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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 44/2015
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ»

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ #40.000,00€# ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

Είδος διαγωνισμού Πρόχειρος Διαγωνισμός
Κριτήριο Κατακύρωσης Χαμηλότερη Τιμή
Ημερομηνία Διενέργειας 13/06/2016

Τόπος Διενέργειας Γενικό Νοσοκομείου Αττικής Σισμανόγλειο- Αμαλία Φλέμιγκ
Σισμανογλείου 1, 151 26- Μαρούσι

Περιγραφή Είδους «Επισκευή και Συντήρηση Εγκαταστάσεων Θέρμανσης»
CPV 45259300-0

Συνολική Προϋπολογισθείσα Δαπάνη 40.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Έχοντας υπόψη:

1. οι διατάξεις  του άρθρου 7 του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Αλληλεγγύης και Λοιπές Διατάξεις»
2. οι διατάξεις του Ν.2286/1995 «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»
3. οι διατάξεις του Ν.2955/2001 «Προμήθειες των Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων Υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις»
4. οι διατάξεις του Ν.3580/2007«Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες 

διατάξεις»
5. οι διατάξεις του Ν.3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/02.03.2011) «Διαρθρωτικές  αλλαγές στο σύστημα  υγείας και άλλες διατάξεις» » και του

Ν.4038/2012(  ΦΕΚ  14  /Α/02.02.2012)  «  Επείγουσες   Ρυθμίσεις  που  αφορούν  την  εφαρμογή  του  Μεσοπρόθεσμου  Πλαισίου
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015»

6. οι διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.4052/2012 «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και 
Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής…….»

7. οι διατάξεις του Π.Δ. 118/07 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» 
8. οι διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των

διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών…….»
9. οι  διατάξεις  του  Ν.  4281/2014 (Α’  160)  «Μέτρα  στήριξης  και  ανάπτυξης  της  ελληνικής  οικονομίας,  οργανωτικά  θέματα  Υπουργείυ

Οικονομικών και άλλες διατάξεις»
10. η υπ αριθμ.5804 /24.11.2014 ΚΥΑ «Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και  Φαρμάκων των Μονάδων Υγείας και 

Εποπτευόμενων Φορέων,  έτους 2014, πιστώσεις 2014−2015 …….» (ΦΕΚ3261/04.12.2014τ.Β’)
11. η υπ΄αριθμ.6484/30.12.2014 ΥΑ « Ορισμός Φορέων διενέργειας για την  υλοποίηση  του  Π.Π.Υ.Φ.Υ. έτους 2014, πιστώσεις 2015,

…….» ΦΕΚ3693/30.12.2014τ.Β’)
12. η  υπ αριθμ. 9944 /12-3-2015 απόφαση του Διοικητή της 1ης ΥΠΕ Αττικής « Ορισμός Φορέων διενέργειας για την  υλοποίηση  του

Π.Π.Υ.Φ.Υ.  2014   αναφορικά με  την κάλυψη των αναγκών ΦΠΥΥΚΑ τα οποία υπάγονται στη   Διοίκηση  1ης ΥΠΕ Αττικής   »
13. τον Ν.4152/2013 , υποπαρ.Ζ5 περί συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων και δημοσίων αρχών

14. την υπ αριθμ 46/21-12-2015 Θ. 8ο ΗΔ Απόφαση ΔΣ του Νοσοκομείου περί έγκρισης διενέργειας  διαγωνισμού

15. την υπ αριθμ 04/30-3-2016 Θ. 7ο ΗΔ Απόφαση ΔΣ του Νοσοκομείου περί τροποποίησης τεχνικών προδιαγραφών

16. την υπ αριθμ 08/16-5-2016 Θ. 3ο ΗΔ Απόφαση ΔΣ του Νοσοκομείου περί έγκρισης τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
    

Πρόχειρο Διαγωνισμό με κατάθεση γραπτών και σφραγισμένων προσφορών, για την «ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ
ΑΕΡΙΟΥ» (CPV: 45259300-0), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης40.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Νοσοκομείο (Γρ. Προμηθειών) ενώπιον Επιτροπής, την  13/06/2016, ημέρα Δευτέρα, ώρα 11.00 πμ.



Η  ημερομηνία  λήξης  κατάθεσης  των  προσφορών  είναι  η  προηγούμενη  (εργάσιμη)  ημέρα  από  την  ημερομηνία  διενέργειας  του

διαγωνισμού, δηλαδή 10/06/2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00. Η κατάθεση των προσφορών θα γίνεται στο Γραφείο Προμηθειών

αφού προηγουμένως πρωτοκολληθούν στη Γραμματεία του Νοσοκομείου. Προσφορές που κατατίθενται στην Υπηρεσία μετά την παραπάνω

ημερομηνία είναι εκπρόθεσμες και θα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.

Διευκρινήσεις:

1. Το  πλήρες  κείμενο  της  διακήρυξης  είναι  αναρτημένο  σε  ηλεκτρονική  μορφή  στην  ιστοσελίδα  της  αναθέτουσας  αρχής:

http  ://  www  .  sismanoglio  .  gr

2. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που πληρούν

τους όρους της Διακήρυξης.

3. Οι προσφορές θα κατατεθούν στην ελληνική γλώσσα μέσα σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος) ο οποίος θα περιλαμβάνει

δύο υποφακέλους: έναν υποφάκελο με τις τεχνική προσφορά και έναν υποφάκελο με την οικονομική προσφορά.

4. Ο κυρίως φάκελος θα φέρει τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα, καθώς και τα στοιχεία του διαγωνισμού (τον αριθμό της διακήρυξης, τον

τίτλο του διαγωνισμού, την επωνυμία του διενεργούντος το διαγωνισμό και την ημερομηνία διενέργειας).

5. Μέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται τα παρακάτω:

Α)  Καλά σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  στον οποίο τοποθετείται  η τεχνική προσφορά με τα

απαιτούμενα δικαιολογητικά και αντίγραφο αυτής. Στην τεχνική προσφορά ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά τη συμμόρφωση ή μη

των προσφερόμενων ειδών σε σχέση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές της Διακήρυξης. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να προσκομίσουν

όλα τα ζητούμενα στοιχεία, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση οδηγίες.

Οι  συμμετέχοντες  υποχρεούνται  να  δηλώσουν  κάθε  στοιχείο  σχετικό  με  την  αναφερόμενη  προμήθεια,  με  πληροφοριακά  έντυπα

(πιστοποιήσεις  CE,  ISO,  HACCP,  κ.λπ.)  και  να  δηλώνουν  το  όνομα  ή  την  Εμπορική  Επωνυμία  και  Διεύθυνση  του  παραγωγού

συσκευαστή.

Β) Καλά σφραγισμένος υποφάκελος με τα ανωτέρω στοιχεία και την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ στον οποίο τοποθετείται η

οικονομική προσφορά και αντίγραφο αυτής.

Από την οικονομική προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας για κάθε προσφερόμενο είδος ή παροχή υπηρεσίας.

Είδος που αξιολογήθηκε κατά την Τεχνική  Προσφορά και  δεν αναφέρεται  στην Οικονομική  Προσφορά ή αναφέρεται  χωρίς  τιμή,

θεωρείται ότι προσφέρεται με μηδενική αξία. Στην προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και

κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός ΦΠΑ. Προσφορές στις οποίες δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, ή που θέτουν όρο

αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Γ) Υπογεγραμμένη την επισυναπτόμενη Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει,

στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού.

