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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
6η Υ. ΠΕ. 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ                                                                                                                             
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΠΥΡΓΟΥ 

 
 

Ταχ. ∆/νση: Ε.Ο. ΠΥΡΓΟΥ – 
ΠΑΤΡΩΝ -  ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΝΤΡΙΑ∆Α 

Τ.Κ. 27100 – ΠΥΡΓΟΣ 
Τηλ. 26210-82784 
Φαξ. 26210-82378 

Ε-MAIL : promithiesgnpyr@gmail.com 
  
 
 

 

 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ.  3179/09-02-2016 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ  

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ Η/Μ» 

του Γ.Ν. Ηλείας  

 

 

 

µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή 
 

προϋπολογισµού 44.980,00€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ                                       
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  Η χαµηλότερη τιµή  

ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Ηµεροµηνία:  22/02/2016 
Ηµέρα:  ∆ΕΥΤΕΡΑ 
Ώρα: 11π.µ. 

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ                                               
Γενικό  Νοσοκοµείο  Ηλείας 
Γραφείο Προµηθειών –Ε.Ο. Πύργου – Πατρών, 
Περιοχή Συντριάδα – Τ.Κ. 27100 – Πύργος 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ Η/Μ της Ν.Μ. του 
Γενικού Νοσοκοµείου Ηλείας 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
∆ΑΠΑΝΗ  

44.980,00€  συµπ. του ΦΠΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΜΕΡΟΣ Β  
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  3 (τρεις ) µήνες.  
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ 
ΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ  

Οι τιµές υπόκεινται στις υπέρ του ∆ηµοσίου και 
τρίτων νόµιµες κρατήσεις.  

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ  
(ΑΡΘΡΟ 24 ν. 2198/94)  

Κατά την πληρωµή παρακρατείται φόρος 
εισοδήµατος σύµφωνα µε το άρθρο 24 του Ν. 
2198/94  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ  
ΣΤΟ ΚΗΜ∆ΗΣ 

09/02/2016 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ  
ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ 

09/02/2016 
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Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:  
1.1. Του Π.∆. 63/05 (Φ.Ε.Κ. 98/Α/05) «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα».  
1.2. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» 
(Φ.Ε.Κ. Α’ 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήµερα.  
1.3. Του Ν. 3580/2007 «Προµήθειες Φορέων εποπτευόµενων από το Υπουργείο Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 134 /18-6-2007) όπως ισχύει σήµερα.  
1.4. Του Ν.2955/2001 «Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 256 /2-11-2001), όπως ισχύει σήµερα.  
1.5. Του Ν.∆. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου» (ΦΕΚ Α’ 204 
/19-7-1974)  
1.6. Του Ν. 2198/1994 (Φ.Ε.Κ. 43/α/22-3-94) άρθρο 24 « Αύξηση αποδοχών ∆ηµοσίων υπαλλήλων 
και άλλες διατάξεις».  
1.7. Του Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/95) άρθρο 84 « Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των ∆απανών 
του Κράτους και άλλες διατάξεις».  
1.8. Του Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/95) «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και Ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων» όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 2323 / 95 (Φ.Ε.Κ.145 /Α/95)« Υπαίθριο Εµπόριο και άλλες 
∆ιατάξεις» .  
1.9. Του Ν. 2328/95 (Φ.Ε.Κ. 159 /Α/95) όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.2372/1996 (Φ.Ε.Κ. 29/Α/96) 
άρθρο 11 και το Ν.2414/96 (Φ.Ε.Κ. 135/Α/96) άρθρο 14 σε συνδυασµό µε το Π.∆. 82/96 (Φ.Ε.Κ. 
66/Α/96) «Περί ονοµαστικοποίησης των µετοχών Α.Ε. που µετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης 
έργων ή προµηθειών του ∆ηµοσίου ή των νοµικών προσώπων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα», 
όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν µε τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 
30/Α/2005) και του άρθρου 8 του Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/2005). [αφορά διαγωνισµούς µε 
προϋπολογισµό άνω του 1.000.000 ευρώ]  
1.10. Το Π.∆. 82/1996 «Ονοµαστικοποίηση των µετοχών Ελληνικών Ανωνύµων Εταιρειών που 
µετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προµηθειών του ∆ηµοσίου ή των νοµικών προσώπων 
του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα» (ΦΕΚ Α’ 66 /11-4-1996), όπως ισχύει µετά και την τροποποίησή του 
µε το άρθρο 8 Ν. 3310/2005 και το άρθρο 8 Ν. 3414/2005.  
1.11. Του Ν. 3021 / 2002 ( Φ.Ε.Κ. 143 / Α / 2002 ) « Περί υπαγωγής της σύµβασης που θα συναφθεί 
στη διαδικασία διασταύρωσης στοιχείων , που προβλέπονται στο άρθρο 4 αυτού». [αφορά 
διαγωνισµούς µε προϋπολογισµό άνω του 1.000.000 ευρώ]  
1.12. Του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την 
αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων», όπως 
τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/2005) «Τροποποίηση του Ν. 3310/2005 
….». [αφορά διαγωνισµούς µε προϋπολογισµό άνω του 1.000.000 ευρώ]  
1.13. Του Ν. 3614/07 (ΦΕΚ 267/Α/2007) άρθρο 25 «Επιτάχυνση της υλοποίησης των 
συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων». [αφορά συγχρηµατοδοτούµενους διαγωνισµούς µε 
προϋπολογισµό άνω των 5.000.000 ευρώ]  
1.14. Του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις 
διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ ‘περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων 
συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών’, όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ 
της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 
16ης Νοεµβρίου 2005». [αφορά διαγωνισµούς µε προϋπολογισµό άνω των κοινοτικών 
κατωφλίων]  
1.15. Του Ν. 2690/99 κυρώσεις του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις.  
1.16. Του Ν. 2741/99 ( Φ.Ε.Κ. 199/Α/99) άρθρο 8 « Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων, άλλες 
Ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του ΥΠ.ΑΝ». όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 12 παρ. 27 του Ν. 
3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/2005). [αφορά διαγωνισµούς µε προϋπολογισµό άνω του 1.000.000 ευρώ ή 
των 5.000.000 ευρώ εφόσον συγχρηµατοδοτούνται από το Γ’ ή ∆’ ΚΠΣ]  
1.17. Του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου», (Φ.Ε.Κ. 150/Α/2007). [αφορά 
διαγωνισµούς προµηθειών µε προϋπολογισµό κάτω των κοινοτικών κατωφλίων]  



4 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ                                                                                           

1.18. Συµπληρωµατικά του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» (Φ.Ε.Κ. 150/Α/2007). 
[αφορά διαγωνισµούς µε προϋπολογισµό άνω των κοινοτικών κατωφλίων]  
1.19. Του Π.∆. 166/2003 (Φ.Ε.Κ. 138/Α/2003 ) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην Οδηγία 
2000/35/29–6–2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις Εµπορικές 
Συναλλαγές».  
1.20. Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό 
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 68 /20-3-2007) όπως ισχύει σήµερα.  
1.21. Του Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ Α’ 202/19-8-2005) «Αρχές και κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας 
και την ανάπτυξη βασικών τοµέων του εµπορίου και της αγοράς – Θέµατα υπουργείου Ανάπτυξης», 
άρθρο 35.  
1.22. Του Ν. 2513/1997 «Κύρωση της συµφωνίας περί ∆ηµοσίων συµβάσεων Προµηθειών» (ΦΕΚ Α’ 
139/27.6.97)  
1.23. Τις διατάξεις του Ν 4013/2011 
1.24. Τις διατάξεις του Ν 4046/2012 
1.25.Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ A 160/08-08-2014) Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της 
ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις. 
  Τις διατάξεις του άρθ. 37 του Ν. 4320/2015 (Α' 29). 
1.26.Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ A 74-26.03.2014) ∆ιοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα Τροποποίηση ∆ιατάξεων του Π.∆. 
318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθµίσεις. 
 

2. Τις αποφάσεις:  
2.1. Την µε αριθ. 1108437/2565/∆ΟΣ (ΦΕΚ 1590/Β/2005) απόφαση του Υφυπουργού Οικονοµίας και 
Οικονοµικών µε θέµα «Καθορισµός Χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρείες». [αφορά 
διαγωνισµούς µε προϋπολογισµό άνω του 1.000.000 ευρώ]  
2.2. Tην µε αριθ. 20977/23-8-2007 (ΦΕΚ 1673/Β/2007) Κ.Υ.Α των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Επικρατείας «∆ικαιολογητικά για την τήρηση των µητρώων του ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε 
µε το Ν. 3414/2005». [αφορά διαγωνισµούς µε προϋπολογισµό άνω του 1.000.000 ευρώ]  
2.3. Την µε αριθ. 18130/11-7-2007 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Καθορισµός ηµερησίων και 
εβδοµαδιαίων νοµαρχιακών εφηµερίδων (πρώην επαρχιακών), ηµερησίων και εβδοµαδιαίων 
τοπικών εφηµερίδων (πρώην επαρχιακών εντός των νοµών Αττικής και Θεσσαλονίκης) που έχουν 
την δυνατότητα καταχώρησης δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου» (ΦΕΚ Β’ 1226/17-7-2007).  
2.4. Την µε αριθ. ∆Υ7/2351/94 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Περί Εναρµόνισης της Ελληνικής 
Νοµοθεσίας προς την Οδηγία 90/385/ΕΟΚ/20-6-90 του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που 
αφορά στα Ενεργά Εµφυτεύσιµα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα» (ΦΕΚ 639/Β/26-8-94 & ΦΕΚ 703/Β/19-
9-94).  
2.5. Την µε αριθ. ∆Υ7/2480/94 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Περί Εναρµόνισης της Ελληνικής 
Νοµοθεσίας προς την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ/14-6-93 του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που 
αφορά τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα» (ΦΕΚ 679/Β/13-9-94, ΦΕΚ 755/Β/7-10-94 & ΦΕΚ 757/Β/10-10-
94).  
2.6.  Την υπ’ αριθµ. 5η/01-02-2016  Απόφαση ∆.Σ. του Γ. Ν.Ηλείας περί της έγκρισης διαδικασίας 
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συντήρηση των Η/Μ της Ν.Μ. Πύργου. 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

 
1. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, µε γραπτές σφραγισµένες προσφορές για την 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΗΜ  του Γ.Ν. Ηλείας για τρεις (3) µήνες, µε κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαµηλότερη τιµή, όπως αναλυτικά αναφέρεται στα συνηµµένα  ΜΕΡΗ Α & Β και στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  της παρούσας και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής.  
 
2. O διαγωνισµός θα διεξαχθεί ύστερα από προθεσµία 10(δέκα) ηµερών. 
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3. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ  
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΟΠΟΣ 
∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 Γενικό Νοσοκοµείο 
Ηλείας/ Γραφείο 

Προµηθειών / Ε.Ο. 
Πύργου – Πατρών / 
Περιοχή Συντριάδα / 
Τ.Κ. 27100 / Πύργος 

Μέχρι 
19/02/2016 

Ώρα 14:00 µ.µ 

 Γενικό Νοσοκοµείο 
Ηλείας/ Γραφείο 

Προµηθειών / Ε.Ο. 
Πύργου – Πατρών / 
Περιοχή Συντριάδα/ 
Τ.Κ. 27100 / Πύργος 

22/02/2016 
∆ΕΥΤΕΡΑ 

ΩΡΑ: 11:00 µ.µ. 

 
Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσµες και 
επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό.  
 
4. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις/ κοινοπραξίες 
αυτών ή συνεταιρισµοί που πληρούν τους όρους που καθορίζονται στην παρούσα.  
5. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τα τµήµατα που επισυνάπτονται στην 
παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής : 
ΜΕΡΟΣ Α΄ : «ΓΕΝΙΚΟΙ – ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ»  
ΜΕΡΟΣ Β ΄ : «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ»  
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι» . 
 
 
 

                                                                                       Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ  ΤΟΥ Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ 
                                                          α.α. 
 
 
                  Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 
 
 
                      ∆ρ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ M.D.
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ΜΕΡΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. Γενικές πληροφορίες 

1.1 Αντικείµενο του διαγωνισµού  

Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η ανάδειξη αναδόχου για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΜ του Γ.Ν. Ηλείας 
(Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου ) για τρεις  (3) µήνες, κατόπιν της υπ’ αριθµ. 5ης/01-02-2016  
Απόφασης  ∆.Σ. του Γ. Ν.Ηλείας του Γ. Ν. Ηλείας. Η αναλυτική περιγραφή παρουσιάζεται στο ΜΕΡΟΣ Β 
της παρούσας. 

1.2 Προϋπολογισµός 

Ο συνολικός προϋπολογισµός για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ Η/Μ του Γ.Ν. Ηλείας ανέρχεται στο ποσό των 
σαράντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα ευρώ ( € #44.980,00# ) συµπεριλαµβανοµένου του 
Φ.Π.Α.  

1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Αναθέτουσα Αρχή είναι το Γενικό Νοσοκοµείο Ηλείας, της 6ης Υγειονοµικής Περιφέρειας, το οποίο 
διενεργεί την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος διαγωνισµό και θα υπογράψει µε τους 
προµηθευτές τις συµβάσεις για την ανάθεση του έργου, διάρκειας τριών (3) µηνών. 
 
∆ιεύθυνση έδρας : Περιοχή Συντριάδα, Τ.Κ. 27100, Πύργος 
Τηλέφωνο : 26210-82784 
Φαξ : 26210-82378 
Αρµόδιος υπάλληλος : Πουλιάσης Αλέξανδρος 
 e-mail: promithiesgnpyr@gmail.com   

1.4 Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών 

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα 
διακήρυξη το αργότερο µέχρι την 19η ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ 2016, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 µ.µ. στην 
έδρα του Γενικού Νοσοκοµείου Ηλείας, Συντριάδα, Τ.Κ. 27 100 Πύργος, στην Γραµµατεία του 
Νοσοκοµείου 
Οι προσφορές που υποβάλλονται µετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης, δεν 
αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσµες. 

