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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
1Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑΣΤΟ  
Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» ΝΠΔΔ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ                Αθήνα  03/01/2023  
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ      
Πληροφορίες: Α. ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ     
Τηλέφωνο: 213 204 1642 
E-Mail: promithies@evaggelismos-hosp.gr  
Website: http://www.evaggelismos-hosp.gr/ 
 

 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  274/2022 

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ 
ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΝΠΔΔ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 

 
Προϋπολογισθείσας δαπάνης για δύο (2) έτη: 
510.880,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 

 
και με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) έτος: 
255.440,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 

 
ήτοι συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 766.320,00 € 

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ 
ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ 

(ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ) 
 

 
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
(ΕΤΟΥΣ 2022– ΤΜΗΜΑ V) 

 
Συστ. Αρ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 177237  CPV: 50712000 
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ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 
 

Επωνυμία Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» 
Ν.Π.Δ.Δ. 

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 999336270 

Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης  

Ταχυδρομική διεύθυνση ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 45-47 

Πόλη ΑΘΗΝΑ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 106 76 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS EL303 

Τηλέφωνο 2132041642 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) promithies@evaggelismos-hosp.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Α. ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.evaggelismos-hosp.gr 

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο 
(URL) 

 

 
Είδος Αναθέτουσας Αρχής  
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ενιαίο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία ΓΝΑ 
«Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ», αποτελεί μη Κεντρική Αναθέτουσα Αρχή, ανήκει στους 
Φορείς Γενικής Κυβέρνησης και εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας. 
 
Κύρια δραστηριότητα Α.Α 
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή υπηρεσιών υγείας.  
Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο είναι το νομικό πλαίσιο της Ελλάδος και της Ε.Ε. 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας 
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν 
ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  
β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του  
ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη 
Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 
γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την ανωτέρω διεύθυνση. 
 
1.2  Στοιχεία Διαδικασίας ‐ Χρηματοδότηση 
Είδος διαδικασίας 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016. 
 
Χρηματοδότηση της σύμβασης 
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο τακτικός προϋπολογισμός του ΓΝΑ 
Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΝΠΔΔ. 
Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 0887, σχετική πίστωση του 
προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2023 - 2024 -2025 του Φορέα. 
Σε περίπτωση εξάντλησης του κατακυρωθέντος συμβατικού ποσού πριν την λήξη της  
υπογεγραμμένης σύμβασης και εφόσον δεν ενεργοποιηθεί το δικαίωμα προαίρεσης, αυτή 
(σύμβαση) παύει να ισχύει αυτοδικαίως και αζημίως για το Νοσοκομείο. 
 

http://www.promitheus.gov.gr/
file:///G:/ΣΚΟΥΤΕΡΗ%20HOSPITALS/ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ/ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ/ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ%20ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ%20ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ%20ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ.docx%23bookmark13
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1.3  Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ» του συνόλου των 
ανελκυστήρων των Οργανικών Μονάδων «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» και «ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» του ενιαίου 
ΝΠΔΔ με την επωνυμία Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ», 
καθώς και του κτιρίου επί της οδού Πλουτάρχου, αρ. 3 Αθήνα, οι οποίοι αριθμούν συνολικά 
σε σαράντα τρεις (43) ανελκυστήρες και σε δύο (2) αναβατόρια ΑΜΕΑ. Το ως άνω φυσικό 
αντικείμενο διατηρείται αμετάβλητο κατ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 
 
Η σύμβαση θα διαρκεί δύο (2) έτη, με δυνατότητα προαίρεσης ενός ακόμη (1) έτους και με 
ημερομηνία έναρξης από την επόμενη της υπογραφής της σύμβασης.  
 
Η εν λόγω υπηρεσία κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) : 50712000 «Υπηρεσίες συντήρησης ανελκυστήρων». 
 
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης για δύο (2) έτη ανέρχεται στο ποσό των 510.880,00 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 412.000,00€, ΦΠΑ: 
98.880,00 €). 
 
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης για τρία (3) έτη, εφόσον ενεργοποιηθεί το δικαίωμα 
προαίρεσης της σύμβασης για ένα επιπλέον έτος, ανέρχεται στο ποσό των 766.320,00 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 618.000,00€, ΦΠΑ: 
148.320,00€). 
 
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
προσφοράς βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) προ Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ).  
 
Σημειούται ότι ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ενιαία λόγω της φύσης των παρεχόμενων 
υπηρεσιών, των χώρων που θα παρέχονται αυτές και του γεγονότος ότι η Αναθέτουσα Αρχή 
συνιστά το μεγαλύτερο Νοσοκομείο ΕΣΥ της χώρας με ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες, 
συνδυαστικώς προς τον τρόπο ελέγχου αυτών από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Νοσοκομείου και της αναγκαιότητας για άμεση ανταπόκριση του αναδόχου σε περίπτωση 
βλάβης των ανελκυστήρων του, η πλειονότητα των οποίων χρησιμοποιείται για τη μεταφορά 
ασθενών.  
 
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. 
 
Θα ισχύει η εκάστοτε εργατική, ασφαλιστική και φορολογική νομοθεσία. 
 
Δεν υπάρχει δυνατότητα αναπροσαρμογής της τιμής. Κάθε τυχόν αλλαγή του ασφαλιστικού, 
εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού, φορολογικού και εν γένει του νομοθετικού 
πλαισίου που διέπει και προσδιορίζει το κόστος της σύμβασης, το οποίο συνεπάγεται 
μεταβολή του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού, φορολογικού και 
οποιουδήποτε άλλου κόστους, όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αναπροσαρμογή του 
βασικού μισθού, αναπροσαρμογή φορολογικών συντελεστών, επιβολή νέων υπέρ τρίτων 
κρατήσεων, θέσπιση νέων υποχρεωτικών κανονισμών ασφαλείας, αύξηση τιμών των 
απαιτούμενων για την εκτέλεση της σύμβασης υπηρεσιών υλικών από οποιαδήποτε αιτία 
κλπ θα επιβαρύνει αποκλειστικά και μόνο των ανάδοχο. Συνεπώς, κάθε συμμετέχων 
οικονομικός φορέας στην παρούσα διαγωνιστική διαδικασία οφείλει να λάβει υπόψη του το 
ενδεχόμενο αυτό κατά τη διαμόρφωση της προσφοράς του και δεν δικαιούται να ζητήσει σε 
καμία περίπτωση την αναπροσαρμογή του τιμήματος ή την τροποποίηση καθ’ οιονδήποτε 
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τρόπο της συναφθησόμενης σύμβασης εξ αφορμής των ανωτέρω. Τυχόν μεταβολή του ΦΠΑ 
θα αναπροσαρμόσει ανάλογα τη σχετική πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή. 
 
1.4  Θεσμικό πλαίσιο 
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται ιδίως από τα κάτωθι: 
 
1.  Τις νομοθετικές διατάξεις και τις κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσες υπουργικές 
αποφάσεις και έτερες διοικητικές πράξεις, όπως αυτές ισχύουν σήμερα: 
-     του ν. 4965/2022 (Α’ 162) «Εξυγίανση των Ναυπηγείων Ελευσίνας και άλλες 
διατάξεις αναπτυξιακού χαρακτήρα» και ιδίως το άρθρο 7 αυτού, 
-  του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/576 του Συμβουλίου της 8ης Απριλίου 2022 «για την 
τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω 
ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία», 
-   του ν. 4915/2022 (Α' 63) «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς, 
διατάξεις για θέματα ανθρώπινου δυναμικού και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 
νομοθετικό πλαίσιο εκπαίδευσης των σπουδαστών/σπουδαστριών της Εθνικής Σχολής 
Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για την ένταξη στον κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών, 
διατάξεις για την ολοκλήρωση της μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών στο Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διατάξεις για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης 
και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», Εθνική Σύνταξη Ομογενών και άλλες επείγουσες 
διατάξεις» και ιδίως του άρθρου 79 αυτού, 
-  του ν. 4912/2022 (Α’ 59) «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης», 
-  του ν. 4865/2021 (Α’ 238) «Σύσταση και οργάνωση νομικού προσώπου ιδιωτικού 
δικαίου με την επωνυμία «Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας», στρατηγική κεντρικών 
προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη δημόσια 
υγεία και την κοινωνική  πρόνοια», 
-    του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 
- του ν. 4622/2019 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης», 
- του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, 
ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον 
Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της 
δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337, 
- του ν. 4314/2014 (Α' 265), «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 
2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και 
άλλες διατάξεις», 
- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 
- του ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική 
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές 
Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες 
διατάξεις», 
-  του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του 
νοµοθετικού πλαισίου µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών 
τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιωνσυµβάσεων και λοιπές διατάξεις», 





 

5 

 

-  της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 
Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις 
εμπορικές συναλλαγές», 
του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων», 
-  του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 
-  του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις», 
-  του ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και 
Πολιτιστικά Θέματα», συνδυαστικώς προς το Ν. 4481/2017 (Α’ 100) «Συλλογική διαχείριση 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων», του Ν. 4212/2013 (Α’ 
257) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/77/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 2011 και της Οδηγίας 2012/28/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 στο ελληνικό δίκαιο και 
τροποποίηση του ν. 2121/1993 «Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και 
πολιτιστικά θέματα», του Ν. 4481/2017 (Α’ 100) «Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων 
πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για 
επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων και άλλα θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού» και του Ν. 4996/2022 (Α’ 218) «Καθορισμός κανόνων σχετικά 
με την άσκηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων 
που ισχύουν για ορισμένες επιγραμμικές μεταδόσεις ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών και 
αναμεταδόσεις τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων, με τη διατήρηση υψηλού 
επιπέδου προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών 
δικαιωμάτων στην ψηφιακή ενιαία αγορά και με το δικαίωμα του δημόσιου δανεισμού και 
την αναπαραγωγή πρόσθετου αντιτύπου από μη κερδοσκοπικές βιβλιοθήκες ή αρχεία – 
Τροποποίηση ν. 2121/1993 και ν. 4481/2017 – Ενσωμάτωση των Οδηγιών (ΕΕ) 2019/789, (ΕΕ) 
2019/790 και 2006/115/ΕΚ», 
-  του π.δ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 
έγγραφα και στοιχεία», 
-  του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιον 
της Α.Ε.Π.Π.», 
-  του ν. 2646/1998 (Α’ 236) «Ανάπτυξη του εθνικού συστήματος κοινωνικής φροντίδας 
και άλλες διατάξεις», 
-  του π.δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», 
-  του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, 
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την 
κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση 
στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις», 
-  του ν. 3329/2005 (Α’ 81) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
Λοιπές διατάξεις», 
-  του ν. 4093/2012 (Α’ 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2-13-2016. Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του 
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», 
-  του ν. 4144/2013 (Α’ 88) «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική 
Ασφάλιση και στην Αγορά εργασίας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας», 
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-  της παρ. Ζ «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης 
Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές» του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής 
των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013», 
-  του ν. 4155/2013 (Α’ 120) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και 
άλλες διατάξεις», 
-  του ν. 3918/2011 (Α’ 31) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες 
διατάξεις», 
-  του ν. 4025/2011 (Α’ 228) «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις», 
-  του ν. 4038/2012 (Α’ 14) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του 
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», 
-  του ν. 4052/2012 (Α’ 41) «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των 
Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας 
της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για 
τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες 
διατάξεις», 
- του ν. 4635/2019 (Α’ 167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως  των 
άρθρων 85 επ., 
-  της με αριθμ. πρωτ. 57654/2017 (Β’ 1781) ΥΑ «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», 
-  της με αριθμ. πρωτ. 64233/10.06.2021 (Β’ 2453) ΚΥΑ «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων 
που αφορούν την ανάθεση και εκτέλεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και 
Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)», 
-  της με αριθμό πρωτ. οικ. 60967/ΕΞ 2020 ΚΥΑ (B’ 2425) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο 
πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44), 
-  της αριθμ. 63446/2021 ΚΥΑ (B’ 2338) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου 
ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων», 
-   της, με αριθμό 39507/167/Φ.9.2/2016, ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 1047) «Προσαρμογή της 
ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2014/33/ΕE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών 
μελών σχετικά με τους ανελκυστήρες και τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας για 
ανελκυστήρες», 
-  της, με αριθμό Οικ. Φ9.2/29362/1957/2005, ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 1797) «Αντικατάσταση της 
υπ' αριθ. οικ. 3899/253/Φ9.2 (ΦΕΚ Β/291/8.3.2002) κοινής υπουργικής απόφασης με την 
οποία συμπληρώθηκαν οι διατάξεις της υπ' αριθμ. Φ9.2/οικ. 32803/1308 (ΦΕΚ 
815/B/11.9.1997) κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία και 
ασφάλεια των ανελκυστήρων», κατά το σκέλος που αφορά ΜΟΝΟ στα Παραρτήματα της 
άνω απόφασης, τα οποία παραμένουν σε ισχύ, εκτός από το Παράρτημα III αυτής, το οποίο 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 16 της παρ. 4 της ΥΑ οικ. Φ.Α/9.2/ΟΙΚ.28425/2008 (Β΄ 2604), 
-  της, με αριθμό οικ. Φ.Α/9.2/ΟΙΚ. 28425/1245/2008, ΚΥΑ (Β΄ 2604) «Συμπλήρωση 
διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των 
ανελκυστήρων», ως διορθώθηκε (διόρθωση ημαρτημένων δια του ΦΕΚ Β 424/2009, όπου ο 
αριθμός πρωτ. οικ. Φ.Α/9.2/ΟΙΚ. 28425 αντικαταστάθηκε ως άνω), 
-  της, με αριθμό 68781/2019 ΚΥΑ (Β’ 2760) «Τροποποίηση της 
Φ.Α/9.2/Οικ.28425/1245/ 22.12.20 08 (Β’ 2604) κοινής υπουργικής απόφασης «Συμπλήρωση 
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διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των 
ανελκυστήρων», 
-  των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των 
λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά 
τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 
κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση 
της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 
 
2.  Τις διοικητικές πράξεις: 
 Τη με αριθμό 4 απόφαση της 36ης  Συνεδρίασης της 02-11-2022 του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: 94604690ΩΧ-120) περί έγκρισης του προγράμματος 
προμηθειών υπηρεσιών υγείας έτους 2022 (Τμήμα V) προϋπολογιζόμενου ποσού 
1.114.416,0€ με ΦΠΑ.  
 Τη με αριθμό 13 απόφαση της 36ης Συνεδρίασης της 02-11-2022 του Διοικητικού 
Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΔΠΒ4690ΩΧ-ΡΗΗ) περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών 
συντήρησης των ανελκυστήρων του ΓΝΑ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΝΠΔΔ και του 
ακινήτου επί της οδού Πλουτάρχου, αρ. 3 
 τη, με αρ. πρωτ. 51508/28/11/2022 απόφαση Διοικητή της 1ης ΥΠΕ Αττικής (ΑΔΑ: 
6ΣΦΕ469Η26-Ρ78) περί έγκρισης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης. 
 
1.5  Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 13/02/2023 ημέρα Δευτέρα και 
ώρα 15:00 μ.μ. 
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ 
ΕΣΗΔΗΣ Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr.)  
 
1.6  Δημοσιότητα 
Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις  
29/12/2022 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
Η Διακήρυξη δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 
03/01/2023 (2022/S 002-004104). 
 
Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  
Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  
Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική 
ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε 
Συστημικό Αύξοντα Αριθμό:  177237 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη 
(www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.  
Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της 
παραγράφου 3 του άρθρου 76 του Ν.4727/2020, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον 
ιστότοποhttp://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). 
Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη 
διεύθυνση (URL): www.evaggelismos-hosp.gr 
 
1.7  Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 
Οι οικονομικοί φορείς με τη συμμετοχή τους στη διαγωνιστική διαδικασία δεσμεύονται ότι: 
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον 
επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
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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. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις 
αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της 
αρμοδιότητάς τους, 
β) κατά την εκτέλεση της σύμβασης υποχρεούνται να τηρούν τις διατάξεις της νομοθεσίας 
περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου, 
γ) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της 
διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, 
δ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των 
πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες και 
ε) αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη. 
 
2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
2.1 Γενικές Πληροφορίες 
2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης,  είναι τα ακόλουθα: 
1. η με αρ. 274/2022 Προκήρυξη της Σύμβασης (ΑΔΑΜ 23PROC011943430), όπως αυτή 
έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
2. το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]  
3. η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της 
4. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της 
διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 
 
2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, 
καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με 
τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 
 
2.1.3  Παροχή Διευκρινίσεων 
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα 
(10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται 
αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών 
πληροφοριών - διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα 
οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους 
έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό 
αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής 
διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα 
συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο δεν εξετάζονται. 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, 
ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων 
των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες 
περιπτώσεις: 
α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον 
οικονομικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την 
προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών. 
β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 
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Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που 
ζητήθηκαν ή των αλλαγών. 
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την 
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη 
διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής. 
Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της 
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, καθώς και σημαντικές αλλαγές των 
εγγράφων της σύμβασης, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο) δημοσιεύεται στην 
ΕΕΕΕ (με το τυποποιημένο έντυπο «Διορθωτικό») και στο ΚΗΜΔΗΣ. 
 
2.1.4  Γλώσσα 
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 
Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 
Οι προσφορές, τα στοιχεία, που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά 
έγγραφα σχετικά με τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων 
ποιοτικής επιλογής συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.  
Τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 
επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από 
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.  
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό 
περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις 
σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε 
κάθε γλώσσα και δεν είναι απαραίτητη η μετάφραση τους, μπορούν να υποβάλλονται σε 
άλλη γλώσσα [πχ αγγλική], χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του 
αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 
 
2.1.5  Εγγυήσεις 
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα 
που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την 
έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13), 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 Τ.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. 
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ' επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή 
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία 
έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία 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 
δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως και ββ) σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το 
ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της 
σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία 
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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 και ια) στην περίπτωση 
της εγγύησης καλής εκτέλεσης, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 
Η περ. αα’ του προηγούμενου εδαφίου ζ΄ δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται 
με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να 
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 
 
2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 
Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως 
Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή 
και για λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους 
φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο 
πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για το σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών και της 
ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη 
διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της 
προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.  
 
2.2  Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 
2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής 
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που 
είναι εγκατεστημένα σε: 
α) κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις 
του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και 
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.  
Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τις γενικές 
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές 
διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές 
επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των 
χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν 
που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της 
Ένωσης. 
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις 
οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.Η 
αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να 
περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση. 
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  
 
2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική 
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επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης 
της διετούς σύμβασης, προ ΦΠΑ και χωρίς το δικαίωμα προαίρεσης, με στρογγυλοποίηση 
στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο, ήτοι στο ποσό των 8.240,00€. 
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον 
όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που 
συμμετέχουν στην ένωση. 
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη 
του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά 
απορρίπτεται.  
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες 
να παρατείνουν, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης 
συμμετοχής. 
Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, 
προσκομίζονται, σε κλειστό φάκελο με ευθύνη του οικονομικού φορέα, το αργότερο πριν 
την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της 
παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της 
Επιτροπής Διαγωνισμού. 
2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης 
καλής εκτέλεσης. 
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων α) αποσύρει την προσφορά του 
κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, β) παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται 
στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8, γ) δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα 
δικαιολογητικά (παράγραφοι 2.2.9 και 3.2), δ) δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του 
συμφωνητικού, ε) υποβάλει μη κατάλληλη προσφορά, με την έννοια της περ. 46 της παρ. 1 
του άρθρου 2 του ν. 4412/2016, στ) δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της 
αναθέτουσας αρχής να εξηγήσει την τιμή ή το κόστος της προσφοράς του εντός της τεθείσας 
προθεσμίας και η προσφορά του απορριφθεί, ζ) στις περιπτώσεις των παρ. 3, 4 και 5 του 
άρθρου 103 του ν. 4412/2016, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών από τον 
προσωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις 
παραγράφους 3.2 και 3.4 της παρούσας, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο 
ΕΕΕΣ είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή 
αν, από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 
αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 ή η πλήρωση 
μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής. 
 
2.2.3  Λόγοι αποκλεισμού 
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) 
προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για 
μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση 
οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 
2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους: 
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-
πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση 
του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),και τα εγκλήματα του άρθρου 
187 του Ποινικού Κώδικα (εγκληματική οργάνωση), 
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-
μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-
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πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της 
δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται 
στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία 
πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών 
λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον 
ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα, 
γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 
3 και 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
5ης Ιουλίου 2017 σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις 
βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των 
άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία 
υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, 
νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με 
υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα 
και των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά 
στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με 
την προσβολή αυτών των συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 
(διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 (επικουρικές διατάξεις για την ποινική 
προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 
103), 
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, 
όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 
2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης 
εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 
187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 
(Α’103), 
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την 
πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα 
εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), 
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 
της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης 
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την 
προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην 
εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215) και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του 
Ποινικού κώδικα (εμπορία ανθρώπων). 
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου 
εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 
αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: 
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❑ Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών 
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και  ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), η υποχρέωση του 
προηγούμενου εδαφίου αφορά στους διαχειριστές. 
❑ Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου 
εδαφίου αφορά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της 
εταιρείας. 
❑ Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο 
εκπρόσωπο. 
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν 
έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την 
ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση. 
2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) Όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από 
δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις 
της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και 
β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός 
φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης. 
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την 
κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 
Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 2.2.3.2  θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί 
εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό 
διακανονισμό που τηρείται. 
Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων 
είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί 
τους όρους του δεσμευτικού κανονισμού. 
2.2.3.3. Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά 
ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο 
οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης 
των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το 
τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της 
προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 
2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 
4412/2016, περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, 
ιδίως εάν σε βάρος του έχουν επιβληθεί, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από 
τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς, τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από 
τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της 
εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με τις ΥΑ 29164/755/27.06.2019 (Β΄ 
2686/02.07.2019) και 60201/Δ7.1422 (ΦΕΚ Β' 4997/31.12.2019), όπως εκάστοτε ισχύουν, ως 
«υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά, από τρεις (3) 
διενεργηθέντες ελέγχους ή δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά 
όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 
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αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) 
διενεργηθέντες ελέγχους, καθώς και αα) εάν έχει κηρυχθεί έκπτωτος, κατ` εφαρμογή της 
παραγράφου 7 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) ετών 
πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς ή ββ) εάν σε 
βάρος του έχει επιβληθεί η κύρωση της προσωρινής διακοπής της λειτουργίας 
συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας ή τμήματος ή τμημάτων ή του συνόλου της 
επιχείρησης ή εκμετάλλευσης κατ` εφαρμογή της παρ. 1Β του άρθρου 24 του ν. 3996/2011 
(Α` 170) μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής της προσφοράς, 
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή έχει 
υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε 
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη 
σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό 
φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση 
αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει 
τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της 
επιχειρηματικής του λειτουργίας, 
(γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικών 
κυρώσεων και άλλων διοικητικών συνεπειών, υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που 
οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους 
οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 
4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, 
μέσα, 
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του 
οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, σύμφωνα 
με όσα ορίζονται στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, 
λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση 
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης 
σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως 
αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες 
παρόμοιες κυρώσεις, 
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή 
την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε 
θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 
2.2.9.2 της παρούσας, 
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του 
αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει με 
απατηλό τρόπο παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 
(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει 
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του. Ιδίως 
εάν σε βάρος του έχουν επιβληθεί, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από τη λήξη 
της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς, τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα 
αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της 
εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με τις ΥΑ 29164/755/27.06.2019 (Β΄ 
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2686/02.07.2019) και 60201/Δ7.1422 (ΦΕΚ Β' 4997/31.12.2019), όπως εκάστοτε ισχύουν, ως 
«υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά, από τρεις (3) 
διενεργηθέντες ελέγχους ή δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά 
όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 
αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) 
διενεργηθέντες ελέγχους. 
2.2.3.5. Δεν έχει εφαρμογή. Διατηρείται για λόγους αρίθμησης. 
2.2.3.6. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια 
της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω 
πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω 
περιπτώσεις. 
2.2.3.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτός από την περ. β’ αυτής, μπορεί να προσκομίζει 
στοιχεία, προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την 
αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Για τον 
σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να 
καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το 
παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, 
μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά 
και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την 
αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται 
από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις 
ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία 
κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης 
σύμβασης. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το 
σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε 
διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της 
ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω 
απόφαση. 
2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά 
την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του 
άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 
2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου 
αποκλεισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό διάστημα που αυτή 
ορίζει, αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 
 
 
 
 
Κριτήρια Επιλογής 
2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 
απαιτείται: 

• Να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς 
παροχή υπηρεσιών, ήτοι παροχή υπηρεσιών συντήρησης ανελκυστήρων. 

• Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 
που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη 
απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. 
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• Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε 
τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς 
ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 
συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά 
μητρώα. 

• Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 
 
2.2.5.  Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται σωρευτικά: 
- να διαθέτουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών για τα έτη 2019, 2020 & 2021 ίσο 
ή μεγαλύτερο με τον προϋπολογισμό της διετούς σύμβασης προ ΦΠΑ χωρίς την προαίρεση. 
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα 
μικρότερο των άνω διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο κύκλος εργασιών υπολογίζεται για όσες 
διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται αυτός, 
- να διαθέτουν μέσο ειδικό ετήσιο κύκλο εργασιών που αφορά στην εκτέλεση έργων 
συναφών προς το αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης (υπηρεσίες συντήρησης 
ανελκυστήρων) για τα έτη 2019, 2020 & 2021 ίσο ή μεγαλύτερο με το 50% του 
προϋπολογισμού της διετούς σύμβασης προ ΦΠΑ χωρίς την προαίρεση. Σε περίπτωση που ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των άνω 
διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο κύκλος εργασιών υπολογίζεται για όσες διαχειριστικές 
χρήσεις δραστηριοποιείται αυτός, 
-   να μην έχουν εμφανίσει ζημίες στις τρεις (3) τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις (ήτοι 
κατά τα έτη 2019, 2020 & 2021 μετά φόρων 
- να διαθέτουν χρηματοπιστωτική ικανότητα που να καλύπτει το 50% του 
προϋπολογισμού της διετούς σύμβασης προ ΦΠΑ χωρίς την προαίρεση. Προς τούτο θα 
πρέπει να καταθέσουν πρωτότυπη βεβαίωση αναγνωρισμένου πιστωτικού ιδρύματος για 
την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης με ημερομηνία έκδοσης εντός των τελευταίων 
τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 
προσφορών. Από τη βεβαίωση αυτή θα πρέπει να προκύπτει σαφώς: α) ποιο ποσό διατίθεται 
στην διαγωνιζόμενη εταιρεία για χρηματοδότηση και πιστοδοτήσεις και β) ποιο ποσό 
χωριστά αφορά εγγυητικές επιστολές, ώστε να κριθεί αν καλύπτει τις απαιτούμενες 
προϋποθέσεις πιστοληπτικής ικανότητας της διακήρυξης, ήτοι το 50% του προϋπολογισμού 
της διετούς σύμβασης προ ΦΠΑ χωρίς την προαίρεση, 
- να διαθέτουν Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης αξίας ίσης με την 
κατακυρωθείσα συμβατική τιμή της διετούς σύμβασης προ ΦΠΑ χωρίς την προαίρεση και 
χρόνο ισχύος αντίστοιχο με το χρόνο διάρκειας της διετούς σύμβασης. Με το συμβόλαιο θα 
καλύπτονται ζημίες ή βλάβες που τυχόν θα προκληθούν στο κτηριακό συγκρότημα ή στις 
εγκαταστάσεις της Αναθέτουσας Αρχής, στο εργαζόμενο σε αυτήν προσωπικό ή σε 
οποιονδήποτε τρίτο, από αποκλειστική αμέλεια του αναδόχου ή των υπαλλήλων του ή των 
προστηθέντων του, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παθόντων, οι οποίοι τυχόν θα εγείρουν 
αξίωση αποζημίωσης κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής περιόδου. Σε περίπτωση που στο 
ασφαλιστήριο συμβόλαιο προβλέπεται απαλλαγή του ασφαλιστή, πρέπει να υποβληθεί 
υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνεται ότι 
ο οικονομικός φορέας θα καλύψει εξ ιδίων πόρων μέχρι το ποσό της απαλλαγής τον 
ασφαλιστικό κίνδυνο και τις όποιες υλικές ζημιές και σωματικές βλάβες προκύψουν. Η 
υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέροντα και δεν απαιτείται το 
γνήσιο της υπογραφής. Για την πλήρωση του συγκεκριμένου κριτηρίου επάρκειας  δεν 
απαιτείται η κατοχή του ασφαλιστηρίου κατά τον χρόνο κατάθεσης της προσφοράς. 
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Απαιτείται η κατάθεση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου εν ισχύ συνοδευόμενο με το σχετικό 
παραστατικό εξόφλησής του επί ποινή εκπτώσεως και ολικής κατάπτωσης της εγγυητικής 
επιστολής συμμετοχής, εφόσον ο οικονομικός φορέας οριστεί προσωρινός ανάδοχος και 
κληθεί να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής 
ευθύνης, συνοδευόμενο με το σχετικό παραστατικό εξόφλησής του, δυνάμει του οποίου 
θα καλύπτονται οι παραπάνω κίνδυνοι, θα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης 
που θα υπογραφεί με τον οριστικό ανάδοχο. 
Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα πρέπει να αφορά το συγκεκριμένο και μόνο έργο του ΓΝΑ 
Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΝΠΔΔ.  
Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος ετήσιας προαίρεσης από το Νοσοκομείο, ο 
ανάδοχος οφείλει να παρατείνει την ισχύ του ασφαλιστηρίου συμβολαίου του για όλο το 
χρονικό διάστημα της προαίρεσης. 
Στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο το Νοσοκομείο θα εμφανίζεται ως συνασφαλιζόμενος και 
σε περίπτωση επέλευσης ζημιάς θα αποκαθίσταται κατά προτεραιότητα από την 
ασφαλιστική αποζημίωση η ζημιά που θα υφίσταται το Νοσοκομείο. 
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, όλες οι ανωτέρω απαιτήσεις πρέπει να 
πληρούνται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης. 
Ο οικονομικός φορέας θα δηλώσει με το ΕΕΕΣ ότι διαθέτει τα ανωτέρω στοιχεία και έγγραφα. 
 
2.2.6  Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα. 
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να πληρούν όλες ανεξαιρέτως τις 
προϋποθέσεις και προδιαγραφές που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας 
Διακήρυξης επί ποινή αποκλεισμού, ιδίως, δε,τους προβλεπόμενους στα άρθρα 3.2, 13.1 
(και δη στο άρθρο 13.1.5) και 13.2 του άνω Παραρτήματος Ι ειδικούς όρους για τη 
συμμετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία και σωρευτικά να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση 
του Ν.1599/86 ψηφιακά υπογεγραμμένη όπου θα αναφέρει ότι: 
α) θα εκτελέσουν τη σύμβαση, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι με το ζητούμενο 
από τη διακήρυξη προσωπικό, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, 
αναφέροντας τον αριθμό του προσωπικού που θα απασχολήσουν και 
β) αναλαμβάνουν την υποχρέωση να υποβάλουν ονομαστική κατάσταση του προσωπικού, 
με το οποίο θα εκτελέσουν τη σύμβαση, ως προϋπόθεση και όρο για την υπογραφή της 
σύμβασης. 
Η προβλεπόμενη στο άρθρο 13.2 του Παραρτήματος Ι της παρούσας Διακήρυξης απαίτηση 
οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς να έχουν επί ποινή αποκλεισμού εκτελέσει 
αποδεδειγμένα -μέσω βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης- τρία (3) τουλάχιστον έργα 
αντίστοιχων υπηρεσιών συντήρησης ανελκυστήρων κατά την τελευταία πενταετία σε 
δημόσια ή ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα/μονάδες δυναμικότητας κλινών ανά έργο ίσης 
με το 50% των κλινών του ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ, καθένα εκ των οποίων (νοσηλευτικά 
ιδρύματα/μονάδες) να διαθέτει αριθμό ανελκυστήρων μεγαλύτερο ή ίσο του 50% του 
κτιριακού συγκροτήματος του ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ, οι οποίοι να έχουν τεχνικές και λειτουργικές 
δυνατότητες ίσες ή ανώτερες με αυτών της παρούσας Διακήρυξης, διευκρινίζεται ότι 
αφορά: 
α) στα έτη 2017, 2018, 2019, 2020 και 2021,  
β) μόνο σε νοσηλευτικές κλίνες και μόνο της Οργανικής Μονάδας Έδρας Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ, 
οι οποίες ανέρχονται σε 943 και  
γ) σε συνολικό αριθμό 38 ανελκυστήρων και 2 αναβατόριων ΑΜΕΑ της Οργανικής 
Μονάδας Έδρας Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ. 
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι άνω απαιτήσεις πρέπει να πληρούται 
αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης. 
Ο οικονομικός φορέας θα δηλώσει με το ΕΕΕΣ ότι διαθέτει τα ανωτέρω στοιχεία και έγγραφα. 
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2.2.7  Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης. 
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν επί ποινή 
απόρριψης να διαθέτουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13.2.3 του Παραρτήματος Ι της 
παρούσας Διακήρυξης πιστοποιητικά, τα οποία θα πρέπει να είναι σε ισχύ τόσο κατά το 
χρόνο υποβολής της προσφοράς τους, όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης. 
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά συνυποβάλλονται επί ποινή αποκλεισμού με την τεχνική 
προσφορά. 
Σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας οι ανωτέρω προϋποθέσεις μπορεί να καλύπτονται 
αθροιστικά από όλα τα μέλη άλλης ένωσης/ κοινοπραξίας. 
Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από φορείς 
διαπιστευμένους από ισοδύναμους Οργανισμούς διαπίστευσης, εδρεύοντες και σε άλλα 
κράτη - μέλη. Επίσης, κάνει δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα 
διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη 
δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσμιών για 
λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός 
φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα 
απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας. 
 
2.2.8  Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 
2.2.8.1. Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και 
χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και 
επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων 
φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, 
αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση 
της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.  
Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα 
κριτήρια που σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και 
χρηματοοικονομική επάρκεια, οι  εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους 
στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης. 
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις 
ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 
Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει αν οι φορείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να 
στηριχθεί ο συμμετέχων οικονομικός φορέας, πληρούν κατά περίπτωση τα σχετικά κριτήρια 
επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3. Ο οικονομικός 
φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, 
εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν 
λόγοι αποκλεισμού, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την σχετική  πρόσκληση της 
αναθέτουσας αρχής, η οποία απευθύνεται στον οικονομικό φορέα μέσω της 
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ. Ο φορέας που αντικαθιστά φορέα του 
προηγούμενου εδαφίου δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ νέου. 
2.2.8.2. Υπεργολαβία 
Η υπεργολαβία δεν γίνεται δεκτή. 
 
2.2.9  Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 
Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής 
τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της 
προσφοράς δια του ΕΕΕΣ, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.9.1, κατά την υποβολή των 
δικαιολογητικών της παραγράφου 2.2.9.2 και κατά τη σύναψη της σύμβασης δια της 
υπεύθυνης δήλωσης, της περ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016.  
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Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, 
σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων 
στηρίζεται υποχρεούνται να  αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 
και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας 
και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση. 
Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες δηλώσουν ότι 
πληρούν, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, οι οποίες επέλθουν ή για τις οποίες λάβουν γνώση 
μετά την συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και μέχρι την ημέρα της έγγραφης πρόσκλησης για την 
σύναψη του συμφωνητικού, οι προσφέροντες οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την 
αναθέτουσα αρχή. 
 
2.2.9.1  Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται 
σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια 
επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν επί 
ποινή αποκλεισμού κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής 
το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II, το οποίο 
αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.  
Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς 
σύμφωνα με τις οδηγίες  του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ. 
Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο 
μπορούν να υποβάλλονται προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της 
ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών 
έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα στοιχεία, εκ μέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός 
φορέας αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να απαιτείται απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 
Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο ΕΕΕΣ. 
Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση 
εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού 
που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3 της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών 
προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του. 
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως 
προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο 
υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί 
τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία 
σύναψης σύμβασης. 
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων το ΕΕΕΣ 
υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. Στο ΕΕΕΣ απαραιτήτως πρέπει να 
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της 
κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο 
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 
Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ, την 
κατάστασή του σε σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 
και την παράγραφο 2.2.3 της παρούσης και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα 
μέτρα προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας του. 
Ιδίως επισημαίνεται ότι κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ 
για τυχόν σύναψη συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού, η συνδρομή περιστάσεων, όπως η πάροδος της τριετούς περιόδου της ισχύος 
του λόγου αποκλεισμού (παραγράφου 10 του άρθρου 73) ή η εφαρμογή της διάταξης της 
παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011, σύμφωνα με την περ. γ της παραγράφου 
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2.2.3.4 της παρούσης, αναλύεται στο σχετικό πεδίο που προβάλλει κατόπιν θετικής 
απάντησης. 
Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του ως προς την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης (περ. α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ότι 
δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε 
δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν 
υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ, με το οποίο ερωτάται 
εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά στην καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις 
παραπάνω υποχρεώσεις του. 
 
2.2.9.2  Αποδεικτικά μέσα 
Α. Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατ’ άρθρο 2.2.3 και της 
πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 
2.2.7, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα δικαιολογητικά του παρόντος. Η προσκόμιση 
των εν λόγω δικαιολογητικών γίνεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3.2 από τον προσωρινό 
ανάδοχο. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό 
σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, 
όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά 
στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα 
πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 
δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως 
εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα 
αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική 
βάση δεδομένων εμπεριέχεται  στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), στο οποίο 
περιέχονται επίσης οι πληροφορίες που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως η 
ηλεκτρονική διεύθυνση της βάσης δεδομένων, τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, κατά 
περίπτωση, η απαραίτητη δήλωση συναίνεσης.  
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα 
αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά 
εξακολουθούν να ισχύουν. 
Τα δικαιολογητικά του παρόντος υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.4.2.5. και 3.2 της παρούσας. 
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4.  
Β.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι 
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα δικαιολογητικά που 
αναφέρονται  παρακάτω. 
Αν το αρμόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους 
έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες 
τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς 
και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να 
αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν 
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 
εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου 
κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα 
ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες 
τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς 
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και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες 
μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 
4412/2016. 
Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού 
μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή 
διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι 
προϋποθέσεις που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 
 Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα κατά τα ειδικότερα 
αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1,  
β) για την παράγραφο 2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του 
οικείου κράτους - μέλους ή χώραςπου να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, 
στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις 
(3) μήνες πριν από την υποβολή του. 
Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 
I) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παραγράφου 
2.2.3.2 περίπτωση (α) αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε. 
II) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής 
ασφάλισης της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α’ πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-
ΕΦΚΑ. 
III) Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση α’, πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη 
δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική 
ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης. 
γ) για την παράγραφο 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν 
από την υποβολή του.  
Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 
i) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το 
οποίο προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική 
διαχείριση ή δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης. Για 
τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης 
λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται 
επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών. 
ii) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί 
και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.  
iii) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική 
πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, 
από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους. 
Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής 
Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους 
συνεταιρισμούς για το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά 
την παραπάνω ημερομηνία από το Γ.Ε.Μ.Η. 
δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 
οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο 
λόγοι αποκλεισμού. 
ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα 
περί μη επιβολής σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις 
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 
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B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την 
άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του 
οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί 
φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν 
πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του 
Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός 
η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα 
δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από 
ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, 
από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται 
τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του 
αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.  
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο 
Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριοή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την 
οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.Μ.Η. των ως άνω Επιμελητηρίων. 
Επισημαίνεται ότι τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του 
άρθρου 2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) 
γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από 
την υποβολή τους, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν 
συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 
Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 
2.2.5 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν οικονομικές καταστάσεις ή αποσπάσματα 
οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμούς ή φορολογικές δηλώσεις), στην περίπτωση που η 
δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων απαιτείται από τη νομοθεσία της χώρας όπου 
είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας των ετών 2019, 2020 και 2021. Σε περίπτωση 
που ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των άνω 
διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο κύκλος εργασιών υπολογίζεται για όσες διαχειριστικές 
χρήσεις δραστηριοποιείται αυτός. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος οικονομικός φορέας 
αποτελεί Ένωση/Κοινοπραξία τα απαιτούμενα στην παρούσα παράγραφο στοιχεία 
τεκμηρίωσης πρέπει να υποβάλλονται χωριστά για κάθε Μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας 
και συγκεντρωτικά για την Ένωση/Κοινοπραξία. Σε περίπτωση κατά την οποία ο οικονομικός 
φορέας δεν υποχρεούται στην έκδοση ισολογισμών, υπεύθυνη δήλωση περί του συνολικού 
ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών των ετών 2019, 2020 και 2021, 
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, όλες οι ανωτέρω απαιτήσεις πρέπει να 
πληρούνται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης. 
Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν κατάλογο τριών (3) τουλάχιστον έργων αντίστοιχων υπηρεσιών συντήρησης 
ανελκυστήρων  κατά τα έτη 2017, 2018, 2019, 2020 και 2021 σε νοσηλευτικά ιδρύματα 
(δημόσιου ή/και ιδιωτικού τομέα), σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο 
για το θέμα αυτό, με αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας, του δημόσιου ή 
ιδιωτικού παραλήπτη, καθώς και πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης κάθε σύμβασης.  
Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν τα εν ισχύ ζητούμενα πιστοποιητικά. Αναγνωρίζονται ισοδύναμα 
πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη – μέλη. Επίσης, γίνονται δεκτά 
άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο 
ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε την δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω 
πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο 
ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα 
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μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας. 
Τα πιστοποιητικά που ζητούνται πρέπει να έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς 
και να βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα 
διασφάλισης ποιότητας. 
Β.6.Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 
φορέας είναι νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη 
νομοθεσία, και δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), 
προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει 
εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, εκτός αν αυτό φέρει 
συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 
Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται: 
i) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας 
είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την 
εκπροσώπηση και τις μεταβολές της στο ΓΕΜΗ, προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό 
ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες 
ημέρες πριν από την υποβολή του.   
ii) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου γενικό 
πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
υποβολή του. 
Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις 
συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του 
οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι 
εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 
Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί 
εξουσίες σε πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, 
προσκομίζεται επιπλέον απόφαση- πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου 
διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον 
αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε τρίτα πρόσωπα, 
προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα. 
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της 
χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη 
δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη 
νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 
Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την 
κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση  του οικονομικού φορέα, 
όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν 
νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος 
εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί 
εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου 
διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 
Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που 
προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από 
οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, 
κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016, μπορούν να 
προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την 
αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης. 
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή 
των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη 
στον εν λόγω κατάλογο. 
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Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς 
ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο 
καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο 
επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό. 
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται 
από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό 
εγγραφής τους. 
Ειδικώς όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων και 
τελών, προσκομίζονται επιπροσθέτως της βεβαίωσης εγγραφής στον επίσημο κατάλογο και 
πιστοποιητικά, κατά τα οριζόμενα ανωτέρω στην περίπτωση Β.1, υποπερ. i, ii και iii της περ. 
β. 
Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 
παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει 
στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 
4412/2016. 
Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων 
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του 
τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών 
για τον σκοπό αυτό. Ειδικότερα, προσκομίζεται έγγραφο (συμφωνητικό ή σε περίπτωση 
νομικού προσώπου απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης αυτού ή σε περίπτωση 
φυσικού προσώπου υπεύθυνη δήλωση), δυνάμει του οποίου αμφότεροι, διαγωνιζόμενος  
οικονομικός φορέας και τρίτος φορέας, εγκρίνουν τη μεταξύ τους συνεργασία για την κατά 
περίπτωση παροχή προς τον διαγωνιζόμενο της χρηματοοικονομικής ή/και τεχνικής ή/και 
επαγγελματικής ικανότητας του φορέα, ώστε αυτή να είναι στη διάθεση του διαγωνιζόμενου  
για την εκτέλεση της Σύμβασης. Η σχετική αναφορά θα πρέπει να είναι λεπτομερής και να 
αναφέρει κατ’ ελάχιστον τους συγκεκριμένους πόρους που θα είναι διαθέσιμοι για την 
εκτέλεση της σύμβασης και τον τρόπο δια του οποίου θα χρησιμοποιηθούν αυτοί για την 
εκτέλεση της σύμβασης. Ο τρίτος θα δεσμεύεται ρητά ότι θα διαθέσει στον διαγωνιζόμενο 
τους συγκεκριμένους πόρους κατά τη διάρκεια της σύμβασης και ο διαγωνιζόμενος  ότι θα 
κάνει χρήση αυτών σε περίπτωση που του ανατεθεί η σύμβαση. Σε περίπτωση που ο τρίτος 
διαθέτει χρηματοοικονομική επάρκεια, θα δηλώνει επίσης ότι καθίσταται από κοινού με τον 
διαγωνιζόμενο υπεύθυνος για την εκτέλεση της σύμβασης. 
Β.10. Στην προκείμενη σύμβαση δεν θα γίνει χρήση υπεργολάβων. 
Β.11.Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

• οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν 
συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  

• οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση 
του γνησίου της υπογραφής τους. 
2.3 Κριτήρια Ανάθεσης 
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 
προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη συνολική τιμή). 
 
2.4  Κατάρτιση–ΠεριεχόμενοΠροσφορών 
2.4.1 Γενικοίόροι υποβολής προσφορών 
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Iτης 
Διακήρυξης για το σύνολο της προκηρυχθείσας υπηρεσίας. 
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 
υποχρεωτικά ψηφιακά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, 
είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει 





 

25 

 

να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της 
κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο 
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποσύρουν την προσφορά τους, πριν την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφοράς, χωρίς να απαιτείται έγκριση εκ μέρους του 
αποφαινομένου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, υποβάλλοντας έγγραφη ειδοποίηση προς 
την αναθέτουσα αρχή μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ.  
 