6. Οι τιμές των προσφορών για τα προσφερόμενα είδη θα εκφράζονται σε Ευρώ. 

7. Η ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ των προσφορών θα γίνει Δημόσια και ενιαία (τεχνική και οικονομική προσφορά) στον ίδιο χώρο.

8. Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες στο διαγωνισμό ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών, που

απαραίτητα θα πρέπει να έχουν νόμιμο παραστατικό εκπροσώπησης.

9. Οι τιμές είναι δεσμευτικές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

10. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται. Με την υπογραφή της σύμβασης, ο προμηθευτής υποχρεούται στην έκδοση εγγυητικής

επιστολής καλής εκτέλεσης, ίση με το 5% της συμβατικής αξίας πλέον ΦΠΑ.

11. Οι προσφορές θα ισχύουν για χρονικό διάστημα τουλάχιστον εκατόν ογδόντα (180) ημερών και θα αναγράφουν την αποδοχή των όρων

της διακήρυξης.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΔ 44 2015 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Σελίδα 2

http://www.sismanoglio.gr/


12. Τρόπος Πληρωμής: Σύμφωνα με το άρθρο 18 (παρ. 8 & 9) του Ν.2469/1997, μετά την έγκριση του σχετικού εντάλματος από το

Ελεγκτικό Συνέδριο, μετά την παράδοση και οριστική παραλαβή με βάση όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά.

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 ΠΔ 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.

Οι κρατήσεις που αφορούν σε τιμολόγια παροχής υπηρεσιών είναι οι εξής:

Α) 4% ή/και 8% Προκαταβολή φόρου
Β) 2% Ν.3580/2007
Γ) 0,10% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ
Δ) χαρτόσημο 2% επί ΕΑΑΔΗΣΥ
Ε) ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί χαρτοσήμου ΕΑΑΔΗΣΥ

13. Η διάρκεια της σύμβασης θα ορισθεί για ένα έτος. 

14. Οι προσφερόμενες  τιμές που θα προκύψουν κατά τη διενέργεια  του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, με την κατακύρωση του

αποτελέσματος αυτού, θα εναρμονίζονται υποχρεωτικά με τις τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών, εφόσον υπάρχουν στο Παρατηρητήριο

Τιμών.

15. Για κάθε θέμα που δεν αναφέρεται ρητώς στη διακήρυξη, ισχύει η κείμενη Νομοθεσία.

 
 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
ΤOΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

 

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΑΧ. ΛΙΟΥΛΙΑΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Για την ετήσια προληπτική συντήρηση των υποσταθμών φυσικού αερίου, των καυστήρων φυσικού
αερίου και πετρελαίου και των λεβήτων και ατμολεβήτων, του Σισμανογλείου, του Α. Φλέμιγκ και

των Δομών

1. ΓΕΝΙΚΑ

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά την ετήσια προληπτική συντήρηση των υποσταθμών φυσικού
αερίου,  των  καυστήρων  φυσικού  αερίου  και  πετρελαίου  και  των  λεβήτων  και  ατμολεβήτων,  του
Σισμανογλείου, του Α.Φλέμιγκ  και των Δομών

Η εκτέλεση των όρων της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που
διέπει τις εγκαταστάσεις αποχέτευσης, τα πρότυπα ΕΛΟΤ, τις ΤΟΤΕΕ, των εγκεκριμένων προδιαγραφών της
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και των εγκεκριμένων Εθνικών Προδιαγραφών:

 Ν 4122/2013 (ΦΕΚ 42/Α/19-2-2013)
 ΥΑ οικ. 1192 (ΦΕΚ 1413/Β/30-4-2012)
 ΤΟΤΕΕ 20701-1, 20701-2, 20701-3, 20701-4
 ΠΔ 112/2012 (ΦΕΚ 197/Α/17-10-2012)
 ΥΑ οικ. 158/25/ΦΓ9.1 (ΦΕΚ 49/Β/24-1-2011)
 ΥΑ οικ. 189533 (ΦΕΚ 2654/Β/9-11-2011)
 ΠΔ 115/2012 (ΦΕΚ 200/Α/17-10-2012)
 Ν 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/17-6-2011), όπως τροποποιήθηκε με τους Ν 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Β/11-4-2012)

και Ν 4150/2013 (ΦΕΚ 102/Α/29-4-2013).

Ως  εγκαταστάσεις  φυσικού  αερίου  νοούνται  το  σύνολο  των  συσκευών,  μηχανημάτων,  δικτύων
σωληνώσεων  και  οργάνων  ασφαλείας  του  Νοσοκομείου,  από  τους  μετρητές  στους  υποσταθμούς
υψηλής/μέσης  πίεσης,  ή  μέσης/χαμηλής  της  ΕΠΑ  Αττικής,  μέχρι  τις  τελικές  καταναλώσεις,  ήτοι  τους
καυστήρες  αερίου  στα  λεβητοστάσια.  Επιπλέον  περιλαμβάνονται  οι  λέβητες  των  λεβητοστασίων,  οι
ατμολέβητες των ατμοστασίων ή των πλυντηρίων και οι καυστήρες πετρελαίου. Αναλυτικά:

Υποσταθμοί μέσης πίεσης (1000/300 mbar ή 300/300 mbar)

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΤΑΚΕΥΗ
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ

ΠΙΕΣΗ
ΕΙΣΟΔΟΥ-
ΕΞΟΔΟΥ

ΠΑΡΟΧΗ
m3/h

ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ

1 ΕΞΩΘΕΝ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΑΤΜΟΣΤΑΣΙΟ) HKL HELLAS DN 125
1000 mbar
300 mbar

854

2 ΕΞΩΘΕΝ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Ν3 HKL HELLAS DN 90
1000 mbar
300 mbar

285

3 ΕΞΩΘΕΝ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Ν4 HKL HELLAS DN 63
1000 mbar
300 mbar

133

4 ΕΞΩΘΕΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ
ENIMEX

M/R STATION
DN 40

1000 mbar
300 mbar

40

5 ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΕΡΙΩΝ Ν3 DN 160
1000 mbar
1000 mbar

1272

Υποσταθμοί χαμηλής πίεσης (300/50 mbar)
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΤΑΚΕΥΗ
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ

ΠΙΕΣΗ
ΕΙΣΟΔΟΥ-
ΕΞΟΔΟΥ

ΠΑΡΟΧΗ
m3/h

ΤΣΑΓΚΑΡΗ

1 ΕΞΩΘΕΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΣΑΓΚΑΡΗ Τ01 METRON ΕΠΕ DN 65
300 mbar
50 mbar

97

2 ΕΞΩΘΕΝ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΕΙ Τ17 METRON ΕΠΕ DN 40
300 mbar
50 mbar

17

3
ΕΞΩΘΕΝ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ04

METRON ΕΠΕ DN 32
300 mbar
50 mbar

12

4 ΕΞΩΘΕΝ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ Τ20 METRON ΕΠΕ DN 25
300 mbar
50 mbar

5

5 ΕΞΩΘΕΝ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Τ16 METRON ΕΠΕ DN 32
300 mbar
50 mbar

12

ΜΠΟΜΠΟΛΑ

1 ΕΞΩΘΕΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΠΟΜΠΟΛΑ Μ01 METRON ΕΠΕ DN 65 300 mbar
50 mbar

68

2 ΕΞΩΘΕΝ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΝΙΝΤΑ Μ04 METRON ΕΠΕ DN 32 300 mbar
50 mbar

