
Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020» 
 

 
 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 01/2021 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ [ΔΙΕΘΝΟΥΣ] 

ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  
   

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ  

ΤΟΥ ΩΝΑΣΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 
  

  

 1. Φωτιστικών Σωμάτων & Λαμπτήρων LED 

 2. Πύργων Ψύξης 

 3. Χειρουργικών Προβολέων Οροφής 

 4. Συστήματος Inverters Αντλιών 

 5. Αποστειρωτικών Κλιβάνων Ατμού &    
  Πλυντηρίων-Απολυμαντών Χειρουργικών Εργαλείων 
 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ €1.282.903,23 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ,  

ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-ΤΙΜΗΣ 

_________________________________________________________ 

 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : Ε.Π. "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
   & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020" 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : € 1.590.800 

 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : 5086602 

 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ Σ.Α.: 2021ΣΕ27510018 

 



 
 

ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  2/116 

 

Περιεχόμενα 

ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ ........................................................................................................................................................... 2 
1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ .............................................................................................. 4 

1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ .................................................................................................................................... 4 
1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ....................................................................................................................... 4 
1.3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ............................................................. 5 
1.4 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ..................................................................................................................................................... 5 
1.5 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ................................................................................. 8 
1.6 ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ .......................................................................................................................................................... 8 
1.7 ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ........................................................................................................ 8 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ .............................................................................................................. 9 

2.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ............................................................................................................................................... 9 
2.1.1 Έγγραφα της Σύμβασης ............................................................................................................................. 9 
2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα Έγγραφα της Σύμβασης ............................................................................. 9 
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων .............................................................................................................................. 9 
2.1.4 Γλώσσα .................................................................................................................................................... 10 
2.1.5 Εγγυήσεις ................................................................................................................................................ 10 
2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων ..................................................................................................... 11 

2.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ .............................................................................................. 11 
2.2.1 Δικαίωμα Συμμετοχής ............................................................................................................................. 11 
2.2.2 Εγγύηση Συμμετοχής ............................................................................................................................... 11 
2.2.3 Λόγοι Αποκλεισμού ................................................................................................................................. 13 
2.2.4 Καταλληλότητα Άσκησης Επαγγελματικής Δραστηριότητας .................................................................. 16 
2.2.5 Οικονομική και Χρηματοοικονομική Επάρκεια ...................................................................................... 17 
2.2.6 Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα .................................................................................................... 17 
2.2.7 Πρότυπα Διασφάλισης Ποιότητας .......................................................................................................... 17 
2.2.8 Στήριξη στην Ικανότητα Τρίτων -Υπεργολαβία ....................................................................................... 17 

2.2.8.1 Στήριξη στην Ικανότητα Τρίτων ................................................................................................. 17 
2.2.8.2 Υπεργολαβία ............................................................................................................................. 18 

2.2.9 Κανόνες Απόδειξης Ποιοτικής Επιλογής ................................................................................................. 17 
2.2.9.1 Προκαταρκτική Απόδειξη κατά την Υποβολή Προσφορών ....................................................... 18 
2.2.9.2 Αποδεικτικά Μέσα .................................................................................................................... 19 

2.3 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ................................................................................................................................................ 27 
2.3.1 Κριτήριο Ανάθεσης .................................................................................................................................. 27 
2.3.2 Βαθμολόγηση και Κατάταξη Προσφορών............................................................................................... 29 

2.4 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ-ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ..................................................................................................................... 29 
2.4.1 Γενικοί Όροι Υποβολής Προσφορών ........................................................................................................ 29 
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών ............................................................................................ 29 
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» .......................................... 32 
2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά»/Τρόπος Σύνταξης και Υποβολής Οικονομικών 

Προσφορών ............................................................................................................................................. 36 
2.4.5 Χρόνος Ισχύος των Προσφορών .............................................................................................................. 37 
2.4.6 Λόγοι Απόρριψης Προσφορών ............................................................................................................... 38 

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ........................................................................................40 

3.1  ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ............................................................................................................... 40 
3.1.1. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση Προσφορών ................................................................................................ 40 
3.1.2. Αξιολόγηση Προσφορών ......................................................................................................................... 40 

3.2 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ..................... 42 
3.3 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ............................................................................................................................. 43 
3.4 ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ................................................................... 44 
3.5 ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ............................................................................................................................................ 47 

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ .........................................................................................................................48 

4.1. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  (ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ, ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ, ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) .............................................................................. 48 
4.2.  ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ-ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ .......................................................................................................... 49 
4.3. ΌΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ................................................................................................................................ 49 
4.4. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ......................................................................................................................................................... 49 



ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  3/116 

 

4.5. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ .......................................................................................................... 50 
4.5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ .......................................................................................................... 50 

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ............................................................................................................52 

5.1. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ................................................................................................................................................ 52 
5.2. ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ..................................................................................................... 52 
5.3. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ........................................................................ 54 
5.4. ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ .................................................................................................................................. 55 

6. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ........................................................................................................................56 

6.1.  ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ............................................................................................................................. 56 
6.2.  ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ .......................................................................................................................................... 56 
6.3.  ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ................................................................................................................... 57 
6.4. ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ........................................................................................................................ 57 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ .........................................................................................................................................................59 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ..................................... 59 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β   ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ .................................................................................................................... 63 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’     ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ................................................................................ 75 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’  ΕΕΕΣ .............................................................................................................................................. 88 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’    ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.............................................................................................. 101 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ........................................................ 102 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ’     ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ........................................................... 103 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η’     ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ............................................................................. 104 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ’    ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ) .................................................................... 105 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι’   ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ .................................................................................................................... 116 

 



ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  4/116 

 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (στο εξής ΩΚΚ) 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 356 

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 090164875  

Πόλη ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 17674 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS EL304 

Τηλέφωνο +30 210 9493374, +30 210 9493829 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  info@onasseio.gr, haloutsos@ocsc.gr, gouvelou@ocsc.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες ΧΑΛΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) http://www.onasseio.gr 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Το ΩΚΚ είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ), φορέας Γενικής Κυβέρνησης. 

Κύρια Δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα του ΩΚΚ είναι η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υγείας. 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α)  Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ  

β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ 
Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη 
(www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 

γ)   Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr 

δ)   Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση:     
      www.promitheus.gov.gr ή από www.onasseio.gr 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος Διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016, θα είναι 
ανοιχτός διεθνής για την ανάδειξη ενός οικονομικού φορέα για κάθε Τμήμα της σύμβασης και για το 
σύνολο των ειδών του αντίστοιχου Τμήματος, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας -τιμής. 
 

Χρηματοδότηση της Σύμβασης 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. 
ενάριθ. έργου 2021ΣΕ27510018) στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης : «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΩΝΑΣΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020» με βάση την 
Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ 3349/31-03-2021 του ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ και έχει λάβει κωδικό MIS 

mailto:info@onasseio.gr,%20haloutsos@ocsc.gr
mailto:gouvelou@ocsc.gr
http://www.onasseio.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.onasseio.gr/
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5086602. Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. 

Η θετική γνώμη της ΕΥΔ ΥΜΕΠΕΡΑΑ ή η τεκμαιρόμενη θετική γνώμη για τη διαδικασία ανάθεσης της 
σύμβασης αποτελεί όρο για τη χρηματοδότηση της πράξης. 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης  

Αντικείμενο της Σύμβασης, η οποία υποδιαιρείται σε πέντε (5) Τμήματα, είναι η προμήθεια και 
εγκατάσταση του εξοπλισμού ο οποίος αναφέρεται κατωτέρω στον Πίνακα 1.1.  

 Πίνακας 1.1. Φυσικό & Οικονομικό Αντικείμενο της Σύμβασης 

Tμήμα Είδος Εξοπλισμού 
Ποσό- 
τητα 

Κωδικοί κοινού λεξιλογίου 
δημοσίων Συμβάσεων (CPV) 

Εκτιμώμενη 
Αξία χωρίς 

ΦΠΑ 
     

Tμήμα #1 Φωτιστικά Σώματα & Λαμπτήρες 
τεχνολογίας LED 

2.125 31524000-5, 31527200-8 €480.000,00 

Tμήμα #2 Πύργοι Ψύξης 4 31140000-9 €200.000,00 

Tμήμα #3 Προβολείς Οροφής Χειρουργείου 4 31524110-9 €110.000,00 

Tμήμα #4 Σύστημα Inverters Αντλιών 1 31155000-7 €130.000,00 

Tμήμα #5 Αποστειρωτικοί Κλίβανοι Ατμού &  

Πλυντήρια-Απολυμαντές  

3 

2 

33191100-6 

33191000-5 

€362.903,23 

     

   Σύνολο €1.282.903,23 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, ανά Τμήμα, αναφέρεται 
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’.  

Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός θα πρέπει να πληροί τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές οι οποίες 
αναφέρονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’. 

Προσφορές θα υποβληθούν, με ποινή απαραδέκτου της προσφοράς, για το σύνολο των, ανά Τμήμα, ειδών 
και υπηρεσιών της παρούσας Διακήρυξης. 

Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό οικονομικοί φορείς, θα έχουν το δικαίωμα υποβολής προσφοράς μόνο 
για ένα (1) Τμήμα του υπό προμήθεια εξοπλισμού. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των €1.282.903,23 χωρίς ΦΠΑ (€1.590.800,00 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). 

Τα επιμέρους Τμήματα της Σύμβασης θα ανατεθούν με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από 
οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής. 

Το ΩΚΚ, αιτιολογημένα και κατόπιν γνώμης της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού, 
μπορεί, κατ’ εξαίρεση και μόνο για το Τμήμα #1 της Σύμβασης, να το κατακυρώσει για ολόκληρη ή 
μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα αγαθών από αυτή που καθορίζεται για το συγκεκριμένο Τμήμα στην 
παράγραφο 1.3. (Πίνακας 1.1.), σε ποσοστό και ως εξής : πέντε τοις εκατό (5%) στην περίπτωση της 
μεγαλύτερης ποσότητας και πέντε τοις εκατό (5%) στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. 

1.4 Θεσμικό Πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της Σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

 του Ν. 2012/1992 (ΦΕΚ 28/Α/27.02.1992) “Κύρωση Συμβάσεων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του 
Ιδρύματος “ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ” και ίδρυση νομικού προσώπου ιδιωτικού 
δικαίου με την επωνυμία “ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ”, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 
ιδίως με τον Ν. 4565/2018 (ΦΕΚ 173/Α/02.10.2018) και τον Ν. 4613/2019 (ΦΕΚ 78/Α/24.05.2019). 
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 του Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

 του N. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 
κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37  

 του N. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο 
νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 
Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως 
των άρθρων 324-337 

 του Ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό 
δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του Ν. 3614/2007 (Α' 267) 
«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -
2013», 

 του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

 του Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 
ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

 του Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

 του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

 του N. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

 του N. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου µε τις 
διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης 
Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές 
διατάξεις» 

 του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και 
άλλες διατάξεις”, 

 του Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

 του Ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως 
των άρθρων 7 και 13 έως 15, αναλογικά εφαρμοζόμενου 

 του Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία”,  

 του Π.Δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π. 

 της Υ.Α. Υ4α/127426/11, του Υπουργού Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: "Έγκριση 
αναμόρφωσης του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου” 
(ΦΕΚ 88Β/30.01.2012), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 47 αυτής 
(Κανονισμός Προμηθειών) 

 της υπ΄ αριθμ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 
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 της υπ΄ αριθμ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

 της υπ΄ αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων  και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την 
ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και 
διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» 

 της υπ΄ αριθμ. ΚΥΑ οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των 
Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44) 

 της υπ΄ αριθμ. 63446/2021 ΚΥΑ (B’ 2338/02.06.2021) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού 
τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων». 

 του Ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής 
Νομοθεσίας» 

 του Ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως  των άρθρων 85 επ. 

 του Ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

 του Π.Δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 

 του Ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό 
δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις»  

 του  Ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο 
Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,  

 του Π.Δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία»,  

 του Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

 του Ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»  και ιδίως 
των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15, 

 του Ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»,  

 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία 
των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός 
Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 
119,  

 του Ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής 
του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 
2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις», 

 της από 05/05/2021 Απόφασης της 624ης συνεδρίασης και της από 01/06/2021 Απόφασης της 625ης 

συνεδρίασης και της από 12/10/2021 Απόφασης της 628ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του 
ΩΚΚ με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού καθώς και οι όροι αυτού καθώς 
και το παρόν τεύχος διακήρυξης συμπεριλαμβανομένων και των τεχνικών προδιαγραφών, 
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 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του 
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση Τμήματος της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν 
αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

1.5 Προθεσμία Παραλαβής Προσφορών και Διενέργεια Διαγωνισμού  

H καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 14/12/2021 και ώρα 16:00. 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr). 

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 03/11/2021 
στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Β. Δημοσίευση σε Εθνικό Επίπεδο  

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρίστηκε στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρίστηκαν στη σχετική ηλεκτρονική 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη του 
ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ: www.promitheus.gov.gr 

Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΩΚΚ, στη διεύθυνση (URL) :  http://www.onasseio.gr 

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της 
παραγράφου 3 του άρθρου 76 του Ν.4727/2020, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο του 
Προγράμματος Διαύγεια:  http://et.diavgeia.gov.gr 

1.7 Αρχές Εφαρμοζόμενες στη Διαδικασία Σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α)  τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης 
και της αρμοδιότητάς τους.  

β)  δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 

γ)  θα λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.onasseio.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της Σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα: 

▪ η Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,  

▪ η παρούσα Διακήρυξη με αρ. 01/2021 με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
αυτής, 

▪ το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ], 

▪ οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά, 

▪ τα σχέδιο των συμβάσεων με τα Παραρτήματά τους.  

2.1.2 Επικοινωνία-Πρόσβαση στα Έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, 
καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη 
χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η 
οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω 
συστήματος. 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο 12 ημέρες 
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο 
της παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα 
του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 
Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών-διευκρινίσεων υποβάλλονται από 
εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά 
διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα 
το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα 
παροχής διευκρινήσεων που είτε υποβάλλονται με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα 
συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

Το ΩΚΚ μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων 
πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α)  όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό 
φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που 
ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών,  

β)  όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την 
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη διακριτική 
ευχέρεια του ΩΚΚ. 

Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής προσφορών καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης, 
σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο) δημοσιεύεται στην ΕΕΕΕ (με το τυποποιημένο έντυπο 
«Διορθωτικό») και στο ΚΗΜΔΗΣ. 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν προδικαστικές 
προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές, τα  στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα 
σχετικά με τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, 
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα.  

Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε 
από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.  

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, 
δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, 
μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι 
απαραίτητη η μετάφραση τους, μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να 
συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

Κατά παρέκκλιση των ως άνω παραγράφων, γίνεται δεκτή η υποβολή ενός ή περισσότερων 
στοιχείων των προσφορών και των δικαιολογητικών κατακύρωσης, στην αγγλική γλώσσα  χωρίς να 
απαιτείται επικύρωσή τους, στο μέτρο που τα ανωτέρω έγγραφα είναι καταχωρισμένα σε 
επίσημους ιστότοπους φορέων πιστοποίησης, στους οποίους υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση μέσω 
διαδικτύου και εφόσον ο οικονομικός φορέας παραπέμπει σε αυτούς, προκειμένου η επαλήθευση 
της ισχύος τους να είναι ευχερής για το ΩΚΚ. 

Επίσης κατ’ εξαίρεση, ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό 
τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να 
συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με το ΩΚΚ, καθώς και μεταξύ αυτής και της Αναδόχου, θα γίνονται 
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1 της παρούσας εκδίδονται από πιστωτικά 
ιδρύματα ιδρύματα ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των 
περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 4364/2016 (Α΄13), που λειτουργούν νόμιμα 
στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και 
έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται 

από το Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με 
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με 
γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια 
ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον 
υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή 
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία 
έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) το ΩΚΚ (ως αναθέτουσα αρχή), δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό 
που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού 
φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα 
παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) 
ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 
χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη 
υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός 
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πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) 
στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της 
σχετικής σύμβασης.  

Η περίπτωση αα) του προηγούμενου εδαφίου ζ΄ δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται 
με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 

Σχετικά υποδείγματα παρέχονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’, Ζ’και Η’ 

Το ΩΚΚ επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την 
εγκυρότητά τους. 

2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 
Το ΩΚΚ ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως 
Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, θα 
επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα 
αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για το 
σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, 
λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της 
επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατά 
τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην αναλυτική ενημέρωση που επισυνάπτεται στην παρούσα. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα Συμμετοχής  

1.  Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης Τμήματος της παρούσας σύμβασης έχουν 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, 
που είναι εγκατεστημένα σε: 

α)  κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β)  κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), 

γ)  τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές 
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ)  σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων. 

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις 
του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες 
από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, το ΩΚΚ  επιφυλάσσει για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες 
και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες 
μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες 
και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης 

2.  Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών 
φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να 
περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Το ΩΚΚ μπορεί να 
απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, 
εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση. 

3.  Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 
ευθύνονται έναντι του ΩΚΚ αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.   

2.2.2 Εγγύηση Συμμετοχής 

2.2.2.1.  Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης Τμήματος της παρούσας σύμβασης, 
κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική 
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επιστολή συμμετοχής (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’), που ανέρχεται σε ποσόν το οποίο αντιστοιχεί στο 
2% της προϋπολογιζόμενης αξίας, χωρίς ΦΠΑ, του αντίστοιχου Τμήματος (βλέπε Πίνακα 
2.1).  

   Πίνακας 2.1. Εγγύηση Συμμετοχής ανά Τμήμα της Σύμβασης 

Τμήμα Είδος Εξοπλισμού 
Εγγυτική 
Επιστολή 

Συμμετοχής 
   

Tμήμα #1 Φωτιστικά Σώματα & Λαμπτήρες τεχνολογίας LED € 9.600 

Tμήμα #2 Πύργοι Ψύξης € 4.000 

Tμήμα #3 Προβολείς Οροφής Χειρουργείου € 2.200 

Tμήμα #4 Σύστημα Inverters Αντλιών € 2.600 

Tμήμα #5 Αποστειρωτικοί Κλίβανοι Ατμού & Πλυντήρια-Απολυμαντές € 7.250 

  Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και 
τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που 
συμμετέχουν στην ένωση. 

  Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη 
του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 
14/01/2023, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Το ΩΚΚ μπορεί, πριν από τη λήξη της 
προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν, πριν τη λήξη τους, τη 
διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, 
προσκομίζονται, σε κλειστό φάκελο με ευθύνη του οικονομικού φορέα, το αργότερο πριν 
την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της 
παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της 
Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού.  

2.2.2.2.  Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στην Ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης 
καλής εκτέλεσης.  

  Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε 
με την περ. 4 του άρθρου 107 του Ν. 4497/2017 (Α' 171) ) και την παρ. 5 περ. β, γ και δ του 
άρθρου 43 του Ν. 4605/2019 (Α’ 52). 

2.2.2.3.  Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, εάν ο προσφέρων: : α) αποσύρει την προσφορά του 
κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, β) παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες 
που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3 έως 2.2.7, γ) δεν προσκομίσει εγκαίρως τα 
προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά (παράγραφοι 2.2.8 και 3.2), δ) δεν 
προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της Σύμβασης, ε) υποβάλει μη κατάλληλη προσφορά, 
με την έννοια της περ. 46 της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4412/2016, στ) δεν ανταποκριθεί 
στη σχετική πρόσκληση του ΩΚΚ να εξηγήσει την τιμή ή το κόστος της προσφοράς του 
εντός της τεθείσας προθεσμίας και η προσφορά του απορριφθεί, ζ) στις περιπτώσεις των 
παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016, περί πρόσκλησης για υποβολή 
δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω 
δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις παραγράφους 3.2 και 3.4 της παρούσας, διαπιστωθεί 
ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο ΕΕΕΣ είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν 
υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, από τα παραπάνω δικαιολογητικά που 
προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των 
λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις 
απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής. 
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2.2.3 Λόγοι Αποκλεισμού  

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) 
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή 
περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1.   Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για ένα από τα 
ακόλουθα εγκλήματα:  

α)  συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-
πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την 
καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα 
εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα (εγκληματική οργάνωση), 

β)  ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της 
καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην 
παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας 
Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 
31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 
και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 
(δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 
2 (εμπορία επιρροής-μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του 
Ποινικού Κώδικα, 

γ)  απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των 
άρθρων 3 και 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού 
δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (L 
198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών 
προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 
(δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 
(διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 
386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των 
άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά 
στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται 
με την προσβολή αυτών των συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 
(διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 (επικουρικές διατάξεις για την 
ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) του ν. 
4689/2020 (Α’ 103), 

δ)  τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, 
όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 
2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα 
διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των 
άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-
35 του ν. 4689/2020 (Α’103), 

ε)  νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την 
πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της 
Επιτροπής (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 
4557/2018 (Α’ 139),  

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 
της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης 
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και 
για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-
πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), και τα εγκλήματα 
του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων).  

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου 
εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού 
ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 
αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:  

-  στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 
εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές. 

-  στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας. 

-  στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

-  σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση  νόμιμο 

εκπρόσωπο. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν 

έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την 

ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.  

2.2.3.2.  Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α)  όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από 
δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με 
διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή  

β)  όταν το ΩΚΚ μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, 
οι υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο 
την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 2.2.3.2  θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί 
εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό 
διακανονισμό που τηρείται. 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων 
είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί 
τους όρους του δεσμευτικού διακανονισμού.  

2.2.3.3.  Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης Τμήματος της παρούσας 
σύμβασης, οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α)  έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν.         
4412/2016,  περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων         
συμβάσεων, 
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(β)  εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί 
υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε 
διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του 
δραστηριότητες ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους 
αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

(γ)  εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 περί 
ποινικών κυρώσεων και άλλων διοικητικών συνεπειών, υπάρχουν επαρκώς εύλογες 
ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού,  

(δ)  εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του Ν. 
4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο 
παρεμβατικά, μέσα,  

(ε)  εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του 
οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, 
σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 48 του Ν. 4412/2016, δεν μπορεί να 
θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση 
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 
σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ)  εάν έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων κατά την παροχή 
των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 
αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις 
πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας,  

(η)  επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων του 
ΩΚΚ, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν 
αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει με απατηλό 
τρόπο παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

(θ)  εάν το ΩΚΚ μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης 
πράξης που βεβαιώνει το σχετικό γεγονός.  

2.2.3.4. Αποκλείεται, επίσης, οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της 
παρούσας  σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 
8 του ν. 3310/2005, όπως ισχύει. Οι υποχρεώσεις της παρούσης αφορούν τις ανώνυμες 
εταιρείες που υποβάλλουν προσφορά αυτοτελώς ή ως μέλη ένωσης ή που συμμετέχουν 
στο μετοχικό κεφάλαιο άλλου νομικού προσώπου που υποβάλλει προσφορά ή νομικά 
πρόσωπα της αλλοδαπής  που αντιστοιχούν σε ανώνυμη εταιρεία. 

Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής: α) οι εισηγμένες στα χρηματιστήρια κρατών-μελών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 
(Ο.Ο.Σ.Α.) εταιρείες, β) οι εταιρείες, τα δικαιώματα ψήφου των οποίων ελέγχονται από μία 
ή περισσότερες επιχειρήσεις επενδύσεων (investment firms), εταιρείες διαχείρισης 
κεφαλαίων/ενεργητικού (asset/fund managers) ή εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων 
επιχειρηματικών συμμετοχών (private equity firms), υπό την προϋπόθεση ότι οι τελευταίες 
αυτές εταιρείες ελέγχουν, συνολικά ποσοστό που υπερβαίνει το εβδομήντα πέντε τοις 
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εκατό (75%) των δικαιωμάτων ψήφων και είναι εποπτευόμενες από Επιτροπές 
Κεφαλαιαγοράς ή άλλες αρμόδιες χρηματοοικονομικές αρχές κρατών μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ο.Ο.Σ.Α. 

2.2.3.5.  Οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας σύναψης Τμήματος της παρούσας Σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι 
βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία 
από τις ως άνω περιπτώσεις.  

2.2.3.6.  Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.3, εκτός από την περ. β αυτής, μπορεί να προσκομίζει 
στοιχεία, προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν 
την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Για 
τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί 
να καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το 
παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο 
τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα 
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για 
την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που 
λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη 
σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. 
Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη 
διαδικασία σύναψης σύμβασης. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον 
οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει 
αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό 
επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης 
δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού 
που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

2.2.3.7.  Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του 
άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. 

2.2.3.8.  Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου 
αποκλεισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό διάστημα που αυτή 
ορίζει, αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.   

Κριτήρια Επιλογής  

2.2.4 Καταλληλότητα Άσκησης Επαγγελματικής Δραστηριότητας  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης Τμήματος της παρούσας 
σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το 
αντικείμενο της προμήθειας. 

 Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται 
στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο 
Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν 
εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με 
την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο 
Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού 
Υλικού [ισχύει κατά περίπτωση για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα Οικονομικούς Φορείς]. Για 
τη διαπίστωση των ανωτέρω οι οικονομικοί φορείς πρέπει να προσκομίσουν Βεβαίωση έκδοσης 
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εντός του τελευταίου εξαμήνου, περί εγγραφής του συμμετέχοντος στο οικείο Εμπορικό, 
Βιομηχανικό ή Βιοτεχνικό Επιμελητήριο. 

2.2.5 Οικονομική και Χρηματοοικονομική Επάρκεια  

Όσον αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία 
σύναψης Σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να προσκομίσουν οικονομικές καταστάσεις 
για τα έτη 2018, 2019 & 2020, από τις οποίες να προκύπτουν ότι (α) ο μέσος ''γενικός'' ετήσιος 
κύκλος εργασιών, ήταν κατ’ ελάχιστον ίσος με το 200% του προϋπολογισμού του Τμήματος της 
Σύμβασης για το οποίο έχουν υποβάλει προσφορά και (β) ο μέσος ''ειδικός'' ετήσιος κύκλος 
εργασιών1, ήταν κατ’ ελάχιστον ίσος με το 150% του προϋπολογισμού του Τμήματος της Σύμβασης 
για το οποίο έχουν υποβάλει προσφορά. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπονται 
αθροιστικά από τα μέλη της Ένωσης. 

2.2.6 Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα  

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν την κατάλληλα τεκμηριωμένη και 
αποδεδειγμένη επαγγελματική ικανότητα στην υλοποίηση προμηθειών αντίστοιχου μεγέθους και 
πολυπλοκότητας με τις υπό ανάθεση στον παρόντα διαγωνισμό. Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια των 
ετών 2018-20, να έχουν εκτελέσει και ολοκληρώσει τουλάχιστον :  

- μία (1) σύμβαση προμήθειας αντίστοιχου αντικειμένου και ύψους μεγαλύτερου ή ίσου του 80% 
του προϋπολογισμού της υπό ανάθεση σύμβασης και 

- τρείς (3) συμβάσεις προμήθειας αντίστοιχου αντικειμένου και ύψους μεγαλύτερου ή ίσου του 
50% του προϋπολογισμού της υπό ανάθεση σύμβασης. 

2.2.7 Πρότυπα Διασφάλισης Ποιότητας  

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να 
συμμορφώνονται με τα κατωτέρω πρότυπα, οδηγίες της Ε.Ε. και κανονιστικές διατάξεις για τον υπό 
προμήθεια εξοπλισμό: 

▪ τα πρότυπα του EN ISO 9001:2015 ή νεώτερου ή ισοδύναμου αυτού για το σύστημα ποιότητας του 
συμμετέχοντος οικονομικού φορέα, 

▪  (ειδικά για τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό), τις απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών της Ε.Ε. (ιδίως 
Οδηγία 93/42/EEC) όπως ισχύουν σήμερα, καθώς και τις διατάξεις της ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ. 1348 
απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας “Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής 
πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων” (ΦΕΚ 32Β/16.01.2004), όπως επίσης και  

▪ τις διατάξεις της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας σχετικα με τη νόμιμη κυκλοφορία του, 
 και να προσκομίσουν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. 

Το ΩΚΚ αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από φορείς διαπιστευμένους από 
ισοδύναμους Οργανισμούς διαπίστευσης, εδρεύοντες και σε άλλα κράτη - μέλη. Επίσης, κάνει δεκτά 
άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο 
ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω 
πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, 
υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα 
διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας. 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων -Υπεργολαβία 

2.2.8.1. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά στα κριτήρια της οικονομικής και 
χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και 
επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων 

 
1  Ο ''ειδικός'' κύκλος εργασιών αναφέρεται στον τομέα δραστηριοτήτων που καλύπτεται από το Τμήμα της Σύμβασης για το 

οποίο έχει υποβάλει προσφορά ένας οικονομικός φορέας 
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φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, 
αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση 
της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.   

Το ΩΚΚ ελέγχει αν οι φoρείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο 
οικονομικός φορέας, πληρούν κατά περίπτωση τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν 
συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3.. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται 
να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος 
δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, 
εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την σχετική  πρόσκληση της αναθέτουσας 
αρχής, η οποία απευθύνεται στον οικονομικό φορέα μέσω της λειτουργικότητας 
«Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ. Ο φορέας που αντικαθιστά φορέα του προηγούμενου εδαφίου 
δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ νέου. 

2.2.8.2. Υπεργολαβία 

Ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που 
προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους 
υπεργολάβους που προτείνει. Στην περίπτωση που o προσφέρων αναφέρει στην προσφορά 
του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε 
τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της 
σύμβασης, το ΩΚΚ ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 
της παρούσας. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, 
εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού της ως άνω παραγράφου 2.2.3.. 

2.2.9 Κανόνες Απόδειξης Ποιοτικής Επιλογής 

Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, 
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς δια 
του ΕΕΕΣ, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.9.1, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της 
παραγράφου 2.2.9.2 και κατά τη σύναψη της σύμβασης δια της υπεύθυνης δήλωσης, της περ. δ΄ της 
παρ. 3 του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με 
την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται 
υποχρεούνται να  αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν 
συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση 

Στην περίπτωση που o οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να 
αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που 
υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, οι υπεργολάβοι 
υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν 
συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας. 

Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες δηλώσουν ότι πληρούν, 
σύμφωνα με το παρόν άρθρο, οι οποίες επέλθουν ή για τις οποίες λάβουν γνώση μετά την 
συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και μέχρι την ημέρα της έγγραφης πρόσκλησης για την σύναψη της 
Σύμβασης οι προσφέροντες οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί το ΩΚΚ. 

2.2.9.1 Προκαταρκτική Απόδειξη κατά την Υποβολή Προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται 
σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια 
επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσας, προσκομίζουν κατά 
την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το 
άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του Ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), 
σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’, το οποίο ισοδυναμεί με 
ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του Ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται 
βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και 
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συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες του 
Παραρτήματος 1 και είναι κοινό για όλα τα Τμήματα της Σύμβασης. ο  

Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο 
μπορούν να υποβάλλονται προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της 
ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 
προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα στοιχεία, εκ μέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο 
οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να απαιτείται απόφαση του ΩΚΚ. 
Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο ΕΕΕΣ. 

Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει 
στο ΕΕΕΣ με συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με αυτό. 

Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι 
δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, 
η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 
2.2.3 της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων 
ή ελέγχου σε αυτόν.  

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως 
προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο 
υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να 
εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για 
συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. Στο 
ΕΕΕΣ απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του 
(συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, 
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ, την 

κατάστασή του σε σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016 

και την παράγραφο 2.2.3 της παρούσης και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα 

μέτρα προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας του. 

Ιδίως επισημαίνεται ότι κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ 

για τυχόν σύναψη συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού, η συνδρομή περιστάσεων, όπως η πάροδος της τριετούς περιόδου της 

ισχύος του λόγου αποκλεισμού (παραγράφου 10 του άρθρου 73) ή η εφαρμογή της 

διάταξης της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του Ν. 3959/2011, σύμφωνα με την περ. γ της 

παραγράφου 2.2.3.3 της παρούσης, αναλύεται στο σχετικό πεδίο που προβάλλει κατόπιν 

θετικής απάντησης. 

Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του ως προς την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης (περ. α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ότι 

δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε 

δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν 

υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται 

εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά στην καταβολή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις 

παραπάνω υποχρεώσεις του. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά Μέσα 
Α.  Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατ’ άρθρο 2.2.3 και της 

πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τις παραγράφους 2.2.4 έως 2.2.8., οι 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα δικαιολογητικά του παρόντος. Η προσκόμιση των 
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εν λόγω δικαιολογητικών γίνεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3.2 από τον προσωρινό 
ανάδοχο. Το ΩΚΚ μπορεί να ζητεί από προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο 
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, 
όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα 
αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που το ΩΚΚ έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα 
πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική 
βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος-μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται 
δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό 
σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την 
πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται  στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), στο οποίο περιέχονται επίσης οι πληροφορίες που απαιτούνται για 
τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως η ηλεκτρονική διεύθυνση της βάσης δεδομένων, τυχόν 
δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, η απαραίτητη δήλωση συναίνεσης.  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν το ΩΚΚ, 
που έχει αναθέσει τη σύμβαση, διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά 
εξακολουθούν να ισχύουν. 

Τα δικαιολογητικά του παρόντος υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.4.2.5. και 3.2 της παρούσας. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από 
επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4.  

Β.1.  Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι 
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω 
δικαιολογητικά όταν τους ζητηθούν από το ΩΚΚ (πριν τη σύναψη σύμβασης) 

Αν το αρμόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου 
είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν 
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 
2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.3, τα έγγραφα ή τα 
πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή 
στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 
ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου 
ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της 
χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Οι 
αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην 
οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας 
παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. 
β΄ της παραγράφου 2.2.3.3. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του 
επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του Ν. 4412/2016. 

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

α)  Για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού 
μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια 
δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει 
ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρείς (3) μήνες πριν 
από την υποβολή του. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος 
αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν 
λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω 
παράγραφο 2.2.3.1. 
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β)  Για την παράγραφο 2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του 
οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής 
του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να 
έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

(i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της 
παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση (α) αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από 
την Α.Α.Δ.Ε.  

 [Από την 31η.10.2020 όλοι οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου 
τομέα υποχρεούνται να λαμβάνουν το αποδεικτικό ενημερότητας των παρ. 1 και 
4 του άρθρου 12 του Ν. 4174/2013 (Α’ 170) μέσω της διαλειτουργικότητας των 
πληροφοριακών τους συστημάτων με το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της Γενικής 
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 47 του Ν. 4623/2019 (Α’ 
134). Σε περίπτωση υλοποίησης της ως άνω διαλειτουργικότητας, η Α.Α. αναζητά 
αυτεπάγγελτα το σχετικό αποδεικτικό ενημερότητας]. 

(ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς 
κοινωνικής ασφάλισης της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α’ πιστοποιητικό 
εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ.  

(iii) Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση α’, πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, 
υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών τους όσον 
αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

γ) Για την παράγραφο 2.2.3.3 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την 
αρμόδια αρχή του οικείου κράτους-μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις 
(3) μήνες πριν από την υποβολή του.  

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

(i)   Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, 
από το οποίο προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό 
ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί 
σε διαδικασία εξυγίανσης. Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και πιστοποιητικό 
του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του 
νομικού προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό 
μεταβολών. 

(ii)  Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν 
έχει λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.  

(iii) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική 
πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται 
στο taxisnet, από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής 
δραστηριότητάς τους. 

Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό 
Δικαστικής Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, 
και για τους συνεταιρισμούς για το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το 
Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία από το Γ.Ε.Μ.Η. 

δ)  Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3, υπεύθυνη δήλωση του 
προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι 
οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

ε)  Για την παράγραφο 2.2.3.8. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 
φορέα περί μη επιβολής σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, 
σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 
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στ) Για την παράγραφο 2.2.3.4  δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών, που 
καθορίζονται κατωτέρω, εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία ή 
νομικό πρόσωπο στη μετοχική σύνθεση του οποίου συμμετέχει ανώνυμη εταιρεία ή 
νομικό πρόσωπο της αλλοδαπής που αντιστοιχεί σε ανώνυμη εταιρεία (πλην των 
περιπτώσεων που αναφέρθηκαν στην παρ. 2.2.3.4 της παρούσας ανωτέρω).  

Συγκεκριμένα, προσκομίζονται: 

i)  Για την απόδειξη της εξαίρεσης από την υποχρέωση ονομαστικοποίησης των 
μετοχών τους κατά την περ. α) της παραγράφου 2.2.3.4 βεβαίωση του αρμοδίου 
Χρηματιστηρίου.  

ii)  Όσον αφορά την εξαίρεση της περ. β) της παραγράφου 2.2.3.4, για την απόδειξη 
του ελέγχου δικαιωμάτων ψήφου υπεύθυνη δήλωση της ελεγχόμενης εταιρείας 
και, εάν αυτή είναι διαφορετική του προσωρινού αναδόχου, πρόσθετη υπεύθυνη 
δήλωση του τελευταίου, στις οποίες αναφέρονται οι επιχειρήσεις επενδύσεων, 
οι εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων/ενεργητικού ή κεφαλαίων επιχειρηματικών 
συμμετοχών, ανά περίπτωση και το συνολικό ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου 
που ελέγχουν στην ελεγχόμενη από αυτές εταιρεία. Οι υπεύθυνες αυτές 
δηλώσεις συνοδεύονται υποχρεωτικά από βεβαίωση ή άλλο έγγραφο από το 
οποίο προκύπτει ότι οι ελέγχουσες τα δικαιώματα ψήφου εταιρείες είναι 
εποπτευόμενες κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.3.4. 

iii)  Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών του προσωρινού αναδόχου: 

-  Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να 
προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, που να έχει εκδοθεί έως τριάντα 
(30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. 

-  Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό 
των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι 
καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα (30) 
εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς. 

Ειδικότερα: 

-  Όσον αφορά στις εγκατεστημένες στην Ελλάδα ανώνυμες εταιρείες 
υποβάλλεται πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο να προκύπτει ότι οι 
μετοχές τους είναι ονομαστικές και αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των 
μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου 
(μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων 
της εταιρείας, το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα 
υποβολής της προσφοράς. 

-  Όσον αφορά στις αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα 
που αντιστοιχούν σε ανώνυμες εταιρείες: 

Α)  εφόσον έχουν κατά το δίκαιο της έδρας τους ονομαστικές μετοχές,  
προσκομίζουν : 

i)  Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να 
προκύπτει ότι οι μετοχές τους είναι ονομαστικές 

ii)  Αναλυτική κατάσταση μετόχων, με τον αριθμό των μετοχών του κάθε 
μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων 
της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν την 
υποβολή της προσφοράς. 

iii)  Κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση 
μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί τις 
τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της 
προσφοράς.     
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Β) εφόσον δεν έχουν υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών ή δεν 
προβλέπεται η ονομαστικοποίηση των μετοχών, προσκομίζουν: 

i) βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από 
αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά 
προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου. Για την 
περίπτωση μη πρόβλεψης ονομαστικοποίησης προσκομίζεται υπεύθυνη 
δήλωση του διαγωνιζόμενου 

ii) έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση προσώπων που κατέχουν 
τουλάχιστον 1% των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου, 

iii) εάν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, προσκομίζεται σχετική κατάσταση 
προσώπων, που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών 
ή δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν 
τα πρόσωπα αυτά είναι γνωστά στην εταιρεία. Σε αντίθετη περίπτωση, η 
εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που δεν είναι γνωστά τα ως άνω 
πρόσωπα, το δε ΩΚΚ δεν διαθέτει διακριτική ευχέρεια κατά την κρίση της 
αιτιολογίας αυτής. [Εναπόκειται στο ΩΚΚ να αποδείξει τη δυνατότητα της 
εταιρείας να υποβάλλει την προαναφερόμενη κατάσταση, διαφορετικά η 
μη υποβολή της σχετικής κατάστασης δεν επιφέρει έννομες συνέπειες σε 
βάρος της εταιρείας].  

