900χιλ x 750χιλ (ΞxΣ)  

 

ΕΙΔΡΥ 3. ΡΧΤΡΝΡΓΙΜΘ ΕΠΕΦΑΥΦΙΜΘ ΣΡΝΧΘΤΡΟΑ  

1. Θ πολυκρόνα να είναι καινοφρια, ςφγχρονθσ τεχνολογίασ κατάλλθλθ για νοςοκομειακι χριςθ, 
καταςκευαςμζνθ από υλικά ποιότθτασ και αντοχισ. Φο ςφνολο τθσ καταςκευισ να είναι αξιόπιςτο και 
πολφ ανκεκτικό.  

2. Οα κακαρίηεται και να απολυμαίνεται εφκολα. Για το λόγο αυτό θ βάςθ τθσ να είναι καλυμμζνθ από 
καλουπωτό κερμοπλαςτικό ABS αντιμικροβιακισ ςφςταςθσ και θ επιφάνεια κατάκλιςθσ να είναι από 
δερματίνθ άριςτθσ ποιότθτασ με ι χωρίσ ραφζσ. Οα κατατεκεί πιςτοποιθτικό αντιμικροβιακισ ςφςταςθσ 
από τον καταςκευαςτικό οίκο.  

3. Οα υπάρχει θ δυνατότθτα επιλογισ χρωματιςμοφ για τθ δερματίνθ.  

4. Οα διακζτει χειρολαβζσ και ρυκμιηόμενα ςτθρίγματα ποδιϊν.  

5. Οα διακζτει ανοξείδωτο λεκανάκι υγρϊν  

6. Οα διακζτει υποδοχι ρολό χάρτου.  

7. Οα διακζτει ςτιριγμα ποδιϊν πτυςςόμενο και αποςπϊμενο. Φο ςτιριγμα ποδιϊν να είναι από αφρϊδεσ 
υλικό.  

8. Θ πολυκρόνα να διακζτει τρεισ κινθτιρεσ με ποδομοχλοφσ για ρφκμιςθ του φψουσ τουλάχιςτον κατά 20 
εκατοςτά, τθσ πλάτθσ τουλάχιςτον 55° και προςαρμογι κακίςματοσ τουλάχιςτον 20°.  

9. Θ εξεταςτικι κλίνθ κα είναι ςε επίπεδθ επιφάνεια κατάκλιςθσ για τθ μζγιςτθ άνεςθ τθσ/του αςκενοφσ, 
και κα διακζτει προςκαφαιροφμενθ επιφάνεια, θ οποία με προςκαφαίρεςθ τμθμάτων τθσ κα μετατρζπει 
τθν επιφάνεια τθσ κλίνθσ/καρζκλασ ςε γυναικολογικι –ανδρικι ουρολογικι εξεταςτικι καρζκλα (boom). 

10. Ρι διαςτάςεισ τθσ πολυκρόνασ να είναι: πλάτοσ κακίςματοσ 600 mm περίπου. μικοσ 1750 mm 
περίπου. 

11. Οα διακζτει λυχνία για τθν διευκόλυνςθ τθσ εξζταςθσ 

 

18. ΟΥΟΛΟΓΙΚΟΣ ΡΥΓΟΣ ΡΛΘΘΣ 

Ρ προςφερόμενοσ εξοπλιςμόσ να αποτελείται από: 
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1. ΒΙΟΦΕΡ ΕΣΕΠΕΤΓΑΥΦΘΥ ΕΙΜΡΟΑΥ HIGH DEFINITION 
2. ΓέΟΙΑΜΘ ΜΕΪΑΝΘ ΜΑΞΕΤΑΥ HIGH DEFINITION 
3. ΣΘΓΘ ΪέΦΙΥΞΡΧ LED 
4. ΡΧΤΡΝΡΓΙΜΘ ΡΣΦΙΜΘ 4ΞΞ, 30Ρ(2 ΦΕΞ) 
5. ΜΑΝέΔΙΡ ΞΕΦΑΪΡΤΑΥ ΪέΦΙΥΞΡΧ ΓΙΑ ΫΤΘΥΘ ΞΕ ΡΧΤΡΝΡΓΙΜΕΥ ΡΣΦΙΜΕΥ (2 ΦΕΞ) 
6. ΡΘΡΟΘ ΣΤΡΒΡΝΘΥ 27’’ 
7. ΕΧΜΑΞΣΦΡ ΜΧΥΦΕΡΥΜΡΣΙΡ ΞΕ ΑΟΑΤΤΡΪΘΥΘ 
8. ΘΞΙΑΜΑΞΣΦΡ ΡΧΤΘΦΘΤΡΥΜΡΣΙΡ  
9. ΦΤΡΫΘΝΑΦΡ ΞΕΦΑΪΡΤΑΥ ΙΑΦΤΙΜέΟ ΞΘΫΑΟΘΞΑΦέΟ 
10. ΦΤΡΫΘΝΑΦΡ ΥΧΥΦΘΞΑ ΝΙΘΡΦΤΙάΙΑΥ LASER (Holmium: YAG), 35Watt 
 

1. ΒΙΟΦΕΡ ΕΣΕΠΕΤΓΑΥΦΘΥ ΕΙΜΡΟΑΥ HIGH DEFINITION 
1.1 Οα προςφερκεί βίντεο επεξεργαςτισ, ο οποίοσ να ενςωματϊνει νζα τεχνολογικά χαρακτθριςτικά 

υψθλισ ανάλυςθσ HD (1080 οριηόντιων γραμμϊν ςάρωςθσ), παρζχοντασ τθν καλφτερθ δυνατι 
ευκρίνεια και ποιότθτα εικόνασ. 

1.2 Οα διακζτει ςυςτιματα ενίςχυςθσ τθσ εικόνασ ςε τουλάχιςτον τρία διαφορετικά επίπεδα για 
κακαρότερθ εικόνα με καλφτερθ λεπτομζρεια. Οα αναφερκοφν τα επίπεδα προσ αξιολόγθςθ. 

1.3 O βίντεο επεξεργαςτισ να διακζτει δυνατότθτα αλλαγισ/ρφκμιςθσ παραμζτρων χρωματικισ 
απόδοςθσ (ρφκμιςθ του κόκκινου ςε τουλάχιςτον 15 επίπεδα, ρφκμιςθ του μπλε ςε τουλάχιςτον 15 
επίπεδα, κτλ.) κατ’ επιλογιν του χριςτθ. 

1.4 Οα διακζτει όλα τα απαραίτθτα παρελκόμενα, ζτςι ϊςτε ςτον προςφερόμενο βίντεο επεξεργαςτι 
να ςυνδζονται άκαμπτα βίντεο λαπαροςκόπια τεχνολογίασ HD 5mm±1mm για τθν πραγματοποίθςθ 
ελάχιςτα επεμβατικϊν τεχνικϊν. 

1.5 Οα διακζτει όλα τα απαραίτθτα παρελκόμενα, ζτςι ϊςτε ςτον προςφερόμενο βίντεο επεξεργαςτι 
να ςυνδζεται άκαμπτο βίντεο λαπαροςκόπιο 5mm±1mm τεχνολογίασ HD με δυνατότθτα κλίςεων 
ςτο άκρο του (1000 πάνω/κάτω/δεξιά/αριςτερά), για τθν πραγματοποίθςθ ελάχιςτα επεμβατικϊν 
τεχνικϊν. 

1.6 Οα διακζτει όλα τα απαραίτθτα παρελκόμενα, ζτςι ϊςτε ςτον προςφερόμενο βίντεο επεξεργαςτι 
να ςυνδζονται άκαμπτα βίντεο λαπαροςκόπια περίπου 10mm HD. 

1.7 Οα διακζτει όλα τα απαραίτθτα παρελκόμενα, ζτςι ϊςτε ςτον προςφερόμενο βίντεο επεξεργαςτι 
να ςυνδζονται εφκαμπτα βίντεο ουρθτθροςκόπια. 

1.8 Οα διακζτει όλα τα απαραίτθτα παρελκόμενα, ζτςι ϊςτε ςτον προςφερόμενο βίντεο επεξεργαςτι 
να ςυνδζονται εφκαμπτα βίντεο κυςτεοςκόπια τεχνολογίασ HighDefinition. 

1.9 Οα διακζτει όλα τα απαραίτθτα παρελκόμενα, ζτςι ϊςτε ςτον προςφερόμενο βίντεο επεξεργαςτι 
να ςυνδζονται κεφαλζσ κάμερασ HD 3CMOS (ι ανϊτερθσ τεχνολογίασ) και HD 3CCD (ι ανϊτερθσ 
τεχνολογίασ). 

1.10 Οα διακζτει λειτουργία για τθ μείωςθ τθσ κυψελϊδθσ δομισ δζςμθσ ενδοςκοπίων για απεικόνιςθ 
με κακαρότερθ εικόνα και βζλτιςτθ ευκρίνεια. 

1.11 Ρ προςφερόμενοσ επεξεργαςτισ να διακζτει τουλάχιςτον τρείσ εξόδουσ ςφνδεςθσ (είτε HD-SDI, είτε 
3G-SDI είτε DVI είτε ςυνδυαςμό τουσ). 

1.12 Ρ προςφερόμενοσ Βίντεο επεξεργαςτισ με τθν προςφερόμενθ (ι ενςωματωμζνθ) πθγι φωτιςμοφ 
και τθν προςφερόμενθ κεφαλι κάμερασ να είναι κατάλλθλοσ για χρωμοενδοςκόπθςθ (χωρίσ χριςθ 
χρωςτικισ ουςίασ) με ςκοπό τθν βελτίωςθ τθσ διαφοροποίθςθσ πακολογικοφ και φυςιολογικοφ 
ιςτοφ. Θ τεχνολογία/μζκοδοσ, που βαςίηεται το ςφςτθμα, να είναι εγκεκριμζνθ από διεκνείσ 
αναγνωριςμζνουσ οργανιςμοφσ (να αναφερκοφν), και να αποδεικνφεται θ εγκυρότθτα τθσ 
τεχνολογίασ/μεκόδου με τουλάχιςτον μια δθμοςιευμζνθ τυχαιοποιθμζνθ μελζτθ, που να πιςτοποιεί 
τθν αποτελεςματικότθτά τθσ (ςε ςχζςθ με τθν χριςθ λευκοφ φωτιςμοφ) ςτον εντοπιςμό/διάγνωςθ 
πρϊιμων βλαβϊν ςτθν κφςτθ (NMIBC). 
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1.13 Ρ προςφερόμενοσ βίντεο επεξεργαςτισ να διακζτει πιςτοποίθςθ θλεκτρικισ αςφάλειασ κλάςθσ BF 
ι CF. 

1.14 Οα ςυνοδεφεται από ιατρικισ χριςθσ (medical grade) ςυςκευι καταγραφισ ιατρικϊν εικόνων και 
βίντεο High Definition (1080 οριηόντιεσ γραμμζσ ςάρωςθσ). Οα διακζτει ενςωματωμζνο ςκλθρό 
δίςκο τουλάχιςτον 300GB, τουλάχιςτον μια κφρα USB 2.0. Οα διακζτει ενςωματωμζνθ οκόνθ ι να 
προςφερκεί οκόνθ για επιβεβαίωςθ εγγραφισ. Δεν είναι απαραίτθτο θ ςυςκευι να είναι του ίδιου 
οίκου με τον προςφερόμενο Βίντεο Επεξεργαςτι. Επιπλζον, δφναται να είναι ενςωματωμζνο ςτον 
προςφερόμενο επεξεργαςτι αρκεί να καλφπτει τισ προδιαγραφζσ. 

 

2. ΓέΟΙΑΜΘ ΜΕΪΑΝΘ ΜΑΞΕΤΑΥ HIGH DEFINITION 

2.1 Θ προςφερόμενθ κεφαλι κάμερασ να είναι γωνιακι (ι τφπου εκκρεμζσ) τεχνολογίασ τουλάχιςτον 
High Definition 1080 (1080 γραμμϊν οριηόντιασ ςάρωςθσ), παρζχοντασ τθν καλφτερθ δυνατι 
ευκρίνεια και ποιότθτα εικόνασ. 

2.2 Οα διακζτει δυνατότθτα περιςτροφισ του ccd. 
2.3 Οα ςυνεργάηεται με τον προςφερόμενο βίντεο επεξεργαςτι και τθν προςφερόμενθ/ενςωματωμζνθ 

πθγι φωτιςμοφ ι αντίςτοιχο ςφςτθμα, ζτςι ϊςτε να είναι κατάλλθλο για χρωμοενδοςκόπθςθ (χωρίσ 
χριςθ υγροφ) με ςκοπό τθν βελτίωςθ τθσ διαφοροποίθςθσ πακολογικοφ και φυςιολογικοφ ιςτοφ 
ςτθν κφςτθ. Θ τεχνολογία/μζκοδοσ, που βαςίηεται το ςφςτθμα να είναι εγκεκριμζνθ από διεκνείσ 
αναγνωριςμζνουσ οργανιςμοφσ (να αναφερκοφν) και να αποδεικνφεται θ εγκυρότθτα τθσ 
τεχνολογίασ/μεκόδου με τουλάχιςτον μια δθμοςιευμζνθ τυχαιοποιθμζνθ μελζτθ, που να πιςτοποιεί 
τθν αποτελεςματικότθτά τθσ (ςε ςχζςθ με τθν χριςθ λευκοφ φωτιςμοφ) ςτον εντοπιςμό/διάγνωςθ 
πρϊιμων βλαβϊν ςτθν κφςτθ (NMIBC). 

2.4 Οα διακζτει χειριςτιριο με 3 κομβία τθλεχειριςμοφ για ζλεγχο λειτουργιϊν του μενοφ τθσ κάμερασ, 
ελεφκερα προγραμματιηόμενα ανάλογα με τθν επιλογι του χριςτθ.  

2.5 Φο χειριςτιριο να βρίςκεται ενςωματωμζνο ςτο καλϊδιο τθσ κεφαλισ κάμερασ, ζτςι ϊςτε το βάροσ 
του να μθν επιβαρφνει τον χριςτθ-ιατρό. 

2.6 Θ κεφαλι κάμερασ να είναι ελαφριά με βάροσ (χωρίσ το καλϊδιο), που να μθν ξεπερνά τα 80 gr.  
2.7 Οα είναι ςυμβατι με τισ παρακάτω μεκόδουσ απολφμανςθσ/ αποςτείρωςθσ: Απολφμανςθ, αζρια 

αποςτείρωςθ (ETO), STERRAD 100S. 
 

3. ΣΘΓΘ ΪέΦΙΥΞΡΧ LED 
3.1 Οα προςφερκεί πθγι φωτιςμοφ τελευταίασ τεχνολογίασ φωτοδιοδίων (LED) αντίςτοιχθσ ποιότθτασ 

με πθγι φωτιςμοφ τουλάχιςτον 275W XENON. Θ προςφερόμενθ πθγι φωτιςμοφ δφναται να είναι 
ενςωματωμζνθ ςτον επεξεργαςτι εικόνασ με τθν προχπόκεςθ, ότι κα καλφπτει τισ παρακάτω 
προδιαγραφζσ. 

3.2 Ρ χρόνοσ ηωισ τθσ λυχνίασ να είναι διάρκειασ τουλάχιςτον 9.000 ωρϊν. 
 

