
 

 

 

 

  ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ            
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ     
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  AΡ.ΠΡΩΤ.: 12551 
ΠΛΗΡ:  Α. ΝΤΑΣΙΟΥ  ΗΜΕΡ:       8/6/2018 

ΤΗΛ: 213 2058558                                                                     

FAX: 213 2058614 

E-mail: ntasiou-and@sismanoglio.gr 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 32/2018 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ- ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ- ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» 

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 15.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ   

 

Είδος διαγωνισμού Συνοπτικός Διαγωνισμός 

Κριτήριο Κατακύρωσης 
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής 

προσφορά (Χαμηλότερη Τιμή) 

Ημερομηνία Διενέργειας 25/6/2018 

Τόπος Διενέργειας 
Γενικό Νοσοκομείου Αττικής Σισμανόγλειο- Αμαλία Φλέμιγκ 

Σισμανογλείου 1, 151 26- Μαρούσι 

Περιγραφή Είδους 
Ετήσια συντήρηση- αναγόμωση- υδραυλική δοκιμή- 

αντικατάσταση πυροσβεστικών μέσων (CPV: 50413200-5) 

Προϋπολογισθείσα Δαπάνη 15.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016 τ.Α΄) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

2. το Ν.4152/2013, υποπαρ.Ζ5 περί συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων και δημοσίων αρχών 

3. τις διατάξεις του N.3329/2005 (ΦΕΚ 81 Α’/4-4-05) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» 

4. το Π.Δ. 80/2016, «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 

5. την υπ’αριθμ.4658/15-9-2016 ΚΥΑ «Έγκριση του Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων (Π.Π.Υ.Φ.Υ.) των 

εποπτευομένων φορέων υγείας για το έτος 2015 (πιστώσεις 2016-2017)…» 

6. την υπ’αριθμ.13/19-5-2017 θ.2
ο
 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου περί έγκρισης διενέργειας 

διαγωνισμών από το Π.Π.Υ.Φ.Υ. έτους 2015 

7. την υπ’αριθμ.40/15-12-2017 θ.17
ο
 ΗΔ απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου περί έγκρισης τεχνικών 

προδιαγραφών  

8. την υπ’αριθμ.20/24-5-2018 θ.3
ο
 ΗΔ απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου περί έγκρισης πρακτικού 

διενέργειας ΣΔ6/2018 και επαναπροκήρυξής του  

9. την υπ’αριθμ.1335/6-2-2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ:6ΤΡΜ4690Ω5-ΒΔ2) 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

 

Συνοπτικό διαγωνισμό με κατάθεση γραπτών και σφραγισμένων προσφορών, για την ετήσια «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ- 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ- ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (CPV:50413200-5)», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 
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15.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη βάσει τιμής προσφορά. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Νοσοκομείο (Γραφείο Προμηθειών) ενώπιον επιτροπής, την  25/6/2018, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ, ώρα 

11.00π.μ. 

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

του διαγωνισμού, δηλαδή στις 22/6/2018 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 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. Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης δημοσιεύτηκε στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.4412/16.  

3. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί 

που πληρούν τους όρους της Διακήρυξης. 

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

περιλαμβάνει δύο υποφακέλους: έναν υποφάκελο με την τεχνική προσφορά και έναν υποφάκελο με την οικονομική 

προσφορά. 

5. 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). 

6. 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 υπηρεσιών σε σχέση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές της Διακήρυξης 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄). Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα ζητούμενα στοιχεία, σύμφωνα με τις κατά 

περίπτωση οδηγίες. 

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

τοποθετείται η οικονομική προσφορά και αντίγραφο αυτής. 

Γ) Συμπληρωμένο και αρμοδίως υπογεγραμμένο το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως 

προβλέπεται στην παρ.4 του άρθρου 79 του ν.4412/2016, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄). Σημειώνεται ότι στο Μέρος IV του Τ.Ε.Υ.Δ., που αφορά στα κριτήρια επιλογής, ο οικονομικός φορέας 

πρέπει να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα α (χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα). 

7. Οι τιμές των προσφορών για τα προσφερόμενα είδη θα εκφράζονται σε ευρώ (€). Στην προσφερόμενη τιμή θα 

περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός ΦΠΑ. Από την οικονομική 

προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας για κάθε προσφερόμενο είδος. Είδος που αξιολογήθηκε κατά την 

Τεχνική Προσφορά και δεν αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά ή αναφέρεται χωρίς τιμή, θεωρείται ότι προσφέρεται 

με μηδενική αξία. Προσφορές στις οποίες δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, ή που θέτουν όρο 

αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

8. Η ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ του φακέλου των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορεί να γίνει σε μία δημόσια 

συνεδρίαση, κατά την κρίση της επιτροπής. 
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9. 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. 