Όλα τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωμένα από την κατά νόμον 
αρμόδια αρχή του κράτους της έδρας του υποψηφίου και να συνοδεύονται από 
επίσημη μετάφραση στην ελληνική. 

Ελλείψεις στα δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών συμπληρώνονται 
κατά την παράγραφο 3.1.2 της παρούσας. 

Το ΩΚΚ ελέγχει επίσης, επί ποινή απαραδέκτου της προσφοράς, εάν στη διαδικασία 
συμμετέχει εξωχώρια εταιρεία από «μη συνεργάσιμα κράτη στον φορολογικό 
τομέα» κατά την έννοια των παρ. 3 και 4 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013,  καθώς 
και από κράτη που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς, όπως αυτά ορίζονται 
στον κατάλογο της απόφασης της παρ. 7 του άρθρου 65 του ως άνω Κώδικα, κατά τα 
αναφερόμενα στην περίπτωση α` της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 
3310/2005. [Προς το σκοπό αυτό το ΩΚΚ δύναται να απαιτεί ο προσωρινός 
ανάδοχος, πέραν των ως άνω δικαιολογητικών ονομαστικοποίησης, να προσκομίζει 
κατά το στάδιο κατακύρωσης υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εξωχώρια εταιρεία, 
κατά την ανωτέρω έννοια και δεν εμπίπτει στις διατάξεις της παρ.4 εδαφ. α & β του 
άρθρου 4 του Ν. 3310/2005, όπως ισχύει.] 

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την 
άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του 
οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι 
οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού 
μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016, με το οποίο 
πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους.  

Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό 
μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη-μέλη ή στις χώρες όπου 
δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου 
είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι 
ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό 
ανάθεση σύμβασης. 
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Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής 
στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών 
Αμυντικού Υλικού ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.Μ.Η. 
των ως άνω Επιμελητηρίων. 

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του 
άρθρου 2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότη-
τας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν 
από την υποβολή τους, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν 
συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Β.3.  Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 
2.2.5 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:  

-  ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών της τελευταίας τριετίας (2018-20) και 
- υπεύθυνη δήλωση περί του συνολικού κύκλου εργασιών και του κύκλου εργασιών 

που αφορά ειδικά στην προμήθεια των ειδών της παρούσας Διακήρυξης κατά την 
τελευταία τριετία (2018-20).  

Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα 
ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματο-
οικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο. Το ΩΚΚ δύναται 
κατά την απόλυτη κρίση του να δέχεται ή να απορρίπτει το έγγραφο αυτό ως στοιχείο 
για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας του υποψηφίου. 

Β.4.  Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6, οι οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν : 

α)  Καταστάση (σύμφωνα με το υπόδειγμα του Πίνακα 2.2.) με τις κυριότερες 
συμβάσεις προμηθειών που έχουν εκτελέσει κατά τη διάρκεια των ετών 2018-20 με 
τις οποίες έχουν προμηθεύσει ίδιας κατηγορίας και μεγέθους είδη με τα 
προδιαγεγραμμένα στον παρόντα Διαγωνισμό.  

Πίνακας 2.2. Υπόδειγμα Κατάστασης Συμβάσεων Προμήθειας 2018-20  

ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ : ΤΜΗΜΑ #__ , ΕΙΔΟΣ _____________________________________________________________ 

α/α ΠΕΛΑΤΗΣ 
ΣΥΝΤΟΜΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΗΜ/ΝΙΕΣ  
ΕΝΑΡΞΗΣ & ΛΗΞΗΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Π/Υ  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

1.       

2.       

...       

- H στήλη “ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ” συμπληρώνεται με μία εκ των επιλογών : 
πιστοποιητικό δημόσιας αρχής/πρωτόκολλο παραλαβής δημόσιας αρχής/ 
υπεύθυνη δήλωση πελάτη-ιδιώτη ή υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 
οικονομικού φορέα. 

- Στη στήλη “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ” αναφέρεται αν ο παραδοθείς εξοπλισμός συντηρείται 
από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό του προσφέροντος οικονομικού φορέα. 

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης της παραγράφου 
2.2.7, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν : 

α) Πιστοποιητικό EN ISO 9001:2015 ή νεώτερο ή ισοδύναμο (νομίμως επικυρωμένα) 
για το σύστημα ποιότητας του συμμετέχοντος οικονομικού φορέα. 

β) Ειδικά για τους προμηθευτές ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού,  
- πιστοποιητικό σήμανσης CE-mark του προσφερθέντος εξοπλισμού, ώστε να 

ικανοποιούνται οι αντίστοιχες απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών της Ε.Ε. (Οδηγία 
93/42/EEC) όπως ισχύουν σήμερα (νομίμως επικυρωμένα) και  
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- πιστοποιητικό εφαρμογής της Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ. 1348 (ΦΕΚ 32Β/16.01.2004, 
“Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων”). 

γ) Πιστοποιητικά σήμανσης CE-mark του προσφερθέντος εξοπλισμού. 

Β.6.  Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 
φορέας είναι νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την 
κείμενη νομοθεσία, και δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια 
αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει όταν του ζητηθεί από το ΩΚΚ (στην κατάθεση 
δικαιολογητικών κατακύρωσης) σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το 
οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή 
του,  εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται όταν ζητηθούν 
από το ΩΚΚ (στην κατάθεση δικαιολογητικών κατακύρωσης): 

i)  Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 
φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να 
δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της στο ΓΕΜΗ, προσκομίζει σχετικό 
πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως 
τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.   

 ii)  Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου 
γενικό πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες 
πριν από την υποβολή του. 

Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και 
νόμιμης εκπροσώπησης, όπως εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά 
μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, 
κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα) συνοδευόμενα από 
υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την 
υποβολή τους. 

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν 
χορηγηθεί εξουσίες σε πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω 
έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση- πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού 
οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία χορηγήθηκαν οι σχετικές 
εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε τρίτα 
πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία 
της χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, 
υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα 
ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού 
φορέα. 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την 
κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού 
φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που 
δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 
(νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει 
χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του 
οργάνου διοίκησης/νόμιμου εκπροσώπου. 

Β.7.  Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που 
προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση 
από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 
πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 
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4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν κατά την κατάθεση της τεχνικής προσφοράς 
πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που 
εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η 
εγγραφή των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση 
και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους 
οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, 
συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις 
οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους 
απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται 
στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. Ειδικώς όσον αφορά την καταβολή των εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων και τελών, προσκομίζονται επιπροσθέτως της 
βεβαίωσης εγγραφής στον επίσημο κατάλογο και πιστοποιητικά, κατά τα οριζόμενα 
ανωτέρω στην περίπτωση Β.1, υποπεριπτώσεις i, ii και iii της περίπτωσης β. 

Β.8.  Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 
παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που 
συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 
2 του Ν. 4412/2016. Επίσης υποβάλλουν υποχρεωτικά, πρακτικά αποφάσεων Δ.Σ. (σε 
περίπτωση Α.Ε.) ή απόφαση των διαχειριστών, νομίμων εκπροσώπων (σε περίπτωση 
ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ ή ΙΚΕ) τα οποία θα αναφέρουν: 
α) την έγκριση συμμετοχής στο διαγωνισμό 
β)  την έγκριση υποβολής κοινής προσφοράς με τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης στην 

οποία θα αναφέρεται ονομαστικά το μέρος της σύμβασης (ποσοστό συμμετοχής) 
που αναλαμβάνει κάθε μέλος της Ένωσης, 

γ)  τον ορισμό νομίμου εκπροσώπου για τον διαγωνισμό ή τον ορισμό κοινού νομίμου 
εκπροσώπου της ένωσης για το διαγωνισμό και τον τυχόν ορισμού αντικλήτου της 
ένωσης για τη διαγωνισμό με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας 

δ)  τον Συντονιστή της Ένωσης 
ε)  ότι τα μέλη της Ένωσης ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έναντι του ΩΚΚ. 

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων 
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή 
του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των 
φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. Ειδικότερα, προσκομίζεται έγγραφο (συμφωνητικό 
ή σε περίπτωση νομικού προσώπου απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης αυτού 
ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου υπεύθυνη δήλωση), δυνάμει του οποίου 
αμφότεροι, διαγωνιζόμενος οικονομικός φορέας και τρίτος φορέας, εγκρίνουν τη 
μεταξύ τους συνεργασία για την κατά περίπτωση παροχή προς τον διαγωνιζόμενο της 
χρηματοοικονομικής ή/και τεχνικής ή/και επαγγελματικής ικανότητας του φορέα, ώστε 
αυτή να είναι στη διάθεση του διαγωνιζόμενου  για την εκτέλεση της Σύμβασης. Η 
σχετική αναφορά θα πρέπει να είναι λεπτομερής και να αναφέρει κατ’ ελάχιστον τους 
συγκεκριμένους πόρους που θα είναι διαθέσιμοι για την εκτέλεση της σύμβασης και 
τον τρόπο δια του οποίου θα χρησιμοποιηθούν αυτοί για την εκτέλεση της σύμβασης. 
Ο τρίτος θα δεσμεύεται ρητά ότι θα διαθέσει στον διαγωνιζόμενο τους συγκεκριμένους 
πόρους κατά τη διάρκεια της σύμβασης και ο διαγωνιζόμενος  ότι θα κάνει χρήση  

Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει χρηματοοικονομική επάρκεια, θα δηλώνει επίσης 
ότι καθίσταται από κοινού με τον διαγωνιζόμενο υπεύθυνος για την εκτέλεση της 
σύμβασης.  

Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει στοιχεία τεχνικής ή επαγγελματικής 
καταλληλότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά 
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προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ’ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, θα 
δεσμεύεται ότι θα εκτελέσει τις εργασίες ή υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι 
συγκεκριμένες ικανότητες, δηλώνοντας το τμήμα της σύμβασης που θα εκτελέσει.  

Β.10. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δηλώνει στην προσφορά του ότι θα κάνει 
χρήση υπεργολάβων, στις ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται, προσκομίζεται 
υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος με αναφορά του τμήματος της σύμβασης το 
οποίο προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και υπεύθυνη 
δήλωση των υπεργολάβων ότι αποδέχονται την εκτέλεση των εργασιών.  

Β.11. Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

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

- οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται 
θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους. 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο Ανάθεσης  

Κριτήριο ανάθεσης των επιμέρους Τμημάτων της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, η οποία εκτιμάται για το 
σύνολο των ειδών και των ποσοτήτων του εκάστοτε Τμήματος, βάσει των κατωτέρω κριτηρίων.  

α) Κριτήρια Ομάδας Α’. Κριτήρια Αξιολόγησης Τεχνικών Χαρακτηριστικών 
 

ΟΜΑΔΑ Α. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ βj 
   

Κ1 Τεχνολογία/Ποιότητα 25% 

Κ2 Αξιοπιστία/Ασφάλεια 25% 

Κ3 Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά 25% 
   

 Άθροισμα Συντελεστών Βαρύτητας 75% 

Βαθμολόγηση με βάση τα Κριτήρια Αξιολόγησης Τεχνικών Χαρακτηριστικών Εξοπλισμού 

Ο εξοπλισμός με τη “υψηλότερη” συγκριτικά επίδοση σε κριτήριο αξιολόγησης (ΚJ, όπου J=1-3) 
θα βαθμολογείται με τη μέγιστη βαθμολογία που αντιστοιχεί στο κριτήριο αυτό (δηλ. Βj=150), 
ενώ αυτός με τη "χαμηλότερη", συγκριτικά, επίδοση στο ίδιο κριτήριο θα βαθμολογείται με τη 
χαμηλότερη βαθμολογία (δηλ. Βj=100). Εξοπλισμός με συγκριτικά ενδιάμεση επίδοση στο ίδιο 
κριτήριο θα βαθμολογείται κατ’ αναλογία των ακραίων επιδόσεων.  

Ειδικά το κριτήριο αξιολόγησης Κ3 (Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά), 

- για μεν το Τμήμα #3 της Σύμβασης, θα βαθμολογηθεί με βάση την καταναλισκόμενη ενέργεια 
ανά κύκλο (για τους Αποστειρωτικούς Κλιβάνους Ατμού) ή πλύση (για τα Πλυντήρια-
Απολυμαντές Χειρουργικών Εργαλείων) και την καταναλισκόμενη ποσότητα νερού ανά κύκλο ή 
πλύση, αντίστοιχα, οι οποίες πρέπει να είναι χαμηλότερες των ανωτάτων ορίων του Πίνακα 2.3. 
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Πίνακας 2.3. 

 

Μέγιστες Επιτρεπτές 
Αναλώσεις/κύκλο* 

Μέγιστες Επιτρεπτές 
Αναλώσεις/πλύση** 

Αποστειρωτικών Κλιβάνων 
Πλυντηρίων-Απολυμαντών        
Χειρουργικών Εργαλείων 

   

Ηλεκτρική Ενέργεια 0,8kWh 8kWh 

Νερό 300lt 180lt 

Ατμός δικτύου 20kg -  

* Κύκλος αποστείρωασης (βάσει EN 285:2015) : Full Metal Load 15kg/STU, 134oC 

** Πλύση (βάσει ISO 15883) : Πρόπλυση, Πλύση, Έκπλυση/Ουδετεροποίηση, Απολύμανση (5min, 
90oC), Στέγνωμα 

 

- για δε όλα τα υπόλοιπα Τμήματα της Σύμβασης, θα βαθμολογηθεί με βάση την επιτυγχανόμενη 
εξοικονόμηση ενέργειας και νερού. 

β) Κριτήρια Ομάδας Β’. Κριτήρια Αξιολόγησης Υποδομής & Τεχνικής Προσφοράς 
 

ΟΜΑΔΑ Β. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ βj 
   

Κ4 Περίοδος Εγγύησης Καλής Λειτουργίας 10% 

Κ5 Χρόνος Ακινητοποίησης/Ποινικές Ρήτρες 10% 

Κ6 Προσωπικό & Εξοπλισμός Τεχνικής Υποστήριξης 5% 
   

 Άθροισμα Συντελεστών Βαρύτητας 25% 

Τα κριτήρια της Ομάδας Β’ θα αξιολογηθούν ως εξής: 

Κριτήριο Κ4-Περίοδος Εγγύησης Καλής Λειτουργίας 

Η βαθμολογία (Β4) του κριτηρίου αυτού θα υπολογισθεί από τη σχέση : 

Β4 = 100+50 x 
(Wi-Wmin) 

(Wmax-Wmin) 

όπου : Wi = η περίοδος εγγύησης, σε μήνες, που προσφέρει ο διαγωνιζόμενος i 
 Wmin = η ελάχιστη περίοδος εγγύησης, σε μήνες (Wmin=24) 
 Wmax =  η μέγιστη προσφερθείσα περίοδος εγγύησης, σε μήνες, που έχει προσφέρει 

διαγωνιζόμενος 

Κριτήριο Κ5-Χρόνος Ακινητοποίησης/Ποινικές Ρήτρες. 

Η βαθμολογία (Β5) του κριτηρίου αυτού θα υπολογισθεί από τη σχέση : 

Β5= 100+50x [0,70x 
(ΑDTmax-ΑDTi) 

+0,15x 
(Fwi-Fwmin) 

+0,15x 
(Fi-Fmin) 

] (ΑDTmax-ΑDTmin) (Fwmax-Fwmin) (Fmax-Fmin) 

όπου : ΑDTi = ο αποδεκτός χρόνος ακινητοποίησης (σε ώρες) που προσφέρει ο 
διαγωνιζόμενος i 

ΑDTmin = ο ελάχιστος αποδεκτός χρόνος ακινητοποίησης (σε ώρες) που έχει προσφέρει 
διαγωνιζόμενος 

ΑDTmax = ο μέγιστος αποδεκτός χρόνος ακινητοποίησης (ΑDTmax) 
Fwi = ο χρόνος παράτασης του χρόνου εγγύησης (σε ώρες) ανά ώρα υπέρβασης του 

ΑDTmax που προσφέρει ο διαγωνιζόμενος i 
Fwmin = ο ελάχιστος χρόνος παράτασης του χρόνου εγγύησης (σε ώρες) ανά ώρα 

υπέρβασης του ΑDTmax (Fwmin) 
Fwmax = ο μέγιστος χρόνος παράτασης του χρόνου εγγύησης (σε ώρες) ανά ώρα 

υπέρβασης του ΑDTmax που έχει προσφέρει διαγωνιζόμενος 
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Fi = το πρόστιμο (σε €) ανά ώρα υπέρβασης του ΑDTmax που προσφέρει ο 
διαγωνιζόμενος i 

Fmin = το ελάχιστο πρόστιμο (σε €) ανά ώρα υπέρβασης του ΑDTmax  
Fmax = το μέγιστο πρόστιμο (σε €) ανά ώρα υπέρβασης του ΑDTmax που έχει προσφέρει 

διαγωνιζόμενος 

Κριτήριο Κ6-Προσωπικό & Εξοπλισμός Τεχνικής Υποστήριξης. 

Η βαθμολογία (Β6) του κριτηρίου αυτού θα διαμορφωθεί με βάση : 

▪ τον αριθμό, το ακαδημαϊκό και τεχνικό υπόβαθρο και την εμπειρία των Μηχανικών των 
διαγωνιζομένων με πλήρη και πιστοποιημένη -από τον κατασκευαστή- εκπαίδευση στο 
προσφερόμενο τύπο εξοπλισμού, 

▪ την ποικιλία, την εξειδίκευση, την ποιότητα και την ποσότητα του εξοπλισμού που διαθέτουν οι 
διαγωνιζόμενοι οικονομικοί φορείς. 

2.3.2 Βαθμολόγηση και Κατάταξη Προσφορών  

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης (Bj, με j=1-6) κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην 
περίπτωση που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε 
μέχρι τους 150 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.   

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς. 
Βαθμολογία κριτηρίου <100 (εκτός προδιαγραφών) επιφέρει την απόρριψη της προσφοράς. 

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου (j) της προσφοράς (i), θα προκύπτει από το 
γινόμενο του επιμέρους συντελεστή βαρύτητας (βj) επί τη βαθμολογία του (Βj,i), η δε συνολική 
βαθμολογία τεχνικής αξιολόγησης (ΒΤi) της προσφοράς (i) θα προκύπτει από το άθροισμα των 
σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων, δηλαδή 

ΒΤi = (β1xB1,i)+(β2xB2,i)+(β3xB3,i)+(β4xB4,i)+(β5xB5,i)+(β6xB6,i) 

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση συντελεστή βαρύτητας τόσο για την 
τεχνική όσο και για την οικονομική προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τη μεγαλύτερη Τελική 
Βαθμολογία (ΤΒi) η οποία προκύπτει από τον τύπο που ακολουθεί: 

 

ΤΒi = 100x[0,75x(ΒΤi/ΒΤΜΑΧ)+0,20x(ΤΜΙΝ/Τi)+0,05x(ΤSΜΙΝ/ΤSi)] 
 

όπου: BTi  =  Βαθμολογία Τεχνικής Αξιολόγησης της αξιολογούμενης προσφοράς.  

 ΒΤΜΑΧ  =  Μέγιστη Βαθμολογία Τεχνικής Αξιολόγησης (μεταξύ του συνόλου των προσφορών) 

 ΤΜΙΝ = Ελάχιστο προσφερθέν Συνολικό Κόστος Προμήθειας (μεταξύ του συνόλου των προσφορών). 

 Τi =  Συνολικό Κόστος Προμήθειας της αξιολογούμενης προσφοράς. 

 ΤSΜΙΝ =  Ελάχιστη προσφερθείσα Τιμή Πλήρους Συντήρησης2 (μεταξύ του συνόλου των προσφορών). 

 ΤSi = Τιμή Πλήρους Συντήρησης2 της αξιολογούμενης προσφοράς. 
 

2.4 Κατάρτιση-Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί Όροι Υποβολής Προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ της 
Διακήρυξης, για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από 
εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να 

 
2 για το 1ο έτος μετά την εκπνοή του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας 
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προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής 
αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποσύρουν την προσφορά τους, πριν την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφοράς, χωρίς να απαιτείται έγκριση εκ μέρους του αποφαινομένου 
οργάνου του ΩΚΚ, υποβάλλοντας έγγραφη ειδοποίηση προς το ΩΚΚ μέσω της λειτουργικότητας 
«Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών  

2.4.2.1.  Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, 
μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην 
Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον 
ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και στην κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 5 του 
άρθρου 36 του ν.4412/2016 εκδοθείσα υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) 
Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων 
Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και 
διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» 
(εφεξής ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες).  

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 
διαθέτουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που 
υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό το οποίο 
χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον 
κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 
910/2014 και να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 
37 του Ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6 της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και 
Υπηρεσίες.  

2.4.2.2.  Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ βεβαιώνεται αυτόματα από το 
ΕΣΗΔΗΣ με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του Ν. 
4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 10 της ως άνω κοινής Υπουργικής Απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 
υποβολής προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του 
ΕΣΗΔΗΣ, το ΩΚΚ θα ρυθμίζει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με αιτιολογημένη 
απόφασή του. 

2.4.2.3.  Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 13 της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες:  
(α) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής–Τεχνική 
Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων 
δικαιολογητικών και η τεχνική προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης 
νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», στον οποίο 
περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και το σύνολο των κατά 
περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών.  

Από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται, με χρήση της  σχετικής λειτουργικότητας του 
ΕΣΗΔΗΣ, τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του Ν. 4412/2016. Εφόσον ένας οικονομικός 
φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού 
απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή 
διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης 
πληροφορίας. 
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Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές, πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις 
προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής 
προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4.  Εφόσον οι Οικονομικοί Φορείς καταχωρίσουν τα στοιχεία, με τα δεδομένα και συνημμένα 
ηλεκτρονικά αρχεία, που αφορούν δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς και 
οικονομικής προσφοράς τους στις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, 
στην συνέχεια, μέσω σχετικής λειτουργικότητας,  εξάγουν αναφορές (εκτυπώσεις) σε 
μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, τα οποία  αποτελούν συνοπτική 
αποτύπωση των καταχωρισμένων στοιχείων. Τα ηλεκτρονικά αρχεία των εν λόγω 
αναφορών (εκτυπώσεων) υπογράφονται ψηφιακά, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες 
διατάξεις (περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37) και επισυνάπτονται από τον Οικονομικό 
Φορέα στους αντίστοιχους υποφακέλους. Επισημαίνεται ότι η εξαγωγή και η επισύναψη 
των προαναφερθέντων αναφορών (εκτυπώσεων) δύναται να πραγματοποιείται για κάθε 
υποφακέλο  ξεχωριστά, από τη στιγμή που έχει ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων 
σε αυτόν.  

[Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική 
προσφορά, ο προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελο «Οικονομική Προσφορά» την 
ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη και τα σχετικά 
ηλεκτρονικά αρχεία (σύμφωνα με το υπόδειγμα που υπάρχει στο Παράρτημα Ε’ της 
παρούσας διακήρυξης) σε μορφή pdf.] 

2.4.2.5.  Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία της προσφοράς, οι  
Οικονομικοί Φορείς τα καταχωρίζουν στους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του 
Υποσυστήματος, ως εξής : 

Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά, και δεν απαιτείται να 
προσκομισθούν και σε έντυπη μορφή, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στις διατάξεις:  

α)  είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του Ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών δημοσίων 
εγγράφων που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον πρόκειται για 
αλλοδαπά δημόσια ηλεκτρονικά έγγραφα, εάν φέρουν επισημείωση e-Apostille  

β)  είτε των άρθρων 15 και 27 του Ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών 
εγγράφων που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα  

γ)  είτε του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999 (Α΄ 45), 

δ)  είτε της παρ. 2 του άρθρου 37 του Ν. 4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών 
υπογραφών σε ηλεκτρονικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,   

ε)  είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του Ν. 4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης 
δήλωσης στην περίπτωση απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων.  

Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ και ενημερωτικά και τεχνικά 
φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα 
με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, 
μαθηματικούς τύπους και σχέδια. 

Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του Οικονομικού Φορέα στη 
διαδικασία καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο 
PDF.  

Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του 
οικονομικού φορέα στο ΩΚΚ, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό/ούς φάκελο/ους, στον 
οποίο αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διενέργειας 
Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα 
οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή. Τέτοια στοιχεία και 
δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι: 
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α) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή 
εκδίδεται ηλεκτρονικά, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, 

β)  αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του Ν. 2690/1999,  

γ)  ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν 
θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 
2690/1999 ή δεν συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς 
και 

δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης 
(Apostille), ή προξενική θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί  από δικηγόρο.  

Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και 
δικαιολογητικά που υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης 
συμμετοχής, το ΩΚΚ δύναται να ζητήσει τη συμπλήρωση και υποβολή τους, σύμφωνα με 
το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016. 

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 
5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984 (Α΄188) , εφόσον συντάσσονται σε κράτη 
που έχουν προσχωρήσει στην ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. 
Απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης (με Apostille ή Προξενική Θεώρηση) 
αλλοδαπά δημόσια έγγραφα όταν καλύπτονται από διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες που 
έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά «Σύμβαση νομικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και 
Κύπρου – 05.03.1984» (κυρωτικός Ν.1548/1985, «Σύμβαση περί απαλλαγής από την 
επικύρωση ορισμένων πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικός Ν. 4231/2014)). 
Επίσης απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης ή παρόμοιας διατύπωσης δημόσια 
έγγραφα που εκδίδονται από τις αρχές κράτους μέλους που υπάγονται στον Καν ΕΕ 
2016/1191 για την απλούστευση των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων δημοσίων 
εγγράφων στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά,  το λευκό ποινικό μητρώο, υπό τον όρο ότι τα 
σχετικά με το γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη της Ένωσης από τις 
αρχές του κράτους μέλους της ιθαγένειάς του. 

Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν 
εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής 
Διαδικασίας”, όπως αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 1 παρ.2 του Ν. 4250/2014. 

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, 
προσκομίζονται, με ευθύνη του οικονομικού φορέα, σε κλειστό φάκελο, στον οποίο 
αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ως παραλήπτης η 
Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα 
αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η 
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διενέργειας 
Διαγωνισμού.   

Η προσκόμιση των εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται είτε με κατάθεση του ως 
άνω φακέλου στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του ΩΚΚ, είτε με την αποστολή του 
ταχυδρομικώς, επί αποδείξει. Το βάρος απόδειξης της έγκαιρης προσκόμισης φέρει ο 
οικονομικός φορέας. Το εμπρόθεσμο αποδεικνύεται με την επίκληση του αριθμού 
πρωτοκόλλου ή την προσκόμιση του σχετικού αποδεικτικού αποστολής κατά περίπτωση. 

 Στην περίπτωση που επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της εγγύησης συμμετοχής 
ταχυδρομικώς,  ο οικονομικός φορέας αναρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης 
εισαγωγής του φακέλου του στο πρωτόκολλο του ΩΚΚ, το αργότερο έως την ημερομηνία 
και ώρα αποσφράγισης των προσφορών, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία», τα 
σχετικό αποδεικτικό στοιχείο προσκόμισης (αποδεικτικό κατάθεσης σε υπηρεσίες 
ταχυδρομείου- ταχυμεταφορών),  προκειμένου να ενημερώσει το ΩΚΚ περί της τήρησης 
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της υποχρέωσής του σχετικά με την (εμπρόθεσμη) προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής 
του στον παρόντα διαγωνισμό. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1  Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική 
διαδικασία περιλαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα υπό α και β στοιχεία: 

α) Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 
του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016 και τη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο 
οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ 
σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου 

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ, το οποίο είναι κοινό για 
όλα τα Τμήματα της Σύμβασης και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 
διακήρυξης ως Παράρτημα  αυτής (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’).  

Η συμπλήρωσή του δύναται να πραγματοποιηθεί με χρήση του υποσυστήματος 
Promitheus ESPDint, προσβάσιμου μέσω της Διαδικτυακής Πύλης 
(www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ή άλλης σχετικής συμβατής πλατφόρμας 
υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείς δύνανται για αυτό το 
σκοπό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που 
αποτελεί επικουρικό στοιχείο των εγγράφων της σύμβασης. 

Το συμπληρωμένο από τον Οικονομικό Φορέα ΕΕΕΣ, καθώς και η τυχόν συνοδευτική 
αυτού υπεύθυνη δήλωση, υποβάλλονται σύμφωνα με την περίπτωση δ της παραγράφου 
2.4.2.5 της παρούσας, σε ψηφιακά υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο 
pdf. 

[Αναλυτικές οδηγίες και πληροφορίες για το θεσμικό πλαίσιο, τον τρόπο χρήσης και 
συμπλήρωσης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ και της χρήσης του υποσυστήματος PromitheusESP 
Dint είναι αναρτημένες σε σχετική θεματική ενότητα στη Διαδικτυακή Πύλη 
(www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.] 

β)  την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 και τις 
παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’).  

2.4.3.2  Τεχνική Προσφορά  

H τεχνική προσφορά για κάθε Τμήμα της Σύμβασης θα πρέπει να καλύπτει όλες τις 
απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από το ΩΚΚ για τον αντίστοιχο εξοπλισμό, 
όπως αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι 
συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται και θα πρέπει να περιέχει τα 
κάτωθι:  

1. Τεχνική Περιγραφή : Πλήρη και αναλυτική "Τεχνική Περιγραφή" του προσφερόμενου 
εξοπλισμού. 

2. Υλικό Τεκμηρίωσης : Τεχνικά φυλλάδια & prospectuses κατασκευαστή, αναλυτικές 
τεχνικές περιγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού, οδηγίες και εγχειρίδια χρήσεως, 
συνοδευτικά τεχνικά ή/και κατασκευαστικά σχέδια, σχήματα, διαγράμματα, εικόνες, 
φωτογραφίες, πιστοποιητικά, CD, δικαιολογητικά και ότι άλλο τεκμηριωτικό στοιχείο 
διαθέτει ο διαγωνιζόμενος που να αποδεικνύει την συμμόρφωση του προσφερόμενου 
εξοπλισμού με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και με τις λοιπές 
υποχρεώσεις και όρους, ώστε να είναι εύκολη η αξιολόγηση από την ΕΔΔ.  

3. Κατάσταση με όλα τα απαραίτητα υλικά (α) για τη λειτουργία και (β) την προληπτική 
συντήρηση του προσφερόμενου εξοπλισμού. 

4. Πρόγραμμα Εκπαίδευσης. 
Πλήρες και αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης Μηχανικών και Χρηστών, για όποιο 
Τμήμα της Σύμβασης απαιτείται (βλέπε Πίνακα 2.4).  

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Πίνακας 2.4. Απαιτήσεις Εκπαίδευσης Προσωπικού ΩΚΚ 

Τμήμα 
Σύμβασης 

Είδος Εξοπλισμού 
Εκπαίδευση 

Χρηστών 
Εκπαίδευση 
Μηχανικών 

    

Tμήμα #1 Φωτιστικά Σώματα & Λαμπτήρες τεχνολογίας LED  √ 

Tμήμα #2 Πύργοι Ψύξης  √ 

Tμήμα #3 Προβολείς Οροφής Χειρουργείου √ √ 

Tμήμα #4 Σύστημα Inverters Αντλιών  √ 

Tμήμα #5 Αποστειρωτικοί Κλίβανοι Ατμού & Πλυντήρια-
Απολυμαντές Χειρουργικών Εργαλείων 

√ √ 

 

α) Εκπαίδευση Μηχανικών Τεχνικής Υπηρεσίας του ΩΚΚ.  

Πλήρες πρόγραμμα τεχνικής εκπαίδευσης (Full Service Training) σε έως πέντε (5) 
Μηχανικούς του ΩΚΚ ανά είδος προσφερόμενου εξοπλισμού. Στο πρόγραμμα τεχνικής 
εκπαίδευσης θα πρέπει να αναφέρονται οι εγκαταστάσεις όπου θα διεξαχθεί η 
εκπαίδευση, ο χρόνος, καθώς και η προβλεπόμενη διάρκειά της σε ημέρες. Στους 
εκπαιδευθέντες Μηχανικούς θα πρέπει να χορηγηθεί πιστοποιητικό που θα τους 
παρέχει τη δυνατότητα επέμβασης με σκοπό την επισκευή και τη συντήρηση του 
εξοπλισμού. 

Ειδικά για τους Αποστειρωτικούς Κλιβάνους Ατμού (Τμήμα #5) θα αξιολογηθεί θετικά 
η διεξαγωγή της τεχνικής εκπαίδευσης δύο (2) Μηχανικών του ΩΚΚ στις 
εγκαταστάσεις του κατασκευαστή-οίκου στο εξωτερικό. Στην περίπτωση αυτή, όλα τα 
έξοδα μετακίνησης, διαμονής, διατροφής και εκπαίδευσης των Μηχανικών του ΩΚΚ 
θα καλυφθούν από τον Ανάδοχο. 

β) Εκπαίδευση Χρηστών.  

Πλήρες πρόγραμμα εκπαίδευσης χρηστών στη λειτουργία του εξοπλισμού και στην 
πλήρη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων του, με τους εξής όρους : 
▪ Η εκπαίδευση : - θα διεξαχθεί στο ΩΚΚ, 

                              - θα είναι συνολικής διάρκειας τουλάχιστον τριών (3) ημερών και  
                              - θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν την Προσωρινή Παραλαβή του 

εξοπλισμού. 
▪ Η επάρκεια και η αποτελεσματικότητα των ως άνω εκπαιδεύσεων θα τεκμηριωθούν 

από πιστοποιητικά τα οποία θα χορηγήσει ο Ανάδοχος προς τους εκπαιδευθέντες 
χρήστες του εξοπλισμού. 

Τέλος στο πρόγραμμα εκπαίδευσης Χρηστών, οι προσφέροντες θα πρέπει να 
περιλάβουν και υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχονται, την παροχή χωρίς χρέωση, μίας 
(1) επιπλέον εκπαίδευσης χρηστών, συνολικής διάρκειας 4 ωρών, ύστερα από αίτημα 
του ΩΚΚ, εντός περιόδου μιας 5ετίας από την Οριστική Παραλαβή του Εξοπλισμού.   

5.  Βεβαίωση Κατασκευαστή. 

Έγγραφη βεβαίωση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του στην 
Ε.Ε., με αναφορά στην παρούσα Διακήρυξη, με την οποία αυτός (ο κατασκευαστής) να 
παρέχει δέσμευση εξασφάλισης και διάθεσης ανταλλακτικών καθώς και των αντιστοίχων 
κατάλληλων υλικών για την πλήρη λειτουργία και απόδοση του εξοπλισμού για δέκα (10) 
τουλάχιστον έτη από την παραλαβή του σε πλήρη λειτουργία, ακόμα και στις 
περιπτώσεις: (α) διακοπής της συνεργασίας του υποψηφίου Αναδόχου με τον 
κατασκευαστή, (β) διακοπής της λειτουργίας του υποψηφίου Αναδόχου και (γ) διακοπής 
της συνεργασίας του ΩΚΚ με τον υποψήφιο Ανάδοχο. Για περιπτώσεις κατασκευαστών οι 
οποίοι χρησιμοποιούν υποσυστήματα άλλων κατασκευαστικών οίκων, αρκεί η δήλωση 
του κατασκευαστή του τελικού προϊόντος και δεν απαιτούνται οι δηλώσεις περί 
διάθεσης ανταλλακτικών των κατασκευαστικών οίκων των διαφόρων υποσυστημάτων.  

Προσφορά στην οποία θα δηλωθεί δέσμευση εξασφάλισης και διάθεσης ανταλλακτικών 
καθώς και των αντιστοίχων κατάλληλων υλικών για την πλήρη λειτουργία και απόδοση 
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του εξοπλισμού μικρότερη των δέκα (10) ετών από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής 
αυτού, θα απορριφθεί ως απαράδεκτη. 
 

6. Υπεύθυνες Δηλώσεις για τις Εγγυήσεις. 

α) Υπεύθυνη δήλωση για την προτεινόμενη διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής 
λειτουργίας από την ημερομηνία παραλαβής του εξοπλισμού σε πλήρη λειτουργία, 
τον προτεινόμενο μέγιστο αποδεκτό ετήσιο χρόνο ακινητοποίησης του εξοπλισμού 
(downtime) και τις ποινικές ρήτρες σε περίπτωση υπέρβασής του. Οι αντίστοιχες 
αποδεκτές, από το ΩΚΚ, οριακές τιμές των παραμέτρων αυτών αναφέρονται στον 
Πίνακα 2.5. 

Πίνακας 2.5. Αποδεκτές οριακές τιμές παραμέτρων εγγύησης 

(Ελάχιστη) Περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας Wmin= 2 έτη 

(Mέγιστος) Αποδεκτός ετήσιος χρόνος ακινητοποίησης ΑDTmax = 168 ώρες 

(Ελάχιστες) Ποινικές ρήτρες 
ανά ώρα υπέρβασης ADTmax 

- Επέκταση περιόδου εγγύησης  Fwmin= 12 ώρες 

- Χρηματικό πρόστιμο Fmin= €10 

Επισημαίνεται ότι είναι στην ευχέρεια του διαγωνιζόμενου να προσφέρει :  

- Περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας μεγαλύτερη της ελάχιστης αποδεκτής που 
ορίζεται σε δύο (2) έτη από την Οριστική Παραλαβή του Εξοπλισμού σε πλήρη 
λειτουργία και το στοιχείο αυτό θα αξιολογηθεί υπέρ αυτού. Σε περίπτωση 
προσφοράς εγγύησης καλής λειτουργίας πέραν των δύο (2) ετών, η σχετική 
επιβεβαίωση θα πρέπει να γίνει με έγγραφη δέσμευση του κατασκευαστή ή του 
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του στην Ε.Ε., όπως αυτοί ορίζονται στην Οδηγία 
93/42/EEC, και οπωσδήποτε με ειδική αναφορά στον παρόντα Διαγωνισμό. 

- Μέγιστο αποδεκτό ετήσιο χρόνο ακινητοποίησης του Εξοπλισμού μικρότερο του 
μέγιστου αποδεκτού (168 ώρες εργάσιμες και μη) ή/και ποινικές ρήτρες 
υψηλότερες από τις ελάχιστες αποδεκτές και τα στοιχεία αυτά θα αξιολογηθούν 
υπέρ αυτού. 

Προσφορά στην οποία θα δηλωθεί περιόδος εγγύησης καλής λειτουργίας μικρότερη 
των δύο (2) ετών ή μέγιστος αποδεκτός ετήσιος χρόνος ακινητοποίησης του 
εξοπλισμού μεγαλύτερος των εκατόν εξήντα-οκτώ (168) ωρών (εργασίμων και μη) ή 
ποινικές ρήτρες χαμηλότερες των ελαχίστων αποδεκτών (Πίνακας 2.5), θα απορριφθεί 
ως απαράδεκτη.  