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του 
ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην 
Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, 
ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και στην κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 36 του 
ν.4412/2016 εκδοθείσα υπ’ αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση 
των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα 
«Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων 
Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» (εφεξής Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ 
Προμήθειες και Υπηρεσίες). 
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 
διαθέτουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από 
αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών 
πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην 
απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να 
εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016 
και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες.  
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ βεβαιώνεται αυτόματα από 
το ΕΣΗΔΗΣ με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 
4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 10 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης. 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα 
υποβολής προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του 
ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή ρυθμίζει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με αιτιολογημένη 
απόφασή της. 
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες: 
(α) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής -Τεχνική 
Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνονται το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων 
δικαιολογητικών και η τεχνική προσφορά σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας 
και την παρούσα και 
(β) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο 
περιλαμβάνονται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και το σύνολο των  τα 
κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών.  
Από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται με χρήση της σχετικής λειτουργικότητας του ΕΣΗΔΗΣ 
τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει 
πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική 
δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που 
επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις 
προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής 
προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 
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2.4.2.4. Εφόσον οι Οικονομικοί Φορείς καταχωρίσουν τα στοιχεία, μεταδεδομένα και 
συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία, που αφορούν δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής 
προσφοράς και οικονομικής προσφοράς τους στις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες 
του ΕΣΗΔΗΣ, στην συνέχεια, μέσω σχετικής λειτουργικότητας,  εξάγουν αναφορές 
(εκτυπώσεις) σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, τα οποία  αποτελούν 
συνοπτική αποτύπωση των καταχωρισμένων στοιχείων. Τα ηλεκτρονικά αρχεία των εν λόγω 
αναφορών (εκτυπώσεων) υπογράφονται ψηφιακά, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες 
διατάξεις (περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37) και επισυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορέα 
στους αντίστοιχους υποφακέλους. Επισημαίνεται ότι η εξαγωγή και η επισύναψη των 
προαναφερθέντων αναφορών (εκτυπώσεων) δύναται να πραγματοποιείται για κάθε 
υποφακέλο ξεχωριστά, από τη στιγμή που έχει ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων σε 
αυτόν. 
Οι οικονομικοί φορείς, επί ποινή απορρίψεως, θα συμπληρώσουν τον πίνακα οικονομικής 
προσφοράς του Παραρτήματος V, τον οποίο θα υπογράψουν ψηφιακά και θα τον υποβάλουν 
ταυτόχρονα με το παραγόμενο ηλεκτρονικό αρχείο pdf από το σύστημα. 
2.4.2.5.Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία της προσφοράς, οι 
Οικονομικοί Φορείς τα καταχωρίζουν στους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του 
Υποσυστήματος, ως εξής : 
Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά, και δεν απαιτείται να 
προσκομισθούν και σε έντυπη μορφή, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στις διατάξεις: 
α) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών δημοσίων 
εγγράφων που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον πρόκειται για 
αλλοδαπά δημόσια ηλεκτρονικά έγγραφα, εάν φέρουν επισημείωση e-Apostille 
β) είτε των άρθρων 15 και 27 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών 
εγγράφων που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα 
γ) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), 
δ) είτε της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν.4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών σε 
ηλεκτρονικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,   
ε) είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν.4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης 
στην περίπτωση απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων.  
Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ και ενημερωτικά και τεχνικά 
φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με 
αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, 
μαθηματικούς τύπους και σχέδια. 
Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του Οικονομικού Φορέα στη 
διαδικασία καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF. 
Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του 
οικονομικού φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-
ους, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού 
του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του,τα οποία 
απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά 
είναι: 
α) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή 
εκδίδεται ηλεκτρονικά, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, 
β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999, 
γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν  έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση 
από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή 
δεν συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και 
δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης 
(Apostille)ή προξενική θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί  από δικηγόρο.  
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Η ένδειξη του φακέλου θα αναγράφει: 

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 274/2022 ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΓΝΑ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΝΠΔΔ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ ΑΚΟΜΗ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ  
510.880,00 € (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ), ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ  2023 - 2024 - 2025, 

με CPV: 50712000, ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 177237 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΓΝΑ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΝΠΔΔ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 17/02/2023 
 
Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, πλην της 
πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους 
προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή 
δικαιολογητικά που έχουν ήδη υποβάλει, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) 
ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. 
Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή 
υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη. Η πιο 
πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή 
πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη 
μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του 
φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και 
φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της 
σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις 
ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α` 74), μεταφράσεων και λοιπών 
πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της προσφοράς 
από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με νόμο, κανονιστικές πράξεις ή τα 
έγγραφα της σύμβασης. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση, κατά το πρώτο εδάφιο, δεν 
επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε 
συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, 
ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί. Η 
διευκρίνιση ή η συμπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση μεταχείριση των 
οικονομικών φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένου 
οικονομικού φορέα στη διαδικασία ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης. Η αναθέτουσα αρχή 
μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν μέσα σε αποκλειστική 
προθεσμία δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, 
το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν περιέχει 
ασάφειες ή ήσσονος σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή 
υπολογιστικά σφάλματα που η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι μπορεί να θεραπευθούν. Η 
διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση 
της προσφοράς  και δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις ή άνιση μεταχείριση των οικονομικών 
φορέων ή να προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά 
σε σχέση με τις λοιπές. Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα ή 
υποψήφιο, σύμφωνα με τα ανωτέρω είναι υποχρεωτική για την αναθέτουσα αρχή, αν 
επίκειται αποκλεισμός του από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και 
εγγράφων της προσφοράς. 
Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 
5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188), εφόσον συντάσσονται σε κράτη που 
έχουν προσχωρήσει στην ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. 
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Απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης (με Apostille ή Προξενική Θεώρηση) 
αλλοδαπά δημόσια έγγραφα όταν καλύπτονται από διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες που 
έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά «Σύμβαση νομικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και 
Κύπρου – 05.03.1984» (κυρωτικός ν.1548/1985, «Σύμβαση περί απαλλαγής από την 
επικύρωση ορισμένων πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικός ν.4231/2014)). 
Επίσης απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης ή παρόμοιας διατύπωσης δημόσια 
έγγραφα που εκδίδονται από τις αρχές κράτους μέλους που υπάγονται στον Καν ΕΕ 
2016/1191 για την απλούστευση των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων δημοσίων 
εγγράφων στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά,  το λευκό ποινικό μητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά 
με το γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη της Ένωσης από τις αρχές του 
κράτους μέλους της ιθαγένειάς του. 
Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν 
εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής 
Διαδικασίας”, όπως αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 
Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, 
προσκομίζονται, με ευθύνη του οικονομικού φορέα, σε κλειστό φάκελο, στον οποίο 
αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ως παραλήπτης η 
Επιτροπή Διαγωνισμού, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των 
προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.   
Η προσκόμιση των εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται είτε με κατάθεση του ως άνω 
φακέλου στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής, είτε με την αποστολή του 
ταχυδρομικώς, επί αποδείξει. Το βάρος απόδειξης της έγκαιρης προσκόμισης φέρει ο 
οικονομικός φορέας. Το εμπρόθεσμο αποδεικνύεται με την επίκληση του αριθμού 
πρωτοκόλλου ή την προσκόμιση του σχετικού αποδεικτικού αποστολής, κατά περίπτωση. 
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο οικονομικός φορέας επιλέξει την προσκόμιση της 
πρωτότυπης εγγυητικής συμμετοχής είτε με κατάθεση σχετικού κλειστού φακέλου στην 
υπηρεσία πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής, είτε με την αποστολή του σχετικού 
κλειστού φακέλου ταχυδρομικώς επί αποδείξει, υποχρεούται επί ποινή αποκλεισμού, 
προκειμένου να ενημερώσει την αναθέτουσα αρχή περί της τήρησης της υποχρέωσής του 
σχετικά με την (εμπρόθεσμη) προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής του στον παρόντα 
διαγωνισμό, να αναρτήσει μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» αντιστοίχως: 
α) έγγραφο αποδεικτικό στοιχείο, στο οποίο να αναγράφεται ο αριθμός έγκαιρης εισαγωγής 
του φακέλου στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής ή  
β) σχετικό αποδεικτικό στοιχείο προσκόμισης (αποδεικτικό κατάθεσης σε υπηρεσίες 
ταχυδρομείου- ταχυμεταφορών) και 
γ) σωρευτικά, μαζί με το αποδεικτικό της περίπτωσης α’ ή της περίπτωσης β’, υπεύθυνη 
δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του περί του περιεχομένου του εν λόγω φακέλου, στην 
οποία θα αναγράφεται ότι εντός του υποβληθέντος κλειστού φακέλου έχει τεθεί η 
πρωτότυπη εγγυητική συμμετοχής αυτού. Σε περίπτωση Ένωση/Κοινοπραξίας, η εν λόγω 
υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας.  
 
2.4.3  Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» 
2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική 
διαδικασία περιλαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα στοιχεία:  
α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του 
άρθρου 79 του ν. 4412/2016  
β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις 
παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης και 
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γ) τυχόν έτερα έγγραφα τα οποία προβλέπονται από την παρούσα Διακήρυξη ως 
δικαιολογητικό συμμετοχής επί ποινή αποκλεισμού. 
Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ του Παραρτήματος ΙV της 
παρούσας διακήρυξης.  
Η συμπλήρωσή του δύναται να πραγματοποιηθεί με χρήση του υποσυστήματος Promitheus 
ESPDint, προσβάσιμου μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ 
ΕΣΗΔΗΣ, ή άλλης σχετικής συμβατής πλατφόρμας υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών 
ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείς δύνανται για αυτό το σκοπό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο 
ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που αποτελεί επικουρικό στοιχείο των εγγράφων της 
σύμβασης. 
Το συμπληρωμένο από τον Οικονομικό Φορέα ΕΕΕΣ υποβάλλεται σύμφωνα με την 
περίπτωση δ’ της παραγράφου 2.4.2.5 της παρούσας, σε ψηφιακά υπογεγραμμένο 
ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF. 
 
2.4.3.2  Τεχνική προσφορά 
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που 
έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το Παράρτημα I της Διακήρυξης, περιγράφοντας 
ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει 
ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα 
των προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς 
αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα (ιδίως το άρθρο 13.2 αυτού).  
Οι οικονομικοί φορείς που θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, οφείλουν να επισκεφθούν 
ΟΛΟΥΣ τους χώρους στους οποίους θα παρέχονται οι υπηρεσίες συντήρησης, μετά από 
συνεννόηση με τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου. 
Οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται επί ποινή αποκλεισμού να συνυποβάλλουν με την 
τεχνική προσφορά τους επί ποινή αποκλεισμού: 
Α) τα έγγραφα και δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας 
Διακήρυξης εν γένει, ιδίως, δε, τα έγγραφα και δικαιολογητικά που απαιτούνται για την 
απόδειξη των προβλεπόμενων στα άρθρα 3.2, 13.1 (και δη στο άρθρο 13.1.5) και 13.2 
αυτού ειδικών όρων, 
Β) την υπεύθυνη δήλωση, η οποία αναφέρεται στην παράγραφο 2.2.6 της παρούσας 
Διακήρυξης, 
Γ) τα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 
2.2.7 και του όρου 13.2.3 του Παραρτήματος Ι της παρούσας Διακήρυξης και 
Δ) υπεύθυνη δήλωση και βεβαίωση επίσκεψης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 
13.2 του Παραρτήματος Ι της παρούσας Διακήρυξης.  
Διευκρινίζεται ότι η προβλεπόμενη στην παράγραφο 2.2.6 ονομαστική κατάσταση 
προσωπικού θα υποβληθεί από τον οριστικό ανάδοχο κατά την υπογραφή της σύμβασης. 
Στα περιεχόμενα της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται 
οικονομικά στοιχεία. Τυχόν εμφάνιση οικονομικών στοιχείων (συμπεριλαμβανομένων 
λέξεων όπως «δωρεά, δωρεάν κ.ά.») αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς. 
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, όλες οι ανωτέρω απαιτήσεις πρέπει να 
πληρούνται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης. 
 
2.4.4  Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά»/Τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονομικών προσφορών. 
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο 
ανάθεσης. 
Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει για την κατάρτιση της οικονομικής τους προσφοράς να 
λάβουν υπόψη τους το άρθρο 3.4 του Παραρτήματος Ι της παρούσας διακήρυξης. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται επί ποινή αποκλεισμού να συνυποβάλλουν με την 
οικονομική προσφορά τους επί ποινή αποκλεισμού: 
Α) σύμφωνα με τον όρο 13.2.4 του Παραρτήματος Ι και κατά τα προβλεπόμενα σε αυτόν 
α) τον τιμοκατάλογο υλικών-ανταλλακτικών (Παράρτημα ΙΙ της Διακήρυξης) και β) τον 
πίνακα ανάλυσης κόστους συντήρησης (Παράρτημα ΙΙΙ της Διακήρυξης),  
Β) πρωτότυπη βεβαίωση αναγνωρισμένου πιστωτικού ιδρύματος για την πιστοληπτική 
ικανότητα, από την οποία θα πρέπει να προκύπτει σαφώς: i) ποιο ποσό διατίθεται στην 
διαγωνιζόμενη εταιρεία για χρηματοδότηση και πιστοδοτήσεις και ii) ποιο ποσό χωριστά 
αφορά εγγυητικές επιστολές, ώστε να κριθεί αν καλύπτονται οι απαιτούμενες 
προϋποθέσεις πιστοληπτικής ικανότητας της διακήρυξης, ως αυτές τίθενται στην 
παράγραφο 2.2.5, ήτοι το 50% του προϋπολογισμού της ετήσιας σύμβασης προ ΦΠΑ χωρίς 
την προαίρεση,  
Γ) ψηφιακώς υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση ότι εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί 
ανάδοχοι, θα προσκομίσουν με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης Ασφαλιστήριο 
Συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης αξίας ίσης με την κατακυρωθείσα συμβατική τιμή της ετήσιας 
σύμβασης προ ΦΠΑ χωρίς την προαίρεση και χρόνο ισχύος αντίστοιχο με το χρόνο 
διάρκειας της σύμβασης, συνοδευόμενο με το σχετικό παραστατικό εξόφλησής του και 
Δ) ψηφιακώς υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση ότι σε περίπτωση που στο άνω 
Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης προβλέπεται απαλλαγή του ασφαλιστή, θα 
καλύψουν εξ ιδίων πόρων μέχρι το ποσό της απαλλαγής τον ασφαλιστικό κίνδυνο και τις 
όποιες υλικές ζημιές και σωματικές βλάβες προκύψουν. 
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, όλες οι ανωτέρω απαιτήσεις πρέπει να 
πληρούνται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης. 
Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, 
ο προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο “οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική 
οικονομική προσφορά του ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία 
(σύμφωνα με το υπόδειγμα που υπάρχει στο Παράρτημα V της παρούσας διακήρυξης) σε 
μορφή pdf. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση 
του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της 
σύμβασης.Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής 
θα υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα. 
Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για μέρος των υπηρεσιών.  
Σημειούται ότι η παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8% επί της καθαρής συμβατικής αξίας 
των υπηρεσιών (άρθρο 64 του Ν. 4172/2013) δεν συμπεριλαμβάνεται και δεν επιβαρύνει 
την οικονομική προσφορά του αναδόχου. 
 
2.4.5  Χρόνος ισχύος των προσφορών 
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για 
διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο 
απορρίπτεται ως μη κανονική.  
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής 
συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και την 
παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την 
προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. Σε περίπτωση αιτήματος της αναθέτουσας αρχής για 
παράταση της ισχύος της προσφοράς, για τους οικονομικούς φορείς, που αποδέχτηκαν την 
παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους 
δεσμεύουν  για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. 
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Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, 
τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή 
κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το 
δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν 
να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον 
τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους 
είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρατείνουν τις 
προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 
Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της 
προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η 
εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από 
τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία να παρατείνουν την προσφορά 
τους.  
 
2.4.6  Λόγοι απόρριψης προσφορών 
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των 
προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 
α) η οποία αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, 
ή δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω 
και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. 
(Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών 
συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, 
τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος 
προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής 
δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας,  
β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση, 
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που περιέχονται στο ΕΕΕΣ, εφόσον αυτές δεν 
επιδέχονται συμπλήρωσης, διόρθωσης, αποσαφήνισης ή διευκρίνισης ή, εφόσον 
επιδέχονται, δεν έχουν αποκατασταθεί από τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας, σύμφωνα με την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας διακήρυξης,  
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή 
σύμφωνα με την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας και το άρθρο 103 του ν. 4412/2016, 
δ) ηοποία είναι εναλλακτική προσφορά, 
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες 
προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της 
παρούσας (περ. γ' της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων 
οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που 
συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων, 
στ) η οποία είναι υπό αίρεση, 
ζ)ηοποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 
η) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) 
ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, 
εξηγήσεις αναφορικά με την τιμή ή το κόστος που προτείνει  σε αυτήν, στην περίπτωση που 
η προσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με τα αγαθά, σύμφωνα με την παρ. 
1 του άρθρου 88 του ν.4412/2016,  
ι) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
διακήρυξης, 
ια) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα 
της παρούσας διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την 
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υποβολή ή τη συμπλήρωσή τους, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με την 
παρ. 3.1.2.1 της παρούσας και το άρθρο 103 του ν. 4412/2016, 
ιβ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίζονται από 
τον προσωρινό ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της 
παραγράφου 2.2.3 της παρούσας ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των 
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4. επ., περί κριτηρίων 
επιλογής, 
ιγ) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016, 
διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, 
είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία. 
 
3.  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών. Ηλεκτρονική αποσφράγιση 
προσφορών 
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της 
Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 
4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 
Η Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 
Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», την 17-02-2023, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 12 μ.μ. 
Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα 
μόνο στα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή. 
 
3.1.2  Αξιολόγηση προσφορών 
3.1.2.1 Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα 
Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο ΕΣΗΔΗΣ 
οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 
Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, πλην της 
πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους 
προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή 
δικαιολογητικά που έχουν ήδη υποβάλει, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) 
ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. 
Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή 
υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη. Η πιο 
πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή 
πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη 
μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του 
φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και 
φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της 
σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις 
ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α` 74), μεταφράσεων και λοιπών 
πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της προσφοράς 
από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με νόμο, κανονιστικές πράξεις ή τα 
έγγραφα της σύμβασης. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση, κατά το πρώτο εδάφιο, δεν 
επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε 
συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, 
ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί. Η 
διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση 
της προσφοράς  και δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις ή άνιση μεταχείριση των οικονομικών 
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φορέων ή να προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά 
σε σχέση με τις λοιπές. Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα ή 
υποψήφιο, σύμφωνα με τα ανωτέρω είναι υποχρεωτική για την αναθέτουσα αρχή, αν 
επίκειται αποκλεισμός του από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και 
εγγράφων της προσφοράς. 
Ειδικότερα : 
α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, 
σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 72. Σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης, είτε 
της  εγγύησης συμμετοχής ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφορών, είτε του πρωτοτύπου της έντυπης εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την 
ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό στο οποίο 
εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης. 
Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, με την οποία επικυρώνεται το 
ανωτέρω πρακτικό. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται 
πριν από την έκδοση οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των 
προσφορών της οικείας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης και κοινοποιείται σε όλους τους 
προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ. 
Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 3.4 της παρούσας. 
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει 
τις εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 
β) Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον 
έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών 
προσφορών των προσφερόντων  των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η 
αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και η διαδικασία αξιολόγησης 
ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό των προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του 
ελέγχου και της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών. 
γ) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών 
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική 
προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά, συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρίζονται οι 
οικονομικές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας και εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή 
απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.  
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, 
η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς, μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να εξηγήσουν την τιμή ή το 
κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά 
ανώτατο όριο είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην 
περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα 
στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής ή του κόστους 
που προτείνεται, η προσφορά απορρίπτεται ως μη κανονική. 
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση 
μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται 
ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που 
υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές 
Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει τα ανωτέρω 
πρακτικά εκδίδεται απόφαση για τα  αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων 
(«Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά») και η 
αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, τον πρώτο σε κατάταξη μειοδότη στον οποίον 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος») να υποβάλει τα δικαιολογητικά 
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κατακύρωσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 και την παράγραφο 3.2 της 
παρούσας, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. Η απόφαση έγκρισης των 
πρακτικών δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην απόφαση 
κατακύρωσης. 
Σε κάθε περίπτωση, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, τα αποτελέσματα όλων 
των σταδίων της διαδικασίας ανάθεσης, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής 
Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς,  επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης  του 
άρθρου 105 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 3.3 της παρούσας που εκδίδεται 
μετά το πέρας και του τελευταίου σταδίου της διαδικασίας. Κατά της ανωτέρω απόφασης 
χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΕΑΔΗΣΥ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 3.4. 
 
3.2.  Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά 
προσωρινού αναδόχου  
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  
πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) 
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά 
έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  που 
περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία 
για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς 
και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής. 
Σημειούται ότι ενόψει του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/576 του Συμβουλίου της 8ης Απριλίου 2022, 
για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα 
λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία ο 
προσωρινός μειοδότης οφείλει να υποβάλλει ως δικαιολογητικό κατακύρωσης και υπό 
τους όρους της παρούσας παραγράφου Υπεύθυνη δήλωση μέσω gov.gr με το κάτωθι 
περιεχόμενο: «Δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν υπάρχει ρωσική συμμετοχή στην εταιρεία που 
εκπροσωπώ και εκτελεί τη σύμβαση, σύμφωνα με τους περιορισμούς που περιλαμβάνονται 
στο άρθρο 5ια του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 833/2014 της 31ης Ιουλίου 2014 
σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω των ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την 
κατάσταση στην Ουκρανία, όπως τροποποιήθηκε από τον με αριθ. 2022/578 Κανονισμό του 
Συμβουλίου (ΕΕ) της 8ης Απριλίου 2022. Συγκεκριμένα δηλώνω ότι: (α) ο ανάδοχος που 
εκπροσωπώ (και καμία από τις εταιρείες που εκπροσωπούν μέλη της κοινοπραξίας μας) δεν 
είναι Ρώσος υπήκοος, ούτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέας εγκατεστημένος 
στη Ρωσία· (β) ο ανάδοχος που εκπροσωπώ (και καμία από τις εταιρείες που εκπροσωπούν 
μέλη της κοινοπραξίας μας) δεν είναι νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέας του οποίου τα 
δικαιώματα ιδιοκτησίας κατέχει άμεσα ή έμμεσα σε ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό 
(50%) οντότητα αναφερόμενη στο στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου· (γ) ούτε ο 
υπεύθυνα δηλώνων ούτε η εταιρεία που εκπροσωπώ δεν είμαστε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, 
οντότητα ή όργανο που ενεργεί εξ ονόματος ή κατ’ εντολή οντότητας που αναφέρεται στο 
σημείο(α) ή (β) παραπάνω, (δ) δεν υπάρχει συμμετοχή φορέων και οντοτήτων που 
απαριθμούνται στα ανωτέρω στοιχεία α) έως γ), άνω του 10 % της αξίας της σύμβασης των 
υπεργολάβων, προμηθευτών ή φορέων στις ικανότητες των οποίων να στηρίζεται ο ανάδοχος 
τον οποίον εκπροσωπώ». 
Επίσης ο προσωρινός μειοδότης οφείλει να υποβάλλει ως δικαιολογητικό κατακύρωσης 
υπεύθυνη δήλωση περί έλλειψης σύγκρουσης συμφερόντων με το κάτωθι περιεχόμενο: 
«Υπεύθυνα δηλώνω ότι: Δεν συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων και τα 
πρόσωπα της επόμενης παραγράφου δεν έχουν άμεσα ή έμμεσα χρηματοοικονομικό, 
οικονομικό ή άλλο προσωπικό συμφέρον, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του 
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άρθρου 24 του Ν. 4412/2016, το οποίο θα μπορούσε να εκληφθεί ως στοιχείο που θίγει την 
αμεροληψία και την ανεξαρτησία τους στο πλαίσιο της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης. 
Η σύγκρουση συμφερόντων αφορά ιδίως τα ακόλουθα πρόσωπα: α) μέλη του προσωπικού 
της αναθέτουσας αρχής ή του παρόχου υπηρεσιών διαδικασιών σύναψης συμβάσεων, υπό 
την έννοια του Ν. 4412/2016 (άρθρα 3 έως 221), ο οποίος ενεργεί εξ ονόματος της 
αναθέτουσας αρχής, συμπεριλαμβανομένων των μελών των αποφαινόμενων ή / και 
γνωμοδοτικών οργάνων ή / και β) τα μέλη των οργάνων διοίκησης ή άλλων οργάνων της 
αναθέτουσας αρχής ή / και γ) τους συζύγους και συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ’ 
ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τέταρτου βαθμού των προσώπων 
των περιπτώσεων α’ και β’, τα οποία: αα) εμπλέκονται στη διεξαγωγή της διαδικασίας 
σύναψης σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού και της προετοιμασίας της 
διαδικασίας, καθώς και της κατάρτισης των εγγράφων της σύμβασης ή / και ββ) μπορούν να 
επηρεάσουν την έκβασή τους. Ως «συμφέροντα» νοούνται προσωπικά, οικογενειακά, 
οικονομικά, πολιτικά ή άλλα κοινά συμφέροντα με τους υποψηφίους ή προσφέροντες ή με 
τους υπεργολάβους αυτών ή με οποιοδήποτε μέλος υποψήφιας / προσφέρουσας ένωσης 
οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών 
συμφερόντων, όπως ιδίως: α) Η συμμετοχή προσώπου της παρ. 3 του άρθρου 24 του Ν. 
4412/2016 στα όργανα διοίκησης ή διαχείρισης ενός οικονομικού φορέα, όταν ο εν λόγω 
οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης που διενεργεί 
η αναθέτουσα αρχή. β) Η κατοχή από πρόσωπο των περιπτώσεων α’ ή και β΄ της παρ. 3 του 
άρθρου 24 του Ν. 4412/2016, ποσοστού άνω του 0,5% των μετοχών, εταιρικών μεριδίων ή 
άλλης φύσης δικαιωμάτων επί του κεφαλαίου οικονομικού φορέα που συμμετέχει στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, εφόσον η κατοχή του ανωτέρω ποσοστού 
επιτρέπει τη συμμετοχή στη διαχείριση του φορέα αυτού. γ) Η ύπαρξη, κατά τη χρονική 
περίοδο που έχει ως αφετηρία δώδεκα (12) μήνες πριν από την έναρξη της διαδικασίας 
σύναψης της σύμβασης και λήξη την ημέρα σύναψης αυτής, συμβατικού δεσμού που αφορά 
είτε στην παροχή εξαρτημένης εργασίας είτε στην εκτέλεση έργου ή παροχή υπηρεσιών ή 
προμήθεια αγαθών μεταξύ ενός προσώπου των περιπτώσεων α’ ή / και β’ της παρ. 3 ου 
άρθρου 24 του Ν. 4412/2016 με οικονομικό φορέα που συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης 
δημόσιας σύμβασης». 
Το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω παραγράφου αποστέλλονται από 
τον προσωρινό μειοδότη σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, σύμφωνα με 
τα ειδικώς οριζόμενα στην παράγραφο 2.4.2.5 της παρούσας. 
Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο έως την 
τρίτη εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης, προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, στην 
αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο 
αποστολέας, τα στοιχεία του Διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, τα 
στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε έντυπη μορφή (ως 
πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της ως άνω 
παραγράφου 2.4.2.5.  
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υποβλήθηκαν, η αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα 
ελλείποντα δικαιολογητικά ή να συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει 
διευκρινήσεις με την έννοια της παραγράφου 3.1.2.1 της παρούσας εντός δέκα (10) ημερών 
από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν. 
Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει αίτημα, μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, εντός της ανωτέρω οριζόμενης 
προθεσμίας των δέκα (10) ημερών, προς την αναθέτουσα αρχή, για παράταση της ως άνω 
προθεσμίας, συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης χορήγησης 
δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή 
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παρατείνει την προθεσμία υποβολής αυτών, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους 
από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. 
Η παρούσα ρύθμιση εφαρμόζεται αναλόγως και όταν η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την 
προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή 
αιτήσεων συμμετοχής και πριν από το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του 
πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 79  του ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της 
ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. 
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας 
αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε 
την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της 
ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 
δηλώθηκαν με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) είναι εκ προθέσεως απατηλά, 
ή έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή  
ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών, ή  
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 
αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3 
(λόγοι αποκλεισμού) ή η πλήρωση μιας ή περισσοτέρων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων 
ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής 
επιλογής) της παρούσας. 
Διευκρινίζεται ότι η προβλεπόμενη στην παράγραφο 2.2.6 ονομαστική κατάσταση 
προσωπικού θα υποβληθεί από τον οριστικό ανάδοχο κατά την υπογραφή της σύμβασης. 
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για 
μεταβολές στις προϋποθέσεις, τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει μετο 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ότι πληροί, οι οποίες μεταβολές επήλθαν ή για 
τις οποίες μεταβολές έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της σύναψης της 
σύμβασης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση 
συμμετοχής του.  
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν 
προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά ή δεν 
αποδείξει ότι: α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 της 
παρούσας διακήρυξης και β) πληροί τα σχετικά κριτήρια ποιοτικής επιλογής τα οποία έχουν 
καθοριστεί σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η 
διαδικασία ματαιώνεται.  
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 
πρακτικού από την Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση 
δικαιολογητικών σύμφωνα με όσα ορίζονται ανωτέρω (παράγραφος 3.1.2.1) και τη 
διαβίβασή του στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης 
είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας.  
 