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

11. 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 χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 

12. Οι προσφορές θα ισχύουν για χρονικό διάστημα τουλάχιστον εκατόν ογδόντα (180) ημερών και θα αναγράφουν την 

αποδοχή των όρων της διακήρυξης. 

13. Τρόπος Πληρωμής: Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ (€) μετά τη διαδικασία της οριστικής παραλαβής των προς 

προμήθεια ειδών από την Επιτροπή Παραλαβής και 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, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην υποπαρ.Ζ5 του Ν.4152/13 «περί 

συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων και δημοσίων αρχών». 

Σε κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους. 

Οι κρατήσεις είναι οι εξής:  

α) 4 ή 8% προκαταβολή φόρου  

β) 2% (Ν. 3580/07) υπέρ της Ψυχικής Υγείας 

γ) υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,06%, επ’ αυτού χαρτόσημο 2% και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% 

δ) υπέρ ΑΕΠΠ 0,06%, επ’ αυτού χαρτόσημο & ΟΓΑ χαρτοσήμου 3,6%  

14. Η διάρκεια της σύμβασης θα ορισθεί για ένα (1) έτος.  

15. Οι προσφερόμενες τιμές που θα προκύψουν κατά τη διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού, με την κατακύρωση του 

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

Παρατηρητήριο Τιμών. 

16. Σε περίπτωση κατακύρωσης του αντίστοιχου διαγωνισμού από την ΕΚΑΠΥ, την ΥΠΕ, το Υπουργείο ή άλλο Φορέα, 

μονομερώς το Νοσοκομείο και χωρίς δικαίωμα για αποζημίωση του αναδόχου, θα διακόψει την σύμβαση. 

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

 

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  
ΤOΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

 
 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΥΤΑΛΑΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄- ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Για την εφάπαξ συντήρηση-αναγόμωση-υδραυλική δοκιμή-αντικατάσταση των πυροσβεστικών μέσων 

του Σισμανογλείου και των Δομών 

 

 

1. Γενικά 

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά την εφάπαξ συντήρηση-αναγόμωση-υδραυλική δοκιμή των πυροσβεστικών μέσων 

και συστημάτων του Σισμανογλείου και των Δομών. 

Στο Νοσοκομείο χρησιμοποιούνται συνολικά 357 πυροσβεστήρες. Ως προς το είδος και τον τύπο του υλικού γόμωσης, το 

Νοσοκομείο διαθέτει: 

• Φορητούς πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως PA 6 Kg, 12 Kg. 

• Τροχήλατους πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως PA 50 Kg. 

• Αυτοδιεγειρόμενους πυροσβεστήρες οροφής ξηράς κόνεως PO 12 Kg. 

• Φορητούς πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα CΟ2 2 Kg, 5 Kg, 6 Kg, 24 Kg, 35 Kg, 40 Kg, 45 Kg. 

• Φορητούς πυροσβεστήρες αφρού AMEREX 142 Lit. 

• Πυροσβεστήρες HFC KIDDE 80 Kg. 

• Φορητούς πυροσβεστήρας FM 200 (HFC-227ea) 46 Kg, 55 Kg, 74 Kg. 

Η εκτέλεση των όρων της συντήρησης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α. 618/43 (ΦΕΚ Β’ 52/20-1-2005), όπως αυτή 

τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 17230/671 (ΦΕΚ Β’ 1218/1-9-2005), τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ-3, ΕΛΟΤ ΕΝ-1866-98 και ΕΛΟΤ ΕΝ-615. 