2. ∆ικαιολογητικά συµµετοχής 

Οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν να καταθέσουν, µαζί µε την προσφορά τους υποχρεωτικά, επί ποινή 
απόρριψης, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:  
Α).Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει,  στην οποία να 
δηλώνεται ότι δεν υπάρχουν νοµικοί περιορισµοί στη λειτουργία της επιχείρησης, δεν έχουν διαπράξει 
σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα και δεν έχουν εποµένως κηρυχθεί έκπτωτοι, ή αποκλειστεί από 
κάποια Ελληνική ∆ηµόσια Υπηρεσία ή ΝΠ∆∆ ή ΝΠΙ∆ ή Α.Ε. του ∆ηµόσιου τοµέα, ή αποκλειστεί από 
διαγωνισµούς για υπηρεσίες ή προµήθειες του Ελληνικού ∆ηµοσίου µε απόφαση του Υπουργείου 
Ανάπτυξης ή άλλων Υπουργείων, ότι δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωµα κατά την άσκηση 
της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, ότι είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συµβατικών 
τους υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεών τους εν γένει προς το ∆ηµόσιο Τοµέα, ότι δεν έχουν 
κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία. 
Β).Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει,  στην οποία: 
α) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού στον οποίο συµµετέχουν. 
β) Να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς, 
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-  δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της 
επαγγελµατικής τους δραστηριότητας ,ούτε και για:  
(α). συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της 
κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου,  
(β). δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης 
Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου, (γ). 
απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, (δ). νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες 
δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 
1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την νοµιµοποίηση 
εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες) ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της 
απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας και της δόλιας χρεοκοπίας, 
- δεν τελούν σε κατάσταση πτώχευσης, ούτε και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, 
- είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
(κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, 
- είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο και το ειδικό επάγγελµά τους, 
- δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 
1892/1990 όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά 
πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής 
εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά 
νοµικά πρόσωπα). 
-Να δηλώνεται ότι η προσφορά τους πληροί τις τεθείσες από το Νοσοκοµείο τεχνικές προδιαγραφές 
και ότι αποδέχονται πλήρως τους όρους της παρούσης 
-Να δηλώνεται ότι η προσφορά τους είναι σύµφωνη µε το Ν 3863/2010, άρθρο 68. 
 
Γ).Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει,  στην οποία: 
 
√ Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης. 
√ Η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των   οποίων οι 
προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση. 
√ Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή  
√ Παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσής του σχετικά µε οποιαδήποτε απόφαση της 
Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – µαταίωση του διαγωνισµού. 
√ Συµµετέχει σε µια µόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισµού 
 
∆). Επίσηµο αντίγραφο ή επικυρωµένο φωτοαντίγραφο (όπως απαιτείται µε βάση το Ν. 4250/2014 ) 
του καταστατικού της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεων του, καθώς και αντίγραφα των ΦΕΚ όπου 
έγιναν οι αντίστοιχες δηµοσιεύσεις. 
Ε). Απαραίτητη είναι η κατάθεση φύλλου συµµόρφωσης µε τις τεθείσες από το Νοσοκοµείο τεχνικές 
προδιαγραφές. Αυτό είναι φύλλο συσχετίσεως της προσφοράς µε τις απαιτήσεις της παρούσας 
περιγραφής. Στο φύλλο αυτό θα αναφέρονται µε λεπτοµέρεια όλες οι υπάρχουσες συµφωνίες ή 
αποκλίσεις των χαρακτηριστικών των προσφεροµένων υπηρεσιών σε σχέση µε τα αναφερόµενα 

 

3. Κατάρτιση – Υποβολή Προσφορών  

3.1 Τρόπος Υποβολής Προσφορών 

Με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται ότι ο διαγωνιζόµενος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους 
όρους της παρούσας διακήρυξης. Οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν την προσφορά τους είτε 
καταθέτοντας την αυτοπροσώπως ή µε ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο τους, είτε 
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αποστέλλοντας την ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδροµείο (courier) στην 
Γραµµατεία του Γενικού Νοσοκοµείου Ηλείας.Οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να υποβάλουν 
προσφορά για το σύνολο των προς ανάθεση υπηρεσιών. 
∆εν θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν µετά από καθορισµένη ηµεροµηνία και 
ώρα είτε ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στο Νοσοκοµείο έγκαιρα.  
Το Γενικό Νοσοκοµείο Ηλείας ουδεµία ευθύνη φέρει για τη µη εµπρόθεσµη παραλαβή της προσφοράς 
ή για το περιεχόµενο των φακέλων που τη συνοδεύουν. 

3.2 Περιεχόµενο προσφορών  

Οι προσφορές κατατίθενται, µέσα σε ενιαίο σφραγισµένο φάκελο σε δύο (2) αντίγραφα, που πρέπει 
να περιλαµβάνει όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη.  
Ο ενιαίας σφραγισµένος φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη: 
 
«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ Η/Μ του Γ.Ν. Ηλείας» 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ:  3179/09-02-2016  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 22-02-2016 
 

Ο φάκελος αναγράφει την επωνυµία και διεύθυνση, αριθµό τηλεφώνου, φαξ και τυχόν 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του διαγωνιζόµενου, τον τίτλο του διαγωνισµού και τον τίτλο του 
φακέλου.  

Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση τα συνηµµένα έντυπα, 
σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που µπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα. Όλα τα έγγραφα που 
κατατίθενται πρέπει να είναι πρωτότυπα ή νοµίµως επικυρωµένα (όπου απαιτείται µε βάση το Ν. 
4250/2014 ), τα ξενόγλωσσα έγγραφα (βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, επιστολές) πρέπει να είναι και 
νοµίµως µεταφρασµένα.  

Μέσα στο φάκελο τοποθετούνται σε ξεχωριστούς σφραγισµένους φακέλους, οι οποίοι θα 
φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία καθώς και το 
αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο (δισκέτα ή CD) και ειδικότερα τα εξής: 
1. Τα ζητούµενα δικαιολογητικά σε κλειστό φάκελο σφραγισµένο 
 
2. ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», µε τα τεχνικά στοιχεία της 
προσφοράς. Τοποθετείται σε δύο αντίγραφα το σύνολο των κατατιθέµενων εγγράφων, εκ των οποίων 
το ένα πρωτότυπο ή νοµίµως επικυρωµένο όπου απαιτείται µε βάση το Ν. 4250/2014 αντίγραφο και το 
δεύτερο απλό φωτοαντίγραφο.   
Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να περιλαµβάνει πλήρη τεχνική περιγραφή στην 
ελληνική γλώσσα, σε πλήρη ανταπόκριση-παραποµπή (ανά κεφάλαιο και παράγραφο) τόσο µε τις 
τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της διακήρυξης όσο και τα συνυποβαλλόµενα 
prospectus (τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή) ή δικαιολογητικά, ώστε να επιτυγχάνεται αντικειµενική 
αξιολόγηση. 
Στον ίδιο φάκελο της τεχνικής προσφοράς τοποθετείται και η δισκέτα ή CD µε την τεχνική προσφορά η 
οποία θα περιέχει τα στοιχεία της προσφοράς, κατάλληλα συσκευασµένη προς αποφυγή φθορά της. 
Τα κατατιθέµενα prospectus, τα οποία πρέπει να επαληθεύουν τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά 
που αναγράφονται στις προσφορές, πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωµένα αντίγραφα (όχι απλά 
φωτοαντίγραφα) του µητρικού κατασκευαστικού οίκου ή εκτυπώσεις από επίσηµες τοποθεσίες του 
κατασκευαστή στο διαδίκτυο, η ακριβής ηλεκτρονική διεύθυνση των οποίων πρέπει να δηλώνεται στην 
προσφορά ή να προκύπτει σαφώς από τα υποβληθέντα στοιχεία. 
Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του µεγάλου όγκου, να 
τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως 
φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
 
3. ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», όπου τοποθετείται η οικονοµική 
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προσφορά σε δύο αντίγραφα, και θα περιέχει τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς, στην οποία θα 
αναγράφεται το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό στο οποίο υπάγονται τα προς προµήθεια είδη- 
υπηρεσίες και θα βαρύνει το φορέα, καθώς και την ισχύ της προσφοράς όπως ορίζεται στην 
παράγραφο 3.3. Στο φάκελο της οικονοµικής προσφοράς τοποθετείται και η δισκέτα ή CD µε την 
οικονοµική προσφορά, κατάλληλα συσκευασµένη προς αποφυγή φθοράς της.  
Στις περιπτώσεις ειδών που συµπεριλαµβάνονται στο παρατηρητήριο τιµών της Ε.Π.Υ., οι 
προσφερόµενες τιµές δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιµές του παρατηρητηρίου.  
Σε περίπτωση που τα προσφερόµενα είδη δεν περιλαµβάνονται στο παρατηρητήριο τιµών της Ε.Π.Υ., οι 
υποψήφιοι θα πρέπει να το δηλώνουν στην προσφορά τους.  
Στο στάδιο της κατακύρωσης των διαγωνισµών, που βρίσκονται σε εξέλιξη κατά την έναρξη ισχύος 
του ν. 3867/ 2010, γίνεται σύγκριση των τιµών των οικονοµικών προσφορών µε αυτές του 
Παρατηρητηρίου Τιµών, όπως καταγράφηκαν κατά την τελευταία ηµέρα της προθεσµίας υποβολής 
προσφορών ανά διαγωνισµό, εφόσον η ανωτέρω καταληκτική ηµεροµηνία έπεται της έναρξης 
ισχύος του ν. 3846/2010 (άρθρο 24). Οι οικονοµικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά 
τα ανωτέρω παραδεκτές τιµές, απορρίπτονται. 
Να αναγράφεται υποχρεωτικά ο κωδικός των υλικών που συµπεριλαµβάνονται στο παρατηρητήριο 
τιµών, καθώς και τιµή του παρατηρητηρίου της Ε.Π.Υ. 
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται. 
Οικονοµική προσφορά η οποία δεν έχει συνταχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις και απαιτήσεις της παρ. 1 
του άρθ. 68 του Ν.3863/2010, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη 
Οικονοµική προσφορά η οποία υπολείπεται της ελάχιστης νόµιµης εργατικής δαπάνης (η οποία θα 
πρέπει υποχρεωτικά να αναλύεται πλήρως), καθώς και τις διατάξεις και τις απαιτήσεις του 
Ν.4046/2012, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
Η προσφερόµενη τιµή θα πρέπει να εναρµονίζεται µε αυτή του Παρατηρητηρίου τιµών όπως αυτή 
καταγράφηκε κατά την τελευταία ηµέρα της προθεσµίας υποβολής προσφορών  (Ν.4052/2013 
άρθρο 14 παρ. 7) 
 
 
3.3 Ισχύς των Προσφορών  
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό για 120 ηµέρες από την 
επόµενη µέρα της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει µικρότερο χρόνο 
ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί 
από το Γενικό Νοσοκοµείο Ηλείας πριν από τη λήξη της, για διάστηµα 120 ηµερών.  
 
4. ∆ιενέργεια ∆ιαγωνισµού-Αξιολόγηση Προσφορών 

4.1 ∆ιαδικασία ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού-∆ιαδικασία Αξιολόγησης 

4.1.1 ∆ιαδικασία ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού-Αποσφράγιση προσφορών 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται από την Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του 
διαγωνισµού στις 22 Φεβρουαρίου  2016 και ώρα 11:00 µ.µ. στο Γραφείο Προµηθειών του Γενικού 
Νοσοκοµείου Ηλείας. 

4.1.2 ∆ιαδικασία αξιολόγησης προσφορών 

Η αξιολόγηση θα γίνει µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή µεταξύ των διαγωνιζόµενων που πληρούν 
απαραίτητα τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στο µέρος Β της παρούσας. Για την επιλογή της 
προσφοράς µε τη χαµηλότερη τιµή, η επιτροπή θα προβεί στα παρακάτω: 
-Έλεγχο και αξιολόγηση των δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών των συµµετεχόντων. 
-Αξιολόγηση των προσφορών µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή, για όσες προσφορές δεν έχουν 
απορριφθεί κατά τον έλεγχο και αξιολόγηση των δικαιολογητικών και των τεχνικών προδιαγραφών. 
Η αξιολόγηση των προσφορών, µπορεί να πραγµατοποιηθεί ενιαία, χωρίς διάκριση σταδίων / 
φάσεων (Αξιολόγηση ∆ικαιολογητικών, Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς και Αξιολόγηση 
Οικονοµικής Προσφοράς). 
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4.2 Απόρριψη προσφορών 

Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της επιτροπής, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους 
όρους και τις προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα δεν 
απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόµενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις, οπότε 
θεωρούνται αποδεκτές. Αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης ή από τα σηµεία των τεχνικών 
προδιαγραφών που χαρακτηρίζονται από την παρούσα ως απαράβατοι όροι είναι οπωσδήποτε 
ουσιώδεις και συνεπάγονται την απόρριψη των προσφορών. 
Προσφορά µε χρόνο παράδοσης µεγαλύτερο από τον προβλεπόµενο θα απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. Προσφορά που ορίζει µικρότερο από το ζητούµενο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η 
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Το Γενικό Νοσοκοµείο Ηλείας επιφυλάσσεται του δικαιώµατος να απορρίψει ανεξάρτητα από το  
στάδιο που βρίσκεται ο διαγωνισµός, προσφορά διαγωνιζόµενου ο οποίος αποδεικνύεται 
αναξιόπιστος. 

4.3  Αποτελέσµατα – Κατακύρωση – Ματαίωση διαγωνισµού. 