4. ΡΧΤΡΝΡΓΙΜΘ ΡΣΦΙΜΘ 4ΞΞ, 30° (2 ΦΕΞ) 
4.1 Οα προςφερκεί οπτικι 30° διαμζτρου 4mm.   
4.2 Οα ζχει ED (Extra-low Dispersion) γυαλί, εξαςφαλίηοντασ, ζτςι υψθλι ανάλυςθ και αντίκεςθ.  
4.3 Οα διακζτει γυαλί από ηαφείρι για να μθ χαράηεται εφκολα. Οα διακζτει δακτυλίδι απορρόφθςθσ 

τθσ υγραςίασ και δακτυλίδι από αλουμίνιο για άριςτθ ςτεγανοποίθςθ.  
4.4 Οα αποςτειρϊνεται ςε κλίβανο ατμοφ (autoclavable). Οα ςυνοδεφεται  από κυλινδρικό κυτίο 

προςταςίασ κατά τθν διάρκεια αποςτείρωςθσ ςε κλίβανο ατμοφ. 
4.5  Οα είναι απολφτωσ ςυμβατι με το υπάρχον ρεηεκτοςκόπιο Olympus για χριςθ υπό αλατοφχο 

φυςιολογικό ορό του χειρουργείου και να διακζτει χρωματικό κϊδικα, που να υποδεικνφει τθν 
ςυμβατότθτα με τα θλεκτρόδια του ρεηεκτοςκοπίου TURis Olympus του χειρουργείου. 
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5. ΜΑΝέΔΙΡ ΞΕΦΑΪΡΤΑΥ ΪέΦΙΥΞΡΧ ΓΙΑ ΫΤΘΥΘ ΞΕ ΟΥΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΣΦΙΜΕΥ (2 ΦΕΞ) 
5.1 Οα προςφερκεί ζνα καλϊδιο μεταφοράσ φωτιςμοφ, το οποίο να είναι μικουσ τουλάχιςτον 3m και 

διαμζτρου το μζγιςτο 2,8 mm και να είναι κατάλλθλο για ςφνδεςθ με οπτικζσ με πλάτοσ ειςαγωγισ 
μικρότερο από 4,1mm. Οα ζχει βάροσ το μζγιςτο 240gr. Οα διακζτει εξειδικευμζνθ προςταςία 
κάμψθσ και από τισ δφο πλευρζσ του. Οα αποςτειρϊνεται ςε κλίβανο ατμοφ (autoclavable). 

 
6. ΡΘΡΟΘ ΣΤΡΒΡΝΘΥ 31’’  
6.1 Οα είναι ζγχρωμο 10bit (περίπου 1,07 διςεκατομμφρια χρϊματα) μόνιτορ τουλάχιςτον 31‘’ (in) 

TFT/LCD.  
6.2 Οα διακζτει υψθλι ανάλυςθ τουλάχιςτον 4K ULTRA HD (3840x2160 ανάλυςθσ). Οα διακζτει 

λειτουργία αναβάκμιςθσ ςε 4K (4K upscaling) των ςθμάτων HD απεικονιςτικϊν ςυςτθμάτων.  
6.3 Οα διακζτει υψθλι φωτεινότθτα τουλάχιςτον 400cd/m2.  
6.4 Οα διακζτει αντίκεςθ τουλάχιςτον 1000:1.  
6.5 Οα διακζτει ευρεία γωνία οράςεωσ: 178° / 178° (οριηόντια/ κάκετα).  
6.6 Οα διακζτει τουλάχιςτον τισ παρακάτω ειςόδουσ: DVI-D (x1), 3G-SDI (x1), 12G-SDI (x1).  
6.7 Οα διακζτει τουλάχιςτον τισ παρακάτω εξόδουσ: 3G-SDI (x1), 12G-SDI (x1).  
6.8 Οα διακζτει λειτουργία PiP (Picture-in-Picture / εικόνα ςτθν εικόνα), PoP (Picture-out-picture/ εικόνα 

ζξω από εικόνα), Σεριςτροφι εικόνασ (Flip Pattern - Rotation), και λειτουργία 
ενίςχυςθσ/βελτιςτοποίθςθσ τθσ εικόνα (Image Enhancement).  

6.9 Οα διακζτει ζξοδο κλωνοποίθςθσ τθσ τρζχουςασ απεικόνιςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνου και τυχϊν 
ςθμάτων PiP/PoP, ςε ζνα δεφτερο μόνιτορ.  
 

7. ΕΧΜΑΞΣΦΡ ΜΧΥΦΕΡΥΜΡΣΙΡ ΞΕ ΒΑΝΒΙΔΑ ΑΟΑΤΤΡΪΘΥΘΥ 
7.1 Φο προςφερόμενο εφκαμπτο κυςτεοςκόπιο με βαλβίδα αναρρόφθςθσ να είναι καινοφργιο και 

αμεταχείριςτο. 
7.2 Οα διακζτει εξωτερικι διάμετρο το μζγιςτο 16,5Fr.  
7.3 Οα φζρει άκρο εξωτερικισ διαμζτρου το μζγιςτο 11,7Fr, το οποίο να είναι ειδικοφ ατραυματικοφ 

ςχεδιαςμοφ. Οα διακζτει ειδικά ςχεδιαςμζνο (ςφμπτωςθ τθσ κατεφκυνςθσ τθσ ατραυματικισ όψθσ 
του άκρου με τθν κατεφκυνςθ των γωνιϊςεων), ζτςι ϊςτε να επιτυγχάνεται εφκολο και 
ατραυματικό πζραςμα από τον ςφικτιρα. 

7.4 Οα διακζτει οπτικό πεδίο τουλάχιςτον 120°. 
7.5 Οα διακζτει βάκοσ πεδίου από 3 ζωσ τουλάχιςτον 50 mm. 
7.6 Οα είναι ευκείασ οράςεωσ. 
7.7 Οα διακζτει κανάλι εργαςίασ διαμζτρου τουλάχιςτον 7 Fr. 
7.8 Οα διακζτει ωφζλιμο μικοσ τουλάχιςτον 380mm. 
7.9 Φο άκρο του να δφναται να εκτελεί κάμψθ προσ τα άνω τουλάχιςτον 2100 και προσ τα κάτω 

τουλάχιςτον 120°. 
7.10 Οα ςυνοδεφεται από αποςπϊμενο βφςμα (με διακόπτθ ελζγχου ροισ του υγροφ) για τθν είςοδο 

εφκαμπτων εργαλείων. Φο αποςπϊμενο βφςμα να ζχει δυνατότθτα ςτακεροποίθςθσ των εργαλείων. 
7.11 Οα είναι ςυμβατό με τθν χριςθ μονοπολικϊν εργαλείων.   
7.12 Οα αποςτειρϊνεται ςε κλίβανο STERRAD 100S. 
7.13 Οα δφναται να ςυνδεκεί με αυτοφερόμενθ πθγι φωτιςμοφ τεχνολογίασ LED με ζνδειξθ χρόνου ηωισ 

μπαταρίασ. 
7.14 Φο εφκαμπτο κυςτεοςκόπιο να ζχει ενςωματωμζνο φίλτρο απορρόφθςθσ του «φαινόμενου ίριδοσ» 

(moire), ζτςι ϊςτε να δφναται να ςυνδεκεί ακόμα και με ενδοςκοπικζσ κάμερεσ οι οποίεσ δεν ζχουν 
ενςωματωμζνο anti-moire φίλτρο. 

7.15 Οα ςυνοδεφεται από ςυςκευι ελζγχου ςτεγανότθτασ. 
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7.16 Οα ςυνοδεφεται από καλϊδιο φωτιςμοφ διαμζτρου το μζγιςτο 3mm. 
7.17 Οα δφναται να ςυνδεκεί με αυτοφερόμενθ πθγι φωτιςμοφ τεχνολογίασ LED με ζνδειξθ χρόνου ηωισ 

μπαταρίασ. 
 

8. ΘΞΙΑΜΑΞΣΦΡ ΡΧΤΘΦΘΤΡΥΜΡΣΙΡ  
8.1 Φο προςφερόμενο θμιάκαμπτο ουρθτθροςκόπιο να διακζτει εξωτερικι διάμετρο διαβακμιςμζνθ από 

το μζγιςτο 8.6Fr ςτο άκρο ειςαγωγισ ωσ το μζγιςτο 11.0Fr ςτο κυρίωσ ςϊμα, ϊςτε θ διαςτολι του 
ουρθτιρα να γίνεται ςταδιακά για μεγαλφτερθ αςφάλεια.  

8.2 Οα ζχει μικοσ τουλάχιςτον 430 mm.  
8.3 Οα διακζτει πεδίο οράςεωσ τουλάχιςτον 95°.  
8.4 Για λόγουσ αςφαλείασ, το εργαλείο να γίνεται ορατό το πολφ ςε 1mm από το άκρο του 

ουρθτθροςκοπίου.  
8.5 Οα διακζτει γωνιακό προςοφκάλμιο.  
8.6 Οα διακζτει ζνα κανάλι εργαςίασ με διάμετρο τουλάχιςτον 6,4 Fr. και να περνάει εργαλείο ζωσ και 

5.4Fr.  
8.7 Οα ζχει ενςωματωμζνο ι να ςυνοδεφεται από επικάκθμα με δφο διόδουσ, ϊςτε από το κανάλι 

εργαςίασ να μποροφν να περνάνε δφο εργαλεία.  
8.8 Οα διακζτει τουλάχιςτον 50.000 οπτικζσ ίνεσ, και επίςθσ να ζχει ενςωματωμζνο φίλτρο απορρόφθςθσ 

του «φαινόμενου ίριδοσ» (moire).  
8.9 Φο άκρο του να είναι ειδικά ςχεδιαςμζνο, για να αποτρζπει τισ εςωτερικζσ αντανακλάςεισ, όταν ζνα 

αντικείμενο τοποκετθκεί ακριβϊσ μπροςτά από το οπτικό ςφςτθμα.  
8.10 Οα ςυνοδεφεται από προςτατευτικό κυτίο ειδικό για τθν αςφαλι αποςτείρωςθ του 

ουρθτθροςκοπίου ςε κλίβανο ατμοφ.  
8.11 Οα ςυνοδεφεται από λαβίδα ςφλλθψθσ 5Fr μικουσ τουλάχιςτον 570mm.  

9. ΦΤΡΫΘΝΑΦΡ ΞΕΦΑΪΡΤΑΥ ΙΑΦΤΙΜέΟ ΞΘΫΑΟΘΞΑΦέΟ 
9.1 Οα είναι εργονομικά ςχεδιαςμζνο, τροχιλατο με 4 αντιςτατικοφσ τροχοφσ, με ςφςτθμα πζδθςθσ 

ςτουσ 2 από αυτοφσ για μεγαλφτερθ ςτακερότθτα. 
9.2 Οα διακζτει αρκρωτό βραχίονα τοποκζτθςθσ τθσ προςφερόμενθσ οκόνθσ προβολισ με δυνατότθτα 

ρφκμιςθσ του φψουσ, περιςτροφισ, κλίςθσ και δυνατότθτα μετακίνθςθσ τθσ οκόνθσ προσ τα δεξιά 
και προσ τα αριςτερά ανάλογα με τισ ανάγκεσ του χριςτθ. 

9.3 Οα διακζτει ενςωματωμζνθ κζςθ παροχισ τροφοδοςίασ με τουλάχιςτον 12 κζςεισ, ενςωματωμζνο 
μεταςχθματιςτι τάςθσ για απομόνωςθ δικτφου ιςχφοσ τουλάχιςτον 1800Watt και υποδοχι 
γείωςθσ. 

9.4 Οα διακζτει κεντρικό διακόπτθ ON/OFF. 
9.5 Οα ζχει ςυνολικά τουλάχιςτον 4 ράφια τοποκζτθςθσ ιατρικϊν μθχανθμάτων. 
9.6 Οα διακζτει κζςθ τοποκζτθςθσ φιάλθσ CO2. 
 

10. ΦΤΡΫΘΝΑΦΡ ΥΧΥΦΘΞΑ ΝΙΘΡΦΤΙάΙΑΥ LASER (Holmium: YAG), 35Watt 
10.1 Οα είναι τφπου Holmium: YAG και να διακζτει μζγιςτθ ιςχφ τουλάχιςτον 35Watt. Φο ςφςτθμα να 

μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για τομι, εκτομι, διατομι, εξάχνωςθ, καυτθρίαςθ, αιμόςταςθ μαλακοφ 
ιςτοφ κακϊσ και για περιςτατικά λικοτριψίασ. Επίςθσ να μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςε: περιςτατικά 
ςιαλολικίαςθσ, γαςτρεντερολογικά περιςτατικά, ςε γενικι χειρουργικι, ςε αρκροςκόπθςθ, 
ωτορινολαρυγγολογικά περιςτατικά, διςκεκτομι κλπ. 

10.2 Φο μικοσ κφματοσ του εκπεμπόμενου laser να είναι περίπου ςτα 2,1μm. Φο ςυγκεκριμζνο μικοσ 
κφματοσ απορροφάται πολφ καλφτερα από το νερό και τον βιολογικό ιςτό. 
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10.3 Οα διακζτει ενζργεια παλμοφ με εφροσ από 0,1joule και να φτάνει τουλάχιςτον μζχρι και 5 joule. Θ 
υψθλότερθ ενζργεια παλμοφ το κακιςτά πιο αποτελεςματικό ςτον κρυμματιςμό ακόμα και των 
ςκλθρϊν λίκων. 

10.4 Φο μθχάνθμα να ζχει τθν δυνατότθτα να χρθςιμοποιθκεί για κοπι και αιμόςταςθ ςε μαλακό ιςτό, με 
βάκοσ ακτινοβολίασ περίπου 0,3-0,4mm, με αποτζλεςμα τθν πολφ μικρι κερμικι καταςτροφι 
ςτουσ παρακείμενουσ ιςτοφσ.  

10.5 Θ ςυχνότθτα του παλμοφ να ζχει εφροσ από 3Hz και να φτάνει τουλάχιςτον μζχρι και 30Hz. Φο 
μεγαλφτερο εφροσ ςυχνότθτασ βοθκάει κατά τθν λειτουργία Dusting ςτον κρυμματιςμό των λίκων. 

10.6 Οα διακζτει διάρκεια παλμοφ με εφροσ από 95μs και να φτάνει τουλάχιςτον μζχρι και 1500μs για να 
αποδίδει καλφτερα ςε μαλακό ιςτό (tissue ablation). 

10.7 Οα ζχει δυνατότθτα ςφνδεςθσ ζξι (6) οπτικζσ ίνεσ διαφορετικισ διαμζτρου πολλαπλϊν χριςεων 
ευκείασ ςτόχευςθσ. Οα είναι διαμζτρου περίπου 200μm, 272μm, 365μm, 550μm, 800μm και 
1000μm. Ρι ίνεσ πολλαπλϊν χριςεων να μποροφν να αποςτειρωκοφν ςε Sterrad και ςε κλίβανο 
ατμοφ. Οα διακζτει ςφςτθμα για αυτόματθ αναγνϊριςθ τθσ ίνασ (RFID) και να εμφανίηει ςτθν οκόνθ 
αφισ τισ παρακάτω πλθροφορίεσ (διάμετροσ, τφποσ ίνασ, ςυχνότθτα, κλπ). 

10.8 Οα διακζτει οπτικζσ ίνεσ για γαςτρεντερολογικι χριςθ. Οα είναι ειδικά ςχεδιαςμζνεσ για τον 
κατακερματιςμό των χολόλικων.  

10.9 Οα διακζτει οπτικι ίνα διαμζτρου από 200μm ζωσ και 272μm πολλαπλϊν χριςεων, ειδικά 
ςχεδιαςμζνθ για εφκαμπτα. Οα ζχει ςτρογγυλεμζνο άκρο (ball-tip) για να διευκολφνει τθν ειςαγωγι 
και να μθν τραυματίηει το ενδοςκόπιο.  

10.10 Οα ζχει δυνατότθτα να χρθςιμοποιθκεί για γενικι χειρουργικι, λικοτριψία, εκτομι όγκων κφςτεωσ, 
κακϊσ και ςε μαλακό ιςτό. 

10.11 Οα ζχει δυνατότθτα επιλογισ τεςςάρων διαφορετικϊν προγραμμάτων κεραπείασ: 

 Νικοτριψία -Hard stone 

 Νικοτριψία –Dusting Effect 

 Ablation. 

 Coagulation 
10.12 Οα διακζτει ζγχρωμθ οκόνθ αφισ (touch screen) τουλάχιςτον 5,5ϋϋ, ςτθν οποία να απεικονίηονται 

όλεσ οι επικυμθτζσ τιμζσ για τον χριςτθ –ιατρό (διάμετροσ οπτικισ ίνασ, παλμοί, ςυχνότθτα, 
ενζργεια, ρφκμιςθ φωτεινότθτασ για τθν ςτόχευςθ, κλπ). 

10.13 Οα εκπζμπει πράςινο φωσ ςτα 532nm για τον καλφτερο εντοπιςμό του ςτόχου με δυνατότθτα 
ρφκμιςθσ τθσ φωτεινότθτασ (τουλάχιςτον 10 διαφορετικϊν επιπζδων) και επιλογι μεταξφ 
ςυνεχόμενθσ θ παλμικισ ςτόχευςθσ. Ξε τθν ςυγκεκριμζνθ λειτουργία μποροφμε να ρυκμίςουμε τθν 
ζνταςθ τθσ φωτεινότθτασ, με αποτζλεςμα να πετυχαίνουμε καλφτερθ ςτόχευςθ με όςο το δυνατόν 
λιγότερθ αντανάκλαςθ ςε δφςκολα περιςτατικά (αιμορραγία, κλπ). 