20

3 ΕΞΩΘΕΝ ΑΤΜΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ Μ05 METRON ΕΠΕ DN 65 300 mbar
50 mbar

79

Καυστήρες

Α/Α ΧΩΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚ. ΤΥΠΟΣ ΕΤΟΣ Mcal/h kW Kg/h ΦΑ/ΠΕΤΡ
ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ

1 ΚΥΡΙΩΣ ΚΤΙΡΙΟ-ΑΤΜΟΣΤΑΣΙΟ Dreizler M5001 3.600 4.187 ΦΑ

2 ΚΥΡΙΩΣ ΚΤΙΡΙΟ-ΑΤΜΟΣΤΑΣΙΟ Riello RLS 190 MZ 2.081 2.420 ΦΑ/ΠΤΡ

3 ΚΥΡΙΩΣ ΚΤΙΡΙΟ-ΑΤΜΟΣΤΑΣΙΟ Riello GI/EMME 2000 1.200 1.396 ΦΑ/ΠΤΡ

4 ΛΙΘΡΟΤΡΙΨΙΑ-ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ Dreizler MC 301 2005 280 325 ΦΑ/ΠΤΡ

5 ΚΤΙΡΙΟ Ν3-ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ Riello RLS 100 817 950 ΦΑ/ΠΤΡ

6 ΚΤΙΡΙΟ Ν3-ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ Riello RLS 100 817 950 ΦΑ/ΠΤΡ

7 ΚΤΙΡΙΟ Ν3-ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ Riello RLS 100 817 950 ΦΑ/ΠΤΡ

8 ΚΤΙΡΙΟ Ν4-ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ Dreizler M301 2004 465 541 ΦΑ

9 ΚΤΙΡΙΟ Ν4-ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ Baltur BT 75 DSG 3V 2002 600 698 ΠΤΡ

10 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ-ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ Alpha AG 66/2 ΦΑ

11 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ-ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ RBL RS 34 ΦΑ

Α. ΦΛΕΜΙΓΚ-ΠΤΕΡΥΓΑ ΤΣΑΓΚΑΡΗ

12 ΚΥΡΙΩΣ ΚΤΙΡΙΟ-ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ Riello RLS 50 2005 450 523 ΦΑ

13 ΚΥΡΙΩΣ ΚΤΙΡΙΟ-ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ Riello RLS 50 2005 400 465 ΦΑ

14 ΚΥΡΙΩΣ ΚΤΙΡΙΟ-ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ Riello RLS 28 2005 80 93 ΦΑ

15 ΔΙΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ Riello 40 D 17 2005 90 105 ΦΑ

16 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ-ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ Riello 40 D 17 2005 87 102 ΦΑ

17 ΤΕΙ/ΣΦΠΚ-ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ Riello 40 D 17 2005 130 151 ΦΑ

18 ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ-ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ Riello 40 D 8 2005 55 64 ΦΑ

Α. ΦΛΕΜΙΓΚ-ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΠΟΜΠΟΛΑ

19 ΚΥΡΙΩΣ ΚΤΙΡΙΟ-ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ Riello RLS 50 2005 400 465 ΦΑ

20 ΚΥΡΙΩΣ ΚΤΙΡΙΟ-ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ Riello RLS 38 2005 325 378 ΦΑ

21 ΚΤΡΙΟ ΝΙΝΤΑ/ΤΕΙ-ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ Riello 40 D 17 2005 155 180 ΦΑ

22 ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ-ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ Riello RLS-50 2005 379 453 ΦΑ

23 ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ-ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ Riello RLS 28 2005 233 279 ΦΑ

24 ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ-ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ Riello 40 D 8 2005 30 35 ΦΑ

ΞΕΝΩΝΑΣ ΙΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

25 ΚΥΡΙΩΣ ΚΤΙΡΙΟ Riello G20 120 140 ΠΤΡ

ΞΕΝΩΝΑΣ Λ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ 137

26 ΚΥΡΙΩΣ ΚΤΙΡΙΟ Χωρίς στοιχεία 185 ΠΤΡ

ΞΕΝΩΝΑΣ ΟΡΜΟΣ
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27 ΚΥΡΙΩΣ ΚΤΙΡΙΟ Riello G20 160 186 ΠΤΡ

ΞΕΝΩΝΑΣ ΣΠΙΤΙ

28 ΚΥΡΙΩΣ ΚΤΙΡΙΟ Χωρίς στοιχεία ΠΤΡ
(*) ΦΑ: ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΠΤΡ: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΦΑ/ΠΤΡ: ΔΙΠΛΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ-ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

Λέβητες

Α/Α ΧΩΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚ. ΤΥΠΟΣ ΕΤΟΣ Mcal/h kW Kg/h ΚΑΤ
ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ

1 ΚΥΡΙΩΣ ΚΤΙΡΙΟ-ΑΤΜΟΣΤΑΣΙΟ ΜΑΣΙΝΑ-
ΧΡΥΣΟΛΟΥΡΗΣ

1977 3.600 4.187 6.000 ΑΤΜ

2 ΚΥΡΙΩΣ ΚΤΙΡΙΟ-ΑΤΜΟΣΤΑΣΙΟ ΗΦΑΙΣΤΟΣ Κ 80 13 2006 2.081 2.420 3.468 ΑΤΜ

3 ΚΥΡΙΩΣ ΚΤΙΡΙΟ-ΑΤΜΟΣΤΑΣΙΟ
ΜΑΣΙΝΑ-

ΧΡΥΣΟΛΟΥΡΗΣ
SHD-200 2001 1.200 1.396 2.000 ΑΤΜ

4 ΛΙΘΡΟΤΡΙΨΙΑ-ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ FYROGENIS RS 280 280 325 ΘΝΕΡ

5 ΚΤΙΡΙΟ Ν3-ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ HOVAL SR 800 2010 817 950 ΘΝΕΡ

6 ΚΤΙΡΙΟ Ν3-ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ CALDA 41000 2002 817 950 ΘΝΕΡ

7 ΚΤΙΡΙΟ Ν3-ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ CALDA 41000 2002 817 950 ΘΝΕΡ

8 ΚΤΙΡΙΟ Ν4-ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ ELINOX PRNS 460 465 541 ΘΝΕΡ

9 ΚΤΙΡΙΟ Ν4-ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ ΠΥΡΚΑΛ 0686 2001 600 698 ΘΝΕΡ

10 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ-ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ PROTHERM DL 200 200 232 ΘΝΕΡ

11 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ-ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ HOVAL SR 275 2009 252 293 ΘΝΕΡ

Α. ΦΛΕΜΙΓΚ-ΠΤΕΡΥΓΑ ΤΣΑΓΚΑΡΗ

12 ΚΥΡΙΩΣ ΚΤΙΡΙΟ-ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ THERMOSTAHL 450 523 ΘΝΕΡ

13 ΚΥΡΙΩΣ ΚΤΙΡΙΟ-ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ LAMBORGHINI Rayon 0497 1988 400 465 ΘΝΕΡ

14 ΚΥΡΙΩΣ ΚΤΙΡΙΟ-ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ SOULIS 80 93 ΘΝΕΡ

15 ΔΙΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ SOULIS Σειρά 2 1988 90 105 ΘΝΕΡ

16 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ-ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ MAK GAS L-90 2002 87 102 ΘΝΕΡ

17 ΤΕΙ/ΣΦΠΚ-ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ FYROGENIS FG-151 1999 130 151 ΘΝΕΡ

18 ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ-ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ FYROGENIS FG-64 2001 55 64 ΘΝΕΡ