3.3  Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 
3.3.1. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της 
Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία ενσωματώνεται η 
απόφαση έγκρισης των πρακτικών των περ. α και β της παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 
4412/2016 (περί αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής και της 
οικονομικής προσφοράς).    
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», σε όλους 
τους οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από όσους 
αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, την απόφαση 
κατακύρωσης, στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της 
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σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 έως 372 του ν. 4412/2016, μαζί με 
αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, 
και, επιπλέον, αναρτά τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στα «Συνημμένα 
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού». Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης 
κατακύρωσης οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη 
διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, με ενέργειες της αναθέτουσας 
αρχής. Κατά της απόφασης κατακύρωσης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της 
ΕΑΔΗΣΥ, σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της παρούσας. Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης 
διοικητικής προσφυγής κατά της ανωτέρω απόφασης.  
3.3.2. Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις σωρευτικά: 
α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν 
αποκλειστεί οριστικά,  
β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση 
άσκησης, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής-ακύρωσης κατά της 
απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ και σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής-ακύρωσης κατά της 
απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ, εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης 
προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται  στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του 
άρθρου 372 του ν. 4412/2016, 
γ) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με 
τα άρθρα 324 έως 327 του ν. 4700/2020, εφόσον απαιτείται, και  
δ) ο  προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται και έπειτα από 
σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται 
στο άρθρο 79Α του ν. 4412/2016, στην οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό 
του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016 και μόνον στην 
περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της 
απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή και 
μνημονεύεται στο συμφωνητικό. Εφόσον δηλωθούν οψιγενείς μεταβολές, η δήλωση 
ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία εισηγείται προς το αρμόδιο 
αποφαινόμενο όργανο. 
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα 
στην τεθείσα προθεσμία, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, 
κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που 
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η 
διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 106 του 
ν. 4412/2016. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, στην περίπτωση αυτήν, να αναζητήσει 
αποζημίωση, πέρα από την καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των άρθρων 
197 και 198 ΑΚ. 
Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του 
συμφωνητικού εντός χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της 
απόφασης κατακύρωσης, με την επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου 
συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει από 
την υπογραφή του συμφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η εγγύηση συμμετοχής του, καθώς και 
να αναζητήσει αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ. 
Η Αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε διαπραγμάτευση τιμής με τον 
οριστικό ανάδοχο πριν την υπογραφή της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένης και της 
περίπτωσης υποβολής μόνο μίας προσφοράς.  
 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
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3.4  Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 
Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη 
δημόσια σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή 
παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή 
εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει 
στην ΕΑΔΗΣΥ, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345επ. ν. 4412/2016 και 1επ. 
Π.Δ. 39/2017 και 363επ. του Ν. 4412/2016, ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μετά το ν. 
4872/2021, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της 
αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που 
δικαιολογούν το αίτημά του. 
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση 
της προδικαστικής προσφυγής είναι: 
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   
(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που 
βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση 
προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο 
δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 
Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την 
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της 
συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης . 
Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων 
αρχίζουν την επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή 
γνώσης και λήγουν όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή 
είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 
23:59:59. 
Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου 
εντύπου του Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της 
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου 
διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο 18 
της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες. 
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 
4412/2016 . Η επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση 
ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την 
προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της 
απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντα 
από την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής.  
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη 
σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της 
ΕΑΔΗΣΥ μετά από άσκηση προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 
4412/2016 και 20 του ΠΔ 39/2017. Όμως, μόνη η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν 
κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την επιφύλαξη χορήγησης από το 
Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 1-2 ν. 4412/2016 και 15 
παρ. 1-4 του ΠΔ 39/2017.  
Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία 
σύναψης της παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά. 
Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η 
αναθέτουσα αρχή, μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία»  :  
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α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την 
κατάθεσή της σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή 
της προσφυγής, προκειμένου να ασκήσει το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 
π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρέμβασής του στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, για τη 
διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα 
που έχει στη διάθεσή του. 
β) Διαβιβάζει στην ΕΑΔΗΣΥ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα 
κατάθεσης, τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους 
ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά και την Έκθεση Απόψεών της επί της προσφυγής. Στην 
Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική 
αιτιολογία για την υποστήριξη της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή πράξης. 
γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα 
που τυχόν τη συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως 
την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή τους. 
δ) Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της 
πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των 
απόψεων της αναθέτουσας αρχής . 
Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 
βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 ν. 
4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής. 
Β. Διαφορές από τον συγκεκριμένο διαγωνισμό που ανακύπτουν από πράξεις ή παραλείψεις 
της αναθέτουσας αρχής εκδικάζονται με τις νέες ειδικές δικονομικές διατάξεις του άρθρου 
372 ν. 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 138 ν. 4782/2021 , σύμφωνα με τις 
οποίες:  
1. Όποιος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη σύμβαση και υφίσταται ή 
ενδέχεται να υποστεί ζημία από ενδεχόμενη παραβίαση της νομοθεσίας περί δημόσιων 
συμβάσεων, μπορεί, με το ίδιο δικόγραφο, να ασκήσει αίτηση αναστολής εκτέλεσης και 
ακύρωσης των αποφάσεων της ΕΑΔΗΣΥ. Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση σιωπηρής 
απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής. Δικαίωμα άσκησης του ως άνω ένδικου 
βοηθήματος έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΕΑΔΗΣΥ κάνει δεκτή την προδικαστική 
προσφυγή, αλλά και αυτός του οποίου έχει γίνει εν μέρει δεκτή η προδικαστική προσφυγή. 
Με την απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες και όλες οι συναφείς προς 
την εν λόγω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί 
ή συντελεστεί, αντιστοίχως, έως τη συζήτηση της αίτησης. Όταν η ΕΑΔΗΣΥ απορρίπτει την 
προδικαστική προσφυγή, νομιμοποιούνται παθητικώς η ΕΑΔΗΣΥ και η αναθέτουσα αρχή. 
Όταν η ΕΑΔΗΣΥ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή, νομιμοποιείται παθητικώς μόνο η 
ΕΑΔΗΣΥ. 
2. Η αίτηση αναστολής και ακύρωσης περιλαμβάνει μόνο αιτιάσεις που είχαν προταθεί με 
την προδικαστική προσφυγή ή αφορούν στη διαδικασία ενώπιον της ΕΑΔΗΣΥ ή το 
περιεχόμενο των αποφάσεών της. Η αναθέτουσα αρχή, εφόσον ασκήσει την αίτηση της παρ. 
1, μπορεί να προβάλει και οψιγενείς ισχυρισμούς αναφορικά με τους επιτακτικούς λόγους 
δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την άμεση ανάθεση της σύμβασης. 
3. Αρμόδιο για την εκδίκαση των υποθέσεων του παρόντος είναι το Διοικητικό Εφετείο της 
έδρας της αναθέτουσας αρχής. Κατ` εξαίρεση, διαφορές οι οποίες προκύπτουν κατά την 
ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης έργων ή υπηρεσιών και δημόσιων συμβάσεων, οι οποίες 
υλοποιούνται ως Συμπράξεις Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.) σύμφωνα με τον ν. 
3389/2005 (Α` 232), εκδικάζονται από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Ομοίως, διαφορές οι 
οποίες προκύπτουν από την ανάθεση δημόσιων συμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής των Οδηγιών 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, με εκτιμώμενη αξία μεγαλύτερη των 
δεκαπέντε εκατομμυρίων (15.000.000) ευρώ, εκδικάζονται από το Συμβούλιο της 
Επικρατείας. 
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4. Η αίτηση ασκείται εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της 
απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ ή από την παρέλευση της προθεσμίας για την έκδοση απόφασης, 
σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 367 περί διαδικασίας λήψης απόφασης 
και συνεπειών των αποφάσεων της ΕΑΔΗΣΥ. Η δικάσιμος για την εκδίκαση της αίτησης 
ακύρωσης δεν πρέπει να απέχει πέραν των εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση του 
δικογράφου. Ο Πρόεδρος του αρμόδιου Τμήματος ορίζει με πράξη του τον εισηγητή, καθώς 
και την ημέρα και την ώρα εκδίκασης της αίτησης. Αντίγραφο της αίτησης με κλήση 
κοινοποιείται με τη φροντίδα του αιτούντος προς την ΕΑΔΗΣΥ, την αναθέτουσα αρχή, αν δεν 
έχει ασκήσει αυτή την αίτηση, και προς κάθε τρίτο ενδιαφερόμενο, την κλήτευση του οποίου 
διατάσσει με πράξη του ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων του αρμόδιου Δικαστηρίου ή Τμήματος 
έως την επόμενη ημέρα από την κατάθεση της αίτησης. Ο αιτών υποχρεούται επί ποινή 
απαραδέκτου του ενδίκου βοηθήματος να προβεί στις παραπάνω κοινοποιήσεις εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) ημερών από την έκδοση και την παραλαβή της ως άνω 
πράξης του Δικαστηρίου. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ως άνω 
κοινοποίηση της αίτησης κατατίθεται η παρέμβαση και διαβιβάζονται ο φάκελος και οι 
απόψεις των παθητικώς νομιμοποιούμενων. Εντός της ίδιας προθεσμίας κατατίθενται στο 
Δικαστήριο και τα στοιχεία που υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς των διαδίκων. Επιπρόσθετα, 
η παρέμβαση κοινοποιείται με επιμέλεια του παρεμβαίνοντος στα λοιπά μέρη της δίκης 
εντός δύο (2) ημερών από την κατάθεσή της, αλλιώς λογίζεται ως απαράδεκτη. Το διατακτικό 
της δικαστικής απόφασης εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη συζήτηση της 
αίτησης της παρ. 1 ή από την προθεσμία για την υποβολή υπομνημάτων. 
5. Για την άσκηση της αίτησης οι οικονομικοί φορείς καταβάλλουν παράβολο, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 372 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει. Σε περίπτωση άσκησης αίτησης εκ 
μέρους αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι γενικές διατάξεις, ανάλογα με τη φύση της 
αναθέτουσας αρχής. Σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της αίτησης, το Δικαστήριο 
διατάσσει την απόδοση του παραβόλου στον αιτούντα. Σε περίπτωση ακύρωσης απόφασης 
της ΕΑΔΗΣΥ, που είχε απορρίψει προσφυγή, το Δικαστήριο διατάσσει την επιστροφή του 
παραβόλου που προσκομίστηκε στο πλαίσιο της προσφυγής. Το Δικαστήριο, εκτιμώντας τις 
περιστάσεις, μπορεί να διατάξει την απόδοση του παράβολου, ακόμα και αν απορρίπτεται η 
αίτηση ακύρωσης. Επί προφανώς απαράδεκτης ή αβάσιμης αίτησης, και εφόσον υπάρξει 
σχετικό αίτημα της διαδίκου αναθέτουσας αρχής ή αναθέτοντος φορέα, μπορεί να 
απαγγείλει τον πολλαπλασιασμό του συνολικού παράβολου στο προσήκον μέτρο και έως του 
2% της αξίας της σύμβασης, εφόσον αυτή είναι δυνατόν να προϋπολογισθεί, 
περιλαμβανομένου του ΦΠΑ, συνεκτιμώντας τη ζημία για το γενικό συμφέρον από την 
καθυστερημένη ανάθεση της σύμβασης. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζεται το άρθρο 36 του 
π.δ.18/1989 (Α` 8). 
6. Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του Δικαστηρίου της παρ. 
3 κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, 
εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή της παρ. 7 το αρμόδιο δικαστήριο αποφανθεί 
διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης κωλύουν την 
πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την 
άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή της παρ. 7 το αρμόδιο δικαστήριο 
αποφανθεί διαφορετικά. 
7. Μέχρι την παρέλευση της εκ του νόμου αναστολής της προόδου της διαδικασίας κατά την 
παρ. 6, και εφόσον έχουν γίνει προσηκόντως οι προβλεπόμενες στην παρ. 4 κοινοποιήσεις 
της αίτησης, ο Πρόεδρος Εφετών του οικείου Διοικητικού Εφετείου ή ο Εφέτης που αυτός 
ορίζει, καθώς και ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων της Ολομέλειας ή του οικείου σχηματισμού 
του Συμβουλίου της Επικρατείας αντίστοιχα, αποφαίνονται επί του αιτήματος αναστολής με 
προσωρινή διαταγή που περιέχει όλως συνοπτική αιτιολογία. Εφόσον κριθεί σκόπιμο, μπορεί 
να ζητηθεί ακρόαση των μερών με κάθε πρόσφορο τρόπο. Η προσωρινή διαταγή ισχύει μέχρι 
την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αιτήσεως, μπορεί δε να ανακληθεί ή να 
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τροποποιηθεί μέχρι τη συζήτηση της υπόθεσης, μετά από σχετική αίτηση οιουδήποτε των 
μερών, την οποία ο αιτών κοινοποιεί στους υπόλοιπους διαδίκους ή αυτεπαγγέλτως, με 
τήρηση της διαδικασίας του παρόντος. Με την ίδια διαδικασία, ύστερα από αίτημα του 
μέρους που στοιχειοθετεί σχετικό έννομο συμφέρον, μπορεί να αρθεί η εκ του νόμου 
αναστολή σύναψης της σύμβασης ή/και η εκ του νόμου αναστολή της προόδου της 
διαδικασίας ανάθεσης σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρ. 6. Στις περιπτώσεις που, 
λόγω της σπουδαιότητας της υπόθεσης, αυτή παραπέμπεται από την Πενταμελή Σύνθεση 
στην Επταμελή Σύνθεση ή στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας ή όταν το 
Διοικητικό Εφετείο αποστέλλει αίτημα για πρότυπη δίκη κατά το άρθρο 1 του ν. 
3900/2010(Α` 213) ή στην περίπτωση υποβολής προδικαστικών ερωτημάτων προς το 
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την παραπεμπτική απόφαση ή με προσωρινή 
διαταγή κατά τα ανωτέρω διατάσσεται κάθε πρόσφορο μέτρο προσωρινής προστασίας μέχρι 
την οριστική εκδίκαση της υπόθεσης. 
8. Το αίτημα αναστολής γίνεται δεκτό, εφόσον πιθανολογείται σοβαρά η παράβαση κανόνα 
του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του εθνικού δικαίου και η αναστολή είναι αναγκαία 
για να αρθούν τα δυσμενή από την παράβαση αποτελέσματα ή να αποτραπεί η ζημία των 
συμφερόντων του αιτούντος. Το αίτημα, όμως, μπορεί να απορριφθεί, αν από τη στάθμιση 
της βλάβης του αιτούντος, των συμφερόντων τρίτων και επιτακτικών λόγων γενικού 
δημοσίου συμφέροντος κρίνεται ότι οι αρνητικές συνέπειες από την αποδοχή θα είναι 
σοβαρότερες από την ωφέλεια του αιτούντος. Το Δικαστήριο διατάζει τα κατάλληλα 
ασφαλιστικά μέτρα, χωρίς να δεσμεύεται από τις προτάσεις των διαδίκων. Διατάζει ιδίως την 
αναστολή ισχύος όρων της διακήρυξης, των τευχών δημοπράτησης και οποιουδήποτε άλλου 
εγγράφου σχετικού με τη διεξαγωγή του διαγωνισμού, την αναστολή εκτέλεσης 
οποιασδήποτε πράξης της αναθέτουσας αρχής, την απαγόρευση νομικών ή υλικών 
ενεργειών, την εκτέλεση των απαραίτητων θετικών πράξεων, όπως τη διατήρηση εγγράφων 
και άλλων στοιχείων, καθώς και την αναστολή σύναψης της σύμβασης. 
9. Αν ο ενδιαφερόμενος δεν αιτήθηκε ή αιτήθηκε ανεπιτυχώς την αναστολή και η σύμβαση 
υπογράφηκε και η εκτέλεσή της ολοκληρώθηκε πριν από τη συζήτηση της αίτησης, 
εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 2 του άρθρου 32 του π.δ.18/1989. 
10. Στις διαφορές του παρόντος δεν εφαρμόζεται το άρθρο 11 του Κώδικα περί δικών του 
Δημοσίου (Κ.Δ. από 26.6./10.7.1944, Α` 139). 
11. Αν το δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής μετά τη σύναψη 
της σύμβασης, το κύρος της τελευταίας δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τη σύναψη αυτής είχε 
ανασταλεί η διαδικασία σύναψης της σύμβασης. Στην περίπτωση που η σύμβαση δεν είναι 
άκυρη, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στο άρθρο 373. 
12. Με την επιφύλαξη του παρόντος νόμου, για την εκδίκαση των διαφορών του παρόντος 
άρθρου εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ.18/1989. 
 
3.5.  Ματαίωση Διαδικασίας. 
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη 
διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, 
μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν 
σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά 
από γνώμη της ως άνω Επιτροπής, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει 
ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που 
εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  
Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη 
είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, καθώς και 
στην περίπτωση του δευτέρου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και 
σύναψης σύμβασης. 
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Επίσης μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία: α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας 
ανάθεσης, εκτός εάν μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη σύμφωνα με την 
παρ. 3 του άρθρου 106 , β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη 
διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν 
ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό 
ανάθεση αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της 
σύμβασης, δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, 
ε) στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 97, περί χρόνου ισχύος προσφορών, στ) για 
άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας υγείας ή 
προστασίας του περιβάλλοντος. 
 
4.  ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται και η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, 
σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 
4% επί της εκτιμώμενης αξίας της διετούς σύμβασης προ ΦΠΑ,  και κατατίθεται μέχρι και 
την υπογραφή του συμφωνητικού.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' 
ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον 
αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 
εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι 
του αναδόχου.  
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συντελείται 
ανεξαρτήτως του δικαιώματος προαίρεσης και συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας,ο 
ανάδοχος οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης, 
συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% 
επί του ποσού της αύξησης της αξίας της σύμβασης. Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος 
προαίρεσης από το Νοσοκομείο, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει κατά την υπογραφή του 
αντίστοιχου συμβατικού κειμένου συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της 
οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού της προαίρεσης. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής στην  περίπτωση 
παράβασης από τον ανάδοχο, των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.   
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον 
συμβατικό χρόνο των δύο (2) ετών κατά 3 μήνες. Το ίδιο ισχύει για το χρόνο ισχύος της 
συμπληρωματικής εγγύησης καλής εκτέλεσης σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος 
προαίρεσης ή τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5. 
Η/Οι εγγύηση/εις καλής εκτέλεσης (αρχική και τυχόν συμπληρωματικές) επιστρέφεται/ονται 
στο σύνολό του/ς μετά από την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του 
αντικειμένου της σύμβασης. 
Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται 
παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης γίνεται μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των 
παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. Αν οι υπηρεσίες είναι διαιρετές και η παράδοση 
γίνεται, σύμφωνα με τη σύμβαση, τμηματικά, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης αποδεσμεύονται 
σταδιακά, κατά το ποσόν που αναλογεί στην αξία του τμήματος της υπηρεσίας που 
παραλήφθηκε οριστικά. Για τη σταδιακή αποδέσμευσή τους απαιτείται προηγούμενη 
γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής 
αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή 
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αποδέσμευση γίνεται μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των 
παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.  
 

4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία 
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της 
παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 
 
4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 
4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το 
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται 
στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα 
όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και 
υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 
4.3.2. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι :  
α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή 
καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο 
εκτέλεσης της σύμβασης,  
β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, 
οποιαδήποτε κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, 
οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, 
συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των 
νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς και υπαλλήλων ή συνεργατών τους 
οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. με σύμβαση υπεργολαβίας) και μελών 
του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη 
διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις 
αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση 
αυτή προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.  
Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι ένωση, 
για όλα τα μέλη της ένωσης. Στη σύμβαση περιλαμβάνεται σχετική δεσμευτική δήλωση του 
αναδόχου.  
 
4.4. Υπεργολαβία  
Στην παρούσα σύμβαση η υπεργολαβία δεν γίνεται δεκτή. 
 
4.5.  Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της. 
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα 
διαδικασία σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 
132 του ν. 4412/2016, κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας 
αρχής. Η αναπροσαρμογή τιμών δεν είναι επιτρεπτή και ισχύουν και εφαρμόζονται όσα 
αναφέρονται στην παράγραφο 1.3 της παρούσας διακήρυξης επί του συγκεκριμένου 
ζητήματος. 
Στην περίπτωση όπου μεταβληθεί η οργανωτική δομή του Νοσοκομείου τότε η εν λόγω 
σύμβαση λύεται μονομερώς από το Νοσοκομείο αζημίως και χωρίς καμία αξίωση από τον 
ανάδοχο. 
Μετά τη λύση της σύμβασης λόγω της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 203 
του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2. της παρούσας, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας 
για όλους τους λόγους της παραγράφου 4.6, πλην αυτού της περ. (α), η αναθέτουσα αρχή 
δύναται να προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα 
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που συμμετέχει-ουν στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και 
να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης, με τους 
ίδιους όρους και προϋποθέσεις και σε τίμημα που δεν θα υπερβαίνει την προσφορά που είχε 
υποβάλει ο έκπτωτος (ρήτρα υποκατάστασης). Η σύμβαση συνάπτεται, εφόσον εντός της 
τεθείσας προθεσμίας περιέλθει στην αναθέτουσα αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή 
της. Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης. Αν αυτός 
δεν δεχθεί την πρόταση σύναψης σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον επόμενο 
υποψήφιο κατά σειρά κατάταξης, ακολουθώντας κατά τα λοιπά την ίδια διαδικασία. 
 
4.6.  Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης. 
4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, 
να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 
132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις 
καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει 
αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/EE, η οποία έχει 
αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει 
του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
δ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει 
αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει 
του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
ε) ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ένα 
από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, 
στ) ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή υπαχθεί 
σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές 
διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην καταγγείλει τη σύμβαση, υπό την 
προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος ο οποίος θα βρεθεί σε μία εκ των καταστάσεων που 
αναφέρονται στην περίπτωση αυτή αποδεικνύει ότι είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της 
επιχειρηματικής του λειτουργίας. 
ζ) ο ανάδοχος παραβεί αποδεδειγμένα τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την 
δέσμευση ακεραιότητας της παρ. 4.3.2. της παρούσας, ως αναλυτικά περιγράφονται στο 
συνημμένο στην παρούσα σχέδιο σύμβασης. 
 
