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                                                                             ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                              ΑΘΗΝΑ  2-02-2021 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1
ης

 ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 

    «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»    

                                                   

Ταχ. Δ/νση    : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδή  

Τ.Κ.              : 11527 

Υπηρεσία       : Τμ. Προμηθειών 

Πληροφορίες  : I.Kίτσιου 

Τηλέφωνο      : 213 2013 152 

Fax               : 213 2013 118 

e-mail: i.kitsiou@paidon-agiasofia.gr 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 4 

 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

 

 

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» προκηρύσσει 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για την ανάδειξη αναδόχου σύμβασης ετήσιας 

συντήρησης : α) των επτά (7) ηλεκτροπαραγωγών ζευγών του Νοσοκομείου 

συμπεριλαμβανομένων των αναλωσίμων ανταλλακτικών και των πινάκων μεταγωγής 

και αυτοματισμών τους, β) των δύο (2) υποσταθμών μέσης τάσης του Νοσοκομείου, 

προϋπολογισθείσας δαπάνης € 3.868,00 πλέον Φ.Π.Α. ή € 4.796,32 συμπ. ΦΠΑ 24% 

 

 

             

    ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΝΑΙ 

                       

 

 

  Έχοντας υπόψη : 

1.  Τις  διατάξεις : 

1.1 του Ν.2362/95 (ΦΕΚ Α΄ 247 /1995) «περί Δημόσιου Λογιστικού Ελέγχου των 

δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις»  

1.2 του Ν.2955/2001 (ΦΕΚ Α΄ 256 /2-11-2001) «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών 

μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει σήμερα 

mailto:i.kitsiou@paidon-agiasofia.gr
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1.3 του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ Α΄ 81 /4-4-2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει σήμερα  

1.4 του Ν. 3527/2007 (ΦΕΚ Α΄ 25 /9-2-2007)  «Κύρωση συμβάσεων υπέρ Ν.Π. 

εποπτευομένων από το ΥΥ& ΚΑ και λοιπές διατάξεις.»  

1.5 του Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ Α΄ 134 /18-6-2007) «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων 

από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» όπως 

ισχύει σήμερα  

1.6 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112 /13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες 

διατάξεις.» 

1.7 του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204 /15-09-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν.3588/2007(πτωχευτικός 

κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις.»  

1.8  του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄ 74 /26-03-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - 

Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου 

Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις.» 

1.9 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147/08-08-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ)» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει  

1.10 του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α΄ 145/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 

διατάκτες». 

 

2. Την με αριθ. πρωτ. 26257/3-12-2020  Απόφαση Διοικητού του Νοσοκομείου με 

την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη 

αναδόχου σύμβασης ετήσιας συντήρησης : α) των επτά (7) ηλεκτροπαραγωγών 

ζευγών του Νοσοκομείου συμπεριλαμβανομένων των αναλωσίμων ανταλλακτικών 

και των πινάκων μεταγωγής και αυτοματισμών τους, β) των δύο (2) υποσταθμών 

μέσης τάσης του Νοσοκομείου, προϋπολογισθείσας δαπάνης € 3.868,00 πλέον 

Φ.Π.Α. ή € 4.796,32 συμπ. ΦΠΑ 24%, ΚΑΕ 0879  

 

3.Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ: ΨΡΔΨ46906Ε-ΘΛΑ σε βάρος του 

ΚΑE 0879 του προϋπολογισμού. 

 

 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 

 

Συνοπτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου 

σύμβασης ετήσιας συντήρησης : α) των επτά (7) ηλεκτροπαραγωγών ζευγών του 

Νοσοκομείου συμπεριλαμβανομένων των αναλωσίμων ανταλλακτικών και των 

πινάκων μεταγωγής και αυτοματισμών τους, β) των δύο (2) υποσταθμών μέσης τάσης 

του Νοσοκομείου, προϋπολογισθείσας δαπάνης € 3.868,00 πλέον Φ.Π.Α. ή € 

4.796,32 συμπ. ΦΠΑ 24%, ΚΑΕ 0879 του προϋπολογισμού, με CPV 50532000-3 
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1.  ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

 

Η περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «Διαύγεια» 

https://diavgeia.gov.gr.  και στον δικτυακό τόπο του Νοσοκομείου : 

http://www.paidon-agiasofia.gr. 

 

Η παρούσα διακήρυξη και τα Παραρτήματά αυτής θα δημοσιευθούν στο ΚΗΜΔΗΣ 

http://www.eprocurement.gov.gr σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν.4412/2016. Η 

παρούσα διακήρυξη μαζί με τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης (αναλυτική διακήρυξη 

μετά των παραρτημάτων της) θα αναρτηθεί και στον δικτυακό τόπο του Νοσοκομείου 

: http://www.paidon-agiasofia.gr. 

 

2.ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ  

«Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

16-02-2021 

 

Τρίτη 

 

10:00μ.μ 

 

Προσφορές θα κατατίθενται μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα δηλαδή μέχρι   

15-02-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00  

 

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

θα είναι εκπρόθεσμες και θα επιστραφούν) 

 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται Δημόσια, από τριμελή επιτροπή. 

 

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΧΟΥΝ : 

 

Σύμφωνα με το αρ. 25 του Ν.4412/2016, υποψήφιοι ή προσφέροντες και σε 

περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

εγκατεστημένα σε : 

α) σε Κράτος – μέλος της Ένωσης 

β) σε Κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 

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

ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2,4 και 5 και τις 

γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω 

Συμφωνίας, καθώς και  

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

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

διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

https://diavgeia.gov.gr/
http://www.paidon-agiasofia.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
http://www.paidon-agiasofia.gr/
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Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική 

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

υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφ όσον η λήψη 

ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της 

σύμβασης. 

 

                                     4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

Α. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα 

που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής : 

 

1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ                    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ                                                  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

3. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ                                                     ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

4. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ                                                                           ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ 

6. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ                                                                ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄ 

7. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ                                                             ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η΄ 

 

 

Β. Εφ’ όσον από τους ενδιαφερόμενους προσφέροντες ζητηθούν συμπληρωματικές 

πληροφορίες, σχετικά με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές παρέχονται ως ορίζεται 

στο άρθρο 121 του Ν.4412/2016. Εφόσον ζητηθούν εγγράφως συμπληρωματικές 

πληροφορίες, διευκρινίσεις κ.λ.π. για τον διαγωνισμό, το αργότερο 6 μέρες πριν από 

την ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών, αυτές θα παρέχονται εγγράφως από το 

Νοσοκομείο, το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών 

 

 

Γ.  Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Πρόσκλησης παρέχονται από την 

Υπηρεσία. 

 

 

 

 

Ο  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  

 

 

 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Κ. ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Α΄ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Ετήσια συντήρηση : α) των επτά (7) 

ηλεκτροπαραγωγών ζευγών του Νοσοκομείου 

συμπεριλαμβανομένων των αναλωσίμων 

ανταλλακτικών και των πινάκων μεταγωγής και 

αυτοματισμών τους, β) των δύο (2) υποσταθμών 

μέσης τάσης του Νοσοκομείου 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 50532000-3 

KAE 0879 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Νοσοκομείο Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

ΔΑΠΑΝΗ  

€ 3.868,00 πλέον ΦΠΑ 

€ 4.796,32 συμπ. ΦΠΑ 

ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ 

Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

Προϋπολογισμός του Νοσοκομείου Παίδων  

«Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ένα έτος 

ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Άμεσα με την υπογραφή της Σύμβασης 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 

ΕΠΙ % 

Συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων  και 

των εξόδων μεταφοράς.  

 

 

 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

 

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η ανάδειξη αναδόχου για τη Σύμβαση ετήσιας 

συντήρησης : α) των επτά (7) ηλεκτροπαραγωγών ζευγών του Νοσοκομείου 

συμπεριλαμβανομένων των αναλωσίμων ανταλλακτικών και των πινάκων μεταγωγής 

και αυτοματισμών τους, β) των δύο (2) υποσταθμών μέσης τάσης του Νοσοκομείου. 

Κριτήριο Αξιολόγησης είναι πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

μόνο βάσει τιμής.  
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Β΄ 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

ΕΤΗΣΙΑΣ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΤΑ (7) ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ 

ΔΥΟ (2) ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ  ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ (Υ/Σ Μ.Τ.) ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

 

 Στην Αθήνα σήμερα 09.10.2020 συνεδρίασε η επιτροπή σύνταξης τεχνικών 

προδιαγραφών για την σύναψη σύμβασης συντήρησης ετήσιας διάρκειας των επτά (7) 

ηλεκτροπαραγωγών ζευγών του Νοσοκομείου συμπεριλαμβανομένων των αναλωσίμων και 

των πινάκων μεταγωγής και αυτοματισμών τους και των δύο (2) Υποσταθμών Μέσης Τάσης 

(Κεντρικού Κτιρίου και Ογκολογικής Μονάδας) του Νοσοκομείου, η οποία συγκροτήθηκε με 

την υπ’ αριθμ. πρωτ: 21557/1/07-10-2020 απόφαση του Διοικητού του Νοσοκομείου και 

αποτελείται από τους:  

 1. Τσουκάτο Τριαντάφυλλο  Μηχανολόγο Μηχανικό Τ.Ε. 