10.14 Οα διακζτει διπλό ποδοδιακόπτθ.  

 Φο ζνα πεντάλ για ενεργοποίθςθ απενεργοποίθςθ τθσ ενζργειασ.  

 Φο δεφτερο πεντάλ για εναλλαγι τθσ κατάςταςθσ του μθχανιματοσ μεταξφ Standby/Ready. 
10.15 Φο μθχάνθμα να είναι απαραίτθτα τροχιλατο (όχι desktop), μικρϊν διαςτάςεων για περιςςότερθ 

αςφάλεια και μεγαλφτερθ ευκολία ςτισ μετακινιςεισ μεταξφ των χειρουργικϊν αικουςϊν. Οα 
διακζτει πλάτοσ  25±5cm,  φψοσ 90±5cm, βάκοσ 85±5cm και να ζχει ςυνολικό βάροσ λιγότερο από 
90kg.  

10.16 Οα διακζτει ςφςτθμα ψφξθσ αζρα με τουλάχιςτον δφο ανεμιςτιρεσ ςτο πίςω μζροσ του 
μθχανιματοσ και κλειςτό κφκλωμα ψφξθσ νεροφ για καλφτερθ αποτελεςματικότθτα ςε δφςκολεσ 
ςυνκικεσ λειτουργίασ και πολφωρεσ επεμβάςεισ. 

10.17 Οα διακζτει φίλτρο προςταςίασ (blast shield) για να προςτατεφει τθν γεννιτρια εκπομπισ του laser 
από οπιςκοςκεδαηόμενθ ακτινοβολία τθσ ίνασ. 

10.18 Φο μθχάνθμα πρζπει να ςυνοδεφεται απαραίτθτα από: 
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 ζνα διπλό ποδοδιακόπτθ 

 δφο ίνεσ πολλαπλϊν χριςεων 

 ζνα κεραμικό εργαλείο κοπισ ινϊν  

 δφο εργαλεία απογφμνωςθσ ινϊν  

 δφο ηευγάρια προςτατευτικά γυαλιά laser 
10.19 Οα ζχει πιςτοποιθκεί με όλα τα διεκνι ςτάνταρ για ιατρικό εξοπλιςμό και αςφαλι χριςθ 

(IEC60601/IEC60825). 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ 

1. Φα είδθ κα εγκαταςτακοφν και κα παραδοκοφν ςε πλιρθ και κανονικι λειτουργία, με φροντίδα 
και δαπάνθ (λογιςμικά, θλεκτρολογικζσ και υδραυλικζσ παροχζσ, ςυνδζςεισ, δάπεδα, κ.λπ.) του 
Σρομθκευτι, ςε χϊρουσ, που κα υποδείξει το Οοςοκομείο, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του 
καταςκευαςτι και τισ προβλεπόμενεσ προδιαγραφζσ αςφάλειασ αςκενϊν, χειριςτϊν, και 
περιβάλλοντοσ.  

2. Ξε  υπεφκυνθ διλωςθ να αναφερκεί θ θμερομθνία καταςκευισ και διάκεςθσ του εξοπλιςμοφ.  
3. Για τον θλεκτρομθχανολογικό εξοπλιςμό, ο εξοπλιςμόσ να είναι καταςκευαςμζνοσ ςφμφωνα με 

τισ διεκνείσ και ευρωπαϊκζσ προδιαγραφζσ αςφαλείασ και να διακζτει ςιμανςθ CE. 
4. Για τον θλεκτρομθχανολογικό εξοπλιςμό ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να πραγματοποιιςει αυτοψία 

ςτον χϊρο του Οοςοκομείου, ϊςτε να λάβει γνϊςθ των ςυνκθκϊν, των ιδιαιτεροτιτων του κάκε 
τμιματοσ και όλων των απαραίτθτων διαςτάςεων και μεγεκϊν, που απαιτοφνται για τθν κατάκεςθ 
τθσ προςφοράσ του.  

5. Οα ςυνοδεφεται θ τεχνικι προςφορά με οδθγίεσ χριςθσ και ςυντιρθςθσ του προϊόντοσ ςτθν 
ελλθνικι γλϊςςα, οι οποίεσ κα αποδίδουν πιςτά το πρωτότυπο κείμενο. 

6. Ξε τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ Θ προμθκεφτρια εταιρεία υποχρεϊνεται και δεςμεφεται μαηί με τον 
εξοπλιςμό και όχι μετά το πζρασ τθσ εγκατάςταςθσ να παραδϊςει, τα operator's manual (και ςτθν 
Ελλθνικι γλϊςςα), κακϊσ και πλιρθ Service manual ςτθν Αγγλικι ι Ελλθνικι γλϊςςα. Επίςθσ, να 
παραδοκοφν με τα πρωτότυπα εγχειρίδια χειριςμοφ και service, τα κυκλωματικά διαγράμματα, οι 
οδθγίεσ επιςκευισ και ςυντιρθςθσ και οι κωδικοί των ανταλλακτικϊν. 

7. Οα περιγραφεί το αναλυτικό πρόγραμμα ςυντθριςεων, που προβλζπεται από τον καταςκευαςτι, 
να διευκρινιςτοφν ςαφϊσ οι χρόνοι και το είδοσ των ςυντθριςεων, που πρζπει να κάνει ο 
αντιπρόςωποσ και ενδεχομζνωσ ο χριςτθσ.  

8. Οα αναφερκοφν αναλυτικά όλα τα απαιτοφμενα αναλϊςιμα ι άλλα υλικά ςυντθριςεων, με τουσ 
κωδικοφσ, τισ τιμζσ και το χρόνο ηωισ τουσ. 

9. Ξε τθν προςφορά ο διαγωνιηόμενοσ κα κατακζςει υπεφκυνθ διλωςθ για εγγφθςθ καλισ 
λειτουργίασ των μθχανθμάτων, τριϊν (3) ετϊν από τθν οριςτικι παραλαβι αυτϊν, με πλιρθ 
κάλυψθ ανταλλακτικϊν και αναλωςίμων ςυντιρθςθσ & επιςκευισ, χωρίσ καμία οικονομικι 
επιβάρυνςθ για το νοςοκομείο, κακϊσ και θ αποκατάςταςθ κάκε βλάβθσ, που κα παρουςιαςκεί, 
ςυμπεριλαμβανόμενων των ανταλλακτικϊν. Ματά τθν διάρκεια τθσ εγγφθςθσ κα τθρείται 
θμερολόγιο λειτουργίασ, ςυντιρθςθσ, βλαβϊν, ελζγχων θλεκτρικισ αςφάλειασ κ.λπ., που κα 
παρακολουκείται και κα υπογράφεται από τουσ υπεφκυνουσ του Φμιματοσ. 

10. Ρ προμθκευτισ υποχρεϊνεται να εκτελζςει πλιρωσ τισ εγκαταςτάςεισ των μθχανθμάτων, και να 
τα παραδϊςει ζτοιμα για λειτουργία ζχοντασ πραγματοποιιςει όλεσ τισ απαιτοφμενεσ 
διαδικαςίεσ, εγκατάςταςθ, εκπαιδεφςεισ, με ειδικό επιςτθμονικό, τεχνικό, εκπαιδευμζνο, 
ειδικευμζνο και αςφαλιςμζνο προςωπικό και δικι του ολοκλθρωτικά ευκφνθ, ςφμφωνα με τουσ 
τεχνικοφσ & επιςτθμονικοφσ κανόνεσ, τουσ κανονιςμοφσ του ελλθνικοφ κράτουσ, με τισ οδθγίεσ και 
τα ςχζδια του καταςκευαςτικοφ οίκου και τζλοσ τισ οδθγίεσ των αρμοδίων υπθρεςιϊν του φορζα, 
ςτο χϊρο που διακζτει. 
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11. Θ αποςυναρμολόγθςθ και θ μεταφορά του εκάςτοτε εξοπλιςμοφ κα γίνει με ευκφνθ και μζριμνα 
του προμθκευτι ςε χϊρο, που κα υποδειχκεί από τθν τεχνικι υπθρεςία. 

12. Ρ χρόνοσ τθσ εγγφθςθσ κα αρχίηει από τθν οριςτικι παραλαβι του εξοπλιςμοφ 
ςυναρμολογθμζνου, εγκατεςτθμζνου και ςε κατάςταςθ πλιρουσ λειτουργίασ και εφόςον ζχει 
ολοκλθρωκεί θ απαιτοφμενθ από τθν διακιρυξθ εκπαίδευςθ προςωπικοφ. Υτθν εγγφθςθ 
περιλαμβάνεται και θ υποχρζωςθ του αναδόχου για προλθπτικό ζλεγχο ςυντιρθςθσ, ςφμφωνα με 
τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτικοφ οίκου, ϊςτε τα μθχανιματα να είναι πάντα ςε κατάςταςθ 
ετοιμότθτασ, και να δοκεί ςχετικό πρόγραμμα τακτικισ ςυντιρθςθσ ςφμφωνα με τα ανωτζρω. 

13. Ξετά τθ λιξθ του ωσ άνω χρόνου εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ, ο ανάδοχοσ υποχρεϊνεται, εφόςον 
το επικυμεί θ Ανακζτουςα Αρχι, να αναλάβει τθν πλιρθ ςυντιρθςθ των μθχανθμάτων μζχρι τθ 
ςυμπλιρωςθ δζκα (10) ετϊν τουλάχιςτον από τθν οριςτικι παραλαβι αυτϊν, ζναντι ιδιαίτερθσ 
ετιςιασ αμοιβισ, τθν οποία κα ζχει κακορίςει επ’ ακριβϊσ οπωςδιποτε ςτθν αρχικι οικονομικι 
του προςφορά. Φο εν λόγω κόςτοσ, που δεςμεφει με ρθτι διλωςι του τον ανάδοχο, ςε μελλοντικι 
ςφναψθ ςυμβάςεων και μζχρι τθν ςυμπλιρωςθ δεκαετοφσ λειτουργίασ, δεν επιδζχεται άλλθ 
αναπροςαρμογι πλθν τθσ τιμαρικμικισ (δθλαδι του μζςου ετιςιου δείκτθ τιμϊν καταναλωτι που 
δίνει θ ΕΝΥΦΑΦ).  

14. Ρ προμθκευτισ υποχρεοφται να εγγυθκεί και τθν εξαςφάλιςθ διάκεςθσ ανταλλακτικϊν για δζκα 
τουλάχιςτον (10) ςυνολικά ζτθ από τθν οριςτικι παραλαβι του εξοπλιςμοφ, με υπεφκυνθ διλωςι 
του. 

15. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για να αξιολογθκοφν οι προςφορζσ, είναι θ φπαρξθ φφλου 
ςυμμόρφωςθσ, ςτο οποίο κα απαντάται με κάκε λεπτομζρεια (όχι μονολεκτικά) και με τθ ςειρά, 
που αναφζρονται όλα τα αιτιματα των τεχνικϊν προδιαγραφϊν. Επιπλζον, θ αναδρομι ςε 
ξενόγλωςςα φυλλάδια, τεχνικά εγχειρίδια, δθλϊςεισ του καταςκευαςτι οίκου προσ απόδειξθ 
ηθτοφμενων ςτοιχείων κα γίνεται με ςαφι αναφορά ςτθν παράγραφο του εγγράφου, όπου 
εμπεριζχονται τα ςτοιχεία αυτά. 

16. Ρ ανάδοχοσ υποχρεοφται να πραγματοποιιςει πλιρθ εκπαίδευςθ ςτουσ χριςτεσ επί τθσ 
λειτουργίασ του εξοπλιςμοφ και επί τθσ πλιρουσ εκμετάλλευςθσ των δυνατοτιτων του. Επίςθσ, 
υποχρεοφται να πραγματοποιιςει εκπαίδευςθ ςτο Φεχνικό Σροςωπικό και του τμιματοσ 
Βιοϊατρικισ Φεχνολογίασ, χωρίσ καμία επιβάρυνςθ για τον φορζα. Θ εν λόγω εκπαίδευςθ κα 
πρζπει να πραγματοποιθκεί πριν τθν θμζρα οριςτικισ παραλαβισ. Ρ διαγωνιηόμενοσ πρζπει να 
κατακζςει με τθν τεχνικι του προςφορά πρόγραμμα εκπαίδευςθσ. 

17. Για τον ιατροτεχνολογικό εξοπλιςμό, ο εξοπλιςμόσ να είναι καταςκευαςμζνοσ ςφμφωνα με τισ 
διεκνείσ και ευρωπαϊκζσ προδιαγραφζσ αςφαλείασ και να διακζτει ςιμανςθ CE, κακϊσ επίςθσ οι 
εταιρείεσ, που δεν είναι οι ίδιεσ καταςκευάςτριεσ των ειδϊν, αλλά διακινθτζσ αυτϊν, εκτόσ των 
παραπάνω δικαιολογθτικϊν, που απαιτοφνται για τουσ ίδιουσ και για τισ καταςκευάςτριεσ 
εταιρείεσ, που αντιπροςωπεφουν, πρζπει να ςυμμορφϊνονται ςφμφωνα με τθν Χπουργικι 
Απόφαςθ ΔΧ/8Δ/ΓΣ1348/04(ΪΕΜ 32Β/16-1-04) περί διακίνθςθσ Ιατροτεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ. 
Οα κατατεκοφν τα αντίςτοιχα πιςτοποιθτικά. 

18. Απαραιτιτωσ, κα πρζπει να βεβαιϊνεται, τόςο για τον θλεκτρομθχανολογικό, όςο και για τον 
ιατροτεχνολογικό εξοπλιςμό, ότι κα παραδοκεί με τθν εργοςταςιακι του ςυςκευαςία, κα 
εγκαταςτακεί, κα ςυνδεκεί και κα τεκεί ςε λειτουργία με ευκφνθ και κόςτοσ του προμθκευτι. 
Εργαςίεσ εγκατάςταςθσ, ςφνδεςθσ, κακϊσ και οποιοδιποτε υλικό και μικροχλικό απαιτθκεί 
βαρφνουν εξολοκλιρου τον ανάδοχο. 

19. Ρ Ανάδοχοσ κα πρζπει να ζχει αποδεδειγμζνθ εμπειρία ςτθν εγκατάςταςθ και ςυντιρθςθ 
εξοπλιςμοφ ςε Οοςοκομεία και αυτό κα πρζπει να αποδεικνφεται από τουλάχιςτον μία βεβαίωςθ ι 
ςφμβαςθ εγκατάςταςθσ ι ςυντιρθςθσ. 
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Ξεκοδολογία υλοποίθςθσ 

 Διεκνισ Ανοικτόσ Διαγωνιςμόσ άνω των ορίων για τθν προμικεια του Γ.Ο.Διδυμοτείχου με 
Ιατροτεχνολογικό και Θλεκτρομθχανολογικό εξοπλιςμό.Μριτιριο ανάκεςθσ τθσ Υφμβαςθσ είναι θ πλζον 
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τθσ τιμισ.  

 

Διάρκεια ςφμβαςθσ-Ϋρόνοι παράδοςθσ  

Ρ ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τον εξοπλιςμό (προςωρινι παραλαβι) ςε ζωσ 90 
θμερολογιακζσ θμζρεσ  από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

 Θ οριςτικι παραλαβι κα ακολουκιςει τθν προςωρινι παραλαβι και κα ολοκλθρωκεί μζςα ςτθν περίοδο 
τριάντα (30) θμερολογιακϊν θμερϊν. 