Η κωδικοποίηση υπηρεσιών και υλικών και η εναρμόνιση σύμφωνα με το Π.Δ. 60/2007 έχει ως εξής: 

• NACE 33.12.19.01: Υπηρεσίες αναγόμωσης πυροσβεστήρων 

• NACE 33.12.19.02: Υπηρεσίες επιθεώρησης και επισκευής άλλων σωστικών και πυροσβεστικών μέσων 

• NACE 33.12.19.03: Υπηρεσίες επιθεώρησης και επισκευής πυροσβεστικών αντλιών 

• CPV 24951210-0: Σκόνη γόμωσης πυροσβεστήρων 

• CPV 24951220-3: Μέσα γόμωσης πυροσβεστήρων 

• CPV 24951230-6: Υλικά γόμωσης πυροσβεστήρων 

 

2. Γενικοί όροι και προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί ο Ανάδοχος 

Η ανάδοχος εταιρεία, η οποία θα αναλάβει την εφάπαξ συντήρηση-αναγόμωση-υδραυλική δοκιμή-αντικατάσταση των 

πυροσβεστικών μέσων και συστημάτων του Νοσοκομείου, θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να είναι κατάλληλα πιστοποιημένη, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ήτοι: 

2.1. Να διαθέτει άδεια λειτουργίας για συντήρηση-αναγόμωση-υδραυλική δοκιμή πυροσβεστήρων-κέντρο επανελέγχου 

πυροσβεστήρων χαμηλής και υψηλής πίεσης, πιστοποιητικό ISO 9001-2008 για τις παραπάνω δραστηριότητες. 

2.2. Να διαθέτει πιστοποιητικό έγκρισης κανονισμού λειτουργίας αναγνωρισμένης εταιρείας περιοδικού ελέγχου, 

συντήρησης, αναγόμωσης και υδραυλικής δοκιμής πυροσβεστήρων χαμηλής και υψηλής πίεσης, σύμφωνα με τις Υ.Α. 618/43 (ΦΕΚ 

Β’ 52/20-1-2005) και Υ.Α. 17230/671 (ΦΕΚ Β’ 1218/1-9-2005). 

2.3. Να διαθέτει πιστοποιητικό για έγκριση κανονισμού λειτουργίας κέντρου επανελέγχου φιαλών πυροσβεστήρων, 

σύμφωνα με την Υ.Α. 14165/Φ 17.4/373/1993, όπως τροποποιήθηκε με τις Υ.Α. 14132/618/01, (ΦΕΚ Β’ 1626/6-12-2001) και Υ.Α. 

12436/706/11, (ΦΕΚ Β’ 2039/13-9-2011). 

2.4. Να διαθέτει πιστοποιητικό επάρκειας αρμοδίου ατόμου για τον περιοδικό έλεγχο, τη συντήρηση και την αναγόμωση 

πυροσβεστήρων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Υ.Α. 618/43 (ΦΕΚ Β’ 52/20-1-2005) και Υ.Α. 17230/671 (ΦΕΚ Β’ 1218/1-9-2005). 

 

3. Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί ο Ανάδοχος 

Ο ανάδοχος, που θα αναλάβει την εφάπαξ συντήρηση-αναγόμωση-υδραυλική δοκιμή-αντικατάσταση των πυροσβεστικών 

μέσων και συστημάτων του Νοσοκομείου, θα πρέπει: 

3.1. Να επισκεφτεί τους χώρους του Νοσοκομείου, των Κέντρων Υγείας και των Δομών, προκειμένου να γνωρίσει επιτόπου 

τις συνθήκες κάτω από τις οποίες θα υλοποιηθούν οι συμβατικές υποχρεώσεις. 

3.2. Να συμπληρώσει τον πίνακα προσφοράς της παραγράφου 6, συμπληρώνοντας την τιμή ανά τεμάχιο, 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 

3.3. Να υλοποιήσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις σταδιακά και με ασφάλεια, αφήνοντας μία ποσότητα πυροσβεστήρων 

αντικατάστασης για το χρονικό διάστημα που θα συντηρεί τους πυροσβεστήρες του Νοσοκομείου. Σε περίπτωση χρησιμοποίησης 
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των εν λόγω πυροσβεστήρων αντικατάστασης από πλευράς του Νοσοκομείου, λόγω έκτακτης ανάγκης εκδήλωσης πυρκαγιάς, το 

κόστος αναγόμωσης δεν θα περιλαμβάνεται στις συμβατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου. 

3.4. Να συλλέγει τους πυροσβεστήρες από τα σημεία που θα υποδειχθούν από τα αρμόδια άτομα πυρασφάλειας του 

Νοσοκομείου, σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία και θα τους επανατοποθετεί με ευθύνη του στα ίδια σημεία, μέσα σε 

χρονικό διάστημα που δεν θα ξεπερνά τις πέντε εργάσιμες ημέρες. 