 2. Νασόπουλο Ιωάννη       Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Τ.Ε. 

 3. Ωραιόπουλο Λουκά          Ηλεκτροτεχνίτη 

 

Α. ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ. 

 Η συντήρηση των επτά (7) ηλεκτροπαραγωγών ζευγών, καθώς και των πεδίων 

μεταγωγής και αυτοματισμών τους, θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες φάσεις και εργασίες:  

 

1. Μία άπαξ γενική συντήρηση των επτά (7) ηλεκτροπαραγωγών ζευγών με τις 

ακόλουθες εργασίες συντήρησης και ελέγχου ανά ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος: 

 Αντικατάσταση ελαίου, φίλτρων ελαίου, φίλτρων πετρελαίου, φίλτρων αέρα, 
αντιψυκτικού υγρού,  και  συσσωρευτών όπως ποσοτικά περιγράφονται παρακάτω.  

 Αντικατάσταση ιμάντων όπου απαιτείται (την απαίτηση θα καθορίζει η Τεχνική 
Υπηρεσία)   

 Αντικατάσταση κολάρων νερού όπου απαιτείται (την απαίτηση θα καθορίζει η 
Τεχνική Υπηρεσία) 

 Έλεγχος λειτουργίας μίζας, δυναμό 

 Έλεγχος συστήματος προθέρμανσης νερού 

 Έλεγχος διακένων βαλβίδων 

 Έλεγχος μόνωσης βοηθητικών και κυρίων τυλιγμάτων γεννήτριας 

 Έλεγχος ανορθωτικής διάταξης γεννήτριας  

 Έλεγχος αυτοματισμού Η/Ζ 

 Καθαρισμός Η/Ζ 
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2. Έντεκα (11) μηνιαίες επιθεωρήσεις προς έλεγχο των Η/Ζ για την διαπίστωση 
λειτουργικών ανωμαλιών και την πρόληψη βλαβών κατά τις οποίες θα 
πραγματοποιούνται μηνιαίως οι κάτωθι εργασίες: 
 Έλεγχος λειτουργίας της προθέρμανσης νερού 
 Έλεγχος κατάστασης συσσωρευτών 
 Έλεγχος διαρροής πετρελαίου, λαδιού, νερού 
 Έλεγχος συνδέσεων ηλεκτρολογικής καλωδίωσης πετρελαιοκινητήρα 
 Έλεγχος συστήματος φόρτισης συσσωρευτών μέσω του ρεύματος από ΔΕΗ 
 Ενεργοποίηση των Η/Ζ από διακοπή ρεύματος (test) 
 Έλεγχος ομαλούς παύσης λειτουργίας 
 Έλεγχος του συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης του Η/Ζ 
 Έλεγχος των διακοπτών ισχύος των πεδίων παραλληλισμού των γεννητριών 
 Έλεγχος των μεταγωγικών διακοπτών ΔΕΗ – Η/Ζ 
 

3. Μια άπαξ γενική συντήρηση των πεδίων μεταγωγής και των αυτοματισμών, των επτά 
(7) ηλεκτροπαραγωγών ζευγών, που θα περιλαμβάνει:  

  Καθαρισμός του χώρου των πινάκων μεταγωγής και αυτοματισμών 

  Λειτουργικές δοκιμές των πινάκων μεταγωγής και αυτοματισμών 

  Μηχανικές και ηλεκτρικές δοκιμές όλων των διακοπτικών μέσων προστασίας  και 
λειτουργίας των πινάκων μεταγωγής και αυτοματισμών 

  Καθαρισμός επαφών όλων των διακοπτικών μέσων προστασίας και λειτουργίας 
των πινάκων μεταγωγής και αυτοματισμών 

  Έλεγχος καλής λειτουργίας των αυτοματισμών καθώς και των εξαρτημάτων τους  

  Συσφίξεις επαφών. 

  Έλεγχοι καλωδιώσεων για τυχόν φθορές των πινάκων μεταγωγής και 
αυτοματισμών 

  Λοιποί οπτικοί έλεγχοι 
 

4. Τέσσερις τριμηνιαίες επισκέψεις προς έλεγχο των πινάκων μεταγωγής και 
αυτοματισμών των τεσσάρων ηλεκτροπαραγωγών ζευγών για την διαπίστωση 
λειτουργικών ανωμαλιών και την πρόληψη βλαβών 
 

5. Μία επίσκεψη την ημέρα της ετήσιας συντήρησης του Υποσταθμού της Μέσης Τάσης 
του Νοσοκομείου για αντιμετώπιση προβλημάτων που πιθανόν προκύψουν κατά την 
λειτουργία των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών με φορτίο. 

 

 Στις ανωτέρω υποχρεώσεις της συντηρήτριας εταιρείας περιλαμβάνεται:  

 Άμεση αποκατάσταση βλαβών στα ανωτέρω τμήματα των Η/Ζ καθώς και στα 
πεδία μεταγωγής και αυτοματισμού καθ’ όλο το εικοσιτετράωρο. Ο μέγιστος χρόνος 
απόκρισης επί βλάβης δεν θα ξεπερνάει τις δύο (2) ώρες από την στιγμή της 
αναγγελίας της βλάβης στην συντηρήτρια εταιρεία.  

 Κάθε εργασία που θα εκτελείται είτε προληπτικά είτε κατά την διόρθωση κάποιας 
βλάβης. Ο συντηρητής δεν θα έχει δικαίωμα πρόσθετης αμοιβής καθ΄ όλη τη 
διάρκεια της σύμβασης για οιονδήποτε εργασία που θα εκτελεί στα 
Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη και στους πίνακες μεταγωγής και αυτοματισμών τους.  

 Η άμεση προμήθεια διαφόρων υλικών που θα χρειαστούν για την αποκατάσταση 
παρουσιαζόμενου προβλήματος στα Η/Ζ καθώς και στα πεδία μεταγωγής και 
αυτοματισμών 
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 Η παρουσία εξειδικευμένου προσωπικού για την υποστήριξη προγραμματισμένων 
διακοπών της ηλεκτροδότησης του Νοσοκομείου π.χ. σε περίπτωση συντήρησης 
του Υποσταθμού. Οι ημέρες και οι ώρες για αυτές τις προγραμματισμένες διακοπές 
της ηλεκτροδότησης του Νοσοκομείου θα καθορίζονται από την Τεχνική Υπηρεσία 
και θα ενημερώνεται η συντηρήτρια εταιρεία.   

 Η ενεργοποίηση των Η/Ζ σε όλες τους τις λειτουργίες π.χ. παραλληλισμός μετά 
από κάθε επέμβαση ή προληπτική συντήρηση.    

 Στις ανωτέρω υποχρεώσεις της συντηρήτριας εταιρείας περιλαμβάνονται όλα τα 
αναλώσιμα ανταλλακτικά των Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών που θα 
χρησιμοποιηθούν κατά την ετήσια προληπτική συντήρηση όπως περιγράφονται 
ποσοτικά παρακάτω. Δεν περιλαμβάνεται η αξία όλων των φθαρμένων υλικών ή 
των μη αναλώσιμων ανταλλακτικών, που τυχόν θα χρειαστούν κατά την ετήσια 
προληπτική συντήρηση ή κατά την διόρθωση κάποιας βλάβης.  

 

6. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

 Η συντηρήτρια εταιρεία είναι υποχρεωμένη να παραδίδει τεχνικό δελτίο το οποίο 
θα περιλαμβάνει τυχόν παρατηρήσεις για την λειτουργία των ηλεκτροπαραγωγών 
ζευγών των αυτοματισμών και των πεδίων μεταγωγής τους. Το τεχνικό δελτίο θα 
παραδίδεται στην Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου. Το τεχνικό δελτίο θα 
περιλαμβάνει όλους τους ελέγχους και τις εργασίες που περιγράφονται στην 
παρούσα προδιαγραφή.  