5.  ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
5.1.  Τρόπος πληρωμής 

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί τμηματικά, σε ευρώ (€), ανά μήνα 
για την παροχή των υπηρεσιών συντήρησης του προηγούμενου μήνα, ύστερα από την 
ποιοτική παραλαβή των υπηρεσιών συντήρησης των ανελκυστήρων από το αρμόδιο όργανο 
του Νοσοκομείου (Επιτροπή παρακολούθησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης), με 
χρηματικό ένταλμα για την έκδοση του οποίου απαιτούνται τα παρακάτω πρωτότυπα 
έγγραφα και παραστατικά: 





 

45 

 

Τιμολόγηση: Ο ανάδοχος υποχρεούται μετά το πέρας του μήνα που προσέφερε υπηρεσίες 
συντήρησης ανελκυστήρων στο Νοσοκομείο να προβαίνει στην έκδοση του αντίστοιχου 
παραστατικού/τιμολογίου. 
Η πληρωμή του μηνιαίου συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των 
παρακάτω νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις 
του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν 
ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, 
όπου κατ’ ελάχιστον είναι:  
1. Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου 
του συμβατικού αντικείμενου σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν. 4412/2016. 
2. Τιμολόγιο του αναδόχου.  
3. Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.  
Τα τιμολόγια του αναδόχου θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από τα δελτία ελέγχου, 
συντήρησης και επισκευής, σύμφωνα με το άρθρο 3.12 του Παραρτήματος Ι της παρούσας 
Διακήρυξης, αλλά και από τις δύο δεκαπενθήμερες εκθέσεις του άρθρου 6.6 του άνω 
Παραρτήματος Ι.  
Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών 
διενέξεων. Επίσης, δεν προσμετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται 
σε υπαιτιότητα του αναδόχου (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών, 
παραλαβή των υπηρεσιών με έκπτωση λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές 
κ.λπ.). 
Σημειώνεται ότι ως χρόνος έναρξης της προθεσμίας εξόφλησης του/των τιμολογίου/ων του 
αναδόχου οικονομικού φορέα ορίζεται κάθε φορά η επομένη εργάσιμη ημέρα από την 
προσήκουσα υποβολή και του τελευταίου δικαιολογητικού πληρωμής. 
Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού 
στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται 
με τις ακόλουθες κρατήσεις: 
α) Κράτηση 0,1% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής και κρατήσεων της 
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της ΕΑΔΗΣΥ (άρθρο 7 παρ. 3 του 
ν. 4912/2022) 
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, 
της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε 
κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής 
Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 
του ν. 4412/2016 
γ) 2% υπέρ Ψυχικής Υγείας σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3580/2007 
δ) 8% παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.2198/94 επί του 
καθαρού ποσού προ ΦΠΑ αφαιρουμένων των κρατήσεων. Η εν λόγω παρακράτηση δεν 
συμπεριλαμβάνεται σε και δεν επιβαρύνει την οικονομική προσφορά του αναδόχου. 
Οι υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεις προ ΦΠΑ υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό 
τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 
Σε περίπτωση μεταβολής των ως άνω κρατήσεων, ο ανάδοχος επιβαρύνεται με τις εκάστοτε 
ισχύουσες κατά το χρόνο πληρωμής κρατήσεις και κατά προβλεπόμενα ποσοστά αυτών. 
 
5.2  Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις  
5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται 
υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν:  
α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης 
β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη 
σύμβαση ή/και δεν συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι 
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σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου 
εκτέλεσης της σύμβασης, 
γ) εφόσον δεν παράσχει τις υπηρεσίες ή δεν υποβάλει τα παραδοτέα ή δεν προβεί στην 
αντικατάστασή τους μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, 
σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 217 περί διάρκειας σύμβασης παροχής 
υπηρεσίας, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου και  
δ) σε κάθε έτερη περίπτωση που προβλέπεται από την παρούσα Διακήρυξη. 
Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από τη σύμβαση κατά την ως 
άνω περίπτωση (γ), η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία 
μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4412/2016  και περιλαμβάνει συγκεκριμένη 
περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να 
συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της 
ανωτέρω όχλησης. Αν η προθεσμία, που τεθεί με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο 
ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών 
από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης. 
Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα 
εκτέλεσης της σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου της 
Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή 
εξηγήσεων, αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις: 
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης και 
β) προσωρινός αποκλεισμός του από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών 
των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016, κατά τα ειδικότερα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 74, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες 
συμβάσεις.  
5.2.2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της 
διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, 
επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας 
αρχής. 
5.2.3. Ποινικές ρήτρες δύναται να επιβάλλονται και για πλημμελή εκτέλεση των όρων της 
σύμβασης. 
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης (χωρίς την προαίρεση) επιβάλλεται 
ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν 
εκπρόθεσμα, 
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της 
σύμβασης (χωρίς την προαίρεση) επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της 
συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις 
επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να 
ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που 
αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια 
και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης 
έχει εκτελεστεί πλήρως. 
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει 
τον ανάδοχο έκπτωτο.  
Πέραν των άνω ισχύουν και εφαρμόζονται παραλλήλως και οι ποινές του άρθρου 12 του 
Παραρτήματος Ι της παρούσας Διακήρυξης. 
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Η επιβολή από το Νοσοκομείο των ποινικών ρητρών, των προστίμων και των ποινών που 
αναφέρονται ανωτέρω είναι δυνατή ανεξαρτήτως από την τυχόν οικειοθελή εκ μέρους του 
αναδόχου απομείωση του συμβατικού τιμήματος για τις ανωτέρω αιτίες. 
Το ποσό των ποινικών ρητρών ή/και προστίμων αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την 
αμοιβή του αναδόχου.  
1. Σε περίπτωση συστηματικής απουσίας προσωπικού και μη τήρησης του προβλεπόμενου 
προγράμματος, το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης και κήρυξης 
του αναδόχου έκπτωτου χωρίς καμία αποζημίωσή του. 
2. Εάν ο ανάδοχος διακόψει άκαιρα και χωρίς τη συναίνεση του Νοσοκομείου την παροχή 
υπηρεσιών πριν από την ημερομηνία λήξεως του χρόνου σύμβασης, το Διοικητικό Συμβούλιο 
του Νοσοκομείου έχει δικαίωμα να τον κηρύξει έκπτωτο και να του επιβάλει όλες τις 
προβλεπόμενες από τον Ν. 4412/2016 κυρώσεις. 
 
5.3.  Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων 
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει 
των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.2. (Διάρκεια 
σύμβασης), 6.4. (Απόρριψη παραδοτέων – αντικατάσταση), καθώς και κατ΄ εφαρμογή των 
συμβατικών όρων, να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του 
φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την 
ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη 
άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής 
αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του 
προβλεπόμενου στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 
221 του ν. 4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, 
άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η 
άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που 
επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το 
αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα 
προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 
 
5.4.  Δικαστική επίλυση διαφορών 
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που 
συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή 
αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, 
κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν 
από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση 
της ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 4412/2016 και την 
παράγραφο 5.3 της παρούσας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αν 
ο ανάδοχος της σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από 
όλα τα μέλη της. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον 
ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή 
τροποποίησης διοικητικής πράξης ή παράλειψης. 
 
6.  ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 6.1  Παρακολούθηση της σύμβασης 
6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί 
από ειδική επιτροπή (Επιτροπή παρακολούθησης εκτέλεσης της σύμβασης) που θα ορισθεί 
από την αναθέτουσα αρχή και θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο της 
Αναθέτουσας Αρχής, για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων 
των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη 
των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που 
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αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό 
τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.  
6.1.2. Η Επιτροπή Παρακολούθησης της εκτέλεσης της σύμβασης α) είτε εισηγείται την 
παραλαβή των υπηρεσιών, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης, β) είτε 
εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών 
ή παραδοτέων, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4, γ) είτε εισηγείται την επιβολή 
ποινικών ρητρών ή/και προστίμων, δ) είτε εισηγείται συνδυασμό των ανωτέρω β’ και γ’. Τα 
ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές. 
6.1.3. Αν η επιτροπή παρακολούθησης κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν 
ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής 
παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της 
σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα 
των παρεχόμενων υπηρεσιών και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις 
σχετικές ανάγκες. 
6.1.4. Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα:  
α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με 
αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η 
παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων, με έκπτωση επί της 
συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες 
παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παρακολούθησης 
υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών της 
σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στην απόφαση.  
β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του 
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες, με την 
επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 220 του Ν. 4412/2016. 
6.1.5. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την 
ημερομηνία υποβολής του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί 
πρωτόκολλο παραλαβής της παραγράφου 2 ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της 
παραγράφου 3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 
6.1.6. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του 
αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή 
που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, στην οποία δεν 
μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου 6.3.1. Η 
παραπάνω επιτροπή προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από 
την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 
δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων 
και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική 
επιτροπή, δεν λαμβάνεται υπόψη. 
6.1.7. Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών τηρούνται τα 
προβλεπόμενα στο Παράρτημα Ι της παρούσας Διακήρυξης αρχεία/ειδικό βιβλιάριο 
συντήρησης, παρουσιολόγια, ημερολόγια κλπ, σύμφωνα με τον όρο 4.5 του Παραρτήματος Ι 
της παρούσας Διακήρυξης. 
6.1.8. Οποιαδήποτε αντικατάσταση προσωπικού του αναδόχου κατά τα οριζόμενα στο 
άρθρο 4 του Παραρτήματος Ι της παρούσας Διακήρυξης θα πρέπει να ανακοινώνεται έγκαιρα 
στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου (κατ’ ελάχιστον πριν την έναρξη του 
προβλεπόμενου χρόνου προσέλευσης) και να τυγχάνει της προηγούμενης έγκρισής της.  
6.1.9. Σε περίπτωση μη εύρεσης ή μη ανταπόκρισης ή αρνήσεως ή καθυστερημένης άφιξης 
του αναδόχου σε κλήση για βλάβη/έκτακτη ανάγκη, η Αναθέτουσα αρχή δικαιούται να 
αναθέσει σε τρίτους την αποκατάσταση της βλάβης, άνευ ιδιαίτερης ειδοποίησης του 
αναδόχου, εκπίπτοντας τη σχετική δαπάνη από τη μηνιαία συμβατική αμοιβή του. 
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Συγχρόνως, η μη εύρεση, η μη ανταπόκριση, η άρνηση ή η καθυστερημένη άφιξη του 
αναδόχου σε κλήση για βλάβη/έκτακτη ανάγκη δύναται να θεωρείται ουσιώδης παράβαση 
της σύμβασης μεταξύ του αναδόχου και της αναθέτουσας αρχής επισείουσα την έκπτωση 
αυτού. 
 
6.2.  Διάρκεια της σύμβασης. 
6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) έτη με δυνατότητα προαίρεσης ενός (1) 
έτους ακόμη, με ημερομηνία έναρξης της την επομένη από την υπογραφή της.  
Σε περίπτωση εξάντλησης του κατακυρωθέντος συμβατικού ποσού πριν την λήξη της ετήσιας 
υπογεγραμμένης σύμβασης και εφόσον δεν ενεργοποιηθεί το δικαίωμα προαίρεσης, αυτή 
(σύμβαση) παύει να ισχύει αυτοδικαίως και αζημίως για το Νοσοκομείο. 
6.2.2. Ανεξαρτήτως του δικαιώματος προαίρεσης, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί 
να παρατείνεται μετά από  αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% 
αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του  αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της 
διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε 
υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί 
εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς 
να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος 
κηρύσσεται έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά 
τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που 
χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 
4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας. 
6.2.3. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα, αναλόγως των αναγκών της, να λύσει 
μονομερώς τη σύμβαση κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της αζημίως για την ίδια και άνευ 
οιουδήποτε δικαιώματος του αναδόχου για αποζημίωση. 
 
6.3.   Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. 
6.3.1 Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται από Επιτροπή Παραλαβής που 
συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016. 
6.3.2 Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και εκπρόσωπος του αναδόχου. 
 
6.4   Απόρριψη υπηρεσιών – Αντικατάσταση 
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών με 
έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών αυτών με άλλες, που να είναι σύμφωνες με τους 
όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η 
αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία 
που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής 
διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 
218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης 
παράδοσης. 
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία 
που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και 
υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 
 
6.5  Αναπροσαρμογή τιμής. 
Ως προς την αναπροσαρμογή της συμβατικής τιμής, η οποία δεν είναι επιτρεπτή, ισχύουν 
όσα προβλέπονται στην παράγραφο 1.3 της παρούσας Διακήρυξης επί του συγκεκριμένου 
ζητήματος. 
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6.6 Αστική & Ποινική Ευθύνη 
Ο ανάδοχος ευθύνεται αστικά και ποινικά για κάθε ζημία που ήθελε προκληθεί στην 
Αναθέτουσα Αρχή από αμέλεια, σφάλμα ή παράλειψή του στο πλαίσιο υλοποίησης του 
συμβατικού αντικειμένου. 
 

Θεωρήθηκε για την ακρίβεια 
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας 
 
 
Ημερομηνία :  

   

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ -ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.Δ.Δ. 

 
1. ΓΕΝΙΚΑ 
Η παρούσα περιγραφή, αφορά στην συντήρηση του συνόλου των Ανελκυστήρων του Γ.Ν.Α. 
«Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.Δ.Δ., που περιλαμβάνει τους ανελκυστήρες του 
κτιριακού συγκροτήματος του ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ, του κτιρίου της ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗΣ και του κτιρίου 
της ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ 3, που αριθμούν συνολικά σε 43 (σαράντα τρεις) ανελκυστήρες και 2 (δύο) 
αναβατόρια ΑΜΕΑ. 
Στην συντήρηση περιλαμβάνεται, η προβλεπόμενη από τον νόμο συντήρηση, η προληπτική 
και κατασταλτική συντήρηση, η επισκευή, η άρση βλαβών, η αποκατάσταση λειτουργίας και 
κάθε άλλη απαιτούμενη ενέργεια για την ορθή και ασφαλή λειτουργία των ανελκυστήρων, 
σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών τους και την σχετική νομοθεσία. 
Οι ανωτέρω περιγραφόμενες ενέργειες συντήρησης, πλην της προληπτικής και 
κατασταλτικής συντήρησης, παρέχονται καθ' όλο το εικοσιτετράωρο, για όλες τις ημέρες της 
εβδομάδας, για όλο τον χρόνο (24x7), με μηδενικό χρόνο ανταπόκρισης του συντηρητή. 
 
2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
Το αντικείμενο συντήρησης της παρούσας, είναι η συντήρηση των κατωτέρω ανελκυστήρων:

 
ΚΤΙΡΙΟ ΑΧΕΠΑ 12 ανελκυστήρες  

ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΤΕΡΑ 9 ανελκυστήρες 

ΠΑΛΙΑ ΚΤΙΡΙΟ 4 ανελκυστήρες + 2 αναβατόρια ΑΜΕΑ 

ΚΤΙΡΙΟ ΟΙΚΟΣ ΑΔΕΛΦΩΝ 1 ανελκυστήρες 

ΚΤΙΡΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 4 ανελκυστήρες 

ΚΤΙΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 8 ανελκυστήρες 

ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗΣ 4 ανελκυστήρες 

ΚΤΙΡΙΟ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ 3 1 ανελκυστήρες 

ΣΥΝΟΛΟ 45 (43 ανελκυστήρες + 2 αναβατόρια ΑΜΕΑ) 

 
Αναλυτική περιγραφή των ανελκυστήρων, δίνεται εν συνεχεία μετά το πέρας του παρόντος 
Παραρτήματος. 
 
3. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
3.1. Ο ανάδοχος συντηρητής υποχρεούται σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης να προβαίνει 
στις εργασίες προληπτικής συντήρησης των ανελκυστήρων, σύμφωνα με τη Κ.Υ.Α. 
ΦΑ.2/29362/1957/05, ΦΕΚ 2604/Β/22-12-2008 και την ισχύουσα σχετική νομοθεσία, τις 
οδηγίες και υποδείξεις των κατασκευαστών των ανελκυστήρων και το πρόγραμμα 
συντήρησης της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας. 
3.2. Οι εργασίες συντήρησης θα εκτελούνται από ειδικευμένα συνεργεία του ανάδοχου 
συντηρητή, που θα αποτελούνται τουλάχιστον από δύο άτομα, ένα με άδεια ηλεκτρολόγου 
Δ' ειδικότητας και ένα βοηθό με άδεια τεχνίτη Δ' ειδικότητας και θα προβαίνει στις παρακάτω 
εργασίες. Πέραν των προβλεπομένων εργασιών ελέγχου και συντήρησης που προβλέπονται 
από την σχετική νομοθεσία, θα εκτελούνται και οι ακόλουθες εργασίες. 
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3.2.1. Λεπτομερής επιθεώρηση και έλεγχος όλων των τεχνικών διατάξεων των ανελκυστήρων 
(οπτικός και ακουστικός έλεγχος της κατάστασης και λειτουργίας των βαρούλκων και 
ωστήρων, κλείθρων θαλαμίσκου, συρματόσχοινων κ.τ.λ.), ιδιαίτερα δε των διατάξεων 
ασφαλείας και εν γένει κάθε εξαρτήματος ανήκοντος στην εγκατάσταση καθενός από τους 
παραπάνω ανελκυστήρες. 
3.2.2. Γενική λεπτομερή συντήρηση, καθαρισμός χώρων και μηχανημάτων, λίπανση, καθώς 
και άμεση άρση κάθε διαπιστούμενης βλάβης και αποκατάσταση των διαπιστουμένων 
δυσλειτουργιών, φθορών και ελλείψεων, για την ασφαλή και κανονική λειτουργία των 
ανελκυστήρων. 
3.2.3. Μια φορά το χρόνο, βάσει προγράμματος εγκεκριμένου από την Διεύθυνση Τεχνικής 
Υπηρεσίας, θα εκτελείται δοκιμή καλής λειτουργίας του συστήματος της ασφαλιστικής πέδης 
(αρπάγης) όλων ανεξαιρέτως των ανελκυστήρων (ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ-
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ 3). Τα αποτελέσματα της δοκιμής θα καταγράφονται στα αντίστοιχα βιβλία 
συντήρησης των ανελκυστήρων καθώς και σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα (στο εξής το 
σύνολο των έντυπων και ηλεκτρονικών καταγραφών θα ονομάζονται αρχεία συντήρησης), 
εφόσον είναι διαθέσιμη από την Τεχνική Υπηρεσία. Η μη εκτέλεση της συγκεκριμένης 
εργασίας θα επιφέρει ποινή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα. 
3.2.4. Ο συντηρητής μεριμνά και ειδοποιεί το Νοσοκομείο για τους απαιτούμενους ελέγχους 
των ανελκυστήρων από Φορέα Πιστοποίησης όπως ορίζει το ΦΕΚ 2604/Β/22-12-2008. 
3.3. Ειδικότερα, κατά την εκτέλεση της προληπτικής συντήρησης θα πρέπει, πέραν των 
άλλων: 
1.  Να εξετάζονται τα τοιχώματα του φρέατος, της οροφής και του πυθμένα του. 
2.  Να επιθεωρείται ο ισοζυγισμός των ευθυντηρίων ράβδων. 
3. Να επιθεωρείται το εύκαμπτο καλώδιο και το κουτί σύνδεσης (κλέμενς). 
4.  Να επιθεωρούνται και να καθαρίζονται οι διακόπτες ασφαλείας και 
περιμανδάλωσης μέσα στο φρέαρ. 
5.   Να επιθεωρείται η συσκευή αρπάγης και η λειτουργία του διακόπτη της. 
6.   Να εξετάζεται η λειτουργία των διακοπτών τέρματος διαδρομής, κινητού δαπέδου 
θαλαμίσκου και ψευδοδαπέδου. 
7.   Να εξετάζονται τα σημεία πρόσδεσης των συρματόσχοινων πάνω στο θαλαμίσκο και 
στο αντίβαρο. 
8.   Να εξετάζεται η κατάσταση των συρματόσχοινων, σε όλο το μήκος σε μηχανική 
καταπόνηση ή άλλη φθορά. 
9.   Να λιπαίνονται όλα τα κινούμενα εξαρτήματα του ανελκυστήρα. 
10. Να εξετάζεται η καλή λειτουργία του κουδουνιού κινδύνου. 
11. Να εξετάζεται η κατάσταση των φερμουϊτ της πέδης και τα πέδιλα των ευθυντηρίων 
ράβδων. 
12. Να γεμίζεται με λάδι το κιβώτιο ατέρμονος. 
13. Να ωμομετρώνται όλα τα κυκλώματα για εξακρίβωση τυχόν διαρροής. 
14. Να εξετάζονται οι επαφές των ηλεκτρονόμων ορόφων και των ηλεκτρονόμων ανόδου
-καθόδου. 
15. Να εξετάζεται η ολίσθηση των συρματόσχοινων πάνω στην τροχαλία τριβής και του 
ρυθμιστή ταχύτητας. 
16. Να εξετάζεται η λειτουργία των ηλεκτρονόμων παρουσίας τάσης έναντι γης σε 
μεταλλικά μέρη (ρελέ διαφυγής). 
17. Να εξετάζεται η καλή κατάσταση των ασφαλειών (για τυχόν βραχυκύκλωση με 
σύρματα). 
18. Να εξετάζεται ο φωτισμός του θαλαμίσκου, του μηχανοστασίου, του 
τροχαλιοστασίου και του φρέατος. 
19. Να ελέγχονται και να καθαρίζονται τα φρεάτια από χαρτιά και λοιπά αντικείμενα. 
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20. Να ελέγχονται τα φρεάτια για τυχόν ύπαρξη υδάτων, λαδιών και λοιπών εύφλεκτων 
υγρών. 
Η χρονική διάρκεια της προβλεπόμενης συντήρησης για κάθε Ανελκυστήρα πρέπει να είναι 
τουλάχιστον ενενήντα λεπτά. 
Όλες οι μετρήσεις θα γίνονται με διακριβωμένα όργανα και όλα τα αποτελέσματα των 
μετρήσεων, θα καταγράφονται στα αρχεία συντήρησης των ανελκυστήρων. Σε περίπτωση 
διάγνωσης προβλημάτων σε οποιονδήποτε από τους προαναφερθέντες ελέγχους θα 
καταγράφονται οι διεξαχθείσες ενέργειες επιδιόρθωσης ή οι προγραμματισμένες ενέργειες 
για την αποκατάσταση του προβλήματος καθώς και η εκτιμώμενη ημερομηνία 
αποκατάστασης. 
3.4. Στις εργασίες συντήρησης των ανελκυστήρων περιλαμβάνονται ως συμβατικά, χωρίς 
επιπλέον αμοιβή του αναδόχου συντηρητή και τα εξής: 
1. ασφάλιση κάθε ανελκυστήρα σε εξειδικευμένη στο αντικείμενο της σύμβασης 
ασφαλιστική εταιρεία. 
2. αμοιβή τεχνιτών-μεταφορικά. 
3. Υλικά λίπανσης και καθαρισμού. 
4. έκτακτη μετάβαση σε περίπτωση βλάβης. 
5. αντικατάσταση ή επισκευή (υλικό και εργασία): α) του περιοριστή ταχύτητας και β) 
του κάτω μέρους περιοριστή ταχύτητας. 
6. αντικατάσταση (υλικό και εργασία): α) εξαρτημάτων ολισθητήρων (πλαισίου 
θαλάμου & πλαισίου αντιβάρων), β) κομβίων & κομβιοδόχων εντός και εκτός θαλάμου, γ) 
ενδεικτικών λυχνιών/ display κίνησης, (βέλη ανόδου-καθόδου και αριθμοί ορόφων), εντός 
και εκτός θαλάμου, δ) φωτιστικών λαμπτήρων & φωτιστικών σωμάτων θαλάμου, ε) 
κλειδαριών θυρών, στ) επαφών θυρών, ζ) ωθητήρων θυρών, η) ελατηρίων θυρών, θ) τζαμιών 
θυρών, ι) εξαρτημάτων αυτομάτων θυρών ορόφων και θαλάμου, κ) ελαστικών δαπέδων, κα) 
εξαρτημάτων πίνακα αυτοματισμού (ρελέ, μεταγωγής, μετασχηματιστές κλπ), κβ) 
ηλεκτρομαγνήτη, κγ) εξαρτημάτων θαλάμου (ρεβιζιόν, κοντάκτ, ασφαλείας, κουδούνι κλπ), 
κδ) εξαρτημάτων ισοστάθμισης στον οροφοδιαλογέα, κε) ενημερωτικές πινακίδες εντός και 
εκτός θαλάμων (επιτρεπόμενο πλήθος ή βάροςατόμων, χρήσης ανελκυστήρος κλπ.) 
Τα ως άνω περιγραφόμενα (υλικό και εργασία), είναι συμβατικά και βαρύνουν τον ανάδοχο 
και αφορούν σε φυσιολογικές φθορές, ελαττωματικά εξαρτήματα και δυσλειτουργίες και όχι 
σε περιπτώσεις κακής χρήσης ή βανδαλισμού. 
Στις περιπτώσεις κακής χρήσης ή βανδαλισμού, το κόστος (υλικό και εργασία) βαρύνει το 
Νοσοκομείο. Ο χαρακτηρισμός «κακή χρήση» ή «βανδαλισμός», θα βεβαιώνεται από την 
Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας και η επισκευή θα γίνεται βάσει του τιμοκαταλόγου υλικών 
του Παραρτήματος ΙΙ. 
3.5. Οποιοδήποτε υλικό δεν περιγράφεται στην παράγραφο 3.4, δεν περιλαμβάνεται στην 
σύμβαση και ως εξωσυμβατικό βαρύνει το Νοσοκομείο και η προμήθειά τους θα γίνεται 
βάσει του τιμοκαταλόγου υλικών του Παραρτήματος ΙΙ. 
3.6. Το κόστος (υλικό και εργασία) του τιμοκαταλόγου του Παραρτήματος ΙΙ θα παραμένει 
αμετάβλητο για όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης και βάσει αυτού θα γίνεται η 
απαιτούμενη προμήθεια και αντικατάσταση των υλικών περιλαμβανομένης της εργασίας. 
3.7. Για υλικά και εργασία που δεν περιλαμβάνονται στον τιμοκατάλογο υλικών του 
Παραρτήματος ΙΙ ο ανάδοχος συντηρητής θα υποβάλει στην Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας 
οικονομική προσφορά, με αναλυτική περιγραφή και κοστολόγηση των απαιτούμενων υλικών 
και της εργασίας (περιγραφή υλικών, κωδικός και σειριακός αριθμός υλικών όπου υπάρχουν, 
χαρακτηρισμός καινούργιου ή μεταχειρισμένου ή επισκευασμένου ή ιδιοκατασκευή κατά 
περίπτωση, κοστολόγηση κάθε είδους εργασίας κλπ). 
3.8. Μετά από κάθε έλεγχο θα παίρνονται τα κατάλληλα μέτρα για άρση τυχόν φθορών, 
ελλείψεων ή ζημιών που διαπιστώθηκαν, αφού διακοπεί η λειτουργία του ανελκυστήρα 
μέχρι να τακτοποιηθούν όσες απ' αυτές κρίνονται επικίνδυνες και αφού τοποθετηθεί 
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πινακίδα σε όλες τις πόρτες που θα αναγράφει: ΠΡΟΣΟΧΗ Ο ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ 
ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. 
3.9. Το πρόγραμμα συντήρησης, κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης, θα 
καταρτίζεται από τον συντηρητή και θα εγκρίνεται από την Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας 
για εφαρμογή. Το πρόγραμμα συντήρησης θα προσδιορίζεται από Δευτέρα έως Παρασκευή 
περιλαμβανομένων επίσημων αργιών και κατά τις ώρες από 07:30 — 19:30 και το συνεργείο 
του συντηρητή θα βρίσκεται στον τόπο του έργου στην ώρα του άνευ άλλης ειδοποίησης. 
3.10. Η Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας δύναται για λόγους εύρυθμης λειτουργίας του 
Νοσοκομείου, να προσδιορίσει σε ορισμένους ανελκυστήρες και πάντως όχι περισσότερο 
από 20% του συνόλου των ανελκυστήρων, η συντήρηση να γίνεται σε ημέρες Σαββάτου ή 
Κυριακής και μη εφημερίας και σε χρονικά διαστήματα που μπορεί να είναι πριν τις 07:30 ή 
και μετά τις 19:30, που θα δημιουργούν το ελάχιστο δυνατό πρόβλημα στη λειτουργία του 
Νοσοκομείου, χωρίς επιπλέον αμοιβή για τον ανάδοχο συντηρητή. 
3.11.Δεν επιτρέπεται η αλλαγή ή τροποποίηση του εγκεκριμένου από την Διεύθυνση 
Τεχνικής Υπηρεσίας προγράμματος συντήρησης, από το συντηρητή. χωρίς την προηγούμενη 
έγκριση της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας, άλλως θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα σύμφωνα 
με τα αναφερόμενα στην παρούσα. 
3.12.Όλα τα Δελτία Ελέγχου, Συντήρησης, Επισκευής, τα οποία και θα συνοδεύουν 
υποχρεωτικά τα αντίστοιχα τιμολόγια του ανάδοχου, θα φέρουν υποχρεωτικά, ευκρινώς και 
ευανάγνωστα, τα ονοματεπώνυμα και τις υπογραφές του τεχνικού του συντηρητή και 
τεχνικού του Νοσοκομείου, αλλιώς δεν θα θεωρούνται έγκυρα. 
3.13. Το Νοσοκομείο, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, κατόπιν εισήγησης της ΔιεύθυνσηςΤεχνικής 
Υπηρεσίας, δύναται, εξωσυμβατικώς, να αναθέτει απευθείας στον συντηρητή, την 
προμήθεια υλικών και την εκτέλεση εργασιών, πέραν των αναφερομένων στην Σύμβαση, που 
αφορούν στην ορθή, ασφαλή και σύννομη λειτουργία των ανελκυστήρων, όπως 
εκσυγχρονισμό, αναβάθμιση, τροποποίηση μέρους ή του συνόλου του κάθε ανελκυστήρα, 
προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων επιπρόσθετης ασφάλειας (π.χ. autoparking), 
συστημάτων ειδοποίησης (π.χ. τηλεφωνική ειδοποίηση — ενδοεπικοινωνία), συστημάτων 
ελέγχου κλήσεων (π.χ. κλήση με χρήση μαγνητικών καρτών), συστημάτων ενημέρωσης (π.χ. 
μεγαφωνική εγκατάσταση), υλικών και εξοπλισμού διευκόλυνσης ΑΜΕΑ (π.χ. ηχητική 
αναγγελία στάσης — κομβιοδόχοι με ανάγλυφα πλήκτρα για τυφλούς) κλπ.Σ τις περιπτώσεις 
αυτές, ο συντηρητής θα υποβάλει τεχνική και οικονομική προσφορά, στην οποία, 
απαιτούμενα υλικά και εργασίες, που τυχόν αναφέρονται στον τιμοκατάλογο υλικών της 
Σύμβασης, θα κοστολογούνται βάσει αυτού. 
 
4. ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
4.1. Ο ανάδοχος συντηρητής, λόγω: 
➢ του μεγάλου αριθμού των ανελκυστήρων του Νοσοκομείου,  
➢ της μεγάλης έκτασης του κτιριακού συγκροτήματος του Νοσοκομείου,  
➢ του μεγάλου αριθμού επισκεπτών και προσωπικού που κάνουν χρήση των 
ανελκυστήρων,  
➢ της κρισιμότητα της ασφαλούς λειτουργίας των ανελκυστήρων,  
➢ της αναγκαιότητας άμεσης άρσης βλαβών και αποκατάσταση λειτουργίας των 
ανελκυστήρων για την εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου και την ασφάλεια ασθενών, 
προσωπικού και επισκεπτών,  
➢ της απαίτησης της παραγράφου 1, εκτέλεση εργασιών συντήρησης πλην της 
προληπτικής και κατασταλτικής συντήρησης, επισκευής, άρσης βλαβών και αποκατάστασης 
λειτουργίας, καθ'όλο το 24ωρο όλες τις ημέρες της εβδομάδας, όλο τον χρόνο (24Χ7Χ365), 

➢ της απαίτησης της παραγράφου 1, για μηδενικό χρόνο ανταπόκρισης του συντηρητή, 
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είναι υποχρεωμένος ως συμβατικό, χωρίς επιπλέον αμοιβή, να διαθέτει στο Νοσοκομείο, 
όλο το εικοσιτετράωρο, όλες ανεξαιρέτως τις ημέρες του χρόνου, (περιλαμβανομένων 
Σαββατοκύριακων και επίσημων αργιών) τα κατωτέρω: 

• συνεργείο συντήρησης αποτελούμενο από ένα Ηλεκτρολόγο Δ' Ειδικότητας και ένα 
βοηθό τεχνίτη Δ' Ειδικότητας, για οκτώ ώρες από 07:00 έως 15:00. 

• έναν Ηλεκτρολόγο Δ' Ειδικότητας, για οκτώ ώρες από 15:00 έως 23:00. 

• έναν Ηλεκτρολόγο Δ' Ειδικότητας, για οκτώ ώρες από 23:00 έως 07:00. 
4.2. Οι ανωτέρω τεχνικοί του ανάδοχου συντηρητή: 

➢ Από 07:00 έως 15:00 που θα παρευρίσκονται στο Νοσοκομείο, εκτελούν εργασίες 
συντήρησης (προληπτικής και κατασταλτικής), επισκευής, άρσης βλαβών και 
αποκατάστασης λειτουργίας και απεγκλωβισμούς. 

➢ Από 15:00 έως 23:00 και 23:00 έως 07:00 κατά τα αντίστοιχα οκτάωρα που θα 
παρευρίσκονται στο Νοσοκομείο, εκτελούν εργασίες επισκευής, άρσης βλαβών και 
αποκατάστασης λειτουργίας και απεγκλωβισμούς. 
4.3. Ειδικότερα για τους απεγκλωβισμούς, θα ισχύουν τα εξής: 
• Κατά το ωράριο 07:00 έως 15:00, εκτελούνται από τους δύο τεχνικούς του 
συντηρητή. 
• Κατά τα ωράρια από 15:00 έως 23:00 και από 23:00 έως 07:00, εκτελούνται από τον 
τεχνικό του συντηρητή και ηλεκτρολόγο/ους του Νοσοκομείου που είναι εκπαιδευμένοι να 
εκτελούν απεγκλωβισμούς. 
4.4. Οι τεχνικοί του ανάδοχου, κατά την έναρξη του κάθε ωραρίου απασχόλησής τους στο 
Νοσοκομείο (ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ), επιθεωρούν όλους τους ανελκυστήρες του Νοσοκομείου 
(ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ) και καταγράφουν το αποτέλεσμα της επιθεώρησης στο Βιβλίο Ανελκυστήρα 
ή όπως αλλιώς ορίζεται από την Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας. Στις περιπτώσεις βλαβών 
που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν άμεσα από τους ίδιους, ειδοποιούν τον ανάδοχο 
συντηρητή και καταγράφουν την ειδοποίηση, κατά τα οριζόμενα. 
4.5. Οι ως άνω τεχνικοί του ανάδοχου συντηρητή, εγκαθίστανται σε χώρο που θα τους 
παραχωρηθεί από την Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας, διαθέτουν όλα τα δικά τους 
απαιτούμενα εργαλεία και συσκευές, για την εκτέλεση των ανωτέρω περιγραφομένων 
εργασιών, συμπληρώνουν καθημερινά τα αρχεία συντήρησης ανελκυστήρων, 
καταγράφοντας όλες τις βλάβες και τις εργασίες που εκτελούν και δηλώνουν την παρουσία 
τους με τον τρόπο που θα ορίζεται από την Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας. 
 
5. ΑΡΣΗ ΒΛΑΒΩΝ 
5.1. Ο συντηρητής υποχρεούται καθ' όλες τις ημέρες της εβδομάδος και για οποιαδήποτε 
ώρα του 24ώρου να μεριμνά και να προβαίνει στην άρση οποιασδήποτε βλάβης προκύψει 
στους ανελκυστήρες. 
5.2.Η μετάβαση του συνεργείου για άρση βλάβης, εφόσον αυτή δεν μπορεί να 
αντιμετωπιστεί μόνο από τον/τους τεχνικό/κούς που θα παρίστανται σε 24ωρη καθημερινή 
βάση στο Νοσοκομείο, πρέπει να γίνεται μέσα σε χρόνο 60 λεπτών της ώρας, από την 
ειδοποίησή του. Ο χρόνος αποκατάστασης μιας βλάβης θα πρέπει να είναι ο ελάχιστος 
δυνατός και ο συντηρητής πρέπει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, για την 
επαναλειτουργία τον ανελκυστήρα. 
5.3. Η Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας θα προσμετρά το χρόνο ακινητοποίησης λόγω βλάβης 
στους ανελκυστήρες, και γι' αυτό η αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην αποκατάσταση 
βλαβών θα επιβαρύνει αρνητικά το συντηρητή, ο οποίος θα καλείται εγγράφως να 
αιτιολογήσει, εντός τριών ημερών από την ακινητοποίηση του ανελκυστήρα, το λόγο της 
καθυστέρησης. 
5.4. Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω και αν η Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας δεν 
κρίνει βάσιμους τους λόγους αυτούς έχει το δικαίωμα να προβαίνει σε επιβολή ποινικής 
ρήτρας, το ύψος της οποίας θα εξαρτάται από το συνολικό χρόνο ακινητοποίησης του 
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ανελκυστήρα αλλά και την αναγκαιότητα αδιάλειπτης λειτουργίας η οποία προκύπτει από 
την θέση και χρήση του ανελκυστήρα (Χειρουργεία - ΜΕΘ κλπ), όπως ισχύει και στην 
περίπτωση καθυστέρησης προς αποκατάσταση βλάβης που αναφέρεται στο σχετικό άρθρο 
της παρούσας. 
5.5. Η γνωστοποίηση της βλάβης στο συντηρητή θα γίνεται τηλεφωνικά (φωνητική κλήση ή 
sms) ή με E-mail, που θα αποστέλλει η Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας ή αρμόδιος προς τούτο 
υπάλληλος, στον αριθμό ή στο E-mail που θα της έχει γνωστοποιήσει επίσημα. Το συνεργείο 
συντήρησης οφείλει, μόλις φθάσει στον τόπο του έργου να ενημερώσει απαραίτητα την 
αρμόδια Υπηρεσία του Νοσοκομείου για την ώρα άφιξης του και να συνεργάζεται με τον 
ηλεκτρολόγο ή τον υπεύθυνο του κτιρίου για το είδος και τη φύση της βλάβης. 
5.6. Επίσης υποχρεούται να ενημερώσει την αρμόδια Υπηρεσία του Νοσοκομείου για το 
είδος και την αποκατάσταση της βλάβης. Τα παραπάνω θα επιβεβαιώνονται εγγράφως με 
την αποστολή E-mail με πλήρη αιτιολόγηση, το αργότερο μέσα στην ίδια ημέρα που 
αναγγέλθηκε η βλάβη.Η παράλειψη της αναφερόμενης ενημέρωσης νοείται ως χρόνος 
καθυστέρησης άφιξης στον τόπο του έργου και ως τέτοια επιβαρύνεται με τα προβλεπόμενα 
στο άρθρο των ποινικών ρητρών. 
5.7. Ο συντηρητής υποχρεούται όλο το 24ωρο για όλες τις ημέρες της εβδομάδας (24Χ7) να 
διαθέτει την κατάλληλη υποδομή για να δέχεται τα μηνύματα βλαβών και να προβαίνει 
άμεσα στην αποκατάστασή τους, όλο το εικοσιτετράωρο. 
5.8.Η Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας, αν διαπιστώσει ότι δεν υπάρχει η ανωτέρω υποδομή, 
ή αν ενώ υπάρχει, παρουσιάζονται προσκόμματα ή αδυναμία επικοινωνίας για αποστολή 
μηνυμάτων που οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, τότε έχει το δικαίωμα, χωρίς 
καμία προειδοποίηση να εισηγηθεί την καταγγελία της σύμβασης προς το Διοικητικό 
Συμβούλιο. 
 
6. ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 
6.1. Σε κάθε τακτική συντήρηση των Ανελκυστήρων και μάλιστα πριν από την έναρξη αυτής, 
ο επικεφαλής του συνεργείου του συντηρητή υποχρεούται να ειδοποιεί τον από το 
Νοσοκομείο ορισθέντα υπάλληλο για την παρακολούθηση της συντήρησης. 
6.2. Σε κάθε ανελκυστήρα θα τηρείται το ειδικό βιβλιάριο συντήρησης θεωρημένο από το 
φορέα ελέγχου και από την αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης στο οποίοθα 
σημειώνεται η εκτέλεση της συντήρησης και θα υπογράφεται από τον τεχνίτη συντηρητή και 
από τον αρμόδιο υπάλληλο του Νοσοκομείου. 
6.3. Οι εργασίες συντήρησης που θα εκτελούνται για κάθε ανελκυστήρα, θα είναι σύμφωνες 
με την ισχύουσα νομοθεσία, με τις οδηγίες του οίκου κατασκευής των ανελκυστήρων, καθώς 
και με τις οδηγίες της επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 
6.4. Ομοίως στην τριμηνιαία επιθεώρηση των ανελκυστήρων ο συντηρητής ή ο επικεφαλής 
του συνεργείου, υποχρεούται να ειδοποιεί τον από το Νοσοκομείο ορισθέντα υπάλληλο ή 
τεχνικό για την παρακολούθηση της επιθεώρησης και να ενημερώνει στην αντίστοιχη θέση 
το βιβλίο συντήρησης. 
6.5. Σε περιπτώσεις βλαβών που έχουν σαν συνέπεια την ακινητοποίηση ανελκυστήρα η 
λειτουργία του οποίου είναι κρίσιμη για την εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου και την 
ασφάλεια των ασθενών (Χειρουργεία, Μ.Ε.Θ., κλπ), με εντολή της Διεύθυνσης Τεχνικής 
Υπηρεσίας, ο ανάδοχος συντηρητής προβαίνει στην άμεση αποκατάσταση λειτουργίας του 
ανελκυστήρα και ακολούθως ολοκληρώνονται οι απαιτούμενες ενέργειες εγκρίσεων με τις 
διαδικασίες του επείγοντος. 
6.6. Δύο φορές τον μήνα (κάθε δεκαπενθήμερο), ο ανάδοχος συντηρητής, θα υποβάλει στην 
Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας, έκθεση με την κατάσταση λειτουργίας όλων των 
ανελκυστήρων (ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗΣ-ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ 3) τις απαιτούμενες ενέργειες 
και τις εκκρεμότητες για την επισκευή τους. Οι δύο δεκαπενθήμερες εκθέσεις, θα 
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συνοδεύουν υποχρεωτικά, μαζί με τα δύο δεκαπενθήμερα δελτία συντήρησης, το αντίστοιχο 
μηνιαίο τιμολόγιο του ανάδοχου συντηρητή. 
 
7. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ 
Ο συντηρητής αναλαμβάνει την υποχρέωση της αποκατάστασης ζημιών που προξενούνται 
με οποιοδήποτε τρόπο από αυτόν ή από συνεργείο του (εργοδηγούς, τεχνίτες, εργάτες κ.τ.λ.) 
στις εγκαταστάσεις των ανελκυστήρων, στα κτίρια και εν γένει σε οποιαδήποτε πράγματα 
του Νοσοκομείου ή τρίτους. 
Τις εν λόγω ζημιές ή βλάβες υποχρεούται ο συντηρητής να αποκαθιστά αμέσως με δικές του 
δαπάνες, άλλως θα εκτελούνται από το Νοσοκομείο το οποίο θα παρακρατά την αντίστοιχη 
αξία από το μηνιαίο τίμημα. 
 
8. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 
8.1. Ο συντηρητής, ανεξάρτητα και επιπλέον των συμβατικών του υποχρεώσεων, 
υποχρεούται σε όλη τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης, να εφαρμόζει και να τηρεί 
επακριβώς όλες τις διατάξεις των Νόμων, Διαταγμάτων, Υπουργικών Αποφάσεων, 
Κανονισμών κ.τ.λ., ως και τις διατάξεις των αστυνομικών και των άλλων αρμοδίων αρχών, 
ιδίως δε αυτών που αναφέρονται στη συντήρηση και ασφαλή λειτουργία των ανελκυστήρων, 
έχοντας αποκλειστικά κάθε ευθύνη για ότι συμβεί, από την τυχόν μη τήρηση τους. 
8.2. Επισημαίνονται ιδιαίτερα οι ευθύνες και υποχρεώσεις του συντηρητή που ορίζονται από 
τις διατάξεις της Υπουργικής απόφασης Φ.9.2/οικ.32803/1308/11.9.1997 (ΦΕΚ 815Β), με την 
οποία προσαρμόστηκε η Ελληνική Νομοθεσία (οδηγία 95/16/ΕΚ του Συμβουλίου της Ε.Ε., 
"για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών-μελών σχετικά με τους ανελκυστήρες"). 
8.3. Η Υπουργική απόφαση Φ.9.2./οικ.3899/253/8.3.2000 (ΦΕΚ 291Β) με τις διορθώσεις της 
εναρμονίζουν τα προαναφερόμενα με το Ελληνικό Δίκαιο και θεσπίζουν διατάξεις που 
αφορούν στην εφαρμογή διαδικασιών και μέτρων για την ασφαλή λειτουργία και την 
συντήρηση των ανελκυστήρων καθώς και των ελέγχων που πρέπει να διενεργούνται για να 
είναι εγγυημένη η ασφάλεια των προσώπων και των αγαθών κατά την λειτουργία και 
συντήρηση των ανελκυστήρων, και γενικότερα όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν 
σήμερα, σύμφωνα με τη Κ.Υ.Α. ΦΑ.2/29362/1957/05 ΦΕΚ 2604/8/22-12-2008. 
8.4. Ειδικότερα ο συντηρητής υποχρεούται και στην έγκαιρη ειδοποίηση των αρμόδιων 
αρχών για την από αυτόν ανάληψη της συντήρησης των ανελκυστήρων την οποία θα 
γνωστοποιήσει και στο Νοσοκομείο, αμέσως μετά την ανάληψη της συντήρησης. 
8.5. Στην περίπτωση αλλαγής / τροποποίησης της υφιστάμενης ισχύουσας νομοθεσίας, κατά 
την διάρκεια ισχύος της σύμβασης, ο ανάδοχος συντηρητής υποχρεούται στην συμμόρφωση 
με τις αλλαγές / τροποποιήσεις τις νομοθεσίας, η δε τυχόν οικονομική επιβάρυνση που θα 
προκύπτει από την εφαρμογή της νέας νομοθεσίας, θα βαρύνει τον ανάδοχο συντηρητή. 
 
9. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
Ο συντηρητής υποχρεούται να ορίσει έναν εκπρόσωπο με τον αντικαταστάτη του, ως 
αρμοδίους, μέσω των οποίων θα γίνονται όλες οι συνεννοήσεις της Υπηρεσίας που θα έχουν 
σχέση με όλα τα θέματα της συντήρησης και γενικότερα κάθε τεχνικής μορφής πληροφορία, 
διευκρίνιση ή οτιδήποτε άλλο ζητηθεί από την πλευρά του Νοσοκομείου. 
Η ανταπόκριση θα είναι άμεση και η ενημέρωση, ουσιαστική άλλως θα επιβάλλονται 
κυρώσεις που θα μπορούν να φθάσουν και σε ποινική ρήτρα όπως αναφέρεται στο σχετικό 
άρθρο. 
 
10. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
Ο συντηρητής, με την αποδοχή της ανάληψης της συντήρησης των παραπάνω ανελκυστήρων 
και της εκτέλεσης του έργου στο οποίο αναφέρεται η παρούσα, λογίζεται ότι προηγουμένως 
εξέτασε επισταμένως τους παραπάνω ανελκυστήρες, τις πάσης φύσεως εγκαταστάσεις και 
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εξαρτήματα αυτών, τα κτίρια που ευρίσκονται και είναι πλήρως εν γνώσει της κατάστασής 
τους. 
 
11. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ - ΜΕΙΩΣΗ Ή ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 
Δεν χωρούν μεταβολές στο φυσικό αντικείμενο της σύμβασης.  
 