Φόποσ υλοποίθςθσ/παράδοςθσ  

A/A ΕΙΔΡΥ 
ΞΡΟΑΔΑ 

ΞΕΦΤΘΥΘΥ 
ΣΡΥΡ-
ΦΘΦΑ 

ΦΞΘΞΑ 

1 ΘΝΕΜΦΤΡΣΑΤΑΓέΓΡ ΗΕΧΓΡΥ 270-300 KW ΦΕΞ 1 

ΦΕΫΟΙΜΘ ΧΣΘΤΕΥΙΑ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

2 ΣΙΟΑΜΑΥ Θ/Η ΫΑΞΘΝΘΥ ΦΑΥΘΥ ΦΕΞ 1 

3 Θ/Η ΑΧΦΡΞΑΦΘΥ ΕΜΙΟΘΥΘΥ ΜΑΙ ΝΕΙΦΡΧΤΓΙΑΥ 
ΕΪΕΔΤΙΜΘΥ ΙΥΫΧΡΥ 

ΦΕΞ 1 

4 ΣΤΡΞΘΘΕΙΑ ΜΑΙ ΕΓΜΑΦΑΥΦΑΥΘ άΧΜΦΙΜΡΧ 
ΞΘΫΑΟΘΞΑΦΡΥ (CHILLER) 440 KW 

ΦΕΞ 1 

5 ΣΧΤΓΡΥ άΧΠΘΥ ΦΕΞ 1 

6 ΧΣΡΥΦΑΘΞΡΙ ΙΑΦΤΙΜέΟ ΑΕΤΙέΟ ΦΕΞ 15 

7 ΦΘΝΕΪέΟΙΜΡ ΜΕΟΦΤΡ ΦΕΞ 1 

8 ΘΧΤΕΥ ΣΧΤΑΟΦΡΫΕΥ ΦΕΞ 50 

9 ΕΠΡΣΝΙΥΞΡΥ ΣΧΤΑΟΙΫΟΕΧΥΘΥ ΦΕΞ 4 

10 ΥΧΓΜΤΡΦΘΞΑ ΑΦΞΡΝΕΒΘΦΑ/ΓΕΟΟΘΦΤΙΑΥ 
ΪΙΝΦΤέΟ ΜΑΘΑΤΡΧ ΑΦΞΡΧ ΜΑΙ ΔΙΜΦΧΡΧ 

ΦΕΞ 1 

11 ΜΝΙΞΑΦΙΥΦΙΜΕΥ ΞΡΟΑΔΕΥ  45.000-50.000 BTU 
ΦΕΞ 14 

ΣΑΘΡΝΡΓΙΜΡ-
ΜΑΤΔΙΡΝΡΓΙΜΡ (2) 

        
ΫΕΙΤΡΧΤΓΙΜΡ-

ΡΤΘΡΣΕΔΙΜΡ (2) 

        
ΓΧΟΑΙΜΡΝΡΓΙΜΡ-

ΕΟΔΡΥΜΡΣΘΥΕΙΥ (2) 

        
ΦΕΣ-ΑΜΦΙΟΡΔΙΑ-

ΓΟέΥΦΙΜΡ (2) 

    
    

ΞΙΜΤΡΒΙΡΝΡΓΙΜΡ-
ΞΡΟΑΔΑ ΦΕΫΟΙΜΡΧ 

ΟΕΪΤΡΧ (2) 

        
ΞΑΓΕΙΤΕΙΑ-

ΣΝΧΟΦΘΤΙΑ (4) 

12 ΧΣΕΤΘΫΡΦΡΞΡΓΤΑΪΡΥ ΜΑΤΔΙΡΝΡΓΙΜΘΥ 
ΫΤΘΥΘΥ 

ΦΕΞ 1 ΜΑΤΔΙΡΝΡΓΙΜΡ 

13 ΦΕΥΦ ΜΡΣέΥΕέΥ ΦΕΞ 1   

14 ΜΕΟΦΤΙΜΡΥ ΥΦΑΘΞΡΥ ΞΕ ΕΠΙ ΞΡΟΙΦΡΤ 
ΦΕΞ 1 

ΥΦΕΪΑΟΙΑΙΑ 
ΞΡΟΑΔΑ 

15 ΣΝΧΟΦΘΤΙΡ ΑΣΡΝΧΞΑΟΥΘΥ ΕΟΔΡΥΜΡΣΙέΟ ΦΕΞ 1 ΕΟΔΡΥΜΡΣΙΜΡ 

16 ΒΡΡΞ (ΓΧΟΑΙΜΡΝΡΓΙΜΡ-ΡΧΤΡΝΡΓΙΜΡ) 
ΘΝΕΜΦΤΙΜΡ 

ΦΕΞ 1 ΡΧΤΡΝΡΓΙΜΡ 
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17 ΡΧΤΡΝΡΓΙΜΡΥ ΣΧΤΓΡΥ ΣΝΘΤΘΥ ΦΕΞ 1   

18. ΕΠΡΣΝΙΥΞΡΥ ΞΑΓΕΙΤΕΙέΟ (ΣέΥ 
ΑΟΑΪΕΤΡΟΦΑΙ ΥΦΡΟ ΣΑΤΑΜΑΦέ ΣΙΟΑΜΑ) 

ΥΕΦ ΥΕΦ ΞΑΓΕΙΤΕΙΑ 

 

Σαραδοτζα-Διαδικαςία Σαραλαβισ/Σαρακολοφκθςθσ 

 H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, που ςυγκροτοφνται 
ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221 του Ο.4412/16 ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 208 
του ωσ άνω νόμου.Ματά τθν διαδικαςία προςωρινισ παραλαβισ του εξοπλιςμοφ διενεργείται ποςοτικόσ 
και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το επικυμεί μπορεί να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. Ρ ποςοτικόσ ζλεγχοσ 
των υλικϊν γίνεται ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ και τισ διαδικαςίεσ που προβλζπονται από τισ Φεχνικζσ 
προδιαγραφζσ του παρόντοσ παραρτιματοσ. 

Εκπαίδευςθ προςωπικοφ  

Ρι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν μόνιμα οργανωμζνο τμιμα τεχνικισ υποςτιριξθσ και 
service, κακϊσ και κατάλλθλα εκπαιδευμζνο προςωπικό, με πιςτοποιθτικό εκπαίδευςθσ και 
εξουςιοδότθςθ αυτοφ από τον μθτρικό καταςκευαςτικό οίκο για τθν ςυντιρθςθ των αντίςτοιχων 
μθχανθμάτων. Οα αναφερκεί αναλυτικά ςτθν τεχνικι προςφορά θ πόλθ όπου εδρεφει το ςυνεργείο 
ςυντιρθςθσ, θ ςφνκεςθ του προςωπικοφ του, τα τυπικά του προςόντα κ.λ.π,.  Ρι επιχειριςεισ που δεν 
διακζτουν τεχνικό τμιμα ςτθν Βόρεια Ελλάδα, οφείλουν να εκκζτουν ςτθν προςφορά τουσ τον τρόπο με 
τον οποίο μποροφν να ανταποκρικοφν άμεςα ςτισ εκάςτοτε ανακφπτουςεσ ανάγκεσ.  

Εγγυιςεισ-Φεχνικι Χποςτιριξθ  

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 
72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 4% επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ 
ςφμβαςθσ ι του τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να ςυμπεριλαμβάνονται τα δικαιϊματα προαίρεςθσ  και 
κατατίκεται μζχρι και τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ.  

Ξετά τθν ποιοτικι παραλαβι του εξοπλιςμοφ απαιτείται θ προςκόμιςθ «εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ» για 
τθν αποκατάςταςθ των ελαττωμάτων που ανακφπτουν ι των ηθμιϊν που προκαλοφνται από 
δυςλειτουργία των αγακϊν κατά τθν περίοδο εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ. Φο φψοσ τθσ «εγγφθςθσ καλισ 
λειτουργίασ» ορίηεται ςτο ποςό που κα αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 3% τθσ κακαρισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Θ 
επιςτροφι τθσ ανωτζρω εγγφθςθσ λαμβάνει χϊρα μετά από τθν ολοκλιρωςθ τθσ περιόδου εγγφθςθσ 
καλισ λειτουργίασ, ςφμφωνα και με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 6.6 τθσ παροφςασ. 

Σαρατάςεισ  

Ρ ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ 
ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ ακόλουκεσ ςωρευτικζσ προχποκζςεισ: α) τθροφνται οι όροι του 
άρκρου 132 περί τροποποίθςθσ ςυμβάςεων κατά τθ διάρκειά τουσ, β) ζχει εκδοκεί αιτιολογθμζνθ 
απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ μετά από γνωμοδότθςθ 
αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου, είτε με πρωτοβουλία τθσ ανακζτουςασ αρχισ και εφόςον ςυμφωνεί ο 
ανάδοχοσ, είτε φςτερα από ςχετικό αίτθμα του αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τθ 
λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, γ) το χρονικό διάςτθμα τθσ παράταςθσ είναι ίςο ι μικρότερο από τον αρχικό 
ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ.  Υτθν περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, ο χρόνοσ 
παράταςθσ δεν ςυνυπολογίηεται ςτον ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ. 
Υτθν περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ ζπειτα από αίτθμα του αναδόχου, 
επιβάλλονται οι κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παράγραφο 5.2.2 τθσ παροφςθσ. 
Ξε αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, θ οποία εκδίδεται φςτερα από 
γνωμοδότθςθ του οργάνου τθσ περ. β’ τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016, ο ςυμβατικόσ χρόνοσ 
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φόρτωςθσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να μετατίκεται. Ξετάκεςθ επιτρζπεται μόνο όταν ςυντρζχουν 
λόγοι ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι, που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν 
εμπρόκεςμθ παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν. Υτισ περιπτϊςεισ μετάκεςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου 
φόρτωςθσ παράδοςθσ δεν επιβάλλονται κυρϊςεισ. 

Φροποποίθςθ Υφμβαςθσ  

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ τθσ περ. β  τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016. 

 

ΜΔΡΟ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Ϋρθματοδότθςθ  

Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από Σιςτϊςεισ του Σρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων (αρικ. 
ενάρικ. ζργου 2021ΕΣ03110032). 

Θ ςφμβαςθ περιλαμβάνεται ςτο υποζργο Οο 1 τθσ Σράξθσ : «Σρομικεια Ιατροτεχνολογικοφ και 
θλεκτρομθχανολογικου εξοπλιςμοφ για το Γενικό Οοςοκομείο Διδυμοτείχου» θ οποία ζχει ενταχκεί ςτο 
Επιχειρθςιακό Σρόγραμμα «Ανατολικι Ξακεδονία - Θράκθ»  με βάςθ τθν απόφαςθ ζνταξθσ με αρ. πρωτ. 
4137/09.08.2021  τθσ Ειδικισ Χπθρεςίασ Διαχείριςθσ του Ε.Σ. Σεριφζρειασ Ανατολικισ Ξακεδονίασ & 
Θράκθσ και ζχει λάβει κωδικό MIS 5117601. Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι 
Ζνωςθ (Ε.Φ.Σ.Α. -ΕΧΤέΣΑΛΜΡ ΦΑΞΕΙΡ ΣΕΤΙΪΕΤΕΙΑΜΘΥ ΑΟΑΣΦΧΠΘΥ) και από εκνικοφσ πόρουσ μζςω του 
ΣΔΕ. 

 

Εκτιμϊμενθ αξία ςφμβαςθσ ςε ευρϊ, χωρίσ ΪΣΑ:  : 690.322,58€ 

 

Εκτιμϊμενθ αξία κάκε τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ ςε ευρϊ όπωσ αναλυτικά αναφζρονται ςτο άρκρο 1.3 τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ. 

 

Ϊ.Σ.Α.- Μρατιςεισ-δικαιϊματα τρίτων – επιβαρφνςεισ 

Εκτιμϊμενθ αξία ςφμβαςθσ ςυμπεριλαμβανομζνου ΪΣΑ:  856.000,00€. 

Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ 
νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Ϊ.Σ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον τρόπο 
που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ: 

α) Μράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Υυμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ο.4013/2011 όπωσ ιςχφει)  

β) Μράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ τθσ ανάπτυξθσ και ςυντιρθςθσ του ΡΣΥ ΕΥΘΔΘΥ, θ οποία υπολογίηεται επί 
τθσ αξίασ, εκτόσ ΪΣΑ, τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Φο ποςό αυτό 
παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό  του 
Χπουργείου άθφιακισ Διακυβζρνθςθσ ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016. 

γ) Μράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Σροδικαςτικϊν 
Σροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) . 

δ) Ζξοδα δθμοςίευςθσ διαγωνιςμοφ ςτισ εφθμερίδεσ 
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Ρι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΡΓΑ 20% 

Ξε κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου 
ειςοδιματοσ αξίασ 4% επί του κακαροφ ποςοφ (άρθρο 64 Ν. 4172/2013) 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ –  Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεώζεσλ  

 πωσ αναλυτικά αναφζρονται ςτο Σαράρτθμα Ι « Αναλυτικι περιγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ 
αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ» 
 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙI – ΔΔΔ  

 Φο Ευρωπαϊκό Ενιαίο  Ζγγραφο  Υυμβάςεων(ΕΕΕΥ) , ςε μορφι αρχείου .xml και. pdf , κα αναρτθκεί ςτο 
ΕΥΘΔΘΥ ςτον χϊρο του διαγωνιςμοφ. 
 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV – Τπόδεηγκα Σερληθήο Πξνζθνξάο - Φύιιν πκκόξθσζεο 

 

ΟΔΘΓΙΕΣ ΣΥΜΡΛΘΩΣΘΣ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ (δίνεται για το  κάκε μθχάνθμα χωριςτά) 

Επί ποινι αποκλειςμοφ: 
να δθλϊνεται ρθτά θ ςυμμόρφωςθ ι απόκλιςθ από τισ ηθτοφμενεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και γενικζσ 
απαιτιςεισ, τθρϊντασ τθν ίδια ςειρά και αρίκμθςθ του Σαραρτιματοσ Ι. Φονίηεται ότι είναι υποχρεωτικι θ 
απάντθςθ ςε όλα τα ςθμεία του ΣΙΟΑΜΑ ΥΧΞΞΡΤΪέΥΘΥ και θ παροχι όλων των πλθροφοριϊν που 
ηθτοφνται.  
 
Υτθ Υτιλθ «ΦΕΫΟΙΜΘ ΣΤΡΔΙΑΓΤΑΪΘ» περιγράφονται αναλυτικά οι αντίςτοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεϊςεισ 
ι επεξθγιςεισ για τα οποία κα πρζπει να δοκοφν αντίςτοιχεσ απαντιςεισ. Σροςφορζσ που δεν καλφπτουν 
πλιρωσ τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.  
 
Υτθ ςτιλθ «ΑΣΑΟΦΘΥΘ» ςθμειϊνεται θ απάντθςθ του Σρομθκευτι που ζχει τθ μορφι ΟΑΙ/ΡΫΙ εάν θ 
αντίςτοιχθ προδιαγραφι πλθροφται ι όχι από τθν Σροςφορά. 
Υε περίπτωςθ που δεν ζχει ςυμπλθρωκεί θ ςτιλθ «ΑΣΑΟΦΘΥΘ-ΦΕΜΞΘΤΙέΥΘ», για ζςτω και ζναν από τουσ 
όρουσ ςτον πίνακα ςυμμόρφωςθσ, τότε κεωρείται ότι δεν υπάρχει απάντθςθ ςτον ςχετικό όρο.  
 
Υτθ ςτιλθ «ΣΑΤΑΣΡΞΣΘ» κα καταγραφεί θ ςαφισ παραπομπι ςε Σαράρτθμα τθσ Φεχνικισ Σροςφοράσ 
το οποίο κα περιλαμβάνει αρικμθμζνα Φεχνικά Ϊυλλάδια , ι αναλυτικζσ τεχνικζσ περιγραφζσ των ειδϊν, 
του εξοπλιςμοφ ι του τρόπου διαςφνδεςθσ και λειτουργίασ ι αναφορζσ μεκοδολογίασ εγκατάςταςθσ και 
υποςτιριξθσ κλπ., ι ζγγραφεσ βεβαιϊςεισ που κατά τθν κρίςθ του υποψθφίου Σρομθκευτι τεκμθριϊνουν 
τα ςτοιχεία των Σινάκων Υυμμόρφωςθσ. Σροςφορζσ οι οποίεσ κα απαντοφν μονολεκτικά (π.χ. ΟΑΙ ι 
ΥΧΞΪέΟΡΧΞΕ κ.λ.π.), με  απλι κατάφαςθ ι επεξιγθςθ δθλαδι, χωρίσ τεκμθρίωςθ και παραπομπζσ δεν 
αποτελεί απόδειξθ πλιρωςθσ τθσ προδιαγραφισ και θ αρμόδια Επιτροπι ζχει το δικαίωμα ελζγχου και 
επιβεβαίωςθσ τθσ πλιρωςθσ τθσ απαίτθςθσ ι τθσ απόρριψισ τθσ ωσ απαράδεκτθσ με τθν αιτιολογία τθσ 
μθ πλιρωςθσ των όρων τθσ διακιρυξθσ όπωσ αυτοί περιγράφονται παραπάνω. 
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Υυγκεκριμζνα,  ςτο φφλλο ςυμμόρφωςθσ, που αφορά ςτισ  τεχνικζσ  προδιαγραφζσ, οι  παραπομπζσ  κα 
πρζπει να γίνονται ςτα επίςθμα prospectus του καταςκευαςτικοφ οίκου ι ςε επίςθμεσ βεβαιϊςεισ του 
καταςκευαςτικοφ οίκου, για ότι δεν αναγράφεται ςτα prospectus. 
 