 Το συνεργείο συντήρησης θα πρέπει να απαρτίζεται από αδειούχους 
ηλεκτροτεχνίτες και μηχανοτεχνίτες οι οποίοι θα είναι υπό την επίβλεψη 
ηλεκτρολόγου ή μηχανολόγου μηχανικού μέλος ΤΕΕ. Ο ανάδοχος υποχρεούται να 
καταθέσει στο διαγωνισμό επικυρωμένα  αντίγραφα αυτών των αδειών, και τα 
ονόματα των ηλεκτροτεχνιτών και μηχανοτεχνιτών καθώς και του επιβλέποντος 
μηχανικού  που θα συντηρούν τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη τους αυτοματισμούς και 
τα πεδία μεταγωγής τους. Το σύνολο των ηλεκτροτεχνιτών και μηχανοτεχνιτών του 
συντηρητού θα πρέπει να είναι κατ΄ ελάχιστο έξι (6) άτομα. 

 Αν ο συντηρητής κληθεί και δεν εμφανιστεί για την αποκατάσταση βλάβης ή 
φθοράς των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών των αυτοματισμών και των πεδίων 
μεταγωγής τους, μέσα στα χρονικά όρια που καθορίζονται στην παρούσα, ο 
Νόμιμος Εκπρόσωπος του Νοσοκομείου δικαιούται να αναθέσει την συντήρηση των 
Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών σε άλλο συντηρητή διακόπτοντας την συνεργασία με 
τον προηγούμενο. Ομοίως ισχύει και αν κληθεί για προγραμματισμένη διακοπή της 
ηλεκτροδότησης του Νοσοκομείου και δεν ανταποκριθεί.  

 Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτουν μόνιμο προσωπικό για την 
συντήρηση των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών των αυτοματισμών και των πεδίων 
μεταγωγής τους. Η μόνιμη εργασιακή σχέση του τεχνικού προσωπικού με την 
επιχείρηση του συντηρητού και η ειδικότητά τους θα αποδεικνύεται με νόμιμα 
παραστατικά στοιχεία. Υποχρεωτικά οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα 
υποβάλουν κατάσταση του προσωπικού αυτού θεωρημένη από την Επιθεώρηση 
Εργασίας.  

 Οι συμμετέχοντες είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν στην προσφορά τους το 
πρόσωπο που θα είναι υπεύθυνο επικοινωνίας μεταξύ της εταιρείας τους και του 
Νοσοκομείου για την επίλυση τεχνικών θεμάτων, και τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης – 
αναγγελίας βλαβών καθ’ όλο το 24ωρο. 

 Η συντήρηση των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών των αυτοματισμών και των πεδίων 
μεταγωγής τους θα εκτελείται οποιαδήποτε μέρα και ώρα καθορίζει το 
Νοσοκομείο. Ο καθορισμός της ημέρας και της ώρας θα αποφασίζεται από την  
Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου και θα ενημερώνεται ο συντηρητής. 
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 Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει να προσκομίσουν δικαιολογητικά 
απόδειξης της εμπειρίας τους σε έργα λειτουργίας και συντήρησης 
Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών παρόμοιας ηλεκτρικής ισχύος και αυτοματισμών, με 
αυτά που περιγράφονται στην παρούσα προδιαγραφή, σε Νοσοκομεία.  

 Στις προσφορές των συμμετεχόντων  στο διαγωνισμό θα πρέπει να αναφέρεται η 
χώρα προέλευσης των ανταλλακτικών και ο τύπος αυτών. Τα ανταλλακτικά που θα 
χρησιμοποιηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια της συντήρησης ή σε κάποια ενδεχόμενη 
βλάβη θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι όμοια με αυτά που έχουν τα 
Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη του Νοσοκομείου. 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

 

 Η/Ζ Νο1 Ισχύος 500 KVA – Κινητήρας: Cummins Γεννήτρια: Stamford 

 

Α/Α ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Ποσότητα 

 Φίλτρο Καυσίμου 2 

 Φίλτρο Λαδιού 2 

 Φίλτρο Λαδιού Bypass 1 

 Φίλτρο Αέρος 1 

 Φίλτρο Coolant 1 

 Λάδι (lt) 55 

 Αντιψυκτικό (lt) 96 

 Συσσωρευτές κλειστού τύπου 

200Ah (maintenance free) 

2 

 

 Η/Ζ Νο2 Ισχύος 500 KVA – Κινητήρας: MAN Γεννήτρια: AVK 

 

Α/Α ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Ποσότητα 

 Φίλτρο Καυσίμου 2 

 Εξωτερικά φίλτρα καυσίμου 2 

 Φίλτρο Λαδιού 2 

 Φίλτρο Αέρος 2 
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 Λάδι (lt) 45 

 Αντιψυκτικό (lt) 85 

 Συσσωρευτές κλειστού τύπου 

200Ah (maintenance free) 

2 

 

 

 Η/Ζ Νο3 Ισχύος 500 KVA – Κινητήρας: DAEWOO Γεννήτρια: MARELLI 

 

Α/Α ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Ποσότητα 

 Φίλτρο Καυσίμου 1 

 Φίλτρο Λαδιού 2 

 Φίλτρο Αέρος 2 

 Λάδι (lt) 45 

 Αντιψυκτικό (lt) 75 

 Συσσωρευτές κλειστού τύπου 

200Ah (maintenance free) 

2 

 

 

 Η/Ζ Νο4 Ισχύος 630 KVA – Κινητήρας: DOOSAN Γεννήτρια: MARELLI 

 

Α/Α ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Ποσότητα 

 Φίλτρο Καυσίμου 1 

 Φίλτρο Λαδιού 2 

 Φίλτρο Αέρος 2 

 Λάδι (lt) 45 

 Αντιψυκτικό (lt) 75 

 Συσσωρευτές κλειστού τύπου 

200Ah (maintenance free) 

2 
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 Η/Ζ Νο 5 & 6  Ισχύος 400 KVA έκαστο – Κινητήρας: VOLVO Γεννήτρια: LEROY SOMER 

 

Α/Α ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Ποσότητα 

 Φίλτρο Καυσίμου 2 

 Φίλτρο Λαδιού 4 

 Φίλτρο Λαδιού Bypass 2 

 Φίλτρο Αέρος 2 

 Φίλτρο Νερού 2 

 Φίλτρο διαχωρισμού νερού 2 

 Λάδι (lt) 70 

 Αντιψυκτικό (lt) 100 

 Συσσωρευτές κλειστού τύπου 

200Ah (maintenance free) 

4 

  

 Η/Ζ Νο 7  Ισχύος 50 KVA έκαστο – Κινητήρας: Cummins Γεννήτρια: Ansaldo 

 

Α/Α ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Ποσότητα 

 Φίλτρο Καυσίμου 2 

 Φίλτρο Λαδιού 1 

 Φίλτρο Αέρος 1 

 Φίλτρο Νερού  

 Λάδι (lt) 20 

 Αντιψυκτικό (lt) 30 

 Συσσωρευτές κλειστού τύπου 100 

Ah (maintenance free) 

1 

  

 Οι συσσωρευτές θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό του κατασκευαστή τους το οποίο 

θα αναγράφει το σειριακό αριθμό και την ημερομηνία παραγωγής κάθε συσσωρευτή. 
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Υποχρεωτικά οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα καταθέσουν φύλλο συμμόρφωσης ως 

προς τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές. 

 

Β. ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ.  

 Η συντήρηση των δύο (2) υποσταθμών μέσης τάσης θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες 

φάσεις και εργασίες:  

1. Μία (1) γενική προληπτική συντήρηση του Υποσταθμού Μέσης Τάσης (κεντρικού και 

Ογκολογικής Μονάδας) η οποία θα περιλαμβάνει εργασίες συντήρησης και ελέγχου των 

κατωτέρω: 

 

Μετασχηματιστές ισχύος 1600 KVA έκαστος, ξηρού τύπου  Τεμ. 3 

Μετασχηματιστές ισχύος 1250 KVA έκαστος, ξηρού τύπου Τεμ. 3 

Κυψέλες Μέσης Τάσης Τεμ. 9 

 

όπου θα πραγματοποιούνται οι κάτωθι εργασίες: 

 Μετασχηματιστές ξηρού τύπου 
 Γενικός καθαρισμός του χώρου των Μ/Σ, των μετασχηματιστών, των μονωτήρων, 

των ακροκιβωτίων καθώς και όλων των υπολοίπων εξαρτημάτων στο χώρο ως τον 
πίνακα χαμηλής τάσης. 

 Έλεγχος καλής κατάστασης κελύφους μετασχηματιστών. (ύπαρξη τυχόν ραϊσμάτων 
κλπ) 

 Έλεγχος θερμοκρασίας των Μ/Σ. 

 Έλεγχος περιμετρικής γειώσεως χώρου και μεταλλικών τμημάτων. 

 Έλεγχος μονωτήρων μέσης τάσης. 