Κριτήριο ανάθεσης είναι αυτό της χαµηλότερης τιµής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 4.1 
του παρόντος Κεφαλαίου. Η κατακύρωση γίνεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Γ. Ν. 
Ηλείας ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού. Η 
αξιολόγηση των προσφορών και οι κρίσεις των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού θα γίνουν 
σύµφωνα µε τα όσα προβλέπονται στο Π.∆. 118/2007. 
Το Γενικό Νοσοκοµείο Ηλείας διατηρεί το δικαίωµα να µαταιώσει ή επαναλάβει τον παρόντα διαγωνισµό 
σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, ιδίως για (i) παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία 
επηρεάζεται το αποτέλεσµα της διαδικασίας, (ii) εάν το αποτέλεσµα της διαδικασίας κρίνεται 
αιτιολογηµένα µη ικανοποιητικό για τον Οργανισµό, (iii) εάν ο ανταγωνισµός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν 
υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των διαγωνιζόµενων προς αποφυγή πραγµατικού 
ανταγωνισµού, (iv) εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση µε τα είδη που έχουν προκηρυχθεί. Σε 
περίπτωση µαταίωσης του διαγωνισµού, οι συµµετέχοντες σ’ αυτόν δεν θα έχουν δικαίωµα 
αποζηµίωσης για οποιοδήποτε λόγο. 
 

5. Κατάρτιση Σύµβασης – Γενικοί Όροι Σύµβασης 

5.1 Κατάρτιση, υπογραφή, διάρκεια σύµβασης – Εγγυήσεις 

Μεταξύ του Γενικού Νοσοκοµείου Ηλείας και των προµηθευτών θα υπογραφούν συµβάσεις σύµφωνα 
µε τα όσα ορίζονται στο παρόν Κεφάλαιο 5 της διακήρυξης. Η σύµβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική 
γλώσσα µε βάση τους όρους που περιλαµβάνονται στη διακήρυξη και την προσφορά του 
προµηθευτή, θα διέπεται από το ελληνικό ∆ίκαιο και δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το 
περιεχόµενο της παρούσας. Το κείµενο της σύµβασης θα κατισχύει των παραρτηµάτων της εκτός 
προφανών ή πασίδηλων παραδροµών.  
Οι συµβάσεις που θα υπογραφούν θα έχουν ισχύ για τρεις (3) µήνες από την υπογραφή τους. Η 
σύµβαση είναι δυνατόν να λυθεί και πριν τη λήξη της εφόσον τα είδη χορηγηθούν από ∆ηµόσια 
Υπηρεσία ή για τα είδη αυτά υπογραφεί σύµβαση από το Υπουργείο Υγείας βάσει του Ν. 3580/07 ή 
ολοκληρωθεί ο διαγωνισµός που εκκρεµεί από το Π.Π.Υ.Υ. 2014.  
 
Ο προµηθευτής στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισµός υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε δέκα 
(10) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης, για υπογραφή της 
σχετικής σύµβασης προσκοµίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε 
ποσοστό 5% του συνολικού συµβατικού τιµήµατος, µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
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παραλαβή των προς προµήθεια ειδών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από 
τους δυο συµβαλλόµενους. 
Αν περάσει η προθεσµία των δέκα (10) εργάσιµων ηµερών, που ορίζεται παραπάνω, χωρίς ο 
ανάδοχος να έχει παρουσιαστεί για να υπογράψει τη σύµβαση, ή προσέλθει αλλά δεν καταθέσει 
εγγύηση καλής εκτέλεσης, εντός του ανωτέρω χρονικού ορίου, κηρύσσεται έκπτωτος, χωρίς άλλη 
διαδικαστική ενέργεια. Σε αυτή την περίπτωση, το Γενικό Νοσοκοµείο Ηλείας αποφασίζει την ανάθεση 
της σύµβασης στον επόµενο στη σειρά κατάταξης διαγωνιζόµενο. Η απόφαση αυτή λαµβάνεται εις 
βάρος του έκπτωτου και θα αφορά κάθε µέτρο για την αποκατάσταση κάθε ζηµιάς του Οργανισµού. 

5.2  Τρόπος Πληρωµής – Κρατήσεις 

1.  Η πληρωµή θα γίνεται για το 100% της κάθε τµηµατικής αξίας, εντός χρονικού διαστήµατος εξήντα 
(60) ηµερών, από την ηµεροµηνία υπογραφής των σχετικών πρωτοκόλλων οριστικής ποσοτικής και 
ποιοτικής παραλαβής του είδους. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωµής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα 
όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του Π.∆.118/07. 
Σε περίπτωση που η πληρωµή του συµβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα 
(60) ηµέρες µετά την υποβολή του τιµολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Π.∆. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/ 5.6.2003) «Προσαρµογή της Ελληνικής 
νοµοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων 
πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές», καθίσταται υπερήµερος και οφείλει τόκους χωρίς να 
απαιτείται όχληση από τον συµβασιούχο. Επισηµαίνεται ότι η υποβολή του τιµολογίου πώλησης δεν 
µπορεί να γίνει προ της ηµεροµηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής. 
2.Toν προµηθευτή πoυ θα αvαδειχθεί βαρύvoυv oι  ακόλουθες κρατήσεις : 
 
2.1)Υπέρ Οργανισµών Ψυχικής Υγείας (ΦΕΚ 545 Β’ /24-3-’09) : 2,00 % (δύο της εκατό). 
2.2) Κατά την πληρωµή του τιµήµατος παρακρατείται ο προβλεπόµενος από το άρθρο 24 του Ν. 
2198/1994 φόρος εισοδήµατος. 
2.3) Υπέρ  Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων . : 0,1% 
3. Ο Φ.Π.Α βαρύνει το Νοσοκοµείο. 
4. Η δαπάνη για την εκτέλεση του έργου του διαγωνισµού θα καλυφθεί από τις εγγεγραµµένες 
πιστώσεις του προϋπολογισµού του Νοσοκοµείου στον Κ.Α.Ε 0439 «Λοιπές αµοιβές νοµικών 
προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες 
5.Να υποβάλλει στον εργοδότη (Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ) ονοµαστικές µισθολογικές καταστάσεις οι οποίες θα 
εµφανίζουν όλα τα µισθολογικά στοιχεία του προσωπικού του ανάδοχου, προς έλεγχο ανά µήνα, 
µαζί µε τα αντίστοιχα αποδεικτικά αγοράς ενσήµων ΙΚΑ (βιβλίο αγοράς ενσήµων) και λοιπά 
αποδεικτικά τακτοποίησης των ασφαλιστικών υποχρεώσεων του αναδόχου. Εφ’ όσον 
διαπιστώνεται διαφορά της πραγµατικής υποχρέωσης του αναδόχου προς τα  Ασφαλιστικά Ταµεία 
ως προς την υποχρέωση που προκύπτει από τις µισθολογικές καταστάσεις που υποβάλλονται από 
τον ανάδοχο, ο εργοδότης δύναται να παρακρατήσει ένα ποσό από την µηνιαία αποζηµίωση του 
ανάδοχου για να καλύψει ενδεχόµενη απαίτηση τρίτων κατά του Νοσοκοµείου 
Όλες οι πληρωµές θα γίνονται σε Ευρώ (€) µε την προσκόµιση των νοµίµων δικαιολογητικών που 
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωµής και σε χρόνο 
προσδιοριζόµενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηµατικών 
ενταλµάτων 
 
Η αµοιβή του αναδόχου για κάθε ηµερολογιακό µήνα προσφεροµένων υπηρεσιών και εργασιών, 
θα καταβάλλεται µε τραπεζική επιταγή µέχρι το τέλος του αµέσως επόµενου τριµήνου το αργότερο. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση του σχετικού χρηµατικού εντάλµατος είναι να υπάρχουν: 
Α)  Τιµολόγια παροχής έργου και αναδόχου. 
Β) Βεβαίωση του αρµοδίου φορολογικού και ασφαλιστικού οργανισµού ότι ο Ανάδοχος δεν έχει 
εκκρεµότητα. 
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Γ) Ονοµαστική Αναλυτική Περιοδική ∆ήλωση του απασχοληθέντος προσωπικού µηχανογραφηµένη 
(µη θεωρηµένη από το Ι.Κ.Α.) και το ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Α.Π.∆. υποβαλλόµενο σε ηλεκτρονική 
µορφή (θεωρηµένο από το Ι.Κ.Α.). 
∆) Βεβαίωση της τριµελούς επιτροπής του Νοσοκοµείου, που θα ορισθεί από τον κ. ∆ιοικητή και θα 
πιστοποιεί την εκτέλεση των εργασιών για κάθε µήνα. 
 
5.3. ∆ιαδικασία ελέγχου αναδόχου 
Α)Ο ανάδοχος επιθεωρείται και ελέγχεται κυρίως από την προς τούτο ορισθείσα Επιτροπή και κάθε 
εξουσιοδοτηµένο προς τούτο από το ∆.Σ πρόσωπο κ.α.. Έλεγχος µπορεί να διενεργηθεί χωρίς 
προηγούµενη ειδοποίηση, από ΤΗ ∆ιεύθυνση τη ∆ιοίκηση του Νοσοκοµείου. Οι ανωτέρω έλεγχοι 
είναι ανεξάρτητοι του ελέγχου που ενεργείται από την Επιθεώρηση Εργασίας ή άλλες κρατικές αρχές 
αυτεπαγγέλτως 
Β) Ο ανάδοχος τηρεί βιβλίο επικοινωνίας µε την επιτροπή ελέγχου φύλαξης µε σκοπό την αναγραφή 
σε αυτό τυχόν ελλείψεων ή παραπόνων παρουσία του εκπροσώπου του αναδόχου, το οποίο θα 
υπογράφεται και από τα δύο µέρη. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συµµορφώνεται και να 
επιλαµβάνεται των αναφεροµένων στο βιβλίο ελλείψεων. Η επιτροπή ελέγχου του Νοσοκοµείου 
επιθεωρεί και υπογράφει την εξάλειψη των παραλείψεων 
ή εάν δεν υπάρχει συµµόρφωση για την αποκατάσταση του ανωτέρω το αργότερο εντός του 
εποµένου 24ώρου, επιβάλλεται από το νοσοκοµείο πρόστιµο καταλογισµού µετά από απόφαση ∆Σ 
που ανέρχεται σε εύλογο ποσό που ορίζεται απ΄ αυτό , αναγράφεται δε στο πρωτόκολλο του µήνα 
που τελεσιδίκησε η απόφαση για ποινή και παρακρατείται από το µηνιαίο τίµηµα. Η απόφαση 
επιβολής προστίµου κοινοποιείται στον ανάδοχο που δικαιούται να διατυπώσει εγγράφως 
αντιρρήσεις εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών από την προς αυτόν κοινοποίηση του προστίµου. 
Παράβαση των υποχρεώσεων αυτών δίνει το δικαίωµα στο Νοσοκοµείο για µονοµερή καταγγελία 
της συµβάσεως και κήρυξη του αναδόχου ως έκπτωτου. 
Γ) Ο ανάδοχος τηρεί καθηµερινό ενυπόγραφο παρουσιολόγιο (ονοµαστικός κατάλογος 
παρουσίας) εργαζοµένων το οποίο και παραδίδει στο Γρ. Επιστασίας µετά το πέρας κάθε 
εβδοµάδας. 
∆) Όταν οι υπηρεσίες ή οι επιτροπές παρακολούθησης καλής εκτέλεσης του έργου του αποδέκτη 
των υπηρεσιών, διαπιστώνουν παραβάσεις των όρων του παρόντος άρθρου κατά τη διάρκεια 
υλοποίησης του έργου, η σύµβαση καταγγέλλεται. Όταν οι παραβάσεις διαπιστώνονται κατά την 
παραλαβή του έργου, τα δικαιώµατα που απορρέουν από τη σύµβαση δεν ικανοποιούνται, 
καταβάλλονται, όµως, από τον αποδέκτη των υπηρεσιών οι αποδοχές στους εργαζόµενους και 
αποδίδονται οι ασφαλιστικές τους εισφορές 
Ε) Όταν οι ελεγκτικοί µηχανισµοί του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ 
διαπιστώνουν παραβάσεις που αφορούν την αδήλωτη εργασία, την παράνοµη απασχόληση 
αλλοδαπών ή παραβάσεις της εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας, ενηµερώνουν εγγράφως 
τον αποδέκτη των υπηρεσιών. Επίσης, τον ενηµερώνουν εγγράφως για τις πράξεις επιβολής 
προστίµου που αφορούν τις ανωτέρω διαπιστωθείσες παραβάσεις 

5.4. Υποχρεώσεις αναδόχου 

Απαγορεύεται ρητά η εκχώρηση των υποχρεώσεων και των δικαιωµάτων του προµηθευτή που 
απορρέουν από τη σύµβαση που θα συναφθεί µεταξύ αυτού και του Γενικού Νοσοκοµείου Ηλείας σε 
τρίτους χωρίς την προηγούµενη γραπτή συναίνεση του Νοσοκοµείου. Κατ’ εξαίρεση των 
προαναφερόµενων, ο προµηθευτής δύναται να εκχωρήσει, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του 
Αστικού Κώδικα, οποιεσδήποτε από τις δικαιούµενες πληρωµές του από την παρούσα σύµβαση, σε 
Τραπεζικά Ιδρύµατα της επιλογής του, ενηµερώνοντας το Νοσοκοµείο σύµφωνα µε το Νόµο. 
 