Προςφορζσ οι οποίεσ κα αντιγράφουν τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και ειδικοφσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ χωρίσ 
τεκμθρίωςθ και πλιρθ παραπομπι – αντιςτοιχία, μεταξφ κειμζνου ανά παράγραφο και prospectus κα 
αποκλείονται. 

Ρ οικονομικόσ φορζασ φζρει τθν απόλυτθ ευκφνθ τθσ ακρίβειασ των ςτοιχείων που δθλϊνει. 

 

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ  
 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΟΣΦΕΟΝΤΟΣ : 

Επωνυμία:   

Διευκυνςθ:   

Φθλεφωνο:   

Ε-mail:   

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 

ΑΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ : ΧΧΧΧΧ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΟΥ : «ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΙΑΤΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΘΛΕΚΤΟΜΘΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ» 

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

ΕΙΔΟΣ ……(Α/Α ΕΙΔΟΥΣ): ……………………………………….(ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΙΔΟΥΣ) 

1 
      

2 
      

3 
      

4 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V – Τπόδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο  

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ  (ΤΙΜΕΣ ΣΕ €) 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΟΣΦΕΟΝΤΟΣ : 

Επωνυμία:   

Διευκυνςθ:   

Φθλεφωνο:   

Ε-mail:   

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 

ΑΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ : ΧΧΧΧΧ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΟΥ : «ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΙΑΤΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΘΛΕΚΤΟΜΘΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 
Γ.Ν.ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ» 

Α/Α  ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΙΔΟΥΣ 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ ΣΕ 

ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΤΙΜΘ ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΕ €, ΧΩΙΣ ΦΡΑ 

(αρικμθτικϊσ) 

ΤΙΜΘ ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΕ €, ΜΕ ΦΡΑ 
(αρικμθτικϊσ) 

1         

2         

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΘ ΤΙΜΘ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ χωρίσ Φ.Ρ.Α.                                                                                                     
(ςτθν οποία περιλαμβάνεται κάκε άλλθ επιβάρυνςθ κακϊσ και οι 
υπζρ τρίτων κρατιςεισ για προμικεια, μεταφορά, παράδοςθ, 
εγκατάςταςθ, δοκιμζσ και κζςθ ςε πλιρθ λειτουργία του 
μθχανιματοσ ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτθν 
διακιρυξθ)                                                                         
(αρικμθτικϊσ,για το ςφνολο τθσ ηθτοφμενθσ ποςότθτασ)   

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΘ ΤΙΜΘ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ χωρίσ Φ.Ρ.Α.          
(ολογράφωσ, για το ςφνολο τθσ ηθτοφμενθσ ποςότθτασ)     

ΡΟΣΟΣΤΟ 
Φ.Ρ.Α.  

24% 
  

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΘ ΤΙΜΘ με Φ.Ρ.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ                                 
(αρικμθτικϊσ, για το ςφνολο τθσ ηθτοφμενθσ ποςότθτασ) 

  

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΘ ΤΙΜΘ με Φ.Ρ.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ                  
(ολογράφωσ, για το ςφνολο τθσ ηθτοφμενθσ ποςότθτασ)   

Ο ΡΟΣΦΕΩΝ / Θμερομθνία/Υπογραφι 
  

 





 

 

 

 

Ευρωπαϊκή Ένωζη 
Ευρωπαϊκά Διαρθρωηικά 
και Επενδυηικά Σαμεία 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
& ΘΡΑΚΗ 2014-2020 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VΙ – Τπνδείγκαηα Δγγπεηηθώλ Δπηζηνιώλ  

 

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ 1 

ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

Εκδότθσ (Ρνομαςία Φράπεηασ, υποκατάςτθμα, Φθλζφωνο επικοινωνίασ, fax) : 

Θμερομθνία ζκδοςθσ :……………………. 

Ρροσ τθν (Σλιρθ ςτοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ) : 

 

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΥΡ' ΑΙΘΜΟΝ ........................... ΓΙΑ ΡΟΣΟ ....................... ΕΥΩ 

 

1. Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ρθτά, 
ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ευκυνόμενοι απζναντι ςασ εισ ολόκλθρο και ωσ 
αυτοφειλζτεσ, μζχρι του ποςοφ των ………………..ευρϊ και ολογράφωσ………………………..υπζρ 
τθσ εταιρείασ…………………………… ι ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ των εταιρειϊν 
α)…………………….β)………………….κλπ, ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα 
και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ ιδιότθτασ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι 
κοινοπραξίασ, για τθν ςυμμετοχι τουσ ςτον διαγωνιςμό τθσ Χπθρεςίασ ςασ 
τθσ……/………/……….., για τθν ανάδειξθ αναδόχου για το Ζργο : «Σρομικεια 
Ιατροτεχνολογικοφ και θλεκτρομθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ για το Γ.Ο.Διδυμοτείχου», 
ςφμφωνα με τθν υπ' αρ.…/……… διακιρυξθ ςασ.  

2. Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ από τθ ςυμμετοχι ςτον ανωτζρω διαγωνιςμό 
απορρζουςεσ υποχρεϊςεισ τθσ εν λόγω Εταιρείασ/ Εταιρειϊν κακ' όλο τον χρόνο ιςχφοσ 
τθσ. 

3. Σαραιτοφμαςτε ρθτά και ανεπιφφλακτα από τθν ζνςταςθ του ευεργετιματοσ τθσ 
διηιςεωσ από το δικαίωμα προβολισ εναντίον ςασ όλων των ενςτάςεων του πρωτοφειλζτθ 
ακόμθ και των μθ προςωποπαγϊν και ιδιαίτερα οποιαςδιποτε άλλθσ ζνςταςθσ των 
άρκρων 852 - 855, 862 - 864 και 866 - 869 του Αςτικοφ Μϊδικα, όπωσ και από τα 
δικαιϊματα μασ που τυχόν απορρζουν από τα άρκρα αυτά. 

4.  Υε περίπτωςθ που αποφανκείτε με τθν ελεφκερθ και αδζςμευτθ κρίςθ ςασ τθν οποία κα 
μασ γνωςτοποιιςετε ότι θ (εταιρεία)……………………..δεν εκπλιρωςε τθν υποχρζωςθ τθσ που 
περιγράφεται ςτο ανωτζρω ςθμείο 1, ςασ δθλϊνουμε ότι αναλαμβάνουμε με τθν παροφςα 
επιςτολι τθ ρθτι υποχρζωςθ να ςασ καταβάλουμε, χωρίσ οποιαδιποτε από μζρουσ μασ 
αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ 
ςασ, ολόκλθρο ι μζροσ του ποςοφ τθσ εγγφθςθσ, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ ςασ και εντόσ 
πζντε (5) θμερϊν από τθν θμερομθνία που μασ το ηθτιςετε. Θ καταβολι του ποςοφ γίνεται 
με μόνθ τθ διλωςθ ςασ. 

5. Για τθν καταβολι τθσ υπόψθ εγγφθςθσ δεν απαιτείται καμία εξουςιοδότθςθ ι ενζργεια 
ςυγκατάκεςθσ τθσ (εταιρείασ)…………………………………οφτε κα λθφκεί υπόψθ οποιαδιποτε 
τυχόν ζνςταςθ ι επιφφλαξθ ι προςφυγι αυτισ ςτθ διαιτθςία ι ςτα δικαςτιρια, με αίτθμα 
τθν μθ κατάπτωςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ, ι τθν κζςθ αυτισ υπό δικαςτικι μεςεγγφθςθ. 
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6. Υασ δθλϊνουμε ακόμθ ότι θ υπόψθ εγγφθςθ μασ ζχει ιςχφ μζχρι τισ ……….../……../……….. 
οπότε και κα επιςτραφεί ς' εμάσ θ παροφςα εγγυθτικι επιςτολι, μαηί με ζγγραφθ διλωςθ 
ςασ ότι απαλλάςςετε τθν Φράπεηα μασ από τθν υπόψθ εγγφθςθ και κάκε ςχετικι 
υποχρζωςθ. Ξζχρι τότε, κα παραμείνουμε υπεφκυνοι για τθν άμεςθ καταβολι ς' εςάσ του 
ποςοφ τθσ εγγφθςθσ. Ρ χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγυθτικισ αυτισ κα παρατακεί εφόςον ηθτθκεί 
από τθν Χπθρεςία ςασ πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ. 

7. Βεβαιοφμε ότι όλεσ οι ιςχφουςεσ Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ τθσ Φράπεηασ μασ που ζχουν 
χορθγθκεί ςτο Δθμόςιο και ΟΣΔΔ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και αυτισ, δεν υπερβαίνουν το 
όριο των εγγυιςεων που ζχει κακοριςκεί από το Χπουργείο Ρικονομικϊν για τθν Φράπεηα 
μασ.  

8. Υε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγυθτικισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο 
εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου 

(Εξουςιοδοτθμζνθ υπογραφι) 
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ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ 2 
ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ 

Εκδότθσ (Ρνομαςία Φράπεηασ, υποκατάςτθμα, Φθλζφωνο επικοινωνίασ, fax) : 

Θμερομθνία ζκδοςθσ :…………….. 

Ρροσ τθν (Σλιρθ ςτοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ) : 

 

    ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΥΡ' ΑΙΘΜΟΝ .......................... ΓΙΑ ΡΟΣΟ ....................... ΕΥΩ 

 

1. Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ρθτά, 
ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ευκυνόμενοι απζναντι ςασ εισ ολόκλθρο και ωσ 
αυτοφειλζτεσ, μζχρι του ποςοφ των ευρϊ………………………….. και ολογράφωσ 
………………………….. υπζρ τθσ εταιρείασ …………………………ι ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι 
κοινοπραξίασ των εταιρειϊν α)………………………..β)………………………… ατομικά και για κάκε μία 
από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ ιδιότθτασ 
τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ, για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ 
που αφορά ςτο διαγωνιςμό τθσ Χπθρεςίασ ςασ τθσ……/………/………… με αντικείμενο τθν 
προμικεια του Γ.Ο.Διδυμοτείχου με …………………………………….., ςφμφωνα με τθν υπ' αρ. 
……./………. διακιρυξι ςασ. 

2. Σαραιτοφμαςτε ρθτά και ανεπιφφλακτα από τθν ζνςταςθ του ευεργετιματοσ τθσ 
διηιςεωσ από το δικαίωμα προβολισ εναντίον ςασ όλων των ενςτάςεων του πρωτοφειλζτθ 
ακόμθ και των μθ προςωποπαγϊν και ιδιαίτερα οποιαςδιποτε άλλθσ ζνςταςθσ των 
άρκρων 852 - 855, 862 - 864 και 866 - 869 του Αςτικοφ Μϊδικα, όπωσ και από τα 
δικαιϊματα μασ που τυχόν απορρζουν από τα άρκρα αυτά.  

3. Υε περίπτωςθ που αποφανκείτε με τθν ελεφκερθ και αδζςμευτθ κρίςθ ςασ τθν οποία κα 
μασ γνωςτοποιιςετε, ότι θ (εταιρεία) …………………………. δεν εκπλιρωςε τθν υποχρζωςθ τθσ 
που περιγράφεται ςτο ανωτζρω ςθμείο 1, ςασ δθλϊνουμε ότι αναλαμβάνουμε με τθν 
παροφςα επιςτολι, τθν ρθτι υποχρζωςθ να ςασ καταβάλουμε, χωρίσ οποιαδιποτε από 
μζρουσ μασ αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ 
απαίτθςθσ ςασ, ολόκλθρο ι μζροσ του ποςοφ τθσ εγγφθςθσ, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ ςασ 
και εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν θμερομθνία που μασ το ηθτιςετε. 

4. Για τθν καταβολι τθσ υπόψθ εγγφθςθσ δεν απαιτείται καμία εξουςιοδότθςθ ι ενζργεια 
ςυγκατάκεςθσ τθσ (εταιρείασ)................ οφτε κα λθφκεί υπόψθ οποιαδιποτε τυχόν 
ζνςταςθ ι επιφφλαξθ ι προςφυγι αυτισ ςτθ διαιτθςία ι ςτα δικαςτιρια, με αίτθμα τθν μθ 
κατάπτωςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ, ι τθν κζςθ αυτισ υπό δικαςτικι μεςεγγφθςθ. 

5. Υασ δθλϊνουμε ακόμθ ότι  θ υπόψθ εγγφθςθ μασ, κα παραμείνει ςε πλιρθ ιςχφ μζχρι να 
επιςτραφεί ς’ εμάσ θ παροφςα εγγυθτικι επιςτολι, μαηί με ζγγραφθ διλωςθ ςασ ότι μασ 
απαλλάςςετε από τθν υπόψθ εγγφθςθ. Ξζχρι τότε, κα παραμείνουμε υπεφκυνοι για τθν 
άμεςθ καταβολι ς’ εςάσ του ποςοφ τθσ εγγφθςθσ. Ρ χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγυθτικισ αυτισ 
κα παρατακεί εφόςον ηθτθκεί από τθν Χπθρεςία ςασ πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ. 
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6. Βεβαιοφμε ότι όλεσ οι ιςχφουςεσ Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ τθσ Φράπεηασ μασ που ζχουν 
χορθγθκεί ςτο Δθμόςιο και ΟΣΔΔ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και αυτισ, δεν υπερβαίνουν το 
όριο που ζχει κακοριςτεί από το Χπουργείο Ρικονομικϊν για τθν Φράπεηά μασ. 

7. Υε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγυθτικισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο 
εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου. 

(Εξουςιοδοτθμζνθ υπογραφι) 
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ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ 3 

ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΚΑΛΘΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ 

 

Εκδότθσ (Ρνομαςία Φράπεηασ, υποκατάςτθμα, Φθλζφωνο επικοινωνίασ, fax) : 

Θμερομθνία ζκδοςθσ :……………… 

Ρροσ τθν (Σλιρθ ςτοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ) : 

 

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΥΡ’ ΑΙΘΜΟΝ ...…….……..…. ΓΙΑ ΡΟΣΟ …………..…… ΕΥΩ. 

 

1.Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ρθτά, 
ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ευκυνόμενοι απζναντι ςασ εισ ολόκλθρο και ωσ 
αυτοφειλζτεσ, υπζρ τθσ (εταιρείασ)........................ ι ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ 
υπζρ των εταιρειϊν α).…………, β) …..…..…..κλπ , ατομικά και  για κάκε μία από αυτζσ και ωσ 
αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ 
ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ, για ποςό ευρϊ ..……….... και ολογράφωσ …………………...…. 

Υτο ωσ άνω ποςό περιορίηεται θ ευκφνθ μασ για τθν καλι λειτουργία του εξοπλιςμοφ τθσ 
από …………….… Υφμβαςθσ μεταξφ του Γ.Ο.Διδυμοτείχου και τθσ εταιρείασ  ……………,  που 
αφορά ςτο διαγωνιςμό τθσ Χπθρεςίασ ςασ τθσ ……/……/………. με αντικείμενο τθν προμικεια 
του Γ.Ο.Διδυμοτείχου με …………………………………………………… ςφμφωνα με τθν υπ’ αρ. 
……../……… διακιρυξι ςασ.  

2. Σαραιτοφμαςτε ρθτά και ανεπιφφλακτα από τθν ζνςταςθ του ευεργετιματοσ τθσ 
διηιςεωσ από το δικαίωμα προβολισ εναντίον ςασ όλων των ενςτάςεων του πρωτοφειλζτθ 
ακόμθ και των μθ προςωποπαγϊν και ιδιαίτερα οποιαςδιποτε άλλθσ ζνςταςθσ των 
άρκρων 852-855, 862-864 και 866-869 ΑΜ, όπωσ και από τα δικαιϊματά μασ που τυχόν 
απορρζουν από τα άρκρα αυτά. 

3. Φο παραπάνω ποςό βρίςκεται ςτθ διάκεςι ςασ, κα καταβλθκεί δε ςε εςάσ, ολόκλθρο ι 
εν μζρει χωρίσ καμίασ από μζρουσ μασ αντίρρθςθσ, αμφιςβιτθςθσ ι ζνςταςθσ και χωρίσ 
ζρευνα του βάςιμου ι θ μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ 
ειδοποίθςι ςασ. 