β) Υπεύθυνη δήλωση για τη συντήρηση του εξοπλισμού μετά την εκπνοή του χρόνου 
εγγύησης καλής λειτουργίας. Σε αυτήν ο διαγωνιζόμενος θα δηλώνει ότι, εφόσον του 
ανατεθεί με μονομερή έγγραφη δήλωση του ΩΚΚ εντός τριμήνου προθεσμίας από την 
εκπνοή του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας του εξοπλισμού, θα αναλάβει, μετά 
από τη Σύναψη σχετικής Σύμβασης (σύμφωνα με το ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Η΄ της Διακήρυξης), την πλήρη Συντήρηση του 
εξοπλισμού, μέχρι και την συμπλήρωση τουλάχιστον δέκα (10) ετών από την 
Παράδοση του εξοπλισμού σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας. Η διάρκεια της 
Σύμβασης Πλήρους Συντήρησης θα είναι ετήσια και η ανανέωση της θα επαφίεται 
στην διακριτική ευχέρεια του ΩΚΚ. 

Προσφορά στην οποία θα δηλωθεί συνολικός χρόνος (αρχόμενος από την παραλαβή 
του εξοπλισμού σε πλήρη λειτουργία) περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας και 
περιόδου πλήρους συντήρησης μικρότερος των δέκα (10) ετών, θα απορριφθεί ως 
απαράδεκτη.   

γ) Υπεύθυνη δήλωση για το χρόνο παράδοσης του εξοπλισμού. Ο χρόνος παράδοσης 
του εξοπλισμού, με την έννοια της παραγράφου 3.4. του ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Θ΄ της Διακήρυξης, θα πρέπει να είναι μικρότερος 
των εκατόν-είκοσι (120) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή σχετικής 
Σύμβασης Προμήθειας. Προσφορά στην οποία θα δηλωθεί χρόνος παράδοσης του 
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εξοπλισμού μεγαλύτερος των εκατόν-είκοσι (120) ημερολογιακών ημερών, θα 
απορριφθεί ως απαράδεκτη. 

7. Προσωπικό & Εξοπλισμός Τεχνικής Υποστήριξης 

α)  Κατάσταση (σύμφωνα με το υπόδειγμα του Πίνακα 2.6.) με το τεχνικό προσωπικό ή 
τις τεχνικές υπηρεσίες που διαθέτουν, με ιδιαίτερη αναφορά στο προσωπικό το οποίο 
είναι εκπαιδευμένο στην υποστήριξη του προσφερόμενου εξοπλισμού.  

Πίνακας 2.6. Υπόδειγμα Κατάστασης Τεχνικού & Επιστημονικού Προσωπικού 

ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ : ΤΜΗΜΑ #__ , ΕΙΔΟΣ ________________________________________________________________ 

α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΠΟΥΔΕΣ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

ΧΡΟΝΟΣ 
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ 

1.      

2.      

...      

β)  Κατάσταση με τον τεχνικό εξοπλισμό που διαθέτουν για τον έλεγχο της λειτουργίας 
και την ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη του προσφερόμενου εξοπλισμού και τα 
μέτρα που λαμβάνουν για την εξασφάλιση της ποιότητας.  

Όλα τα ανωτέρω στοιχεία θα συνεκτιμηθούν για τη διαμόρφωση της βαθμολογίας του 
κριτηρίου Κ6 ("Προσωπικό & Εξοπλισμός Τεχνικής Υποστήριξης", βλέπε παράγραφο 2.3.1. 
εδάφιο β, της παρούσας).  

8. Στοιχεία Διασφάλισης Συνθηκών Εγκατάστασης του Εξοπλισμού 
Αναγκαία στοιχεία για τη διασφάλιση των συνθηκών εγκατάστασης και λειτουργίας του 
προσφερόμενου εξοπλισμού, καθώς και γενικά σχέδια (εφ’ όσον απαιτούνται). Τα σχέδια 
αυτά θα αφορούν και θα αναφέρουν τις απαραίτητες εγκαταστάσεις, υποδομή και 
εξοπλισμό των χώρων του ΩΚΚ που θα υποδεχθεί την εγκατάσταση του εξοπλισμού, ως 
και όλα τα αναγκαία τεχνικά στοιχεία (βάρη, ενδεικτική διάταξη με διαστάσεις των τυχόν 
επί μέρους συσκευών, διαστάσεις και διαδρομές καναλιών, ηλεκτρική ισχύ, συνθήκες 
περιβάλλοντος των χώρων εγκατάστασης & λειτουργίας του εξοπλισμού κλπ.), για να 
είναι δυνατή, όπου απαιτείται η περαιτέρω ανασύνταξη/προσαρμογή/συμπλήρωση/ 
ολοκλήρωση από την Τεχνική Υπηρεσία του ΩΚΚ, σε συνεργασία με την Ανάδοχο και σε 
συνέχεια με βάση αυτά, της διαμόρφωσης του χώρου εγκατάστασης του εξοπλισμού, 
τόσο από άποψη κατασκευής (αντοχή, διαρρύθμιση, είδη υλικών, αποστάσεις κλπ.) όσο 
και από άποψη των αναγκαίων εγκαταστάσεων-υποδομής σε συσχετισμό πάντοτε με τις 
ειδικές απαιτήσεις του εξοπλισμού και με τις χρήσεις των γειτονικών χώρων. 

Γενικά, συνιστάται όπως οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς επισκεφθούν το ΩΚΚ, 
κατόπιν προηγούμενης επικοινωνίας και συνεννόησης με τη Γραμματεία της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του ΩΚΚ (210-9493190, 210-9493829, ty@ocsc.gr), ώστε να αποκτήσουν ίδια 
αντίληψη του χώρου εγκατάστασης και λειτουργίας του υπό προμήθεια εξοπλισμού. 

Ειδικά για το Τμήμα #1 της Σύμβασης, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει, 

προκειμένου να υποβάλουν προσφορά, υποχρεωτικά να επισκεφτούν το ΩΚΚ, κατόπιν 

προηγούμενης επικοινωνίας και συνεννόησης με τη Γραμματεία της Τεχνικής Υπηρεσίας 

του ΩΚΚ (210-9493190, 210-9493829, ty@ocsc.gr), για να κατανοήσουν τις βασικές 

απαιτήσεις του έργου και να γνωρίσουν επιτόπου την υπάρχουσα κατάσταση και τις 

υφιστάμενες υποδομές. Μετά το πέρας της επίσκεψής τους θα λαμβάνουν Βεβαίωση 

Επιτόπιας Επίσκεψης, την οποία θα πρέπει να υποβάλουν, επί ποινή αποκλεισμού, ως 

δικαιολογητικό για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, συμπεριλαμβάνοντάς την στον 

Φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς τους.  

9. Φύλλο Συμμόρφωσης Τεχνικών Προδιαγραφών, των προσφερόμενων ειδών, σύμφωνα 
με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ’ της Διακήρυξης. Ο διαγωνιζόμενος οφείλει να 

mailto:ty@ocsc.gr
mailto:ty@ocsc.gr
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συμπληρώσει όλα τα πεδία των στηλών “Τεκμηρίωση” και “Παραπομπή” του Φύλλου 
Συμμόρφωσης, όπου αντίστοιχα : (α) θα απαντήσει όλα τα πεδία της στήλης 
“Τεκμηρίωση” με την απαιτούμενη ανάλυση, πληρότητα και τεκμηρίωση σχετικά με τη 
συμμόρφωση του προσφερόμενου είδους προς τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές 
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’) και (β) θα συμπληρώσει όλα τα αντίστοιχα πεδία της στήλης 
“Παραπομπή”, όπου θα αναφέρει τη/τις σελίδα/ες του Φακέλου της Τεχνικής 
Προσφοράς όπου ανευρίσκεται η αντίστοιχη αναλυτική περιγραφή και η τεκμηρίωση 
(παραπομπές σε βεβαιώσεις του κατασκευαστή, χωρίς περαιτέρω τεκμηρίωση, δεν θα γίνουν 
αποδεκτές). 

10. Οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την τεχνική προσφορά του 
διαγωνιζόμενου και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα 
Διακήρυξη, αλλά και στα αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης. 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά»/Τρόπος Σύνταξης και Υποβολής Οικονομικών 
Προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά για κάθε Τμήμα της Σύμβασης θα πρέπει να περιλαμβάνει: 

1.  Τιμές ανά τεμάχιο ενός εκάστου είδους του προσφερόμενου εξοπλισμού, χωρίς και με ΦΠΑ, σε 
πίνακα όπως το υπόδειγμα Ε.2. στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ της Διακήρυξης. 

Το συνολικό κόστος της προμήθειας να δίνεται : 

• σε ευρώ (€), ολογράφως και αριθμητικά, χωρίς ΦΠΑ, 

• να μην υπερβαίνει, την  προϋπολογισθείσα δαπάνη για το συγκεκριμένο Τμήμα της Σύμβασης 
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’),  

• να περιλαμβάνει τις δαπάνες για:  

- τυχόν απαιτούμενες προκαταρτικές μελέτες, 

- τη μεταβίβαση του Εξοπλισμού στο ΩΚΚ λόγω πώλησης και ελεύθερου παντός βάρους, 

- το κόστος μεταφοράς και ασφάλισης του Εξοπλισμού μέχρι τους χώρους εγκατάστασής του 
στο ΩΚΚ, 

- το κόστος απεγκατάστασης του αντικαθιστάμενου εξοπλισμού, της μεταφοράς του στο 
υπόγειο του ΩΚΚ και της τελικής απομάκρυνσής του προς ανακύκλωση, 

- το κόστος (υλικών και εργασιών) εγκατάστασης, διενέργειας ελέγχων καλής λειτουργίας, 
ποιοτικών ελέγχων και τέλος παράδοσης του Εξοπλισμού σε πλήρη λειτουργία στο ΩΚΚ, 

- το κόστος εκπαίδευσης του προσωπικού του ΩΚΚ, 

- το κόστος εγγύησης, 

- τα πάσης φύσεως έξοδα τα οποία προβλέπεται να βαρύνουν την Ανάδοχο βάσει των όρων 
της παρούσας Σύμβασης, και τέλος 

- τους πάσης φύσεως φόρους (πλην ΦΠΑ) και τα τέλη τα οποία σχετίζονται με το αντικείμενο 
της παρούσας Σύμβασης,  

2.  Τιμές πλήρους συντήρησης ανά τεμάχιο ενός εκάστου είδους του προσφερόμενου εξοπλισμού, 
χωρίς και με ΦΠΑ, σε πίνακα όπως το υπόδειγμα Ε.2. στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ της Διακήρυξης. 

Η συνολική τιμή της πλήρους συντήρησης να δίνεται:  
• σε ευρώ (€), ολογράφως και αριθμητικά, χωρίς ΦΠΑ, 
• να περιλαμβάνει τις δαπάνες για πλήρη τεχνική υποστήριξη του εξοπλισμού με τους ίδιους 

ακριβώς όρους της εγγύησης καλής λειτουργίας, για το πρώτο (1ο) έτος μετά τη λήξη της 
περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας. 

3.  Τιμοκατάλογο Υλικών Προληπτικής Συντήρησης. 
Ο τιμοκατάλογος θα περιλαμβάνει τις τιμές (σε ευρώ, χωρίς και με ΦΠΑ), όλων των υλικών 
προληπτικής συντήρησης καθώς επίσης και την προβλεπόμενη, από τον κατασκευαστή, 
συχνότητα αντικατάστασης/χρήσης των (βλέπε υπόδειγμα Ε.3., ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’). 

4.  Τιμοκατάλογο Ανταλλακτικών & Εξαρτημάτων.  
 Ο τιμοκατάλογος θα περιλαμβάνει τις τιμές (σε ευρώ, χωρίς και με ΦΠΑ), όλων των 

ανταλλακτικών και εξαρτημάτων του Εξοπλισμού, αξίας ανώτερης των €20/τεμάχιο (βλέπε 
υπόδειγμα Ε.4., ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’).  
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Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία 
τιμή για ολόκληρη την προσφερόμενη ποσότητα, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

[Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, ο 
προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελο “οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική οικονομική 
προσφορά του ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (σύμφωνα με το 
υπόδειγμα που υπάρχει στο Παράρτημα Ε’ της παρούσας διακήρυξης) σε μορφή pdf.] 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την παράδοση και εγκατάσταση του 
εξοπλισμού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται 
αυτόματα από το σύστημα.  

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 
αναπροσαρμόζονται  

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ευρώ ή  
καθορίζεται σχέση ευρώ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, 
με την επιφύλαξη του άρθρου 102 του Ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό 
του Τμήματος της Σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από το ΩΚΚ στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ της 
παρούσας διακήρυξης.  

2.4.5 Χρόνος Ισχύος των Προσφορών   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 
δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται 
ως μη κανονική. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από το ΩΚΚ, πριν 
από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' 
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. Σε 
περίπτωση αιτήματος του ΩΚΚ για παράταση της ισχύος της προσφοράς, για τους οικονομικούς 
φορείς, που αποδέχτηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές 
ισχύουν και τους δεσμεύουν  για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν το ΩΚΚ κρίνει, κατά περίπτωση, 
αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν 
την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του 
ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η 
διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρατείνουν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί 
οικονομικοί φορείς. 

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της 
προσφοράς, το ΩΚΚ δύναται με αιτιολογημένη απόφασή του, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης 
εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που 
συμμετέχουν στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους. 

2.4.6 Λόγοι Απόρριψης Προσφορών 

Το ΩΚΚ με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε 
κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α)  η οποία αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή δεν 
υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα  και 
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και 
τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, 
τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης 
και υποβολής οικονομικών προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση 



ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  39/116 

 

και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού 
αναδόχου) της παρούσας,  

β)  η οποία περιέχει ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση, 
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που περιέχονται στο ΕΕΕΣ, εφόσον αυτές δεν 
επιδέχονται συμπλήρωσης, διόρθωσης, αποσαφήνισης ή διευκρίνισης ή, εφόσον επιδέχονται, 
δεν έχουν αποκατασταθεί από τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, 
σύμφωνα το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016 και την παρ. 3.1.2 της παρούσας διακήρυξης,, 

γ)  για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από το ΩΚΚ σύμφωνα με την 
παράγραφο 3.1.2. της παρούσας και τα άρθρα 102 και 103  του Ν. 4412/2016, 

δ)  η οποία περιέχει εναλλακτικές προσφορές,  

ε)  η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες 
προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ. γ της 
παρούσας (περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου73 του Ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων 
οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που 
συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων. 

στ) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει προσφορά σε περισσότερα 
από ένα τμήματα της παρούσας σύμβασης 

ζ)  η οποία είναι υπό αίρεση, 

η)  η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

θ)  για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών 
από την κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης του ΩΚΚ, εξηγήσεις αναφορικά με την τιμή 
ή το κόστος που προτείνει  σε αυτήν, στην περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται 
ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με τα αγαθά, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 88 του 
Ν.4412/2016, 

ι)  εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις ισχύουσες  
υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν.4412/2016, 

ια)  η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
σύμβασης, 

ιβ)  η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 
παρούσας διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την υποβολή ή 
τη συμπλήρωσή τους, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 
103 του Ν.4412/2016, 

ιγ)  εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016, που προσκομίζονται από τον 
προσωρινό ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της 
παραγράφου 2.2.3 της παρούσας ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των 
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4. επ., περί κριτηρίων 
επιλογής, 

ιδ)  εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του Ν.4412/2016, 
διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν. 4412/2016, είναι 
εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία. 

 

 



ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  40/116 

 

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1.  Αποσφράγιση και Αξιολόγηση Προσφορών  

3.1.1. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση Προσφορών 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο του ΩΚΚ 
Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού εφεξής Ε.Δ.Δ., προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του Ν. 4412/2016, 
ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» 
την 16 / 12 / 2021 και ώρα 11: 00. 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και 
ώρα που θα ορίσει το ΩΚΚ. 

Σε κάθε στάδιο τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι καταρχήν προσβάσιμα μόνο 
στα μέλη της ΕΔΔ και του ΩΚΚ. 

3.1.2. Αξιολόγηση Προσφορών 

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών το ΩΚΚ προβαίνει στην 
αξιολόγηση αυτών ξεχωριστά ανά Τμήμα της Σύμβασης μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο 
ΕΣΗΔΗΣ οργάνων της (Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού -ΕΔΔ), εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των 
κειμένων διατάξεων.  

Το ΩΚΚ, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους προσφέροντες 
οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται είναι ή 
εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν 
συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν 
τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και 
όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής 
πρόσκλησης. Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση 
ότι δεν τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, 
των οποίων είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας 
της καταληκτικής προθεσμίας παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ΄ αναλογίαν και για 
τυχόν ελλείπουσες δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς 
εξακριβώσιμα 

Ειδικότερα : 

α) η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) εξετάζει αρχικά την προσκόμιση της εγγύησης 
συμμετοχής, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 72. Σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης, 
είτε της εγγύησης συμμετοχής ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφορών, είτε του πρωτοτύπου της έντυπης εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την 
ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό 
στο οποίο εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης.  

Στη συνέχεια εκδίδεται από το ΩΚΚ απόφαση, με την οποία επικυρώνεται το ανωτέρω πρακτικό. 
Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται πριν από την έκδοση 
οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της οικείας 
διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης και κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες με επιμέλεια 
αυτής μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο 
ΕΣΗΔΗΣ. 

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 3.4 της παρούσας. 

Το ΩΚΚ επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 
επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 
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β) Στη συνέχεια η ΕΔΔ προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και εν 
συνεχεία στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των 
οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση και βαθμολόγηση γίνονται 
σύμφωνα με τα σχετικώς προβλεπόμενα στον ν.4412/2016  και τους όρους της παρούσας. Η 
διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό (Πρακτικό ΕΔΔ#1) των 
προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και της αξιολόγησης των δικαιολογητικών 
συμμετοχής, των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, της βαθμολόγησης 
των αποδεκτών τεχνικών προσφορών με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης των παραγράφων 2.3.1 
και 2.3.2 της παρούσας.  

Τα αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνική Προσφορά» 
επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου του ΩΚΚ (Γενικός Διευθυντής ΩΚΚ), η 
οποία κοινοποιείται  στους προσφέροντες, εκτός από όσους αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της 
παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του 
ΕΣΗΔΗΣ. Μετά από την έκδοση και κοινοποίηση της ανωτέρω απόφασης, οι προσφέροντες 
λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που 
υποβλήθηκαν από αυτούς. 

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 3.4 της παρούσας. 

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την 
ορισθείσα ημερομηνία και ώρα οι φάκελοι των υποβληθεισών οικονομικών προσφορών που δεν 
έχουν απορριφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

δ) Η ΕΔΔ προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των προσφερόντων, που 
αποσφραγίστηκαν και συντάσσει πρακτικό (Πρακτικό ΕΔΔ#2) στο οποίο καταχωρούνται οι 
προσφορές κατά σειρά κατάταξης, με βάση τη συνολική βαθμολογία τους, καθώς και η 
αιτιολογημένη εισήγησή της για την αποδοχή ή απόρριψή τους και την ανάδειξη του προσωρινού 
αναδόχου. 

  Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, το 
ΩΚΚ απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην 
προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) ημερών από 
την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 
89 του Ν. 4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το 
χαμηλό επίπεδο της τιμής ή του κόστους που προτείνεται, η προσφορά απορρίπτεται ως μη 
κανονική.  

Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική 
βαθμολογία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων, η ανάθεση γίνεται στην προσφορά με 
τη μεγαλύτερη βαθμολογία τεχνικής προσφοράς.  

Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια βαθμολογία τεχνικής προσφοράς το ΩΚΚ  επιλέγει 
την Ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες 
προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της ΕΔΔ και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.  

Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο (Γενικός Διευθυντής ΩΚΚ) εγκρίνει το ανωτέρω 
πρακτικό κατάταξης των προσφορών, εκδίδεται απόφαση για τα αποτελέσματα του εν λόγω 
σταδίου και το ΩΚΚ προσκαλεί εγγράφως, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, τον πρώτο σε κατάταξη προσφέροντα, στον οποίον 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος»), να υποβάλει τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης, σύμφωνα  με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 και την παρ. 3.2 της παρούσας, περί 
πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. Η απόφαση έγκρισης του πρακτικού κατάταξης 
προσφορών δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην απόφαση 
κατακύρωσης. 

Σε κάθε περίπτωση, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, τα αποτελέσματα όλων των 
σταδίων της διαδικασίας ανάθεσης, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και 
Οικονομικής Προσφοράς, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του Ν. 
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4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 3.3 της παρούσας, που εκδίδεται μετά το πέρας και του 
τελευταίου σταδίου της διαδικασίας. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική 
προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 3.4 της 
παρούσας 

 

3.2 Πρόσκληση Υποβολής Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου-Δικαιολογητικά 
Προσωρινού Αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, το ΩΚΚ αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση στον 
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό Ανάδοχο»), μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, και τον καλεί να 
υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, 
τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών που 
περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη 
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση 
των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 -2.2.8 αυτής. 

Ειδικότερα, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω παραγράφου αποστέλλονται από 
αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στην 
παράγραφο 2.4.2.5 της παρούσας. 

Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο έως την τρίτη 
εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης, προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, στο ΩΚΚ, σε έντυπη μορφή και σε 
κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του Διαγωνισμού και ως παραλήπτης 
η ΕΔΔ, τα στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε έντυπη μορφή (ως 
πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της ως άνω παραγράφου 
2.4.2.5.  

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπεβλήθηκαν, το 
ΩΚΚ καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να συμπληρώσει τα 
ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινήσεις με την έννοια του άρθρου 102 του Ν. 4412/2016, εντός 
δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν. 

Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει αίτημα, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, προς το ΩΚΚ, για παράταση της ως άνω προθεσμίας, 
συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης χορήγησης δικαιολογητικών προσωρινού 
αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή το ΩΚΚ παρατείνει την προθεσμία υποβολής αυτών, για όσο χρόνο 
απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ο προσωρινός ανάδοχος μπορεί να 
αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή τόσο εντός της  αρχικής προθεσμίας για την υποβολή δικαιολογητικών όσο 
και εντός της προθεσμίας για την προσκόμιση ελλειπόντων ή τη συμπλήρωση ήδη υποβληθέντων 
δικαιολογητικών, κατά την έννοια του άρθρου 102 του Ν. 4412/2016, ως ανωτέρω προβλέπεται. Η 
παρούσα ρύθμιση εφαρμόζεται αναλόγως και όταν το ΩΚΚ ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών 
κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν από το στάδιο 
κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 79  του Ν. 
4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ του ΩΚΚ η εγγύηση συμμετοχής 
του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή έχουν υποβληθεί πλαστά 
αποδεικτικά στοιχεία , ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογητικών ή  
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iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη 
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) ή η 
πλήρωση μιας ή περισσοτέρων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις 
παραγράφους 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας. 

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης του ΩΚΚ για μεταβολές στις προϋποθέσεις τις 
οποίες ο προσωρινός Ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης ότι πληροί, οι 
οποίες μεταβολές επήλθαν ή για τις οποίες μεταβολές έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα 
της σύναψης της σύμβασης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ του ΩΚΚ η εγγύηση συμμετοχής 
του.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι : α) δεν βρίσκεται σε 
μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας διακήρυξης και β) πληροί τα σχετικά 
κριτήρια ποιοτικής επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της 
παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού 
(Πρακτικό ΕΔΔ#3) από την ΕΔΔ στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών σύμφωνα 
με όσα ορίζονται ανωτέρω (παράγραφος 3.1.2.)  και τη διαβίβαση του στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΩΚΚ  
για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας. 

Το ΩΚΚ, αιτιολογημένα και κατόπιν γνώμης της αρμόδιας επιτροπής του διαγωνισμού, μπορεί, κατ’ 
εξαίρεση και μόνο για το Τμήμα #1 της Σύμβασης, να το κατακυρώσει για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή 
μικρότερη ποσότητα αγαθών από αυτή που καθορίζεται για το συγκεκριμένο Τμήμα στην παράγραφο 1.3. 
(Πίνακας 1.1.), σε ποσοστό και ως εξής : πέντε τοις εκατό (5%) στην περίπτωση της μεγαλύτερης 
ποσότητας και πέντε τοις εκατό (5%) στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. 

 
3.3 Κατακύρωση - Σύναψη Σύμβασης  

3.3.1. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών κατακύρωσης και της εισήγησης της 
ΕΔΔ επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία ενσωματώνεται η απόφαση έγκρισης 
του πρακτικού κατάταξης των προσφερόντων και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου για κάθε Τμήμα 
ξεχωριστά , σε συνέχεια της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών τους. 

 Το ΩΚΚ κοινοποιεί μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», σε όλους τους οικονομικούς 
φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από όσους αποκλείστηκαν οριστικά, 
ιδίως δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία 
αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με 
τα άρθρα 360 έως 372 του Ν. 4412/2016, μαζί με αντίγραφο των πρακτικών κατάταξης των 
προσφερόντων και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου, και, επιπλέον, αναρτά τα δικαιολογητικά του 
προσωρινού αναδόχου στα «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού».  

 Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση 
των οικονομικών προσφορών που αποσφραγίστηκαν, της κατάταξης των προσφορών και των 
υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης, με ενέργειες του ΩΚΚ. Κατά της απόφασης 
κατακύρωσης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 
της παρούσας. Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά της ανωτέρω 
απόφασης  

3.3.2. Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις 
σωρευτικά: 
α)  κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν 

αποκλειστεί οριστικά,  
β)  παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, 

παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ και 
σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ, εκδοθεί απόφαση επί 
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της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται  
στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 372 του Ν. 4412/2016, 

γ)  ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα 
άρθρα 324 έως 327 του Ν. 4700/2020, εφόσον απαιτείται, και  

δ)  ο  προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται και έπειτα από σχετική 
πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α 
του Ν. 4412/2016, στην οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς 
μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του Ν. 4412/2016 και μόνον στην περίπτωση του 
προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης 
κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από το ΩΚΚ και μνημονεύεται στη Σύμβαση 
Προμήθειας. Εφόσον δηλωθούν οψιγενείς μεταβολές, η δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή 
Διενέργειας Διαγωνισμού, η οποία εισηγείται προς το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 

Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης το ΩΚΚ προσκαλεί τoν Ανάδοχο, του 
κάθε Τμήματος της Σύμβασης μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να προσέλθει για υπογραφή της αντίστοιχης επιμέρους Σύμβασης 
Προμήθειας, θέτοντάς του προθεσμία  δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης του 
προηγούμενου εδαφίου στην Ανάδοχο.  

Στην περίπτωση που o Ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει την ως άνω Σύμβαση Προμήθειας 
μέσα στην τεθείσα προθεσμία, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, 
κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ του ΩΚΚ η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και 
ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως 
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους 
προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή Σύμβασης Προμήθειας, η διαδικασία ανάθεσης 
ματαιώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 3.5 της παρούσας διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή,  
το ΩΚΚ μπορεί να αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, 
ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ. 

Εάν το ΩΚΚ δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή της Σύμβασης Προμήθειας 
εντός χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης 
κατακύρωσης, με την επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος ή 
αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, ο Ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την υπογραφή της, 
χωρίς να εκπέσει η εγγύηση συμμετοχής του, καθώς και να αναζητήσει αποζημίωση ιδίως 
δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ. 

 
3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και οριστική Δικαστική Προστασία 

Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια 
σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη του ΩΚΚ 
κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων 
συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
(ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. Ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, 
στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης του ΩΚΚ, προσδιορίζοντας 
ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. 

 Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης του ΩΚΚ η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής 
προσφυγής είναι: 

α)  δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

β)  δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

γ)  δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη 
δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στο ΩΚΚ, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής 
προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης 
παράλειψης. 

Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν 
την επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν 
όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, 
όταν περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59 

Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του 
Παραρτήματος Ι του Π.Δ. 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας 
«Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη 
«Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο 18 της ΚΥΑ. Προμήθειες και Υπηρεσίες. 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 
4412/2016. Η επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή 
μερικής αποδοχής της προσφυγής του, β) όταν το ΩΚΚ ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή 
προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, 
γ) σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από 
την κατάθεση της προσφυγής.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση 
προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του Ν. 4412/2016 και 20 Π.Δ. 39/2017. Όμως, 
μόνη η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, 
υπό την επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 
παρ. 1-2 Ν. 4412/2016 και 15 παρ. 1-4 Π.Δ. 39/2017.  

Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της 
παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά. 

Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής το ΩΚΚ, μέσω της 
λειτουργίας «Επικοινωνία» :  
α)  Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της σε 

κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, 
προκειμένου να ασκήσει το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα 
παρέμβασής του στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύος της 
προσβαλλόμενης πράξης, προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του. 

β)  Διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον 
πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά 
και την Έκθεση Απόψεών της επί της προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων το ΩΚΚ μπορεί να 
παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήριξη της προσβαλλόμενης με την 
προδικαστική προσφυγή πράξης. 

γ)  Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που 
τυχόν τη συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την 
επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή τους. 

δ)  Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της πλατφόρμας 
του ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων του ΩΚΚ. 

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 
βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 Ν. 4412/2016 κατά 
των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων του ΩΚΚ. 
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Β.  Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοζόμενων αναλογικά των 
διατάξεων του π.δ. 18/1989, την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της 
ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Δικαστηρίου [συμπληρώνεται, από την αναθέτουσα αρχή, ανάλογα, 
το Διοικητικό Εφετείο της έδρας της  ή το Συμβούλιο της Επικρατείας] . Το αυτό ισχύει και σε 
περίπτωση σιωπηρής απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής από την Α.Ε.Π.Π. Δικαίωμα άσκησης 
του ως άνω ένδικου βοηθήματος έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η Α.Ε.Π.Π. κάνει δεκτή την 
προδικαστική προσφυγή, αλλά και αυτός του οποίου έχει γίνει εν μέρει δεκτή η προδικαστική 
προσφυγή. 

 Με την απόφαση της ΑΕΠΠ λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω 
απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί 
αντιστοίχως έως τη συζήτηση της ως άνω αίτησης στο Δικαστήριο. 

 Η αίτηση αναστολής και ακύρωσης περιλαμβάνει μόνο αιτιάσεις που είχαν προταθεί με την 
προδικαστική προσφυγή ή αφορούν στη διαδικασία ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. ή το περιεχόμενο των 
αποφάσεών της. Η αναθέτουσα αρχή, εφόσον ασκήσει την αίτηση της παρ. 1 του άρθρου 372 του ν. 
4412/2016, μπορεί να προβάλει και οψιγενείς ισχυρισμούς αναφορικά με τους επιτακτικούς λόγους 
δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την άμεση ανάθεση της σύμβασης.  

 Η ως άνω αίτηση κατατίθεται στο ως αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από  
κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης ή από την παρέλευση της προθεσμίας για την έκδοση 
της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής, ενώ η δικάσιμος για την εκδίκαση της αίτησης 
ακύρωσης δεν πρέπει να απέχει πέραν των εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση του δικογράφου.  

 Αντίγραφο της αίτησης με κλήση κοινοποιείται με τη φροντίδα του αιτούντος προς την Α.Ε.Π.Π., την 
αναθέτουσα αρχή, αν δεν έχει ασκήσει αυτή την αίτηση, και προς κάθε τρίτο ενδιαφερόμενο, την 
κλήτευση του οποίου διατάσσει με πράξη του ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων του αρμόδιου Δικαστηρίου 
ή Τμήματος έως την επόμενη ημέρα από την κατάθεση της αίτησης. Ο αιτών υποχρεούται επί ποινή 
απαραδέκτου του ενδίκου βοηθήματος να προβεί στις παραπάνω κοινοποιήσεις εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας δύο (2) ημερών από την έκδοση και την παραλαβή της ως άνω πράξης του Δικαστηρίου. 
Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ως άνω κοινοποίηση της αίτησης 
κατατίθεται η παρέμβαση και διαβιβάζονται ο φάκελος και οι απόψεις των παθητικώς 
νομιμοποιούμενων. Εντός της ίδιας προθεσμίας κατατίθενται στο Δικαστήριο και τα στοιχεία που 
υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς των διαδίκων. 

 Επιπρόσθετα, η παρέμβαση κοινοποιείται με επιμέλεια του παρεμβαίνοντος στα λοιπά μέρη της δίκης 
εντός δύο (2) ημερών από την κατάθεσή της, αλλιώς λογίζεται ως απαράδεκτη. Το διατακτικό της 
δικαστικής απόφασης εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη συζήτηση της αίτησης ή από την 
προθεσμία για την υποβολή υπομνημάτων. 

 Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κωλύουν τη 
σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με προσωρινή 
διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την άσκηση και η 
άσκησή της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε 
(15) ημερών από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής 
αποφανθεί διαφορετικά.  Για την άσκηση της αιτήσεως κατατίθεται παράβολο, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.   

 Αν ο ενδιαφερόμενος δεν αιτήθηκε ή αιτήθηκε ανεπιτυχώς την αναστολή και η σύμβαση υπογράφηκε 
και η εκτέλεσή της ολοκληρώθηκε πριν από τη συζήτηση της αίτησης, εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 2 
του άρθρου 32 του π.δ. 18/1989.  

 Αν το δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής μετά τη σύναψη της 
σύμβασης, το κύρος της τελευταίας δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τη σύναψη αυτής είχε ανασταλεί η 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης. Στην περίπτωση που η σύμβαση δεν είναι άκυρη, ο 
ενδιαφερόμενος δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 373 του 
ν. 4412/2016. 
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 Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4412/2016, για την εκδίκαση των διαφορών του παρόντος 
άρθρου εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 18/1989. 

Γ. Διαφορές από τον συγκεκριμένο διαγωνισμό που ανακύπτουν: α) από πράξεις του ΩΚΚ οι οποίες 
κοινοποιούνται στον θιγόμενο, ή των οποίων προκύπτει εκ μέρους του πλήρης γνώση, μετά την 
01.09.2021, β) από παραλείψεις που συντελούνται από μέρους της μετά την 01.09.2021, εκδικάζονται 
με τις νέες ειδικές δικονομικές διατάξεις του άρθρου 372 Ν. 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 138 Ν. 4782/2021, σύμφωνα με τις οποίες:  

Με το ίδιο δικόγραφο δύναται δικονομικά να ασκηθεί αίτηση αναστολής εκτέλεσης και ακύρωσης των 
αποφάσεων της ΑΕΠΠ.  

Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κωλύουν, 
εκ του νόμου, τη σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός 
εάν με προσωρινή διαταγή το δικαστήριο αυτό αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την 
άσκηση και η άσκηση της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό 
διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με προσωρινή διαταγή το 
δικαστήριο αυτό αποφανθεί διαφορετικά.  

 
3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Το ΩΚΚ ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη διαδικασία ανάθεσης, για 
τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας ΕΔΔ. 
Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, 
μπορεί, μετά από γνώμη της ως άνω Επιτροπής, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει 
ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το 
σφάλμα ή η παράλειψη.  
Ειδικότερα, το ΩΚΚ ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη είτε λόγω μη υποβολής 
προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, καθώς και στην περίπτωση του δευτέρου 
εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης. 

Επίσης μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία:  α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, 
εκτός εάν μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 106 , β) 
αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς 
και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον το ΩΚΚ ή τον φορέα για τον οποίο 
προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική 
εκτέλεση της σύμβασης, δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, 
ε) στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 97, περί του χρόνου ισχύος προσφορών, στ) για άλλους 
επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας υγείας ή προστασίας του 
περιβάλλοντος. 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1. Εγγυήσεις  (Καλής Εκτέλεσης, Προκαταβολής, Καλής Λειτουργίας) 

4.1.1  Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης και Εγγύηση Προκαταβολής 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με το 
άρθρο 72 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της 
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (χωρίς ΦΠΑ), χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα 
προαίρεσης  και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή της Σύμβασης. Ο χρόνος ισχύος της Εγγύησης 
Καλής Εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο παράδοσης, για διάστημα 
30 ημερών. 

Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' 
ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό 
και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης και το περιεχόμενό της να είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που 
περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ’ της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 
4412/2016. 

Η Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή 
όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση του ΩΚΚ έναντι του Αναδόχου. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση 
της συμβατικής αξίας, ο Ανάδοχος οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης 
σύμβασης, συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 
4% επί του ποσού της αύξησης της αξίας της σύμβασης.  

Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του ΩΚΚ στην περίπτωση παραβίασης, από τον 
Ανάδοχο, των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Για την είσπραξη της προκαταβολής, σύμφωνα με την παράγραφο 5.1.1. της παρούσας, ο Ανάδοχος 
θα καταθέσει Εγγύηση Προκαταβολής ύψους ίσου με αυτό της προκαταβολής, σύμφωνα με το 
υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Η’ της Διακήρυξης. Η απόσβεση της προκαταβολής 
πραγματοποιείται και η εγγύηση προκαταβολής επιστρέφεται μετά από την Οριστική Παραλαβή του 
συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.  

Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά από την Οριστική Παραλαβή του 
συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο Οριστικής παραλαβής 
αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της Εγγύησης Καλής 
Εκτέλεσης θα γίνει μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των 
παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.  

4.1.2. Εγγύηση Καλής Λειτουργίας 

Απαιτείται η προσκόμιση «εγγύησης καλής λειτουργίας» για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων 
που ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των αγαθών κατά την περίοδο 
εγγύησης καλής λειτουργίας. Το ύψος των  Εγγύησεων Καλής Λειτουργίας ορίζεται ως το  πέντε επί 
τοις εκατό (5%) της εκτιμώμενης αξίας ανά Τμήμα της Σύμβασης όπως αναφέρονται στον κάτωθι 
πίνακα. 

Tμήμα Είδος Εξοπλισμού 
Ποσόν  

Εγγυητικής Επιστολής 
Καλής Λειτουργίας 

   

Tμήμα #1 Φωτιστικά Σώματα & Λαμπτήρες τεχνολογίας LED €22.500 

Tμήμα #2 Πύργοι Ψύξης €10.000 

Tμήμα #3 Προβολείς Οροφής Χειρουργείου €5.500 

Tμήμα #4 Σύστημα Inverters Αντλιών €6.500 

Tμήμα #5 Αποστειρωτικοί Κλίβανοι Ατμού & Πλυντήρια-Απολυμαντές  €18.150 
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Η επιστροφή της ανωτέρω εγγύησης λαμβάνει χώρα μετά από την ολοκλήρωση της περιόδου 
εγγύησης καλής λειτουργίας, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6.4 της παρούσας. 

4.2.  Συμβατικό Πλαίσιο-Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας 
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3. Όροι Εκτέλεσης της Σύμβασης 

4.3.1  Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο Ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο 
της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 
Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και 
τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση 
της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της 
ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

4.3.2  Υποχρεούται επίσης να τηρεί τις υποχρεώσεις που συνάγονται από τον Γενικό Κανονισμό περί 
Προστασίας Δεδομένων σε σχέση με τα δεδομένα που θα του γνωστοποιηθούν από το ΩΚΚ στο 
πλαίσιο εκτέλεσης της σύμβασης. 

 Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από την Ανάδοχο ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα 
που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που 
ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

4.3.3.  Ο Ανάδοχος δεσμεύεται ότι : 
α)  σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή 

καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο 
εκτέλεσης της σύμβασης, 

β)  ότι θα δηλώσει αμελλητί στο ΩΚΚ, από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε κατάσταση 
(ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, 
πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων 
επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του 
καθώς και υπαλλήλων ή συνεργατών τους οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. 
με σύμβαση υπεργολαβίας) και μελών του προσωπικού του ΩΚΚ που εμπλέκονται καθ’ 
οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την 
έκβαση και τις αποφάσεις του ΩΚΚ περί την εκτέλεσή της, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση 
αυτή προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης. 

Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο Ανάδοχος είναι ένωση, για όλα 
τα μέλη της ένωσης, καθώς και για τους υπεργολάβους που χρησιμοποιεί. Στη Σύμβαση Προμήθειας 
περιλαμβάνεται σχετική δεσμευτική δήλωση τόσο του Αναδόχου όσο και των υπεργολάβων του. 

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1.  Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης 
της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων 
της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου 
αναδόχου.  

4.4.2.  Κατά την υπογραφή της Σύμβασης ο κύριος Ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στο ΩΚΚ το όνομα, 
τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι 
συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  
Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στο ΩΚΚ κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη 
διάρκεια της Σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, 
τον οποίο ο κύριος Ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας3. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του 
Αναδόχου με υπεργολάβο/υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση 
γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στο ΩΚΚ, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του 
τμήματος/των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα 
γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.  

4.4.3. Το ΩΚΚ επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί 
περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3. και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της 
παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να 
αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα 
τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι 
υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω 
λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

 Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται 
να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του 
άρθρου 131 του ν. 4412/2016.  

4.5. Τροποποίηση Σύμβασης κατά τη Διάρκειά της  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.  

Μετά τη λύση της Σύμβασης λόγω της έκπτωσης του Αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν. 
4412/2016 και την παράγραφο 5.2. της παρούσας, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για όλους λόγους 

της παραγράφου 4.6, πλην αυτού της περ. (α),  το ΩΚΚ δύναται να προσκαλέσει τον επόμενο, κατά σειρά 
κατάταξης οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης της συγκεκριμένης 
σύμβασης και να του προτείνει να αναλάβει το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης, με τους ίδιους 
όρους και προϋποθέσεις και σε τίμημα που δεν θα υπερβαίνει την προσφορά που αυτός είχε υποβάλει 
(ρήτρα υποκατάστασης). Η Σύμβαση συνάπτεται εφόσον εντός της τεθείσας προθεσμίας περιέλθει στο 
ΩΚΚ έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως 
απόρριψη της πρότασης. 

4.6. Δικαίωμα Μονομερούς Λύσης της Σύμβασης  

Το ΩΚΚ μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά 
τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

(α)  Η σύμβαση υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του Ν. 
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης.  

(β)  Ο Ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 

(γ)  Η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον Ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

(δ)  Ο Ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ένα από τα 
αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας. 

(ε)  Ο Ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική 
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

Το ΩΚΚ μπορεί να μην καταγγείλει τη σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι ο Ανάδοχος ο οποίος θα 
βρεθεί σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή αποδεικνύει ότι είναι σε 

 
3 Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 



 

ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  51/116 

 

 

θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη 
συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας. 

στ) Ο Ανάδοχος παραβεί αποδεδειγμένα τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την δέσμευση 
ακεραιότητας της παρ. 4.3.3. της παρούσας, ως αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο στην 
παρούσα σχέδιο σύμβασης. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1. Τρόπος Πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :  
α)  Ποσοστό 30% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ, με την κατάθεση  ισόποσης εγγύησης, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. Η προκαταβολή θα είναι έντοκη. Κατά την 
εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της εισπραχθείσας προκαταβολής και για το χρονικό 
διάστημα υπολογιζόμενου από την ημερομηνία καταβολής της στον ανάδοχο μέχρι την 
ημερομηνία οριστικής και ποιοτικής παραλαβής. Για τον υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται 
υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 12μηνης διάρκειας που 
θα ισχύει κατά την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες 
μονάδες4 το οποίο  θα παραμένει σταθερό μέχρι την εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσας 
προκαταβολής5. 

β)  Ποσοστό 20% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ, μετά την υπογραφή πρωτοκόλλου της 
Προσωρινής Παραλαβής του αντικειμένου της Σύμβασης.  

γ)  Ποσοστό 50% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ καθώς και ο συνολικός ΦΠΑ, μετά την υπογραφή 
του Πρωτοκόλλου της Οριστικής  Παραλαβής του αντικειμένου της Σύμβασης.  

Οι πληρωμές του Αναδόχου θα γίνονται με έκδοση χρηματικών ενταλμάτων στο όνομά της και θα 
βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2021ΣΕ27510018).  

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών 
και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/20166, 
καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  

5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για την παράδοση και εγκατάσταση των 
ειδών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με 
τις ακόλουθες κρατήσεις:   

α)  Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων 
της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

β)  Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία 
υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής 
σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα 
και για λογαριασμό  του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σύμφωνα με την παρ. 6 του 
άρθρου 36 του ν. 4412/2016 

γ)  Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων 
της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016). 

 Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και 
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την 
κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας επί του καθαρού ποσού. 

5.2. Κήρυξη Οικονομικού Φορέα Εκπτώτου-Κυρώσεις  

5.2.1.  Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη Σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 
απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΩΚΚ, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου (Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής): 

 
4 Βλ. Απόφαση 2/51557/0026/10-09-01 ΦΕΚ 1209/Β/01 Υπ. Οικονομικών, στο βαθμό που η Α.Α. υπάγεται στο πεδίο 

εφαρμογής της. 
5 Η απόσβεση της προκαταβολής και η επιστροφή της εγγύησης προκαταβολής πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 και τον τρόπο που ορίζει η Α.Α.  
6 Άρθρο 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 102 του ν. 4782/2021.  
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α)  στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης, 

β)  στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση 
ή/και δεν συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με 
τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της 
σύμβασης, 

γ)  εφόσον δεν φορτώσει, δεν παραδώσει ή δεν αντικαταστήσει τα συμβατικά αγαθά ή δεν 
επισκευάσει ή δεν συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που 
του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του Ν. 4412/2016 και την παρούσα 
διακήρυξη ς με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου. 

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του Αναδόχου από Σύμβαση κατά την ως άνω 
περίπτωση γ, το ΩΚΚ κοινοποιεί στον Ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις 
του άρθρου 203 του Ν. 4412/2016 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις 
οποίες οφείλει να προβεί η Ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε εύλογη προθεσμία 
που θα τεθεί από το ΩΚΚ από την κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης. Αν η προθεσμία που τεθεί 
με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς η Ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα 
σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με 
απόφαση του ΩΚΚ. 

Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα 
εκτέλεσης της σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου του ΩΚΚ, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο 
υποχρεωτικά καλεί τον Ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις: 

α)  ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης κατά περίπτωση, 

β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο 
είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με 
κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την 
ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της 
απόφασης κήρυξής του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο 
από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον 
κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας 

γ)  Καταλογισμός του διαφέροντος, που προκύπτει εις βάρος του ΩΚΚ, εφόσον αυτό προμηθευτεί 
τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, 
αναθέτοντας το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης 
οικονομικό φορέα που είχε λάβει μέρος στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης. Αν ο 
οικονομικός φορέας του προηγούμενου εδαφίου δεν αποδεχθεί την ανάθεση της σύμβασης, το 
ΩΚΚ μπορεί να προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον 
έκπτωτο οικονομικό φορέα, από τρίτο οικονομικό φορέα είτε με διενέργεια νέας διαδικασίας 
ανάθεσης σύμβασης είτε με προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016. Το 
διαφέρον υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο: 

Δ = (ΤΚΤ- ΤΚΕ) x Π 

όπου:     Δ  =  Διαφέρον που θα προκύψει εις βάρος του ΩΚΚ, εφόσον αυτό προμηθευτεί τα 
αγαθά που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό 
φορέα, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα. Το διαφέρον λαμβάνει θετικές 
τιμές, αλλιώς θεωρείται ίσο με μηδέν. 

 ΤΚΤ  =  Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν 
προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα στον νέο ανάδοχο. 

 ΤΚΕ  =  Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν 
προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τη σύμβαση 
από την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος ο οικονομικός φορέας. 
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     Π  =  Συντελεστής προσαύξησης προσδιορισμού της έμμεσης ζημίας που προκαλείται 
στο ΩΚΚ από την έκπτωση του Αναδόχου ο οποίος λαμβάνει την τιμή 1,01.  

Ο καταλογισμός του διαφέροντος επιβάλλεται στον έκπτωτο οικονομικό φορέα με απόφαση 
του ΩΚΚ, που εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσμία δεκαοκτώ (18) μηνών μετά την έκδοση και 
την κοινοποίηση της απόφασης κήρυξης εκπτώτου, και εφόσον κατακυρωθεί η προμήθεια των 
αγαθών που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα σε τρίτο 
οικονομικό φορέα. Για την είσπραξη του διαφέροντος από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα 
μπορεί να εφαρμόζεται η διαδικασία του Κώδικα Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων. Το διαφέρον 
εισπράττεται υπέρ του ΩΚΚ. 

δ)  Επιπλέον, μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του Αναδόχου από το σύνολο των 
συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 
4412/2016 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του ως άνω νόμου, περί 
αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις.  

5.2.2. Αν τα είδη φορτωθούν-παραδοθούν ή αντικατασταθούν μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και 
μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν. 
4412/2016, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε 
εκπρόθεσμα. 

 Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων 
ειδών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα είδη που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των 
ειδών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της 
συνολικής ποσότητας αυτών. 

 Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 
αντικατάσταση των ειδών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση 
του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα 
διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο Ανάδοχος και παρατείνεται, 
αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης-παράδοσης. 

Εφόσον ο Ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω 
πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που 
υπολογίζεται από την επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση των 
συμβατικών ειδών, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας. 

 Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του Αναδόχου ή, σε 
περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης 
εφόσον ο Ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 

 Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο επιβάλλεται αναλόγως σε όλα τα μέλη της 
ένωσης. 

5.3. Διοικητικές Προσφυγές κατά τη Διαδικασία Εκτέλεσης των Συμβάσεων   

Ο Ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου-Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης ειδών), 6.3. 
(Απόρριψη συμβατικών ειδών-αντικατάσταση), καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών όρων να 
ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα 
σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της 
σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί 
της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του 
προβλεπόμενου στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του 
Ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως 
σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης 
διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η 
προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται 
οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να 
οριστικοποιηθεί. 
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5.4. Δικαστική Επίλυση Διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο 
πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο 
της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως 
και 6 του άρθρου 205Α του Ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο 
προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της της ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 
του Ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.3 της παρούσας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. Αν η Ανάδοχος της σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε 
από όλα τα μέλη της. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον 
ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης 
διοικητικής πράξης ή παράλειψης. 
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6. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1. Χρόνος Παράδοσης Εξοπλισμού 

6.1.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει και να εγκαταστήσει τον εξοπλισμό µε εξ ολοκλήρου δική 
του ευθύνη, υλικά και έξοδα, καθώς και µε δικό του ειδικευµένο και ασφαλισµένο τεχνικό 
προσωπικό, σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης, τους Νόµους και τους 
Κανονισµούς του Ελληνικού Κράτους, τις οδηγίες και τα σχέδια του κατασκευαστικού οίκου και τέλος 
τις οδηγίες των αρµοδίων υπηρεσιών του ΩΚΚ εντός εκατόν-είκοσι (120) ημερολογιακών ημερών 
από την υπογραφή της Σύμβασης στις εγκαταστάσεις του ΩΚΚ (Λ. Συγγρού 356, Καλλιθέα). 

 Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι 
του άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, β) έχει εκδοθεί 
αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΩΚΚ μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου 
οργάνου, είτε με πρωτοβουλία του ΩΚΚ και εφόσον συμφωνεί ο Ανάδοχος, είτε ύστερα από σχετικό 
αίτημα του Αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού 
χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό 
χρόνο παράδοσης. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος 
παράτασης δεν συνυπολογίζεται στον συμβατικό χρόνο παράδοσης. 

Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης έπειτα από αίτημα της Αναδόχου, 
επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 5.2.2 της παρούσης. 

Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από 
γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β’ της παρ. 11 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, ο συμβατικός 
χρόνος φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν 
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς 
αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του 
συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 

6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν 
λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο Ανάδοχος 
κηρύσσεται έκπτωτος. 

6.1.3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη 
υποδοχής του εξοπλισμού και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να 
παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

Μετά από κάθε προσκόμιση είδους στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο  Ανάδοχος υποχρεούται να 
υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο 
αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση 
της οποίας προσκομίστηκε. 

6.2. Παραλαβή Εξοπλισμού  

6.2.1. H παραλαβή του Εξοπλισμού γίνεται από τριμελή επιτροπή, σε δύο φάσεις (Προσωρινή και 
Οριστική). Κατά την διαδικασία παραλαβής του εξοπλισμού διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός 
έλεγχος παρουσία του Αναδόχου Προμηθευτής. Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον 
Ανάδοχο. Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους εκάστοτε προβλεπόμενους ελέγχους, συντάσσει 
πρωτόκολλα (προσωρινής/οριστικής) παραλαβής με παρατηρήσεις) σύμφωνα με την παρ. 3 του 
άρθρου 208 του Ν. 4412/2016. 

Τα πρωτόκολλα προσωρινής/οριστικής παραλαβής που συντάσσονται από τις επιτροπές 
κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους Αναδόχους. 

Εξοπλισμός που απορρίφθηκε ή κρίθηκε παραληπτέος με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με 
βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να 
παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του 
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Αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. Τα έξοδα 
βαρύνουν σε κάθε περίπτωση την Ανάδοχο. 

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των ελέγχων που διενεργήθηκαν από 
πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση 
κατ΄εφεση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν 
των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 
208 του Ν.4412/16. Το αποτέλεσμα της κατ΄έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και 
για τα δύο μέρη. 

Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα 
αποτελέσματα της κατ΄έφεση εξέτασης. 

6.2.2.  Η παραλαβή του εξοπλισμού και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής 
πραγματοποιείται μέσα στους καθοριζόμενους χρόνους όπως αναλυτικά αναφέρεται στο Υπόδειγμα 
Σύμβασης Προμήθειας Εξοπλισμού (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ’) 

 Αν η παραλαβή του εξοπλισμού και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί 
από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η 
παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του ΩΚΚ και εκδίδεται 
προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο 
από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τον εξοπλισμό αποδεικτικό προσκόμισης τούτου, σύμφωνα 
δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής 
του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του Αναδόχου. 

 Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του Αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο 
πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο 
από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες 
παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του Ν. 4412/2016 
και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται 
πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των 
σχετικών πρωτοκόλλων. 

6.3. Απόρριψη Εξοπλισμού-Αντικατάσταση 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης και με εξ ολοκλήρου δική του 
ευθύνη και έξοδα, να πραγματοποιήσει και να τεκμηριώσει όλους τους τεχνικούς και ποιοτικούς ελέγχους 
οι οποίοι προβλέπονται, για τον συγκεκριμένο τύπο του Εξοπλισμού, από τους Νόμους και Κανονισμούς 
του Ελληνικού Κράτους και από τα διεθνή και Ελληνικά πρότυπα και τις τυχόν υπάρχουσες οδηγίες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλες οι εργασίες ελέγχων του Εξοπλισμού, από την Ανάδοχο, θα πραγματοποιηθούν 
υπό την επίβλεψη Μηχανικών της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΩΚΚ.  

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους του εξοπλισμού, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή του με άλλο, σύμφωνα με τους όρους της 
σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε 
Ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 
Αν ο Ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα είδη που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και 
εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες 
κυρώσεις. 

Η επιστροφή του εξοπλισμού που απορρίφθηκε γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 
του άρθρου 213 του Ν. 4412/2016. 

6.4. Εγγυημένη Λειτουργία Προμήθειας  

Ο Ανάδοχος εγγυάται την καλή λειτουργία του εξοπλισμού για χρονική περίοδο τουλάχιστον είκοσι-
τεσσάρων (24) μηνών, αρχής γενομένης από την επομένη της ημερομηνίας της οριστικής παραλαβής του, 
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όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 και ειδικότερα στο εδάφιο 3.4. του υποδείγματος της Σύμβασης 
Προμήθειας Εξοπλισμού (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ’). Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής ο Ανάδοχος υποχρεούται 
να συντηρεί πλήρως τον εξοπλισμό σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του, παρέχοντας 
υπηρεσίες προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης. Ειδικότερα, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει, 
όποτε απαιτείται ή όποτε της ζητηθεί, με εξ ολοκλήρου δική του ευθύνη και χωρίς ουδεμία πρόσθετη 
αμοιβή ή άλλο οικονομικό αντάλλαγμα : 

▪ στη διορθωτική συντήρηση του εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων (α) των εργασιών αντιμετώπισης 
των πάσης φύσεως βλαβών και δυσλειτουργιών (υπό την προϋπόθεση ότι αυτές δεν οφείλονται σε κακή 
χρήση του Εξοπλισμού ή άλλα, ξένα προς τον εξοπλισμό, αίτια) και (β) της προμήθειας και 
αντικατάστασης όλων ανεξαιρέτως των ανταλλακτικών και των εξαρτημάτων (με αντίστοιχα 
αμεταχείριστα και πιστοποιημένα από τον κατασκευαστικό οίκο), μη συμπεριλαμβανομένων των 
αναλωσίμων, 

▪ στην προληπτική συντήρηση του εξοπλισμού, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή-οίκου,  

▪ στην ενσωμάτωση σ’ αυτόν των επιβαλλομένων από τον κατασκευαστή-οίκο επικαιροποιήσεων, 
μετατροπών, αναβαθμίσεων & βελτιώσεων (software & hardware). 

Ο Ανάδοχος επίσης εγγυάται την εκ µέρους της παροχή πλήρους τεχνικής υποστήριξης (µε ανταλλακτικά 
και εξειδικευµένη εργασία) του Εξοπλισµού, για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον δέκα (10) ετών, από την 
ηµέρα της Παραλαβής του Εξοπλισµού. 

Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου η επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του Αναδόχου 
στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας 
σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Αναδόχου προς τις συμβατικές της υποχρεώσεις, 
επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του Αναδόχου. 

Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η ως άνω 
επιτροπή συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαίνεται 
για την συμμόρφωση του Αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, 
ολικής ή μερικής, του Αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την κατάπτωση της εγγυήσεως 
καλής λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 4.1.2 της παρούσας. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το 
αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   

Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η ανάδειξη ενός (1) Αναδόχου ανά Τμήμα του υπό προμήθεια 
εξοπλισμού, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης 
σχέσης ποιότητας –τιμής, η οποία εκτιμάται για το σύνολο των επιμέρους ειδών και των ποσοτήτων τους. 

Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των επιμέρους, διακριτών Τμημάτων της παρούσας Σύμβασης είναι 
ως ακολούθως : 

ΤΜΗΜΑ #1 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ & ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED 

Το Τμήμα αυτό περιλαμβάνει : 

α)  την προμήθεια των φωτιστικών & λαμπτήρων που θα προκύψουν από την ως άνω μελέτη 
(Εξοπλισμός), 

β) τις εργασίες -  αποξήλωσης των παλαιών-συμβατικών φωτιστικών, μεταφοράς τους εκτός 
ΩΚΚ και αποστολής τους προς ανακύκλωση και  

-  εγκατάστασης των νέων φωτιστικών & λαμπτήρων στις προβλεπόμενες 
προς τούτο θέσεις. 

γ) την εκπαίδευση έως και πέντε (5) τεχνικών του ΩΚΚ στη πλήρη συντήρηση των 
φωτιστικών σωμάτων. 

Τα υπό προμήθεια είδη : - κατατάσσονται στους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) : 31524000-5, 31527200-8 και 

 - θα πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που 
αναφέρονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ (ΤΜΗΜΑ #1).  

Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών και 
υπηρεσιών. 

Η συνολική προϋπολογισθείσα αξία του εν λόγω Τμήματος της Σύμβασης ανέρχεται στο 
ποσό των €480.000 χωρίς ΦΠΑ (€595.200 με ΦΠΑ) και περιλαμβάνει: 
▪ τη μεταβίβαση των φωτιστικών & λαμπτήρων (Εξοπλισμού) στο ΩΚΚ λόγω πώλησης και 

ελεύθερου παντός βάρους, 
▪ το κόστος μεταφοράς και ασφάλισης των φωτιστικών & λαμπτήρων μέχρι τους χώρους 

εγκατάστασής του στο ΩΚΚ, 
▪ το κόστος αποξήλωσης των υφισταμένων, προς απεγκατάσταση φωτιστικών & λαμπτήρων, 

τη μεταφορά του στο υπόγειο του ΩΚΚ και την απομάκρυσή τους προς ανακύκλωση, 
▪ το κόστος (υλικών και εργασιών) εγκατάστασης, διενέργειας ελέγχων καλής λειτουργίας, 

ποιοτικών ελέγχων και τέλος παράδοσης των φωτιστικών & λαμπτήρων σε πλήρη 
λειτουργία στο ΩΚΚ, 

▪ το κόστος εκπαίδευσης του προσωπικού του ΩΚΚ, 
▪ το κόστος εγγύησης, 
▪ τα πάσης φύσεως έξοδα τα οποία προβλέπεται να βαρύνουν την Ανάδοχο βάσει των όρων 

του συγκεκριμένου Τμήματος της παρούσας Σύμβασης, και τέλος 
▪ τους πάσης φύσεως φόρους (πλην ΦΠΑ) και τα τέλη τα οποία σχετίζονται με το 

αντικείμενο του συγκεκριμένου Τμήματος της παρούσας Σύμβασης. 

ΤΜΗΜΑ #2 ΠΥΡΓΟΙ ΨΥΞΗΣ 

Το Τμήμα αυτό περιλαμβάνει : 

α)  την προμήθεια τεσσάρων (4) Πύργων Ψύξης,  

β) τις εργασίες - αποξήλωσης των αντικαθιστάμενων πύργων ψύξης, μεταφοράς των εκτός ΩΚΚ 
και αποστολής των προς ανακύκλωση και  

  - εγκατάστασης των νέων Πύργων Ψύξης στις προβλεπόμενες προς τούτο θέσεις, 
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γ) την εκπαίδευση έως και πέντε (5) Τεχνικών του ΩΚΚ στη λειτουργία και την πλήρη 
συντήρηση των Πύργων Ψύξης. 

Τα υπό προμήθεια είδη : - κατατάσσονται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) : 31140000-9 και 

 - θα πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που 
αναφέρονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ (ΤΜΗΜΑ #2).  

Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών και 
υπηρεσιών. 

Η συνολική προϋπολογισθείσα αξία εν λόγω Τμήματος της Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό 
των €200.000 χωρίς ΦΠΑ (€248.000 με ΦΠΑ) και περιλαμβάνει: 
▪ τη μεταβίβαση των Πύργων Ψύξης (εφεξής Εξοπλισμός) στο ΩΚΚ λόγω πώλησης και 

ελεύθερου παντός βάρους, 
▪ το κόστος μεταφοράς και ασφάλισης του Εξοπλισμού μέχρι τους χώρους εγκατάστασής του 

στο ΩΚΚ, 
▪ το κόστος αποξήλωσης του υφιστάμενου, προς απεγκατάσταση Εξοπλισμού, τη μεταφορά 

του στο υπόγειο του ΩΚΚ και την απομάκρυσή του προς ανακύκλωση, 
▪ το κόστος (υλικών και εργασιών) εγκατάστασης, διενέργειας ελέγχων καλής λειτουργίας, 

ποιοτικών ελέγχων και τέλος παράδοσης του Εξοπλισμού σε πλήρη λειτουργία στο ΩΚΚ, 
▪ το κόστος εκπαίδευσης του προσωπικού του ΩΚΚ, 
▪ το κόστος εγγύησης, 
▪ τα πάσης φύσεως έξοδα τα οποία προβλέπεται να βαρύνουν την Ανάδοχο βάσει των όρων 

του συγκεκριμένου Τμήματος της παρούσας Σύμβασης, και τέλος 
▪ τους πάσης φύσεως φόρους (πλην ΦΠΑ) και τα τέλη τα οποία σχετίζονται με το 

αντικείμενο του συγκεκριμένου Τμήματος της παρούσας Σύμβασης. 

ΤΜΗΜΑ #3 ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΟΡΟΦΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 

Το Τμήμα αυτό περιλαμβάνει : 

α)  την προμήθεια τεσσάρων (4) Χειρουργικών Προβολέων Οροφής,  

β) τις εργασίες -  αποξήλωσης του αντικαθιστάμενου εξοπλισμού (ισάριθμων Χειρουργικών 
Προβολέων Οροφής), μεταφοράς του εκτός ΩΚΚ και αποστολής του προς 
ανακύκλωση και  

-  εγκατάστασης των νέων Χειρουργικών Προβολέων Οροφής στις 
προβλεπόμενες προς τούτο θέσεις, 

γ) την εκπαίδευση έως και πέντε (5) Τεχνικών του ΩΚΚ στη λειτουργία και την πλήρη 
συντήρηση των Χειρουργικών Προβολέων και του τυχόν συνοδού εξοπλισμού τους. 

Τα υπό προμήθεια είδη : - κατατάσσονται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) : 31524110-9και 

 - θα πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που 
αναφέρονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ (ΤΜΗΜΑ #3).  

Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών και 
υπηρεσιών. 

Η συνολική προϋπολογισθείσα αξία εν λόγω Τμήματος της Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό 
των €136.400 χωρίς ΦΠΑ (€110.000 με ΦΠΑ) και περιλαμβάνει: 
▪ τη μεταβίβαση των Χειρουργικών Προβολέων Οροφής (εφεξής Εξοπλισμός) στο ΩΚΚ λόγω 

πώλησης και ελεύθερου παντός βάρους, 
▪ το κόστος μεταφοράς και ασφάλισης του Εξοπλισμού μέχρι τους χώρους εγκατάστασής του 

στο ΩΚΚ, 
▪ το κόστος αποξήλωσης του υφιστάμενου, προς απεγκατάσταση Εξοπλισμού, τη μεταφορά 

του στο υπόγειο του ΩΚΚ και την απομάκρυσή του προς ανακύκλωση, 
▪ το κόστος (υλικών και εργασιών) εγκατάστασης, διενέργειας ελέγχων καλής λειτουργίας, 

ποιοτικών ελέγχων και τέλος παράδοσης του Εξοπλισμού σε πλήρη λειτουργία στο ΩΚΚ, 
▪ το κόστος εκπαίδευσης του προσωπικού του ΩΚΚ, 
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▪ το κόστος εγγύησης, 
▪ τα πάσης φύσεως έξοδα τα οποία προβλέπεται να βαρύνουν την Ανάδοχο βάσει των όρων 

του συγκεκριμένου Τμήματος της παρούσας Σύμβασης, και τέλος 
▪ τους πάσης φύσεως φόρους (πλην ΦΠΑ) και τα τέλη τα οποία σχετίζονται με το 

αντικείμενο του συγκεκριμένου Τμήματος της παρούσας Σύμβασης. 

ΤΜΗΜΑ #4 ΣΥΣΤΗΜΑ INVERTERS ΑΝΤΛΙΩΝ 

Το Τμήμα αυτό περιλαμβάνει : 

α)  την προμήθεια ενός συστήματος εννέα (9) Inverters Αντλιών και των αντίστοιχων πινάκων 
αυτοματισμού,  

β) τις εργασίες εγκατάστασης των Inverters Αντλιών στις προβλεπόμενες προς τούτο θέσεις 
και προγραμματισμού & ενσωμάτωσης των Inverters στο ενεργειακό λογισμικό PME του 
Νοσοκομείου, 

γ) την εκπαίδευση έως και πέντε (5) Τεχνικών του ΩΚΚ στη λειτουργία και την πλήρη 
συντήρηση των Inverters Αντλιών. 

Τα υπό προμήθεια είδη : - κατατάσσονται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) : 31155000-7 και 

 - θα πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που 
αναφέρονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ (ΤΜΗΜΑ #4).  

Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών και 
υπηρεσιών. 

Η συνολική προϋπολογισθείσα αξία εν λόγω Τμήματος της Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό 
των €130.000 χωρίς ΦΠΑ (€161.200 με ΦΠΑ) και περιλαμβάνει: 
▪ τη μεταβίβαση των Inverters Αντλιών (εφεξής Εξοπλισμός) στο ΩΚΚ λόγω πώλησης και 

ελεύθερου παντός βάρους, 
▪ το κόστος μεταφοράς και ασφάλισης του Εξοπλισμού μέχρι τους χώρους εγκατάστασής του 

στο ΩΚΚ, 
▪ το κόστος (υλικών και εργασιών) εγκατάστασης, διενέργειας ελέγχων καλής λειτουργίας, 

ποιοτικών ελέγχων και τέλος παράδοσης του Εξοπλισμού σε πλήρη λειτουργία στο ΩΚΚ, 
▪ το κόστος εκπαίδευσης του προσωπικού του ΩΚΚ, 
▪ το κόστος εγγύησης, 
▪ τα πάσης φύσεως έξοδα τα οποία προβλέπεται να βαρύνουν την Ανάδοχο βάσει των όρων 

του συγκεκριμένου Τμήματος της παρούσας Σύμβασης, και τέλος 
▪ τους πάσης φύσεως φόρους (πλην ΦΠΑ) και τα τέλη τα οποία σχετίζονται με το 

αντικείμενο του συγκεκριμένου Τμήματος της παρούσας Σύμβασης. 

ΤΜΗΜΑ #5 ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΙΚΟΙ ΚΛΙΒΑΝΟΙ ΑΤΜΟΥ & ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 

Το Τμήμα αυτό περιλαμβάνει : 

α)  την προμήθεια  : -  ενός (1) αποστειρωτικού κλιβάνου ατμού, με ενσωματωμένη ατμογεν-
νήτρια  

   - δύο (2) αποστειρωτικών κλιβάνων ατμού, 

   -  δύο (2) πλυντηρίων-απολυμαντών χειρουργικών εργαλείων, 

β) τις εργασίες -  αποξήλωσης του αντικαθιστάμενου εξοπλισμού (κλιβάνων & πλυντηρίων), 
μεταφοράς του εκτός ΩΚΚ και αποστολής του προς ανακύκλωση και  

-  εγκατάστασης του νέου εξοπλισμού στις προβλεπόμενες προς τούτο 
θέσεις, 

γ) την εκπαίδευση οκτώ (8) χρηστών (προσωπικού της Κεντρικής Αποστείρωσης) και πέντε 
(5) Μηχανικών του ΩΚΚ (δύο (2) για τους αποστειρωτικούς κλιβάνους και τριών (3) για τα 
πλυντήρια-απολυμαντές χειρουργικών εργαλείων). 
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 Τα υπό προμήθεια είδη : - κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού 
Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 33191100-6 (sterilisers), 
33191000-5 (Sterilization, disinfection & hygiene devices) και 

 - θα πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που 
αναφέρονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’.  

Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών και 
υπηρεσιών. 

Η συνολική προϋπολογισθείσα αξία εν λόγω Τμήματος της Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό 
των €362.903,23 χωρίς ΦΠΑ (€450.000 με ΦΠΑ) και περιλαμβάνει: 
▪ τη μεταβίβαση του Εξοπλισμού στο ΩΚΚ λόγω πώλησης και ελεύθερου παντός βάρους, 
▪ το κόστος μεταφοράς και ασφάλισης του Εξοπλισμού μέχρι τους χώρους εγκατάστασής του 

στο ΩΚΚ, 
▪ το κόστος αποξήλωσης του υφιστάμενου, προς απεγκατάσταση εξοπλισμού, τη μεταφορά 

του στο υπόγειο του ΩΚΚ και την απομάκρυσή του προς ανακύκλωση, 
▪ το κόστος (υλικών και εργασιών) εγκατάστασης, διενέργειας ελέγχων καλής λειτουργίας, 

ποιοτικών ελέγχων και τέλος παράδοσης του Εξοπλισμού σε πλήρη λειτουργία στο ΩΚΚ, 
▪ το κόστος (υλικών και εργασιών) του φινιρίσματος της εγκατάστασης των αποστειρωτικών 

κλιβάνων, 
▪ το κόστος εκπαίδευσης του προσωπικού του ΩΚΚ, 
▪ το κόστος εγγύησης, 
▪ τα πάσης φύσεως έξοδα τα οποία προβλέπεται να βαρύνουν την Ανάδοχο βάσει των όρων 

του συγκεκριμένου Τμήματος της παρούσας Σύμβασης, και τέλος 
▪ τους πάσης φύσεως φόρους (πλην ΦΠΑ) και τα τέλη τα οποία σχετίζονται με το 

αντικείμενο του συγκεκριμένου Τμήματος της παρούσας Σύμβασης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

TMHMA #1. ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ & ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED 

Τα προς αντικατάσταση, εγκατεστημένα στο ΩΚΚ, φωτιστικά σώματα φθορισμού και οι 
λαμπτήρες τους, με αντίστοιχα τεχνολογίας LED, είναι συνολικά περίπου 2.125 και 
αναφέρονται στον  πίνακα που ακολουθεί.  

 

A/A Τύπος 
Ισχύς Φωτιστικού 

(λαμπτήρες x ισχύς) 

Διαστάσεις 
(ΠxΜ) σε cm 

Βαθμός   
Στεγ/τας 

Ποσότητα 

      

1 Χωνευτό 1x36 W & 1x15 W* 30 x 120 IP20 90 

2 Χωνευτό 1x36 W  30 x 120 IP20 420 

3 Χωνευτό 1x58 W & 1x15 W* 30 x 150 IP20 5 

4 Χωνευτό 1x58 W  30 x 150 IP20 45 

5 Κρεμαστό 1x58 W  30 x 150 IP65 180 

6 Κρεμαστό 2x58 W 30 x 150 IP65 150 

7 Επιφανειακής τοποθέτησης 1x58 W  30 x 150 IP65 20 

8 Επιφανειακής τοποθέτησης 1x58 W  30 x 150 IP65 5 

9 Επιφανειακής τοποθέτησης 2x11 W 30 x 30 IP20 180 

10 Χωνευτό 2x18 W  60 x 60 IP20 280 

11 Χωνευτό 2x36 W  60 x 120 IP20 15 

12 Χωνευτό 3x18 W  60 x 60 IP20 325 

13 Χωνευτό 3x18 W  60 x 60 IP65 15 

14 Χωνευτό 3x36 W  60 x 120 IP20 200 

15 Χωνευτό 4x18 W 60 x 60 IP20 170 

16 Χωνευτό 4x36 W  60 x 120 IP20 25 

* φωτισμός ασφαλείας 

Οι ποσότητες των φωτιστικών σωμάτων είναι κατά προσέγγιση ±5%. 

Οι διαστάσεις των κρεμαστών και των επιφανειακής τοποθέτησης φωτιστικών μπορεί και να 
αποκλίνουν των προδιαγεγραμμένων υπό την προϋπόθση ότι η φωτιστική τους απόδοση θα 
είναι ισοδύναμη. 

Οι λαμπτήρες θα πρέπει είναι θερμοκρασίας χρώματος 4000οΚ. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό οφείλουν:  

(α) να καταθέσουν αναλυτική κατάσταση των προσφερομένων φωτιστικών σωμάτων ανά 
χώρο εγκατάστασης, 

(β) να επιβεβαιώσουν την εγγύηση για καθένα από τα προσφερόμενα προϊόντα,  

(γ) να αναφέρουν το LLMF (Lamp Lumen Maintenance Factor) για κάθε τύπο προσφερόμενου 
φωτιστικού σώματος, 

(δ) να υποβάλουν πιστοποιητικό ENEC (European Norms Electrical Certification) για κάθε 
τύπο προσφερόμενου φωτιστικού σώματος, 

(ε) να αναφέρουν την φωτιστική απόδοση (Lumen/W) για κάθε τύπο προσφερόμενου 
φωτιστικού σώματος. 
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TMHMA #2. ΠΥΡΓΟΙ ΨΥΞΗΣ 

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Οι τέσσερεις (4) υπό προμήθεια πύργοι ψύξης θα εγκατασταθούν στο δώμα του κτιρίου του 
ΩΚΚ στις θέσεις των υφισταμένων πύργων ψύξεως με διαστάσεις αντίστοιχες των 
υπαρχόντων, λόγω περιορισμένου χώρου. Οι πύργοι θα συνδεθούν με το υπάρχον δίκτυο. 

2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Απαιτούμενη χωρητικότητα  (100% RPM) : 886 kW-928 kW 
Απαιτούμενη ροή υγρού (100% RPM) : 36,5 l/s 
Τύπος υγρού   : νερό  
Θερμοκρασία εισόδου υγρού : 32,4°C 
Θερμοκρασία εξόδου υγρού : 26,6°C 
Θερμοκρασία εισόδου υγρού βολβού : 22,0°C 
Θερμοκρασία εισόδου ξηρού βολβού : 30,8°C       
Μέγιστη ισχύς μοτέρ ανεμιστήρα : 18,5 kW 
Μέγιστη πτώση πίεσης  : 30 kPa 
Μέγιστο SPL 15m  : 53 dB 

Ροή αέρα  : 28 m3/s 

3. ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 

3.1 Υλικό πλήρωσης 
Το υλικό πλήρωσης πρέπει να είναι αυτοσβενόμενο πλαστικό και να είναι ανθεκτικό σε 
σήψη, αποσύνθεση και βιολογική προσβολή. Η υγρή επιφάνεια του καταστρώματος θα 
κατασκευάζεται και θα δοκιμάζεται από τον κατασκευαστή του πύργου ψύξης για να 
εξασφαλίζεται η ευθύνη της μοναδικής πηγής και ο έλεγχος του τελικού προϊόντος. 

3.2. Συστοιχίες υλικού πλήρωσης 
Τα φύλλα του υλικού πλήρωσης θα ομαδοποιούνται σε εύκολα διαχειριζόμενα 
εξαρτήματα για τη διευκόλυνση της αφαίρεσης για καθαρισμό ή αντικατάσταση. 

4. ΚΙΝΗΣΗ ΑΕΡΑ 

4.1 Ανεμιστήρας(ες) 
Οι ανεμιστήρες θα είναι βαρέως τύπου, κυρτοί προς τα εμπρός, με φυγοκεντρική ροή και 
να ακολουθούν σχεδίαση χαμηλού θορύβου. Οι ανεμιστήρες θα κατασκευάζονται από 
γαλβανισμένο χάλυβα τοιχώματος μεγάλου πάχους με εμβάπτιση εν θερμώ και θα 
προετοιμάζονται ξεχωριστά ακολουθώντας μια διαδικασία καθαρισμού τεσσάρων 
βημάτων (καθαρισμός, προεπεξεργασία, έκπλυση και στέγνωμα), με ηλεκτροστατικά 
ψεκασμένο, υβριδικό πολυμερές που δημιουργείται με τη μέθοδο εναπόθεσης με 
σύντηξη, το οποίο τελικά διέρχεται από ένα στάδιο θερμικά ενεργοποιημένης 
σκλήρυνσης. 

4.2 Περίβλημα(τα) ανεμιστήρα 
Το περίβλημα του ανεμιστήρα πρέπει να έχει δακτυλίους καμπυλωτής εισόδου για 
αποδοτική είσοδο αέρα. Ορθογώνια χοάνη αεραγωγού εκκένωσης θα διαστέλλεται σε 
λεκάνη κρύου νερού για αύξηση της αποδοτικότητας του ανεμιστήρα και προστασία από 
την εισχώρηση νερού στον ανεμιστήρα. 