 Έλεγχος καλωδίων μέσης τάσης. 

 Έλεγχος ακροκιβωτίων. 

 Έλεγχος οργάνων προστασίας των Μ/Σ. 

 Έλεγχος φωτισμού χώρου Υ/Σ. 

 Έλεγχος αερισμού χώρων των Μ/Σ. 

 Έλεγχος πυροσβεστήρων Υ/Σ. 

 Έλεγχος πινακίδων προειδοποιήσεως κινδύνου στην πόρτα του Υ/Σ 

 Μέτρηση μονώσεων καλωδίων των Μ/Σ. 

 Μέτρηση αντίστασης μόνωσης των Μ/Σ. 

 Μέτρηση ωμικής αντίστασης των Μ/Σ (πηνία Μ.Τ. & Χ.Τ.) 

 Μέτρηση γειώσεων ουδετέρου κόμβου και μεταλλικών μερών. 

 Συσφίξεις επαφών με δυναμόκλειδο. 
 

 Πεδία Μ.Τ.  

 Καθαρισμός του χώρου των πινάκων Μ.Τ. 

 Καθαρισμός των πινάκων Μ.Τ. 



 
 

13 
 

 Έλεγχος των ακροκιβωτίων, μονωτήρων, ζυγών, μετασχηματιστών τάσης και 
έντασης, συσφίξεις κοχλιών, λίπανση των συνδέσμων κλπ.   

 Λειτουργικές δοκιμές.  

 Μηχανικές και ηλεκτρικές δοκιμές αυτομάτων διακοπτών ισχύος και διακοπτών 
φορτίου. 

 Έλεγχος καλής λειτουργίας προστασιών (Η/Ν). 

 Συσφίξεις επαφών με δυναμόκλειδο. 

 Έλεγχοι καλωδιώσεων. 

 Έλεγχος περιμετρικής γειώσεως χώρου και της γείωσης των κυψελών Μ.Τ. 

 Οπτικοί έλεγχοι 
 

2. Τρείς (3) επιθεωρήσεις του υποσταθμού, ανά τετράμηνο (κεντρικού και Ογκολογικής 

Μονάδας)  κατά τις οποίες θα γίνεται οπτικός έλεγχος των ανωτέρω τμημάτων για την 

σωστή και αδιάλειπτη λειτουργία του Υποσταθμού 

 

3. Άμεση αποκατάσταση βλαβών στα ανωτέρω τμήματα του Υποσταθμού (κεντρικού και 

Ογκολογικής Μονάδας) καθ’ όλο το εικοσιτετράωρο. Ο μέγιστος χρόνος απόκρισης επί 

βλάβης δεν θα ξεπερνάει τις δύο (2) ώρες από την στιγμή της αναγγελίας της βλάβης στην 

συντηρήτρια εταιρεία.   

 Στις ανωτέρω υποχρεώσεις της συντηρήτριας εταιρείας περιλαμβάνεται:  

 Κάθε εργασία που θα εκτελείται στον Υποσταθμό του Νοσοκομείου ήτοι στα 
ανωτέρω περιγραφόμενα σημεία της παρούσας προδιαγραφής. 

 Η άμεση προμήθεια διαφόρων υλικών που θα χρειαστούν για την αποκατάσταση 
παρουσιαζόμενου προβλήματος στον Υποσταθμό. 

 Στις ανωτέρω υποχρεώσεις της συντηρήτριας εταιρείας δεν περιλαμβάνεται η αξία 
όλων των φθαρμένων υλικών ή ανταλλακτικών που τυχόν θα χρειαστούν κατά την 
ετήσια προληπτική συντήρηση ή κατά την διόρθωση κάποιας βλάβης. 
 

4. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

 Η συντηρήτρια εταιρεία είναι υποχρεωμένη να παραδίδει τεχνικό δελτίο το οποίο 
θα περιλαμβάνει τυχόν παρατηρήσεις για την λειτουργία του Υποσταθμού. Το 
τεχνικό δελτίο θα παραδίδεται στην Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου. 

 Το συνεργείο συντήρησης του Υποσταθμού θα πρέπει να απαρτίζεται από μόνιμο 
προσωπικό το οποίο θα έχει από τον νόμο τις απαιτούμενες άδειες έτσι ώστε να 
μπορεί να εκτελεί χειρισμούς στην Μέση Τάση ήτοι στα 20 KV. Το δε πλήθος αυτών 
θα είναι τουλάχιστον οκτώ (8), έτσι ώστε η διάρκεια της συντήρησης να μην 
υπερβαίνει τις τέσσερις (4) ώρες. Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να καταθέσουν 
στο διαγωνισμό Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα γράφεται: «Το συνεργείο 
συντήρησης μας όσον αφορά τον Υποσταθμό θα απαρτίζεται από μόνιμο 
προσωπικό και έχει από τον νόμο τις απαιτούμενες άδειες έτσι ώστε να μπορεί να 
εκτελεί χειρισμούς στην Μέση Τάση ήτοι στα 20 KV. Το δε πλήθος αυτών θα είναι 
τουλάχιστον οκτώ (8), έτσι ώστε η διάρκεια της συντήρησης να μην υπερβαίνει τις 
τέσσερις (4) ώρες»  

 Το αδειούχο προσωπικό που θα συντηρεί τον Υποσταθμό θα επιβλέπεται κατά την 
διάρκεια της συντήρησης από Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο Μηχανικό του 
συντηρητή ο οποίος θα είναι μέλος Τ.Ε.Ε. Ο Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος 
Μηχανικός, μέλος Τ.Ε.Ε., του κάθε διαγωνιζόμενου θα πρέπει να καταθέσει στον 
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διαγωνισμό Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία θα αποδέχεται την ευθύνη των 
εργασιών συντήρησης. Ομοίως τα παραπάνω ισχύουν σε περίπτωση οιασδήποτε 
εργασίας εκτελεστεί στον Υποσταθμό του Νοσοκομείου.  

 Οι διαγωνιζόμενοι θα καταθέσουν κατάσταση με τα ονοματεπώνυμα και τις 
ειδικότητες του προσωπικού τους που θα λάβει μέρος στην συντήρηση του 
Υποσταθμού.  

 Αν ο συντηρητής κληθεί και δεν εμφανιστεί για την αποκατάσταση βλάβης ή 
φθοράς του Υποσταθμού, μέσα στα χρονικά όρια που καθορίζονται στην παρούσα, 
ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Νοσοκομείου δικαιούται να αναθέσει την συντήρηση 
του Υποσταθμού σε άλλο συντηρητή διακόπτοντας την συνεργασία με τον 
προηγούμενο. 

 Ο συντηρητής θα πρέπει να δίνει υπεύθυνη δήλωση αδειούχου εγκαταστάτη για 
την επανηλεκτροδότηση του Υποσταθμού όπως και απαιτείται από την ΔΕΗ (έντυπο 
μιλιμετρέ)  (ο Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος Μηχανικός μέλος ΤΕΕ, που θα 
επιβλέπει την συντήρηση και γενικότερα την λειτουργία του Υποσταθμού) 

 Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται επί ποινής αποκλεισμού να 
συμπληρώσουν την παρακάτω λίστα ανταλλακτικών με τις αντίστοιχες τιμές. Θα 
πρέπει να αναφέρεται η χώρα προέλευσης των ανταλλακτικών και ο τύπος αυτών. 

 Οι συμμετέχοντες είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν στην προσφορά τους το 
πρόσωπο που θα είναι υπεύθυνο επικοινωνίας μεταξύ της εταιρείας τους και του 
Νοσοκομείου για την επίλυση τεχνικών θεμάτων, και τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης – 
αναγγελίας βλαβών καθ’ όλο το 24ωρο. 

 Η συντήρηση του Υποσταθμού θα εκτελείται οποιαδήποτε ημέρα και ώρα που 
καθορίζει το Νοσοκομείο. Ο καθορισμός της ημέρας και της ώρας θα γίνεται σε 
συνεννόηση με την συντηρήτρια  εταιρεία και την Τεχνική Υπηρεσία του 
Νοσοκομείου. Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον συντηρητή 
να εκτελέσει τις συντηρήσεις των Υποσταθμών, Κεντρικού και Ογκολογικού σε 
διαφορετικές μέρες και ώρες για τον κάθε ένα αντίστοιχα.   

 Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό 
ποιότητας ISO 9001:2000 στη λειτουργία και συντήρηση ηλεκτρομηχανoλογικών 
εγκαταστάσεων. 

 Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν την 
παρακάτω κατάσταση ανταλλακτικών συμπληρωμένη με τις αντίστοιχες, για κάθε 
υλικό τιμές. Τα ανταλλακτικά όσων αφορά τις κυψέλες Μέσης Τάσης θα είναι  
απαραίτητα τα γνήσια του κατασκευαστικού οίκου των κυψελών Μέσης Τάσης. 

 Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό απαραίτητα θα προσκομίσουν φύλλο 
συμμόρφωσης ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές.  

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

 

  Τιμή/Τεμ 

1 ΑΔΙ SFSET 24KV 630A, 16KA  

2 ΠΗΝΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (SHUNT TRIP COIL)  

3 ΠΗΝΙΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ MITOP  

4 ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΑ ΓΡΑΜΜΗΣ COOPER 21KV/5KA  
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5 MECHANISM CIT FOR IM500  

6 MITOP  

7 SHUNT TRIP COIL 220V  

8 VIP 200  

9 ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Csa  

11 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΝΤΑΣΗΣ  

12 ΤΡΙΠΟΛΙΚΟΣ ΓΕΙΩΤΗΣ ΜΕ ΔΙΑΤΑΞΗ ΜΑΝΔΑΛΩΣΗΣ 20/24 

KV 

 

13 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 24KV 630A, 16KA  

14 ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 24 KV  

15 ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 24 KV  

16 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΧΥΤΟΡΥΤΙΝΗΣ 1600 KVA  

17 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΧΥΤΟΡΥΤΙΝΗΣ 1250 KVA  

18 ΚΑΛΩΔΙΟ Μ.Τ 95mm2  

19 ΚΑΛΩΔΙΟ Μ.Τ 70mm2  

 

H προϋπολογισθείσα δαπάνη για την ανάδειξη αναδόχου σύναψης σύμβασης 

συντήρησης ετήσιας διάρκειας των επτά (7) ηλεκτροπαραγωγών ζευγών του 

Νοσοκομείου συμπεριλαμβανομένων των αναλωσίμων και των πινάκων μεταγωγής και 

αυτοματισμών τους και των δύο (2) Υποσταθμών Μέσης Τάσης (Κεντρικού Κτιρίου και 

Ογκολογικής Μονάδας) του Νοσοκομείου ανέρχεται σε € 3.868,00 πλέον ΦΠΑ (€ 4.796,00 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).   

Οι προσφορές θα δοθούν σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:  

 

Α/Α Περιγραφή είδους / εργασίας Μ.Μ. Ποσότητα Τιμή Μονάδας 

(χωρίς ΦΠΑ) 

Σύνολο      

(χωρίς ΦΠΑ) 

1 

Σύναψη σύμβασης συντήρησης ετήσιας διάρκειας 

των επτά (7) ηλεκτροπαραγωγών ζευγών του 

Νοσοκομείου συμπεριλαμβανομένων των 

αναλωσίμων και των πινάκων μεταγωγής και 

τεμ 1 
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αυτοματισμών τους και των δύο (2) Υποσταθμών 

Μέσης Τάσης (Κεντρικού Κτιρίου και Ογκολογικής 

Μονάδας) του Νοσοκομείου  

κωδικός είδους  

2690002006000002 

Γενικό Σύνολο (χωρίς ΦΠΑ 24%):  

ΦΠΑ 24%:   

Γενικό Σύνολο (με ΦΠΑ 24%):  

 

 

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

ΤσουκάτοςΤριαντάφυλλος 

_________________________ 

Μηχανολόγος  Μηχανικός Τ.Ε. 

Νασόπουλος Ιωάννης  

_________________________ 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε. 

Ωραιόπουλος Λουκάς 

___________________ 

Ηλεκτροτεχνίτης 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   Γ΄ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. 

Όπως στο άρθρο 86, παράγρ. 2, του Ν. 4412/2016 για την επιλογή της προσφοράς με 

την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, 

αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές, σύμφωνα με τους 

καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της πρόσκλησης. 

 

 

 

 

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Δ΄ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

1.    ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1.1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4412/2016 στην Ελληνική γλώσσα μέσα 

σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα περιλαμβάνονται χωριστός 

σφραγισμένος φάκελος των Δικαιολογητικών Συμμετοχής [πρωτότυπο & 

αντίγραφο], χωριστός σφραγισμένος φάκελος της τεχνικής προσφοράς 

[πρωτότυπο & αντίγραφο] και χωριστός σφραγισμένος φάκελος της 

οικονομικής προσφοράς [πρωτότυπο & αντίγραφο]. 

1.2. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές 

ημέρες προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του 

διαγωνισμού. 

1.2.1. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

1.2.2. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο 

ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για 

χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη 

και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, 

τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η 

αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του 

διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον 

διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, 

εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, παράταση 

της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του 

διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους. 

1.3.Τρόπος υποβολής προσφορών. 

       Οι προσφορές, με ποινή απόρριψης  υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο 

(κυρίως φάκελος προσφοράς), στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα 

ακόλουθα:  

Προς: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» 
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Ταχ. Δ/νση    : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδή  

Τ.Κ.              : 11527 

Υπηρεσία       : Τμ. Προμηθειών 

Τηλέφωνο      : 213 2013 152 

 

       ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ [αναγράφονται τα στοιχεία του προσφέροντος, δηλαδή : 

επωνυμία και σε περίπτωση ένωσης τις επωνυμίες των οικονομικών φορέων 

που την αποτελούν, καθώς και τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχ. 

διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail)] Για τον Συνοπτικό Διαγωνισμό: 

(ΤΙΤΛΟΣ)   

        Αριθμός της πρόσκλησης:                                              

        Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού : 

        Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης) προθεσμίας υποβολής       

προσφορών του διαγωνισμού 

1.4. Μέσα στον κυρίως  φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την 

προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής: 

1.4.1. ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς (Πρωτότυπα-Αντίγραφα) 

τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με 

την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».  

1.4.2. ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ επί ποινή απορρίψεως (Πρωτότυπα-

Αντίγραφα) τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον 

κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

1.4.3. Οι φάκελοι ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις 

ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

1.4.4. Επισημαίνεται ότι όλα τα φύλλα των παραπάνω εγγράφων στοιχείων της 

προσφοράς θα φέρουν συνεχή αρίθμηση από το πρώτο μέχρι το τελευταίο. Για 

ευχερέστερη αναζήτηση των στοιχείων αυτών, επιθυμητό είναι η προσφορά να 

συνοδεύεται από ευρετήριο, στο οποίο θα αναγράφεται το περιεχόμενο του 

κάθε εγγράφου, με την αντίστοιχη αρίθμηση που φέρει κατά τα ανωτέρω (π.χ. 

φύλλα συμμόρφωσης: φύλλα 16-19, τεχνικές προδιαγραφές: φύλλα 33-35, 

κ.ο.κ.)  

 1.4.5. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο, από τον νόμιμο 

εκπρόσωπο - Τα δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα, καθώς και τα αλλοδαπά 

δημόσια έγγραφα υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά, σύμφωνα με τα 

ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 1 του Ν.4250/2014 - Με την υποβολή της 

προσφοράς τεκμαίρεται ότι οι συμμετέχοντες έχουν λάβει γνώση των όρων της 

διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης. 

1.5. Επισημαίνουμε την προσοχή σας στα ακόλουθα : 

1.5.1. Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν 

λόγω μεγάλου όγκου να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά 

συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη 

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου 

1.5.2. Περιεχόμενο επί μέρους φακέλων :      

        Α. Τεχνική προσφορά. Ο φάκελος «Τεχνική προσφορά» περιέχει:  
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        τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς που καλύπτουν τις τεχνικές απαιτήσεις, 

σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Β΄ (τεχνικά 

χαρακτηριστικά, φυλλάδια, prospectus, εγγυήσεις, εμπειρία κ.τ.λ..).  

       Β. Οικονομική προσφορά (Άρθρο 95 Ν.4412/2016). Ο φάκελος «Οικονομική 

προσφορά» θα περιέχει το έντυπο της οικονομικής προσφοράς, υπογεγραμμένο 

και σφραγισμένο από τον νόμιμο/-ους εκπρόσωπο/-ους του οικονομικού φορέα.  

        Όλες οι τιμές θα δίδονται σε ευρώ. Αν παρουσιαστούν ελλείψεις ή ήσσονος 

αξίας ατέλειες ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα το Νοσοκομείο 

μπορεί να καλέσει εγγράφως τους προσφέροντες να τα διευκρινίσουν, σύμφωνα 

με το άρθρο 102 παρ 4 του Ν.4412/2016. 

1.5.3. Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών 

εμπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους 

συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε ο προσφέρων 

οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού 

χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών 

των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας 

εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνον την προστασία του απορρήτου που 

καλύπτει τεχνικά ή Εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου. 