3.5. Να καταθέσει τεχνικό φάκελο, ο οποίος θα περιλαμβάνει: 

Α) Την πλήρη τεχνική περιγραφή των εργασιών στις οποίες πρόκειται να προβεί. 

Β) Την παρεχόμενη χρονική εγγύηση των προσφερομένων εργασιών. 

Γ) Την άδεια λειτουργίας για συντήρηση-αναγόμωση-υδραυλική δοκιμή πυροσβεστήρων-κέντρο επανελέγχου 

πυροσβεστήρων χαμηλής και υψηλής πίεσης, πιστοποιητικό ISO 9001-2008 για τις παραπάνω δραστηριότητες. 

Δ) Το πιστοποιητικό για έγκριση κανονισμού λειτουργίας κέντρου επανελέγχου φιαλών πυροσβεστήρων, σύμφωνα με την 

Υ.Α. 14165/Φ 17.4/373/1993, όπως τροποποιήθηκε με τις Υ.Α. 14132/618/01, (ΦΕΚ Β’ 1626/6-12-2001) και Υ.Α. 12436/706/11, 

(ΦΕΚ Β’ 2039/13-9-2011). 

Ε) Το πιστοποιητικό επάρκειας αρμοδίου ατόμου για τον περιοδικό έλεγχο, τη συντήρηση και την αναγόμωση 

πυροσβεστήρων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Υ.Α. 618/43 (ΦΕΚ Β’ 52/20-1-2005) και Υ.Α. 17230/671 (ΦΕΚ Β’ 1218/1-9-2005). 

ΣΤ) Το πιστοποιητικό έγκρισης κανονισμού λειτουργίας αναγνωρισμένης εταιρείας περιοδικού ελέγχου, συντήρησης και 

αναγόμωσης πυροσβεστήρων χαμηλής και υψηλής πίεσης, σύμφωνα με τις Υ.Α. 618/43 (ΦΕΚ Β’ 52/20-1-2005) και Υ.Α. 17230/671 

(ΦΕΚ Β’ 1218/1-9-2005). 

 

4. Αντικείμενο των συμβατικών υποχρεώσεων 

Το αντικείμενο των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου, που θα αναλάβει την εφάπαξ συντήρηση-αναγόμωση-

υδραυλική δοκιμή-αντικατάσταση των πυροσβεστικών μέσων και συστημάτων του Νοσοκομείου: 

4.1. Ως προς τα διαστήματα συντήρησης και μέγιστης λειτουργικής ζωής των πυροσβεστικών μέσων, θα ακολουθεί το 

παράρτημα ΙΙΙ της Υ.Α. 618/43 (ΦΕΚ Β’ 52/20-1-2005), όπως αυτό αναθεωρήθηκε με το άρθρο 5 της Υ.Α. 17230/671 (ΦΕΚ Β’ 1218/1-

9-2005). Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πίνακα με τους υπάρχοντες πυροσβεστήρες, εναρμονισμένο με το 

παράρτημα ΙΙΙ. 

4.2. Ως προς τις διαδικασίες συντήρησης των πυροσβεστικών μέσων, θα ακολουθεί το παράτημα IV της Υ.Α. 618/43 (ΦΕΚ Β’ 

52/20-1-2005). Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει κατάσταση με τις εκτελεσθείσες εργασίες στους πυροσβεστήρες, 

σύμφωνη με τα αναφερόμενα με το παράρτημα IV. 

4.3. Ως προς τις διαδικασίες αναγόμωσης και πρόσθετης συντήρησης των πυροσβεστικών μέσων, θα ακολουθεί το 

παράρτημα V της Υ.Α. 618/43 (ΦΕΚ Β’ 52/20-1-2005). Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει κατάσταση με τις 

εκτελεσθείσες εργασίες στους πυροσβεστήρες, σύμφωνη με τα αναφερόμενα με το παράρτημα V. 

4.4. Ως προς τις διαδικασίες διεξοδικού ελέγχου των πυροσβεστικών μέσων, θα ακολουθεί το παράρτημα VI της Υ.Α. 618/43 

(ΦΕΚ Β’ 52/20-1-2005). Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει κατάσταση με τις εκτελεσθείσες εργασίες στους 

πυροσβεστήρες, σύμφωνη με τα αναφερόμενα με το παράρτημα VΙ. 

4.5. Οι προς συντήρηση πυροσβεστήρες θα εναρμονιστούν με την εγκύκλιο του 15325/871/26-6-2008 Υπουργείου 

Ανάπτυξης, αναφορικά με την τοποθέτηση δακτυλίου ελέγχου στους πυροσβεστήρες. 