4.3 Άξονας(ες) ανεμιστήρων 
Οι άξονες των ανεμιστήρων πρέπει να υποστηρίζονται από βαρέως τύπου ρουλεμάν με 
δυνατότητα αυτόματης ευθυγράμμισης και επαναλίπανσης, με περιβλήματα από 
χυτοσίδηρο, σχεδιασμένα για θεωρητική διάρκεια ζωής 80.000 ωρών. Οι ανεμιστήρες 
πρέπει να κινούνται με ιμάντα και να έχουν σχεδιαστεί ειδικά για λειτουργία ψύξης με 
εξάτμιση. 

Εκτεταμένες γραμμές λίπανσης πρέπει να εγκαθίσταται στα έδρανα των αξόνων των 
ανεμιστήρων, ώστε να επιτρέπεται η επαναλίπανση των εδράνων, χωρίς πρόσθετα μέσα 
πρόσβασης. 
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4.4 Μοτέρ ανεμιστήρα 
Το μοτέρ του ανεμιστήρα θα είναι μια αερόψυκτη μηχανή κλειστού τύπου με ανεμιστήρα 
(TEFC), θα επιλέγεται ειδικά για στατική πίεση 30,0 kPa, και θα σχεδιάζεται ειδικά για 
εξάτμιση ψύξης σε τριφασικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 400 V/50 Hz. 

4.5 Μηχανικός εξοπλισμός 
Το σύνολο του μηχανικού εξοπλισμού πρέπει να είναι εργοστασιακά εγκατεστημένος. 

5.  ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΝΕΡΟΥ 

5.1 Σύστημα κατανομής νερού 
Το νερό κατανέμεται ομοιόμορφα πάνω από την υγρή επιφάνεια του καταστρώματος 
μέσω ενός συστήματος κατανομής νερού που αποτελείται από μια οριζόντιο συλλέκτη 
και πλαστικούς αγωγούς ψεκασμού, με πλαστικά μη εμφράξιμα ακροφύσια κατανομής 
με μεγάλα στόμια. Οι αγωγοί και τα ακροφύσια ψεκασμού πρέπει να συγκρατούνται με 
ελαστικές ροδέλες στεγανοποίησης, επιτρέποντας τη γρήγορη αφαίρεση μεμονωμένων 
ακροφυσίων ή ολόκληρων αγωγών για καθαρισμό ή έκπλυση. 

5.2 Λεκάνη κρύου νερού 

5.2.1 Ηλεκτρική αναπλήρωση 

 Μια ηλεκτρική βαλβίδα αναπλήρωσης μεγάλης διαμέτρου με αισθητήρα 
υψηλής/χαμηλής στάθμης σε ενσωματωμένο θάλαμο στήριξης πρέπει να 
τοποθετείται στη λεκάνη κρύου νερού. Η βαλβίδα πρέπει να τοποθετείται εκτός 
του ρεύματος ψυχρού αέρα, να είναι εύκολα προσβάσιμη για επιθεώρηση και να 
είναι ικανή να κλείσει υπό πίεση έως 10 bar. 

5.2.2 Πρόσβαση  

 Θα παρέχονται κυκλικές θύρες πρόσβασης για εύκολη πρόσβαση στο συγκρότημα 
αναπλήρωσης νερού και στον διηθητήρα. 

5.2.3 Διηθητήρας 

Στη λεκάνη κρύου νερού θα τοποθετηθεί καθαριζόμενος διηθητήρας με 
αντιστροβιλιστικό κάλυμμα που θα εμποδίζει τη μεταφορά αέρα. Ο διηθητήρας θα 
κατασκευάζεται από γαλβανισμένο χάλυβα, ο οποίος θα προστατεύεται με 
ηλεκτροστατικά ψεκασμένο υβριδικό πολυμερές που δημιουργείται με τη μέθοδο 
εναπόθεσης με σύντηξη. Για την πρόληψη της ηλεκτρολυτικής ή γαλβανικής 
διάβρωσης, οι διηθητήρες από ανοξείδωτο χάλυβα θα επιτρέπονται μόνο σε 
περίπτωση που ολόκληρη η λεκάνη κρύου νερού κατασκευάζεται από ανοξείδωτο 
χάλυβα. 

5.2.4 Σιφώνιο (προαιρετικό) 

Ένα σιφώνιο επαρκούς μεγέθους θα εγκατασταθεί στη λεκάνη κρύου νερού για τη 
διευκόλυνση του καθαρισμού. 

5.2.5 Θερμαντήρας 

Ένας θερμαντήρας ισχύος τουλάχιστον (lx) 6 kW θα τοποθετηθεί στη λεκάνη κρύου 
νερού. Θα διασφαλίζει ότι το νερό ψεκασμού της λεκάνης κρύου νερού δεν θα 
παγώνει όταν η μονάδα βρίσκεται σε κατάσταση αδράνειας. Ο θερμαντήρας 
πρέπει να διατηρεί το νερό της λεκάνης σε θερμοκρασία 4°C όταν η θερμοκρασία 
περιβάλλοντος είναι -18°C. 

5.3  Σταγονοσυλλέκτες 
Πλαστικοί σταγονοσυλλέκτες εύκολου χειρισμού με πιστοποίηση Eurovent θα 
τοποθετηθούν ανάμεσα σε όλα τα υγρά εξαρτήματα και τη μονάδας εκτόξευσης, ώστε να 
αποτρέπεται η απώλεια νερού ψεκασμού κατά την εκτόξευση του αέρα με τη μορφή 
σταγόνων νερού. Οι σταγονοσυλλέκτες θα συγκροτούνται σε ένθετες μονάδες που θα 
διασφαλίζουν τη στεγανότητα του συγκροτήματος και θα διευκολύνουν την ανύψωση και 
αφαίρεση για επιθεώρηση και επιδιόρθωση του συστήματος κατανομής νερού και της 
επιφάνειας μεταφοράς θερμότητας έξω από τη μονάδα. 



 

ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  66/116 

 

 

6.  ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ 

6.1  Παρεμβύσματα 
Πρέπει να παρέχονται παρεμβύσματα για τη διευκόλυνση όλων των συνδέσεων στις 
ακόλουθες θέσεις: είσοδος νερού, έξοδος νερού, αποστράγγιση, σύνθεση, υπερχείλιση. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  67/116 

 

 

TMHMA #3. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΙ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΟΡΟΦΗΣ 

ΤΕΧΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΟΡΟΦΗΣ 

Τέσσερεις (4) Προβολείς Οροφής Χειρουργείου με δορυφόρο, στιβαρής κατασκευής, 
σύγρονης τεχνολογίας, τύπου LED, εκ των οποίων τρείς (3) διπλοί και ένας (1) τριπλός, με τα 
κατωτέρω τεχνικά χαρακτηριστικά: 

1. Οι διπλοί χειρουργικοί προβολείς να αποτελούνται από έναν (1) κύριο προβολέα και έναν 
(1) δορυφόρο, διαφορετικούς μεταξύ τους και ο τριπλός από έναν (1) κύριο και δύο (2) 
δορυφόρους. 

2. Να είναι σκιαλυτικοί, τόσο ο κύριος όσο και ο δορυφόρος, ακόμα και αν παρεμβάλλεται 
εμπόδιο στην πορεία της φωτεινής δέσμης.  

3. Να διαθέτουν τόσο ο κύριος όσο και ο δορυφόρος, μονοχρωματικά, ενός και μόνο τύπου, 
λευκού χρώματος LED. 

4. Η φωτιστική ένταση (μετρούμενη κατά το πρότυπο EN 60601-2-41) να είναι 160.000 lx του 
κύριου προβολέας και 140.000 lx του δορυφόρου. Η φωτιστική ισχύς και των δύο, να 
ρυθμίζεται από τουλάχιστον 30% έως 100% από ψηφιακό χειριστήριο επί του βραχίονα 
της κάθε κεφαλής του κάθε προβολέα.  

5. Η θερμοκρασία χρώματος του φωτισμού να είναι σταθερή περίπου 4.500 Κ. 

6. Ο δείκτης χρωματικής απόδοσης (C.R.I.) Ra να είναι ≥96. Ο δείκτης χρωματικής απόδοσης 
του κόκκινου χρώματος R9 να είναι ≥96. 

7. Το βάθος φωτιζόμενου πεδίου (μετρούμενο κατά το πρότυπο EN 60601-2-41) να είναι 
≥110cm, τόσο για τον κύριο προβολέα όσο και για τον δορυφόρο. 

8. Να διαθέτουν ρυθμιζόμενη διάμετρο φωτεινού πεδίου. Ο κύριος προβολέας από 18 έως 
τα 30cm και ο δορυφόρος προβολέας από 18 έως 28 cm. Η ρύθμιση να επιτυγχάνεται 
ηλεκτρονικά από το ψηφιακό χειριστήριο του βραχίονα της κάθε κεφαλής, αλλά και μέσω 
της αποστειρώσιμης χειρολαβής. 

9. Η  διάρκεια ζωής των LED, να είναι ≥60.000 ώρες. 

10. Η σκιαλυτικότητα τόσο του κύριου προβολέα όσο και του δορυφόρου, ακόμα και αν 
παρεμβάλλεται εμπόδιο στην πορεία της φωτεινής δέσμης και η εναπομένουσα 
φωτεινότητα της μέγιστης, σύμφωνα με το πρότυπο EN 60601-2-41, να είναι τουλάχιστον: 

 

Εναπομένουσα Φωτεινότητα 
Κύριος 

Προβολέας 
Δορυφόρος 
Προβολέας 

- με μία (1) μάσκα 81% 66% 

- με δύο (2) μάσκες 65% 60% 

- με ένα (1) σωλήνα 100% 100% 

- με ένα (1) σωλήνα & μία (1) μάσκα 80% 65% 

- με ένα (1) σωλήνα & δύο (2) μάσκες 64% 61% 

11. Να υπάρχει απαραιτήτως δυνατότητα προγραμματισμού, τουλάχιστον δύο λειτουργιών 
του προβολέα, οι οποίες να ελέγχονται μέσω της αποστειρωμένης χειρολαβής, προς 
διευκόλυνση του χειρουργού. 

12. Να διαθέτουν τόσο ο κύριος προβολέας όσο και ο δορυφόρος, σύστημα χαμηλού 
περιβάλλοντος φωτισμού, κατάλληλο για ενδοσκοπικές επεμβάσεις.  

13. Η μετακίνηση των προβολέων να επιτυγχάνεται από κεντρική αποσπώμενη, αποστειρού-
μενη χειρολαβή, αλλά και από περιφερειακές χειρολαβές επί της κεφαλής των προβολέων. 

14. Να φέρουν στην επιφάνεια εκπομπής υάλινο (όχι πλαστικό) προστατευτικό ασφαλείας, 
αντιχαρακτικό και φωτοανθεκτικό, για βέλτιστη διαπερατότητα του φωτός. 

15. Να διαθέτουν τόσο ο κύριος προβολέας όσο και ο δορυφόρος, ειδική αντιμικροβιακή 
επίστρωση, η οποία να μειώνει το μικροβιακό φορτίο (πχ. Escherichia coli και 
Staphylococcus aureus), κατά ≥99.999%, χωρίς τη χρήση τοξικών ή βλαβερών ουσιών.   
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16. Τόσο ο κύριος προβολέας όσο και ο δορυφόρος να έχουν τέτοιο σχήμα, ώστε να 
διευκολύνεται η  νηματική  ροή του αέρα κλιματισμού των χειρουργικών αιθουσών.  

17. Το σύστημα ανάρτησης των κεφαλών να παρέχει μεγάλο εύρος κινήσεως. Ο ελατηριωτός 
βραχίονας από τον οποίο θα αναρτάται η κάθε κεφαλή, να δύναται να μετακινηθεί κατά 
τουλάχιστον +45 ο/-75ο σε σχέση με το οριζόντιο επίπεδο. 

18. Όλες οι κεφαλές να μπορούν να δεχτούν μεταγενέστερη τοποθέτηση κάμερας καταγραφής 
τεχνολογίας 4K, στο κέντρο τους, στην θέση της αποστειρούμενης χειρολαβής. 

19. Να είναι χαμηλής κατανάλωσης ισχύος (≤110W συνολικά, προβολέα και δορυφόρου). 

20. Να διαθέτουν οπτικό σύστημα αυτοδιάγνωσης δυσλειτουργιών. 

21. Να πληρούν τις προδιαγραφές του προτύπου EN 60601-2-41. 

22. Να είναι συμβατοί με το υφιστάμενο σύστημα αδιαλείπτου λειτουργίας (UPS).  

23. Nα προσφερθεί, προς αξιολόγηση και επιλογή, ένα αυτόνομο τροχήλατο σύστημα 
απεικόνισης, καταγραφής και μεταφοράς της εικόνας, η οποία καταγράφεται μέσω της 
ασύρματης κάμερας του προβολέα. Το σύστημα να αποτελείται από: 

▪ Τροχήλατο μεταφοράς το οποίο να είναι ιατρικής χρήσης (medical grade) και να 
τροφοδοτείται από συσσωρευτές. Οι συσσωρευτές να είναι επαναφορτιζόμενοι και να 
φορτίζουν το πολύ σε 2,5 ώρες. Το τροχήλατο να διαθέτει ράφι και καλάθι τοποθέτησης 
εργαλείων-μικροσυσκευών.   

▪ Οθόνη 4K, διαστάσεων ≥30” στηριζόμενη επί του τροχήλατου, ανάλυσης 3840x2160, 
βάρους ≤12,5 kg, με θύρες εισόδου & εξόδου video (HDMI, DP, DVI, 3G-SDI κλπ) και 
δυνατότητα ταυτόχρονης εμφάνισης έως και 4 εικόνων, από διαφορετικές πηγές 
μετάδοσης.  

▪ Συσκευή καταγραφής, αποθήκευσης και μετάδοσης εικόνας τεχνολογίας 4K (ανάλυσης 
4096x2160), ελαφριά (≤3 kg), χειριζόμενη και ελεγχόμενη μέσω οθόνης αφής, με 
ενσωματωμένη μνήμη ≥1ΤΒ, δυνατότητα αποθήκευσης εικόνων σε αρχεία τύπου H.264, 
mp4, JPEG, PNG, και μεταφοράς εικόνων -μέσω του δικτύου του Νοσοκομείου- σε 
οθόνη.  

▪ Ασύρματη κάμερα τεχνολογίας 4Κ, η οποία να μπορεί να τοποθετηθεί χωρίς τη χρήση 
εργαλείων σε οποιοδήποτε κεφαλή των προσφερόμενων προβολέων, να δέχεται εντολές 
μέσω ασύρματου χειριστηρίου, να έχει ανάλυση τουλάχιστον 3840x2160, να λειτουργεί 
με ελάχιστο φωτισμό 1,4lx, να έχει οπτική μεγέθυνση (zoom) τουλάχιστον 20x και 
ψηφιακή μεγέθυνση (zoom) τουλάχιστον 12x. Επίσης να διαθέτει επιλογή αυτόματης ή 
χειροκίνητης εστίασης και επιλογή αυτόματης ή χειροκίνητης ρύθμισης φωτεινότητας. 
Να μπορεί να πραγματοποιείται περιστροφή της εικόνας είτε από το χειριστήριο, είτε 
από την αποστερούμενη χειρολαβή της κάμερας. Nα είναι χαμηλής κατανάλωσης 
(≤10W). 
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TMHMA #4. ΣΥΣΤΗΜΑ INVERTERS ΑΝΤΛΙΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ INVERTERS ΑΝΤΛΙΩΝ 

Η ισχύς του συστήματος αντλιών inverter πρέπει να είναι ανάλογη της ισχύος των αντλιών με το 
οποίο το κάθε σύστημα inverter θα συνδεθεί με αντλία. Η ισχύς των αντλιών είναι η ακόλουθες: 

Αντλίες Condenser, ισχύος 35 kW/each τεμ. 2 (δύο) 

Αντλίες Chilled, ισχύος 90 kW/each τεμ.  2 (δύο) 

Αντλίες Cooling Towers, ισχύος 12 kW/each τεμ.  2 (δύο) 

Αντλίες Cold Water, ισχύος 16 kW/each τεμ. 3 (τρείς) 
 
Τα inverters των αντλιών θα είναι βαρέως τύπου και θα συνδεθούν στο δίκτυο 3 φάσεων.  

Το κάθε inverter θα πρέπει να έχει : 

- φίλτρο EMC, ενσωματωμένο με 150m max καλώδιο κινητήρα (κατά το πρότυπο EN/IEC 61800-3 
κατηγορία C3)  

- βαθμό προστασίας IP21 (κατά το πρότυπο IEC 61800-5-1) ή ανώτερο 

- συχνότητα ενεργοποίησης 2...12 kHz, ρυθμιζόμενη 4...12 kHz με λειτουργία ασφαλείας STO (safe 
torque off), SIL 3  

- λογική ψηφιακής εισόδου με ≥16 ρυθμίσεις ταχύτητας  

- πρωτόκολλα θύρας επικοινωνίας: Ethernet, Modbus serial, Modbus TCP 

- permissible temporary current boost: 1.5 x In κατά τη διάρκεια 60s 

- αριθμός εξόδων ρελέ: 3  

- τύπος ρελέ εξόδου: - Προγρ. λογικό ρελέ R1: ρελέ σφάλματος NO/NC ηλεκτρ. αντοχής 100.000 cycles 
  - Προγρ. λογικό ρελέ R2: ρελέ ακολουθίας NO ηλεκτρ. αντοχής 100.000 cycles 
  - Προγρ. λογικό ρελέ R3: ρελέ ακολουθίας NO ηλεκτρ. αντοχής 100.000 cycles 

Τα inverters των αντλιών θα πρέπει: 

- να αντέχουν (α) σε χημική ρύπανση κατηγορία 3C3 και (β) σε ρύπανση σκόνης κατηγορία 3S3 (κατά 
το πρότυπο EN/IEC 60721-3-3) 

- να πληρούν τις απαιτήσεις των προτύπων: UL 508C, EN/IEC 61800-3, Περιβάλλον 1 κατηγορία C2 
EN/IEC 61800-3, Περιβάλλον 2 κατηγορία C3 EN/IEC 61800-3, EN/IEC 61800-5-1, IEC 61000-3-12, 
IEC 60721-3, IEC 61508, IEC 13849-1, 

- να διαθέτουν πιστοποιήσεις προϊόντος UL, REACh, ATEX zone 2/22, ATEX INERIS, CSA, TÜV, DNV-GL 

- να φέρουν σήμανση CE. 

Τα inverters θα πρέπει : 
- να περιλαμβάνουν πίνακες αυτοματισμού προδιαγραφής IP55, με υλικά συμβατά με τους 

υπάρχοντες πίνακες αυτοματισμού MCC του ΩΚΚ  
- να εγκατασταθούν στο χώρο του ΩΚΚ,  
- να προγραμματισθούν και να ενσωματωθούν στο ενεργειακό λογισμικό PME. 

Ενδεικτικός τύπος Inverter (βαρέως τύπου): Schneider Electric, ATV630C11N4 ή ισοδύναμο. 
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TMHMA #5. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΙΚΟΙ ΚΛΙΒΑΝΟΙ ΑΤΜΟΥ & ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ  

1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΙΚΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΑΤΜΟΥ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ 
ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ 

Αποστειρωτικός κλίβανος ατμού, τροφοδοτούμενος από κεντρικό δίκτυο ατμού και, εναλλακτικά, 
από ενσωματωμένη ηλεκτρική ατμογεννήτρια, σύγχρονης τεχνολογίας, ελεγχόμενος από 
μικροεπεξεργαστή, οριζόντιας φόρτωσης, με δύο (2) πόρτες αυτόματης λειτουργίας (φόρτωσης & 
εκφόρτωσης), κατάλληλος για υγρή αποστείρωση (α) χειρουργικών εργαλείων και ιματισμού σε 
θερμοκρασία 134°C, καθώς και (β) θερμοευαίσθητων υλικών σε θερμοκρασία 121°C, και  ο 
οποίος: 

1. Να συμμορφώνεται, κατ’ ελάχιστο, στις απαιτήσεις : 
- του προτύπου ΕΝ 285:2015 [Sterilization-Steam sterilizers-Large sterilizers], σχετικά με τους 

αποστειρωτικούς κλιβάνους ατμού, 
- του Κανονισμού (EU) 2017/745 [Medical Device Regulations], για τα ιατροτεχνολογικά 

προϊόντα, 
- της Οδηγίας 2014/68/EU [Pressure Equipment Directive (PED)], για τον εξοπλισμό υπό πίεση,  
- του προτύπου IEC 61010-2-040:2020 [Safety requirements for electrical equipment for 

measurement, control, and laboratory], σχετικά με τις απαιτήσεις ασφάλειας για 
αποστειρωτικούς κλιβάνους & πλυντήρια-απολυμαντές. 

2. Να στηρίζεται σε σκελετό από ανοξείδωτο χάλυβα.  

3. Να είναι εξωτερικών διαστάσεων, περίπου 90x200x160cm (ΠxΥxΒ), ούτως ώστε να είναι 
εφικτή η εγκατάστασή του στη μεταλλική κατασκευή η οποία περιβάλλει τον χώρος 
εγκατάστασης των κλιβάνων στην Κεντρική Αποστείρωση του ΩΚΚ.  

4. Να διαθέτει αποστειρωτικό θάλαμο τετραγωνικής -περίπου- διατομής, διπλού τοιχώματος, με 
θερμομονωμένο χιτώνιο (jacket) πίεσης, από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής αντοχής και 
ποιότητας, χωρητικότητας περίπου 600lt και ωφέλιμης χωρητικότητας οκτώ (8) 
αποστειρωτικών μονάδων (STU), με εσωτερικές διαστάσεις -περίπου- 65x65x130cm (ΠxΥxΒ). 

5. Να διαθέτει, περιμετρικά της ακμής του θαλάμου και στις δύο του πλευρές, λάστιχο 
στεγανοποίησης η προώθηση του οποίου να πραγματοποιείται, κατά προτίμηση, με 
πεπιεσμένο αέρα προκειμένου να εξασφαλίζεται μεγαλύτερη διάρκεια της ζωής του 
συστήματος. 

6. Να διαθέτει δύο (2) κατακόρυφα ολισθαίνουσες, αυτόματες θύρες, κατασκευασμένες από 
ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής ποιότητας και αντοχής, με σύστημα ασφαλείας το οποίο δεν 
επιτρέπει το άνοιγμα των θυρών εάν υπάρχει ακόμα θετική πίεση εντός του θαλάμου καθώς 
και σύστημα ασφάλειας το οποίο να ακινητοποιεί τις θύρες αν παρεμβληθεί οτιδήποτε κατά 
το κλείσιμο τους. Η κίνηση των θυρών να πραγματοποιείται, κατά προτίμηση, μέσω 
πνευματικού μηχανισμού, ούτως ώστε να αποφεύγονται μηχανικές τριβές. 

7. Να λειτουργεί με παροχή ατμού από το δίκτυο του Νοσοκομείου και να διαθέτει δυνατότητα 
εναλλακτικής λειτουργίας με, πλήρως ενσωματωμένη στον σκελετό του κλιβάνου, ηλεκτρική 
ατμογεννήτρια η οποία να είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα και να λειτουργεί 
με απιονισμένο νερό τροφοδοτούμενη από ηλεκτρική αντλία πλήρωσης του κλιβάνου. Η 
στάθμη του νερού στην ατμογεννήτρια να επισημαίνεται οπτικά και να διαθέτει αυτόματη 
διάταξη ελέγχου της στάθμης του νερού. 

8. Να διαθέτει προεγκατεστημένα/πιστοποιημένα προγράμματα ελέγχου δοκιμής του κλιβάνου 
(π.χ. Bowie Dick Test, Vacuum Test, κλπ). 

9. Να διαθέτει προεγκατεστημένα/πιστοποιημένα προγράμματα αποστείρωσης υλικών 
(συσκευασμένων εργαλείων & ιματισμού στους 134οC, θερμοευαίσθητων υλικών στους 121οC, 
ταχείας αποστείρωσης μη συσκευασμένων εργαλείων στους 134oC, κλπ), τα οποία να 
εκτελούνται αυτόματα και να ελέγχονται μέσω ενσωματωμένου μικροεπεξεργαστή. Να 
παρέχεται, με χρήση προσωπικού κωδικού πρόσβασης, η δυνατότητα τροποποίησης και 
προσαρμογής των παραμέτρων τους καθώς και η προσθήκη νέων προγραμμάτων.  
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10. Να διαθέτει μεγάλη, έγχρωμη οθόνη αφής για τον εύκολο χειρισμό και την ανάγνωση 
πληροφοριών σχετικά με τις παραμέτρους του προγράμματος αποστείρωσης, τις συνθήκες 
λειτουργίας του κλιβάνου καθώς και μηνύματα κατάστασης και βλαβών του κλιβάνου.  

11. Να διαθέτει ενσωματωμένο εκτυπωτή για τεκμηρίωση αρχειοθέτηση των παραμέτρων και των 
μηνυμάτων κάθε προγράμματος.  

12. Να διαθέτει εσωτερική μνήμη αποθήκευσης των δεδομένων για τους κύκλους αποστείρωσης 
οι οποίοι έχουν εκτελεσθεί.  

13. Να διαθέτει ενσωματωμένο καταγραφικό, το οποίο να καταγράφει την θερμοκρασία και την 
πίεση του θαλάμου, ως συνάρτηση του χρόνου, την ημερομηνία και την ώρα έναρξης του 
προγράμματος καθώς και τυχόν δυσλειτουργίες κατά τη διάρκεια ενός αποστειρωτικού 
κύκλου. 

14. Να διαθέτει : - σύστημα παραγωγής κενού με ηλεκτροκίνητη αντλία κενού,  
   - σύστημα εξοικονόμησης νερού για την αντλία κενού καθώς και  
   - σύστημα ψύξης της αποχέτευσης του κλιβάνου. 

15. Να συνοδεύεται από : - ένα (1) εξωτερικό τροχήλατο χειροκίνητης φόρτωσης 
- μία (1) πλατφόρμα φόρτωσης καλαθιών και containers (κατά 

προτίμηση), ώστε να φορτώνεται ο θάλαμος αποκλειστικά με τα 
υλικά προς αποστείρωση, χωρίς η πλατφόρμα να παραμένει στον 
θάλαμο και δεκαοκτώ (18) καλάθια ISO διαστάσεων 
600x400x200mm 

 ή εναλλακτικά,  
- μία (1) εσωτερική ραφιέρα φόρτωσης καλαθιών δύο επιπέδων και 

δεκαέξι (16) καλάθια STU διαστάσεων 600x300x300mm. 

16. Να συνοδεύεται από σύστημα ιχνηλασιμότητας και διαχείρισης των διεργασιών της Κεντρικής 
Αποστείρωσης του ΩΚΚ, στο οποίο θα συνδεθούν οι υπό προμήθεια κλίβανοι ατμού και τα 
πλυντήρια-απολυμαντές χειρουργικών εργαλείων και το οποίο να περιλαμβάνει, κατ’ 
ελάχιστον : 
(α) πλήρες client/server λογισμικό πακέτο ιχνηλασιμότητας και διαχείρισης των διαδικασιών 

επεξεργασίας της Κεντρικής Αποστείρωσης, με δυνατότητα ταυτόχρονης χρήσης έως και 
πέντε (5) χρήστες  

(β) κατάλληλος server με τα χαρακτηριστικά του να αναφέρονται λεπτομερώς, προς 
αξιολόγηση και 

(γ) περιφερειακό εξοπλισμό, όπως σαρωτές barcodes (ενσύρματους και ασύρματους), 
εκτυπωτές ετικεττών barcodes και κοινούς laser εκτυπωτές, ικανό για την υλοποίηση του 
συστήματος, 

και το οποίο, να παρέχει τη δυνατότητα : 
- αυτόματης καταγραφής και διαχείρισης όλων των διαδικασιών πλύσης, απολύμανσης και 

αποστείρωσης των sets χειρουργικών εργαλείων, σκευών και υλικών που διακινούνται από 
την Κεντρική Αποστείρωση του ΩΚΚ, 

- εύκολης και ταχείας διαχείρισης προϊόντων και υλικών με τη χρήση σαρωτών barcodes, 
- ιχνηλασιμότητας όχι μόνο των αποστειρωθέντων προϊόντων, αλλά και των διαδικασιών, των 

χειριστών, καθώς και των αναλωσίμων υλικών που χρησιμοποιούνται, 
- παραγωγής, εκτύπωσης και αποθήκευσης αναφορών σχετικά με τη χρήση (πλύσεις-

απολυμάνσεις και αποστειρώσεις) και με τη λειτουργία (βλάβες, συντηρήσεις, κλπ) των 
πλυντηρίων-απολυμαντών χειρουργικών εργαλείων και των αποστειρωτικών κλιβάνων. 

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΙΚΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΑΤΜΟΥ 

Αποστειρωτικός κλίβανος ατμού, τροφοδοτούμενος από κεντρικό δίκτυο ατμού, σύγχρονης 

τεχνολογίας, ελεγχόμενος από μικροεπεξεργαστή, οριζόντιας φόρτωσης, με δύο (2) πόρτες 

αυτόματης λειτουργίας (φόρτωσης & εκφόρτωσης), κατάλληλος για υγρή αποστείρωση (α) 

χειρουργικών εργαλείων και ιματισμού σε θερμοκρασία 134°C, καθώς και (β) 

θερμοευαίσθητων υλικών σε θερμοκρασία 121°C, και  ο οποίος: 
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1. Να συμμορφώνεται, κατ’ ελάχιστο, στις απαιτήσεις: 

- του προτύπου ΕΝ 285:2015 [Sterilization-Steam sterilizers-Large sterilizers], σχετικά με 
τους αποστειρωτικούς κλιβάνους ατμού, 

- του Κανονισμού (EU) 2017/745 [Medical Device Regulations], για τα ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα, 

- της Οδηγίας 2014/68/EU [Pressure Equipment Directive (PED)], για τον εξοπλισμό υπό 
πίεση,  

- του προτύπου IEC 61010-2-040:2020 [Safety requirements for electrical equipment for 
measurement, control, and laboratory], σχετικά με τις απαιτήσεις ασφάλειας για 
αποστειρωτικούς κλιβάνους & πλυντήρια-απολυμαντές. 

2. Να στηρίζεται σε σκελετό από ανοξείδωτο χάλυβα.  

3. Να είναι εξωτερικών διαστάσεων, περίπου 90x200x160 cm (ΠxΥxΒ), ούτως ώστε να είναι 
εφικτή η εγκατάστασή του στη μεταλλική κατασκευή η οποία περιβάλλει τον χώρος 
εγκατάστασης των κλιβάνων στην Κεντρική Αποστείρωση του ΩΚΚ.  

4. Να διαθέτει αποστειρωτικό θάλαμο τετραγωνικής –περίπου- διατομής, διπλού 
τοιχώματος, με θερμομονωμένο χιτώνιο (jacket) πίεσης, από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής 
αντοχής και ποιότητας, χωρητικότητας περίπου 600lt και ωφέλιμης χωρητικότητας οκτώ 
(8) αποστειρωτικών μονάδων (STU), με εσωτερικές διαστάσεις -περίπου- 65x65x130cm 
(ΠxΥxΒ). 

5. Να διαθέτει, περιμετρικά της ακμής του θαλάμου και στις δύο του πλευρές, λάστιχο 
στεγανοποίησης η προώθηση του οποίου να πραγματοποιείται, κατά προτίμηση, με 
πεπιεσμένο αέρα προκειμένου να εξασφαλίζεται μεγαλύτερη διάρκεια της ζωής του 
συστήματος. 

6. Να διαθέτει δύο (2) κατακόρυφα ολισθαίνουσες, αυτόματες θύρες, κατασκευασμένες από 
ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής ποιότητας και αντοχής, με σύστημα ασφαλείας το οποίο δεν 
επιτρέπει το άνοιγμα των θυρών εάν υπάρχει ακόμα θετική πίεση εντός του θαλάμου 
καθώς και σύστημα ασφάλειας το οποίο να ακινητοποιεί τις θύρες αν παρεμβληθεί 
οτιδήποτε κατά το κλείσιμο τους. Η κίνηση των θυρών να πραγματοποιείται, κατά 
προτίμηση, μέσω πνευματικού μηχανισμού, ούτως ώστε να αποφεύγονται μηχανικές 
τριβές. 

7. Να λειτουργεί με παροχή ατμού από το δίκτυο του Νοσοκομείου.  

8. Να διαθέτει προεγκατεστημένα/πιστοποιημένα προγράμματα ελέγχου δοκιμής του 
κλιβάνου (π.χ. Bowie Dick Test, Vacuum Test, κλπ). 

9. Να διαθέτει προεγκατεστημένα/πιστοποιημένα προγράμματα αποστείρωσης υλικών 
(συσκευασμένων εργαλείων & ιματισμού στους 134οC, θερμοευαίσθητων υλικών στους 
121οC, ταχείας αποστείρωσης μη συσκευασμένων εργαλείων στους 134oC, κλπ), τα οποία 
να εκτελούνται αυτόματα και να ελέγχονται μέσω ενσωματωμένου μικροεπεξεργαστή. Να 
παρέχεται, με χρήση προσωπικού κωδικού πρόσβασης, η δυνατότητα τροποποίησης και 
προσαρμογής των παραμέτρων τους καθώς και η προσθήκη νέων προγραμμάτων.  

10. Να διαθέτει μεγάλη, έγχρωμη οθόνη αφής για τον εύκολο χειρισμό και την ανάγνωση 
πληροφοριών σχετικά με τις παραμέτρους του προγράμματος αποστείρωσης, τις συνθήκες 
λειτουργίας του κλιβάνου καθώς και μηνύματα κατάστασης και βλαβών του κλιβάνου.  

11. Να διαθέτει ενσωματωμένο εκτυπωτή για τεκμηρίωση αρχειοθέτηση των παραμέτρων και 
των μηνυμάτων κάθε προγράμματος.  

12. Να διαθέτει εσωτερική μνήμη αποθήκευσης των δεδομένων για τους κύκλους 
αποστείρωσης οι οποίοι έχουν εκτελεσθεί.  

13. Να διαθέτει ενσωματωμένο καταγραφικό, το οποίο να καταγράφει την θερμοκρασία και 
την πίεση του θαλάμου, ως συνάρτηση του χρόνου, την ημερομηνία και την ώρα έναρξης 
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του προγράμματος καθώς και τυχόν δυσλειτουργίες κατά τη διάρκεια ενός 
αποστειρωτικού κύκλου. 

14. Να διαθέτει : - σύστημα παραγωγής κενού με ηλεκτροκίνητη αντλία κενού,  
  - σύστημα εξοικονόμησης νερού για την αντλία κενού καθώς και  
  - σύστημα ψύξης της αποχέτευσης του κλιβάνου. 

15. Να συνοδεύεται από : - ένα (1) εξωτερικό τροχήλατο χειροκίνητης φόρτωσης 
  - μία (1) πλατφόρμα φόρτωσης καλαθιών και containers (κατά 

προτίμηση), ώστε να φορτώνεται ο θάλαμος αποκλειστικά με τα 
υλικά προς αποστείρωση, χωρίς η πλατφόρμα να παραμένει στον 
θάλαμο και δεκαοκτώ (18) καλάθια ISO διαστάσεων 
600x400x200mm 

      ή εναλλακτικά,  
  - μία (1) εσωτερική ραφιέρα φόρτωσης καλαθιών δύο επιπέδων 

και δεκαέξι (16) καλάθια STU διαστάσεων 600x300x300mm. 
16. Να έχει τη δυνατότητα ένταξης στο σύστημα ιχνηλασιμότητας και διαχείρισης των 

διεργασιών της Κεντρικής Αποστείρωσης του ΩΚΚ το οποίο προδιαγράφεται με τον 
αποστειρωτικό κλίβανο ατμού με ενσωματωμένη ατμογεννήτρια (προδιαγραφή 16). 

3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 

Πλυντήριο-Απολυμαντής Χειρουργικών Εργαλείων, μιάς θύρας, σύγχρονης τεχνολογίας, 
ελεγχόμενο από μικροεπεξεργαστή, οριζόντιας φόρτωσης, κατάλληλο για πλύση, 
απολύμανση και στέγνωμα χειρουργικών εργαλείων και το οποίο : 

1. Να είναι κατασκευασμένο εξωτερικά από ανοξείδωτο χάλυβα, ανθεκτικό σε υψηλές 
θερμοκρασίες, όξινα και αλκαλικά χημικά.  

2. Να συμμορφώνεται στις απαιτήσεις των προτύπων: 

- το πρότυπο ISO 15883-1:2006 [Washer-Disinfectors] 

- τον Κανονισμό (EU) 2017/745 [Medical Device Regulations] για τα ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα 

- το πρότυπο IEC 61010-2-040:2020 [Safety requirements for electrical equipment for 
measurement, control, and laboratory] με τις απαιτήσεις ασφάλειας για 
αποστειρωτικούς κλιβάνους & πλυντήρια-απολυμαντές. 

3. Να συνοδεύεται απαραίτητα από κατάλληλο φορέα φόρτωσης χειρουργικών εργαλείων, 
χωρητικότητας οκτώ (8) τουλάχιστον μεγάλων δίσκων διαστάσεων 45x34x7cm (ΠxΒxΥ), ως 
εκείνων τους οποίους χρησιμοποιεί η Κεντρική Αποστείρωση του ΩΚΚ. Ο φορέας 
φόρτωσης θα πρέπει να είναι συμβατός με τα υπάρχοντα τροχήλατα φόρτωσης 
πλυντηρίων-απολυμαντών χειρουργικών εργαλείων του Κέντρου.  

4. Να είναι εξωτερικών διαστάσεων, περίπου, 100x100x190cm (ΠxΒxΥ) και ωφέλιμης 
χωρητικότητας περίπου 300 lt (εσωτερικών διαστάσεων 65x70x65cm (ΠxΒxΥ), περίπου). 

5. Να αναφερθούν αναλυτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά των παροχών για την πλήρη 
λειτουργία του.  

6. Να διαθέτει μία (1) θύρα (φόρτωσης/εκφόρτωσης), αυτόματης λειτουργίας, καθέτως 
ανοιγόμενη με ηλεκτρική κίνηση και παράθυρο για την παρακολούθηση της διαδικασίας 
πλύσης.  

7. Να διαθέτει προεγκατεστημένα/προρυθμισμένα προγράμματα πλύσεων-απολυμάνσεων, 
κατάλληλα για χειρουργικά εργαλεία και θερμοευαίσθητα υλικά. Να παρέχεται, με χρήση 
προσωπικού κωδικού πρόσβασης, η δυνατότητα τροποποίησης και προσαρμογής των 
παραμέτρων τους καθώς και η προσθήκη νέων προγραμμάτων.  

8. Οι διαδικασίες πλύσης, απολύμανσης και στεγνώματος να εκτελούνται αυτόματα και να 
ελέγχονται μέσω ενσωματωμένου μικροεπεξεργαστή.  

9. Να διαθέτει μεγάλη, έγχρωμη οθόνη αφής για τον εύκολο χειρισμό και την ανάγνωση 
μηνυμάτων κατάστασης και βλαβών του πλυντηρίου-απολυμαντή.  
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10. Να διαθέτει ενσωματωμένο εκτυπωτή για τεκμηρίωση αρχειοθέτηση των παραμέτρων και 
των μηνυμάτων κάθε προγράμματος. 

11. Να φέρει αντλία κυκλοφορίας νερού ικανής δυναμικότητας (περίπου 600 l/min) καθώς και 
σύστημα στεγνώματος των υλικών, με φίλτρα τουλάχιστον HEPA 13, ρυθμιζόμενο χρόνο 
και θερμοκρασία.  

12. Να διαθέτει τρεις (3) αυτόματες δοσομετρικές αντλίες για τα απολυμαντικά υγρά. Κάθε 
δοσομετρική αντλία να είναι εξοπλισμένη με ελεγκτή στάθμης του δοχείου. Να παρέχεται 
η δυνατότητα να εξοπλιστεί με επιπλέον δοσομετρική αντλία για επιπλέον παροχή 
απολυμαντικού υγρού.  