Α. ΦΛΕΜΙΓΚ-ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΠΟΜΠΟΛΑ

19 ΚΥΡΙΩΣ ΚΤΙΡΙΟ-ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ LAMBORGHINI Rayon 0497 1988 400 465 ΘΝΕΡ

20 ΚΥΡΙΩΣ ΚΤΙΡΙΟ-ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ
SAINT ROCH

COUVIN
Commodore 90 325 378

ΘΝΕΡ

21 ΚΤΡΙΟ ΝΙΝΤΑ/ΤΕΙ-ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ ELINOX PRN 230 1975 155 180 ΘΝΕΡ

22 ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ-ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ ΠΡΟΟΔΟΣ PSB 2003 379 453 600 ΑΤΜ

23 ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ-ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΜ ΣΤ 204 1997 233 279 400 ΑΤΜ

24 ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ-ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ COPANOS VERGINA 30 35 ΑΕΡ

Κ.Υ. ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ/ΝΤΑΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

25 ΚΥΡΙΩΣ ΚΤΙΡΙΟ Χωρίς στοιχεία ΠΤΡ

26 ΚΥΡΙΩΣ ΚΤΙΡΙΟ Χωρίς στοιχεία ΠΤΡ

Κ.Υ. ΣΠΑΤΩΝ

27 ΚΥΡΙΩΣ ΚΤΙΡΙΟ Χωρίς στοιχεία 100 116 ΠΤΡ

28 ΚΥΡΙΩΣ ΚΤΙΡΙΟ Χωρίς στοιχεία 100 116 ΠΤΡ

Κ.Υ. ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

29 ΚΥΡΙΩΣ ΚΤΙΡΙΟ Χωρίς στοιχεία ΠΤΡ

ΞΕΝΩΝΑΣ ΙΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

30 ΚΥΡΙΩΣ ΚΤΙΡΙΟ CALDO 120 140 ΠΤΡ

ΞΕΝΩΝΑΣ Λ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ 137

31 ΚΥΡΙΩΣ ΚΤΙΡΙΟ Χωρίς στοιχεία ΠΤΡ

ΞΕΝΩΝΑΣ ΟΡΜΟΣ

32 ΚΥΡΙΩΣ ΚΤΙΡΙΟ Χωρίς στοιχεία 160 186 ΠΤΡ

ΞΕΝΩΝΑΣ ΣΠΙΤΙ

33 ΚΥΡΙΩΣ ΚΤΙΡΙΟ Χωρίς στοιχεία ΠΤΡ
(*) ΑΤΜ: ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑΣ, ΘΝΕΡ: ΛΕΒΗΤΑΣ ΘΕΡΜΟΥ ΝΕΡΟΥ, ΑΕΡ: ΑΕΡΟΛΕΒΗΤΑΣ
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2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Το  αντικείμενο  των  συμβατικών  υποχρεώσεων  του  Αναδόχου,  είναι  η  προληπτική  συντήρηση
υποσταθμών  μέσης/χαμηλής  πίεσης,  των  καυστήρων  φυσικού  αερίου,  πετρελαίου,  ή  διπλής  καύσης
αερίου-πετρελαίου, των λεβήτων, των δικτύων σωληνώσεων φυσικού αερίου και των οργάνων ασφαλείας,
του Σισμανογλείου, του Α.Φλέμιγκ και των Δομών. Αναλυτικά οι εργασίες θα είναι οι εξής:

2.1.1. Συντήρηση υποσταθμών μέσης πίεσης (1000/300 mbar)

Η συντήρηση των υποσταθμών μέσης πίεσης θα γίνεται σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΔΕΠΑ για
εγκαταστάσεις πίεσης 300-1000 mbar και τα οριζόμενα στην ΚΥΑ Δ3/Α/11346 (ΦΕΚ 963/Β/15-7-2003).

Το  πρόγραμμα  προληπτικής  συντήρησης  θα  περιλαμβάνει  έλεγχο  όλων  των  εγκαταστάσεων  και
εξαρτημάτων εκάστου υποσταθμού για διαρροές, έλεγχο και καθαρισμό των ασφαλιστικών οργάνων και
έκδοση βεβαίωσης καταλληλότητας και ασφαλούς λειτουργίας.

2.1.2. Συντήρηση λεβήτων

Α. Ετήσιες εργασίες

Εκκαπνισμός,  καθαρισμός  και  απομάκρυνση  των  επικαθήσεων  στον  λέβητα,  τόσο  στους
φλογοθαλάμους, όσο και στους φλογαυλούς. Η εργασία θα γίνεται μηχανικά με βούρτσες και ηλεκτρική
σκούπα και για ακόμα καλύτερα αποτελέσματα, εφόσον απαιτηθεί, με χημικό καθαρισμό. Για το σκοπό
αυτό θα ανοίγονται οι θυρίδες επίσκεψης.

Εκκαπνισμός και καθαρισμός των καπναγωγών και των καπνοδόχων.
Αντικατάσταση στεγανοποιητικών παρεμβυσμάτων των θυρίδων επίσκεψης.
Έλεγχος και ρύθμιση ασφαλιστικού λέβητα.

Β. Εξαμηνιαίες εργασίες

Καθαρισμός φλογοθαλάμου και φλογαυλών.
Αποκατάσταση πυρίμαχης επένδυσης.
Έλεγχος ασφαλιστικών δοχείων διαστολής.
Μέτρηση πίεσης δοχείων διαστολής και πλήρωση με αέρα, εφόσον απαιτείται.

Γ. Μηνιαίες εργασίες

Έλεγχος και ρύθμιση αυτόματων πλήρωσης.
Έλεγχος λειτουργίας θερμοστατών και υδροστατών.

2.1.3. Συντήρηση καυστήρων

Α. Ετήσιες εργασίες

Αλλαγή ακροφυσίων καυστήρων.

Β. Εξαμηνιαίες εργασίες

Καθαρισμός ακροφυσίων καυστήρων.
Ρύθμιση αναλογίας αέρα – καυσίμου.
Καθαρισμός και ρύθμιση σπινθηριστών.
Καθαρισμός φίλτρων πετρελαίου.
Καθαρισμός εσωτερικού μέρους του κελύφους
Καθαρισμός πτερωτής ανεμιστήρα
Έλεγχος θερμικής φόρτισης.

Γ. Μηνιαίες εργασίες

Έλεγχος αυτοματισμών.
Έλεγχος κεντρικής βαλβίδας από πλευράς λειτουργίας και στεγανότητας.
Έλεγχος  φλογοκεφαλής.  Καθαρισμός  ηλεκτροδίων  έναυσης  και  ρύθμιση  θέσης.  Καθαρισμός

ηλεκτροδίων ιονισμού.
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Έλεγχος φίλτρου αέρα.
Έλεγχος λειτουργίας τάμπερ αέρα. Καθαρισμός ρύθμιση θέσης τάμπερ.
Έλεγχος λειτουργίας ηλεκτροδίων έναυσης και τυχόν διόρθωση θέσης τους.
Έλεγχος στεγανότητας ηλεκτρομαγνητικών βαλβίδων εν λειτουργία.
Έλεγχος λειτουργίας ηλεκτρονικού.
Έλεγχος πρεσοστάτη αέρα.
Έλεγχος λειτουργίας πρεσοστάτη ελαχίστης, μεγίστης κεφαλής (σε καυστήρες με μηχανική σύζευξη

αερίου-αέρα και λειτουργία σε ατμολέβητες).
Έλεγχος εν λειτουργία της φλόγας, του συστήματος εκκίνησης τάμπερ αέρα, σταθεροποιητή πίεσης.
Έλεγχος ρεύματος ιονισμού (υπο λειτουργία)
Έλεγχος  -ρύθμιση  θερμοτεχνικής  ποιότητας  καύσης  στην  ονομαστική  φόρτιση  (μονοβάθμιοι