5.5.Εφαρµοστέο ∆ίκαιο – ∆ιαιτησία 

Ο προµηθευτής και το Γενικό Νοσοκοµείο Ηλείας θα προσπαθούν να ρυθµίζουν φιλικά κάθε διαφορά 
που τυχόν θα προκύψει στις µεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος σύµβασης.  
Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριµένα τα δικαστήρια 
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Πύργου εφαρµοστέο δε ∆ίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. 
∆εν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισµένες περιπτώσεις εφόσον συµφωνούν και τα δυο µέρη, να 
προβλεφθεί στη σύµβαση προσφυγή των συµβαλλοµένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία 
σύµφωνα πάντα µε την ελληνική νοµοθεσία και µε όσα µεταξύ τους συµφωνήσουν. Αν δεν επέλθει 
τέτοια συµφωνία, η αρµοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά 
τα οριζόµενα στην προηγούµενη παράγραφο. 
Ακολουθεί παράρτηµα µε τα προς προµήθεια είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές τους που συνοδεύει 
την παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτής. 
 

                                                                                                                        Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ 

                                                                                                                                   α.α. 

                                                                                                              

 

                                                                                                Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

 

                                                                                               ∆ρ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ M.D. 

 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ Β: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ 
(CPV:45259000-7) 
 
Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την καλή λειτουργία και συντήρηση όλων των 
ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων και του εξοπλισµού που είναι εγκατεστηµένος στο Γ. Ν. 
Πύργου, όλο το εικοσιτετράωρο και όλες τις ηµέρες του µήνα, κατά την διάρκεια της σύµβασης. 
Επίσης ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος έναντι των ∆ικαστικών Αρχών για οποιοδήποτε πρόβληµα 
λειτουργίας των Η/Μ εγκαταστάσεων που µπορεί να συνεπάγεται αστικές και ποινικές ευθύνες, 
καθώς και έναντι οποιασδήποτε διεκδίκησης προκύψει λόγω µη σωστής λειτουργίας των 
εγκαταστάσεων από ασθενείς, προσωπικό ή εργαζόµενους του Νοσοκοµείου. 
Ενδεικτικά αναφέρονται οι εγκαταστάσεις: κλιµατισµού (ψύξη και θέρµανση), ύδρευσης, 
αποχέτευσης, άρδευσης, ισχυρών και ασθενών ρευµάτων, υποσταθµού µέσης τάσης, 
ηλεκτροπαραγωγών ζευγών, UPS, ιατρικών αερίων, προπανίου, πεπιεσµένου αέρα, κενού, ατµού 
(ατµολέβητες, ανεµογεννήτριες και δίκτυα ατµού), χηµικής εξουδετέρωσης, θερµικής απολύµανσης, 
ραδιενεργών, ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού (αντιµετώπιση πρώτου βαθµού βλάβης) κ.λπ. 
Σηµειώνεται ότι η συντήρηση των εγκαταστάσεων των ανελκυστήρων είναι εκτός των υποχρεώσεων 
του συγκεκριµένου αναδόχου, ο οποίος όµως είναι υποχρεωµένος να διαθέτει εκπαιδευµένο 
προσωπικό για τους αναγκαίους απεγκλωβισµούς. Σηµειώνεται ότι το Νοσοκοµείο µπορεί να 
υποστηρίξει τη συντήρηση ορισµένων κύριων βασικών µηχανηµάτων (κεντρικοί ψύκτες, 
µετασχηµατιστές κλπ.) για τα οποία απαιτούνται εξειδικευµένες γνώσεις, µε τη σύναψη αντιστοίχων 
συµβολαίων συντήρησης µε τους αντιπροσώπους των µηχανηµάτων αυτών ανεξάρτητα από τον 
ανάδοχο της συντήρησης. 
Ο ανάδοχος θα παραδίδει καθηµερινά, στην Τεχνική Υπηρεσία, αναφορά µε τα προβλήµατα που 
εµφανίσθηκαν στις εγκαταστάσεις του Νοσοκοµείου, καθώς και τον τρόπο που αυτά 
αντιµετωπίσθηκαν. 
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Ο ανάδοχος θα εφοδιάσει το προσωπικό του µε τα απαραίτητα εργαλεία και συσκευές που 
απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης για την καλή λειτουργία των Η/Μ 
εγκαταστάσεων. 
Το πρόγραµµα εργασίας του προσωπικού του αναδόχου θα υποβάλλεται από τον ανάδοχο στην 
Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκοµείου. ∆εν επιτρέπεται να χρησιµοποιείται προσωπικό για εργασία 
πέραν του 8ώρου σε καθηµερινή βάση. 
Το προσωπικό του αναδόχου µαζί µε το µόνιµο τεχνικό προσωπικό του Νοσοκοµείου θα αποτελούν 
ένα ενιαίο λειτουργικά σύνολο, για την συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων και του αντίστοιχου 
εξοπλισµού του Νοσοκοµείου. 
Η ∆/νση Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκοµείου, θα µπορεί να αποµακρύνει προσωπικό του 
αναδόχου, εάν αυτό δηµιουργεί προβλήµατα ή κριθεί ακατάλληλο για τις ανάγκες της Υπηρεσίας. 
Όλα τα απαιτούµενα αναλώσιµα και µη υλικά συντήρησης (λιπαντικά, λαµπτήρες, αέρια, 
εξαρτήµατα κ.λ.π.), θα προµηθεύονται µε φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη του Νοσοκοµείου. Ο 
ανάδοχος θα πρέπει να γνωστοποιεί εγγράφως στην ∆/νση της Τεχνικής Υπηρεσίας τις 
προβλεπόµενες ποσότητες των ανωτέρω υλικών. 
Στις περιπτώσεις βλαβών που προέρχονται από ελλιπή ή πληµµελή συντήρηση των εγκαταστάσεων 
ή εσφαλµένους χειρισµούς του προσωπικού του αναδόχου και γενικά λόγω υπαιτιότητάς τους, οι 
σχετικές δαπάνες της αποκατάστασης θα βαρύνουν τον ίδιο τον ανάδοχο. 
Για περισσότερες λεπτοµέρειες επί όλων των παραπάνω καθώς και για ότι δεν γίνεται αναφορά, 
ισχύουν οι Τεχνικές Προδιαγραφές. 
 
 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
 
      Ο ανάδοχος υποχρεούται: 
Να διαθέτει τα απαραίτητα άτοµα τα οποία και θα απασχολεί υποχρεωτικά για την συντήρηση των 
Η/Μ εγκαταστάσεων και του αντίστοιχου εξοπλισµού του  Γ. Ν. Πύργου µε τα οποία θα 
συµπληρώνει την υπάρχουσα Τεχνική Υπηρεσία του Γ. Ν. Πύργου, και θα λειτουργούν ως ένα ενιαίο 
σύνολο για την εξασφάλιση της οµαλής λειτουργίας του Νοσοκοµείου. 
Τα άτοµα που θα απασχολεί , πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω προσόντα που θα αποδειχθούν µε 
την κατάθεση στην Υπηρεσία, επικυρωµένων αντιγράφων πτυχίων, αδειών κ.λπ. καθώς και 
βεβαιώσεων ∆ηµ. Υπηρεσιών. 
Να τηρεί όλους τους σχετικούς νόµους για την εργασία (εργατική Νοµοθεσία), τις αµοιβές, ωράρια 
εργασίας, κοινωνικές παροχές, αποζηµιώσεις, φόρους, υγεία – ασφάλεια εργατών κ.λπ. και θα 
ευθύνεται έναντι των Ελληνικών Αρχών για την τήρηση κάθε υποχρέωσης που προκύπτει από 
αυτές. 
Να εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις προς το ∆ηµόσιο, τους ασφαλιστικούς φορείς και προς κάθε 
τρίτο. 
Να χρησιµοποιεί προσωπικό αποδεκτό στο Νοσοκοµείο, ειδικευµένο, υγιές, άριστο στο είδος του, 
άψογο από πλευράς εργατικότητας, συνέπειας, ήθους, συµπεριφοράς απέναντι στους τρίτους και 
στο προσωπικό του Νοσοκοµείου, οµοιόµορφης εµφάνισης µε την ένδειξη «Τεχνικό Προσωπικό». 
Να τηρεί τις κείµενες διατάξεις σχετικά µε την ασφάλεια των εργαζοµένων και να είναι αποκλειστικός 
και µόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχηµα που τυχόν θα προέκυπτε στο 
προσωπικό του, ή σε άλλα άτοµα, εξαιτίας χειρισµών στις εγκαταστάσεις ή πληµµελούς 
συντήρησης αυτών. 
Να χρησιµοποιεί αποκλειστικά το τεχνικό προσωπικό που είναι ασφαλισµένο απ’ αυτόν, στο 
αρµόδιο Ασφαλιστικό Ταµείο ή Οργανισµό. Το Νοσοκοµείο διά της ∆/νσης Τεχνικού διατηρεί το 
δικαίωµα να απαγορεύει σε εργαζόµενο του αναδόχου να εργασθεί, εάν δεν αποδείξει ο ανάδοχος 
ότι είναι ασφαλισµένος. 
Να παρέχει στο προσωπικό τις νόµιµες άδειες, αναπαύσεις και να καλύπτει τα κενά από ασθένειες ή 
αδικαιολόγητες απουσίες για την εκπλήρωση των αναλαµβανοµένων µε την παρούσα, 
υποχρεώσεων έναντι του Νοσοκοµείου. 
Να συµµορφώνεται µε τις οδηγίες της ∆/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκοµείου σε κάθε θέµα 
που έχει σχέση µε τις εκτελούµενες εργασίες. 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΟΡΟΛΟΓΙΑ – ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΟΡΩΝ 
 
   Όπου στα κείµενα γίνεται χρήση των παρακάτω όρων, η έννοια αυτών θα είναι η εξής: 
«ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ» ή «ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ»: Το Γενικό Νοσοκοµείο Πύργου. 
«ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ»:   Το νοµικό ή φυσικό πρόσωπο στο οποίο ανατίθεται δια της συµβάσεως η εκτέλεση 
του έργου. 
«ΕΡΓΟ»:   Το σύνολο των εργασιών και υποχρεώσεων του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ για την συντήρηση των Η/Μ 
εγκαταστάσεων και εξοπλισµού αυτού που συµπεριλαµβάνονται στο αντικείµενο της σύµβασης. 
«ΕΡΓΑΣΙΑ»:   Η κάθε είδους ενέργεια, επέµβαση ή φροντίδα που είναι απαραίτητη και αναγκαία για 
την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο καταρτίζεται η σύµβαση. 
«ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ»:   Το Γενικό Νοσοκοµείο Πύργου. 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ»:  Το σύνολο των εργασιών και υποχρεώσεων του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ που περιλαµβάνονται 
στην παρ. 3. 
«Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ»:  Το σύνολο των Η/Μ εγκαταστάσεων, µηχανηµάτων και 
συσκευών του Νοσοκοµείου είτε εντός των κτιρίων που λειτουργούν, είτε εκτός αυτών, πλην των 
ιατρικών µηχανηµάτων. Συνοπτικά περιγράφεται ο εν λόγω εξοπλισµός ως ακολούθως. 
 
Υ∆ΡΕΥΣΗ 
Α) Πιεστικό Σύστηµα 
Β) ∆ίκτυο ύδρευσης (σωλήνες, βάνες, εδαφικά). 
Γ) ∆εξαµενές νερού 
∆) Boiler 
 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 
Α) Αντλίες ληµµάτων, αντλίες ακαθάρτων  και αντλίες όµβριων 
Β) ∆ίκτυο αποχέτευσης 
 
 
ΘΕΡΜΑΝΣΗ 
Α) Λέβητες 
Β) ∆ίκτυο θέρµανσης (σωλήνες, βάνες, φίλτρα, εξαεριστικά κ.λ.π.) 
Γ) ∆εξαµενές νερού 
∆) Boiler 
 
ΨΥΞΗ 
Α) Ψύκτες  
Β) ∆ίκτυο ψύξης (σωλήνες, βάνες, φίλτρα, εξασφαλιστικά κ.λ.π.) 
 
ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ – F.C.U. 
A) K.K.M., F.C.U. (καθαρισµός, φίλτρα, λίπανση κ.λ.π.) 
Β) Στόµιο αερισµού 
 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ 
Α) Πυροσβεστικό συγκρότηµα 

Β) ∆ίκτυο Πυρόσβεσης (σωλήνες, βάνες, πυροσβεστικές φωλιές, κρουνοί κ.λ.π.) 

Γ) Φιάλες κατάσβεσης CO2 και INERGEN 
∆) ∆ίκτυο κατάσβεσης 
 
ΑΤΜΟΣ 
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Α) Ατµογεννήτριες 
Β) ∆ίκτυο ατµού (βάνες, διαστολικά, φίλτρα ατµοπαγίδες, µειωτές, ασφαλιστικά κ.λ.π.) 
 
ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ – ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΑ- ΣΙ∆ΕΡΩΤΗΡΙΟ 

Α) Καθαρισµός , Λίπανση, φίλτρα 
 
ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 
Α) Καθαρισµός , Λίπανση, φίλτρα 
 
ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ 
Α) Συµπιεστές ιατρικού αέρα 
Β) Συµπιεστές γενικού αέρα    Λίπανση, φίλτρα, λάδια, εξαρτήµατα 
Γ) Συµπιεστές κενού 
∆) ∆ίκτυο αυτών (σωλήνες, βάνες, µειωτές, φίλτρα, λήψεις αερίων κ.λ.π.) 
 
ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ 
Α) Μετασχηµατιστές  
Β) Πίνακες Μ.Τ.   Καθαρισµός, σύσφιξη, αντικατάσταση  
Γ) Πίνακας Χ.Τ.   υλικού, αλλαγή φίλτρων, λαδιών κ.λ.π. 
∆) Η/Ζ 
 
ΠΙΝΑΚΕΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 

Α) Καθαρισµός, αντικατάσταση υλικού, σύσφιξη συνδέσεως κ.λ.π. 

 

 

∆ΙΚΤΥΟ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 
Α) Έλεγχος συνέχειας, αποκατάσταση φθορών, καθαρισµός κ.λ.π. 
 
∆ΙΚΤΥΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 
Α) Έλεγχος συνέχειας, αποκατάσταση φθορών, καθαρισµός κ.λ.π. 
 