4. Για τθν καταβολι τθσ υπόψθ εγγφθςθσ δεν απαιτείται καμία εξουςιοδότθςθ  ι ενζργεια 
ι ςυγκατάκεςθ τθσ ……………………… οφτε κα λθφκεί υπόψθ οποιαδιποτε τυχόν ζνςταςθ ι 
επιφφλαξθ ι προςφυγι αυτισ ςτθ διαιτθςία ι ςτα δικαςτιρια, με αίτθμα τθν μθ 
κατάπτωςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ι τθ κζςθ αυτισ υπό δικαςτικι μεςεγγφθςθ. 

5. Θ υπόψθ εγγφθςθ κα παραμείνει ςε πλιρθ ιςχφ μζχρι τισ ……/……./……. οπότε και κα 
επιςτραφεί ςε εμάσ θ παροφςα εγγυθτικι επιςτολι, μαηί με ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μασ 
απαλλάςςετε από τθν υπόψθ εγγφθςθ. Ξζχρι τότε κα παραμείνουμε υπεφκυνοι για τθν 
άμεςθ καταβολι ςε εςάσ του ποςοφ τθσ εγγφθςθσ. 

 





 

 

 

 

Υελίδα 128 

 

6. Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο 
Δθμόςιο και τα ΟΣΔΔ, ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ δεν υπερβαίνει το όριο 
των εγγυιςεων που ζχει κακοριςκεί από το Χπουργείο Ρικονομικϊν για τθν Φράπεηά μασ  

7. Υε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο 
εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου.              

 

(Εξουςιοδοτθμζνθ υπογραφι)  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII – Δλεκέξσζε θπζηθώλ πξνζώπσλ γηα ηελ 
επεμεξγαζία πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ 

 

Θ Ανακζτουςα Αρχι ενθμερϊνει υπό τθν ιδιότθτά τθσ ωσ υπεφκυνθσ επεξεργαςίασ το 
φυςικό πρόςωπο που υπογράφει τθν προςφορά ωσ Σροςφζρων ι ωσ Οόμιμοσ Εκπρόςωποσ 
Σροςφζροντοσ, ότι το ίδιο ι και τρίτοι, κατ’ εντολι και για λογαριαςμό του, κα 
επεξεργάηονται τα ακόλουκα δεδομζνα ωσ εξισ: 

Ι. Αντικείμενο επεξεργαςίασ είναι τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα που περιζχονται 
ςτουσ φακζλουσ τθσ προςφοράσ και τα αποδεικτικά μζςα τα οποία υποβάλλονται ςτθν 
Ανακζτουςα Αρχι, ςτο πλαίςιο του παρόντοσ Διαγωνιςμοφ, από το φυςικό πρόςωπο το 
οποίο είναι το ίδιο Σροςφζρων ι Οόμιμοσ Εκπρόςωποσ Σροςφζροντοσ. 

ΙΙ. Υκοπόσ τθσ επεξεργαςίασ είναι θ αξιολόγθςθ του Ϊακζλου Σροςφοράσ, θ ανάκεςθ τθσ 
Υφμβαςθσ, θ προάςπιςθ των δικαιωμάτων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, θ εκπλιρωςθ των εκ 
του νόμου υποχρεϊςεων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και θ εν γζνει αςφάλεια και προςταςία 
των ςυναλλαγϊν. Φα δεδομζνα ταυτοπροςωπίασ και επικοινωνίασ κα χρθςιμοποιθκοφν 
από τθν Ανακζτουςα Αρχι και για τθν ενθμζρωςθ των Σροςφερόντων ςχετικά με τθν 
αξιολόγθςθ των προςφορϊν. 

ΙΙΙ. Αποδζκτεσ των ανωτζρω (υπό Α) δεδομζνων ςτουσ οποίουσ κοινοποιοφνται είναι:  

(α) Ϊορείσ ςτουσ οποίουσ θ Ανακζτουςα Αρχι ανακζτει τθν εκτζλεςθ ςυγκεκριμζνων 
ενεργειϊν για λογαριαςμό τθσ, δθλαδι οι Υφμβουλοι, τα υπθρεςιακά ςτελζχθ, μζλθ 
Επιτροπϊν Αξιολόγθςθσ, Ϋειριςτζσ του Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ και λοιποί εν γζνει 
προςτθκζντεσ τθσ, υπό τον όρο τθσ τιρθςθσ ςε κάκε περίπτωςθ του απορριτου. 

(β) Φο Δθμόςιο, άλλοι δθμόςιοι φορείσ ι δικαςτικζσ αρχζσ ι άλλεσ αρχζσ ι δικαιοδοτικά 
όργανα, ςτο πλαίςιο των αρμοδιοτιτων τουσ. 

(γ) Ζτεροι ςυμμετζχοντεσ ςτο Διαγωνιςμό, ςτο πλαίςιο τθσ αρχισ τθσ διαφάνειασ και του 
δικαιϊματοσ προδικαςτικισ και δικαςτικισ προςταςίασ των ςυμμετεχόντων ςτο 
Διαγωνιςμό, ςφμφωνα με το νόμο. 

IV. Φα δεδομζνα κα τθροφνται για χρονικό διάςτθμα για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθ 
διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, και μετά τθ λιξθ αυτισ για χρονικό διάςτθμα πζντε 
ετϊν, για μελλοντικοφσ φορολογικοφσ-δθμοςιονομικοφσ ι ελζγχουσ χρθματοδοτϊν ι 
άλλουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ από τθν κείμενθ νομοκεςία, εκτόσ εάν θ νομοκεςία 
προβλζπει διαφορετικι περίοδο διατιρθςθσ. Υε περίπτωςθ εκκρεμοδικίασ αναφορικά με 
δθμόςια ςφμβαςθ τα δεδομζνα τθροφνται μζχρι το πζρασ τθσ εκκρεμοδικίασ. Ξετά τθ λιξθ 
των ανωτζρω περιόδων, τα προςωπικά δεδομζνα κα καταςτρζφονται. 

V. Φο φυςικό πρόςωπο που είναι είτε Σροςφζρων είτε Οόμιμοσ Εκπρόςωποσ του 
Σροςφζροντοσ, μπορεί να αςκεί κάκε νόμιμο δικαίωμά του ςχετικά με τα δεδομζνα 
προςωπικοφ χαρακτιρα που το αφοροφν, απευκυνόμενο ςτον υπεφκυνο προςταςίασ 
προςωπικϊν δεδομζνων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

VI. H Ανακζτουςα Αρχι ζχει υποχρζωςθ να λαμβάνει κάκε εφλογο μζτρο για τθ διαςφάλιςθ 
του απόρρθτου και τθσ αςφάλειασ τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων και τθσ προςταςίασ 
τουσ από τυχαία ι ακζμιτθ καταςτροφι, τυχαία απϊλεια, αλλοίωςθ, απαγορευμζνθ 
διάδοςθ ι πρόςβαςθ από οποιονδιποτε και κάκε άλλθσ μορφι ακζμιτθ επεξεργαςία. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VIII – ρέδην ύκβαζεο  

 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ 

Συμβατικοφ Ροςοφ ………………… €    (με ΦΡΑ) 

 

( Σελίδεσ ……..) 

                                        

Αρικμόσ : 

Συμβατικό Ροςό (ολογράφωσ) : 

Ανάδοχοσ  : 

Είδοσ  : 

Υπθρεςία:   ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 

 

Υτο Διδυμότειχο ςιμερα τθν ΫΫθ …………………………. του ζτουσ 202Ϋ, οι πιο κάτω 
ςυμβαλλόμενοι:  

Αφενόσ 
             Φο Οομικό Σρόςωπο Δθμοςίου Δικαίου με τθν επωνυμία Γενικό Νοςοκομείου 
Διδυμοτείχου που εδρεφει ςτο Διδυμότειχο – 25θσ Ξαΐου 152 –Διδυμότειχο, ζχει αρικμό 
φορολογικοφ μθτρϊου 997162988 , υπάγεται ςτθν Δ.Ρ.Χ. Ρρεςτιάδασ και εκπροςωπείται 
νόμιμα για τθν υπογραφι τθσ παροφςασ από τον Διοικθτι κο. …………………………, 
ονομαηόμενο ςτο εξισ ¨Οοςοκομείο¨ 

και αφετζρου, 

 θ εταιρεία με τθν επωνυμία ¨…………………..¨ (Α.Ϊ.Ξ.: ………………..,  Δ.Ρ.Χ.: ………………) που 
εδρεφει ςτθν οδό  ……………………, …………………., ΦΜ: …………………., όπωσ εκπροςωπείται 
νόμιμα κατά τθν υπογραφι τθσ παροφςασ από τον κο. …………………………..,νόμιμο 
εκπρόςωπο τθσ εταιρείασ  

ςυμφϊνθςαν και ςυναποδεχκικαν τα κάτωκι :             

    Ξε βάςθ τουσ όρουσ τθσ Δ/ξθσ ……., θ οποία διενεργικθκε τθν ……………, διεκνισ 
δθμόςιοσ διαγωνιςμόσ με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα προςφορά βάςει 
τιμισ, για τθν προμικεια Ιατροτεχνολογικοφ και θλεκτρομθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ για το 
Γενικό Οοςοκομείο Διδυμοτείχου. 

    Φα αποτελζςματα του παραπάνω αναφερόμενου διαγωνιςμοφ, κατακυρϊκθκαν με τθν 
υπ’ αρικ. …../…..-…-….. απόφαςθ του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου του Γ.Ο.Διδυμοτείχου, θ 
οποία εξεδόκθκε βάςει του από ……….. πρακτικοφ του ανοικτοφ διαγωνιςμοφ, , εντόσ των 
ορίων τθσ προχπολογιςκείςασ αξίασ ςτο όνομα τθσ εταιρείασ …………….. αντί τθσ ςυνολικισ 
τιμισ …………… ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου Ϊ.Σ.Α.       
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   Ψςτερα από αυτά, ο Διοικθτισ του Οοςοκομείου  με τθν παραπάνω ιδιότθτα του ανακζτει 
ςτθν ανωτζρω εταιρεία, ονομαηόμενθ ςτο εξισ ¨ΣΤΡΞΘΘΕΧΦΤΙΑ¨ και αυτι αναλαμβάνει 
τθν προμικεια με τουσ κατωτζρω όρουσ και ςυμφωνίεσ τισ οποίεσ αποδζχεται 
ανεπιφφλακτα.  

  

ΑΘΟ 1  :     ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

   

         Είναι θ Σρομικεια ……………………………………………… για τισ ανάγκεσ του 
Γ.Ο.Διδυμοτείχου. 

 

ΑΘΟ 2  :   ΡΟΣΟΤΘΤΑ-ΕΙΔΟΣ-ΑΞΙΑ 

   

 

          Θ προαναφερόμενθ ςυνολικι τιμι κατακφρωςθσ νοείται για παράδοςθ του 
…………………………………………………………………….. για τισ ανάγκεσ του Γ. Ο. Διδυμοτείχου, με 
ευκφνθ και μζριμνα τθσ προμθκεφτριασ εταιρείασ ςτο χϊρο του Γενικοφ Οοςοκομείου 
Διδυμοτείχου. Είναι ευνόθτο ότι θ παραπάνω ςυμβατικι αξία κα παραμείνει ςτακερι ςε 
όλθ τθ διάρκεια τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ και δεν υπόκειται ςε καμία μεταβολι από 
οποιαδιποτε αιτία.   

 

ΑΘΟ 3.  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 

      ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ: 

   Φο προσ προμικεια μθχάνθμα που αναφζρεται ςτο άρκρο 1 τθσ παροφςθσ κα είναι 
καινοφργιο, αμεταχείριςτο κα παραδοκεί πλιρεσ, ζτοιμο προσ χριςθ, αμεταχείριςτο, 
τελευταίασ τεχνολογίασ, και κα ςυνοδεφεται από όλα τα εξαρτιματα που απαιτοφνται για 
τθν πλιρθ εκμετάλλευςθ των δυνατοτιτων του και ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προςφορζσ  
που κατατζκθκαν με τθν υπ’ αρικμ. Σρωτ.:……………. προςφορά τθσ προμθκεφτριασ ςε 
ςυνδυαςμό με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ βάςθ των οποίων διενεργικθκε ο διαγωνιςμόσ 

A/A ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 
ΡΟΣΟΤ

ΘΤΑ 

ΤΙΜΘ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΧΩΙΣ 
ΦΡΑ 

ΤΙΜΘ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΜΕ ΦΡΑ 

1. ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΙΔΟΥΣ : 

ΜΟΝΤΕΛΟ:                               

ΚΑΤΑΣΚ.ΟΙΚΟΥ: 

ΤΕΜ. 1 ……….. ………. 





 

 

 

 

Υελίδα 132 

τθσ υπϋαρ. Δ/ξθσ ……………., που επιςυνάπτονται και αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ 
παροφςθσ. 

      Ρ εξοπλιςμόσ κα φζρει πιςτοποιθτικό ςιμανςθσ CE ςφμφωνα με τθν οδθγία 93/42/Ε.Ε., 
κα ςυνοδεφεται από τα επίςθμα εργοςταςιακά προςπζκτουσ ςτα ελλθνικά και τα 
εγχειρίδια κα είναι χειριςμοφ αλλά και τεχνικοφ.  

 

ΑΘΟ 4  :   ΡΑΑΔΟΣΘ -ΡΑΑΛΑΒΘ 

Α. Ραράδοςθ     

        Ρ προμθκευτισ υποχρεοφται να παραδϊςει το μθχάνθμα (προςωρινι παραλαβι) ςε 
ζωσ 60 θμερολογιακζσ θμζρεσ όπωσ ορίηεται ςτουσ Ειδικοφσ ρουσ των Φεχνικϊν 
Σροδιαγραφϊν ςτο Σαράρτθμα Ι τθσ παροφςασ. Ξζςα ςτο διάςτθμα αυτό (χρόνοσ 
παράδοςθσ 90 θμερϊν) πρζπει να γίνουν θ προςκόμιςθ του μθχανιματοσ ςτο 
ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ, θ μεταφορά του νζου μθχανιματοσ μζςα ςτο ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ μζχρι και εντόσ 
του χϊρου τοποκζτθςθσ του, θ εγκατάςταςθ του νζου μθχανιματοσ, οι ςυνδζςεισ, οι 
ζλεγχοι και δοκιμζσ, θ παράδοςθ τουσ ςε κατάςταςθ λειτουργίασ και θ προςωρινι 
παραλαβι του. Ρ χρόνοσ παράδοςθσ αρχίηει από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ 
ςφμβαςθσ.  

             Ρ ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ του μθχανιματοσ μπορεί να παρατείνεται, πριν 
από τθ λιξθ του αρχικοφ ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ  προχποκζςεισ του 
άρκρου 206 του ν. 4412/2016. Υτθν περίπτωςθ που το αίτθμα υποβάλλεται από τον 
προμθκευτι  και θ παράταςθ χορθγείται χωρίσ να ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ ι άλλοι 
ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ 
παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 207 του ν. 
4412/2016. 

     Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα 
παράταςθσ ι, εάν λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το 
μθχάνθμα, ο προμθκευτισ κθρφςςεται ζκπτωτοσ.     

 Ρ προμθκευτισ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, και 
τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει το μθχάνθμα, 
τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα. 

    Ξετά από κάκε προςκόμιςθ μθχανιματοσ ςτο χϊρο του Οοςοκομείου, ο προμθκευτισ 
υποχρεοφται να υποβάλει ςτθν υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο 
παραλαβισ, ςτο οποίο αναφζρεται θ θμερομθνία προςκόμιςθσ, το μθχάνθμα, θ ποςότθτα 
και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ τθσ οποίασ προςκομίςτθκε. 