καυστήρες) στο μερικό και στο ολικό φορτίο (διβάθμιοι καυστήρες), στο ελάχιστο, στο μέσο και στο ολικό
φορτίο (αναλογικοί καυστήρες)

Έλεγχος -ρύθμιση διατάξεων ασφαλείας
Λειτουργία επιτήρησης φλόγας (φωτοκύτταρο, φωτοκυψέλη ή ιονιστής αναλόγως του καυσίμου)
Τήρηση χρόνου ασφαλείας αυτόματου καύσης
Μέτρηση  προϊόντων  καύσης.  Έλεγχος  της  θερμοκρασίας  εξόδου  καυσαερίων  σύμφωνα  με  τις

οδηγίες του κατασκευαστή, τους κανονισμούς και τους κανόνες της τέχνης (ως προς τις περιεκτικότητες σε
διοξείδιο και μονοξείδιο του άνθρακα). Εύρεση βαθμού απόδοσης καύσης.

Ανάλυση των αερίων, σύμφωνα με τη νομοθεσία, για τους λέβητες άνω των 400.000 Κcal/h.

2.1.4. Συντήρηση δικτύων τροφοδοσίας φυσικού αερίου

Α. Ετήσιες εργασίες

Βαφή των φθαρμένων ορατών σημείων του δικτύου σωληνώσεων φυσικού αερίου.
Συντήρηση  βαλβίδων,  βανών  και  κάθε  είδους  παρελκομένου,  εξωτερικά  των  λεβητοστασίων,

σύμφωνα με τον Κανονισμό Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου.
Άδειασμα  του  δικτύου  φυσικού  αερίου  και  πλήρωση  αυτού  με  άζωτο  για  τον  έλεγχο  της

στεγανότητας (δικτύου και συστημάτων ασφαλείας).
Έλεγχος αντοχής και στεγανότητας του δικτύου για τους υποσταθμούς της ΕΠΑ Αττικής μέχρι  τις

καταναλώσεις με χρήση καταγραφικού μανομέτρου.

Β. Εξαμηνιαίες εργασίες

Οπτικός  έλεγχος  της  εγκατάστασης  για  τραυματισμούς  των  σωληνώσεων  και  φθοράς  της
αντισκωρικής προστασίας.

Έλεγχος των ανιχνευτών αερίου και της ηλεκτροβάνας για τη σωστή λειτουργία τους.
Έλεγχος λειτουργίας μανομέτρων.
Έλεγχος λειτουργίας ανεμιστήρων εξαερισμού.
Έλεγχος όλων των gas-train με φορητό ανιχνευτή φυσικού αερίου.
Έλεγχος όλων των αποφρακτικών διατάξεων.
Έλεγχος όλων των συνδέσεων του δικτύου με φορητό ανιχνευτή φυσικού αερίου.
Έλεγχος της στεγανότητας όλων των συνδέσεων με αφρίζον μέσο.
Έλεγχος και καθαρισμός των φίλτρων gas-train
Έλεγχος όλων των ρυθμιστών, των βαλβίδων εκτόνωσης και των βαλβίδων ακαριαίας διακοπής και

επαναρύθμιση τους αν απαιτείται.

Γ. Μηνιαίες εργασίες

Οπτικός  έλεγχος  της  εγκατάστασης  για  τραυματισμούς  των  σωληνώσεων  και  φθοράς  της
αντισκωρικής προστασίας.

Έλεγχος των ανιχνευτών αερίου και της ηλεκτροβάνας για τη σωστή λειτουργία τους.
Έλεγχος λειτουργίας μανομέτρων.
Έλεγχος πρεσοστάτη αερίου εν λειτουργία.
Έλεγχος λειτουργίας ανεμιστήρων εξαερισμού.
Έλεγχος του εξαερισμού του λεβητοστασίου και των μέτρων πυρόσβεσης.
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Έλεγχος ύπαρξης ανοιγμάτων προσαγωγής και απαγωγής αέρα εντός του λεβητοστασίου (να μην
είναι φραγμένα).

Εάν η εγκατάσταση διαθέτει αυτόματο σύστημα ελέγχου στεγανότητας (υποχρεωτικό για το φυσικό
αέριο άνω των 200 KW) ελέγχεται ως προς την λειτουργία του (κουμπί self-test).

Έλεγχος όλων των gas-train με φορητό ανιχνευτή φυσικού αερίου.
Έλεγχος όλων των αποφρακτικών διατάξεων.

2.1.5. Δίκτυα σωληνώσεων εντός λεβητοστασίων

Α. Ετήσιες εργασίες

Έλεγχος στεγανότητας.
Έλεγχος παραμορφώσεων διαστολικών συνδέσμων.
Έλεγχος ανοδείων μαγνησίου.
Καθαρισμός φίλτρων.
Αποκατάσταση φθαρμένων τμημάτων μόνωσης.

3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

3.1. Υποχρεώσεις των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό

Όλοι οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει:

Να δηλώσουν εγγράφως ότι έχουν λάβει γνώση όλων των τεχνικών όρων και προδιαγραφών και τους
οποίους αποδέχονται χωρίς καμία επιφύλαξη.

Να διαθέτουν ISO 9001-2008 σε συντήρηση – επισκευή καυστήρων, λεβήτων και εγκαταστάσεων
φυσικού αερίου.

Να έχουν τις απαραίτητες άδειες όπως αυτές προκύπτουν από την κείμενη Νομοθεσία ΠΔ 112/2012
(ΦΕΚ  197/Α’/17-10-2012),  ΠΔ  115/2012  (ΦΕΚ  200/Α’/17-10-2012)  και  ΚΥΑ  οικ.  158/25/ΦΓ9.1  (ΦΕΚ
49/Β’/24-1-2011).

Να διαθέτουν αποδεδειγμένα τουλάχιστον από τέσσερα άτομα προσωπικό, το οποίο προσωπικό θα
αποτελείται τουλάχιστον από έναν εργοδηγό 4ης ειδικότητας (4η βαθμίδα), έναν αρχιτεχνίτη 4ης ειδικότητας
(2η βαθμίδα) και δύο τεχνίτες 4ης ειδικότητας (1η βαθμίδα). Για το προσωπικό αυτό, αν δεν έχουν εκδοθεί
νέες άδειες,  θα προσκομιστούν οι  αντίστοιχες  άδειες  αντιστοίχισης,  σύμφωνα με το άρθρο 13 του ΠΔ
115/2012 (ΦΕΚ 200/Α’/17-10-2012), από την Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Περιφέρειας.

Να  διαθέτουν  τουλάχιστον  έναν  Διπλωματούχο  Μηχανολόγο  ή  Ηλεκτρολόγο  Μηχανικό,  ή  έναν
Τεχνολόγο  Μηχανικό  Ανωτέρας  Σχολής,  με  πιστοποιημένες  γνώσεις  στη  συντήρηση  εγκαταστάσεων
φυσικού  αερίου,  οι  οποίες  θα  αποδεικνύονται  από  παραστατικά,  ή  βεβαιώσεις  καλής  εκτέλεσης,
κατασκευής, ή συντήρησης παρόμοιων συστημάτων.

Να έχουν τουλάχιστον 10ετή εμπειρία σε εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, η οποία θα αποδεικνύεται
επίσημα έγγραφα, όπως βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, συμβάσεις, τιμολόγια, κλπ.