ΑΣΘΕΝΗ 
Α) Συναγερµός  
Β) Ρολόγια 
Γ) Κλήση αδελφής 
∆) Προτεραιότητα 
Ε) Ενδοεπικοινωνία 
Ζ) T.V.- Ραδιόφωνο 
ΣΤ) Τηλεφωνικό δίκτυο 
Η) Έλεγχος καλής λειτουργίας  
 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 
Α) Κεντρικός πίνακας 
Β) Πυρανιχνευτές  
 
ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ (ΨΥΓΕΙΑ) 
∆ΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 
ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ Υ∆ΑΤΟΣ 
ΦΙΛΤΡΑ Μ.Τ.Ν. 
ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΞΟΥ∆ΕΤΕΡΩΣΗΣ 
ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΞΟΥ∆ΕΤΕΡΩΣΗΣ 
ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ 
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ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
Η  συντήρηση αφορά και περιλαµβάνει την συνεχή, σε 24ωρη βάση και όλες τις ηµέρες της εβδοµάδας 
παρακολούθηση του Η/Μ εξοπλισµού του Νοσοκοµείου, την εξασφάλιση της οµαλής λειτουργίας, την 
αντικατάσταση ή και επισκευή εξαρτηµάτων ή συσκευών και µηχανηµάτων, την αποκατάσταση 
οποιασδήποτε βλάβης καθώς και την προληπτική συντήρηση. Ειδικότερα για ότι αφορά τις κεντρικές 
εγκαταστάσεις, στόχος είναι η πλήρης και αδιάλειπτη παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος ισχύος, νερού 
χρήσεως κρύου και ζεστού, νερού θέρµανσης, ατµού, κλιµατισµένου αέρα, νερού πυρόσβεσης, 
παροχέτευσης ιατρικών αερίων και επεξεργασίας λυµάτων (εξουδετέρωση – χλωρίωση κλπ.) 
 
Επίσης η σωστή και αδιάλειπτη λειτουργία των κυκλωµάτων των ασθενών ρευµάτων. Στους υπό 
λειτουργία χώρους, εξασφαλίζεται πλην των ανωτέρω και η διατήρηση σε καλή κατάσταση και 
λειτουργία των φωτιστικών σωµάτων, πριζών, υδραυλικών παροχών και αποχετεύσεων, τοπικών 
στοιχείων κλιµατισµού (FAN COILS), σωµάτων κεντρικής θέρµανσης και γενικότερα κάθε στοιχείου 
Η/Μ εγκαταστάσεων στους χώρους του Νοσοκοµείου. 
Γενικώς στην ευθύνη του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ περιλαµβάνεται κάθε εγκατάσταση, συσκευή, µηχάνηµα κλπ. 
του Η/Μ εξοπλισµού πλην των ιατρικών µηχανηµάτων.  
Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ είναι υποχρεωµένος σε άµεση αποκατάσταση της καλής λειτουργίας των Η/Μ 
εγκαταστάσεων του Νοσοκοµείου, σε περίπτωση βλάβης. 
 
 
 
ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΤΟΥ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
 

Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ αναλαµβάνει την υποχρέωση να διαθέτει το απαιτούµενο προσωπικό 
σύµφωνα µε τα όσα αναφέρονται παρακάτω και που θα επικουρείτε από το προσωπικό που τυχόν 
αναθέτει ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ, για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών συντήρησης για την καλή 
λειτουργία σύµφωνα µε τις οδηγίες των κατασκευαστών και τους κανόνες της τέχνης και της 
επιστήµης, τους κανονισµούς του Ελληνικού Κράτους, τις διατάξεις των Οργανισµών Κοινής 
Ωφέλειας, ∆.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., ∆.Ε.Υ.Α. Πύργου κ.λπ. ή συµπληρωµατικά τους κανονισµούς της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ξένων τεχνολογικά προηγµένων χωρών. 

     Στην ευθύνη του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ανήκει η συνεχής και επί 24ώρου βάσεως καθ’ όλη την εβδοµάδα 
συντήρηση των εγκαταστάσεων, εντός των ορίων ευθύνης.  Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ θα τηρεί όλους τους 
κανόνες λειτουργίας της εγκατάστασης, θα εκτελεί τις απαραίτητες εργασίες για την πρόληψη 
ζηµιών, θα επισκευάζει και θα αποκαθιστά την λειτουργία σε περιπτώσεις βλαβών που οφείλονται 
σε πληµµελή συντήρηση και εν γένει υπαιτιότητά του. 
     Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ είναι υποχρεωµένος να αποκαθιστά ζηµιές που οφείλονται σε κανονική φθορά, 
σε ανωτέρα βία καθώς και σε ελαττωµατικά υλικά ή πληµµελή εγκατάσταση. Γενικότερα Ο 
ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ είναι υποχρεωµένος να εκτελεί όλες τις εργασίες και ενέργειες εκείνες που απαιτούνται 
για την οµαλή λειτουργία και συντήρηση του Η/Μ εξοπλισµού του Νοσοκοµείου. 
     ∆ιευκρινίζεται ότι το προσωπικό του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ µαζί µε το Τεχνικό Προσωπικό του Νοσοκοµείου 
θα αποτελούν έναν ενιαίο λειτουργικά σύνολο, για την συντήρηση για την οµαλή λειτουργία των 
Η/Μ εγκαταστάσεων και του αντίστοιχου εξοπλισµού του Νοσοκοµείου. Για κάθε ζήτηµα 
συντονισµού, προγραµµάτων, ιδιοµορφιών και δυσκολιών που είναι δυνατόν να προκύψουν λόγω 
της σύµπραξης των δυο πλευρών, τις τελικές αποφάσεις θα λαµβάνει η ∆ιοίκηση του Νοσοκοµείου, 
µε σκοπό την εύρυθµη και ασφαλή λειτουργία του Νοσοκοµείου. 
 
 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
Στελέχωση προσωπικού – ειδικότητες 
     Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ υποχρεούται: 
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   Α. Να διαθέτει οκτώ (8) άτοµα τα οποία και θα απασχολεί υποχρεωτικά για την λειτουργία και 
συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων και εξοπλισµού του Γ. Ν Ηλείας, µε τα οποία θα συµπληρώνει 
την υπάρχουσα Τεχνική Υπηρεσία του Γ. Ν Ηλεία και θα λειτουργούν ως ένα ενιαίο σύνολο. 
   Β. Τα άτοµα που θα απασχολεί πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω προσόντα που θα αποδειχθούν 
µε την κατάθεση στην Υπηρεσία επικυρωµένων αντιγράφων πτυχίων, αδειών κ.λ.π. καθώς και 
βεβαιώσεων ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 
Υπεύθυνος του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ (1 άτοµο)  µε τα εξής ελάχιστα απαιτούµενα προσόντα: 
Να διαθέτει πτυχίο Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού του Πολυτεχνείου. 
Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (αποδεικνύεται µε παρουσίαση πτυχίου Lower). 
Πολύ καλή γνώση Υπολογιστών και ιδιαίτερα απαιτείται εµπειρία σε Η/Μ εγκαταστάσεις που 
ελέγχονται από B.M.S (Κεντρική Παρακολούθηση Εγκαταστάσεων). 
Αποδεδειγµένη εµπειρία τουλάχιστον 5ετή σε κατασκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων.    
 
Υδραυλικοί (5 άτοµα): Να διαθέτει ο ένας άδεια 3ης  κατηγορίας. 
 
Ηλεκτρολόγος – ηλεκτροτεχνίτης (1 άτοµα): Να διαθέτει άδεια ΣΤ’ κατηγορίας (Υποσταθµοί Μ.Τ.).   
 
 
Τεχνικών ∆οµικών (1 άτοµο) 
Σε περίπτωση έλλειψης 3ης κατηγορίας για τον υδραυλικό και ΣΤ΄ για τον ηλεκτρολόγο, η εταιρεία 
µπορεί να συµµετέχει µε κατώτερες κατηγορίες αλλά υπεύθυνος θα είναι ο Υπεύθυνος του 
ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ (Μηχανολόγος) µε υπεύθυνη δήλωση του. 
Οι αποτελούντες το παραπάνω τεχνικό προσωπικό ζητείται να έχουν εµπειρία στην εργασία τους 
τουλάχιστον πέντε (5) ετών και θεωρείται πρόσθετο προσόν να έχουν εργασθεί σε κατασκευή, 
συντήρηση ή λειτουργία Η/Μ εγκαταστάσεων Νοσοκοµείου. 
Υποχρεώσεις προσωπικού και αναδόχου 
     Το προσωπικό µε ευθύνη του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ θα είναι κατάλληλα εκπαιδευµένο, θα γνωρίζει άριστα 
τη δοµή και λειτουργία των Η/Μ δικτύων, εγκαταστάσεων, µηχανηµάτων και συσκευών και θα έχει 
στη διάθεσή του όλο το 24ωρο τα απαραίτητα εργαλεία, σχέδια, prospectus, γραπτές οδηγίες κλπ. 
Ώστε να µπορεί ανά πάσα στιγµή να επέµβει για την αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης 
προκύψει. 
     Το προσωπικό του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ θα καλύπτει την συντήρηση του Νοσοκοµείου σε 24ωρη βάση 
και όλες τις ηµέρες της εβδοµάδας, εργάσιµες και µη. Το πρόγραµµα κάθε βάρδιας εκδίδεται σε 
δεκαπενθήµερη βάση και εγκρίνεται από το Νοσοκοµείο. Όλα τα µέλη του προσωπικού του 
ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ υπόκεινται στην έγκριση του Νοσοκοµείου. 
     Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ υποχρεούται να στελεχώσει Γραφείο εντός του χώρου του Νοσοκοµείου που θα 
απαντά σε 24ωρη βάση στις τηλεφωνικές κλήσεις αναφοράς βλαβών των υπαλλήλων του 
Νοσοκοµείου. Η λειτουργία σε 24ωρη βάση του κινητού τηλεφώνου του Υπεύθυνου Συντήρησης 
είναι υποχρεωτική. Οι Τεχνικοί του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ θα φέρουν υποχρεωτικά ποµποδέκτες. Το 
Προσωπικό επίσης θα είναι ενδεδυµένο µε κατάλληλη στολή εργασίας. 
     Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ οφείλει να αποµακρύνει από το εργοτάξιο αµέσως κάθε µέλος του προσωπικού 
που κρίνεται ως ακατάλληλο ή δείχνει αµέλεια ασυγχώρητη ως προς τα καθήκοντά του ή 
συµπεριφέρεται άπρεπα και να µην επαναπροσλάβει τούτο σε οποιαδήποτε εργασία που να έχει 
σχέση µε το έργο χωρίς την συγκατάθεση του Νοσοκοµείου. Υποχρέωση του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
συντήρησης θα είναι επίσης, να διαθέτει το απαραίτητο εκπαιδευµένο προσωπικό για τους 
αναγκαίους απεγκλωβισµούς από τους ανελκυστήρες. 
 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ-ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ 

ΒΑΡ∆ΙΑ (8ΩΡΟ) 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ 
–ΑΝΑΛΥΣΗ  
ΣΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ  
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
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Καθηµερινή Πρωί   4 άτοµα 

(1) ΕΝΑΣ 
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 
(1)ΕΝΑΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 
(1)ΕΝΑΣ 
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΣ 
(1)ΕΝΑΣ 
∆ΟΜΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ 

Καθηµερινή 
Απόγευµα  

1 άτοµο 
(1)ΕΝΑΣ 
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΣ 
 

Καθηµερινή –Νύχτα 1 άτοµο 
(1)ΕΝΑΣ 
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΣ 
 

Σάββατο Πρωί  
Σάββατο Απόγευµα  
 Σάββατο Νύχτα 

1 άτοµο 
ΑΝΑ ΒΑΡ∆ΙΑ 

(1)ΕΝΑΣ 
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΣ 
 

Κυριακή -Αργίες  
 Πρωί  
Απόγευµα -  Νύχτα 

1 άτοµο  
ΑΝΑ ΒΑΡ∆ΙΑ 

(1)ΕΝΑΣ 
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΣ 
 

 

ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΙ-ΑΠΟΓΕΥΜΑ-ΝΥΧΤΑ ΘΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΗΜ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ 
ΑΤΟΜΩΝ ΤΟ 24ΩΡΟ ΓΙΑ  ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ: 3 ΑΤΟΜΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ  
ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΓΙΕΣ –ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΠΡΩΙ-ΑΠΟΓΕΥΜΑ-ΝΥΧΤΑ ΘΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΗΜ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ 
ΑΤΟΜΩΝ ΤΟ 24ΩΡΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ: 3 ΑΤΟΜΑ  ΣΥΝΟΛΙΚΑ  
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΤΟ 24ΩΡΟ:  
6 ΑΤΟΜΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ  
 Ο  ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΘΑ  ΕΧΕΙ  ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ  ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΟΙΣΤΑΝΤΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ 
ΕΝ ΛΟΓΩ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ  ΚΑΙ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ –ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ . 
ΘΑ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ  ΤΗΝ ΠΡΩΙΝΗ ΒΑΡ∆ΙΑ  (8ΩΡΟ ),ΕΧΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ 
ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ  ,ΕΝΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ- ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ  ΒΑΡ∆ΙΕΣ  ΚΑΘΩΣ ΤΙΣ  ΑΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΕΣ  
ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ (ON CALL)   ΓΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ  ΑΝΑΓΚΗΣ, ΩΣΤΕ 
ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΕΙ ΑΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ  ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ. 
 Η  οικονοµική προσφορά θα πρέπει είναι σύµφωνη µε την σχετική Νοµοθεσία ( Εθνική Γενική 
Συλλογική Σύµβαση εργασίας)  
 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 
Το (υπαλληλικό) Τεχνικό Προσωπικό λειτουργίας και συντήρησης που διαθέτει ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ 
(Ηλεκτρολόγοι, Υδραυλικοί κ.λ.π) εντάσσεται σε ένα ενιαίο πρόγραµµα εργασίας που υποβάλλεται 
από τον ΑΝΑ∆ΟΧΟ και εγκρίνεται από το Νοσοκοµείο. 
Εάν κατά τη διάρκεια της σύµβασης προσληφθεί νέο προσωπικό λειτουργίας και συντήρησης θα 
τίθεται στη διάθεσης του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ προκειµένου να υποστεί την εκπαίδευση και να εξοικειωθεί µε 
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τις εγκαταστάσεις εργαζόµενο, µαζί µε το προσωπικό του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ και το ήδη υπάρχον 
προσωπικό του Νοσοκοµείου. 
 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ – ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ – ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
     Τα απαιτούµενα αναλώσιµα υλικά για την λειτουργία και συντήρηση όπως καύσιµα, λιπαντικά, 
αέρια, υλικά καθαρισµού κ.λ.π. καθώς επίσης και όλα τα ανταλλακτικά που απαιτούνται (πλην των 
περιπτώσεων βλαβών υπαιτιότητα του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ), προµηθεύονται µε µέριµνα του ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ και 
η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον ίδιο. 
     Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ υποχρεούται όπως εντός δυο µηνών από της υπογραφής της συµβάσεως, 
παραδώσει στον ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ πίνακα των απαιτούµενων βασικών ανταλλακτικών και αναλώσιµων 
υλικών για την συντήρηση των Η/Μ εξοπλισµού του Νοσοκοµείου. 
     Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ υποχρεούται να εφοδιάσει το προσωπικό του µε τα απαραίτητα εργαλεία, 
όργανα, συσκευές και γενικά όλα τα απαραίτητα µέσα που απαιτούνται για την εργασία. 
 