12. ΠΟΙΝΕΣ 
12.1. Στην περίπτωση που κληθεί ο συντηρητής για αποκατάσταση βλάβης και καθυστερήσει 
να προσέλθει πλέον της μιας ώρας το Νοσοκομείο δικαιούται να αναθέσει την εργασία σε 
άλλο τεχνικό γραφείο και να παρακρατήσει την καταβληθείσα αμοιβή από την μηνιαία 
αποζημίωση της εταιρείας. Στην παραπάνω περίπτωση το Νοσοκομείο την πρώτη φορά θα 
στείλει έγγραφη ειδοποίηση ζητώντας την συμμόρφωση του συντηρητή και ακολούθως, εάν 
ο συντηρητής δεν συμμορφωθεί, μπορεί να επιβάλει πρόστιμο στην εταιρεία συντήρησης ως 
εξής: 
1. Για την πρώτη παράβαση, μετά την πρώτη ειδοποίηση, πρόστιμο: 
Α.  1 .000,00 ΕΥΡΩ για ανελκυστήρες που η λειτουργία τους δεν χαρακτηρίζεται κρίσιμη 
και 
Β.  1.500,00 ΕΥΡΩ για ανελκυστήρες που η λειτουργία τους χαρακτηρίζεται κρίσιμη 
(χειρουργεία, Μ.Ε.Θ., κλπ.) 
2. Για τη δεύτερη παράβαση, μετά την πρώτη ειδοποίηση, πρόστιμο: 
Α.  2.000,00 ΕΥΡΩ για ανελκυστήρες που η λειτουργία τους δεν χαρακτηρίζεται κρίσιμη 
και 
Β.  3.000,00 ΕΥΡΩ. για ανελκυστήρες που η λειτουργία τους χαρακτηρίζεται κρίσιμη 
(χειρουργεία, Μ.Ε.Θ., κλπ.) 
3. Για την τρίτη παράβαση, μετά την πρώτη ειδοποίηση, έκπτωση του ανάδοχου  
12.2. Τα παραπάνω (παράγραφος 12.1. ) ισχύουν και σε περίπτωση που: 
1. Ακινητοποιείται κάποιος ανελκυστήρας του Νοσοκομείου για χρονικό διάστημα 
μεγαλύτερο της μιας εργάσιμης μέρας και οι γραπτές (εάν δοθούν) εξηγήσεις της εταιρείας 
συντήρησης, για τους λόγους της μη αποκατάστασης της βλάβης και κανονικής 
επαναλειτουργίας αυτού, δεν κριθούν ικανοποιητικές από την Τεχνική Υπηρεσία του 
Νοσοκομείου. 
2. Σε περίπτωση που παρά την αποκατάσταση της βλάβης του ανελκυστήρα και μετά 
την επισκευή του παρουσιάσει την ίδια βλάβη ή βλάβη η οποία οφείλεται σε πλημμελή 
εργασία αποκατάσταση της αρχικής βλάβης άλλες 2 φορές εντός 4 ημερών. 
12.3. Σαν έναρξη της περιόδου ακινησίας ενός ανελκυστήρα θα χρησιμοποιείται η 
διαπίστωση του γεγονότος από την Τεχνική Υπηρεσία. Η παραπάνω διαπίστωση θα 
συνοδεύεται από γραπτή ή τηλεφωνική ενημέρωσή του ανάδοχου συντηρητή και δεν θα 
είναι δυνατό να αμφισβητηθεί. 
12.4. Η ποινή θα εισπράττεται με αφαίρεση του ποσού από το επόμενο τιμολόγιο 
συντήρησης που θα υποβάλει ο συντηρητής. 
12.5. Σε περίπτωση ακινητοποίησης ανελκυστήρα για οποιονδήποτε λόγο άνω των τριών (3) 
εργάσιμων ημερών το Νοσοκομείο θα έχει όλο το δικαίωμα να καλέσει εξωτερικό συνεργείο 
και όλα τα έξοδα (εργασίας και υλικών) θα καταλογίζονται σε βάρος του αναδόχου. 
12.6. Για κάθε παράβαση οποιουδήποτε άρθρου της παρούσας, την πρώτη φορά το 
Νοσοκομείο θα στείλει έγγραφη ειδοποίηση ζητώντας την συμμόρφωση του συντηρητή και 
εάν ο συντηρητής δεν συμμορφωθεί, το Νοσοκομείο μπορεί να επιβάλει στον ανάδοχο 
συντηρητή, πρόστιμο 1.000,00 ΕΥΡΩ για κάθε παράβαση κάθε άρθρου, το οποίο θα είναι 
αθροιστικό για όλες τις παραβάσεις άρθρων. 
12.7. Για κάθε παράβαση ειδικού όρου της παρούσας, την πρώτη φορά το Νοσοκομείο θα 
στείλει έγγραφη ειδοποίηση ζητώντας την συμμόρφωση του συντηρητή και ακολούθως, εάν 
ο συντηρητής δεν συμμορφωθεί, το Νοσοκομείο μπορεί να επιβάλει στον ανάδοχο 
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συντηρητή, πρόστιμο 1.500,00 ΕΥΡΩ για κάθε παράβαση κάθε ειδικού όρου, το οποίο θα 
είναι αθροιστικό για όλες τις παραβάσεις ειδικών όρων. 
12.8. Για την περίπτωση μη εκτέλεσης της δοκιμής καλής λειτουργίας του συστήματος της 
ασφαλιστικής πέδης (αρπάγης) των ανελκυστήρων (παράγραφος 3.2.3.), θα επιβάλλεται 
στον ανάδοχο συντηρητή, πέραν του προστίμου της παραγράφου 12.6., επιπλέον πρόστιμο 
1.000,00 ΕΥΡΩ, για κάθε έναν ανελκυστήρα στον οποίο δεν εκτελέστηκε η συγκεκριμένη 
εργασία. 
 
13. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
13.1. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Πέραν των οριζομένων στη Διακήρυξη, κατά την διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, θα ισχύουν 
και οι κατωτέρω ειδικοί όροι: 
13.1.1. Ο ανάδοχος συντηρητής θα διαθέτει Διπλωματούχο Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο 
Μηχανικό ή Πτυχιούχο Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο Μηχανικό, εφόσον η επαγγελματική του 
άδεια και η κείμενη σχετική νομοθεσία επιτρέπουν την ανάληψη της σχετικής ευθύνης, ο 
οποίος θα έχει την κατά νόμο ευθύνη των εκτελουμένων εργασιών συντήρησης, καθώς και 
του τεχνικού προσωπικού συντήρησης του ανάδοχου συντηρητή. 
13.1.2. Ο ανάδοχος συντηρητής θα διαθέτει Τεχνικό Ασφαλείας, ο οποίος θα είναι κατά νόμο 
υπεύθυνος για θέματα ασφαλείας του τεχνικού προσωπικού του ανάδοχου συντηρητή. 
13.1.3. Ο ανάδοχος συντηρητής υποχρεούται να τηρεί την ισχύουσα νομοθεσία για την 
ασφάλεια και υγιεινή στην εργασία. 
13.1.4. Ο ανάδοχος συντηρητής υποχρεούται να τηρεί την ισχύουσα εργατική νομοθεσία για 
το τεχνικό προσωπικό του. 
13.1.5. Το τεχνικό προσωπικό του ανάδοχου συντηρητή που θα απασχολείται στο 
Νοσοκομείο, θα διαθέτει αποδεδειγμένη πενταετή προϋπηρεσία στην συντήρηση και 
επισκευή ανελκυστήρων, σε δημόσια ή ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα / μονάδες. 
13.1.6. Ο ανάδοχος συντηρητής οφείλει να συμμορφώνεται με τις οδηγίες και υποδείξεις της 
Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας και της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής και να 
προσκομίζει εντός τριών ημερών οποιαδήποτε στοιχεία ζητηθούν σχετικά με την σύμβαση. 
3.1.7. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα, μονομερώς, να μειώσει τον αριθμό των 

συντηρούμενων ανελκυστήρων, για λειτουργικούς ή οποιουσδήποτε άλλους λόγους, με 
αντίστοιχη μείωση του συμβατικού τιμήματος μηνιαίας συντήρησης, σύμφωνα με το 
Παράρτημα ΙΙΙ. 
13.1.8. Ανελκυστήρες οι οποίοι τίθενται εκτός λειτουργίας, πέραν των δεκαπέντε ημερών, 
είτε λόγο βλάβης, είτε λόγω εργασιών αναβάθμισης, εκσυγχρονισμού κλπ, δεν θα 
τιμολογούνται για το χρονικό διάστημα που βρίσκονται εκτός λειτουργίας, σύμφωνα με το 
Παράρτημα ΙΙΙ. 
 
13.2.ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
Πέραν των οριζομένων στη Διακήρυξη, οι Προσφορές των Προμηθευτών, θα πρέπει να 
πληρούν τους, επί ποινή απόρριψης, κατωτέρω ειδικούς όρους: 
13.2.1. Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να επισκεφθούν, υποχρεωτικά, τους χώρους του 
Νοσοκομείου, προκειμένου να λάβουν γνώση των εγκαταστάσεων των ανελκυστήρων, των 
τύπων των ανελκυστήρων και των ιδιαιτεροτήτων του αντικειμένου συντήρησης και θα 
υποβάλουν μαζί με την προσφορά, υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 
1599/1986 (Α' 75), όπως ισχύει, όπου θα δηλώνεται ότι επισκέφθηκαν τους χώρους του 
Νοσοκομείου και έλαβαν γνώση των εγκαταστάσεων των ανελκυστήρων, των τύπων των 
ανελκυστήρων και των ιδιαιτεροτήτων του αντικειμένου συντήρησης. Η εν λόγω Υπεύθυνη 
Δήλωση, θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από Βεβαίωση Επίσκεψης (έντυπο της Διεύθυνσης 
Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου), υπογεγραμμένη από εκπρόσωπο του οικονομικού 
φορέα και από αρμόδιο υπάλληλο της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου  
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13.2.2. Οι οικονομικοί φορείς, θα πρέπει αποδεδειγμένα να διαθέτουν την απαραίτητη 
τεχνογνωσία, εξειδίκευση και εμπειρία για την συντήρηση των συγκεκριμένων οίκων 
κατασκευής ανελκυστήρων. Προς τούτο, στις προσφορές τους, θα πρέπει να 
περιλαμβάνονται, υποχρεωτικά, και επί ποινή απόρριψης της προσφοράς τους και 
αποκλεισμού τους από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης, τα κατωτέρω: 
1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως ισχύει, 
όπου θα δηλώνεται ότι διαθέτει την απαραίτητη δομή και οργάνωση για την εκτέλεση του 
αντικειμένου της Διακήρυξης και της Σύμβασης και ότι έχει αναλάβει κατά τα τελευταία 
πέντε έτη, την συντήρηση των ανελκυστήρων σε τρία δημόσια ή ιδιωτικά νοσηλευτικά 
ιδρύματα / μονάδες, δυναμικότητας κλινών ίσης με το 50% των κλινών του ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ, 
καθένα εκ των οποίων, διαθέτει αριθμό ανελκυστήρων μεγαλύτερο η ίσο του 50% των 
ανελκυστήρων του κτιριακού συγκροτήματος του ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ, οι οποίοι έχουν τεχνικές 
και λειτουργικές δυνατότητες, ίσες ή ανώτερες με αυτών της παρούσας. Τα εν λόγω θα 
επιβεβαιώνονται με την προσκόμιση βεβαίωσης από την Τεχνική Υπηρεσία κάθε 
νοσηλευτικού ιδρύματος / μονάδας όπου θα αναφέρονται, το πλήθος των ανελκυστήρων, η 
χρονική διάρκεια της συντήρησης και η καλή εκτέλεση της συντήρησης.Στην περίπτωση που 
ο προσφέρων έχει συνεργαστεί ή συνεργάζεται με το Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 
ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ», παρέχοντας υπηρεσίες συντήρησης των ανελκυστήρων του Νοσοκομείου, 
θα χορηγείται υποχρεωτικά βεβαίωση από την Τεχνική Υπηρεσία του Γ.Ν.Α. «Ο 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ». 
2. Να προσδιορίζονται σαφώς στην προσφορά κάθε οικονομικού φορέα, τα στοιχεία 
(ονοματεπώνυμο, ειδικότητα, αριθμός αδείας, προϋπηρεσία) του τεχνικών που θα 
απασχολήσει στο Νοσοκομείο. Οι τεχνικοί αυτοί, θα πρέπει να συνδέονται με τον 
προμηθευτή με υπαλληλική σχέση οκτάωρης μισθωτής εργασίας, το οποίο θα αποδεικνύεται 
από καταστάσεις θεωρημένες πρόσφατα από την επιθεώρηση εργασίας και θα πρέπει να 
διαθέτει προϋπηρεσία στην συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων, σε δημόσια ή ιδιωτικά 
νοσηλευτικά ιδρύματα / μονάδες, τουλάχιστο τα τελευταία πέντε έτη η οποία θα 
αποδεικνύεται, με υπεύθυνη δήλωση των Ιδίων, του εργοδότη τους και με επιστολή του 
ιδρύματος/μονάδας που απασχολούνταν. 
3. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως ισχύει, 
όπου θα δηλώνεται ότι διαθέτει την τεχνογνωσία των εργοστασίων κατασκευής των 
ανελκυστήρων όπως αυτοί περιγράφονται στο τέλος του παρόντος Παραρτήματος υπό τον 
«Πίνακα Ανελκυστήρων» για τους μηχανισμούς τους (κινητήριοι μηχανισμοί, αυτοματισμοί, 
κλπ), με ειδική μνεία των έργων συντήρησης ανελκυστήρων που έχουν αναλάβει για κάθε 
από τα παραπάνω εργοστάσια κατασκευής. 
4. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως ισχύει, 
όπου θα δηλώνεται ότι διαθέτει πλήρες απόθεμα κύριων ανταλλακτικών των εργοστασίων 
κατασκευής των ανελκυστήρων όπως περιγράφονται στο τέλος του παρόντος Παραρτήματος 
υπό τον «Πίνακα Ανελκυστήρων», για την τεχνική υποστήριξη των εγκατεστημένων 
ανελκυστήρων. 
5. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως ισχύει, 
όπου θα δηλώνεται ότι έχει ο ίδιος την τεχνική δυνατότητα να αξιοποιήσει τα συστήματα 
διάγνωσης βλαβών των εργοστασίων κατασκευής των ανελκυστήρων όπως περιγράφονται 
στο τέλος του παρόντος Παραρτήματος υπό τον «Πίνακα Ανελκυστήρων» και συγκεκριμένα 
MCSControl της OTIS, ARCAII της ORONA, και των αντιστοίχων συστημάτων των εργοστασίων 
MACPlJAR, KLEEMANN, SCHINDLER, κλπ. 
6. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως ισχύει, 
όπου θα δηλώνεται ότι διαθέτει πλήρως οργανωμένο SERVICE, ώστε η προσέλευση για 
αποκατάσταση βλαβών θα γίνεται εντός μιας ώρας από την ειδοποίησή του, όλες 
ανεξαιρέτως τις ημέρες το χρόνο (περιλαμβανομένων αργιών) και όλο το εικοσιτετράωρο. 
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13.2.3. Οι προμηθευτές θα πρέπει να διαθέτουν τις απαραίτητες πιστοποιήσεις για 
εγκατάσταση, συντήρηση, εκσυγχρονισμό ανελκυστήρων και κυλιομένων κλιμάκων. Προς 
τούτο, στις προσφορές τους, θα πρέπει να περιλαμβάνονται, υποχρεωτικά, και επί ποινή 
απόρριψης της προσφοράς τους και αποκλεισμού τους, από την περαιτέρω διαδικασία 
αξιολόγησης, τα κατωτέρω: 
1. Επίσημο θεωρημένο αντίγραφο Φορέα που δηλώνει την πιστοποίηση του προσφέροντα 
κατά ISO 9001: 2008 ή νεότερο 
2. Επίσημο θεωρημένο αντίγραφο Φορέα που δηλώνει την πιστοποίηση του προσφέροντα 
κατά ISO14001: 2004ή νεότερο 
3. Επίσημο θεωρημένο αντίγραφο Φορέα που δηλώνει την πιστοποίηση του προσφέροντα 
κατά OHSAS 180011:2007 ή νεότερο 
13.2.4. Ο τιμοκατάλογος υλικών — ανταλλακτικών (Παράρτημα ΙΙ), θα υποβληθεί σε μορφή 
υπολογιστικού φύλλου εργασίας (excel κλπ.), μαζί με την οικονομική προσφορά, 

συμπληρωμένος με τιμές μονάδος και συνολικό άθροισμα. Οι τιμές μονάδας του 
τιμοκαταλόγου, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν την αναγραφόμενη τιμή μονάδας. 
Οικονομικές προσφορές με τιμή μονάδας μεγαλύτερη από την αναγραφόμενη στο 
Παράρτημα ΙΙ, θα απορρίπτονται. 
13.2.5. Ο Πίνακας ανάλυσης κόστους συντήρησης (Παράρτημα ΙΙΙ), θα υποβληθεί σε μορφή 
υπολογιστικού φύλλου εργασίας (excel κλπ.), μαζί με την οικονομική προσφορά, 
συμπληρωμένος με τιμές μονάδος και συνολικό άθροισμα. 
13.2.6. Μειοδότης αναδεικνύεται ο προμηθευτής με το χαμηλότερο κόστος ετήσιας 
συντήρησης. 
13.2.7. Οι προσφορές θα απαντούν αναλυτικά σε όλα ανεξαιρέτως τα άρθρα της παρούσας, 
με πλήρη τεκμηρίωση των απαντήσεων και με σαφείς παραπομπές για την τεκμηρίωση των 
απαντήσεων. 
13.2.8. Οι προσφορές θα αφορούν στο σύνολο των ανελκυστήρων όπως περιγράφονται στο 
τέλος του παρόντος Παραρτήματος υπό τον «Πίνακα Ανελκυστήρων». Δεν γίνονται 
αποδεκτές τμηματικές προσφορές. 
 
Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή/Προδιαγραφή αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 
Διακήρυξης και της Σύμβασης Συντήρησης, συμπληρώνει αυτές και συμπληρώνεται από 
αυτές, κατά περίπτωση. Όλα τα άρθρα και οι ειδικοί όροι της παρούσας, είναι απαιτητά 
και απαράβατα και οι προσφορές που δεν τα πληρούν απορρίπτονται. 
 
 
 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΣ ΣΥΝΤΗΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 
 

1) ΠΑΛΑΙΟ ΚΤΙΡΙΟ 
ΤΕΜΑΧΙΑ 6 (4+2) 

Α/Α 
ΚΤΙΡΙΟ – ΘΕΣΗ 
ΕΙΔΟΣ ΑΝΕΛΚ. 

ΑΡΙΘΜ. 
ΑΝ/ΡΑ 

ΒΑΡΟΣ 
ΑΝΥΨ. 
(KGR) 

ΑΡΙΘΜ. 
ΑΤΟΜΩΝ ΑΡΙΘΜ. 

ΣΤΑΣΕΩΝ ΤΥΠΟΣ 

1 . ΠΑΛΑΙΟ ΚΤΙΡΙΟ - ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΣ 
16 

1500 
20 3 ORONA 

2. ΠΑΛΑΙΟ ΚΤΙΡΙΟ - ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΣ 17 1500 
20 3 ORONA 
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3. ΠΑΛΑΙΟ ΚΤΙΡΙΟ - ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΣ 
19 

1350 
18 3 KLEEMANN 

4. ΠΑΛΑΙΟ ΚΤΙΡΙΟ - ΦΟΡΤΗΓΟΣ 21 2000 
26 2 THYSSEN 

5. 
ΠΑΛΑΙΟ ΚΤΙΡΙΟ -ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟ 

ΑΜΕΑ 
1 250 1 1 

HIRO LIFT 

6. 
ΠΑΛΑΙΟ ΚΤΙΡΙΟ -ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟ 

ΑΜΕΑ 
2 250 1 1 

HIRO LIFT 

 
 

2) ΟΙΚΟΣ ΑΔΕΛΦΩΝ  
ΤΕΜΑΧΙΑ 1 

 
 

Α/Α 

 
ΚΤΙΡΙΟ - ΘΕΣΗ ΕΙΔΟΣ ΑΝΕΛΚ. 

ΑΡΙΘΜ. 
ΑΝ/ΡΑ 

ΒΑΡΟΣ 
ΑΝΥΨ. 
(KGR) 

ΑΡΙΘΜ. 
ΑΤΟΜΩΝ 

ΑΡΙΘΜ. 
ΣΤΑΣΕΩΝ 

ΤΥΠΟΣ 

1 . ΟΙΚΟΣ ΑΔΕΛΦΩΝ - ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
18 

 
600 8 6 KLEEMANN 

 
 

3) ΚΤΙΡΙΟ ΑΧΕΠΑ 
ΤΕΜΑΧΙΑ 12 

Α/Α 
ΚΤΙΡΙΟ - ΘΕΣΗ 
ΕΙΔΟΣ ΑΝΕΛΚ. 

ΑΡΙΘΜ. 
ΑΝ/ΡΑ 

ΒΑΡΟΣ 
ΑΝΥΨ. 
(KGR) 

ΑΡΙΘΜ. 
ΑΤΟΜΩΝ 

ΑΡΙΘΜ. 
ΣΤΑΣΕΩΝ 

ΤΥΠΟΣ 

1. 
ΑΧΕΠΑ - ΠΡΟΣΩΠΩΝ 14 300 4 

10 MLC 

2. ΑΧΕΠΑ - ΠΡΟΣΩΠΩΝ 15 300 4 10 
MLC 

3. ΑΧΕΠΑ - ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
23 

750 4 10 
MAC PUAR 

4. ΑΧΕΠΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 24 750 4 
10 MAC PUAR 

5. ΑΧΕΠΑ - ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
26 1500 20 11 OTIS 

6. ΑΧΕΠΑ - ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
27 300 4 10 MAC PUAR 

 
7. ΑΧΕΠΑ - ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

28 1350 18 10 OTIS 

8. ΑΧΕΠΑ - ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
29 1350 18 10 OTIS 

9. ΑΧΕΠΑ - ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
30 300 4 10 MAC PUAR 

10. ΑΧΕΠΑ —ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
31 1500 20 11 MAC PUAR 
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11. ΑΧΕΠΑ - ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
32 750 4 10 MAC PUAR 

12. 
ΑΧΕΠΑ - ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟ 

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 
 
- 

 
- 

 
- 

2 ΒΙΟΜΑΝ 

 
 

4) ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΤΕΡΑ 
ΤΕΜΑΧΙΑ9 

Α/Α 

ΚΤΙΡΙΟ - ΘΕΣΗ ΕΙΔΟΣ ΑΝΕΛΚ. 
ΑΡΙΘΜ. 
ΑΝ/ΡΑ 

ΒΑΡΟΣ 
ΑΝΥΨ. 
(KGR) 

ΑΡΙΘΜ. 
ΑΤΟΜΩΝ 

ΑΡΙΘΜ. 
ΣΤΑΣΕΩΝ 

ΤΥΠΟΣ 

1. ΠΑΤΕΡΑ - ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
1 900 12 8 OTIS 

2. ΠΑΤΕΡΑ - ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
2 900 12 8 OTIS 

3. ΠΑΤΕΡΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
3 900 12 8 MLC 

4. ΠΑΤΕΡΑ - ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
4 750 10 9 OTIS 

5. 
ΠΑΤΕΡΑ 

ΠΡΟΣΩΠΩΝ,ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΣ 5 
1650 22 7 OTIS 

6. ΠΑΤΕΡΑ - ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΣ 
6 1650 22 9 OTIS 

7. ΠΑΤΕΡΑ - ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΣ 
7 1650 22 10 MLC 

8. 
ΠΑΤΕΡΑ 

ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΣ 
8 1650 22 10 OTIS 

9. 
ΠΑΤΕΡΑ 

ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΣ 
9 1650 22 10 OTIS 

 
 

5) ΚΤΙΡΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 
ΤΕΜΑΧΙΑ 4 

 

Α/Α 

ΚΤΙΡΙΟ - ΘΕΣΗ 
ΕΙΔΟΣ ΑΝΕΛΚ. 

ΑΡΙΘΜ. 
ΑΝ/ΡΑ 

ΒΑΡΟΣ 
ΑΝΥΨ. 
(KGR) 

ΑΡΙΘΜ. 
ΑΤΟΜΩΝ 

ΑΡΙΘΜ. 
ΣΤΑΣΕΩΝ 

ΤΥΠΟΣ 

1. 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ-ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ 

ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΣ 1 2250 30 
6 SCHINDLER 

2. 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ - ΔΕΞΙΟΣ 

ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΣ 2 2250 30 
6 SCHINDLER 
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3. 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ - ΑΡΙΣΤΕΡΟ 

AΝΑΒΑΤΟΡΙΟ 
- - - 

2 BKG 

4. 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ - ΔΕΞΙΟ 

ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟ 
- - - 

2 
BKG 

 
 
 
 

6) ΚΤΙΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 

ΤΕΜΑΧΙΑ 8 

Α/Α 
ΚΤΙΡΙΟ - ΘΕΣΗ 

ΕΙΔΟΣ ΑΝΕΛΚ. 

ΑΡΙΘΜ. 

ΑΝ/ΡΑ 
ΒΑΡΟΣ 

ΑΝΥΨ(KGR) 

ΑΡΙΘΜ. 

ΑΤΟΜΩΝ 

ΑΡΙΘΜ. 

ΣΤΑΣΕΩΝ 
ΤΥΠΟΣ 

1. XΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ -ΑKAΘΑΡΤΩΝ Χ1 (Α1) 1000 13 4 LIFT EEEQUIP 

2. XΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ- ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ X2 (A2) 1000 13 4 LIFT EEEQUIP 

3. XΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ- ΑKAΘΑΡΤΩΝ 
X3 (A3) 

300 4 2 LIFT EEEQUIP 

4. XΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ- ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΣ 
 

1500 20 5 LlFT EEEQUIP 

5. XΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ- ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΣ X5 (A5) 1500 20 5 LIFT EEEQUIP 

6. XΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ- ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ X6 (A6) 975 13 5 LIFT EEEQUIP 

 XΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ- ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ X7 (A7) 1000 13 4 LlFT EEEQUIP 

8. XΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ - ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟ - 2000 - 
2 LIFT EEEQUIP 

 
 
 
 
 

7) ΚΤΙΡΙΟ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ 3 

ΤΕΜΑΧΙΟ 1 

Α/Α 
ΚΤΙΡΙΟ - ΘΕΣΗ 

ΕΙΔΟΣ ΑΝΕΛΚ. 

ΑΡΙΘΜ. 

ΑΝ/ΡΑ 

ΒΑΡΟΣ 

ΑΝΥΨ. 

(KGR) 

ΑΡΙΘΜ. 

ΑΤΟΜΩΝ 

ΑΡΙΘΜ. 