13. Να διαθέτει, κατά προτίμηση, ενσωματωμένο συμπυκνωτή υδρατμών για την 
ελαχιστοποίηση της παρουσίας ατμού στο χώρο πλύσης . 

14. Να διαθέτει, στη βάση του, επαρκή χώρο για την αποθήκευση τουλάχιστον δύο (2) 
δοχείων απολυμαντικών. 

15. Να έχει τη δυνατότητα ένταξης στο σύστημα ιχνηλασιμότητας και διαχείρισης των 
διεργασιών της Κεντρικής Αποστείρωσης του ΩΚΚ, το οποίο προδιαγράφεται ανωτέρω με 
τον αποστειρωτικό κλίβανο ατμού με ενσωματωμένη ατμογεννήτρια (προδιαγραφή 16). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ – Φύλλα Συμμόρφωσης Τεχνικών Προδιαγραφών 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ - TMHMA #1. ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ & ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED 

 

A/A 
Τύπος 

(Μοντέλο) 
Περιγραφή 

Ισχύς Φωτιστικού 

(λαμπτήρες x ισχύς) 

Διαστάσεις 
(ΠxΜ) σε cm 

Βαθμός   
Στεγ/τας 

LLMF (%) 
Φωτιστική 
Απόδοση 
(lm/W) 

Πιστοποίηση 
ENEC 

Χρόνος 
Ζωής 
(hr) 

Εγγύηση ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
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ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ - TMHMA #2. ΠΥΡΓΟΙ ΨΥΞΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
   

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Οι τέσσερεις (4) υπό προμήθεια πύργοι ψύξης θα εγκατασταθούν στο δώμα του κτιρίου του ΩΚΚ στις θέσεις των 
υφισταμένων πύργων ψύξεως με διαστάσεις αντίστοιχες των υπαρχόντων, λόγω περιορισμένου χώρου. Οι πύργοι θα 
συνδεθούν με το υπάρχον δίκτυο. 

  

2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Απαιτούμενη χωρητικότητα  (100% RPM) : 886 kW-928 kW 
Απαιτούμενη ροή υγρού (100% RPM) : 36,5 l/s 
Τύπος υγρού   : νερό  
Θερμοκρασία εισόδου υγρού : 32,4°C 
Θερμοκρασία εξόδου υγρού : 26,6°C 
Θερμοκρασία εισόδου υγρού βολβού : 22,0°C 
Θερμοκρασία εισόδου ξηρού βολβού : 30,8°C       
Μέγιστη ισχύς μοτέρ ανεμιστήρα : 18,5 kW 
Μέγιστη πτώση πίεσης : 30 kPa 
Μέγιστο SPL 15m : 53 dB 
Ροή αέρα : 28 m3/s 

  

3. ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 

3.1 Υλικό πλήρωσης 
Το υλικό πλήρωσης πρέπει να είναι αυτοσβενόμενο πλαστικό και να είναι ανθεκτικό σε σήψη, αποσύνθεση και 
βιολογική προσβολή. Η υγρή επιφάνεια του καταστρώματος θα κατασκευάζεται και θα δοκιμάζεται από τον 
κατασκευαστή του πύργου ψύξης για να εξασφαλίζεται η ευθύνη της μοναδικής πηγής και ο έλεγχος του τελικού 
προϊόντος. 

3.2. Συστοιχίες υλικού πλήρωσης 
Τα φύλλα του υλικού πλήρωσης θα ομαδοποιούνται σε εύκολα διαχειριζόμενα εξαρτήματα για τη διευκόλυνση της 
αφαίρεσης για καθαρισμό ή αντικατάσταση. 

  

4. ΚΙΝΗΣΗ ΑΕΡΑ 

4.1 Ανεμιστήρας(ες) 
Οι ανεμιστήρες θα είναι βαρέως τύπου, κυρτοί προς τα εμπρός, με φυγοκεντρική ροή και να ακολουθούν σχεδίαση 
χαμηλού θορύβου. Οι ανεμιστήρες θα κατασκευάζονται από γαλβανισμένο χάλυβα τοιχώματος μεγάλου πάχους με 
εμβάπτιση εν θερμώ και θα προετοιμάζονται ξεχωριστά ακολουθώντας μια διαδικασία καθαρισμού τεσσάρων βημάτων 
(καθαρισμός, προεπεξεργασία, έκπλυση και στέγνωμα), με ηλεκτροστατικά ψεκασμένο, υβριδικό πολυμερές που 
δημιουργείται με τη μέθοδο εναπόθεσης με σύντηξη, το οποίο τελικά διέρχεται από ένα στάδιο θερμικά 
ενεργοποιημένης σκλήρυνσης. 
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4.2 Περίβλημα(τα) ανεμιστήρα 
Το περίβλημα του ανεμιστήρα πρέπει να έχει δακτυλίους καμπυλωτής εισόδου για αποδοτική είσοδο αέρα. Ορθογώνια 
χοάνη αεραγωγού εκκένωσης θα διαστέλλεται σε λεκάνη κρύου νερού για αύξηση της αποδοτικότητας του ανεμιστήρα 
και προστασία από την εισχώρηση νερού στον ανεμιστήρα. 

4.3 Άξονας(ες) ανεμιστήρων 
Οι άξονες των ανεμιστήρων πρέπει να υποστηρίζονται από βαρέως τύπου ρουλεμάν με δυνατότητα αυτόματης 
ευθυγράμμισης και επαναλίπανσης, με περιβλήματα από χυτοσίδηρο, σχεδιασμένα για θεωρητική διάρκεια ζωής 
80.000 ωρών. Οι ανεμιστήρες πρέπει να κινούνται με ιμάντα και να έχουν σχεδιαστεί ειδικά για λειτουργία ψύξης με 
εξάτμιση. 

Εκτεταμένες γραμμές λίπανσης πρέπει να εγκαθίσταται στα έδρανα των αξόνων των ανεμιστήρων, ώστε να επιτρέπεται 
η επαναλίπανση των εδράνων, χωρίς πρόσθετα μέσα πρόσβασης. 

4.4 Μοτέρ ανεμιστήρα 
Το μοτέρ του ανεμιστήρα θα είναι μια αερόψυκτη μηχανή κλειστού τύπου με ανεμιστήρα (TEFC), θα επιλέγεται ειδικά 
για στατική πίεση 30,0 kPa, και θα σχεδιάζεται ειδικά για εξάτμιση ψύξης σε τριφασικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 400 
V/50 Hz. 

4.5 Μηχανικός εξοπλισμός 
Το σύνολο του μηχανικού εξοπλισμού πρέπει να είναι εργοστασιακά εγκατεστημένος. 

5.  ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΝΕΡΟΥ 

5.1 Σύστημα κατανομής νερού 
Το νερό κατανέμεται ομοιόμορφα πάνω από την υγρή επιφάνεια του καταστρώματος μέσω ενός συστήματος 
κατανομής νερού που αποτελείται από μια οριζόντιο συλλέκτη και πλαστικούς αγωγούς ψεκασμού, με πλαστικά μη 
εμφράξιμα ακροφύσια κατανομής με μεγάλα στόμια. Οι αγωγοί και τα ακροφύσια ψεκασμού πρέπει να συγκρατούνται 
με ελαστικές ροδέλες στεγανοποίησης, επιτρέποντας τη γρήγορη αφαίρεση μεμονωμένων ακροφυσίων ή ολόκληρων 
αγωγών για καθαρισμό ή έκπλυση. 

5.2 Λεκάνη κρύου νερού 

5.2.1 Ηλεκτρική αναπλήρωση 
Μια ηλεκτρική βαλβίδα αναπλήρωσης μεγάλης διαμέτρου με αισθητήρα υψηλής/χαμηλής στάθμης σε 
ενσωματωμένο θάλαμο στήριξης πρέπει να τοποθετείται στη λεκάνη κρύου νερού. Η βαλβίδα πρέπει να 
τοποθετείται εκτός του ρεύματος ψυχρού αέρα, να είναι εύκολα προσβάσιμη για επιθεώρηση και να είναι ικανή 
να κλείσει υπό πίεση έως 10 bar. 

5.2.2 Πρόσβαση  
Θα παρέχονται κυκλικές θύρες πρόσβασης για εύκολη πρόσβαση στο συγκρότημα αναπλήρωσης νερού και στον 
διηθητήρα. 

5.2.3 Διηθητήρας 
Στη λεκάνη κρύου νερού θα τοποθετηθεί καθαριζόμενος διηθητήρας με αντιστροβιλιστικό κάλυμμα που θα 
εμποδίζει τη μεταφορά αέρα. Ο διηθητήρας θα κατασκευάζεται από γαλβανισμένο χάλυβα, ο οποίος θα 
προστατεύεται με ηλεκτροστατικά ψεκασμένο υβριδικό πολυμερές που δημιουργείται με τη μέθοδο εναπόθεσης 
με σύντηξη. Για την πρόληψη της ηλεκτρολυτικής ή γαλβανικής διάβρωσης, οι διηθητήρες από ανοξείδωτο 
χάλυβα θα επιτρέπονται μόνο σε περίπτωση που ολόκληρη η λεκάνη κρύου νερού κατασκευάζεται από 
ανοξείδωτο χάλυβα. 
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5.2.4 Σιφώνιο (προαιρετικό) 
Ένα σιφώνιο επαρκούς μεγέθους θα εγκατασταθεί στη λεκάνη κρύου νερού για τη διευκόλυνση του καθαρισμού. 

5.2.5 Θερμαντήρας 
Ένας θερμαντήρας ισχύος τουλάχιστον (lx) 6 kW θα τοποθετηθεί στη λεκάνη κρύου νερού. Θα διασφαλίζει ότι το 
νερό ψεκασμού της λεκάνης κρύου νερού δεν θα παγώνει όταν η μονάδα βρίσκεται σε κατάσταση αδράνειας. Ο 
θερμαντήρας πρέπει να διατηρεί το νερό της λεκάνης σε θερμοκρασία 4°C όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος 
είναι -18°C. 

5.3  Σταγονοσυλλέκτες 
Πλαστικοί σταγονοσυλλέκτες εύκολου χειρισμού με πιστοποίηση Eurovent θα τοποθετηθούν ανάμεσα σε όλα τα υγρά 
εξαρτήματα και τη μονάδας εκτόξευσης, ώστε να αποτρέπεται η απώλεια νερού ψεκασμού κατά την εκτόξευση του 
αέρα με τη μορφή σταγόνων νερού. Οι σταγονοσυλλέκτες θα συγκροτούνται σε ένθετες μονάδες που θα διασφαλίζουν 
τη στεγανότητα του συγκροτήματος και θα διευκολύνουν την ανύψωση και αφαίρεση για επιθεώρηση και επιδιόρθωση 
του συστήματος κατανομής νερού και της επιφάνειας μεταφοράς θερμότητας έξω από τη μονάδα. 

  

6.  ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ 
Παρεμβύσματα.  Πρέπει να παρέχονται παρεμβύσματα για τη διευκόλυνση όλων των συνδέσεων στις ακόλουθες θέσεις: 

είσοδος νερού, έξοδος νερού, αποστράγγιση, σύνθεση, υπερχείλιση. 
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ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ - TMHMA #3. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΙ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΟΡΟΦΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
   

Τέσσερεις (4) Προβολείς Οροφής Χειρουργείου με δορυφόρο, στιβαρής κατασκευής, σύγρονης τεχνολογίας, τύπου LED, εκ των 
οποίων τρείς (3) διπλοί και ένας (1) τριπλός, με τα κατωτέρω τεχνικά χαρακτηριστικά: 

  

1. Οι διπλοί χειρουργικοί προβολείς να αποτελούνται από έναν (1) κύριο προβολέα και έναν (1) δορυφόρο, διαφορετικούς μεταξύ 
τους και ο τριπλός από έναν (1) κύριο και δύο (2) δορυφόρους. 

  

2. Να είναι σκιαλυτικοί, τόσο ο κύριος όσο και ο δορυφόρος, ακόμα και αν παρεμβάλλεται εμπόδιο στην πορεία της φωτεινής 
δέσμης.  

  

3. Να διαθέτουν τόσο ο κύριος όσο και ο δορυφόρος, μονοχρωματικά, ενός και μόνο τύπου, λευκού χρώματος LED.   

4. Η φωτιστική ένταση (μετρούμενη κατά το πρότυπο EN 60601-2-41) να είναι 160.000 lx του κύριου προβολέας και 140.000 lx του 
δορυφόρου. Η φωτιστική ένταση (μετρούμενη κατά το πρότυπο EN 60601-2-41) να είναι 160.000 lx του κύριου προβολέας και 
140.000 lx του δορυφόρου. Η φωτιστική ισχύς και των δύο, να ρυθμίζεται από τουλάχιστον 30% έως 100% από ψηφιακό 
χειριστήριο επί του βραχίονα της κάθε κεφαλής του κάθε προβολέα  

  

5. Η θερμοκρασία χρώματος του φωτισμού να είναι σταθερή περίπου 4.500 Κ.   

6. Ο δείκτης χρωματικής απόδοσης (C.R.I.) Ra να είναι ≥96. Ο δείκτης χρωματικής απόδοσης του κόκκινου χρώματος R9 να είναι ≥96.    

7. Το βάθος φωτιζόμενου πεδίου (μετρούμενο κατά το πρότυπο EN 60601-2-41) να είναι ≥110cm, τόσο για τον κύριο προβολέα όσο 
και για τον δορυφόρο. 

  

8. Να διαθέτουν ρυθμιζόμενη διάμετρο φωτεινού πεδίου. Ο κύριος προβολέας από 18 έως τα 30cm και ο δορυφόρος προβολέας 
από 18 έως 28 cm. Η ρύθμιση να επιτυγχάνεται ηλεκτρονικά από το ψηφιακό χειριστήριο του βραχίονα της κάθε κεφαλής, αλλά 
και μέσω της αποστειρώσιμης χειρολαβής. 

  

9. Η  διάρκεια ζωής των LED, να είναι ≥60.000 ώρες.   

10. Η σκιαλυτικότητα τόσο του κύριου προβολέα όσο και του δορυφόρου, ακόμα και αν παρεμβάλλεται εμπόδιο στην πορεία της 
φωτεινής δέσμης και η εναπομένουσα φωτεινότητα της μέγιστης, σύμφωνα με το πρότυπο EN 60601-2-41, να είναι τουλάχιστον: 

  

 

Εναπομένουσα Φωτεινότητα Κύριος Προβολέας Δορυφόρος Προβολέας 

- με μία (1) μάσκα 81% 66% 

- με δύο (2) μάσκες 65% 60% 

- με ένα (1) σωλήνα 100% 100% 

- με ένα (1) σωλήνα & μία (1) μάσκα 80% 65% 

- με ένα (1) σωλήνα & δύο (2) μάσκες 64% 61% 
   

 

  

11. Να υπάρχει απαραιτήτως δυνατότητα προγραμματισμού, τουλάχιστον δύο λειτουργιών του προβολέα, οι οποίες να ελέγχονται 
μέσω της αποστειρωμένης χειρολαβής, προς διευκόλυνση του χειρουργού. 
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12. Να διαθέτουν τόσο ο κύριος προβολέας όσο και ο δορυφόρος, σύστημα χαμηλού περιβάλλοντος φωτισμού, κατάλληλο για 
ενδοσκοπικές επεμβάσεις. 

  

13. Η μετακίνηση των προβολέων να επιτυγχάνεται από κεντρική αποσπώμενη, αποστειρού-μενη χειρολαβή, αλλά και από 
περιφερειακές χειρολαβές επί της κεφαλής των προβολέων. 

  

14. Να φέρουν στην επιφάνεια εκπομπής υάλινο (όχι πλαστικό) προστατευτικό ασφαλείας, αντιχαρακτικό και φωτοανθεκτικό, για 
βέλτιστη διαπερατότητα του φωτός. 

  

15. Να διαθέτουν τόσο ο κύριος προβολέας όσο και ο δορυφόρος, ειδική αντιμικροβιακή επίστρωση, η οποία να μειώνει το 
μικροβιακό φορτίο (πχ. Escherichia coli και Staphylococcus aureus), κατά ≥99.999%, χωρίς τη χρήση τοξικών ή βλαβερών ουσιών. 

  

16. Τόσο ο κύριος προβολέας όσο και ο δορυφόρος να έχουν τέτοιο σχήμα, ώστε να διευκολύνεται η  νηματική  ροή του αέρα 
κλιματισμού των χειρουργικών αιθουσών. 

  

17. Το σύστημα ανάρτησης των κεφαλών να παρέχει μεγάλο εύρος κινήσεως. Ο ελατηριωτός βραχίονας από τον οποίο θα αναρτάται 
η κάθε κεφαλή, να δύναται να μετακινηθεί κατά τουλάχιστον +45ο/-75ο σε σχέση με το οριζόντιο επίπεδο. 

  

18. Όλες οι κεφαλές να μπορούν να δεχτούν μεταγενέστερη τοποθέτηση κάμερας καταγραφής τεχνολογίας 4K, στο κέντρο τους, στην 
θέση της αποστειρούμενης χειρολαβής. 

  

19. Να είναι χαμηλής κατανάλωσης ισχύος (≤110W συνολικά, προβολέα και δορυφόρου).   

20. Να διαθέτουν οπτικό σύστημα αυτοδιάγνωσης δυσλειτουργιών.   

21. Να πληρούν τις προδιαγραφές του προτύπου EN 60601-2-41.   

22. Να είναι συμβατοί με το υφιστάμενο σύστημα αδιαλείπτου λειτουργίας (UPS).   

23. Nα προσφερθεί, προς αξιολόγηση & επιλογή, ένα αυτόνομο τροχήλατο σύστημα απεικόνισης, καταγραφής και μεταφοράς της 
εικόνας, η οποία καταγράφεται μέσω της ασύρματης κάμερας του προβολέα. Το σύστημα να αποτελείται από: 

(α) Τροχήλατο μεταφοράς το οποίο να είναι ιατρικής χρήσης (medical grade) και να τροφοδοτείται από συσσωρευτές. Οι 
συσσωρευτές να είναι επαναφορτιζόμενοι και να φορτίζουν το πολύ σε 2,5 ώρες. Το τροχήλατο να διαθέτει ράφι και καλάθι 
τοποθέτησης εργαλείων-μικροσυσκευών.   

(β) Οθόνη 4K, διαστάσεων ≥30” στηριζόμενη επί του τροχήλατου, ανάλυσης 3840x2160, βάρους ≤12,5 kg, με θύρες εισόδου & 
εξόδου video (HDMI, DP, DVI, 3G-SDI κλπ) και δυνατότητα ταυτόχρονης εμφάνισης έως και 4 εικόνων, από διαφορετικές 
πηγές μετάδοσης.  

(γ) Συσκευή καταγραφής, αποθήκευσης και μετάδοσης εικόνας τεχνολογίας 4K (ανάλυσης 4096x2160), ελαφριά (≤3 kg), 
χειριζόμενη και ελεγχόμενη μέσω οθόνης αφής, με ενσωματωμένη μνήμη ≥1ΤΒ, δυνατότητα αποθήκευσης εικόνων σε 
αρχεία τύπου H.264, mp4, JPEG, PNG, και μεταφοράς εικόνων -μέσω του δικτύου του Νοσοκομείου- σε οθόνη.  

(δ) Ασύρματη κάμερα τεχνολογίας 4Κ, η οποία να μπορεί να τοποθετηθεί χωρίς τη χρήση εργαλείων σε οποιοδήποτε κεφαλή 
των προσφερόμενων προβολέων, να δέχεται εντολές μέσω ασύρματου χειριστηρίου, να έχει ανάλυση τουλάχιστον 
3840x2160, να λειτουργεί με ελάχιστο φωτισμό 1,4lx, να έχει οπτική μεγέθυνση (zoom) τουλάχιστον 20x και ψηφιακή 
μεγέθυνση (zoom) τουλάχιστον 12x. Επίσης να διαθέτει επιλογή αυτόματης ή χειροκίνητης εστίασης και επιλογή αυτόματης 
ή χειροκίνητης ρύθμισης φωτεινότητας. Να μπορεί να πραγματοποιείται περιστροφή της εικόνας είτε από το χειριστήριο, 
είτε από την αποστερούμενη χειρολαβή της κάμερας. Nα είναι χαμηλής κατανάλωσης (≤10W). 
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ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ - TMHMA #4. ΣΥΣΤΗΜΑ INVERTERS ΑΝΤΛΙΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
   

Η ισχύς του συστήματος αντλιών inverter πρέπει να είναι ανάλογη της ισχύος των αντλιών με το οποίο το κάθε σύστημα inverter θα 
συνδεθεί με αντλία. Η ισχύς των αντλιών είναι η ακόλουθες: 
Αντλίες Condenser, ισχύος 35 kW/each τεμ. 2 (δύο) 
Αντλίες Chilled, ισχύος 90 kW/each τεμ.  2 (δύο) 
Αντλίες Cooling Towers, ισχύος 12 kW/each τεμ.  2 (δύο) 
Αντλίες Cold Water, ισχύος 16 kW/each τεμ. 3 (τρείς) 

  

Τα inverters των αντλιών θα πρέπει είναι βαρέως τύπου και θα συνδεθούν στο δίκτυο 3 φάσεων.    

Το κάθε inverter θα πρέπει να έχει : 

- φίλτρο EMC, ενσωματωμένο με 150m max καλώδιο κινητήρα (κατά το πρότυπο EN/IEC 61800-3 κατηγορία C3)  

- βαθμό προστασίας IP21 (κατά το πρότυπο IEC 61800-5-1) ή ανώτερο 

- συχνότητα ενεργοποίησης 2...12 kHz, ρυθμιζόμενη 4...12 kHz με λειτουργία ασφαλείας STO (safe torque off), SIL 3  

- λογική ψηφιακής εισόδου με ≥16 ρυθμίσεις ταχύτητας  

- πρωτόκολλα θύρας επικοινωνίας: Ethernet, Modbus serial, Modbus TCP 

- permissible temporary current boost: 1.5 x In κατά τη διάρκεια 60s 
- αριθμός εξόδων ρελέ: 3 τύπος ρελέ εξόδου: - Προγραμ.  λογικό ρελέ R1: ρελέ σφάλματος NO/NC ηλεκτρ. αντοχής 100.000 cycles 
 - Προγραμ.  λογικό ρελέ R2: ρελέ ακολουθίας NO ηλεκτρ. αντοχής 100.000 cycles 
 - Προγραμ.  λογικό ρελέ R3: ρελέ ακολουθίας NO ηλεκτρ. αντοχής 100.000 cycles 

  

Τα inverters των αντλιών θα πρέπει: 

- να αντέχουν (α) σε χημική ρύπανση κατηγορία 3C3 και (β) σε ρύπανση σκόνης κατηγορία 3S3 (κατά το πρότυπο EN/IEC 60721-3-3) 

- να πληρούν τις απαιτήσεις των προτύπων: UL 508C, EN/IEC 61800-3, Περιβάλλον 1 κατηγορία C2 EN/IEC 61800-3, Περιβάλλον 2 
κατηγορία C3 EN/IEC 61800-3, EN/IEC 61800-5-1, IEC 61000-3-12, IEC 60721-3, IEC 61508, IEC 13849-1, 

- να διαθέτουν πιστοποιήσεις προϊόντος UL, REACh, ATEX zone 2/22, ATEX INERIS, CSA, TÜV, DNV-GL 

- να φέρουν σήμανση CE. 

  

Τα inverters θα πρέπει : 
- να περιλαμβάνουν πίνακες αυτοματισμού προδιαγραφής IP55, με υλικά συμβατά με τους υπάρχοντες πίνακες αυτοματισμού MCC 

του ΩΚΚ  
- να εγκατασταθούν στο χώρο του ΩΚΚ,  
- να προγραμματισθούν και να ενσωματωθούν στο ενεργειακό λογισμικό PME. 

  

Oι πίνακες αυτοματισμού inverter πρέπει να είναι προδιαγραφής IP 55 με υλικά συμβατά με τους υπάρχοντες πίνακες αυτοματισμού 
MCC του ΩΚΚ 

  

Ενδεικτικός τύπος Inverter (βαρέως τύπου): Schneider Electric, ATV630C11N4 ή ισοδύναμο   
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ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΤΜΗΜΑ #5.1. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΑΤΜΟΥ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ  

 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
   

Αποστειρωτικός κλίβανος ατμού, τροφοδοτούμενος από κεντρικό δίκτυο ατμού και, εναλλακτικά, από ενσωματωμένη ηλεκτρική 
ατμογεννήτρια, σύγχρονης τεχνολογίας, ελεγχόμενος από μικροεπεξεργαστή, οριζόντιας φόρτωσης, με δύο (2) πόρτες αυτόματης 
λειτουργίας (φόρτωσης & εκφόρτωσης), κατάλληλος για υγρή αποστείρωση (α) χειρουργικών εργαλείων και ιματισμού σε 
θερμοκρασία 134°C, καθώς και (β) θερμοευαίσθητων υλικών σε θερμοκρασία 121°C, και  ο οποίος: 

  

1. Να συμμορφώνεται, κατ’ ελάχιστο, στις απαιτήσεις : 
- του προτύπου ΕΝ 285:2015 [Sterilization-Steam sterilizers-Large sterilizers], σχετικά με τους αποστειρωτικούς κλιβάνους ατμού, 
- του Κανονισμού (EU) 2017/745 [Medical Device Regulations], για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, 
- της Οδηγίας 2014/68/EU [Pressure Equipment Directive (PED)], για τον εξοπλισμό υπό πίεση,  
- του προτύπου IEC 61010-2-040:2020 [Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory], 

σχετικά με τις απαιτήσεις ασφάλειας για αποστειρωτικούς κλιβάνους & πλυντήρια-απολυμαντές. 

  

2. Να στηρίζεται σε σκελετό από ανοξείδωτο χάλυβα.    

3. Να είναι εξωτερικών διαστάσεων, περίπου 90x200x160cm (ΠxΥxΒ), ούτως ώστε να είναι εφικτή η εγκατάστασή του στη μεταλλική 
κατασκευή η οποία περιβάλλει τον χώρος εγκατάστασης των κλιβάνων στην Κεντρική Αποστείρωση του ΩΚΚ. 

  

4. Να διαθέτει αποστειρωτικό θάλαμο τετραγωνικής -περίπου- διατομής, διπλού τοιχώματος, με θερμομονωμένο χιτώνιο (jacket) 
πίεσης, από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής αντοχής και ποιότητας, χωρητικότητας περίπου 600lt και ωφέλιμης χωρητικότητας οκτώ 
(8) αποστειρωτικών μονάδων (STU), με εσωτερικές διαστάσεις -περίπου- 65x65x130cm (ΠxΥxΒ). 

  

5. Να διαθέτει, περιμετρικά της ακμής του θαλάμου και στις δύο του πλευρές, λάστιχο στεγανοποίησης η προώθηση του οποίου να 
πραγματοποιείται, κατά προτίμηση, με πεπιεσμένο αέρα προκειμένου να εξασφαλίζεται μεγαλύτερη διάρκεια της ζωής του 
συστήματος. 

  

6. Να διαθέτει δύο (2) κατακόρυφα ολισθαίνουσες, αυτόματες θύρες, κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής ποιότητας 
και αντοχής, με σύστημα ασφαλείας το οποίο δεν επιτρέπει το άνοιγμα των θυρών εάν υπάρχει ακόμα θετική πίεση εντός του 
θαλάμου καθώς και σύστημα ασφάλειας το οποίο να ακινητοποιεί τις θύρες αν παρεμβληθεί οτιδήποτε κατά το κλείσιμο τους. Η 
κίνηση των θυρών να πραγματοποιείται, κατά προτίμηση, μέσω πνευματικού μηχανισμού, ούτως ώστε να αποφεύγονται 
μηχανικές τριβές. 

  

7. Να λειτουργεί με παροχή ατμού από το δίκτυο του Νοσοκομείου και να διαθέτει δυνατότητα εναλλακτικής λειτουργίας με, 
πλήρως ενσωματωμένη στον σκελετό του κλιβάνου, ηλεκτρική ατμογεννήτρια η οποία να είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο 
χάλυβα και να λειτουργεί με απιονισμένο νερό τροφοδοτούμενη από ηλεκτρική αντλία πλήρωσης του κλιβάνου. Η στάθμη του 
νερού στην ατμογεννήτρια να επισημαίνεται οπτικά και να διαθέτει αυτόματη διάταξη ελέγχου της στάθμης του νερού. 

  

8. Να διαθέτει προεγκατεστημένα/πιστοποιημένα προγράμματα ελέγχου δοκιμής του κλιβάνου (π.χ. Bowie Dick Test, Vacuum Test).   

9. Να διαθέτει προεγκατεστημένα/πιστοποιημένα προγράμματα αποστείρωσης υλικών (συσκευασμένων εργαλείων & ιματισμού 
στους 134οC, θερμοευαίσθητων υλικών στους 121οC, ταχείας αποστείρωσης μη συσκευασμένων εργαλείων στους 134oC, κλπ), τα 
οποία να εκτελούνται αυτόματα και να ελέγχονται μέσω ενσωματωμένου μικροεπεξεργαστή. Να παρέχεται, με χρήση 
προσωπικού κωδικού πρόσβασης, η δυνατότητα τροποποίησης και προσαρμογής των παραμέτρων τους καθώς και η προσθήκη 
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νέων προγραμμάτων. 

10. Να διαθέτει μεγάλη, έγχρωμη οθόνη αφής για τον εύκολο χειρισμό και την ανάγνωση πληροφοριών σχετικά με τις παραμέτρους 
του προγράμματος αποστείρωσης, τις συνθήκες λειτουργίας του κλιβάνου καθώς και μηνύματα κατάστασης και βλαβών του 
κλιβάνου.  

  

11. Να διαθέτει ενσωματωμένο εκτυπωτή για τεκμηρίωση αρχειοθέτηση των παραμέτρων και των μηνυμάτων κάθε προγράμματος.   

12. Να διαθέτει εσωτερική μνήμη αποθήκευσης των δεδομένων για τους κύκλους αποστείρωσης οι οποίοι έχουν εκτελεσθεί.   

13. Να διαθέτει ενσωματωμένο καταγραφικό, το οποίο να καταγράφει την θερμοκρασία και την πίεση του θαλάμου, ως συνάρτηση 
του χρόνου, την ημερομηνία και την ώρα έναρξης του προγράμματος καθώς και τυχόν δυσλειτουργίες κατά τη διάρκεια ενός 
αποστειρωτικού κύκλου. 

  

14. Να διαθέτει : - σύστημα παραγωγής κενού με ηλεκτροκίνητη αντλία κενού,  
   - σύστημα εξοικονόμησης νερού για την αντλία κενού καθώς και  
   - σύστημα ψύξης της αποχέτευσης του κλιβάνου. 

  

15. Να συνοδεύεται από : - ένα (1) εξωτερικό τροχήλατο χειροκίνητης φόρτωσης 
 - μία (1) πλατφόρμα φόρτωσης καλαθιών και containers (κατά προτίμηση), ώστε να φορτώνεται ο 

θάλαμος αποκλειστικά με τα υλικά προς αποστείρωση, χωρίς η πλατφόρμα να παραμένει στον 
θάλαμο και δεκαοκτώ (18) καλάθια ISO διαστάσεων 600x400x200mm 

  ή εναλλακτικά,  
 - μία (1) εσωτερική ραφιέρα φόρτωσης καλαθιών δύο επιπέδων και δεκαέξι (16) καλάθια STU 

διαστάσεων 600x300x300mm. 

  

16. Να συνοδεύεται από σύστημα ιχνηλασιμότητας και διαχείρισης των διεργασιών της Κεντρικής Αποστείρωσης του ΩΚΚ, στο οποίο 
θα συνδεθούν οι υπό προμήθεια κλίβανοι ατμού και τα πλυντήρια-απολυμαντές χειρουργικών εργαλείων και το οποίο να 
περιλαμβάνει, κατ’ ελάχιστον : 

(α) πλήρες client/server λογισμικό πακέτο ιχνηλασιμότητας και διαχείρισης των διαδικασιών επεξεργασίας της Κεντρικής 
Αποστείρωσης, με δυνατότητα ταυτόχρονης χρήσης έως και πέντε (5) χρήστες  

(β) κατάλληλος server με τα χαρακτηριστικά του να αναφέρονται λεπτομερώς, προς αξιολόγηση και 

(γ) περιφερειακό εξοπλισμό, όπως σαρωτές barcodes (ενσύρματους και ασύρματους), εκτυπωτές ετικεττών barcodes και κοινούς 
laser εκτυπωτές, ικανό για την υλοποίηση του συστήματος, 

και το οποίο, να παρέχει τη δυνατότητα : 

- αυτόματης καταγραφής και διαχείρισης όλων των διαδικασιών πλύσης, απολύμανσης και αποστείρωσης των sets 
χειρουργικών εργαλείων, σκευών και υλικών που διακινούνται από την Κεντρική Αποστείρωση του ΩΚΚ, 

- εύκολης και ταχείας διαχείρισης προϊόντων και υλικών με τη χρήση σαρωτών barcodes, 

- ιχνηλασιμότητας όχι μόνο των αποστειρωθέντων προϊόντων, αλλά και των διαδικασιών, των χειριστών, καθώς και των 
αναλωσίμων υλικών που χρησιμοποιούνται, 

- παραγωγής, εκτύπωσης και αποθήκευσης αναφορών σχετικά με τη χρήση (πλύσεις-απολυμάνσεις και αποστειρώσεις) και με 
τη λειτουργία (βλάβες, συντηρήσεις, κλπ) των πλυντηρίων-απολυμαντών χειρουργικών εργαλείων και των αποστειρωτικών 
κλιβάνων. 
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ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΤΜΗΜΑ #5.2. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΑΤΜΟΥ  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
   

Αποστειρωτικός κλίβανος ατμού, τροφοδοτούμενος από κεντρικό δίκτυο ατμού και, εναλλακτικά, από ενσωματωμένη ηλεκτρική 
ατμογεννήτρια, σύγχρονης τεχνολογίας, ελεγχόμενος από μικροεπεξεργαστή, οριζόντιας φόρτωσης, με δύο (2) πόρτες αυτόματης 
λειτουργίας (φόρτωσης & εκφόρτωσης), κατάλληλος για υγρή αποστείρωση (α) χειρουργικών εργαλείων και ιματισμού σε 
θερμοκρασία 134°C, καθώς και (β) θερμοευαίσθητων υλικών σε θερμοκρασία 121°C, και  ο οποίος: 

  

1. Να συμμορφώνεται, κατ’ ελάχιστο, στις απαιτήσεις : 
- του προτύπου ΕΝ 285:2015 [Sterilization-Steam sterilizers-Large sterilizers], σχετικά με τους αποστειρωτικούς κλιβάνους ατμού, 
- του Κανονισμού (EU) 2017/745 [Medical Device Regulations], για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, 
- της Οδηγίας 2014/68/EU [Pressure Equipment Directive (PED)], για τον εξοπλισμό υπό πίεση,  
- του προτύπου IEC 61010-2-040:2020 [Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory], 

σχετικά με τις απαιτήσεις ασφάλειας για αποστειρωτικούς κλιβάνους & πλυντήρια-απολυμαντές. 

  

2. Να στηρίζεται σε σκελετό από ανοξείδωτο χάλυβα.    

3. Να είναι εξωτερικών διαστάσεων, περίπου 90x200x160cm (ΠxΥxΒ), ούτως ώστε να είναι εφικτή η εγκατάστασή του στη μεταλλική 
κατασκευή η οποία περιβάλλει τον χώρος εγκατάστασης των κλιβάνων στην Κεντρική Αποστείρωση του ΩΚΚ. 

  

4. Να διαθέτει αποστειρωτικό θάλαμο τετραγωνικής -περίπου- διατομής, διπλού τοιχώματος, με θερμομονωμένο χιτώνιο (jacket) 
πίεσης, από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής αντοχής και ποιότητας, χωρητικότητας περίπου 600lt και ωφέλιμης χωρητικότητας οκτώ 
(8) αποστειρωτικών μονάδων (STU), με εσωτερικές διαστάσεις -περίπου- 65x65x130cm (ΠxΥxΒ). 

  

5. Να διαθέτει, περιμετρικά της ακμής του θαλάμου και στις δύο του πλευρές, λάστιχο στεγανοποίησης η προώθηση του οποίου να 
πραγματοποιείται, κατά προτίμηση, με πεπιεσμένο αέρα προκειμένου να εξασφαλίζεται μεγαλύτερη διάρκεια της ζωής του 
συστήματος. 

  

6. Να διαθέτει δύο (2) κατακόρυφα ολισθαίνουσες, αυτόματες θύρες, κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής ποιότητας 
και αντοχής, με σύστημα ασφαλείας το οποίο δεν επιτρέπει το άνοιγμα των θυρών εάν υπάρχει ακόμα θετική πίεση εντός του 
θαλάμου καθώς και σύστημα ασφάλειας το οποίο να ακινητοποιεί τις θύρες αν παρεμβληθεί οτιδήποτε κατά το κλείσιμο τους. Η 
κίνηση των θυρών να πραγματοποιείται, κατά προτίμηση, μέσω πνευματικού μηχανισμού, ούτως ώστε να αποφεύγονται 
μηχανικές τριβές. 

  

7. Να λειτουργεί με παροχή ατμού από το δίκτυο του Νοσοκομείου.   

8. Να διαθέτει προεγκατεστημένα/πιστοποιημένα προγράμματα ελέγχου δοκιμής του κλιβάνου (π.χ. Bowie Dick Test, Vacuum Test).   

9. Να διαθέτει προεγκατεστημένα/πιστοποιημένα προγράμματα αποστείρωσης υλικών (συσκευασμένων εργαλείων & ιματισμού 
στους 134οC, θερμοευαίσθητων υλικών στους 121οC, ταχείας αποστείρωσης μη συσκευασμένων εργαλείων στους 134oC, κλπ), τα 
οποία να εκτελούνται αυτόματα και να ελέγχονται μέσω ενσωματωμένου μικροεπεξεργαστή. Να παρέχεται, με χρήση 
προσωπικού κωδικού πρόσβασης, η δυνατότητα τροποποίησης και προσαρμογής των παραμέτρων τους καθώς και η προσθήκη 
νέων προγραμμάτων 
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10. Να διαθέτει μεγάλη, έγχρωμη οθόνη αφής για τον εύκολο χειρισμό και την ανάγνωση πληροφοριών σχετικά με τις παραμέτρους 
του προγράμματος αποστείρωσης, τις συνθήκες λειτουργίας του κλιβάνου καθώς και μηνύματα κατάστασης και βλαβών του 
κλιβάνου.  

  

11. Να διαθέτει ενσωματωμένο εκτυπωτή για τεκμηρίωση αρχειοθέτηση των παραμέτρων και των μηνυμάτων κάθε προγράμματος.   

12. Να διαθέτει εσωτερική μνήμη αποθήκευσης των δεδομένων για τους κύκλους αποστείρωσης οι οποίοι έχουν εκτελεσθεί   

13. Να διαθέτει ενσωματωμένο καταγραφικό, το οποίο να καταγράφει την θερμοκρασία και την πίεση του θαλάμου, ως συνάρτηση 
του χρόνου, την ημερομηνία και την ώρα έναρξης του προγράμματος καθώς και τυχόν δυσλειτουργίες κατά τη διάρκεια ενός 
αποστειρωτικού κύκλου. 

  

14. Να διαθέτει : - σύστημα παραγωγής κενού με ηλεκτροκίνητη αντλία κενού,  
   - σύστημα εξοικονόμησης νερού για την αντλία κενού καθώς και  
   - σύστημα ψύξης της αποχέτευσης του κλιβάνου. 