4.6. Το χρονικό διάστημα της υλοποίησης της σύμβασης δεν θα ξεπερνά τις 4 μήνες, από την ημέρα υπογραφής της. Σε 

περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης της σύμβασης εντός του χρονικού αυτού ορίου, δύναται να δοθεί παράταση στον ανάδοχο από 

την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου. 

4.7. Τα υλικά τα οποία θα χρησιμοποιηθούν θα έχουν εγγύηση ενός έτους, θα είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα 

Ελληνικά και Ευρωπαϊκά πρότυπα και τις κείμενες νομοθεσίες, θα φέρουν σήμανση CE και θα είναι αποδεκτά από την 

Πυροσβεστική Υπηρεσία. Με την παράδοσή τους θα προσκομιστούν την Τεχνική Υπηρεσία πιστοποιητικά καλής λειτουργίας των 

πυροσβεστήρων, μητρώα συντήρησης σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (αρχείο Microsoft Word ή Excel) και τις υπεύθυνες 

δηλώσεις που απαιτούνται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Στο μητρώο θα περιλαμβάνονται οι παρακάτω στήλες: 

• ΑΥΞΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ 

• S/N 

• ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΔΟΧΕΙΟΥ 

• ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ 

• ΕΙΔΟΣ 

• ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (Kg ή Lit) 

• ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

• ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

• ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ 

• ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
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• ΔΟΜΗ 

• ΚΤΙΡΙΟ 

• ΕΠΙΠΕΔΟ 

• ΤΜΗΜΑ 

• ΧΩΡΟΣ 

4.8. Συμβατική υποχρέωση του Αναδόχου αποτελεί και η συντήρηση-έλεγχος των ηλεκτρικών πινάκων κατάσβεσης των 

συστημάτων FM 200 και KIDDE, σύμφωνα με τις οδηγίες συντήρησης των συστημάτων πυρανίχνευσης. 

 

5. Συγκεντρωτική κατάσταση πυροσβεστήρων 

Ακολουθεί συγκεντρωτική κατάσταση των προς συντήρηση, αναγόμωση και υδραυλική δοκιμή των πυροσβεστήρων του 

Σισμανογλείου και των Δομών. Η ποσότητες των πυροσβεστήρων έχουν υπολογιστεί, σύμφωνα με τις παλαιότερες καταστάσεις και 

ο Ανάδοχος θα θεωρήσει ότι θα υπάρχει μία αυξομείωση της τάξεως του ±10%. 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 

ΧΩΡΗΤΙ-

ΚΟΤΗΤΑ 

(Kg/Lit) 

ΣΥΝΤΗ- 

ΡΗΣΗ 

ΑΝΑΓΟ- 

ΜΩΣΗ 

ΥΔΡΑΥΛ 

ΔΟΚΙΜΗ 

ΑΝΤΙΚΑ-

ΤΑΣΤΑΣΗ 

1 PA 6 252 74 10 2 

2 PA 12 7 0 0 0 

3 PA 50 9 0 0 0 

4 PO 12 1 0 0 0 

5 CO2 2 3 0 0 0 

6 CO2 5 37 13 0 0 

7 CO2 6 11 0 0 0 

8 CO2 24 0 0 0 2 

9 CO2 35 0 4 4 0 

10 CO2 40 0 1 1 0 

11 CO2 45 0 20 20 0 

12 HFC 80 0 1 1 0 

13 AFFF 142 3 0 0 0 

14 FM200 46 0 2 2 0 

15 FM200 55 0 1 1 0 

16 FM200 74 0 3 3 0 

17 ΠΥΡΟΚΡΟΤΗΤΕΣ 
    

32 

 

6. Πίνακας Προσφοράς 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει να συμπληρώσουν τον παρακάτω πίνακα με τιμές μονάδος, 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 

ΧΩΡΗΤΙ-

ΚΟΤΗΤΑ 

(Kg/Lit) 