 
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
     Με την προληπτική συντήρηση εννοείται η σε τακτά διαστήµατα και σύµφωνα µε τις οδηγίες των 
κατασκευαστών, επιθεώρηση, έγκαιρη αλλαγή φθαρτών εξαρτηµάτων, αντικατάσταση ή 
συµπλήρωση λιπαντικών, έλεγχο και παροχή κατάλληλων οδηγιών για την διατήρηση της οµαλής 
λειτουργίας. 
     Στην προληπτική συντήρηση ανήκει και η έγκαιρη υπόµνηση για µεγαλύτερης έκτασης εργασίες 
ή για αντικατάσταση φθαρµένων εξαρτηµάτων. 
  
Έκταση προληπτικής συντήρησης 
     Όσον αφορά την έκταση προληπτικής συντήρησης Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ αναλαµβάνει να διαθέσει όλο 
το απαιτούµενο προσωπικό για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών προληπτικής συντήρησης, 
σύµφωνα µε τις οδηγίες των κατασκευαστών, τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης, την 
ισχύουσα ΟΤΕ, ∆ΕΗ, ∆ΕΥΑΠ κ.λ.π. 
     Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ θα καταχωρεί µε συνέπεια και κάθε λεπτοµέρεια στο ηµερολόγιο του έργου όλα τα 
απαραίτητα στοιχεία της προληπτικής συντήρησης (εκτελεσθείσες εργασίες και οδηγίες που 
δόθηκαν). 
 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
     Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ  υποχρεούται να οργανώσει και να παραδώσει στον ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ µέχρι την 
ηµεροµηνία λήξης της σύµβασης τα εξής: 
Γραφείο συντήρησης µε όλα τα απαραίτητα σχέδια, διαγράµµατα, έντυπα που θα θέσει στην 
διάθεση του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ και θα συλλέξει συµπληρωµατικά ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ. 
Καθηκοντολόγιο προσωπικού συντήρησης. 
Φάκελο µε πλήρεις οδηγίες για την προληπτική συντήρηση και λειτουργία των εγκαταστάσεων. 
Ηµερολόγια που θα καταχωρούνται οι βλάβες και οι συντηρήσεις. 
Καρτέλες και µητρώα λειτουργίας και συντήρησης των σηµαντικότερων µηχανηµάτων και 
συσκευών ή µερών των εγκαταστάσεων (π.χ. Υποσταθµός, Λεβητοστάσιο, Ψυχροστάσιο). 
     Στον ΑΝΑ∆ΟΧΟ θα διατεθούν οι χώροι που προβλέπονται για το τµήµα συντήρησης του Η/Μ 
εξοπλισµού του Νοσοκοµείου καθώς και οι απαιτούµενοι αποθηκευτικοί χώροι και ∆ιοικητικής 
υποστήριξης (γραφείο), προκειµένου ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ να εκτελέσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του. 
 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
     Η συντήρηση του Η/Μ εξοπλισµού θα γίνεται σύµφωνα µε: 
Την ισχύουσα Βιοµηχανική Νοµοθεσία (Β.∆. 24 Νοεµ./17 ∆εκ. 1953, όπως τροποποιήθηκε και 
συµπληρώθηκε µεταγενέστερα και λοιπές ισχύουσας διατάξεις). 
Τους ισχύοντες κανονισµούς, προδιαγραφές κ.λ.π. του Ελληνικού Κράτους, Τ.Ε.Ε., ∆.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., 
∆.Ε.Υ.Α. Πύργου κ.λ.π. 
Τους κανονισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τεχνολογικά προηγµένων χωρών (Αµερικανικούς 
κ.λ.π.), όπου δεν υπάρχουν αντίστοιχοι Ελληνικοί ή είναι ανεπαρκείς. 
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Τις οδηγίες κατασκευαστών, των εγκαταστάσεων, µηχανηµάτων  και συσκευών. 
Τους κανόνες της επιστήµης και της εµπειρίας. 
 
 
ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΙΣ - ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ 
     Όλες οι συνεννοήσεις µεταξύ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ από το ένα µέρος και ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ από το άλλο, είτε 
αφορούν την παροχή ή αίτηση οδηγιών είτε σε κάθε άλλη ενέργεια ή δήλωση, γίνονται οπωσδήποτε 
εγγράφως. 
     Η µη απάντηση εκ µέρους του ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ, σε εύλογο χρονικό διάστηµα, επί αιτηµάτων του 
ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ, δεν αποτελεί τεκµήριο αποδοχής του εκάστοτε αιτήµατος. 
     Οι οποιασδήποτε φύσεως προφορικές συνεννοήσεις δεν λαµβάνονται υπόψη και κανένα από τα 
συµβαλλόµενα µέρη δεν έχει το δικαίωµα να τις επικαλεστεί µε οποιονδήποτε τρόπο. Σε περίπτωση 
κατά την οποία, λόγω του επείγοντος του χαρακτήρα της, η εντολή δίδεται προφορικά, καταχωρείται 
στο ηµερολόγιο του έργου. 
     Ως έδρα του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ καθορίζεται το γραφείο που θα του διαθέσει προς χρήση ο 
ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ στα κτίρια του. 
 
 
ΕΛΕΓΧΟΙ – ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ 
     Η τριµελής επιτροπή του Νοσοκοµείου που θα οριστεί από τον ∆ιοικητή, εποπτεύει το έργο και 
ενηµερώνεται από τον ΑΝΑ∆ΟΧΟ. Μια φορά το µήνα τουλάχιστον επιθεωρεί το έργο παρουσία του 
ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ. 
 
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΑΜΦΙΒΟΛΗ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ. 
     Αν κατά την πρόοδο των εργασιών ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ έχει τη γνώµη ότι εδόθη εντολή από το 
Νοσοκοµείο για κάποια εργασία η οποία κάνει αµφίβολη την αποκατάσταση της βλάβης ή την 
λειτουργία εγκαταστάσεων ή έχει σαν συνέπεια παρέκκλισης από τους ισχύοντες κανονισµούς, τότε 
πρέπει πριν από την έναρξη κάθε σχετικής εργασίας να υποβάλλει άµεσα και χωρίς καθυστέρηση 
µε έγγραφο στον ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ τις αντιρρήσεις του. 
     Το ίδιο ισχύει για οποιοδήποτε ζήτηµα αφορά την κατά την γνώµη του µη τήρηση της σύµβασης 
από τον ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ. Κάθε παράλειψη έγγραφης αξίωσης θεωρείται ως συµφωνία του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
στις σχετικές ενέργειες του ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ. 
 
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ 
     Καθ’ όλο το διάστηµα του χρόνο ισχύος της σύµβασης τηρείται από τον ΑΝΑ∆ΟΧΟ ηµερολόγιο 
στο οποίο εγγράφεται καθηµερινώς κάθε συµβάν που αφορά το έργο, καταχωρούνται όλες οι 
παρατηρούµενες βλάβες και ανωµαλίες καθώς και εργασίες που γίνονται για την άρση αυτών, οι 
εργασίες προληπτικής συντήρησης, ή οποιαδήποτε σχετικά στοιχεία στη σύµβαση απαιτούνται. Το 
ηµερολόγιο αυτό φυλάσσεται στο γραφείο του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ και αντίγραφο παραδίδεται κάθε 
εβδοµάδα του Νοσοκοµείου. 
 
ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
     Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ υποχρεούται να τηρεί την ισχύουσα νοµοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας των 
εργαζοµένων. 
     Αρµόδιοι για έλεγχο και παρατηρήσεις είναι εκτός της Επιθεώρησης Εργασίας, οι ορισµένοι από 
τον ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ Τεχνικοί Υγιεινής και ασφάλειας, καθώς και ο Γιατρός Εργασίας του Νοσοκοµείου. 
 
ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ ΑΥΤΩΝ 
     Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που στρέφεται κατά της ζωής. 
Υγείας, σωµατικής ακεραιότητας, περιουσίας και οποιονδήποτε άλλων προσωπικών ή 
περιουσιακών υλικών ή άλλων αγαθών παντός τύπου, συµπεριλαµβανοµένου του ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ, του 
προσωπικού του Νοσοκοµείου, των ασθενών, των επισκεπτών, του εξοπλισµού του Νοσοκοµείου, 
ο οποίος κίνδυνος προέρχεται από τη µη καλή εκτέλεση του έργου, τη µη εξασφάλιση της καλής και 
ασφαλούς λειτουργίας του Η/Μ εξοπλισµού. 
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ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 
     Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ είναι υποχρεωµένος να κάνει ασφάλιση υπέρ τρίτων από αναγνωρισµένη από το 
Ελληνικό ∆ηµόσιο Ασφαλιστική Εταιρεία. Αποδεικτικό της ασφάλισης πρέπει να προσκοµίσει 
απαραίτητα ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ κατά την υπογραφή της εργολαβικής σύµβασης. Η ασφάλιση θα 
καλύπτει ολόκληρο το χρόνο που προβλέπεται από την εργολαβική σύµβαση, δηλαδή από την 
υπογραφή Σύµβασης του έργου και για το ποσό που καλύπτει κάθε πιθανή βλάβη, σωµατική ή της 
περιουσίας, συµπεριλαµβανοµένων του Προσωπικού του ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ, του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ, των 
ασθενών και των επισκεπτών του Νοσοκοµείου.  
     Η ασφάλιση αυτή θα προσβλέπει την παραίτηση του δικαιώµατος προσφυγής κατά του 
ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ  από τον ΑΝΑ∆ΟΧΟ, των υπεργολάβων και του προσωπικού αυτών και παντός 
εργαζοµένου µε οποιαδήποτε σχέση µε τον ΑΝΑ∆ΟΧΟ του έργου όπως και κάθε άλλη περίπτωση 
κατά την οποία µπορεί να δηµιουργηθεί οποιαδήποτε απαίτηση κατά του ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ, από ασθενείς, 
επισκέπτες κ.λ.π. 
     Η ασφάλιση υπέρ τρίτων δεν απαλλάσσει τον ΑΝΑ∆ΟΧΟ από τις συµβατικές του υποχρεώσεις, 
από την ισχύουσα νοµοθεσία και από τις σχετικές διατάξεις περί ασφαλίσεως και προστασίας του 
προσωπικού που απασχολείται στο έργο. 
 
ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
     Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ζηµιά ή βλάβη η οποία θα προκληθεί από 
εργατικό ατύχηµα σε Μηχανικούς, Εργοδηγούς, Τεχνίτες, Εργάτες ή άλλα πρόσωπα τα οποία 
χρησιµοποιεί. 
     Είναι υποχρεωµένος να απαλλάξει τον ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ από κάθε πληρωµή γι’ αυτές τις ζηµιές ή 
βλάβες καθώς και για κάθε απαίτηση, ενέργεια, έξοδα και επιβαρύνσεις σχετικές µε αυτές εκτός αν η 
ζηµιά ή βλάβη γίνει από ενέργεια ή υπαιτιότητά του ή των αντιπροσώπων του ή των υπαλλήλων 
του. 
 
 
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
     Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ είναι υποχρεωµένος να ασφαλίζει το εργατικό και υπαλληλικό προσωπικό του 
που έχει σχέση µε το έργο. Για τις αναγκαίες εισφορές ευθύνεται και επιβαρύνεται αποκλειστικά Ο 
ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ και η αντίστοιχη δαπάνη συµπεριλαµβάνεται στην αµοιβή του. 
 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ  ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 
                                                                                               Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ  ΤΟΥ Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ 

 
                                                                α.α. 
 
 
                                      Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 
 
 
                                      ∆ρ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ M.D.

 
 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
     
     



      ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1 - ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 
 
 
Ονοµασία 
Τράπεζας:    Κατάστηµα:   
(∆/νση οδός- αριθµός Τ.Κ. – FAX)    
Ηµεροµηνία Έκδοσης:    
 
Προς 
 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ………….. ΕΥΡΩ 
 
Με την παρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της 
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ [Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός 
…………. Αριθµός….Τ.Κ. ……] ή 
[σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών 
α) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. ………….. β) ……………… οδός 
……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. ………….. γ) ……………… οδός ……………… αριθµός 
………………. Τ.Κ. ………….. 
µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας], 
 
και µέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύµβασης µε 
αριθµό................... που αφορά στο διαγωνισµό της …………. µε αντικείµενο «…………….» και 
συγκεκριµένα για το τµήµα του έργου που αφορά στην προµήθεια……………….. συνολικής αξίας 
………........, σύµφωνα µε τη µε αριθµό................... ∆ιακήρυξή σας. 
 
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να σας 
καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 
ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή 
σας. 
 
Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας ότι 
µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζά µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 
 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
 
 
 
 

 
 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ’ αριθµ. ……. 
 
                                                                                                                             
 
 

ΜΕΤΑΞΥ Τ…… ………………………. 
 

ΚΑΙ 
ΤΗΣ ………….………………. 

 
 
 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ………………………………………………. 
 
 
 

Συµβατικού Τιµήµατος ……………… € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 



 
 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 
 
ΑΡΘΡΟ 1 ΟΡΙΣΜΟΙ  

ΑΡΘΡΟ2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΑΡΘΡΟ 3 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 4 ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ  

ΑΡΘΡΟ 5 ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 6 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 7 ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  

ΑΡΘΡΟ 8 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

ΑΡΘΡΟ 9 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ  

ΑΡΘΡΟ 10 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ  

ΑΡΘΡΟ 11 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ  

ΑΡΘΡΟ 12 ΑΝΑΣΤΟΛΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΑΡΘΡΟ 13 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΑΡΘΡΟ 14 ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ  

ΑΡΘΡΟ 15 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 



 
 

 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ. ...... 
 
Στον ……………. σήµερα την .... ……….. του έτους ………., οι πιο κάτω συµβαλλόµενοι:  
 

Αφενός 
 
H …………………. που εδρεύει στην …………………, και εκπροσωπείται νόµιµα για την υπογραφή 
της παρούσας από την …………………..………, και το οποίο στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα 
σύµβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή»  
 

και αφετέρου 
 
Η εταιρεία µε την επωνυµία …………………….. που εδρεύει στ …………………….. *, έχει αριθµό 
φορολογικού µητρώου ................., υπάγεται στη ∆ΟΥ............ και εκπροσωπείται νόµιµα από τον κο 
…………………….., …………………….. της εταιρείας, σύµφωνα µε το ............. και η οποία στο 
εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύµβαση ως «ο Προµηθευτής»,  
 

Λαµβάνοντας υπόψη : 
 
1) Την υπ. αριθ. …….. από …………. διακήρυξη της Αναθέτουσας Αρχής για τον προµήθεια 
2) Την από …………….. και µε αριθ. Πρωτ. .........../……/…………… προσφορά του αναδόχου, που 
υποβλήθηκε στο πλαίσιο του διαγωνισµού της προαναφερόµενης διακήρυξης.  
3) Την υπ. αριθ. ................... απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, µε την οποία κατακυρώθηκε το 
αποτέλεσµα του διαγωνισµού της προαναφερόµενης διακήρυξης, στον Ανάδοχο  
Συµφώνησαν και έκαναν αµοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:  
 
ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ  
 
Αντίκλητος Το πρόσωπο που ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ µε έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαµβάνονται 
τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοµατεπώνυµο, ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου, fax, 
κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόµενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής µε αυτόν 
και αυτός µε υπεύθυνη δήλωσή του αποδέχθηκε το διορισµό αυτό.  
 
∆ιοικητική εντολή: οιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή ή την 
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου στον Αναδοχο σχετικά µε την υλοποίηση του 
ως άνω έργου.  
 
Έγγραφο: κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφηµένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή 
πιστοποιητικό που εκδίδεται βάσει της Σύµβασης, συµπεριλαµβανοµένων των τηλετυπιών, των 
τηλεγραφηµάτων και των τηλεοµοιοτυπιών.  
 
Έργο: …………………….., όπως εξειδικεύεται στη Σύµβαση.  
 
Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της σύµβασης: Η ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης.  
 
Ηµέρα: η ηµερολογιακή ηµέρα.  
 
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠ): Το αρµόδιο συλλογικό όργανο που ορίζεται 
από το εκάστοτε Νοσοκοµείο, µε βασικές αρµοδιότητες την επίβλεψη για την καλή εκτέλεση των 
όρων της σύµβασης του έργου.  
 
Αναθέτουσα αρχή: Γενικό Νοσοκοµείο Ηλείας  
 



 
 

 
 

Προθεσµίες: τα αναφερόµενα στη Σύµβαση χρονικά διαστήµατα σε Ηµέρες, που αρχίζουν να 
υπολογίζονται από την εποµένη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη Σύµβαση ως 
αφετηρία. Όταν η τελευταία ηµέρα του χρονικού διαστήµατος συµπίπτει µε µη εργάσιµη ηµέρα, η 
προθεσµία λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιµης ηµέρας µετά την τελευταία ηµέρα του χρονικού 
διαστήµατος.  
 
Προσφορά: η από …………………….. προσφορά του Αναδόχου προς την Αναθέτουσα Αρχή.  
 
Σύµβαση: η παρούσα συµφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συµβαλλόµενα µέρη για την 
εκτέλεση του έργου, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συµπληρωθεί.  
 
Συµβατικά τεύχη : Τα τεύχη της Σύµβασης µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, καθώς και 
όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συµπληρώνουν και περιλαµβάνουν κατά σειρά ισχύος : α) τη 
Σύµβαση, β) τη ∆ιακήρυξη, γ) την Προσφορά του Αναδόχου. 
Συµβατικό τίµηµα: το συνολικό συµβατικό αντάλλαγµα για την υλοποίηση του έργου.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 
Με την παρούσα, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαµβάνει, έναντι της αµοιβής που 
αναφέρεται πιο κάτω στην παρούσα, την υλοποίηση του έργου «…..……………………..». Το έργο 
θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε την προσφορά του Αναδόχου, σε συνδυασµό µε τους όρους της από 
…………………….. διακήρυξης και την υπ’ αριθµ. ................... απόφαση κατακύρωσης της 
Αναθέτουσας Αρχής.  
Συγκεκριµένα το έργο περιλαµβάνει: 
  
 
ΑΡΘΡΟ 3. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 
 
Το έργο θα υλοποιηθεί όπως ορίζεται στην τεχνική προσφορά του αναδόχου και σύµφωνα µε τους 
όρους της διακήρυξης.  
 
ΑΡΘΡΟ 4. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ  
 
Έναρξη ισχύος της σύµβασης ορίζεται η …….. και λήξη αυτής την ……..  
Το Νοσοκοµείο δύναται να λύει τη σύµβαση οποτεδήποτε και πριν τη λήξη της ισχύος της εφόσον έχει 
υπογράφει σύµβαση προµηθείας για τα ίδια είδη ή ρυθµιστεί διαφορετικά από την ΕΠΥ ή την 6Η Υ.ΠΕ. 
χωρίς οιοδήποτε δικαίωµα αποζηµίωσης ή άλλης αξίωσης από τον προµηθευτή. 
 
ΑΡΘΡΟ 5. ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
Για τις ανάγκες του έργου θα συσταθεί από το Νοσοκοµείο Επιτροπή Παρακολούθησης και 
Παραλαβής (ΕΠΠ).  
Η ΕΠΠ παρακολουθεί την πορεία εξέλιξης του έργου και είναι αρµόδια για την έγκριση και 
πιστοποίηση του συνόλου των παραδόσεων.  
 
Στην περίπτωση διαπίστωσης µη συµµόρφωσης µε τις προδιαγραφές, οι παρατηρήσεις της Επιτροπής 
διαβιβάζονται εγγράφως στον Ανάδοχο το αργότερο εντός πέντε (5) ηµερολογιακών ηµερών από την 
έναρξη της διαδικασίας παραλαβής. Εκτιµώντας το εύρος των απαιτούµενων αλλαγών, η ΕΠΠ 
καθορίζει το χρονικό διάστηµα λήψης των απαραίτητων διορθωτικών µέτρων.  
 
 
 
 



 
 

 
 

ΑΡΘΡΟ 6. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
Σε περίπτωση που το έργο δεν εκτελείται σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης, επιβάλλονται 
κυρώσεις σύµφωνα µε το Π.∆. 118. 
 
ΑΡΘΡΟ 7. ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  
Η αµοιβή που θα καταβληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο ανέρχεται στο ποσό των 
………………….. ευρώ και ……………….. λεπτών (……………,.. €), πλέον ΦΠΑ ……….% ……………………. 
ευρώ και …………….. λεπτών (………..,…..€) ήτοι συνολικά ……………………. ευρώ και …………. λεπτών 
(……………..,…€). Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την εκτέλεση της σύµβασης θεωρώντας το συµβατικό 
αντάλλαγµα επαρκές, νόµιµο και εύλογο για την εκτέλεση του αντικειµένου της παρούσας µετά από 
συνολική έρευνα που πραγµατοποίησε πριν την κατάθεση της προσφοράς του. Στο τίµηµα 
περιλαµβάνονται όλες οι ενδεχόµενες αµοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες του Αναδόχου για την 
εκτέλεση της προµήθειας, χωρίς καµία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής.  
Οι πληρωµές θα γίνονται µε την προσκόµιση των νοµίµων παραστατικών και δικαιολογητικών που 
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε 
ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή.  
Ο Προµηθευτής επιβαρύνεται µε παρακράτηση φόρου εισοδήµατος σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
διατάξεις (Ν. 2238/94, ΦΕΚ 151 / Α / 94, όπως εκάστοτε ισχύει).  
Στην αµοιβή του προµηθευτή, χωρίς ΦΠΑ, περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων νόµιµες κρατήσεις, ως 
και κάθε άλλη επιβάρυνση.  
Όλα τα τιµήµατα της παρούσας Σύµβασης (συνολικά και τιµές µονάδος), παραµένουν σταθερά και 
δεν υπόκεινται σε καµία αναθεώρηση ή αύξηση έως την συµβατική ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της 
προµήθειας.  
Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή 
οποιαδήποτε άλλη αµοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων.  
 
ΑΡΘΡΟ 8. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  
 
Για την καλή εκτέλεση της παρούσας, ο Ανάδοχος κατέθεσε στην Αναθέτουσα Αρχή τη µε αριθµό 
…………………………. εγγυητική επιστολή της …………….. ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ποσού 
…………………….. ευρώ (………………. €) (10% της συµφωνούµενης µε την παρούσα αµοιβής 
του Προµηθευτή, χωρίς τον φόρο προστιθέµενης αξίας), ισχύος µέχρι την επιστροφή της, η οποία έχει 
συνταχθεί κατά το αντίστοιχο υπόδειγµα της ∆ιακήρυξης.  
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα αποδεσµευτεί άπαξ και θα επιστραφεί µετά την οριστική 
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή όλων των φάσεων του έργου, ύστερα από την έγγραφη εκκαθάριση 
των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους και σύµφωνα µε οριζόµενα στον Κανονισµό 
Προµηθειών ∆ηµοσίου.  
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής µε την έγγραφη 
ειδοποίηση προς την εγγυήτρια τράπεζα και κοινοποίηση προς τον Προµηθευτή σε περίπτωση 
παράβασης κάποιου όρου της παρούσας ή/και της διακήρυξης και σε διάστηµα τριών ηµερών από την 
ειδοποίηση αυτής για επικείµενη κατάπτωση.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 9. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ  
 
1. Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά µε την 
Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαµβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά 
µε την εκτέλεση της προµήθειας.  
2. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά µόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας 
νοµοθεσίας ως προς το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων 
της σύµβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζηµίας που προκληθεί σε τρίτους 
υποχρεούται µόνος αυτός προς αποκατάστασή της.  
3. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος 
υποχρεούται µέσα σε είκοσι (20) εργάσιµες µέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που 



 
 

 
 

συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκοµίσει στην υπηρεσία τα 
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.  
4. Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει το έργο, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα 
στα σχετικά άρθρα της παρούσας, εκτελώντας προσηκόντως όλες τις επιµέρους εργασίες, που αυτό 
περιλαµβάνει, διαθέτοντας άτοµα µε την απαιτούµενη εµπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα ώστε να 
ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύµβασης.  
5. Ο Ανάδοχος εγγυάται και φέρει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες, που προβλέπονται ή απορρέουν 
από την παρούσα Σύµβαση και το Νόµο και σε σχέση µε οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από άτοµα, 
που θα ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση µε την παρούσα Σύµβαση. Σε 
περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζηµίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται µόνον αυτός 
προς αποκατάστασή της.  
6. Ο Ανάδοχος θα ενεργεί µε επιµέλεια και φροντίδα, ώστε να εµποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που 
θα µπορούσαν να έχουν αποτέλεσµα αντίθετο µε το συµφέρον της Αναθέτουσας Αρχής.  
7. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε υπευθυνότητες και ευθύνες, που 
απορρέουν για αυτόν από την παρούσα.  
 