  

15. Να συνοδεύεται από : - ένα (1) εξωτερικό τροχήλατο χειροκίνητης φόρτωσης 
 - μία (1) πλατφόρμα φόρτωσης καλαθιών και containers (κατά προτίμηση), ώστε να φορτώνεται ο 

θάλαμος αποκλειστικά με τα υλικά προς αποστείρωση, χωρίς η πλατφόρμα να παραμένει στον 
θάλαμο και δεκαοκτώ (18) καλάθια ISO διαστάσεων 600x400x200mm 

  ή εναλλακτικά,  
 - μία (1) εσωτερική ραφιέρα φόρτωσης καλαθιών δύο επιπέδων και δεκαέξι (16) καλάθια STU 

διαστάσεων 600x300x300mm. 

  

16. Να έχει τη δυνατότητα ένταξης στο σύστημα ιχνηλασιμότητας και διαχείρισης των διεργασιών της Κεντρικής 
Αποστείρωσης του ΩΚΚ το οποίο προδιαγράφεται με τον αποστειρωτικό κλίβανο ατμού με ενσωματωμένη 
ατμογεννήτρια (προδιαγραφή 16). 
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ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΤΜΗΜΑ #5.3. ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
   

Πλυντήριο-Απολυμαντής Χειρουργικών Εργαλείων, μιάς θύρας, σύγχρονης τεχνολογίας, ελεγχόμενο από 
μικροεπεξεργαστή, οριζόντιας φόρτωσης, κατάλληλο για πλύση, απολύμανση και στέγνωμα χειρουργικών εργαλείων 
και το οποίο : 

  

1. Να είναι κατασκευασμένο εξωτερικά από ανοξείδωτο χάλυβα, ανθεκτικό σε υψηλές θερμοκρασίες, όξινα και 
αλκαλικά χημικά.  

  

2. Να συμμορφώνεται στις απαιτήσεις των προτύπων: 

- το πρότυπο ISO 15883-1:2006 [Washer-Disinfectors] 

- τον Κανονισμό (EU) 2017/745 [Medical Device Regulations] για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα 

- το πρότυπο IEC 61010-2-040:2020 [Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and 
laboratory] με τις απαιτήσεις ασφάλειας για αποστειρωτικούς κλιβάνους & πλυντήρια-απολυμαντές. 

  

3. Να συνοδεύεται απαραίτητα από κατάλληλο φορέα φόρτωσης χειρουργικών εργαλείων, χωρητικότητας οκτώ (8) 
τουλάχιστον μεγάλων δίσκων διαστάσεων 45x34x7cm (ΠxΒxΥ), ως εκείνων τους οποίους χρησιμοποιεί η Κεντρική 
Αποστείρωση του ΩΚΚ. Ο φορέας φόρτωσης θα πρέπει να είναι συμβατός με τα υπάρχοντα τροχήλατα φόρτωσης 
πλυντηρίων-απολυμαντών χειρουργικών εργαλείων του Κέντρου.  

  

4. Να είναι εξωτερικών διαστάσεων, περίπου, 100x100x190cm (ΠxΒxΥ) και ωφέλιμης χωρητικότητας περίπου 300 lt 
(εσωτερικών διαστάσεων 65x70x65cm (ΠxΒxΥ), περίπου). 

  

5. Να αναφερθούν αναλυτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά των παροχών για την πλήρη λειτουργία του.    

6. Να διαθέτει μία (1) θύρα (φόρτωσης/εκφόρτωσης), αυτόματης λειτουργίας, καθέτως ανοιγόμενη με ηλεκτρική 
κίνηση και παράθυρο για την παρακολούθηση της διαδικασίας πλύσης.  

  

7. Να διαθέτει προεγκατεστημένα/προρυθμισμένα προγράμματα πλύσεων-απολυμάνσεων, κατάλληλα για 
χειρουργικά εργαλεία και θερμοευαίσθητα υλικά. Να παρέχεται, με χρήση προσωπικού κωδικού πρόσβασης, η 
δυνατότητα τροποποίησης και προσαρμογής των παραμέτρων τους καθώς και η προσθήκη νέων προγραμμάτων.  

  

8. Οι διαδικασίες πλύσης, απολύμανσης και στεγνώματος να εκτελούνται αυτόματα και να ελέγχονται μέσω 
ενσωματωμένου μικροεπεξεργαστή.  

  

9. Να διαθέτει μεγάλη, έγχρωμη οθόνη αφής για τον εύκολο χειρισμό και την ανάγνωση μηνυμάτων κατάστασης και 
βλαβών του πλυντηρίου-απολυμαντή.  

  

10. Να διαθέτει ενσωματωμένο εκτυπωτή για τεκμηρίωση αρχειοθέτηση των παραμέτρων και των μηνυμάτων κάθε 
προγράμματος. 

  

11. Να φέρει αντλία κυκλοφορίας νερού ικανής δυναμικότητας (περίπου 600 l/min) καθώς και σύστημα στεγνώματος 
των υλικών, με φίλτρα τουλάχιστον HEPA 13, ρυθμιζόμενο χρόνο και θερμοκρασία.  
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12. Να διαθέτει τρεις (3) αυτόματες δοσομετρικές αντλίες για τα απολυμαντικά υγρά. Κάθε δοσομετρική αντλία να είναι 
εξοπλισμένη με ελεγκτή στάθμης του δοχείου. Να παρέχεται η δυνατότητα να εξοπλιστεί με επιπλέον δοσομετρική 
αντλία για επιπλέον παροχή απολυμαντικού υγρού.  

  

13. Να διαθέτει, κατά προτίμηση, ενσωματωμένο συμπυκνωτή υδρατμών για την ελαχιστοποίηση της παρουσίας ατμού 
στο χώρο πλύσης . 

  

14. Να διαθέτει, στη βάση του, επαρκή χώρο για την αποθήκευση τουλάχιστον δύο (2) δοχείων απολυμαντικών.   

15, Να έχει τη δυνατότητα ένταξης στο σύστημα ιχνηλασιμότητας και διαχείρισης των διεργασιών της Κεντρικής 
Αποστείρωσης του ΩΚΚ, το οποίο προδιαγράφεται ανωτέρω με τον αποστειρωτικό κλίβανο ατμού με 
ενσωματωμένη ατμογεννήτρια (προδιαγραφή 16) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ – ΕΕΕΣ  

 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και το ΩΚΚ ή τον 
αναθέτοντα φορέα  

Στοιχεία της δημοσίευσης 

Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη διαγωνισμού στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που απαιτούνται στο Μέρος Ι ανακτώνται 
αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τη 
συμπλήρωση του ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης:  

Αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ______________________________ 

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν 
δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να 
συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας 
σύναψης σύμβασης (π.χ. παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο).  

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο: (π.χ. www.promitheus.gov.gr/[ΑΔΑΜ Προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ]) 

Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες με τις οποίες θα είναι δυνατή η 
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης.  

Ταυτότητα του αγοραστή 

Επίσημη ονομασία: ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει: 090164875 

Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει): http://www.onasseio.gr 

Πόλη: ΚΑΛΛΙΘΕΑ 

Οδός και αριθμός: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ 356 

Ταχ. κωδ.: 17674 

Αρμόδιος επικοινωνίας: ΧΑΛΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Τηλέφωνο: +302109493829 

φαξ: 

Ηλ. ταχ/μείο: haloutsos@ocsc.gr 

Χώρα: GR 

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

Τίτλος:ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ [ΔΙΕΘΝΗΣ] ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΚΑΤΑ 
ΤΜΗΜΑΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΩΚΚ 

Σύντομη περιγραφή: 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 01/2021 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ [ΔΙΕΘΝΗΣ] ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ [ΩΣ ΚΑΤΩΘΙ] ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ 

ΩΝΑΣΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-ΤΙΜΗΣ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

http://www.onasseio.gr/
mailto:haloutsos@ocsc.gr
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 1.  Φωτιστικών Σωμάτων & Λαμπτήρων LED  

2.  Πύργων Ψύξης  

3.  Χειρουργικών Προβολέων Οροφής 

 4.  Συστήματος Inverters Αντλιών 

 5.  Αποστειρωτικών Κλιβάνων Ατμού & Πλυντηρίων-Απολυμαντών Χειρουργικών Εργαλείων  

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ €1.282.903,23 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : Ε.Π. "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020" 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : € 1.590.800 

 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : 5086602 

 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ Σ.Α.: 2021ΣΕ27510018 

Αριθμός αναφοράς αρχείου που αποδίδεται στον φάκελο από το ΩΚΚή τον αναθέτοντα φορέα (εάν υπάρχει): 
ΩΚΚ 01/2021 

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Επωνυμία: 

Οδός και αριθμός: 

Ταχ. κωδ.: 

Πόλη: 

Χώρα: 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας: 

Ηλ. ταχ/μείο: 

Τηλέφωνο: 

φαξ: 

Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει 

Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει): 

 
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση; 

Ναι / Όχι 

Ναι / Όχι 

- 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Ναι / Όχι 
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- 

- 

- 

Ναι / Όχι 

Ναι / Όχι 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 
 

Ναι / Όχι 

- 

- 

- 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

- 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1 

Όνομα: 

Επώνυμο: 

Ημερομηνία γέννησης: 

Τόπος γέννησης: 

Οδός και αριθμός: 

Ταχ. κωδ.: 

Πόλη: 

Χώρα: 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχ/μείο: 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα: 

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων 
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Ναι / Όχι 

- 

Ταυτότητα της οντότητας 

- 

Τύπος ταυτότητας 

- 

- 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός 
φορέας 

Ναι / Όχι 

- 

Ταυτότητα της οντότητας 

- 

Τύπος ταυτότητας 

- 

- 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την εφαρμογή των λόγων 
που ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας: 

Ναι / Όχι 

.. 

- 
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- 

- 

Ναι / Όχι 

- 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Ναι / Όχι 

.. 

- 

- 

- 

Ναι / Όχι 

- 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Ναι / Όχι 

.. 

- 

- 

- 

Ναι / Όχι 

- 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
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- 

 
 

Ναι / Όχι 

.. 

- 

- 

- 

Ναι / Όχι 

- 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Ναι / Όχι 

.. 

- 

- 

- 

Ναι / Όχι 

- 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Ναι / Όχι 

.. 

- 

- 

- 

Ναι / Όχι 

- 

Ναι / Όχι 
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Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

Καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης: 

Ναι / Όχι 

- 

Ναι / Όχι 

- 

Ναι / Όχι 

- 

Ναι / Όχι 

.. 

- 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Ναι / Όχι 

- 

Ναι / Όχι 

- 

Ναι / Όχι 

- 

Ναι / Όχι 

.. 

- 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
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- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Ναι / Όχι 

- 

Ναι / Όχι 

- 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Ναι / Όχι 

- 

Ναι / Όχι 

- 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Ναι / Όχι 

- 

Ναι / Όχι 

- 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 
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Ναι / Όχι 

- 

- 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Ναι / Όχι 

- 

- 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Ναι / Όχι 

- 

- 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Ναι / Όχι 

- 

- 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 
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Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Ναι / Όχι 

- 

- 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Ναι / Όχι 

- 

- 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Ναι / Όχι 

- 

Ναι / Όχι 

- 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Ναι / Όχι 

- 

Ναι / Όχι 

- 

Ναι / Όχι 
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Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Ναι / Όχι 

- 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Ναι / Όχι 

- 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Ναι / Όχι 

- 

Ναι / Όχι 

- 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Ναι / Όχι 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
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- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Δ: Άλλοι λόγοι αποκλεισμού που ενδέχεται να προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία του κράτους 
μέλους της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα 

Ναι / Όχι 

- 

Ναι / Όχι 

- 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

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

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής 

Απάντηση: 

Ναι 

Λήξη 

 

Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη II 
έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών 
ψευδών δηλώσεων.  

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 
αναφέρονται, εκτός εάν:  

α) Το ΩΚΚή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με 
πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [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 στο ΩΚΚή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει] ή  
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β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του άρθρου 59 
παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), το ΩΚΚή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην 
κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.  

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στο ΩΚΚή τον αναθέτοντα φορέα, όπως 
καθορίζεται στο Μέρος Ι, ενότητα Α, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των 
πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο Μέρος ΙΙΙ και το Μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου 
Εγγράφου Σύμβασης για τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται στο Μέρος 
Ι.  

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές): 

Ημερομηνία 

Τόπος 

Υπογραφή 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α 

Ε.1. ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  

Α/Α ΕΙΔΟΣ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ) 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(ΤΜΧ.) 

ΤΙΜΗ/ΤΕΜ.  
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΤΙΜΗ/ΤΕΜ.  
ΜΕ ΦΠΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ   

ΜΕ ΦΠΑ 

[Α] [Β] [Γ]=1,24x[B] [Δ]=[Α]x[Β] [Ε]=[Α]x[Γ] 
       

1 Είδος #1  €00.000,00 €00.000,00 €000.000,00 €000.000,00 

2 Είδος #2  €00.000,00 €00.000,00 €000.000,00 €000.000,00 

Ν Είδος #Ν  €00.000,00 €00.000,00 €000.000,00 €000.000,00 
       

    ΣΥΝΟΛΑ €000.000,00 €000.000,00 
 

 Συνολικό Κόστος Προμήθειας : ______________________________________________ (€_________) 
ολογράφως (χωρίς ΦΠΑ) 

 

Ε.2. ΤΙΜΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 1Ο ΕΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (TS) 

Α/Α ΕΙΔΟΣ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ) 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(ΤΜΧ.) 

ΤΙΜΗ 
ΠΛΗΡΟΥΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ   
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  
ΑΝΑ ΤΜΧ 

ΤΙΜΗ 
ΠΛΗΡΟΥΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ   
ΜΕ ΦΠΑ  
ΑΝΑ ΤΜΧ 

ΤΙΜΗ ΠΛΗΡΟΥΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ   
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΤΙΜΗ ΠΛΗΡΟΥΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ   

ΜΕ ΦΠΑ 

[Α] [Β] [Γ]=1,24x[B] [Δ]=[Α]x[Β] [Ε]=[Α]x[Γ] 
       

1 Είδος #1  €00.000,00 €00.000,00 €000.000,00 €000.000,00 

2 Είδος #2  €00.000,00 €00.000,00 €000.000,00 €000.000,00 

Ν Είδος #Ν  €00.000,00 €00.000,00 €000.000,00 €000.000,00 
       

    ΣΥΝΟΛΑ €000.000,00 €000.000,00 
 

 Τιμή Πλήρους Συντήρησης: _________________________________________________ (€_________) 
ολογράφως (χωρίς ΦΠΑ) 

 

Ε.3. ΤΙΜOΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ) 

Α/Α 
ΥΛΙΚΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ      

(ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ) 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΜΕ ΦΠΑ 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ 
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ 
ΧΡΗΣΗΣ 

[€] [€]  
      

1      

2      

...      
 

 

Ε.4. ΤΙΜOΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ/ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 

Α/Α 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ/ΕΞΑΡΤΗΜΑ 

(ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ) 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΜΕ ΦΠΑ 

[€] [€] 
     

1     

2     

...     
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’ – Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής στο Διαγωνισμό 

 

 

Εκδότης  :  ____________________________________(Ονομασία Τράπεζας, υποκατάστημα)  

Ημερομηνία έκδοσης : __/__/2021 

Προς  : ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ.______________ ΓΙΑ ΠΟΣΟ € __________ 

1.  Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ρητά, ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες, μέχρι του ποσού των €______ και 
ολογράφως _______________________________________________ ευρώ υπέρ της εταιρείας _______________ 
(ή σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας των εταιρειών α) _____________, β) _____________, κλπ, ατομικά και 
για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητας τους ως 
μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας), για την συμμετοχή της στον Διαγωνισμό της Υπηρεσίας σας της __/__/__, για 
την ανάδειξη Αναδόχου για την προμήθεια του Τμήματος #__ ("___________________________________"), 
σύμφωνα με την υπ' αρ. 01/2021 Διακήρυξή σας. 

2. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω Διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις 
της/των εν λόγω Εταιρείας/ών καθ' όλο τον χρόνο ισχύος της. 

3. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διζήσεως από το δικαίωμα 
προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα 
οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852–855, 862–864 και 866–869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα 
δικαιώματα μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά. 

4. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την οποία θα μας γνωστοποιήσετε ότι 
η (εταιρεία) _______________ δεν εκπλήρωσε την υποχρέωση της που περιγράφεται στο ανωτέρω σημείο 1, σας 
δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή τη ρητή υποχρέωση να σας καταβάλουμε, χωρίς 
οποιαδήποτε από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 
απαίτησης σας, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός τριών (3) 
ημερών από την ημερομηνία που μας το ζητήσετε. Η καταβολή του ποσού γίνεται με μόνη τη δήλωση σας. 

5.  Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθεσης της 
(εταιρείας) _______________ ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή 
αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή την θέση αυτής 
υπό δικαστική μεσεγγύηση. 

6. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας έχει ισχύ μέχρι τις __/__/____ οπότε και θα επιστραφεί σ' εμάς 
η παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί με έγγραφη δήλωση σας ότι απαλλάσσετε την Τράπεζα μας από την υπόψη 
εγγύηση και κάθε σχετική υποχρέωση. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ' εσάς 
του ποσού της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία 
σας πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

7.  Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο και 
ΝΠ.Δ.Δ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το 
Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα μας.  

8. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ’ – Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 

 

 

Εκδότης  :  ____________________________________(Ονομασία Τράπεζας, υποκατάστημα)  

Ημερομηνία έκδοσης : __/__/2021 

Προς  : ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ______________ ΓΙΑ ΠΟΣΟ €_______ΕΥΡΩ 

1.  Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ρητά, ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες, μέχρι του ποσού των €_________  
και ολογράφως _____________________________________________________________ υπέρ της εταιρείας 
_______________ (ή σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας των εταιρειών α) _____________, β) _____________, 
κλπ, ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 
ιδιότητας τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας), για την καλή εκτέλεση των όρων της από __/__/____ 
Σύμβασης Προμήθειας με αριθμό ______ που αφορά στον Διαγωνισμό της Υπηρεσίας σας της __/__/____, με 
αντικείμενο την προμήθεια του Τμήματος #__ ("________________________"), σύμφωνα με την υπ' αρ. 01/2021 
Διακήρυξή σας. 

2. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διζήσεως από το δικαίωμα 
προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα 
οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852–855, 862–864 και 866–869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα 
δικαιώματα μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά.  

3. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την οποία θα μας γνωστοποιήσετε, ότι 
η (εταιρεία) _______________ δεν εκπλήρωσε την υποχρέωση της που περιγράφεται στο ανωτέρω σημείο 1, σας 
δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή, την ρητή υποχρέωση να σας καταβάλουμε, χωρίς 
οποιαδήποτε από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 
απαίτησης σας, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός τριών (3) 
ημερών από την ημερομηνία που μας το ζητήσετε. 

4. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθεσης της 
(εταιρείας) _______________ ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή 
αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή την θέση αυτής 
υπό δικαστική μεσεγγύηση. 

5. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας, θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να επιστραφεί σ’ εμάς η 
παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί με έγγραφη δήλωση σας ότι μας απαλλάσσετε από την υπόψη εγγύηση. 
Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ’ εσάς του ποσού της εγγύησης. Ο χρόνος 
ισχύος της εγγυητικής αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία 
λήξης της. 

6. Σε περίπτωση μετάθεσης ή παράτασης του χρόνου φόρτωσης-παράδοσης των ειδών, ο προμηθευτής θα πρέπει 
να παρατείνει αναλόγως το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης ή να υποβάλει νέα, οπότε επιστρέφεται 
η αρχική. Ο κατά τα ανωτέρω παρατεινόμενος χρόνος ισχύος της εγγύησης θα είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) 
τουλάχιστον μήνα από τη νέα ημερομηνία παραλαβής των ειδών. 

7. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο και 
ΝΠ.Δ.Δ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο 
Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

8.  Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου.      

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η’ – Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής 

 

 

Εκδότης  :  ____________________________________(Ονομασία Τράπεζας, υποκατάστημα)  

Ημερομηνία έκδοσης : __/__/2021 

Προς  : ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ______________ ΓΙΑ ΠΟΣΟ €_______ΕΥΡΩ 

1.  Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ρητά, ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες, μέχρι του ποσού των €_________  
και ολογράφως _____________________________________________________________ υπέρ της εταιρείας 
_______________ (ή σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας των εταιρειών α) _____________, β) _____________, 
κλπ, ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 
ιδιότητας τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας), για την λήψη προκαταβολής ποσού €_____, σύμφωνα με 
την από __/__/____ Σύμβαση Προμήθειας με αριθμό ______ που αφορά στον Διαγωνισμό της Υπηρεσίας σας της 
__/__/____, με αντικείμενο την προμήθεια του Τμήματος #__ ("________________________"), σύμφωνα με την 
υπ' αρ. 01/2021 Διακήρυξή σας, πλέον τόκων επί της προκαταβολής αυτής που θα καταλογισθούν σε βάρος της 
εταιρείας _______________ (ή σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας των εταιρειών α) _____________, β) 
_____________, κλπ, ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ 
τους, εκ της ιδιότητας τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 
4412/2016. 

2. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διζήσεως από το δικαίωμα 
προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα 
οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852–855, 862–864 και 866–869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα 
δικαιώματα μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά.  

3. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την οποία θα μας γνωστοποιήσετε, ότι 
η (εταιρεία) _______________ δεν εκπλήρωσε την υποχρέωση της που περιγράφεται στο ανωτέρω σημείο 1, σας 
δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή, την ρητή υποχρέωση να σας καταβάλουμε, χωρίς 
οποιαδήποτε από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 
απαίτησης σας, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός τριών (3) 
ημερών από την ημερομηνία που μας το ζητήσετε. 

4. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθεσης της 
(εταιρείας) _______________ ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή 
αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή την θέση αυτής 
υπό δικαστική μεσεγγύηση. 

5. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας, θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να επιστραφεί σ’ εμάς η 
παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί με έγγραφη δήλωση σας ότι μας απαλλάσσετε από την υπόψη εγγύηση. 
Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ’ εσάς του ποσού της εγγύησης. Ο χρόνος 
ισχύος της εγγυητικής αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία 
λήξης της. 

6. Σε περίπτωση μετάθεσης ή παράτασης του χρόνου φόρτωσης-παράδοσης των ειδών, ο προμηθευτής θα πρέπει 
να παρατείνει αναλόγως το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης ή να υποβάλει νέα, οπότε επιστρέφεται 
η αρχική. Ο κατά τα ανωτέρω παρατεινόμενος χρόνος ισχύος της εγγύησης θα είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) 
τουλάχιστον μήνα από τη νέα ημερομηνία παραλαβής των ειδών. 

7. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο και 
ΝΠ.Δ.Δ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο 
Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

8.  Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου.      

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ’ – Υποδείγματα Συμβάσεων (Προμήθειας & Συντήρησης) 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ [____/21] 
 

Αναθέτουσα Αρχή  : ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

Aριθμός Διακήρυξης :                    01/2021 

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού  :  

Χρηματοδότηση :  Ε.Π. "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020 

Είδος Εξοπλισμού  :  

Ανάδοχος :                    

Προϋπολογισμός :  
  

Σήμερα, _________, ημέρα ___________, στο ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ,   

▪ το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (αποκαλούμενο εφεξής ΩΚΚ ή Κέντρο), με έδρα την 
Καλλιθέα (Λ. Συγγρού 356, 176 74 Καλλιθέα) και ΑΦΜ 090164875 (ΔΟΥ Μεγάλων Επιχειρήσεων), νόμιμα εκπροσωπούμενο 
από τον Γενικό Διευθυντή, ____________________, και 

▪ η εταιρεία με την επωνυμία _____________________, και τον διακριτικό τίτλο ___________________ (αποκαλούμενη εφεξής 
ως Ανάδοχος), με έδρα ________________________(οδός ______________, αριθμός ___), και ΑΦΜ __________ (ΔΟΥ 
_______________), νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον ____________________________, κάτοικο ______________, (οδός 
______________, αριθμός ___), με ΑΔΤ _______, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. _______ πρακτικό του Δ.Σ. (ΦΕΚ __________, 
συγκρότησης του Δ.Σ. σε σώμα),  

λαμβάνοντας υπόψη ότι : 

- τη _________ με βάση τη Διακήρυξη 01/2021 (αναφέρονται και τυχόν ανακοινώσεις τροποποίησής της) το ΩΚΚ διενήργησε 
δημόσιο διεθνή ανοιχτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για 
την κατά Τμήματα προμήθεια εξοπλισμού στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης : «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 
ΩΝΑΣΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού €1.282.903.23+ΦΠΑ, η οποία έχει ενταχθεί στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020» με βάση την 
Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ 3349/31-03-2021 του ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ, έχει λάβει κωδικό MIS 5086602 και χρηματοδοτείται 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείο Συνοχής) και από εθνικούς πόρους μέσω 
του ΠΔΕ, 

- η προσφορά της Αναδόχου για την προμήθεια του Τμήματος #__ (______________________________________________, 
προϋπολογισμού €_________+ΦΠΑ) κατατέθηκε με αρ πρωτ ___/________ και το περιεχόμενό της (δικαιολογητικά 
συμμετοχής, φάκελος τεχνικής προσφοράς, φάκελος οικονομικής προσφοράς) αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 
Σύμβασης, 

- τα αποτελέσματα του παραπάνω Διαγωνισμού, κατακυρώθηκαν με την από __/__/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
του ΩΚΚ (Συνεδρίαση ___) και ανακοινώθηκαν με την υπ’ αρ. ___/________ ανακοίνωση αυτού, στο όνομα της εταιρείας 
____________________, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο άρθρο 1 και σε βάρος των πιστώσεων του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2021ΣΕ27510018), 

- ο ανάδοχος κατέθεσε τις  
α) υπ’ αριθ. .............. εγγυητική επιστολή της τράπεζας/πιστωτικού ιδρύματος/χρηματοδοτικού ιδρύματος/ασφαλιστικής 

επιχείρησης/  ..............., ποσού ........................ ευρώ, για την καλή εκτέλεση των όρων του παρόντος συμφωνητικού 
β) την υπ’ αριθ. .............. εγγυητική επιστολή της τράπεζας/πιστωτικού ιδρύματος/χρηματοδοτικού ιδρύματος/ασφαλιστικής 

επιχείρησης/  ..............., ποσού ........................ ευρώ για την προκαταβολή του συμβατικού τιμήματος σύμφωνα με το 
άρθρο 4.1 της Διακήρυξης,  

το ΩΚΚ αναθέτει στην Ανάδοχο η οποία αναλαμβάνει την υλοποίηση της προμήθειας που της κατακυρώθηκε, με τους κατωτέρω 
όρους και συμφωνίες, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 

ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 

Με την παρούσα Σύμβαση, η Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση έναντι του ΩΚΚ, (α) να του μεταβιβάσει λόγω πώλησης και 
ελεύθερο παντός βάρους, (β) να εγκαταστήσει και παραδώσει σε πλήρη λειτουργία στο ΩΚΚ και (γ) να συντηρήσει πλήρως κατά 
τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης (άρθρο 4, εδάφιο 4.2) : 

(ποσότητα, είδος, κατασκευαστής & τύπος εξοπλισμού) 

με την σύνθεση η οποία αναφέρεται στο Παράρτημα Α’ της παρούσας, αποκαλούμενα εφεξής, χάριν συντομίας, “Εξοπλισμός”, 
σύμφωνα με τους όρους οι οποίοι αναφέρονται κατωτέρω. 
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ΑΡΘΡΟ 2. ΤΙΜΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. 

2.1. Το τίμημα της Σύμβασης ανέρχεται στο ποσόν των _________________ ευρώ (€_______), συμπεριλαμβανομένων του ΦΠΑ 
(24%). 

Το τίμημα αυτό περιλαμβάνει: 
▪ το κόστος εκπόνησης τυχόν απαιτουμένων προκαταρτικών μελετών, 
▪ τη μεταβίβαση του Εξοπλισμού στο ΩΚΚ λόγω πώλησης και ελεύθερου παντός βάρους, 
▪ το κόστος μεταφοράς και ασφάλισης του Εξοπλισμού μέχρι τους χώρους εγκατάστασής του στο ΩΚΚ, 
▪ το κόστος απεγκατάστασηςς του αντικαθιστάμενου εξοπλισμού, τη μεταφορά του στο υπόγειο του ΩΚΚ και την από εκεί 

απομάκρυνσή του προς ανακύκλωση (αν απαιτείται), 
▪ το κόστος (υλικών και εργασιών) εγκατάστασης, διενέργειας ελέγχων καλής λειτουργίας, ποιοτικών ελέγχων και τέλος 

παράδοσης του Εξοπλισμού σε πλήρη λειτουργία στο ΩΚΚ, 
▪ το κόστος εκπαίδευσης του προσωπικού του ΩΚΚ, 
▪ το κόστος εγγύησης, 
▪ τα πάσης φύσεως έξοδα τα οποία προβλέπεται να βαρύνουν την Ανάδοχο βάσει των όρων της παρούσας Σύμβασης, και 

τέλος 
▪ τους πάσης φύσεως φόρους (πλην ΦΠΑ) και τα τέλη τα οποία σχετίζονται με το αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης,  

και κρίνεται από τα συμβαλλόμενα μέρη ως απολύτως εύλογο και δίκαιο. Δεν δύναται δε να αναπροσαρμοσθεί για 
οιονδήποτε λόγο και αιτία, των μερών παραιτουμένων από τις διατάξεις των ΑΚ 288 και 388. 

2.2. Το ως άνω τίμημα θα καταβληθεί ως εξής: 
2.2.1. Ποσοστό 30% της συμβατικής αξίας του Εξοπλισμού (χωρίς ΦΠΑ), το οποίο αντιστοιχεί στο ποσόν των 

_________________________ ευρώ (€_______), θα καταβληθεί στην Ανάδοχο, ως προκαταβολή, εντός ___ ημερών 
από την υπογραφή της παρούσας, έναντι έκδοσης ισόποσης εγγυητικής επιστολής. 

2.2.2. Ποσοστό 20% της συμβατικής αξίας του Εξοπλισμού (χωρίς ΦΠΑ), το οποίο αντιστοιχεί στο ποσόν των 
_________________________ ευρώ (€_______), θα καταβληθεί στην Ανάδοχο εντός ___ ημερών από την υπογραφή 
του Πρωτοκόλλου της Προσωρινής Παραλαβής του Εξοπλισμού 

2.2.3. Ποσοστό 50% της συμβατικής αξίας του Εξοπλισμού (χωρίς ΦΠΑ), το οποίο αντιστοιχεί στο ποσόν των 
_________________________ ευρώ (€_______), καθώς και ο συνολικός ΦΠΑ (€_____), θα καταβληθεί στην 
Ανάδοχο εντός ___ ημερών από την υπογραφή της Οριστικής Παραλαβής του Εξοπλισμού. 

2.3. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση από την Ανάδοχο των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου 
δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

2.4. Tην Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την παράδοση του Εξοπλισμού. Ιδίως η Ανάδοχος  βαρύνεται με τις  κρατήσεις που 
καθορίζονται στο άρθρο 5.1.2 της Διακήρυξης. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος 
χαρτοσήμου __% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ __%. 

2.5.  Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας __% επί 
του καθαρού ποσού. 

2.6. Όλα τα δικαιολογητικά του χρηματικού εντάλματος (πρωτόκολλα παραλαβής κλπ.) ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία 
ελέγχου του ΩΚΚ. Για την έκδοση χρηματικού εντάλματος η Ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει το αντίστοιχο τιμολόγιο εντός 
προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής και η πληρωμή του 
θα πρέπει να λάβει χώρα σε επιπλέον τριάντα (30) ημέρες.  

 Σε περίπτωση που η πληρωμή της Αναδόχου καθυστερήσει από το ΩΚΚ τριάντα (30) ημέρες από την Οριστική Παραλαβή του 
Εξοπλισμού και την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών επαλήθευσης, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει περιέλθει μέχρι 
και την ημερομηνία αυτή στο ΩΚΚ το τιμολόγιο ή άλλο ισοδύναμο παραστατικό πληρωμής, το ΩΚΚ, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην υποπαρ. Ζ5 της παρ. Ζ του ν. 4152/2013, (Α' 107/09-05-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των 
Ν.4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» καθίσταται υπερήμερο και οφείλει τόκους υπερημερίας, χωρίς να απαιτείται 
όχληση από την Ανάδοχο. Σε περίπτωση καθυστέρησης υποβολής των οικείων δικαιολογητικών πληρωμής, το ΩΚΚ δεν 
καθίσταται υπερήμερο, ει μη μόνο από την ημέρα προσκόμισής τους. 

ΑΡΘΡΟ 3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ΠΑΡΑΔΟΣΗ/ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. 

3.1. Απεγκατάσταση Υφιστάμενου Εξοπλισμού (αν απαιτείται) 

Η Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει πλήρως, µε εξ ολοκλήρου δική της ευθύνη, υλικά και έξοδα, καθώς και µε δικό της 
ειδικευµένο και ασφαλισµένο τεχνικό προσωπικό την απεγκατάσταση του αντικαθιστάμενου Εξοπλισµού επιδεικνύοντας τη 
μέγιστη εφικτή φροντίδα ώστε να μη προκληθεί ζημιές στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις. 

3.2. Εγκατάσταση Εξοπλισμού. 

Η Ανάδοχος υποχρεούται να μεταφέρει τον Εξοπλισμό στον χώρο εγκατάστασής του και στη συνέχεια να εκτελέσει πλήρως, 
µε εξ ολοκλήρου δική της ευθύνη, υλικά και έξοδα, καθώς και µε δικό της ειδικευµένο και ασφαλισµένο τεχνικό προσωπικό 
την εγκατάσταση του Εξοπλισµού και τη σύνδεσή του με τα απαραίτητα υφιστάμενα δίκτυα (παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, 
νερού, ατμού, κλπ), σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης, τους Νόµους και τους Κανονισµούς του 
Ελληνικού Κράτους, τις οδηγίες και τα σχέδια του κατασκευαστικού οίκου και τέλος τις οδηγίες των αρµοδίων υπηρεσιών 
του ΩΚΚ. 
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Όλα τα είδη και υλικά τα οποία θα προσκοµίσει η Ανάδοχος στο ΩΚΚ για την εγκατάσταση και λειτουργία του νέου 
Εξοπλισµού, πρέπει να είναι καινούργια, αµεταχείριστα, χωρίς ελαττώµατα, µε τις συµφωνηµένες ιδιότητες (Α.Κ. 534 και 
535) και να ικανοποιούν όλους τους όρους Σύµβασης οι οποίοι αναφέρονται στον τύπο, την κατηγορία και τα υπόλοιπα 
χαρακτηριστικά του. Το ΩΚΚ διατηρεί το δικαίωµα να ελέγχει κάθε προσκοµιζόµενο υλικό, ενώ η Ανάδοχος υποχρεούται να 
συµµορφώνεται προς τις εντολές των αρµοδίων υπηρεσιών του Κέντρου, για υλικά τα οποία δεν πληρούν τους συµβατικούς 
όρους περί ποιότητας και χαρακτηριστικών των εν λόγω υλικών. Ο έλεγχος των υλικών από τα εντεταλµένα όργανα του ΩΚΚ 
δεν απαλλάσσει ούτε περιορίζει την ευθύνη της Αναδόχου, επικαλούµενη τις διατάξεις των άρθρων Α.Κ. 536 και 537. 

3.3. Τεχνικός & Ποιοτικός Έλεγχος Εξοπλισμού. 

Η Ανάδοχος υποχρεούται, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης και με εξ ολοκλήρου δική της ευθύνη και έξοδα, 
να πραγματοποιήσει και να τεκμηριώσει όλους τους τεχνικούς και ποιοτικούς ελέγχους οι οποίοι προβλέπονται, για τον 
συγκεκριμένο τύπο του Εξοπλισμού, από τους Νόμους και Κανονισμούς του Ελληνικού Κράτους και από τα διεθνή και 
Ελληνικά πρότυπα και τις τυχόν υπάρχουσες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλες οι εργασίες ελέγχων του Εξοπλισμού, 
από την Ανάδοχο, θα πραγματοποιηθούν υπό την επίβλεψη Μηχανικών της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΩΚΚ.  

3.4. Παράδοση Εξοπλισμού. 

Η Ανάδοχος υποχρεούται, αμέσως μετά την ολοκλήρωση όλων των τεχνικών και ποιοτικών ελέγχων, να παραδώσει τον 
Εξοπλισμό στην αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του ΩΚΚ. Η έννοια της Παράδοσης εμπεριέχει τις εξής, εκ μέρους της 
Αναδόχου, ενέργειες :  

▪ Την παράδοση του Εξοπλισμού, σε πλήρη σύνθεση και λειτουργία. 
▪ Την υποβολή ενιαίας Τεχνικής Έκθεσης στην οποία,  

□ θα αναφέρεται αναλυτικά ο εγκατασταθείς Εξοπλισμός (περιγραφή, part no., serial no.) και  
□ θα τεκμηριώνονται διεξοδικά τα πρωτόκολλα διεξαγωγής των ποιοτικών ελέγχων και ελέγχων καλής λειτουργίας 

στους οποίους υπεβλήθη μετά την εγκατάστασή του στο ΩΚΚ (βλ. ανωτέρω εδάφιο 3.2.), καθώς και τα αντίστοιχα 
αποτελέσματα. 

▪ Την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης των χρηστών του Εξοπλισμού (αν απαιτείται), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5, 
παράγραφο 5.1., της παρούσας Σύμβασης. 

▪ Την υποβολή του συνόλου των εγχειριδίων, του λογισμικού και των λοιπών βοηθημάτων τα οποία αναφέρονται στο 
άρθρο 6 της παρούσας Σύμβασης. 

Ο χρόνος της, ως ανωτέρω οριζόμενης, Παράδοσης του Εξοπλισμού, καθορίζεται σε ____________ (__) ημερολογιακές 
ημέρες από την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης και ως απώτατη ημερομηνία ορίζεται η ________.  

Μη εμπρόθεσμη παράδοση του Εξοπλισμού από την Ανάδοχο επάγεται την κήρυξη αυτής ως έκπτωτου σύμφωνα με το 
άρθρο 6.1.2  της Διακήρυξης.  

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης του Εξοπλισμού μπορεί να παραταθεί, πριν από τη λήξη του, υπό τις προϋποθέσεις του 
άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβληθεί από την Ανάδοχο και η παράταση χορηγηθείι από 
το ΩΚΚ χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη 
την εμπρόθεσμη παράδοση του Εξοπλισμού, επιβάλλονται στην Ανάδοχο οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 

Διευκρινίζεται ρητά ότι, η παρούσα Σύμβαση δεν προβλέπει τμηματική Παράδοση/Παραλαβή του Εξοπλισμού. 

3.5. Παραλαβή Εξοπλισμού. 

3.4.1. Προσωρινή Παραλαβή 
Η Προσωρινή Παραλαβή του Εξοπλισμού σε πλήρη λειτουργία, θα πραγματοποιηθεί από τριμελή Επιτροπή Παραλαβής του 
ΩΚΚ εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την Παράδοσή του (κατά την έννοια της παραγράφου 3.3.). Κατά το χρονικό αυτό 
διάστημα προβλέπεται να πραγματοποιηθούν οι έλεγχοι αποδοχής (acceptance testing) του Εξοπλισμού από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες του ΩΚΚ.  

 
Εφόσον δεν εντοπισθούν ελαττώματα ή ελλείψεις θα συνταχθεί το "Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής" του Εξοπλισμού. 