ΣΥΝΤΗ- 

ΡΗΣΗ 

ΑΝΑΓΟ- 

ΜΩΣΗ 

ΥΔΡΑΥΛ 

ΔΟΚΙΜΗ 

ΑΝΤΙΚΑ-

ΤΑΣΤΑΣΗ 

ΣΥΝΤΗ- 

ΡΗΣΗ 

€/τεμ 

ΑΝΑΓΟ- 

ΜΩΣΗ 

€/τεμ 

ΥΔΡΑΥΛ 

ΔΟΚΙΜΗ 

€/τεμ 

ΑΝΤΙΚΑ-

ΤΑΣΤΑΣΗ 

€/τεμ 

1 PA 6 252 74 10 2     

2 PA 12 7 0 0 0     

3 PA 50 9 0 0 0     

4 PO 12 1 0 0 0     

5 CO2 2 3 0 0 0     

6 CO2 5 37 13 0 0     

7 CO2 6 11 0 0 0     

8 CO2 24 0 0 0 2     
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9 CO2 35 0 4 4 0     

10 CO2 40 0 1 1 0     

11 CO2 45 0 20 20 0     

12 HFC 80 0 1 1 0     

13 AFFF 142 3 0 0 0     

14 FM200 46 0 2 2 0     

15 FM200 55 0 1 1 0     

16 FM200 74 0 3 3 0     

17 ΠΥΡΟΚΡΟΤΗΤΕΣ - 
   

32     

 

7. Λοιπές υποχρεώσεις 

7.1. Συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές 

Όλοι οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα δηλώσουν εγγράφως ότι έχουν λάβει γνώση όλων των τεχνικών όρων και 

προδιαγραφών και τους οποίους αποδέχονται χωρίς καμία επιφύλαξη. 

Επίσης θα δηλώσουν εγγράφως ότι η προσφορά τους δεν θα έχει καμία απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές. 

Τέλος οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα καταθέσουν με την προσφορά τους φύλλο συμμόρφωσης με τις τεχνικούς 

όρους και προδιαγραφές του διαγωνισμού. 

7.2. Λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου 

Τα έξοδα μετάβασης βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. 

Μετά το πέρας των εργασιών και την επιστροφή των πυροσβεστήρων ο Ανάδοχος θα παραδώσει στην Τεχνική Υπηρεσία 

πλήρες μητρώο των εκτελεσθεισών εργασιών, καθώς και μητρώο των πυροσβεστήρων σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 

παράγραφο 4.7. 

Οι πυροσβεστήρες, που θα διαπιστωθεί κατά τη διάρκεια της συντήρησης, ότι είναι ακατάλληλοι για χρήση, με ευθύνη του 

Αναδόχου, δεν θα αναγομώνονται, αλλά θα συγκεντρώνονται σε χώρο που θα υποδειχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία, αφού 

προηγουμένως καταγραφούν. Για τους πυροσβεστήρες αυτούς θα γίνει και η αντίστοιχη απομείωση. 

Κατά την παραλαβή των συντηρημένων-αναγομωμένων-υδραυλικά δοκιμασμένων πυροσβεστήρων, η Τεχνική Υπηρεσία θα 

έχει το δικαίωμα να προβεί σε δειγματοληπτικό έλεγχο προκειμένου να εξακριβωθεί η καλή λειτουργία τους. Τα δείγματα μπορούν 

να φτάσουν μέχρι το 5% του αριθμού των πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως και 2% του αριθμού των πυροσβεστήρων διοξειδίου του 

άνθρακα. Η πλήρωση των πυροσβεστήρων που θα δοκιμαστούν βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει κάθε αναλώσιμο υλικό που απαιτείται για την ορθή και ταχεία υλοποίηση των 

συμβατικών του υποχρεώσεων. 

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, ανεξάρτητα 

από ειδικότητα, θα πρέπει να είναι ικανό, ειδικευμένο και να διαθέτει όλα τα προσόντα και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται 

από την κείμενη νομοθεσία. 

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. 

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. 

 

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. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄- ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και τη διαδικασία ανάθεσης 
 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη 
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ) 
- Ονομασία: [ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ- ΑΜ. ΦΛΕΜΙΓΚ»] 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [99221990] 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Σισμανογλείου 1/ Μαρούσι Αττικής/ 151 26] 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Ανδρομάχη Ντάσιου] 

- Τηλέφωνο: [213 2058558] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: [ntasiou-and@sismanoglio.gr] 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [http://www.sismanoglio.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): [Υπηρεσίες 

επισκευής και συντήρησης ψυκτικών συγκροτημάτων: CPV: 50413200-5] 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [Υπηρεσίες] 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [-] 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [ΣΔ32/2018] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του 

οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 

ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιii : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) 

(εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 

αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 

διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 

την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςiii

 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηiv· 

2. δωροδοκίαv,
vi· 

3. απάτηvii· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςviii· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςix· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνx. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις βάρος 
του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου

xi
 

το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 

λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από 

τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από 

πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί 

απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να 

ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……]xii 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης: Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισηςxiii, στην Ελλάδα και στη 

χώρα στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει ότι:  
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή 

ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a 

του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κριτηρίων επιλογής Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; [] Ναι [] Όχι 

 

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV 

ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να 

προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται
xiv

, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 

απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxv. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή 

του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε 

δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο 

μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... 

[προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό 

τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄- ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: ………………..  
ΠΛΗΡ: Α. Ντάσιου Ημερομηνία: …./…../2018 

ΤΗΛ: 213 2058558 

FAX: 213 2058614 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΔ32/2018 

Στο Μαρούσι σήμερα την ………………………………….. του έτους …………….., οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: 

1) το Γενικό Νοσοκομείο Αττικής ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ- ΑΜ. ΦΛΕΜΙΓΚ που εδρεύει στη Σισμανογλείου 1- Μαρούσι και 

εκπροσωπείται νόμιμα, για την υπογραφή της παρούσης, από τον Διοικητή του Νοσοκομείου κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΥΤΑΛΑ 

και το οποίο στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα ως η «Αναθέτουσα Αρχή» και 

2) η εταιρεία «………………………», που εδρεύει στην ……………………, Τ.Κ.:  ……………., τηλ: ……………., ΑΦΜ: ………………., Δ.Ο.Υ.: 

…………………., ονομαζόμενη εφεξής στην παρούσα σύμβαση «Ανάδοχος», συμφωνήσαμε και συναποδεχθήκαμε τα εξής:                                                                                      

Ο πρώτος των συμβαλλομένων, με την υπ’αριθμ……………… Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, αναθέτει και ο δεύτερος 

των συμβαλλομένων αναλαμβάνει την ετήσια «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ- ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ- ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» όπως αναφέρεται στην από ………… προσφορά του, σε συνδυασμό με τους όρους της 

υπ’αριθμ.32/2018 διακήρυξης, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης, αντί του ποσού των 

……………..€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  

Το παραπάνω ποσό υπόκειται στις παρακάτω κρατήσεις  που βαρύνουν τον Ανάδοχο: 

α) 4 ή 8% προκαταβολή φόρου  

β) 2% (Ν. 3580/07) υπέρ της Ψυχικής Υγείας 

γ) υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,06%, επ’ αυτού χαρτόσημο 2% και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% 

δ) υπέρ ΑΕΠΠ 0,06%, επ’ αυτού χαρτόσημο & ΟΓΑ χαρτοσήμου 3,6%  

Το έργο θα υλοποιηθεί όπως ορίζεται στην τεχνική προσφορά του Αναδόχου και σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. 

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται στους έξι (6) μήνες. 

ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:  ……/……/…………                                            ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:  ……/……/………… 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: 

Η σύμβαση διέπεται από τις  διατάξεις του Ν.4412/12 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών». 

Το ποσό της συνολικής δαπάνης θα καταβληθεί στον δικαιούχο σε ευρώ μετά τη θεώρηση του χρηματικού εντάλματος 

από τον Πάρεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Ν.4152/2013. 

Ο Ανάδοχος υπέβαλε την υπ΄αριθμ.…………………………………………………… εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της 

………………………………………………………………………………………… ποσού …………........ 

Σε περίπτωση κατακύρωσης αντίστοιχου διαγωνισμού από την ΕΚΑΠΥ, την ΥΠΕ, το Υπουργείο ή άλλο φορέα, μονομερώς 

το Νοσοκομείο και χωρίς δικαίωμα για αποζημίωση του αναδόχου, θα διακόψει την σύμβαση. 

 
 

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
  ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
 
 
 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΥΤΑΛΑΣ
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i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται 

το σύνολο αυτών 

ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

iii Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η 

κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως 

δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

iv Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την 

καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

v Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

vi Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην 

παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την 

καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά 

όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και 

του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη 

νομοθεσία). 

vii Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)
  

όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της 

Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε 

αυτήν Πρωτοκόλλων. 

viii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την 

ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

ix Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης 

Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) 
 
που 

ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 

δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

x Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης 

Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, 

καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η 

οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας 

ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

xi Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο 

καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

xii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xiii Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 

ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

xiv Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xv Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, 

αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή 
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ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική 

συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  
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