    Φο μθχάνθμα κα προςκομιςκεί ελεφκερο επί εδάφουσ ςτο Οοςοκομείο ςτθν διεφκυνςθ 
25θσ Ξαΐου 152, Διδυμότειχο, Ελλάδα, και ςτον προςτατευμζνο χϊρο του ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡΧ 
που κα του υποδείξει θ Α.Α. Ρ προμθκευτισ πρζπει να αναλάβει ο ίδιοσ τθν μεταφορά και 
εγκατάςταςθ του νζου μθχανιματοσ ςτο χϊρο τοποκζτθςθσ και παραμονισ του, με βάςθ 
τθν ελλθνικι νομοκεςία και τουσ αντίςτοιχουσ κανονιςμοφσ  

       Ρ προμθκευτισ υποχρεϊνεται να εκτελζςει πλιρωσ τθν εγκατάςταςθ του μθχανιματοσ 
και να το παραδϊςει ςε πλιρθ λειτουργία, με δικό του ειδικευμζνο και αςφαλιςμζνο 
προςωπικό και δικι του ολοκλθρωτικά ευκφνθ, ςφμφωνα με τουσ τεχνικοφσ & 





 

 

 

 

Υελίδα 133 

επιςτθμονικοφσ κανόνεσ, τουσ κανονιςμοφσ του ελλθνικοφ κράτουσ, με τισ οδθγίεσ και τα 
ςχζδια του καταςκευαςτικοφ οίκου και τζλοσ τισ οδθγίεσ των αρμοδίων υπθρεςιϊν του 
φορζα, ςτο χϊρο που του διακζτει το ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ. Ρ προμθκευτισ υποχρεοφται να 
χρθςιμοποιιςει αποδεδειγμζνα το εξειδικευμζνο προςωπικό το οποίο περιλαμβάνεται ςτα 
δικαιολογθτικά τθσ προςφοράσ, το δε ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ οφείλει να ελζγξει τθ ςχετικι 
ςυμμόρφωςθ, ϊςτε να διαςφαλιςκοφν τα ςυμφζροντα του Δθμοςίου. 

       Ρ προμθκευτισ υποχρεοφται κατά τθν παράδοςθ του μθχανιματοσ να παραδϊςει: 
i) Δφο (2) Εγχειρίδια Νειτουργίασ (Operational Ξanuals) με ςαφείσ οδθγίεσ χριςεωσ και 
λειτουργίασ του καταςκευαςτικοφ οίκου (Operation Manuals) με αναλυτικι περιγραφι των 
αντίςτοιχων πρωτοκόλλων και λειτουργιϊν για όλεσ τισ αντίςτοιχεσ εφαρμογζσ 
μεταφραςμζνο οπωςδιποτε ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. 

ii) Σλιρθ ςειρά τευχϊν (εισ διπλοφν) με οδθγίεσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ (SERVICE 
MANUALS) ςτθν Ελλθνικι ι Αγγλικι γλϊςςα. 

iii) Σλιρεσ πρωτόκολλο ελζγχου θλεκτρικισ αςφάλειασ του μθχανιματοσ. 
iv) Δφο (2) ςειρζσ επιςιμων καταλόγων (βιβλίων), ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι, με 
όλουσ τουσ κωδικοφσ ανταλλακτικϊν του εργοςταςίου παραγωγισ του μθχανιματοσ  (Parts 
Books) ςτθν ελλθνικι ι αγγλικι γλϊςςα.   

B. Ραραλαβι         

      Θ οριςτικι παραλαβι, κα ακολουκιςει τθν προςωρινι παραλαβι και κα γίνει από 
επιτροπι που κα οριςτεί για το ςκοπό αυτό από το Οοςοκομείο και μετά από δοκιμαςτικό 
διάςτθμα λειτουργίασ τριάντα (30) θμερϊν (ενόσ μινα). Υε περίπτωςθ που θ επιτροπι 
παραλαβισ απορρίψει το υλικό, αναφζρει ςτο ςχετικό πρωτόκολλο(Σρωτόκολλο 
Ξακροςκοπικοφ Ελζγχου- Σρακτικισ Δοκιμαςίασ- Ρριςτικισ Σαραλαβισ) τισ παρεκκλίςεισ 
που παρουςιάηει τοφτο από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και τουσ λόγουσ τθσ απόρριψθσ και 
γνωματεφει αν το υλικό μπορεί να χρθςιμοποιθκεί. Ματά τα λοιπά ιςχφουν όςα 
αναφζρονται ςτα άρκρα 6.2.1. και 6.2.2 τθσ διακιρυξθσ και ςτο άρκρο 208 του Ο. 
4412/2016. 

 

ΑΘΟ 5  : ΕΡΙΔΕΙΞΘ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ – ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ 

Ρ προμθκευτισ υποχρεοφται, με βάςθ τα όςα αναφζρει ςτθν προςφορά του, να 
ςυνυποβάλει να τθριςει το πρόγραμμα εκπαίδευςθσ για τουσ χριςτεσ (ιατροφσ- 
τεχνολόγουσ), και να κατακζςει αντίγραφο των αναγκαίων βοθκθμάτων ι πινάκων ςτθν 
Ελλθνικι γλϊςςα. Ρ χρόνοσ, ο τόποσ και θ διάρκεια τθσ εκπαίδευςθσ κα αναφζρεται ςτο 
πρόγραμμα. 

       Ματά τθν διάρκεια τθσ περιόδου εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ, ο προμθκευτισ 
υποχρεοφται, άνευ πρόςκετθσ αμοιβισ, να επαναλάβει τθν εκπαίδευςθ του αρμόδιου 
προςωπικοφ του ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡΧ (τεχνικοφσ-χριςτεσ) για ίδιο χρονικό διάςτθμα 
τουλάχιςτον με τθν αρχικι εκπαίδευςθ, όταν και εάν αυτό ηθτθκεί από το ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ.  
             

 

ΑΘΟ 6 :   ΡΛΘΩΜΘ-ΚΑΤΘΣΕΙΣ 

            Θ πλθρωμι του προμθκευτι κα πραγματοποιθκεί με τον πιο κάτω τρόπο :  
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Φο 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υλικϊν. 

     Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων 
παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 
παρ. 4 του ν. 4412/2016, κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί 
από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι.  

    Φον προμθκευτι βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, 
ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Ϊ.Σ.Α., για τθν παράδοςθ 
του υλικοφ ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ 
βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:  

α) Φο ζργο υπόκειται ςτισ κρατιςεισ75 που προβλζπονται για τα ζργα αυτά, 
περιλαμβανομζνθσ τθσ κράτθςθσ φψουσ 0,1% υπζρ των λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ Ενιαίασ 
Αρχισ Δθμοςίων Υυμβάςεων (ΕΑΔΘΥΧ) (θ ςυγκεκριμζνθ κράτθςθ πραγματοποιείται από τθ 
ζκδοςθ τθσ προβλεπόμενθσ κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ), ςφμφωνα με το άρκρο 7 παρ 3 
ν. 4912/2022 

β) Μράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ τθσ ανάπτυξθσ και ςυντιρθςθσ του ΡΣΥ ΕΥΘΔΘΥ, θ οποία 
υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΪΣΑ, τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ 
ςφμβαςθσ. Φο ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο 
όνομα και για λογαριαςμό  του Χπουργείου άθφιακισ Διακυβζρνθςθσ ςφμφωνα με τθν 
παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016. 

γ) Ζξοδα δθμοςίευςθσ διαγωνιςμοφ ςτισ εφθμερίδεσ 

Ρι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 
και ςτθν επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20% 

Ξε κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ 
φόρου ειςοδιματοσ αξίασ 4% επί του κακαροφ ποςοφ (άρθρο 64 Ν. 4172/2013) 

 

ΑΘΟ 7: ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ  ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ 

       Θ προμθκεφτρια κατζκεςε τθν υπ’ αρικμ. ……………. εγγυθτικι επιςτολι τθσ  τραπεηασ 
…………………  ποςοφ ……………€, για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ παροφςθσ. Θ εγγφθςθ καλισ 
εκτελζςεωσ ζχει κζςθ ποινικισ ριτρασ και κα επιςτραφεί ςτθν προμθκεφτρια μετά τθν 
πλιρθ και κανονικι εκτζλεςθ των όρων τθσ παροφςασ ςυμβάςεωσ.  

      Ρι εγγυιςεισ καλισ εκτζλεςθσ προβλζπουν ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ των, το 
οφειλόμενο ποςό υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου.  

     Υε πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου υπόκειται και το τυχόν οφειλόμενο ποςό λόγω επιβολισ 
προςτίμου.  

 

ΑΘΟ 8: ΕΓΓΥΘΣΘ ΚΑΛΘΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ 

     Θ εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ για το προςφερόμενο είδοσ να είναι τουλάχιςτον τρία (3) 
χρόνια. Ρ χρόνοσ καλισ λειτουργίασ κα υπολογίηεται από τθν θμερομθνία τθσ οριςτικισ 
ποιοτικισ παραλαβισ του μθχανιματοσ από τθν αρμόδια επιτροπι.   
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        Για τθν καλι λειτουργία του προςφερόμενου μθχανιματοσ κατά τθν περίοδο τθσ 
εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ που προτείνει με τθν προςφορά του, ο προμθκευτισ 
υποχρεοφται με τθν οριςτικι παραλαβι, να κατακζςει Εγγυθτικι Επιςτολι Μαλισ 
Νειτουργίασ το φψοσ τθσ οποίασ κα ανζρχεται ςτο 3% τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΪΣΑ τθσ 
προμικειασ. Για το προτεινόμενο διάςτθμα αυτό ο Σρομθκευτισ εγγυάται τα ακόλουκα, τα 
οποία υποχρεοφται να ακολουκιςει χωρίσ καμία αποηθμίωςθ ι αμοιβι εκ μζρουσ τθσ 
Α.Α..:  

α.- Φθν καλι και αποδοτικι λειτουργία του μθχανιματοσ ςε όλο το χρονικό διάςτθμα τθσ 
εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ που κα κακορίηεται ςτθν προςφορά του.  

β.- Θ εγγφθςθ αυτι κα καλφπτει όλα τα μζρθ του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ. Ρ χρόνοσ 
αυτόσ κα αρχίηει από τθν οριςτικι παραλαβι του ςυγκροτιματοσ πλιρωσ 
ςυναρμολογθμζνου, εγκατεςτθμζνου και ςε κατάςταςθ πλιρουσ λειτουργίασ.   

γ.-  Υτθν εγγφθςθ περιλαμβάνεται θ υποχρζωςθ του αναδόχου και για προλθπτικό ζλεγχο 
ςυντιρθςθσ, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του Ματαςκευαςτικοφ Ρίκου, ϊςτε το μθχάνθμα να 
είναι πάντα ςε κατάςταςθ ετοιμότθτασ.  
 
δ.-  Ματά τθν διάρκεια τθσ περιόδου εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ κα τθρείται θμερολόγιο 
λειτουργίασ, ςυντιρθςθσ, βλάβθσ κλπ ςφμφωνα με τα αναγραφόμενα ςτουσ ειδικοφσ 
όρουσ. 

ςτ.-  Ματά τθν διάρκεια τθσ περιόδου εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ, ο ανάδοχοσ 
υποχρεοφται, άνευ πρόςκετθσ αμοιβισ, να επαναλάβει τθν εκπαίδευςθ του αρμόδιου 
προςωπικοφ του ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡΧ (τεχνικοφσ-χριςτεσ) για ίδιο χρονικό διάςτθμα 
τουλάχιςτον με τθν αρχικι εκπαίδευςθ, όταν και εάν αυτό ηθτθκεί από το ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ.   

ε.-  Για τθν εφαρμογι όλων των παραπάνω, ο προμθκευτισ υποχρεοφται να διακζτει 
μόνιμα ςτθν Ελλάδα ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ περιόδου εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ, τόςον 
κατάλλθλα εκπαιδευμζνο προςωπικό για τθν ςυντιρθςθ του ςυγκεκριμζνου μθχανιματοσ, 
όςον και να δεςμευτεί ότι κα εξαςφαλίηει τθν φπαρξθ και προςκομιδι ςτο ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ, 
όποιου ανταλλακτικοφ χρειαςτεί, για το ςυγκρότθμα, κατόπιν ζγγραφθσ ηιτθςθσ τθσ 
Χπθρεςίασ.  
 
    Ρ χρόνοσ ιςχφοσ τθσ Εγγυθτικισ Επιςτολισ Μαλισ Νειτουργίασ πρζπει να είναι 
μεγαλφτεροσ από τον ςυμβατικό χρόνο τθσ περιόδου εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ κατά 
τρεισ (3) μινεσ.  

 

ΑΘΟ 9 : ΧΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

  Θ χρονικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ζωσ και 60 
θμερολογιακζσ θμζρεσ. 

 

 

ΑΘΟ  10:  ΤΟΡΟΡΟΙΘΣΘ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

     Θ Υφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα 

διαδικαςία ςφναψθσ Υφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του 
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άρκρου 132 του Ο. 4412/2016, τθν Απόφαςθ 44/09-06-2017 τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ 

Δθμοςίων Υυμβάςεων  (κατευκυντιρια οδθγία 22) και κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ 

Επιτροπισ τθσ περ. β  τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του Ο. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε 

με τον Ο. 4497/17.  

 

ΑΘΟ 11: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΟΥΣ ΛΥΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

      Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ 
(άρκρο 133/ν.4412/2016), να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, 
εφόςον: 

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 
132 του ν. 4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ  

β) ο προμθκευτισ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ 
καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να 
ζχει αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον προμθκευτι λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των 
υποχρεϊςεων που υπζχει από τισ Υυνκικεσ και τθν Ρδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει 
αναγνωριςτεί με απόφαςθ του Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει 
του άρκρου 258 τθσ ΥΝΕΕ. 

Ο Ανάδοχοσ δεν ζχει ςε καμία περίπτωςθ δικαίωμα καταγγελίασ τθσ Σφμβαςθσ. Μόνο θ 

Α.Α. ζχει δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ Σφμβαςθσ.   

 

ΑΘΟ 12: ΚΘΥΞΘ ΡΟΜΘΘΕΥΤΘ  ΕΚΡΤΩΤΟΥ – ΚΥΩΣΕΙΣ – ΡΟΙΝΙΚΕΣ ΘΤΕΣ 

      Ρ προμθκευτισ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ  από τθ ςφμβαςθ και από κάκε 
δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από 
γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, εφόςον δεν φορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει 
τα ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκευάςει ι ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι 
ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του 
ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 6 τθσ παροφςασ *Ειδικοί όροι Εκτζλεςθσ Υφμβαςθσ+ 

    Υτον προμθκευτι επιβάλλονται οι κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτο άρκρο 5.2 τθσ 
διακιρυξθσ και ςτον Ο. 4412/2016.  

 

ΑΘΟ 13. EΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ 

    Θ εκχϊρθςθ των υποχρεϊςεων και των δικαιωμάτων του προμθκευτι ςε τρίτουσ 
απαγορεφεται. 
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ΑΘΟ 14: ΕΡΙΛΥΣΘ ΔΙΑΦΟΩΝ 

      Ρ Σρομθκευτισ και το Γ.Ο.ΔΙΔΧΞΡΦΕΙΫΡΧ κα προςπακοφν να ρυκμίηουν φιλικά κάκε 
διαφορά που τυχόν κα προκφψει ςτισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ κατά τθ διάρκεια τθσ ιςχφοσ τθσ 
ςφμβαςθσ.  

      Επί διαφωνίασ, κάκε διαφορά κα λφεται από τα ελλθνικά δικαςτιρια και εφαρμοςτζο δε 
δίκαιο είναι πάντοτε το Ελλθνικό. 

     Δεν αποκλείεται, ωςτόςο, για οριςμζνεσ περιπτϊςεισ εφόςον ςυμφωνοφν και τα δυο 
μζρθ, να προβλεφκεί ςτθ ςφμβαςθ προςφυγι των ςυμβαλλομζνων, αντί των δικαςτθρίων, 
ςε διαιτθςία ςφμφωνα πάντα με τθν ελλθνικι νομοκεςία και με όςα μεταξφ τουσ 
ςυμφωνιςουν. Αν δεν επζλκει τζτοια ςυμφωνία, θ αρμοδιότθτα για τθν επίλυςθ τθσ 
διαφοράσ ανικει ςτα ελλθνικά δικαςτιρια κατά τα οριηόμενα ςτθν προθγοφμενθ 
παράγραφο. 