ΣΤΑΣΕΩΝ 
ΤΥΠΟΣ 

1. ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ 3 - ΠΡΟΣΩΠΩΝ 1 350 4 4 ΟΤΙS 

 

 

8) ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 3 

ΤΕΜΑΧΙΑ 4 
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Α/Α 
ΚΤΙΡΙΟ – ΘΕΣΗ 

ΕΙΔΟΣ ΑΝΕΛΚ. 

ΑΡΙΘΜ. 

ΑΝ/ΡΑ 

ΒΑΡΟΣ 

ΑΝΥΨ. 

(KGR) 

ΑΡΙΘΜ. 

ΑΤΟΜΩΝ 

ΑΡΙΘΜ. 

ΣΤΆΣΕΩΝ 
ΤΥΠΟΣ 

1. ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ - ΠΡΟΣΩΠΩΝ 1 1050 14 7 ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

2. ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ - ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
2 1050 14 8 ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

3. ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ - ΠΡΟΣΩΠΩΝ 3 1050 14 8 ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

4. ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ - ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
4 1050 14 8 ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΩΣ ΤΙΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 
(ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ) 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΗ (€) 

1. ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ ΕΩΣ Φ11 8Χ19 ΜΕΤΡΟ 5,00 

2. ΕΠΑΦΗ ΠΟΡΤΑΣ(ΖΕΥΓΟΣ) ΖΕΥΓΟΣ 50,00 

3. ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΩΣ 80 Α ΤΕΜ 130,00 

4. ΜΙΣ ΠΟΛΛΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ 300 KVA ΤΕΜ 475,00 

5. ΜΙΣ ΠΟΛΛΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ 300 κνΑ ΤΕΜ 550,00 

6. ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΠΗΝΙΟΥ ΦΡΕΝΟΥ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗ ΕΩΣ 20 ΗΡ ΤΕΜ 430,00 

7. ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ AC Ή DC 2 Ή 3 ΕΠΑΦΩΝ ΤΕΜ 60,00 

8. ΧΡΟΝΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΤΕΜ 70,00 

9. ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΓΗΣ ΜΕ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΕΜ 100,00 

10. ΩΘΗΤΗΡΑΣ ΠΟΡΤΑΣ Νο 2 ΤΕΜ 60,00 

11. ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΜΟΝΗ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΕΜ 95,00 

12. ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΔΙΠΛΗ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΕΜ 110,00 

13. ΦΕΡΜΟΥΙΤ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗ ΕΩΣ 20 ΗΡ ΖΕΥΓΟΣ 255,00 

14. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΠΑΣΤΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΤΕΜ 50,00 

15. ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΕΩΣ 20 ΗΡ ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΟ ΤΕΜ 255,00 

16. ΘΕΡΜΙΚΟ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΥ ΤΕΜ 85,00 

17. ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΕΜ 110,00 

18. ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΤΕΜ 95,00 

19. ΟΛΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΣΑΣΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ERTALON ΠΛΗΡΗΣ ΤΕΜ 105,00 

20. ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑΤΑ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΑ ΟΛΙΣΘΗΤΗΡΑ ΤΕΜ 8,00 

21. ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ ΘΥΡΑΣ ΤΕΜ 30,00 

22. ΚΟΜΒΙΟ ΑΠΛΟ ΤΕΜ 56,00 

23. ΚΟΜBIO ΑΦΗΣ ΤΕΜ 60,00 

24. ΚΟΜΒΙΟ ΑΝΤΙΒΑΝΔΑΛΙΚΟ ΤΕΜ 55,00 

25. DISPLAY & ΤΟΞΑ ΤΕΜ 190,00 

26. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΟΜΒΙΟΔΟΧΟΥ ΤΕΜ 45,00 

27. ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΗΣ ΜΑΝΔΑΛΩΣΗΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΤΕΜ 180,00 

28. ΕΠΑΦΕΣ ΟΡΟΦΟΔΙΑΛΟΓΕΑ ΑΝΑ ΣΤΑΣΗ ΣΕΤ 3.190,00 

29. ΑΛΛΑΓΗ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΩΝ ΑΝΑ ΣΤΑΣΗ ΣΕΤ 255,00 

30. ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ ΤΕΜ 100,00 

31 ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΑΣ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟΥ ΤΕΜ 35,00 

32. ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΘΥΡΑΣ ΤΕΜ 47,00 

33. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΘΥΡΕΣ ΤΕΜ 10,00 

34. CONTROLSIMPLEX 2 ΤΑΧ. ΩΣ 10 ΣΤΑΣ.-20 ΗΡ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 
ΤΕΜ 4.850,00 

35. CONTROLSIMPLEX ΥΔΡ. ΩΣ 10 ΣΤΑΣ.-40 ΗΡ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΤΕΜ 3.750,00 
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36. ΣΕΤ ΦΩΤΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΜΟΝΟ ΕΩΣ 10 ΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕΤ 255,00 

37. ΣΕΤ ΦΩΤΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΔΙΠΛΟ ΕΩΣ 10ΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕΤ 275,00 

38. ΡΕΓΟΥΛΑΤΟΡΟΣ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ (ΑΝΩ ΜΕΡΟΣ) ΤΕΜ 330,00 

39. ΡΕΓΟΥΛΑΤΟΡΟΣ Ή ΟΡΟΦΟΔΙΑΛΟΓΕΑΣ (ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ) ΤΕΜ 245,00 

40. ΑΛΥΣΙΔΑ ΟΡΟΦΟΔΙΑΛΟΓΕΑ ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΤ 58,00 

 
41. ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ ΤΕΜ 360,00 

42. ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ ΤΕΜ 390,00 

43. ΣΑΣΙ ΘΑΛΑΜΟΥ ΠΛΗΡΕΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΠΑΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΆΞΗ ΖΥΓΙΣΕΩΣ 
ΤΕΜ 2.925,00 

44. ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΖΥΓΙΣΕΩΣ ΣΕ ΥΠΑΡΧΩΝ ΣΑΣ] Ή ΜΗΧ/ΣΙΟ 
ΤΕΜ 475,00 

45. ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΑΣ ΘΑΛΑΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΤΕΜ 195,00 

46. ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΑΣ ΑΝΤΙΒΑΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΤΕΜ 170,00 

47. ΟΡΟΦΟΔΙΑΛΟΓΕΑΣ ΠΛΗΡΗΣ ΕΩΣ ΙΟ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΜ 825,00 

48. ΟΡΟΦΟΔΙΑΛΟΓΕΑΣ ΑΝΤ/ΣΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ (ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ) 
ΤΕΜ 1.830,00 

49. ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ 12Χ1 ΠΛΑΚΕ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΜΕΤ 165,00 

50. ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 1 ΤΑΧ. ΕΩΣ 20 ΗΡ ΤΕΜ 960,00 

51. ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 2 ΤΑΧ. ΕΩΣ 20 ΗΡ ΤΕΜ 1.425,00 

52. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΠΥΡΑΚΤ. ΣΕ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ (ΣΕΤ ΚΟΜΠΛΕ) 
ΣΕΤ 770,00 

53. ΛΑΣΤΙΧΑ ΣΑΣΙ (ΣΕΤ ΚΟΜΠΛΕ) ΣΕΤ 385,00 

54. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΟΡΟΦΗΣ ΠΑΧΟΥΣ 4 ΧΙΛ. m2 195,00 

55. ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΦΛΑΤΖΩΤΗ ΕΩΣ Φ700/8 ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ 
ΤΕΜ 1.490,00 

56. ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ ΕΩΣ Φ700/8 ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ 
ΤΕΜ 1.455,00 

57. ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΠΑΡΕΚΛΙΣΗΣ ΕΩΣ Φ7ΟΟ/8 ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ ΤΕΜ 1.520,00 

58. ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ ΜΗΧΑΝΗΣ Ή ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΕΩΣ 20 ΗΡ ΤΕΜ 665,00 

59. ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΜΗΧΑΝΗΣΉ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΕΩΣ 10 ΗΡ ΤΕΜ 575,00 

60. ΡΟΥΛΕΜAΝ ΜΗΧΑΝΗΣ Ή ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΕΩΣ 20 ΗΡ ΤΕΜ 665,00 

61 ΚΩΝΟΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟΥ ΤΕΜ 30,00 

62. ΠΑΤΩΜΑ ΘΑΛΑΜΟΥ ΠΛΗΡΕΣ ΕΩΣ 20 ΑΤΟΜΑ (ΤΕΤΡΑΓ. ΜΕΤΡΟ) 
m2 630,00 

63. ΠΑΤΩΜΑ ΘΑΛΑΜΟΥ ΑΝΤΙΚ. ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΕΩΣ 20 ΑΤΟΜΑ m2 140,00 

64. ΚΟΜΒΙΟΔΟΧΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ Ι ΣΗΜΕΙΟ (ΑΝΕΥ ΣΚΑΦΗΣ) ΤΕΜ 175,00 

65. ΚΟΜΒΙΟΔΟΧΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ 2 ΣΗΜΕΙΑ (ΑΝΕΥ ΣΚΑΦΗΣ) ΣΕΤ 195,00 

66. ΚΟΜΒΙΟΔΟΧΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ 5 ΣΗΜΕΙΑ (ΑΝΕΥ ΣΚΑΦΗΣ) ΤΕΜ 485,00 

67. ΚΟΜΒΙΟΔΟΧΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΙΟ ΣΗΜΕΙΑ(ΑΝΕΥ ΣΚΑΦΗΣ) ΤΕΜ 1.915,00 

68. ΚΟΜΒΙΟΔΟΧΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ 15 ΣΗΜΕΙΑ(ΑΝΕΥ ΣΚΑΦΗΣ) ΤΕΜ 2.200,00 

69. ΚΟΜΒΙΟΔΟΧΟΣ ΘΕΣΕΩΝ Ή ΣΚΑΦΗ ΤΕΜ 130,00 

70. ΠΟΜΟΛΟ ΘΥΡΑΣ ΤΕΜ 50,00 
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71. ΚΟΡΩΝΑ - ΑΤΕΡΜΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ ΑΝΤΙΣΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗ ΕΩΣ 2ΟΗΡ 
ΤΕΜ 4.950,00 

72. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΚΙΝΗΤ. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΝΕΑ ΣΙΔΗΡΑ ΒΑΣΗ ΤΕΜ 2.415,00 

73. ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΡΕΝΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ ΤΕΜ 755,00 

74. ΑΝΤ/ΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΘΑΛΑΜΟΥ ΦΟΡΜΑΙΚΑ - ΙΝΟΧ ΣΑΤΙΝΕ ΕΩΣ 20 ΑΤΟΜΑ TEM 
2.090,00 

75. ΑΝΤ/ΣΗ ΛΑΜΠΑΔΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ (ΚΟΡΝΙΖΑ) ΤΕΜ 985,00 

76. ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ ΘΑΛΑΜΟΥ ΤΕΜ 135,00 

77. ΜΕΤΑΛ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑ ΤΕΜ 200,00 

78. ΑΝΤ/ΙΣΗ ΘΑΛΑΜΟΥ ΕΩΣ 20 ΑΤΟΜΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΑΝΕΠΕΝΔΥΤΟΣ 
ΤΕΜ 4.485,00 

79. ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΗΓΩΝ ΕΩΣ 10 ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΜ 1.980,00 

80. ΑΝΤ/ΣΗ ΜΗΧΑΝΗΣ ΓΙΑ ΩΦ. ΦΟΡΤΙΟ ΕΩΣ 8 ΑΤΟΜΑ & ΤΑΧΥΤΗΤΑ 1,2m/sec ΤΕΜ 3.750,00 

81. ΑΝΤ/ΣΗ ΜΗΧΑΝΗΣ ΓΙΑ ΩΦ. ΦΟΡΤΙΟ ΕΩΣ 14 ΑΤΟΜΑ & ΤΑΧΥΤΗΤΑ 1,2m/sec ΤΕΜ 4.785,00 

82. ΑΝΤ/ΣΗ ΜΗΧΑΝΗΣ ΓΙΑ ΩΦ. ΦΟΡΤΙΟ ΕΩΣ 8 ΑΤΟΜΑ & ΤΑΧΥΤΗΤΑ 1,2m/sec ΤΕΜ 5.280,00 

83. ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΤ/ΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΕΩΣ 10 ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΜ 2.310,00 

84. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΦΡΕΑΤΟΣ ΕΩΣ 10 ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΜ 825,00 

85. INVERTER VVVF ΓΙΑ ΦΟΡΤΙΟ ΕΣΩΣ 20 ΑΤΟΜΑ ΤΕΜ 3.850,00 

86. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΤΕΜ 2.365,00 

87. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΤΕΜ 560,00 

88. ΘΥΡΑ ΘΑΛΑΜΟΥ ΤΥΠΟΥ BUS Η’ ΤΗΛΕΣΚΟΠ. ΜΑΖΙ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΤΕΜ 1.930,00 

89. ΦΩΤΟΚΟΥΡΤΙΝΑ ΤΕΜ 1.200.00 

90. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΘΥΡΑΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΕΜ 350,00 

91. ΟΔΗΓΟΣ ΣΑΣΙ ΘΑΛΑΜΟΥ ΤΥΠΟΥ Τ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΕΜ 470,00 

92. ΟΔΗΓΟΣ ΣΑΣΙ ΑΝΤΙΒΑΡΟΥ ΤΥΠΟΥ Τ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΕΜ 165,00 

93. ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΟΔΗΓΟΥ ΤΕΜ 85,00 

94. ΟΛΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΣΑΣΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΠΛΗΡΗΣ ΑΥΤΟΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΟΣ ΤΕΜ 300,00 

95. ΘΥΡΑ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΛΗΡΗΣ ΟΠΟΙΑΣΗΠΟΤΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΕΜ 3.300,00 

96. ΘΥΡΑ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΛΗΡΗΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΕΜ 1.2154,00 

97. ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ – ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤ/ΚΩΝ 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝ ΣΥΝΕΧΙΑ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ 
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ ΦΑ 2/29362/1957/05/ΦΕΚ Β 
1797/21.12.05 ΩΣ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ 

ΤΕΜ 825,00 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
 

ΚΤΙΡΙΟ - ΘΕΣΗ 
ΕΙΔΟΣ ΑΝΕΛΚ. 

ΑΡΙΘΜ. 
ΑΝ/ΡΑ 

ΒΑΡΟΣ 
ΑΝΥΨ. 
(KGR) 

ΑΡΙΘΜ. 
ΑΤΟΜΩΝ 

ΑΡΙΘΜ. 
ΣΤΑΣΕΩΝ 

ΤΥΠΟΣ 
ΜΗΝΙΑΙΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

1. ΠΑΛΑΙΟΚΤΙΡΙΟ - ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΣ 16 
1500 20 3 ORONA 

 

2. ΠΑΛΑΙΟΚΤΙΡΙΟ - ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΣ 
17 

1500 
20 3 ORONA 

 

3. 
ΠΑΛΑΙΟ ΚΤΙΡΙΟ - 
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΣ 19 

1350 18 3 KLEEMANN 
 

4. ΠΑΛΑΙΟ ΚΤΙΡΙΟ ΦΟΡΤΗΓΟΣ 
21 2000 26 2 THYSSEN 

 

5. 
ΠΑΛΑΙΟ ΚΤΙΡΙΟ -ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟ 

ΑΜΕΑ 
1 250 1 1 

 

 

6. 
ΠΑΛΑΙΟ ΚΤΙΡΙΟ - ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟ 

ΑΜΕΑ 
2 250 1 1 HIRO LIFT 

 

7. ΟΙΚΟΣ ΑΔΕΛΦΩΝ - ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
18 600 8 6 KLEEMANN 

 

8. ΑΧΕΠΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
14 300 4 10 MLC 

 

9. ΑΧΕΠΑ - ΠΡΟΣΩΠΩΝ 15 
300 4 10 MLC 

 

10. 
ΑΧΕΠΑ - ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

23 750 4 10 MAC PUAR 
 

11. ΑΧΕΠΑ - ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
24 

750 4 10 MAC PUAR 
 

12. ΑΧΕΠΑ - ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
26 1500 20 11 OTIS 

 

13. ΑΧΕΠΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
27 300 4 10 MAC PUAR 

 

14. 
ΑΧΕΠΑ - ΠΡΟΣΩΠΩΝ 28 1350 18 10 OTIS 

 

15. ΑΧΕΠΑ - ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
29 1350 18 10 OTIS 

 

16. ΑΧΕΠΑ - ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
30 300 4 10 MAC PUAR 

 

17. 
ΑΧΕΠΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

31 1500 20 10 MAC PUAR 
 

18. ΑΧΕΠΑ - ΠΡΟΣΩΠΩΝ 32 750 4 10 MAC PUAR 
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19. 
ΑΧΕΠΑ - ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟ 

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 
- - - 

2 ΒΙΟΜΑΝ 
 

20. ΠΑΤΕΡΑ - ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
1 900 12 8 OTIS 

 

21. ΠΑΤΕΡΑ - ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2 900 12 8 OTIS 
 

22. ΠΑΤΕΡΑ - ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
3 900 12 8 MLC 

 

23. 
 

ΠΑΤΕΡΑ —ΠΡΟΣΩΠΩΝ 4 750 10 
9 OTIS 

 

24. 
 ΠΑΤΕΡΑ – ΠΡΟΣΩΠΩΝ, 

ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΣ 
5 1650 22 

7 OTIS 
 

25. 
 

ΠΑΤΕΡΑ - ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΣ 
6 

1650 22 
9 OTIS 

 

26. 
 

ΠΑΤΕΡΑ - ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΣ 7 1650 22 
10 MLC 

 

27. 
 ΠΑΤΕΡΑ - ΠΡΟΣΩΠΩΝ, 

ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΣ 8 
1650 22 

10 OTIS 
 

28. 
 ΠΑΤΕΡΑ - ΠΡΟΣΩΠΩΝ, 

ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΣ 
9 1650 22 10 OTIS 

 

29. 
 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ 

ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΣ 1 2250 30 
6 SCHINDLER 

 

30. 
 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ - ΔΕΞΙΟΣ 

ΠΡΟΣΩΠΩΝ, 
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΣ 

2 2250 30 6 
SCHΙNDLER 

 

31. 
 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ – 
ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟ 

 - - - 
2 

BKG 

 

32. 
 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ - ΔΕΞΙΟ 

ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟ 
- - - 

2 BKG 
 

33. 
 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ - ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 
Χ1 (Α1) 1000 13 4 LIFT EEEQUIP 

 

34. 
 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ- ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 
Χ2 (Α2) 

1000 13 4 LlFT EEEQUIP 
 

35. 
 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ- ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 
Χ3 (Α3) 

300 4 2 
LIFT EEEQUΙP 

 

36. 
 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ- ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΣ 
Χ4 (Α4) 

1500 20 
5 LIFT EEEQUΙP 

 

37. 
 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ- ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΣ 
Χ5 (Α5) 

1500 20 
5 LIFT EEEQUΙP 

 

38. 
 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ- ΑΚΆΘΑΡΤΩΝ 
Χ6 (Α6) 

975 
13 5 LIFT EEEQUΙP 
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39. 
 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ- ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 
Χ7 (Α7) 

1000 
13 

4 
LIFT EEEQUΙP 

 

40. 
 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ - ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟ 
- 

2000 
- 

2 
LIFT EEEQUΙP 

 

41. 
 

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ 3 - ΠΡΟΣΩΠΩΝ 1 350 
4 

4 
OTIS 

 

42. 
 

ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ - ΠΡΟΣΩΠΩΝ 1 1050 14 
7 ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

43. 
 

ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ - ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2 1050 14 
8 ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

44. 
 

ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ - ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
3 

1050 14 
8 ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

45. 
 

ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ - ΠΡΟΣΩΠΩΝ 4 1050 14 
8 ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

 
(*) Τιμές σε ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ. Στο κόστος (ανά ανελκυστήρα και συνολικά) περιλαμβάνεται 
το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών (προληπτικής συντήρησης, άρσης βλαβών, χρόνου 
ανταπόκρισης, παρουσίας τεχνικού κλπ), όπως περιγράφονται στην παρούσα τεχνική 
περιγραφή. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV - ΕΕΕΣ 
Σε συνημμένο ηλεκτρονικό αρχείο της διακήρυξης, το οποίο περιλαμβάνεται στη 
διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. περιλαμβάνονται: 
1. Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Συμβάσεων (ΕΕΕΣ) της διακήρυξης σε μορφή αρχείου 
pdf, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
2. Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Συμβάσεων (ΕΕΕΣ) της διακήρυξης, σε μορφή αρχείου 
.xml, το οποίο θα μπορούν να το χρησιμοποιήσουν οι οικονομικοί φορείς, προκειμένου να 
συντάξουν μέσω της υπηρεσίας ΕΕΕΣ της ΕΕ τη σχετική απάντησή τους 
3. Οδηγίες συμπλήρωσης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Συμβάσεων. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.promitheus.gov.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V– ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΔΗΛΩΣΗ 
Ο υπογράφων (Οι υπογράφοντες) ενεργών (ενεργούντες) ως νόμιμος(οι) εκπρόσωπος(οι) της 
Εταιρείας (των Εταιρειών): 
........................................................................................................................... 
ΔΗΛΩΝΩ (ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ): 

1. η Εταιρεία (οι Εταιρείες) μας : προκειμένου να διαμορφώσει(ουν) την Οικονομική 
Προσφορά της(τους) για την παραγωγή: 
(α) μελέτησε(αν) με προσοχή και έλαβε(αν) υπόψη τους: 

• Τη Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 274/2022 

• Το παρόν έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 

• Το σύνολο του θεσμικού πλαισίου που καλύπτει τον διαγωνισμό αυτό 
(β) έλαβε(αν) γνώση των συνθηκών εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου  και των 
τεχνικών προδιαγραφών που απαιτούνται για την εκτέλεσή του 
(γ) έλαβε(αν) γνώση και συμπεριέλαβε(αν) κάθε κόστος στο παρακάτω προσφερόμενο 
τίμημα για την εκτέλεση της σύμβασης. 

2. Η αμοιβή της εταιρείας (των εταιρειών) μας σε περίπτωση ανάληψης για το σύνολο 
του συμβατικού αντικειμένου θα ανέρχεται σε ευρώ  χωρίς Φ.Π.Α.: 
…………. 
(……………………………………………………………………) (ολογράφως) 
 
Τα ποσά της αμοιβής θα καταβάλλονται στην εταιρεία (στις εταιρείες) μας από το ΓΝΑ Ο 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΝΠΔΔ προς εξόφληση όλων των υποχρεώσεων τους και θα 
καλύπτουν όλα όσα προβλέπονται από τη διακήρυξη. 
Ο Φ.Π.Α.  θα βαρύνει το ΓΝΑ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΝΠΔΔ 
Αθήνα ........./2023 
Για την ...................   .......      (Επωνυμία  εταιρείας) 
.........   .........    (Ονοματεπώνυμο  Νομίμου 
Εκπροσώπου – ΑΦΜ - Υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V– ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνης επεξεργασίας το φυσικό 
πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος 
Προσφέροντος, ότι το ίδιο ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, θα 
επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδομένα ως εξής: 
Ι. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται 
στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται στην 
Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, από το φυσικό πρόσωπο το 
οποίο είναι το ίδιο Προσφέρων ή Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος. 
ΙΙ. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση του Φακέλου Προσφοράς, η ανάθεση της 
Σύμβασης, η προάσπιση των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, η εκπλήρωση των εκ του 
νόμου υποχρεώσεων της Αναθέτουσας Αρχής και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των 
συναλλαγών. Τα δεδομένα ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν από την 
Αναθέτουσα Αρχή και για την ενημέρωση των Προσφερόντων σχετικά με την αξιολόγηση των 
προσφορών. 
ΙΙΙ. Αποδέκτες των ανωτέρω (υπό Α) δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι:  
(α) Φορείς στους οποίους η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων 
ενεργειών για λογαριασμό της, δηλαδή οι Σύμβουλοι, τα υπηρεσιακά στελέχη, μέλη 
Επιτροπών Αξιολόγησης, Χειριστές του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και λοιποί εν γένει 
προστηθέντες της, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του απορρήτου. 
(β) Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά 
όργανα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. 
(γ) Έτεροι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και του 
δικαιώματος προδικαστικής και δικαστικής προστασίας των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, 
σύμφωνα με το νόμο. 
IV. Τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια 
της εκτέλεσης της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών, για 
μελλοντικούς φορολογικούς-δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους 
προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει 
διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια 
σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας. Μετά τη λήξη των 
ανωτέρω περιόδων, τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται. 
V. Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε Προσφέρων είτε Νόμιμος Εκπρόσωπος του 
Προσφέροντος, μπορεί να ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, απευθυνόμενο στον υπεύθυνο προστασίας 
προσωπικών δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής. 
VI. H Αναθέτουσα Αρχή έχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση 
του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους 
από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή 
πρόσβαση από οποιονδήποτε και κάθε άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία. 
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