Να έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον δύο έργα συντήρησης σε εγκαταστάσεις φυσικού αερίου
Νοσοκομείων, τα τελευταία έξι έτη.

Να επισκεφθούν τις υπό συντήρηση εγκαταστάσεις και να προβούν σε επιτόπια εξέταση της θέσης
και  της  κατάστασής  των,  ώστε  να  γνωρίζουν  όλες  τις  τοπικές  συνθήκες  και  να  είναι  ενήμεροι  για  το
αντικείμενο του διαγωνισμού.

Να προσκομίσουν βεβαίωση ότι έλαβαν πλήρη γνώση των ειδικών τοπικών συνθηκών, την οποία
μπορούν  να  πάρουν  από  την  Τεχνική  Υπηρεσία  τις  εργάσιμες  ημέρες  και  την  οποία  οφείλουν  να
καταθέσουν μαζί με την προσφορά τους στο φάκελο της τεχνικής τους προσφοράς.
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Να καταθέσουν δήλωση ότι μπορούν να συντηρήσουν και να διαθέσουν ανταλλακτικά, εάν αυτό
απαιτηθεί,  για κάθε τύπο καυστήρα της προηγούμενης παραγράφου και  ιδιαίτερα για τους καυστήρες
τύπου Dreizler.

Να καταθέσουν αναλυτική προσφορά κόστους συντήρησης ανά καυστήρα ώστε να είναι εφικτή η
απομειωση αν κάποιος καυστήρας – λέβητας δεν απαιτεί, για οποιονδήποτε λόγο, συντήρηση.

Η μη κατάθεση των στοιχείων των ανωτέρω παραγράφων αποτελεί στοιχείο αποκλεισμού από τον
διαγωνισμό.

3.2. Λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να ολοκληρώσει τις συμβατικές της υποχρεώσεις σύμφωνα με τις τεχνικές
προδιαγραφές και να παραδώσει τις εγκαταστάσεις σε πλήρη λειτουργία.

Ο Ανάδοχος θα έχει την ευθύνη για τη συντήρηση και ρύθμιση της εγκατάστασης, καθώς και τον
έλεγχο  των  καυσαερίων  ώστε  η  καύση  να  είναι  σωστή  και  πλήρης  και  τα  εκλυόμενα  καυσαέρια  να
βρίσκονται  στα  επιτρεπόμενα  από  τις  σχετικές  διατάξεις  όρια.  Οι  εγκαταστάσεις,  μετά  το  τέλος  της
συντήρησης, θα παραδίδονται εν λειτουργία.

Οι ετήσιες εργασίες συντήρησης θα πραγματοποιούνται κατά τους θερινούς μήνες (Ιούνιο, Ιούλιο και
Αύγουστο).

Οι εξαμηνιαίες εργασίες συντήρησης θα πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου (πριν
την έναρξη της θέρμανσης) και κατά τη διάρκεια της Άνοιξης (μετά το κλείσιμο της θέρμανσης).

Η Τεχνική Υπηρεσία μπορεί να μεταθέσει τις ημερομηνίες έναρξης των εργασιών, έπειτα από γραπτή
ενημέρωση προς τον Ανάδοχο, ή έπειτα από γραπτό αίτημα του Αναδόχου, εφόσον δεν διαταράσσεται η
εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου.

Η  Τεχνική  Υπηρεσία  θα  καθορίζει  τη  σειρά  με  την  οποία  θα  πραγματοποιούνται  οι  εργασίες
συντήρησης στα επιμέρους μηχανήματα-εγκαταστάσεις.

Σε περίπτωση βλάβης, υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως την Υπηρεσία και να διαθέσει, εφόσον
του ανατεθεί, το κατάλληλο προσωπικό, για την άμεση αποκατάσταση της βλάβης.

Η συντήρηση θα γίνεται στον τόπο, όπου είναι εγκατεστημένα τα εν λόγω μηχανήματα, εκτός αν για
ειδικούς λόγους απαιτείται η μεταφορά τους στον τόπο του Αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή θα γίνεται με
έγγραφη άδεια του Νοσοκομείου και τα έξοδα μεταφοράς θα βαρύνουν τον Ανάδοχο.

Ο Ανάδοχος,  με  Υπεύθυνη  Δήλωση του  Νόμου 1599/1988,  αναλαμβάνει  την  ευθύνη αποστολής
κατάλληλου  συνεργείου,  εντός  δύο  ωρών,  κατά  τη  διάρκεια  της  ημέρας  (07.00’  –  19.00’)  και  εντός
τεσσάρων ωρών, κατά τη διάρκεια της νύχτας (19.00’ – 07.00’), από την έγγραφη ή τηλεφωνική κλήση της
Τεχνικής Υπηρεσίας, στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου, για τη διάγνωση βλάβης, καθ’ όλη τη χειμερινή
περίοδο (1 Οκτωβρίου – 30 Απριλίου) και εντός τεσσάρων ωρών καθ’  όλη τη διάρκεια της ημέρας και
νύχτας κατά τη θερινή περίοδο (1 Μαΐου – 30 Σεπτεμβρίου).

Ο  Ανάδοχος  δεν  είναι  υποχρεωμένος  να  αποκαθιστά  τη  βλάβη  εντός  των  ανωτέρω  χρονικών
περιθωρίων, εφ’ όσον: α) είναι απρόβλεπτη βλάβη μεγάλης έκτασης, β) τα ανταλλακτικά που απαιτούνται
δεν  βρίσκονται  στην  παρακαταθήκη  του  ή  δεν  είναι  δυνατόν  να  βρεθούν  αμέσως  και  εντός  του
προβλεπομένου χρόνου στην εγχώρια αγορά. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να
ενημερώνει την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου εγγράφως, όσον αφορά τους λόγους της αδυναμίας
επισκευής.

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να διαθέτει, χωρίς πρόσθετη αποζημίωση, κάθε όργανο, συσκευή ή
εργαλείο για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης, για τον έλεγχο και τις δοκιμές των εγκαταστάσεων
καθώς και για την επισκευή και τη ρύθμιση αυτών.

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει έγκαιρα την Τεχνική Υπηρεσία για τις εργασίες 

συντήρησης καθώς και βελτιωτικές, ή επισκευαστικές εργασίες, που πιθανόν να απαιτούνται μετά του 
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κόστους τους, όπως επίσης και την πρόληψη μείζονος βλάβης από τη συνήθη χρήση και φθορά. Η δαπάνη 

που πιθανόν απαιτηθεί για την επισκευή των μηχανημάτων, βαρύνει το Νοσοκομείο, το οποίο και θα 

αποφασίζει για την σκοπιμότητα της επισκευής.

Τόσο ο τρόπος εργασίας όσο και ο τεχνικός εξοπλισμός θα καλύπτουν τις Ελληνικές και Ευρωπαϊκές
προδιαγραφές. Τα έξοδα μετάβασης βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει κάθε μικροααναλώσιμο υλικό που απαιτείται για την ορθή και
ταχεία υλοποίηση των συμβατικών του υποχρεώσεων, όπως και τα αναλώσιμα υλικά που απαιτούνται
κατά την συντήρηση και που προβλέπονται από τους κατασκευαστές των μηχανημάτων (λάδια, πετρέλαιο,
βενζίνη,  στουπί,  χημικά  καθαρισμού,  μικροϋλικά,  κλπ).  Στην  έννοια  αναλώσιμα  μικροϋλικά  δεν
περιλαμβάνονται εξαρτήματα των μηχανημάτων που λόγω βλάβης χρειάζονται αντικατάσταση.