 

ΑΘΟ 15: ΕΜΡΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΘΤΑ – ΡΟΣΩΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Α.ΕΜΡΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΘΤΑ 

     Μακ’ όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ παροφςθσ αλλά και μετά τθν λιξθ ι λφςθ αυτισ ο 
προμθκευτισ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να τθριςει εμπιςτευτικζσ και να μθ 
γνωςτοποιιςει ςε οποιοδιποτε τρίτο, το ςφνολο των εγγράφων και πλθροφοριϊν που κα 
περιζλκουν ςε γνϊςθ τθσ κατά τθν εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν/προμικεια υλικϊν και τθν 
εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεϊν τθσ ςτο πλαίςιο τθσ παροφςθσ. Ρ προμθκευτισ μεταφζρει 
τθν εν λόγω υποχρζωςθ ςε όλουσ τουσ υπαλλιλουσ ι ςυνεργάτεσ τθσ που εμπλζκονται 
άμεςα με τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ και διαςφαλίηει ότι αυτοί είναι ςε πλιρθ γνϊςθ και 
ζχουν δεςμευτεί με τισ εν λόγω υποχρεϊςεισ εμπιςτευτικότθτασ και εχεμφκειασ. 

   Υε περίπτωςθ που υπάρξει διαρροι πλθροφοριϊν, θ οποία αποδεδειγμζνα οφείλεται 
ςτον προμθκευτι θ και ςτουσ υπαλλιλουσ ι ςυνεργάτεσ του κατά τα ανωτζρω, το γεγονόσ 
αυτό κα αποτελεί ςπουδαίο λόγο καταγγελίασ τθσ παροφςασ και παράλλθλα κα δίνει ςτο 
Οοςοκομείο το δικαίωμα να αξιϊςει αποηθμίωςθ για όλεσ τισ άμεςεσ και ζμμεςεσ κετικζσ ι 
και αποκετικζσ ηθμιζσ που κα ζχει κατά περίπτωςθ υποςτεί. 

    Ρ προμθκευτισ δθλϊνει, λειτουργεί και παρζχει τισ υπθρεςίεσ του ςε πλιρθ 
ςυμμόρφωςθ με τουσ κανόνεσ που κζτουν οι κανονιςμοί και οι  νόμοι τόςο ςτθν Ελλάδα 
όςο και ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, όπωσ αυτοί ιςχφουν ςε ςχζςθ με τθν προςταςία και 
επεξεργαςία των προςωπικϊν δεδομζνων που τυχόν λαμβάνει από το Οοςοκομείο ςτα 
πλαίςια τθσ παροφςασ και ζχει δεςμεφςει ςχετικά και τουσ υπαλλιλουσ, ςυνεργάτεσ και 
κάκε άλλον που τυχόν ενεργεί για λογαριαςμό τθσ. 

      Ρι προαναφερόμενοι όροι περί εμπιςτευτικότθτασ δεςμεφουν τον προμθκευτι και μετά 
τθν λιξθ τθσ ςφμβαςισ του  εισ το διθνεκζσ. 

Β. ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑ ΡΟΣΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Θ Ανακζτουςα Αρχι ενθμερϊνει υπό τθν ιδιότθτά τθσ ωσ υπεφκυνθσ επεξεργαςίασ το 
φυςικό πρόςωπο που υπογράφει τθν προςφορά ωσ Σροςφζρων ι ωσ Οόμιμοσ Εκπρόςωποσ 
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Σροςφζροντοσ, ότι το ίδιο ι και τρίτοι, κατ’ εντολι και για λογαριαςμό του, κα 
επεξεργάηονται τα ακόλουκα δεδομζνα ωσ εξισ: 

Ι. Αντικείμενο επεξεργαςίασ είναι τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα που περιζχονται 
ςτουσ φακζλουσ τθσ προςφοράσ και τα αποδεικτικά μζςα τα οποία υποβάλλονται ςτθν 
Ανακζτουςα Αρχι, ςτο πλαίςιο του παρόντοσ Διαγωνιςμοφ, από το φυςικό πρόςωπο το 
οποίο είναι το ίδιο Σροςφζρων ι Οόμιμοσ Εκπρόςωποσ Σροςφζροντοσ. 

ΙΙ. Υκοπόσ τθσ επεξεργαςίασ είναι θ αξιολόγθςθ του Ϊακζλου Σροςφοράσ, θ ανάκεςθ τθσ 
Υφμβαςθσ, θ προάςπιςθ των δικαιωμάτων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, θ εκπλιρωςθ των εκ 
του νόμου υποχρεϊςεων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και θ εν γζνει αςφάλεια και προςταςία 
των ςυναλλαγϊν. Φα δεδομζνα ταυτοπροςωπίασ και επικοινωνίασ κα χρθςιμοποιθκοφν 
από τθν Ανακζτουςα Αρχι και για τθν ενθμζρωςθ των Σροςφερόντων ςχετικά με τθν 
αξιολόγθςθ των προςφορϊν. 

ΙΙΙ. Αποδζκτεσ των ανωτζρω (υπό Α) δεδομζνων ςτουσ οποίουσ κοινοποιοφνται είναι:  

(α) Ϊορείσ ςτουσ οποίουσ θ Ανακζτουςα Αρχι ανακζτει τθν εκτζλεςθ ςυγκεκριμζνων 
ενεργειϊν για λογαριαςμό τθσ, δθλαδι οι Υφμβουλοι, τα υπθρεςιακά ςτελζχθ, μζλθ 
Επιτροπϊν Αξιολόγθςθσ, Ϋειριςτζσ του Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ και λοιποί εν γζνει 
προςτθκζντεσ τθσ, υπό τον όρο τθσ τιρθςθσ ςε κάκε περίπτωςθ του απορριτου. 

(β) Φο Δθμόςιο, άλλοι δθμόςιοι φορείσ ι δικαςτικζσ αρχζσ ι άλλεσ αρχζσ ι δικαιοδοτικά 
όργανα, ςτο πλαίςιο των αρμοδιοτιτων τουσ. 

(γ) Ζτεροι ςυμμετζχοντεσ ςτο Διαγωνιςμό, ςτο πλαίςιο τθσ αρχισ τθσ διαφάνειασ και του 
δικαιϊματοσ προδικαςτικισ και δικαςτικισ προςταςίασ των ςυμμετεχόντων ςτο 
Διαγωνιςμό, ςφμφωνα με το νόμο. 

IV. Φα δεδομζνα κα τθροφνται για χρονικό διάςτθμα για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθ 
διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, και μετά τθ λιξθ αυτισ για χρονικό διάςτθμα πζντε 
ετϊν, για μελλοντικοφσ φορολογικοφσ-δθμοςιονομικοφσ ι ελζγχουσ χρθματοδοτϊν ι 
άλλουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ από τθν κείμενθ νομοκεςία, εκτόσ εάν θ νομοκεςία 
προβλζπει διαφορετικι περίοδο διατιρθςθσ. Υε περίπτωςθ εκκρεμοδικίασ αναφορικά με 
δθμόςια ςφμβαςθ τα δεδομζνα τθροφνται μζχρι το πζρασ τθσ εκκρεμοδικίασ. Ξετά τθ λιξθ 
των ανωτζρω περιόδων, τα προςωπικά δεδομζνα κα καταςτρζφονται. 

V. Φο φυςικό πρόςωπο που είναι είτε Σροςφζρων είτε Οόμιμοσ Εκπρόςωποσ του 
Σροςφζροντοσ, μπορεί να αςκεί κάκε νόμιμο δικαίωμά του ςχετικά με τα δεδομζνα 
προςωπικοφ χαρακτιρα που το αφοροφν, απευκυνόμενο ςτον υπεφκυνο προςταςίασ 
προςωπικϊν δεδομζνων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

VI. H Ανακζτουςα Αρχι ζχει υποχρζωςθ να λαμβάνει κάκε εφλογο μζτρο για τθ διαςφάλιςθ 
του απόρρθτου και τθσ αςφάλειασ τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων και τθσ προςταςίασ 
τουσ από τυχαία ι ακζμιτθ καταςτροφι, τυχαία απϊλεια, αλλοίωςθ, απαγορευμζνθ 
διάδοςθ ι πρόςβαςθ από οποιονδιποτε και κάκε άλλθσ μορφι ακζμιτθ επεξεργαςία. 

 

ΑΘΟ 15: ΛΟΙΡΟΙ ΟΟΙ 

        Για όλο τα λοιπά κζματα τθσ παροφςθσ ιςχφουν οι διατάξεισ του Ο. 4412/2016 
«Δθμόςιεσ Υυμβάςεισ Ζργων, Σρομθκειϊν και Χπθρεςιϊν», ςε ςυνδυαςμό με τουσ όρουσ 
τθσ Δ/ξθσ ………., τθσ υπ’ αρικμ. ………..  κζμα …..ο   κατακυρωτικισ  απόφαςθσ του Δ.Υ του  
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ΓΕΟΙΜΡΧ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡΧ ΔΙΔΧΞΡΦΕΙΫΡΧ  και τθσ υπ’ αρικμ  …………. προςφοράσ του 
προμθκευτι.      

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 
Ο ΔΙΟΙΚΘΤΘΣ 

 
 
 
 

                                   Ο ΡΟΜΘΘΕΥΤΘΣ 
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ΘΤΑ ΑΚΕΑΙΟΤΘΤΑΣ  

*επιςυνάπτεται ςτο ςυμφωνθτικό+ 

 

Δθλϊνω/οφμε ότι δεςμευόμαςτε ότι ςε όλα τα ςτάδια που προθγικθκαν τθσ κατακφρωςθσ 
τθσ ςφμβαςθσ δεν ενιργθςα/ενεργιςαμε ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά και ότι κα 
εξακολουκιςω/ουμε να ενεργϊ/οφμε κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ αλλά και μετά τθ λιξθ αυτισ.  

Ειδικότερα ότι: 

1) δεν διζκετα/διακζταμε εςωτερικι πλθροφόρθςθ, πζραν των ςτοιχείων που περιιλκαν 
ςτθ γνϊςθ και ςτθν αντίλθψθ μου/μασ μζςω των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ και ςτο πλαίςιο 
τθσ ςυμμετοχισ μου/μασ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ και των προκαταρκτικϊν 
διαβουλεφςεων ςτισ οποίεσ ςυμμετείχα/με και ζχουν δθμοςιοποιθκεί. 

2) δεν πραγματοποίθςα/ιςαμε ενζργειεσ νόκευςθσ του ανταγωνιςμοφ μζςω χειραγϊγθςθσ 
των προςφορϊν, είτε ατομικϊσ είτε ςε ςυνεργαςία με τρίτουσ, κατά τα οριηόμενα ςτο 
δίκαιο του ανταγωνιςμοφ. 

3) δεν διενιργθςα/διενεργιςαμε οφτε κα διενεργιςω/ιςουμε πριν, κατά τθ διάρκεια ι και 
μετά τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ παράνομεσ πλθρωμζσ για διευκολφνςεισ, εξυπθρετιςεισ ι 
υπθρεςίεσ που αφοροφν τθ ςφμβαςθ και τθ διαδικαςία ανάκεςθσ. 
4) δεν πρόςφερα/προςφζραμε οφτε κα προςφζρω/ουμε πριν, κατά τθ διάρκεια ι και μετά 
τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ, άμεςα ι ζμμεςα, οποιαδιποτε υλικι εφνοια, δϊρο ι αντάλλαγμα ςε 
υπαλλιλουσ ι μζλθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ ανακζτουςασ αρχισ, κακϊσ και ςυηφγουσ και 
ςυγγενείσ εξ αίματοσ ι εξ αγχιςτείασ, κατ’ ευκεία μεν γραμμι απεριορίςτωσ, εκ πλαγίου δε 
ζωσ και τζταρτου βακμοφ ι ςυνεργάτεσ αυτϊν οφτε χρθςιμοποίθςα/χρθςιμοποιιςαμε ι κα 
χρθςιμοποιιςω/χρθςιμοποιιςουμε τρίτα πρόςωπα, για να διοχετεφςουν χρθματικά ποςά 
ςτα προαναφερόμενα πρόςωπα. 

5) δεν κα επιχειριςω/ουμε  να επθρεάςω/ουμε με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ 
αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ, οφτε κα παράςχω-ουμε παραπλανθτικζσ 
πλθροφορίεσ οι οποίεσ ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ αλλά και μετά τθ 
λιξθ τθσ, 

6) δεν ζχω/ουμε προβεί οφτε κα προβϊ/οφμε, άμεςα (ο ίδιοσ) ι ζμμεςα (μζςω τρίτων 
προςϊπων), ςε οποιαδιποτε πράξθ ι παράλειψθ *εναλλακτικά: ότι δεν ζχω-ουμε εμπλακεί 
και δεν κα εμπλακϊ-ουμε ςε οποιαδιποτε παράτυπθ, ανζντιμθ ι απατθλι ςυμπεριφορά 
(πράξθ ι παράλειψθ)+ που ζχει ωσ ςτόχο τθν παραπλάνθςθ */εξαπάτθςθ+ οποιουδιποτε 
προςϊπου ι οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ εμπλεκομζνου ςε οποιαδιποτε διαδικαςία 
ςχετικι με τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ (όπωσ ενδεικτικά ςτισ διαδικαςίεσ παρακολοφκθςθσ 
και παραλαβισ), τθν απόκρυψθ πλθροφοριϊν από αυτό, τον εξαναγκαςμό αυτοφ ςε ι/και 
τθν ακζμιτθ απόςπαςθ από αυτό ρθτισ ι ςιωπθρισ ςυγκατάκεςθσ ςτθν παραβίαςθ ι 
παράκαμψθ νομίμων ι ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων που ςχετίηονται με τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ, ι τυχόν ζγκριςθσ, κετικισ γνϊμθσ ι απόφαςθσ παραλαβισ (μζρουσ ι όλου) του 
ςυμβατικοφ αντικείμενου ι/και καταβολισ (μζρουσ ι όλου) του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, 
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7) ότι κα απζχω/ουμε από οποιαδιποτε εν γζνει ςυμπεριφορά που ςυνιςτά ςοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα και κα μποροφςε να κζςει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά μου-
μασ,  

8) ότι κα δθλϊςω/ουμε ςτθν ανακζτουςα αρχι, αμελλθτί με τθν περιζλευςθ ςε γνϊςθ 
μου/μασ, οποιαδιποτε κατάςταςθ (ακόμθ και ενδεχόμενθ) ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων 
(προςωπικϊν, οικογενειακϊν, οικονομικϊν, πολιτικϊν ι άλλων κοινϊν ςυμφερόντων, 
ςυμπεριλαμβανομζνων και αντικρουόμενων επαγγελματικϊν ςυμφερόντων) μεταξφ των 
νομίμων ι εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων μου-μασ, υπαλλιλων ι ςυνεργατϊν μου-μασ 
που χρθςιμοποιοφνται για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνων και των 
υπεργολάβων μου) με μζλθ του προςωπικοφ τθσ ανακζτουςασ αρχισ που εμπλζκονται κακ’ 
οιονδιποτε τρόπο ςτθ διαδικαςία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ι/και μποροφν να επθρεάςουν 
τθν ζκβαςθ και τισ αποφάςεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ περί τθν εκτζλεςι τθσ, 
ςυμπεριλαμβανομζνων των μελϊν των αποφαινόμενων ι/και γνωμοδοτικϊν οργάνων 
αυτισ, ι/και των μελϊν των οργάνων διοίκθςισ τθσ ι/και των ςυηφγων και ςυγγενϊν εξ 
αίματοσ ι εξ αγχιςτείασ, κατ’ ευκεία μεν γραμμι απεριορίςτωσ, εκ πλαγίου δε ζωσ και 
τετάρτου βακμοφ των παραπάνω προςϊπων, οποτεδιποτε και εάν θ κατάςταςθ αυτι 
ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων προκφψει κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ και μζχρι 
τθ λιξθ τθσ.  

9) *Υε περίπτωςθ χρθςιμοποίθςθσ υπεργολάβου+  

Ρ υπεργολάβοσ ……………..  ζλαβα γνϊςθ τθσ παροφςασ ριτρασ ακεραιότθτασ και 
ευκφνομαι/ευκυνόμαςτε  για τθν τιρθςθ και από αυτόν απαςϊν των υποχρεϊςεων  που 
περιλαμβάνονται ςε αυτι.  

Χπογραφι/Υφραγίδα 

 

Ρ/θ ……. (ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου/ ατομικισ επιχείρθςθσ) ι το νομικό 
πρόςωπο...........με τθν επωνυμία ………….και με το διακριτικό τίτλο «..........................», που 
εδρεφει ...................................... (. ΑΪΞ:....................., ΔΡΧ: ................., Φ.Μ. ...................., 
νομίμωσ εκπροςωποφμενο (μόνο για νομικά πρόςωπα) από τον .........................................  

 

                                                                                                                    Ο ΡΟΜΘΘΕΥΤΘΣ 
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