1.5.4. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, 

διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, 

αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον 

προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των 

προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή 

προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις που 

την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των 

προσφορών. 

1.5.5. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων 

δικαιολογητικών οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές 

ζητούνται από το αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιών του διαδικασία, είτε 

κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά τη σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. 

Από τις διευκρινίσεις οι οποίες παρέχονται σύμφωνα με τα παραπάνω, 

λαμβάνοντας υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία 

υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο. 

1.5.6.  Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια των διαγωνισμών και τη 

συμμετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. 

1.5.7. Εάν από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση προβλέπεται ότι μαζί με την 

προσφορά πρέπει να κατατεθούν και δείγματα του υλικού, αυτά κατατίθενται 

πριν από τον διαγωνισμό στην Υπηρεσία, η δε σχετική απόδειξη υποβάλλεται 

μαζί με την προσφορά. 

1.5.8. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία στο τμήμα 

Γραμματείας (Πρωτόκολλο) με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με 

απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέχονται στην 

Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του 

Διαγωνισμού. 
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1.5.9.  Σε περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες προσφορές ή οι ταχυδρομικά 

αποστελλόμενες προσφορές δεν τηρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των 

προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου, δεν λαμβάνονται υπόψη. 

1.5.10. Προσφορές που περιέχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο, πριν την 

διενέργεια του Διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα 

αρμόδια όργανα αποσφράγισης των προσφορών που παραλαμβάνουν τις 

προσφορές, προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από τη 

διακήρυξη ή την πρόσκληση, προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις 

άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία. Επίσης 

επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν και οι προσφορές που 

υποβάλλονται ή περιέχονται στην Υπηρεσία, με οποιοδήποτε τρόπο, 

εκπρόθεσμα. 

1.5.11. Η Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης προβαίνει στην έναρξη της 

διαδικασίας παραλαβής & αποσφράγισης των προσφορών, την ημερομηνία και 

ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. 

1.5.12. Η παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την 

Επιτροπή Παραλαβής & Αποσφράγισης των προσφορών. 

1.5.13.  Τα πρακτικά με τα αποτελέσματα της αποσφράγισης επικυρώνονται με 

απόφαση του Νοσοκομείου η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους 

προσφέροντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το 

άρθρο 127 του Ν.4412/2016 και τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 6 της 

παρούσας.  

1.6. Εφόσον οι προμηθευτές συντρέχουν στους Διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους 

υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης και 

επιδεικνύουν αστυνομική  ταυτότητα ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο 

ταυτοποίησης  κατά την παρουσία τους. 

1.7. Στην προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού, 

Υπεύθυνη δήλωση (όπως εκάστοτε ισχύει σε εφαρμογή και των άρθρων 1 

και 3 του Ν. 4250/26-3-2014 (ΦΕΚ 74/Α26-3-2014), του Ν. 1599/1986 

σύμφωνα με την οποία δηλώνεται: 

1.7.1. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. 

1.7.2. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, 

των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση. 

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

1.7.4. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε 

απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του 

διαγωνισμού. 

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

1.8. Επισημαίνεται ότι: 

1.8.1. Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της 

παρούσας πρόσκλησης δεν θα απορρίπτονται υπό την προϋπόθεση ότι οι 

αποκλίσεις αυτές δεν αναφέρονται στους απαράβατους όρους και κρίνονται 

επουσιώδεις από την αρμόδια Επιτροπή. 

1.8.2. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
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1.8.3. Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη 

χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

1.8.4. Διευκρινίσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε 

ενώπιών του είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας μετά από σχετική 

γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου. Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις 

που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνοντας υπόψη μόνο εκείνες που 

αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 

1.8.5.Πέραν της κύριας προσφοράς δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 

 

 

2. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

(Άρθρο 103 Ν.4412/2016) 

  

 

2.1.  Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, το Νοσοκομείο ειδοποιεί εγγράφως τον 

προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό 

ανάδοχο») για να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την 

κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή 

αντίγραφα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014. Τα 

δικαιολογητικά υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή σε σφραγισμένο φάκελο, ο 

οποίος παραδίδεται στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης. 

2.2.  Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε 

αυτά που υπoβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της 

προθεσμίας της παραγράφου 1 αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης 

για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με 

αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη 

χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία 

υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των 

δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. Το παρόν εφαρμόζεται αναλόγως και 

στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των 

δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων 

συμμετοχής και πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του 

άρθρου 79 παράγραφος 5 εδάφιο α΄, τηρουμένων των αρχών της ίσης 

μεταχείρισης και της διαφάνειας. 

2.3  Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα 

στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 είναι ψευδή ή ανακριβή, 

απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και, με την επιφύλαξη 

του άρθρου 104, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 

συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72, εφόσον 

είχε προσκομισθεί και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε 

την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα 

της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος 

https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art79_5
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art79
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art72
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που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή 

ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

2.4.   Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό 

διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω 

δικαιολογητικών, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και 

καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε 

προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72, εφόσον είχε προσκομισθεί, και η 

κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων 

κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να 

λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν 

κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα 

απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται. 

2.5    Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και 

εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των 

άρθρων 73 και 74 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των 

κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 και τα άρθρα 75, 

76 και 77, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και, με την 

επιφύλαξη του άρθρου 104, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 

συμμετοχής του, είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72, εφόσον είχε 

προσκομισθεί, και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104, η κατακύρωση γίνεται 

στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως 

είχαν  οριστεί  στα  έγγραφα  της σύμβασης  ,  χωρίς  να  λαμβάνεται  υπόψη  η 

         προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, 

σύμφωνα με την παράγραφο 1 και το άρθρο 75 η διαδικασία ματαιώνεται. 

2.6   Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη 

σύνταξη πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, στο οποίο 

αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα στην 

παράγραφο 2 και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της 

αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για τη ματαίωση της 

διαδικασίας κατά τις παραγράφους 3, 4 ή 5 είτε κατακύρωσης της σύμβασης. 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, 

επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του Ν. 

4412/2016. 

2.7  Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω 

δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της 

σύμβασης και στις διατάξεις του παρόντος. 

 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη 

σύνταξη πρακτικού από την αρμόδια επιτροπή και τη διαβίβαση του φακέλου 

στο Νοσοκομείο για τη λήψη απόφασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας 

(σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις) είτε για την κατακύρωση του 

αποτελέσματος του διαγωνισμού. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των 

https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art72
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art73
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art74
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art75
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art76
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art77
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art72
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art75
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105
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παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την εν λόγω απόφαση 

κατακύρωσης (βλ. άρθρο 105 του Ν. 4412/2016). 16.5 Όσοι υπέβαλαν 

παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών 

που κατατέθηκαν.  

 

 

3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ) (Άρθρο 

80 Ν.4412/2016)  

 

α. Οι Έλληνες πολίτες: 

(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την 

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν 

έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα 

αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, για κάποιο από τα 

αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής 

τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα 

αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 

ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας 

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει 

καταδικαστικές αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν σε 

ηλεκτρονικό αρχείο μορφής pdf τις αναφερόμενες αυτές καταδικαστικές αποφάσεις. 

(2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο 

να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία 

κήρυξης πτώχευσης. 

(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να 

προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς 

τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 

επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Σε περίπτωση 

εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των  παραπάνω περιπτώσεων 

(2) και (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι 

εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

Επιπρόσθετα, ο υποψήφιος υποχρεούται να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση της παρ. 

4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α’ 75), στην οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί 

φορείς στους οποίους είναι υποχρεωμένος, κατά την ημερομηνία της ως άνω 

ειδοποίησης, να καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές για το απασχολούμενο σε αυτόν 

προσωπικό. 

(4) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο 

να προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και επίσης, ότι δεν τελούν σε 

διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διακήρυξη. 
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(5) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η 

εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του 

διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι 

της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή 

κτηνοτροφικό επάγγελμα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από 

αρμόδια αρχή του Δημοσίου ή του οικείου ΟΤΑ. 

β. Οι αλλοδαποί: 

(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή 

δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, 

πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο 

από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 1 του παρόντος άρθρου. 

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει 

καταδικαστικές αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν σε 

ηλεκτρονικό αρχείο μορφής pdf τις αναφερόμενες αυτές καταδικαστικές αποφάσεις. 

(2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της 

χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από 

τις καταστάσεις της περίπτωσης (α) παρ. 2 ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή 

διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της περίπτωσης (α) παρ. 3 του 

παρόντος άρθρου. 