ΑΡΘΡΟ 10. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ  
 
Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύµβασης αλλά και µετά την λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος θα αναλάβει 
την υποχρέωση να τηρήσει εµπιστευτικές και να µη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, 
οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των 
υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να µην 
γνωστοποιήσει µέρος ή το σύνολο του Έργου που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούµενη έγγραφη 
έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.  
Ειδικότερα:  
Ο Ανάδοχος δύναται να αποκαλύπτει εµπιστευτικές πληροφορίες σε όσους υπαλλήλους ασχολούνται 
άµεσα µε την εκτέλεση του παρόντος Έργου και διασφαλίζει ότι οι υπάλληλοι αυτοί είναι σε πλήρη 
γνώση και συµφωνούν µε τις υποχρεώσεις εµπιστευτικότητας και εχεµύθειας. Ο Ανάδοχος µεταφέρει 
αυτές τις υποχρεώσεις του και στους υπεργολάβους του και στους µε οποιονδήποτε τρόπο 
συνδεόµενους µε αυτόν για την εκτέλεση του παρόντος Έργου.  
Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση ή εκµετάλλευση των πληροφοριών οι οποίες θα περιέλθουν 
σε γνώση του Αναδόχου καθ’ οιονδήποτε τρόπο, στα πλαίσια εκτέλεσης του παρόντος Έργου, οι 
οποίες είναι εµπιστευτικές για σκοπούς διαφορετικούς από την εκτέλεση του Έργου αυτού. Ως 
εµπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά σε τρίτους, ακόµα και αν δεν 
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοια.  
Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει τη διαφύλαξη όλων των πληροφοριακών 
στοιχείων στους κοινούς χώρους συνεργασίας και στους ανθρώπους που ασχολούνται µε το Έργο, 
αποκλειόµενης της διαφυγής, διαρροής ή µεταφοράς σε άλλα άτοµα, χώρους ή εταιρείες. Ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να ενηµερώνει την Αναθέτουσα Αρχή για τα µέτρα που παίρνει προς την κατεύθυνση 
αυτή.  
Σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή πληροφοριών, η οποία αποδεδειγµένα οφείλεται στον Ανάδοχο, η 
Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να κάνει χρήση των διατάξεων «περί πνευµατικής 
ιδιοκτησίας» και να αξιώσει πληρωµή και αποζηµίωση για όλες τις άµεσες και έµµεσες, θετικές ή και 
αποθετικές ζηµίες που θα έχει κατά περίπτωση υποστεί καθώς επίσης και να προβεί στη λύση της 
Σύµβασης µε υπαιτιότητα του Αναδόχου, κηρύσσοντας τον έκπτωτο.  
Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία όπως χάρτες, διαγράµµατα, σχέδια, προδιαγραφές, πλάνα, 
στατιστικά στοιχεία, υπολογισµοί και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή υλικό που αποκτάται, 
συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον Ανάδοχο κατά την εκτέλεση της Σύµβασης, είναι 
εµπιστευτικά και ανήκουν κατά κυριότητα στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος, µόλις ολοκληρώσει 
την εκτέλεση της Σύµβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο 
Ανάδοχος µπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να 
τα χρησιµοποιεί για σκοπούς άλλους από της Σύµβασης, χωρίς την προηγούµενη γραπτή συναίνεση 
της Αναθέτουσας Αρχής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του ν.2121/1993 περί πνευµατικής 
ιδιοκτησίας.  



 
 

 
 

Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου µέσου κατά της Αναθέτουσας Αρχής από τρίτο για 
οποιοδήποτε θέµα σχετικά µε δικαιώµατα επί του λογισµικού ή του εξοπλισµού, η Αναθέτουσα Αρχή 
οφείλει να ειδοποιήσει αµέσως και γραπτά µε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες τον Ανάδοχο, ο 
οποίος υποχρεούται να αµυνθεί, δικαστικά και εξωδικαστικά, για λογαριασµό της Αναθέτουσας 
Αρχής, έναντι του τρίτου.             Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος αφενός βαρύνεται µε όλα τα έξοδα 
τα οποία θα κληθεί να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή εξ αυτού του λόγου, συµπεριλαµβανοµένης και 
κάθε δικαστικής δαπάνης ή αµοιβής δικηγόρων, αφετέρου υποχρεούται να αποζηµιώσει την 
Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική ή αποθετική ζηµία που θα υποστεί από ενδεχόµενη αποδοχή της 
παραπάνω αγωγής ή του ένδικου µέσου.  
 
ΑΡΘΡΟ 11. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ   
 
Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν ευθύνονται για τη µη εκπλήρωση των συµβατικών τους υποχρεώσεων, 
στο µέτρο που η αδυναµία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.  
Ο Ανάδοχος, επικαλούµενος υπαγωγή της αδυναµίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που 
εµπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την 
Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσµίας είκοσι 
(20) ηµερών από τότε που συνέβησαν, προσκοµίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η 
Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω ηµερών στο σχετικό 
αίτηµα του Αναδόχου, διαφορετικά, µε την πάροδο άπρακτης της προθεσµίας, τεκµαίρεται αποδοχή 
του αιτήµατος.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 12. ΑΝΑΣΤΟΛΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να αναστείλει την εφαρµογή µέρους ή του συνόλου της 
παρούσας µε έγγραφη γνωστοποίηση στον Ανάδοχο σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κανονισµό 
Προµηθειών ∆ηµοσίου (Π∆ 118/07). Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος δεν δικαιούται καµία 
αποζηµίωση άλλως παραιτείται αυτής. Στην γνωστοποίηση αυτή προσδιορίζονται οι λόγοι που 
καθιστούν αναγκαία την αναστολή, η ηµεροµηνία έναρξης της καθώς και η πιθανολογούµενη διάρκεια 
της. Από την ηµεροµηνία έναρξης της αναστολής ο Ανάδοχος απαλλάσσεται εκείνων των συµβατικών 
υποχρεώσεων η εκπλήρωση των οποίων έχει ανασταλεί.  
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να καταγγείλει / λύσει τη σύµβαση µε τον Ανάδοχο µετά 
από απόφαση του αρµοδίου οργάνου της σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κανονισµό Προµηθειών 
∆ηµοσίου. Στη περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος πέραν της αµοιβής για το Έργο, που έχει εκτελέσει µέχρι 
του χρόνου της καταγγελίας, δεν δικαιούται να λάβει κανένα επιπλέον ποσό ως αποζηµίωση, εκτός 
των παραγγελιών προϊόντων που αποδεδειγµένα έχουν προηγηθεί της καταγγελίας και εφόσον αυτά 
τελικώς παραληφθούν.  
Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Αναδόχου που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας ή θέσης 
της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η παρούσα σύµβαση λύεται αυτοδίκαια από 
την ηµέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ του ∆ηµοσίου 
και η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που προβλέπεται στην παρούσα.  
Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύµβασης γίνεται µόνον µε µεταγενέστερη γραπτή και ρητή 
συµφωνία των µερών και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 24 του Π∆ 
118/07.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 13. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 
Η σύµβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν εκτελεστεί οριστικά το σύνολο του έργου, γίνει η 
αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος και εκπληρώθουν οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις 
από τα συµβαλλόµενα µέρη και αποδεσµευθούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόµενα στη 
σύµβαση.  
 



 
 

 
 

 
ΑΡΘΡΟ 14. ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ  
 
Ο Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου, η από …………………….. διακήρυξη του σχετικού 
διαγωνισµού και η από …………………….. κατατεθείσα προσφορά του Αναδόχου αποτελούν 
συµπληρωµατικά της παρούσας σύµβασης συµβατικά τεύχη. Σε περίπτωση ασάφειας ή διαφορετικής 
ρύθµισης µεταξύ των συµβατικών τευχών , η σειρά προτεραιότητας και ισχύος είναι η ακόλουθη:  
α) Η παρούσα σύµβαση  
β) Ο Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου  
γ) Η διακήρυξη του διαγωνισµού  
δ) Η προσφορά του Αναδόχου  
Για τα θέµατα που καθορίζονται στην παρούσα, κανένα συναφές κείµενο ή έγγραφο ή στοιχείο 
προϋπάρχον αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή µπορεί να ληφθεί υπ’ όψη για την ερµηνεία των όρων 
της παρούσας, εκτός αν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά στη παρούσα σύµβαση.  
Αντίκλητος του Αναδόχου, στον οποίο µπορούν να γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις από  
την Αναθέτουσα Αρχή προς τον Ανάδοχο ορίζεται µε την παρούσα ο κ.………………………., 
κάτοικος ………………., ΤΚ …………….. τηλ: 210 ……………… , fax 210 …………….., 210 
…………………..  
Η κοινοποίηση εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο θα γίνεται ταχυδροµικά στη 
διεύθυνση αυτή ή µε φαξ.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 15. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 
Ο Ανάδοχος του έργου και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθµίζουν κάθε διαφορά που 
τυχόν θα προκύψει στις µεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύµβασης που θα 
υπογραφεί, µε βάση της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών,.  
Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριµένα τα δικαστήρια 
Αθηνών, εφαρµοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το κοινοτικό.  
∆εν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισµένες περιπτώσεις εφόσον συµφωνούν και τα δύο µέρη, να 
προβλεφτεί στη σύµβαση προσφυγή των συµβαλλοµένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία 
σύµφωνα πάντα µε την ελληνική νοµοθεσία και µε όσα µεταξύ τους συµφωνήσουν. Αν δεν επέλθει 
τέτοια συµφωνία, η αρµοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά 
τα οριζόµενα στην προηγούµενη παράγραφο.  
ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ συνετάγη το παρόν σε δύο πρωτότυπα, ένα έλαβε έκαστο 
συµβαλλόµενο µέρος.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 16. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 
     Κανένας από τους συµβαλλόµενους δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συµβατικών 
υποχρεώσεών του, αν η παράλειψη αυτή είναι απόρροια ανωτέρας βίας, δηλαδή συνθηκών που 
διαφεύγουν του ελέγχου του συµβαλλόµενου, εφόσον έχει επιδείξει την προσήκουσα προσοχή και 
επιµέλεια ενός λογικού και συνετού συµβαλλόµενου, και δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν και 
αποτραπούν από αυτόν. Ενδεικτικά, γεγονότα ανωτέρας βίας συνιστούν: 
   Α)  Θεοµηνίες, φυσικές καταστροφές, πληµµύρες, σεισµοί, πυρκαγιές. 
   Β)  Απεργίες αναγνωρισµένων συνδικαλιστικών οργανώσεων και µερών, επιβολή στρατιωτικού 
νόµου, πολεµική σύρραξη, εµπάργκο. 
     Κάθε συµβαλλόµενο µέρος υποχρεούται µέσα σε 10 ηµέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά 
που συνιστούν ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκοµίσει στο άλλο µέρος τα 
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 
     Κατά την διάρκεια του γεγονότος της ανωτέρας βίας, το µέρος που την επικαλείται οφείλει να λάβει 
κάθε πρόσφορο µέτρο, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι ζηµιογόνες συνέπειές του και να καταβάλλει κάθε 
δυνατή προσπάθεια ώστε τα αποτελέσµατα της ανωτέρας βίας να αρθούν χωρίς καθυστέρηση. 
     Ειδικότερα για ότι αφορά τον ΑΝΑ∆ΟΧΟ, αυτός οφείλει έναντι τιµήµατος που θα εκτιµηθεί και 
συµφωνηθεί αµοιβαία να αποκαταστήσει τις ζηµιές που προκαλούνται από τις παραπάνω αιτίες. 
ΑΡΘΡΟ 17. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 



 
 

 
 

     Σε περίπτωση έκτατης ανάγκης ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ και το προσωπικό του ακολουθούν τις οδηγίες και 
εντολές του ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ διευκολύνοντας το έργο και την αποστολή του Νοσοκοµείου στις νέες 
συνθήκες, ανεξάρτητα από προγράµµατα, σχεδιασµούς και άλλες δεσµεύσεις που απορρέουν από την 
σύµβαση. Ο χαρακτηρισµός των συνθηκών «έκτατης ανάγκης» γίνεται µε απόφαση των αρµόδιων 
κρατικών οργάνων. 
 
ΑΡΘΡΟ 18. ΠΛΗΜΜΕΛΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ – ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
     Αν κατά την διάρκεια της σύµβασης ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ εκτελεί πληµµελώς τα καθήκοντά του και δεν 
πληροί τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την σύµβαση, ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ δύναται να εφαρµόσει 
σειρά µέτρων όπως έγγραφες παρατηρήσεις στο ηµερολόγιο του έργου, έγγραφες συστάσεις, 
δυσµενείς εκθέσεις, απαιτήσεις απόλυσης / αντικατάστασης προσωπικού, περικοπές επί του 
λογαριασµού, απαίτηση αποκατάστασης ζηµιών εγκαταστάσεων ή εξοπλισµού, απαίτηση καταβολή 
αποζηµιώσεων κ.λ.π. 
     Σε ακραίες παραβιάσεις της σύµβασης και εφόσον ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ δεν συµµορφώνεται στις 
συστάσεις και άλλα µέτρα που λαµβάνει ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ, προβλέπεται η κήρυξη του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ως 
έκπτωτου, µε παρακράτηση των εγγυητικών επιστολών και την λήψη οποιωνδήποτε άλλων µέτρων και 
ενεργειών (ενδίκων και µη) που ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ θα κρίνει ως προσφορότερα  για την προάσπιση των 
συµφερόντων του. 
     Η κήρυξη του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ως έκπτωτου γίνεται µε απόφαση του ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ. Για τον σκοπό αυτό 
απαιτείται αναλυτική και αιτιολογηµένη εισήγηση της ∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. 
 
ΑΡΘΡΟ 19.ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
     Μετά τη λήξη της σύµβασης ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ θα παραδώσει στον ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ, παρουσία της 
∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ και επί αποδείξει, όλους τους σχετικούς φακέλους µε τα κατασκευαστικά 
σχέδια των διαφόρων Η/Μ δικτύων και εγκαταστάσεων και τα prospectus µε τα τεχνικά στοιχεία και τις 
οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης των µηχανηµάτων και συσκευών του Νοσοκοµείου – στοιχεία τα 
οποία παρέλαβε από το Νοσοκοµείο ή συµπλήρωσε ο ίδιος µετά την υπογραφή της σύµβασης. Επίσης 
θα παραδώσει το (καθηµερινό) Ηµερολόγιο Συντήρησης, τις καρτέλες συντήρησης και τα 
Προγράµµατα Προληπτικής Συντήρησης καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που αφορά το έργο. 
     Με την εγκατάσταση νέου ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ και για διάστηµα που θα κριθεί αναγκαίο από τον ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 
(όχι πέραν του τριµήνου), ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ είναι υποχρεωµένος να δίδει κάθε πληροφορία και να 
παράσχει το απαραίτητο προσωπικό (Υπεύθυνο Εργοταξίου, ή άλλο προσωπικό) για ενηµέρωση και 
βοήθεια προκειµένου να συνεχιστεί η οµαλή λειτουργία του Νοσοκοµείου. 
     Το τίµηµα στην περίπτωση αυτή θα καθοριστεί η κοινή συµφωνία ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ και ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ και µε 
νεώτερη σύµβαση αξιολογώντας τις συνθήκες που θα προκύψουν. 
 
 
ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
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