Ο Ανάδοχος  υποχρεούται  να  διαθέτει  κάθε  μέσο  για  την  ασφάλεια  του  προσωπικού  του  (μέσα
ατομικής προστασίας), καθώς και κάθε μέσο για την εξασφάλιση του Νοσοκομείου (χώροι και άτομα εντός
αυτού), σχετιζόμενα ευθέως με το αντικείμενο της σύμβασης, σε θέματα ασφάλειας. Καμία οικονομική ή
άλλη αξίωση δεν μπορεί να προκύψει από τραυματισμό ατόμων που απασχολεί ο Ανάδοχος, εντός του
χώρου του Νοσοκομείου.

Το  προσωπικό  του  Αναδόχου  υποχρεούται  να  συμπεριφέρεται  κόσμια  προς  το  προσωπικό  του
Νοσοκομείου, τους ασθενείς και τους συνοδούς τους.

Το  προσωπικό  του  Αναδόχου,  το  οποίο  θα  απασχοληθεί  για  την  υλοποίηση  των  συμβατικών
υποχρεώσεων,  θα  πρέπει  να  είναι  ικανό,  ειδικευμένο  και  να  διαθέτει  όλα  τα  προσόντα  και  τις
προϋποθέσεις  που  προβλέπονται  από  την  κείμενη  νομοθεσία.  (βλ.  παραπάνω  παράγραφος  3.1
υποχρεώσεις συμμετεχόντων στο διαγωνισμό).

Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα της εποπτείας και του ελέγχου των εκτελουμένων εργασιών από τον
Ανάδοχο, γεγονός που δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την ευθύνη του για τις εργασίες που εκτελεί. Ο
Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται με τις έγγραφες οδηγίες και υποδείξεις που θα γίνονται από την
Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου, εφόσον αυτές δεν αντίκεινται στους συμβατικούς όρους.

Οι  εργασίες  θα  εκτελεστούν  από  τον  Ανάδοχο,  χωρίς  να  προκαλέσουν  αναστάτωση  ή  να
παρεμποδίσουν τη λειτουργία του Νοσοκομείου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 8.00’ π.μ. έως
15.00’ μ.μ. Κατ’ εξαίρεση μπορούν οι εργασίες να πραγματοποιηθούν και κατά τη διάρκεια απογευματινής
ή  βραδινής  βάρδιας,  για  την  εξασφάλιση  της  εύρυθμης  λειτουργίας  του  Νοσοκομείου,  υπό  την
προϋπόθεση ότι αυτό θα γίνει μετά από συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία.

Εάν  ο  Ανάδοχος  δεν  εκτελέσει  τους  όρους  της  σύμβασης  ή  τους  εκτελέσει  πλημμελώς,  το
Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα της έκπτωσής του, την αντικατάστασή του με άλλον και την εξέταση για
την  αποζημίωσή  του.  Σε  κάθε  περίπτωση  αρμόδια  για  την  επίλυση  των  διαφορών  είναι  τα  αρμόδια
Ελληνικά Δικαστήρια.

Όλες  οι  εργασίες  θα εκτελεσθούν σε  απόλυτη συνεννόηση  με  το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών
Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης  Τεχνικής Υπηρεσίας  του Νοσοκομείου,  όσον αφορά τις ώρες εργασίας
λόγω  των  ειδικών  συνθηκών,  χωρίς  αυτό  να  σημαίνει  ότι  ο  Ανάδοχος  θα  δικαιούται  ιδιαίτερης
αποζημίωσης για τις εργασίες που θα εκτελεσθούν απογευματινές, νυκτερινές ώρες ή και αργίες.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση στα μηχανήματα από τον συντηρητή, χωρίς την έγκριση της
Τεχνικής Υπηρεσίας και την παρουσία των τεχνικών του Νοσοκομείου.

Ο Ανάδοχος με την έναρξη της σύμβασης θα υποβάλει χρονοδιάγραμμα, ώστε η Τεχνική Υπηρεσία να
ενημερώσει  τα  τμήματα  του  Νοσοκομείου  και  καθ’  όλη  τη  διάρκεια  ισχύος  της  θα  πρέπει  να  τηρεί
υποχρεωτικά  ημερολόγιο  συντήρησης.  Στο  εν  λόγω  ημερολόγιο  θα  καταγράφονται  οι  ενέργειες  που
πραγματοποιήσει,  σύμφωνα  με  τις  οδηγίες  συντήρησης  της  Υπηρεσίας  και  τυχόν  προβλήματα  που
διαπίστωσε στην λειτουργία των αντίστοιχων μηχανημάτων, η ημερομηνία επισκέψεως της εγκατάστασης,
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καθώς  και  οι  παρατηρήσεις  και  οι  προτάσεις  για  την  αποκατάσταση  των  εκτάκτων  βλαβών  των
μηχανημάτων  και  των  εγκαταστάσεων,  θα  υποδεικνύονται,  δε,  όλα  τα  εξαρτήματα  ή  υλικά  των
εγκαταστάσεων  που  χρειάζονται  αντικατάσταση  ή  λειτουργούν  πλημμελώς.  Αντίγραφα  των  φύλλων
συντήρησης και ρύθμισης των εγκαταστάσεων, σύμφωνα με την ΚΥΑ ΟΙΚ. 189533 (ΦΕΚ 2654/Β’/9-11-2011),
θα κατατίθενται στην Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου. Είναι επιθυμητό η παράδοση των μετρήσεων να
γίνεται  και  σε  ηλεκτρονική  μορφή  για  περαιτέρω  επεξεργασία.  Το  αρχείο  θα  παραδίδεται  σε  αρχείο
μορφής Excel (*.xls).  Οι εργασίες συντήρησης – πιστοποίησης των αναλυτών καυσαερίων θα πρέπει να
γίνεται σύμφωνα με την ΚΥΑ ΟΙΚ. 189533 (ΦΕΚ 2654/Β’/9-11-2011).

Για  τους λέβητες θα εφαρμόζονται  οι  απαιτήσεις  που  αναφέρονται  στην  ΚΥΑ  ΟΙΚ.  189533 (ΦΕΚ
2654/Β’/9-11-2011), ως προς τις μετρήσεις και καταγραφές των αερίων ρύπων. Για κάθε σύστημα καύσης
με  ισχύ  ίση  ή  μεγαλύτερη  από  400  kW  θα  πρέπει  να  γίνεται  μέτρηση  –  ανάλυση  της  καύσης  με
διακριβωμένο όργανο (αναλυτή καυσαερίων) σε μηνιαία βάση. Τα αποτελέσματα μαζί με το απαιτούμενη
Φύλλο  ελέγχου  και  την  εκτύπωση  του  αναλυτή  θα  παραδίδονται  στην  Τεχνική  Υπηρεσία  προς
αρχειοθέτηση. Η συμπλήρωση του τυποποιημένου φύλλου συντήρησης θα γίνεται εις διπλούν.

Τα μετρούμενα μεγέθη που θα πρέπει να καταγράφονται κατά την διάρκεια της μέτρησης θα πρέπει
να είναι κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα: O2, CO2, λ, Βαθμός απόδοσης, ΝΟ, NOx, CO, Θερμοκρασία Χώρου,
Θερμοκρασία  Καυσαερίων.  Εφόσον  από  τις  μετρήσεις  προκύπτει  απόκλιση  από  τα  όρια  που  ορίζει  ο
Νομοθέτης,  ο  Ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  προβεί  σε  διορθωτικές  ενέργειες  ώστε  να  υπάρξει
συμμόρφωση προς την Νομοθεσία.