(3) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο 

να προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι δεν τελούν 

σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διακήρυξη. 

(4) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο 

να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε 

ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του 

διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της 

ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

γ. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά 

1) Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων α και β του παρόντος άρθρου, 

αντίστοιχα.  

2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο 

να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως 

εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε 

ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, 

επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής 
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εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο 

για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). 

3) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους 

διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) 

ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. 

και Ε.Ε.) και για τον διευθύνοντα σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο 

ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας 

εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν 

καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της 

περίπτωσης (α) παρ. 1 του παρόντος άρθρου. 

4) Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της 

εκκαθάρισης της περίπτωσης (γ) παρ. 2 του παρόντος, εκδίδονται, όσον αφορά στην 

κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο 

μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο 

διαγωνισμό A.E., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12 του κ.ν. 

2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 

1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου 

εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. 

5) Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 

εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της 

εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της 

συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης. 

6) Βεβαίωση αρμόδιας Αρχής ή Πρωτοδικείου περί μη τροποποίησης του 

καταστατικού και της εκπροσώπησης της εταιρίας, όπως αυτά γνωστοποιήθηκαν στα 

δικαιολογητικά συμμετοχής. Σε περίπτωση που υπάρχει τροποποίηση θα πρέπει να 

προσκομιστούν τα σχετικά έγγραφα. 

δ. Οι Συνεταιρισμοί : 

1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την 

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας 

διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει 

ότι τα μέλη του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη 

δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (α) παρ. 1 του 

παρόντος άρθρου. 

2) Τα δικαιολογητικά των παρ. (2) και (3) της περίπτωσης (α) του παρόντος άρθρου, 

εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της παρ. (2) της περίπτωσης (β) 

του παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς αντίστοιχα, 

και της παρ. (2) της περίπτωσης (γ) του παρόντος άρθρου. 

3) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.  



 
 

26 
 

Ειδικότερα για τα α(3), β(2), γ(1), δ(2), ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα, oι 

οικονομικοί φορείς πρέπει να μεριμνούν να αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά τα 

οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής, 

σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104παρ. 1του ν. 4412/2016, 

προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι 

Προς αποφυγή λαθών ως προς τον χρόνο έκδοσης και ισχύος των δικαιολογητικών 

που προσκομίζονται από τον προσωρινό ανάδοχο (δικαιολογητικών κατακύρωσης), 

κατόπιν δημοσίευσης του ν. 4605/2019 λαμβάνεται υπ’ όψιν το υπ’ αριθμ. πρωτ. 

2210/19-4-2019 (ΑΔΑ:66ΓΠΟΞΤΒ-Ζ9Κ) έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 

 

 

 

4.    ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Άρθρο 105 Ν.4412/2016)  

 

4.1. Το Νοσοκομείο κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με 

αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των 

προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε 

πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ. επί 

αποδείξει. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί ένσταση του άρθρου 127 του 

Ν.4412/16 (βλέπε άρθρο 20 της παρούσας).  

4.2. Στη συνέχεια, το Νοσοκομείο κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης στον 

ανάδοχο και τον προσκαλεί να προσέλθει για την υπογραφή του 

συμφωνητικού, εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής 

έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης, 

καθώς και επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (εφόσον 

υφίσταται αλλαγή).  

4.3. Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος 

δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό μέσα στην προθεσμία που 

ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση 

γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής. Αν 

κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του 

συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την 

περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του Ν.4412/16.  

4.4 Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται 

νέα διαδικασία σύναψης: α) στην περίπτωση ενεργοποίησης του δικαιώματος 

προαίρεσης του άρθρου 3.2 της παρούσας και β) σύμφωνα με τους 

ειδικότερους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, 

κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου του Νοσοκομείου. 
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5.    ΡΗΤΡΑ ΗΘΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

     -  Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που 

κατά παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας 

απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών. 

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

τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της 

περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που 

έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 

συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 

δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος 

Α΄του Ν. 4412/2016. 

 

6.     ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ (Άρθρο 127 Ν.4412/2016) 

6.1. Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης του αρμοδίου οργάνου του Νοσοκομείου, 

η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της 

προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την 

άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε 

(5) ημέρες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.  

6.2. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον του Νοσοκομείου, η οποία αποφασίζει, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν.4412/2016, εντός 

προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας 

τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης 

ένστασης, απαιτείται με την κατάθεση της ένστασης η καταβολή παραβόλου 

υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης 

αξίας της σύμβασης, χωρίς να υπολογίζεται το δικαίωμα προαίρεσης. Το 

παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη 

του Νοσοκομείου, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό 

όργανο.  

 

 

7.   ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (Άρθρο 72 Ν.4412/2016)  

7.1. Εγγύηση Συμμετοχής  

       Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής. (Πρβλ έκτο εδ. της παρ. 1.α του άρθρου 72 

του Ν. 4412/2016)  

  7.2.  Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης  

       Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί 

της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της 

σύμβασης, απευθύνεται δε προς το Νοσοκομείο . Η εγγυητική επιστολή 

περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία 

έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) τον φορέα προς τον οποίο απευθύνονται, δ) τον 

αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη 

επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του 

οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα 

παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση 

παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 
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δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 

κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της παρούσας διακήρυξης και την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της 

εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να 

καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά 

από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται. ια) τον 

αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης  

      Σε περίπτωση ενεργοποίησης του δικαιώματος παράτασης, ο ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την υπογραφή της νέας σύμβασης, νέα 

εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του 

ποσού της αξίας της νέας σύμβασης (παράτασης) εκτός ΦΠΑ. Το αυτό 

απαιτείται και σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 

του Ν. 4412/2016, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας.  

       Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων 

της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

       Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς 

διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση του 

Νοσοκομείου έναντι του προμηθευτή.  

        Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική 

ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.  

        Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης σε ένωση (κοινοπραξία), όλα τα μέλη της 

ευθύνονται έναντι της Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον μέχρι πλήρους 

εκτέλεσης της σύμβασης  

 7.3  Έκδοση εγγυητικών επιστολών  

        Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα 

κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-

μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα 

αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να 

παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με 

παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί 

παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη 

διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η 

εγγύηση οικονομικό φορέα.  

 7.4  Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016. 

 

 

8. ΤΙΜΕΣ 

8.1.1. Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ θα αναγράφονται δε ολογράφως και 

αριθμητικώς. 

8.1.2. Οι τιμές θα δίδονται ως εξής: 

        Ι. Τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. 

        ΙΙ. Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις %, στο οποίο υπάγεται το είδος (Σε περίπτωση που 

αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία). 
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        Η τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των 

προσφορών. 

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

προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

8.3. Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα 

δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους 

υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δύο δεκαδικά ψηφία, 

προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και 

προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε. 

8.4. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η 

προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.     

8.5. Προσφορές που θα θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτεται ως 

απαράδεκτες. 

8.6. Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές θα 

εξετάζονται λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης 

κατακύρωσης. Για το σκοπό αυτό θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να 

παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με τον οικονομικό 

χαρακτήρα της διαδικασίας, όπως αυτά ορίζονται και στα αρ. 88-89 του Ν. 

4412/2016. 

8.7. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία 

απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε 

προμηθευτές υποχρεούται να παρέχουν αυτά. 

 

 

9. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ    

Ένα έτος. 

 

 

10. ΧΡΟΝΟΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Ως προς τον τρόπο πληρωμής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή 

του αναδόχου ισχύουν τα οριζόμενα στο αρ. 200 του Ν. 4412/2016. 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   Ε΄ 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

 

 

A.ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο Ν. 4412/2016, ο προμηθευτής θα 

βαρύνεται και για κάθε ζημιά που τυχόν θα προκύψει στην υπηρεσία κ.λ.π. από τη 

μη εκτέλεση της σχετικής σύμβασης. 

 

 

 

B.ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ 

Με τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και χωρίς άλλη δήλωση ή ειδική μνεία στην 

προσφορά, αποδεικνύεται η ανεπιφύλακτη αποδοχή της παρούσης διακήρυξης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄ 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

                                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ 

«Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» 

Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου – Γουδή 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ  

ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Α) ΤΩΝ ΕΠΤΑ (7) ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 

ΖΕΥΓΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ 

ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΤΟΥΣ, Β) ΤΩΝ ΔΥΟ (2) ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ 

ΤΑΣΗΣ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  

  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΑΚΕΛΟΥ # # 

 

ΔΑΠΑΝΗ    €  # ------- #  ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 

ΚΑΕ 0879 

ΑΔΑ: ΨΡΔΨ46906Ε-ΘΛΑ 

 Βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής α/α 244/2021 

 

Σήμερα την ...................... οι παρακάτω συμβαλλόμενοι αφ’ ενός μεν ο κος 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Κ. ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ,  Διοικητής   του Νοσοκομείου Παίδων “Η 

ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ”, ονομαζόμενος εφεξής, στην παρούσα σύμβαση “Φορέας”, αφ’ 

ετέρου δε η εταιρεία     …………………………… που εδρεύει 

……………………… και εκπροσωπείται νομίμως από τον/ την 

…………………………………………… 

βάσει του υπ’ αριθμόν …………………………………………… πρακτικού, 

ονομαζόμενος-η εφ’εξής, στην παρούσα σύμβαση “Ανάδοχος”, συμφώνησαν και 

συναποδέχθηκαν τα εξής:   

Με την υπ’αριθ. 26257/3-12-2020 Απόφαση Διοικητού του Νοσοκομείου,  εγκρίθηκε 

η διενέργεια του ΣΥΝ.Δ. για την ετήσια συντήρησης : α) των επτά (7) 

ηλεκτροπαραγωγών ζευγών του Νοσοκομείου συμπεριλαμβανομένων των 

αναλωσίμων ανταλλακτικών και των πινάκων μεταγωγής και αυτοματισμών τους, β) 

των δύο (2) υποσταθμών μέσης τάσης του Νοσοκομείου, σύμφωνα με τους όρους της 

διακήρυξης 4 με ημερομηνία διενέργειας στις 16-02-2021. 

Ο διαγωνισμός κατακυρώθηκε με την υπ’ αριθ. ……………… Απόφαση Διοικητού 

του Νοσοκομείου.  
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Συνεπεία της απόφασης αυτής, ο Φορέας αναθέτει στον ανάδοχο και ο τελευταίος 

αναλαμβάνει την ετήσια συντήρηση : α) των επτά (7) ηλεκτροπαραγωγών ζευγών του 

Νοσοκομείου συμπεριλαμβανομένων των αναλωσίμων ανταλλακτικών και των 

πινάκων μεταγωγής και αυτοματισμών τους, β) των δύο (2) υποσταθμών μέσης τάσης 

του Νοσοκομείου, με τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες τους οποίους αποδέχεται 

ανεπιφύλακτα.                                                         

ΑΡΘΡΟ 1 

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει με το συμφωνητικό αυτό την υποχρέωση ετήσιας 

συντήρησης : α) των επτά (7) ηλεκτροπαραγωγών ζευγών του Νοσοκομείου 

συμπεριλαμβανομένων των αναλωσίμων ανταλλακτικών και των πινάκων μεταγωγής 

και αυτοματισμών τους, β) των δύο (2) υποσταθμών μέσης τάσης του Νοσοκομείου, 

σύμφωνα με την από ../../.. κατακυρωτική επιστολή αυτής και αποτελούν 

αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης, τους όρους και τις αναλυτικές τεχνικές 

προδιαγραφές της προσφοράς του και της με αριθμό 4 διακήρυξης του Νοσοκομείου. 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ         €  # --------- #       συμπ. ΦΠΑ 

συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων και των εξόδων μεταφοράς.  

ΑΡΘΡΟ 2 

ΧΡΟΝΟΣ-ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Η εργασία  θα γίνεται με μέριμνα, ευθύνη του Αναδόχου στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ <<Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ>> Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδή. 

Η βεβαίωση εκτέλεσης της εργασίας θα γίνει από επιτροπή που έχει συγκροτηθεί με 

την υπ’ αριθ.  26257/3-12-2020 Απόφαση Διοικητού του Νοσοκομείου.  

ΑΡΘΡΟ 3 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

Το Νοσοκομείο για κάθε γενικά παράβαση των όρων της σύμβασης από τον 

προμηθευτή μετά  από γνωμοδότηση του  αρμοδίου οργάνου θα επιβάλει τις 

προβλεπόμενες κυρώσεις  από  το Ν.4412/2016 , δηλαδή σύσταση, πρόστιμο, κήρυξη 

εκπτώτου από όλη τη σύμβαση. 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας η απόδειξη της οποίας βαρύνει τον Προμηθευτή αν δεν 

κάνει γνωστά εγγράφως στο Νοσοκομείο τα περιστατικά που αποδεικνύουν την 

ανωτέρα βία μέσα σε ένα (1) δεκαπενθήμερο από τότε που συνέβησαν αυτά τα οποία 

ακολούθησε αδυναμία για την ολική η μερική εκτέλεση της σύμβασης που ανέλαβε, 

δεν έχει το δικαίωμα να επικαλεσθεί την ανωτέρα βία και τα νόμιμα δικαιώματά του 

που προκύπτουν από αυτήν. 

ΑΡΘΡΟ  5 

ΠΛΗΡΩΜΗ 

Η πληρωμή της αξίας των παραπάνω ειδών θα γίνει  εντός (60) ημερών το αργότερο, 

το 3
ο
 δεκαήμερο κάθε μηνός μετά την οριστική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή 

του Νοσοκομείου, βάσει των απαιτουμένων για τις περιπτώσεις δικαιολογητικών. 

Κατά την πληρωμή θα γίνουν οι νόμιμες κρατήσεις.  



 
 

33 
 

      

Διευκρινίζεται ότι : 

Δεν θα γίνεται πληρωμή από το Δημόσιο, χωρίς προηγούμενη προσκόμιση από τον 

Προμηθευτή στην αρμόδια υπηρεσία, πιστοποιητικού Ι.Κ.Α., από το οποίο να 

προκύπτει ανυπαρξία οφειλής της επιχείρησης προς αυτό, διαφορετικά θα 

αποδίδονται από το Δημόσιο κατ’ ευθείαν στο Ι.Κ.Α., σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις. 

Από την πληρωμή του Ανάδοχου θα παρακρατηθεί ο προβλεπόμενος, από τον νόμο, 

φόρος εισοδήματος. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Ως εγγύηση για την καλή εκτέλεση των όρων του συμφωνητικού ο Ανάδοχος 

κατέθεσε την υπ’ αριθ:…………............................................... εγγυητική επιστολή 

της ……………........................................................................€ #     # που θα του 

επιστραφεί μετά την ολοκληρωτική εκπλήρωση των όρων της σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

Η σύμβαση αυτή διέπεται από τις διατάξεις του του Ν.4412/2016(ΦΕΚ 147/Α/2016) 

«Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

 Για όσα ρητά δεν αναφέρθηκαν έχουν ισχύ οι διατάξεις του Ν.4412/2016(ΦΕΚ 

147/Α/2016) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» καθώς και οι νόμοι και οι 

κανονιστικές διατάξεις του Ελληνικού Κράτους. 

Ύστερα από αυτά συντάχθηκε η σύμβαση, η οποία αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, 

υπογράφεται νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε πέντε πρωτότυπα, σε απλά φύλλα 

χάρτου. 

Από τα παραπάνω πέντε πρωτότυπα, τα μεν τέσσερα παραμένουν στις αρμόδιες 

υπηρεσίες του Νοσοκομείου, το δε πέμπτο παίρνει ο Ανάδοχος ο οποίος δήλωσε ότι 

ενεργεί για λογαριασμό του. 

 

Ο Φ.Π.Α. που αναλογεί στη συμβατική αξία θα καταβληθεί από τον Ανάδοχο στην 

αρμόδια ΔΟΥ σύμφωνα με τις επί του αντικειμένου τούτου ισχύουσες διατάξεις. 

 

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ                       ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

        «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»                                    Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 

         Ο  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

 

 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Κ. ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Η΄ 

 

       Στην προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνεται, επί ποινή αποκλεισμού, 

Υπεύθυνη δήλωση (όπως εκάστοτε ισχύει σε εφαρμογή και των άρθρων 1 και 3 

του Ν. 4250/26-3-2014 (ΦΕΚ 74/Α26-3-2014), του Ν. 1599/1986 σύμφωνα με την 

οποία δηλώνεται: 

 

 

1. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. 

2. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των 

οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση. 

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

4. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε 

απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του 

διαγωνισμού. 

5. Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού. 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 

4 Ν. 1599/1986) 

 

 

ΠΡΟΣ
(1)

:  

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης
(2)

:   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

 
 

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις 

(3)
, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 

Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

 

 

 

 

 

 

 

 (4) 

 
Ημερομηνία:      ……….20…… 

 
Ο – Η Δηλ. 

 
 
 

(Υπογραφή) 

 
 
 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή 
σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.  
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