Στο συνολικό κόστος συντήρησης περιλαμβάνεται το κόστος παροχής υπηρεσιών συντήρησης των
λεβήτων, το οποίο περιλαμβάνει και αυτό της ρύθμισης – ελέγχου καλής λειτουργίας, καθώς και το κόστος
μηνιαίας  ανάλυσης  των αερίων των καυστήρων σύμφωνα με τη νομοθεσία για τους λέβητες άνω των
400.000 Kcal/h.

Ο Ανάδοχος δεν βαρύνεται για φθορά ή κακή λειτουργία των μηχανημάτων και των εγκαταστάσεων,
που προέρχεται από πυρκαγιά, πλημμύρα, διαδήλωση, πόλεμο ή βανδαλισμό. Βαρύνεται όμως για βλάβες
οι οποίες θα προέλθουν από την κακή συντήρηση ή ζημιά που θα προκαλέσει ο ίδιος στα μηχανήματα και
τις εγκαταστάσεις.

Ο  Ανάδοχος  είναι  αποκλειστικά  υπεύθυνος  για  κάθε  ασφάλιση  και  καταβολή  εισφορών  τους
αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς για το προσωπικό που απασχολεί και για την πιστή εφαρμογή των
διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας.

Ο  Ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  δηλώσει  τη  χώρα  προέλευσης  και  κατασκευής  των
ανταλλακτικών,  που θα χρησιμοποιήσει,  όπως και  την επωνυμία και  τη διεύθυνση του κατασκευαστή,
καθώς και ότι θα χρησιμοποιηθούν υλικά καινούργια και αμεταχείριστα. Τα υλικά που θα τοποθετούνται
στις αντικαταστάσεις θα είναι άριστης ποιότητας, πιστοποιημένα κατά ISO, ή ΕΛΟΤ, θα συνοδεύονται από
εγγύηση καλής λειτουργίας και θα εγκρίνονται πριν από την τοποθέτησή τους από την Τεχνική Υπηρεσία
του  Νοσοκομείου.  Τα  παλιά  ανταλλακτικά  θα  τοποθετούνται  σε  χώρο,  που  θα  υποδεικνύεται  από  το
Νοσοκομείο.

Δεν περιλαμβάνεται στην έννοια της συντήρησης κάθε μετατροπή ή προσθήκη για τη βελτίωση της
λειτουργίας της εγκατάστασης.  Στην περίπτωση αυτή θα καταβάλλεται  στον Ανάδοχο αμοιβή εργασίας
κατόπιν προηγουμένης συμφωνίας. Στην περίπτωση μη συμφωνίας το Νοσοκομείο δικαιούται να αναθέσει
τις εργασίες αυτές σε τρίτο.

Επίσης  δεν  περιλαμβάνονται  στην  έννοια  της  συντήρησης  των  εγκαταστάσεων  οι  εργασίες  που
εκφεύγουν από την ειδικότητα του Αναδόχου με ρητή προϋπόθεση ότι  θα υπάρχει  ειδική προς τούτο
πρόταση  και  γνωμάτευση  της  Τεχνικής  Υπηρεσίας  του  Νοσοκομείου,  συγκεκριμένα  οι  οικοδομικές,
ξυλουργικές, σιδηρουργικές εργασίες του χώρου όπου βρίσκονται τα μηχανήματα. Οι εργασίες αυτές θα
γίνονται κατόπιν ειδικής συμφωνίας όπως προβλέπεται από τα παραπάνω.

Τέλος  ο  Ανάδοχος,  θα  πρέπει  να  επισκεφτεί  τους  χώρους  του  Νοσοκομείου,  προκειμένου  να
γνωρίσει επιτόπου τις συνθήκες κάτω από τις οποίες θα υλοποιηθούν οι συμβατικές υποχρεώσεις.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΔ 44 2015 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Σελίδα 12



Σε  ότι  αφορά   την  προληπτική  και  επισκευαστική  συντήρηση  των  εγκαταστάσεων  του  κτιρίου
Μπόμπολα που δεν χρησιμοποιούνται,  κατ’  εφαρμογή της 4/30.3.2016.Θ.7Η.Δ.  Απόφασης του Δ.Σ. περί
τροποποίησης των Τεχνικών Προδιαγραφών, με ευθύνη του αναδόχου θα γίνει η ασφαλής επανασύνδεση
και συντήρηση του φυσικού αερίου των καυστήρων και των λεβήτων των χώρων, όταν θα αποφασιστεί η
επαναλειτουργία τους. Εάν και εφόσον οι εργασίες συντήρησης (είτε προληπτικής, είτε επισκευαστικής)
δεν πραγματοποιηθούν στην προαναφερόμενη πτέρυγα, θα προκύψει μείωση κόστους από τη συμβατική
δαπάνη.  Προς  τούτο  θα  πρέπει  να  δοθούν  αναλυτικές  τιμές  συντήρησης  ανά  είδος,  όπως  αυτά
αναφέρονται στους Πίνακες της Παραγράφου 1.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΛΑΓΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ,  ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΜΑΚΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν.
1599/1986)

 

ΠΡΟΣ(1):

Ο – Η Όνομα: Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: 

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:

Ημερομηνία γέννησης(2): 

Τόπος Γέννησης:

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: Τηλ:

Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

1. Εις βάρος μου δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:

     α) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ

        του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ.1)

     β) Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται, αντίστοιχα, στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου (EE C 195 της

       25.6.1997, σελ.1) και στο άρθρο 3 παρ.1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2)

     γ) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών     

       Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48

     δ) Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως ορίζεται από τις διατάξεις

       της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Σχετικά με την πρόληψη 

       χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την 

       χρηματοδότηση της τρομοκρατίας» (ΕΕ L 309/15/25.11.2005) τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/70/EK της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

       (ΕΕ L 214/29/4.8.2006), οι οποίες ενσωματώνονται με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166) και αντικαθίστανται οι σχετικές διατάξεις του

       ν.2331/1995 (Α΄ 173), όπως ισχύουν.

2. α) Δεν τελώ υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών 

       ή τελεί σε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής μου.

      β) Δεν έχει κινηθεί σε βάρος μου διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού

       συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής μου.

       γ) Δεν έχω καταδικασθεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας όπου 

       εκδόθηκε η απόφαση, και η οποία διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή μου.

δ) Δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την 
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επαγγελματική μου ιδιότητα που αποδεδειγμένως διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η αναθέτουσα αρχή.

ε) Έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις 

διατάξεις της χώρας εγκατάστασής μου ή του ελληνικού δικαίου.

στ) Έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά στην πληρωμή των φόρων και τελών, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας 

εγκατάστασής μου ή του ελληνικού δικαίου.

ζ) Δεν είμαι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του 

παρόντος ή όταν δεν έχω παράσχει τις πληροφορίες αυτές.

Είμαι σε θέση, εφόσον μου ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, να παράσχω κάθε δικαιολογητικό ή έγγραφο που αποδεικνύει τις 

πληροφορίες και δηλώσεις που περιλαμβάνει η δήλωσή μου.

(4)

Ημερομηνία:        20

Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως. 

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με
φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος
βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα. 

Download from Diorismos.gr
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΔ 44 2015 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Σελίδα 15


	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
	ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
	(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