 
Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθούν ελαττώματα ή ελλείψεις, η Ανάδοχος θα υποχρεούται να προβεί, αμελλητί, χωρίς 
επιπλέον αμοιβή ή κόστος του ΩΚΚ, στην άμεση αποκατάσταση των πλημμελειών και ελαττωμάτων. Αν αυτό δεν καταστεί 
εφικτό για οιονδήποτε λόγο, η Ανάδοχος θα υποχρεούται να αντικαταστήσει άμεσα είτε όλον τον Εξοπλισμό ή τα 
ελαττωματικά μέρη του. Αν η Ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τον Εξοπλισμό ή τα ελαττωματικά μέρη του μέσα στην 
προθεσμία που του τάχθηκε και εφ’ όσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 
προβλεπόμενες κυρώσεις του άρθρου10 της παρούσας σύμβασης. 

3.4.2. Οριστική Παραλαβή 
 Η Οριστική Παραλαβή του Εξοπλισμού σε πλήρη λειτουργία, θα πραγματοποιηθεί από το ΩΚΚ μετά την παρέλευση δύο (2) 

μηνών από την Προσωρινή Παραλαβή και εφόσον διαπιστωθεί κατά το διάστημα αυτό η καλή λειτουργία του 
Εξοπλισμού. 
Εφόσον δεν  εντοπισθούν ελαττώματα ή ελλείψεις θα συνταχθεί το "Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής" του Εξοπλισμού.  

 Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθούν ελαττώματα ή ελλείψεις, η Προμηθεύτρια θα υποχρεούται να προβεί, αμελλητί, 
χωρίς επιπλέον αμοιβή ή κόστος του ΩΚΚ, στην άμεση αποκατάσταση των πλημμελειών και ελαττωμάτων. Αν αυτό δεν 
καταστεί εφικτό για οιονδήποτε λόγο, η Προμηθεύτρια θα υποχρεούται να αντικαταστήσει άμεσα είτε όλον τον Εξοπλισμό ή 
τα ελαττωματικά μέρη του. Αν η Ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τον Εξοπλισμό ή τα ελαττωματικά μέρη του μέσα στην 
προθεσμία που του τάχθηκε και εφ’ όσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 
προβλεπόμενες κυρώσεις του άρθρου 10 της παρούσας σύμβασης. 
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ΑΡΘΡΟ 4. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ. 

4.1 Η Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει στην Αθήνα, μόνιμα, κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό με πιστοποιητικό ειδικής 
εκπαίδευσης και εξουσιοδότησης από τον κατασκευαστή-οίκο για τη συντήρηση του Εξοπλισμού και δεσμεύεται ότι θα 
εξασφαλίζει τη διαθεσιμότητα και προμήθεια στο ΩΚΚ, όποιου ανταλλακτικού απαιτηθεί (αμεταχείριστου και 
πιστοποιημένου από τον κατασκευαστικό οίκο), κατόπιν εγγράφου αιτήματος του Κέντρου. 

4.2 Εγγύηση Καλής Λειτουργίας. 

Η Ανάδοχος εγγυάται την καλή λειτουργία του Εξοπλισμού για χρονική περίοδο ______________________ (__) μηνών, 
αρχής γενομένης από την επομένη της ημερομηνίας της Παραλαβής του, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 και ειδικότερα 
στο εδάφιο 3.4. Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής η Ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί πλήρως τον Εξοπλισμό 
σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του, παρέχοντας υπηρεσίες προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης. 
Ειδικότερα, η Ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει, όποτε απαιτείται ή όποτε της ζητηθεί, με εξ ολοκλήρου δική της ευθύνη 
και χωρίς ουδεμία πρόσθετη αμοιβή ή άλλο οικονομικό αντάλλαγμα : 

▪ στη διορθωτική συντήρηση του Εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων (α) των εργασιών αντιμετώπισης των πάσης φύσεως 
βλαβών και δυσλειτουργιών (υπό την προϋπόθεση ότι αυτές δεν οφείλονται σε κακή χρήση του Εξοπλισμού ή άλλα, ξένα 
προς τον Εξοπλισμό, αίτια) και (β) της προμήθειας και αντικατάστασης όλων ανεξαιρέτως των ανταλλακτικών και των 
εξαρτημάτων (με αντίστοιχα αμεταχείριστα και πιστοποιημένα από τον κατασκευαστικό οίκο), μη συμπεριλαμβανομένων 
των αναλωσίμων, 

▪ στην προληπτική συντήρηση του Εξοπλισμού, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή-οίκου,  
▪ στην ενσωμάτωση σ’ αυτόν των επιβαλλομένων από τον κατασκευαστή-οίκο επικαιροποιήσεων, μετατροπών, 

αναβαθμίσεων & βελτιώσεων (software & hardware). 

4.3. Προληπτική-Διορθωτική Συντήρηση. 

α) Η προληπτική συντήρηση του Εξοπλισμού θα διενεργείται σε εργάσιμες ημέρες και ώρες, βάσει ετησίου 
προγραμματισμού από κοινού συμφωνηθέντος μεταξύ των συμβαλλομένων. 

β) Οι πάσης φύσεως βλάβες και δυσλειτουργίες του Εξοπλισμού, οι οποίες θα γνωστοποιούνται με αποστολή email 
(__________@_____.___) σε ώρες εργασίας της Αναδόχου, (δηλαδή Δευτέρα-Παρασκευή, 08:00-16:00), θα πρέπει να 
αντιμετωπίζονται το ταχύτερο εφικτό. Ως μέγιστος αποδεκτός χρόνος απόκρισης των Μηχανικών της Αναδόχου σε 
αναγγελία βλάβης/δυσλειτουργίας ορίζονται οι τέσσερις (4) εργάσιμες ώρες.  

4.4. Ακινητοποίηση Εξοπλισµού-Ποινικές Ρήτρες. 

 Κατά τη διάρκεια της εγγύησης καλής λειτουργίας του Εξοπλισµού οι πάσης φύσεως βλάβες και δυσλειτουργίες του, οι 
ενέργειες αντιµετώπισής τους, καθώς και ο, εξ αιτίας αυτών, χρόνος ακινητοποίησής του, θα τεκµηριώνονται από τους 
Μηχανικούς της Αναδόχου σε Δελτία Εργασίας, τα οποία τελικά θα αρχειοθετούνται στο οικείο Αρχείο Συντήρησης. Ως 
χρόνος ακινητοποίησης του Εξοπλισμού, θα λογίζεται ο χρόνος (σε ώρες) ο οποίος θα παρέρχεται από τη γνωστοποίηση της 
βλάβης του στην Ανάδοχο, με αποστολή email (__________@_____. ___) σε ώρες εργασίας της, (δηλαδή Δευτέρα-
Παρασκευή, 08:00-16:00), έως την πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας του. Ο ευλόγως αναμενόμενος χρόνος διενέργειας 
εργασιών προγραμματισμένης προληπτικής συντήρησης καθώς και ο χρόνος εγκατάστασης εργοστασιακών μετατροπών, οι 
οποίες θα εκτελούνται στις περιόδους της προγραμματισμένης προληπτικής συντήρησης, δεν θα λογίζεται ως χρόνος 
ακινητοποίησης. Ως μέγιστος αποδεκτός συνολικός χρόνος ακινητοποίησης του Εξοπλισμού, ανά έτος και για οιονδήποτε 
λόγο, εντός του χρόνου εγγύησης, ορίζονται οι εκατόν εξήντα-οκτώ (168) ώρες (αν η Ανάδοχος έχει προσφέρει μικρότερο 
χρόνο τότε ισχύει ο χρόνος της προσφοράς), εργάσιμες και μη. Για κάθε ώρα ακινητοποίησης πέραν αυτών, θα επιβάλλεται 
στην Ανάδοχο ως ποινική ρήτρα : 

▪ παράταση του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας του αντίστοιχου υποσυστήματος του Εξοπλισμού κατά δώδεκα (12) 
ώρες και 

▪ χρηματικό πρόστιμο ύψους δέκα (€10) ευρώ. 

(αν η Ανάδοχος έχει προσφέρει υψηλότερες ρήτρες τότε ισχύουν οι ρήτρες της προσφοράς) 

Στην περίπτωση που ο χρόνος ακινητοποίησης του Εξοπλισμού εξαιτίας μιας βλάβης ή αδυναμίας παροχής ανταλλακτικών, 
ξεπεράσει τις τριακόσιες τριάντα-έξι (336) ώρες, εργάσιμες και μη, η Ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει τον 
Εξοπλισμό, με αντίστοιχο νέο, νέας τεχνολογίας και αυξημένων ή τουλάχιστον ισοδύναμων δυνατοτήτων, χωρίς καμία 
επιβάρυνση του ΩΚΚ. 

4.5.  Εγγύηση Τεχνικής Υποστήριξης Εξοπλισµού. 

 Η Ανάδοχος εγγυάται την εκ µέρους της παροχή πλήρους τεχνικής υποστήριξης (µε ανταλλακτικά και εξειδικευµένη 
εργασία) του Εξοπλισµού, για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον δέκα (10) ετών, από την ηµέρα της Παραλαβής του 
Εξοπλισµού. 

4.6. Συντήρηση Εξοπλισµού (μετά την εκπνοή της Εγγύησης Καλής Λειτουργίας). 

 Μετά τη λήξη του ως άνω χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας και εντός τριμήνου προθεσμίας, η Ανάδοχος θα υποχρεούται, 
εφόσον της ανατεθεί με μονομερή έγγραφη δήλωση του ΩΚΚ, να αναλάβει έναντι ιδιαιτέρας ετήσιας αμοιβής την πλήρη 
Συντήρηση του Εξοπλισμού, μέχρι και την συμπλήρωση δέκα (10) ετών από την Παράδοση του Εξοπλισμού σε κατάσταση 
πλήρους λειτουργίας. Η εν λόγω ετήσια αμοιβή, για το 1ο έτος μετά το πέρας της εγγύησης καλής λειτουργίας, θα είναι 
ύψους ______________________ (€_______), πλέον ΦΠΑ, αναπροσαρμοζόμενη ετησίως κατά το ποσοστό αύξησης του 
Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της ΕΛ.ΣΤΑΤ για την αντίστοιχη προηγούμενη 12μηνη περίοδο που μόλις έληξε. 
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 Η πλήρης Συντήρηση του Εξοπλισμού θα γίνεται με τους ίδιους όρους οι οποίοι ισχύουν για την αρχική εγγύηση καλής 
λειτουργίας.  

 Η αμοιβή για την πλήρη συντήρηση θα καταβάλλεται σε δύο ισόποσες δόσεις, η πρώτη ως προκαταβολή και η δεύτερη με 
την λήξη της εκάστοτε ετήσιας Σύμβασης και αφού θα έχουν αφαιρεθεί οι τυχόν επιβληθείσες ποινικές ρήτρες. 

4.7. Εγγυητικές Επιστολές. 

4.7.1. Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής  

 Η Ανάδοχος κατέθεσε την Εγγυητική Επιστολή υπ’ αριθμ. _______, ποσού €_________, της Τράπεζας 
______________ (Κατάστημα _____________), το οποίο καλύπτει την προκαταβολή ύψους 30% επί του συμβατικού 
τιμήματος του Εξοπλισμού, χωρίς ΦΠΑ. Η εν λόγω επιστολή, ισχύει μέχρι την επιστροφή της και θα αποδοθεί στην 
Ανάδοχο μετά την Προσωρινή Παραλαβή του Εξοπλισμού.  

4.7.2. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης  

 Η Ανάδοχος κατέθεσε την Εγγυητική Επιστολή υπ’ αριθμ. _______, ποσού €_________, της Τράπεζας 
______________ (Κατάστημα _____________), το οποίο καλύπτει σε ποσοστό το 4% (τέσσερα τοις εκατό) του 
συμβατικού τιμήματος του Εξοπλισμού, χωρίς ΦΠΑ, για την καλή εκτέλεση όλων των όρων της Σύμβασης. Η εν λόγω 
επιστολή, ισχύει μέχρι την επιστροφή της και θα αποδοθεί στην Ανάδοχο μετά την πλήρη και κανονική εκτέλεση των 
όρων της παρούσας Σύμβασης, με την οριστική Παραλαβή του Εξοπλισμού και ύστερα από εκκαθάριση των τυχόν 
απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.  

Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης προβλέπει ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής της το οφειλόμενο ποσό υπόκειται 
στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. Σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου υπόκειται και το τυχόν οφειλόμενο ποσό λόγω 
επιβολής προστίμου. 

4.7.3. Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας 

Μετά την Οριστική Παραλαβή του Εξοπλισμού η Ανάδοχος θα υποχρεούται να αντικαταστήσει την Εγγυητική 
Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης με Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας του Εξοπλισμού. Η Εγγυητική 
Επιστολή Καλής Λειτουργίας πρέπει να είναι ποσού ίσου με το 5% συμβατικού τιμήματος του Εξοπλισμού, χωρίς 
ΦΠΑ, ήτοι ποσού €__________. Ο χρόνος ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Λειτουργίας θα είναι μεγαλύτερος 
από τον συμβατικό χρόνο της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας κατά 3 μήνες, κατά συνέπεια η ισχύς της 
Εγγυητικής Επιστολής Καλής Λειτουργίας θα είναι  _________________________  (__) μήνες. 

4.7.4. Μετά την εκπνοή του χρόνου Εγγύησης Καλής Λειτουργίας, και εφόσον της ανατεθεί από το ΩΚΚ να αναλάβει την 
πλήρη συντήρηση του Εξοπλισμού, η Ανάδοχος υποχρεούται να την αντικαταστήσει με άλλη, για την τήρηση των 
όρων της σύμβασης πλήρους Συντήρησης, το ύψος της οποία θα είναι ίσο με το ______________ (___%) της 
αντίστοιχης αμοιβής. Η εγγυητική αυτή επιστολή θα παραμείνει στο ΩΚΚ μέχρις όπου αντικατασταθεί από την 
αντίστοιχη του επομένου έτους, κ.ο.κ.  

Όλες οι ως άνω εγγυητικές επιστολές θα είναι σε πρώτη ζήτηση και με παραίτηση του δικαιώματος διζήσεως. 

ΑΡΘΡΟ 5. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. 

5.1. Εκπαίδευση Χρηστών (αν προβλέπεται) 

Η Ανάδοχος υποχρεούται, χωρίς πρόσθετη αμοιβή, και αμέσως μετά την εγκατάσταση του Εξοπλισμού σε λειτουργία, να 
διαθέσει έμπειρο τεχνικό προσωπικό, ειδικά εκπαιδευμένο και εξουσιοδοτημένο από τον κατασκευαστή οίκο, για την 
επιτόπια εκπαίδευση χρηστών σε θέματα χειρισμού και λειτουργίας του Εξοπλισμού καθώς και στην αποτελεσματικότερη 
εκμετάλλευση των δυνατοτήτων του. Η εν λόγω εκπαίδευση : 

▪ θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του ΩΚΚ από έμπειρο τεχνικό προσωπικό (application specialists), ειδικά 
εκπαιδευμένο και εξουσιοδοτημένο από τον κατασκευαστή οίκο, 

▪ θα είναι συνολικής διάρκειας ______ (__) εργασίμων ημερών και θα υλοποιηθεί σε φάσεις (για ολιγομελείς ομάδες 
χρηστών), 

▪ θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την οριστική παραλαβή του Εξοπλισμού.  

Η Ανάδοχος θα υποχρεούται, επιπλέον, να παράσχει χωρίς χρέωση μια (1) ακόμη εκπαίδευση χρηστών, συνολικής διάρκειας 
_____ (__) ωρών, ύστερα από αίτημα του ΩΚΚ, εντός περιόδου μιας 5ετίας από την Οριστική Παραλαβή του Εξοπλισμού. 

5.2. Εκπαίδευση Μηχανικών 

Η Ανάδοχος υποχρεούται, επιπλέον, χωρίς πρόσθετη αμοιβή, να παράσχει πλήρη τεχνική εκπαίδευση (Full Service Training) 
για τον Εξοπλισμό, σε έως πέντε (5) Μηχανικούς του ΩΚΚ. Οι εκπαιδεύσεις αυτές, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στις 
εγκαταστάσεις ___________ και θα είναι διάρκειας __ ημερών, θα πρέπει να ολοκληρωθούν το αργότερο εντός 12μήνου 
από την Οριστική Παραλαβή του Εξοπλισμού από το ΩΚΚ. Στους εκπαιδευθέντες Μηχανικούς θα χορηγηθεί πιστοποιητικό 
που θα τους παρέχει τη δυνατότητα επέμβασης με σκοπό την συντήρηση και επισκευή του Εξοπλισμού.  

ΑΡΘΡΟ 6. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ-ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ-ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ. 

6.1. Κατά την παράδοση του Εξοπλισμού σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας, η Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στην 
αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του ΩΚΚ, για τον υπόψη Εξοπλισμό : 

▪ Πλήρη σειρά των Εγχειριδίων Λειτουργίας (Operation Manuals) σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Τα εγχειρίδια αυτά θα 
πρέπει, πέραν των οδηγιών χρήσης του Εξοπλισμού και των υποσυστημάτων του, να περιέχουν τις απαραίτητες 
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προειδοποιήσεις και συστάσεις οι οποίες διασφαλίζουν την ασφάλεια των χρηστών του και των ασθενών, και συστάσεις 
για τις ακολουθητέες μεθόδους, διαδικασίες και μέσα καθαρισμού του Εξοπλισμού. 

▪ Πλήρη σειρά των Εγχειριδίων Συντήρησης (Service Manuals) σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Τα εγχειρίδια αυτά θα 
πρέπει να περιλαμβάνουν πλήρη κατάσταση των τμημάτων και εξαρτημάτων που συνθέτουν τον Εξοπλισμό και τα 
επιμέρους υποσυστήματά του με τους αντίστοιχους κωδικούς τους, block diagrammes, πληροφορίες διενέργειας ελέγχου 
ασφαλείας τους, circuit/writing diagrammes των ηλεκτρονικών τμημάτων τους και αναλυτικές οδηγίες για τη διενέργεια 
επιθεωρήσεων, ελέγχων λειτουργίας και απόδοσης (functional & performance testing) και την εκτέλεση διαγνωστικών 
διαδικασιών εντοπισμού βλαβών (troubleshooting). 

▪ Πλήρη Κατάλογο Ανταλλακτικών (Spare Parts Lists), σε ηλεκτρονική μορφή, ο οποίος θα περιλαμβάνει την περιγραφή, την 
εικόνα και τον κωδικό των εξαρτημάτων και ανταλλακτικών. 

▪ Πλήρη Τιμοκατάλογο Αναλωσίμων (Consumable Price Lists), σε ηλεκτρονική μορφή. Συμφωνείται ότι, επί των 
αναγραφομένων στον εν λόγω τιμοκατάλογο τιμών, το ΩΚΚ θα τυγχάνει εκπτώσεων, τουλάχιστον, είκοσι επί τοις εκατό 
(20%). 

▪ Κατάσταση (check list) των, προτεινομένων από τον κατασκευαστή, εργασιών προληπτικής συντηρήσεως για όλα τα 
επιμέρους υποσύνολα του Εξοπλισμού, συνοδευόμενη από οδηγίες εκτέλεσής των. 

▪ Αντίγραφα πιστοποιητικών Πιστοποιημένων Οργανισμών Προτυποποιήσεως, τα οποία να πιστοποιούν την συμμόρφωση 
του Εξοπλισμού προς τα κριτήρια και τις απαιτήσεις Διεθνών Προτύπων (CE-mark, κλπ.). 

▪ Το πλήρες λογισμικό (λειτουργικό σύστημα και όλες τις εξειδικευμένες εφαρμογές), το οποίο είναι εγκατεστημένο στον 
Εξοπλισμό και είναι απαραίτητο για την λειτουργία του. Το υπόψη λογισμικό θα παραδοθεί σε μαγνητικό μέσο 
αποθήκευσης (CD ή DVD) και θα συνοδεύεται από αντίγραφο άδειας χρήσης του (software licensing agreement) 
απεριόριστης χρονικής διάρκειας. 

▪ Το τυχόν βοηθητικό διαγνωστικό λογισμικό ή λογισμικό συντήρησης (diagnostic or service software) το οποίο έχει 
αναπτυχθεί από τον κατασκευαστή του Εξοπλισμού για τη διάγνωση (troubleshooting) ή/και αντιμετώπιση τεχνικών 
προβλημάτων, τη βαθμονόμηση του Εξοπλισμού, κλπ. 

Διευκρινίζεται ρητώς ότι, καθ’ όλη την διάρκεια χρήσης του Εξοπλισμού και μέχρι την οριστική απόσυρσή του, κάθε φορά 
κατά την οποία θα επέρχονται μεταβολές σε οποιοδήποτε από τα ανωτέρω εγχειρίδια/έντυπα/λογισμικό, η Ανάδοχος θα 
υποχρεούται να παραδίδει στο ΩΚΚ την τελευταία αντίστοιχη έκδοση. 

6.2. Μετά το πέρας του χρόνου εγγύησης, και εφόσον ΔΕΝ του έχει ανατεθεί από το ΩΚΚ η πλήρης συντήρηση του Εξοπλισμού, η 
Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στον Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΩΚΚ και στον Προϊστάμενο του Τμήματος 
Προμηθειών του ΩΚΚ , για τον υπόψη Εξοπλισμό : 

▪ Πλήρη Τιμοκατάλογο Ανταλλακτικών (Spare Parts Price List) και Αναλωσίμων, σε ηλεκτρονική μορφή. Επί των τιμών οι 
οποίες θα αναφέρονται στους εν λόγω τιμοκαταλόγους, το ΩΚΚ θα τυγχάνει έκπτωσης ύψους τουλάχιστον είκοσι επί τοις 
εκατό (20%). Διευκρινίζεται ρητώς ότι, κάθε φορά κατά την οποία θα επέρχονται μεταβολές στις τιμές, η Ανάδοχος θα 
υποχρεούται να παραδίδει στο ΩΚΚ την τελευταία αντίστοιχη έκδοση των υπόψη Τιμοκαταλόγων. Σε κάθε δε περίπτωση 
θα ισχύει για τις τιμές η πλέον πρόσφατη έκδοση των Τιμοκαταλόγων οι οποίοι θα έχουν παραδοθεί στο ΩΚΚ. 

▪ Τους κωδικούς πρόσβασης στο βοηθητικό διαγνωστικό λογισμικό ή/και λογισμικό συντήρησης, εφόσον αυτό υφίσταται. 
Διευκρινίζεται ρητώς ότι, κάθε φορά κατά την οποία θα επέρχονται μεταβολές στους κωδικούς πρόσβασης, η Ανάδοχος 
θα υποχρεούται να ενημερώνει και να παραδίδει τους νέους αντίστοιχους κωδικούς στον Διευθυντή της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του ΩΚΚ. 

ΑΡΘΡΟ 7. ΔΥΣΜΕΝΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ-ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ 

7.1. Η Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει, εγγράφως, την Τεχνική Υπηρεσία του ΩΚΚ, για τη δημοσιοποίηση οποιουδήποτε 
δυσμενούς περιστατικού (hazard/safety alert) ή/και την έκδοση ανάκλησης (recall), η οποία σχετίζεται καθ’ οιονδήποτε 
τρόπο με τον Εξοπλισμό. Η εν λόγω ενημέρωση θα πρέπει να είναι πλήρης και να πραγματοποιείται εντός πέντε (5) 
εργασίμων ημερών από την πρώτη δημοσιοποίηση του δυσμενούς περιστατικού ή/και της έκδοσης της ανάκλησης σε 
οποιαδήποτε χώρα του κόσμου, είτε από εκπρόσωπο του κατασκευαστή-οίκου, είτε από Αρμόδια Αρχή (Competent 
Authority). 

7.2. Η Ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει, με δικά της έξοδα και το συντομότερο δυνατόν, στις εκάστοτε υποδεικνυόμενες από 
τον κατασκευαστή απαραίτητες τεχνικές τροποποιήσεις ασφάλειας (safety modifications). 

ΑΡΘΡΟ 8. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 

8.1. Η Ανάδοχος, σύμφωνα με το άρθρο 4.4.1. της Διακήρυξης,  δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες έναντι της 
Αναθέτουσας Αρχής λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της 
παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του Αναδόχου.  

8.2.  Η Ανάδοχος με το από ______ έγγραφό του, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα, και σύμφωνα με το άρθρο 4.4.2. της Διακήρυξης, 
ενημέρωσε το ΩΚΚ για την επωνυμία/όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων της, οι οποίοι 
συμμετέχουν στην εκτέλεση της παρούσας σύμβασης. Η Ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί στο ΩΚΚ κάθε αλλαγή των πληροφοριών 
αυτών, κατά τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο η 
Ανάδοχος θα χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε 
περίπτωση διακοπής της συνεργασίας της Αναδόχου με υπεργολάβο/υπεργολάβους της παρούσας  σύμβασης, η Ανάδοχος υποχρεούται σε 
άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στο ΩΚΚ και  οφείλει να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ τμημάτων της σύμβασης 
είτε από την ίδια, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στο ΩΚΚ κατά την ως άνω διαδικασία.  

8.3.  Το ΩΚΚ επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3  της 
Διακήρυξης και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της Διακήρυξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4.4.3. της 
Διακήρυξης. Επιπλέον, το ΩΚΚ, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να 
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επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ποσοστού που ορίζεται σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 4.4.3. της Διακήρυξης. 

8.4.  Ο υπεργολάβος λαμβάνει γνώση της συνημμένης στην παρούσα ρήτρα ακεραιότητας και δεσμεύεται να τηρήσει τις υποχρεώσεις που 
περιλαμβάνονται σε αυτή. Η ως άνω δέσμευση περιέρχεται στο ΩΚΚ με ευθύνη της Αναδόχου.  

ΑΡΘΡΟ 9. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Ο Ανάδοχος εγγυάται και δεσμεύεται ανέκκλητα  στο ΩΚΚ ότι:  

9.1.  σύμφωνα με το άρθρο 4.3.1. της Διακήρυξης, τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης τις 
υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν 
θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α’(και  του ν. 4412/2016).  Η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες 
αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους  

9.2. θα ενεργεί σύμφωνα με το Νόμο και με την παρούσα, ότι θα  λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσει την ομαλή και προσήκουσα 
εκτέλεση της παρούσας σύμφωνα με τη Διακήρυξη και τα λοιπά Έγγραφα της Σύμβασης και ότι δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή 
καταχρηστικά καθ ́ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της παρούσας, σύμφωνα με τη ρήτρα ακεραιότητας που επισυνάπτεται στην παρούσα και 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της και 

9.3. καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, θα συνεργάζεται στενά με το ΩΚΚ, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε 
παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 10. ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
10.1. Η Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με 

απόφαση του ΩΚΚ για τους λόγους που αναφέρονται και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5.2.1 της Διακήρυξης. Στον 
Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την παρούσα σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του ΩΚΚ και κατόπιν τήρησης 
της σχετικής διαδικασίας και οι κυρώσεις/αποκλεισμός   που προβλέπονται στο ως άνω άρθρο 5.2.1 της Διακήρυξης. 

10.2.  Αν το συμβατικό υλικό φορτωθεί -παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του 
χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με τη Διακήρυξη και το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται 
πρόστιμο/τόκος και εισπράττεται σύμφωνα με το άρθρο 5.2.2. της Διακήρυξης. 

10.3. Σε βάρος της έκπτωτου αναδόχου επιβάλλεται επίσης καταλογισμός του διαφέροντος, που προκύπτει εις βάρος του ΩΚΚ, 
εφόσον αυτό προμηθευτεί τον εξοπλισμό (ή τμήμα του), που δεν προσκομίστηκε προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό 
φορέα, αναθέτοντας το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης σε τρίτο οικονομικό φορέα. Το διαφέρον υπολογίζεται με 
τον ακόλουθο τύπο: 

Δ = (ΤΚΤ -ΤΚΕ) x Π 

όπου:  Δ  =  Διαφέρον που θα προκύψει εις βάρος του ΩΚΚ, εφόσον αυτό προμηθευτεί τον Εξοπλισμό (ή τμήμα του) που 
δεν παρεδόθη προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα. Το 
διαφέρον λαμβάνει θετικές τιμές, αλλιώς θεωρείται ίσο με μηδέν. 

 ΤΚΤ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο 
οικονομικό φορέα στη νέα Ανάδοχο. 

 ΤΚΕ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο 
οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τη σύμβαση από την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος ο οικονομικός φορέας. 

 Π  =  Συντελεστής προσαύξησης προσδιορισμού της έμμεσης ζημίας που προκαλείται στην αναθέτουσα αρχή από 
την έκπτωση της Αναδόχου.  

 Για την είσπραξη του διαφέροντος από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα μπορεί να εφαρμόζεται η διαδικασία του Κώδικα 
Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων. Το διαφέρον εισπράττεται υπέρ του ΩΚΚ. 

ΑΡΘΡΟ 11. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί, όταν έχει ολοκληρωθεί η Οριστική Παραλαβή, έχει αποπληρωθεί το συμβατικό 
τίμημα και έχουν εκπληρωθεί και οι τυχόν λοιπές συμβατικές ή νόμιμες υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 
όταν αποδεσμευθούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση. 

ΑΡΘΡΟ 12. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

12.1.  Η παρούσα Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 132 του Ν. 4412/2016. Σε κάθε περίπτωση, κάθε πιθανή τροποποίησή της Σύμβασης πρέπει να τύχει της 
προέγκρισης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρησης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΥΜΕΠΕΡΑΑ.  

12.2.  Τροποποιήσεις ή αλλαγές της Σύμβασης επιτρέπονται εφόσον δεν είναι ουσιώδεις και δεν αλλοιώνουν το φυσικό και 
οικονομικό αντικείμενο και πραγματοποιούνται με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών, η οποία θα αποτελεί 
Παράρτημα της αρχικής σύμβασης 

12.3.  Δηλώνεται ρητώς ότι καμία αύξηση οικονομικού αντικειμένου δεν μπορεί να συμφωνηθεί σε περίπτωση τροποποίησης της 
σύμβασης, δεδομένου ότι οι δαπάνες για συμπληρωματικές εργασίες δεν είναι επιλέξιμες. Η σύμβαση δύναται να 
τροποποιηθεί εάν συμφωνήσουν, εγγράφως, προς τούτο, τα δύο συμβαλλόμενα μέρη (αλλαγή ΦΠΑ, τροποποίηση ΤΔΠ, κλπ) 
και με την απαραίτητη προϋπόθεση της σύμφωνης γνώμης της Επιτροπής Παραλαβής & Παρακολούθησης και την 
ενημέρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρησης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Σε κάθε περίπτωση το 
οικονομικό αντικείμενο θα πρέπει να διατηρείται αναλλοίωτο. 

ΑΡΘΡΟ 13. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 4.6 της Διακήρυξης, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά 
τη διάρκεια της εκτέλεσής της . 
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ΑΡΘΡΟ 14. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

14.1. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η 
αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.  

14.2. Η Ανάδοχος, επικαλούμενη υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών ης σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της 
ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς το ΩΚΚ τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός 
αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά 
στοιχεία. Το ΩΚΚ αποφασίζει μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου για αυτό οργάνου.  

Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από το ΩΚΚ, της ανώτερης βίας που επικαλείται η Ανάδοχος, την απαλλάσσει από τις συνέπειες της 
εκπρόθεσμης ή μη κατάλληλα εκπλήρωσης της προμήθειας. 

ΑΡΘΡΟ 15. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

15.1.  Η παρούσα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και ειδικότερα α) από το θεσμικό πλαίσιο που αναφέρεται στο άρθρο 1.4. της 
Διακήρυξης και β) τη Διακήρυξη και τα Έγγραφα της Σύμβασης.   

15.2. Η Ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων του ΩΚΚ που επιβάλλουν σε βάρος της κυρώσεις, δυνάμει των άρθρων της 
Διακήρυξης 5.2. (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου-Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος Παράδοσης Υλικών), 6.4. (Απόρριψη 
συμβατικών υλικών–αντικατάσταση), μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που της αναγνωρίζονται και υπό τις προϋποθέσεις 
και έννομες συνέπειες που ορίζονται στο άρθρο 5.3. της Διακήρυξης.  

15.3.  Κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, κάθε διαφορά που προκύπτει αναφορικά με την ερμηνεία, και/ή το κύρος και/ή  την 
εκτέλεση της παρούσας, ή εξ αφορμής της,  επιλύονται σύμφωνα με το άρθρο 5.4. της Διακήρυξης.. 

ΑΡΘΡΟ 16. ΔΗΛΩΣΕΙΣ 

16.1. Η Ανάδοχος δηλώνει και πάλι ρητά διά του νομίμου εκπροσώπου της ότι, ο κατά το άρθρο 1, Εξοπλισμός είναι και 
παραδίδεται ελεύθερος παντός εν γένει βάρους ενοχικού ή εμπραγμάτου, κατασχέσεως, διεκδικήσεως ή τρίτου εκνικήσεως, 
φόρων και δασμών προς το Δημόσιο, ΝΠΔΔ, τράπεζες ή άλλου τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου. Σε περίπτωση δε κατά 
την οποία τρίτος ήθελε εγείρει οποιοδήποτε δικαίωμα ή απαίτηση, η Ανάδοχος οφείλει ή να επιλύσει την αμφισβήτηση 
δικαστικώς ή εξωδίκως μόνος της ή να συνδράμει το ΩΚΚ προς επίλυση αυτών. Οποιοδήποτε δε ποσόν το οποίο ήθελε 
καταβάλλει το ΩΚΚ, για οποιαδήποτε από τις παραπάνω αιτίες, η Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει απροφάσιστα, χωρίς να 
αποκλείεται επιπροσθέτως και η καταβολή αποζημίωσης από κάθε άλλη ζημία, θετική ή αποθετική την οποία ήθελε υποστεί 
το ΩΚΚ. 

16.2. Απαγορεύεται η ολική ή μερική εκχώρηση των απαιτήσεων οι οποίες πηγάζουν από την παρούσα σύμβαση, χωρίς ρητή και 
έγγραφη συναίνεση των συμβαλλομένων. 

ΑΡΘΡΟ 17. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΕ/2016/2019 και τον Ν. 4624/2019 (Α 137). 

Τα αντισυμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 
2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για 
την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός Προστασίας 
Δεδομένων/General Data Protection Regulation-GDPR) και του Ν. 4624/2019. Ειδικότερα: 

Α.  Ως προς την επεξεργασία από το ΩΚΚ των προσωπικών δεδομένων της Αναδόχου συμπεριλαμβανομένων των προστηθέντων/ 
συνεργατών/δανειζόντων εμπειρία/υπεργολάβων της, ισχύουν τα παρακάτω: 

 Η Ανάδοχος συναινεί στο πλαίσιο της διαδικασίας εκτέλεσης της παρούσας δημόσιας σύμβασης και επιτρέπει στο ΩΚΚ να 
προβεί σε αναζήτηση-επιβεβαίωση όλων των αναγκαίων δικαιολογητικών, καθώς και στην αναγκαία επεξεργασία και 
διατήρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και στην ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες δημόσιες αρχές. 

 Το ΩΚΚ αποθηκεύει και επεξεργάζεται τα στοιχεία προσωπικών δεδομένων της Αναδόχου που είναι αναγκαία για την 
εκτέλεση της σύμβασης, την εκπλήρωση των μεταξύ τους συναλλαγών και την εν γένει συμμόρφωσή της με νόμιμη 
υποχρέωση, σε έγχαρτο αρχείο και σε ηλεκτρονική βάση με υψηλά χαρακτηριστικά ασφαλείας με πρόσβαση αυστηρώς και 
μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα ή παρόχους υπηρεσιών στους οποίους αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών 
για λογαριασμό της και οι οποίοι διενεργούν πράξεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων. 

 Το ΩΚΚ θα προβεί σε συλλογή και επεξεργασία (π.χ. συλλογή, καταχώριση, οργάνωση,  αποθήκευση, μεταβολή, διαγραφή, 
καταστροφή κ.λπ.), για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς, των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως: (α) επίσημων 
στοιχείων ταυτοποίησης, (β) στοιχείων επικοινωνίας, (γ) δεδομένων και πληροφοριών κοινωνικοασφαλιστικών και 
φορολογικών απαιτήσεων, (δ) γενικών πληροφοριών, (ε) στοιχείων πληρωμής, χρηματοοικονομικών πληροφοριών και 
λογαριασμών, (στ) δεδομένων ειδικής κατηγορίας, των οποίων η συλλογή και επεξεργασία επιβάλλεται από τους όρους 
εκτέλεσης της σύμβασης, σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, ή στατιστικούς σκοπούς. 

 Τα προσωπικά δεδομένα της Αναδόχου και των συνεργατών της (συμπεριλαμβανομένων των δανειζόντων εμπειρία/ 
υπεργολάβων) αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής 
για χρονικό διάστημα πέντε ετών για μελλοντικούς φορολογικούς-δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους 
προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. 
Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας. 

 Καθ’ όλη την διάρκεια που το ΩΚΚ τηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα η Ανάδοχος έχει δικαίωμα ενημέρωσης, 
πρόσβασης, φορητότητας, διόρθωσης, περιορισμού, διαγραφής ή και εναντίωσης υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις 
προβλεπόμενες από το νομοθετικό πλαίσιο. 

 Δεν επιτρέπεται η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπό διαφορετικό από αυτόν για τον οποίο έχουν 
συλλεχθεί παρά μόνον υπό τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 24 του ν. 4624/2019. 
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 Η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το ΩΚΚ σε άλλο δημόσιο φορέα επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 26 
του ως άνω νόμου, εφόσον είναι απαραίτητο για την εκτέλεση των καθηκόντων της ή του τρίτου φορέα στον οποίο 
διαβιβάζονται τα δεδομένα και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που επιτρέπουν την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 
24 του ίδιου νόμου. 

 Τα στοιχεία επικοινωνίας με τον υπεύθυνο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων του ΩΚΚ είναι τα ακόλουθα (email: 
dpo@ocsc.gr, τηλ.: 210-9493000). 

B.  Ως προς την επεξεργασία από την Ανάδοχο προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο εκτέλεσης των συμβατικών της 
υποχρεώσεων ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 28 ΓΚΠΔ. Ειδικότερα, ισχύουν τα παρακάτω: 

α)  η Ανάδοχος (εκτελούσα την επεξεργασία) επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο βάσει 
καταγεγραμμένων εντολών του ΩΚΚ (υπεύθυνος επεξεργασίας),  

β)  διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν 
αναλάβει δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας ή τελούν υπό τη δέουσα κανονιστική υποχρέωση τήρησης 
εμπιστευτικότητας,  

γ)  λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα δυνάμει του άρθρου 32 ΓΚΠΔ,  

δ) τηρεί τους όρους που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 4 για την πρόσληψη άλλου εκτελούντος την επεξεργασία,  

ε)  λαμβάνει υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και επικουρεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας με τα κατάλληλα τεχνικά και 
οργανωτικά μέτρα, στον βαθμό που αυτό είναι δυνατό, για την εκπλήρωση της υποχρέωσης του υπευθύνου επεξεργασίας 
να απαντά σε αιτήματα για άσκηση των προβλεπόμενων στο κεφάλαιο III δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων,  

στ)  συνδράμει τον υπεύθυνο επεξεργασίας στη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα 
άρθρα 32 έως 36 ΓΚΠΔ, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και τις πληροφορίες που διαθέτει ο εκτελών την 
επεξεργασία,  

ζ)  κατ’ επιλογή του υπευθύνου επεξεργασίας (ΩΚΚ), διαγράφει ή επιστρέφει όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στον 
υπεύθυνο επεξεργασίας μετά το πέρας της παροχής υπηρεσιών επεξεργασίας και διαγράφει τα υφιστάμενα αντίγραφα, 
εκτός εάν το δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους μέλους απαιτεί την αποθήκευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,  

η)  θέτει στη διάθεση του υπευθύνου επεξεργασίας κάθε απαραίτητη πληροφορία προς απόδειξη της συμμόρφωσης προς τις 
υποχρεώσεις που θεσπίζονται στο παρόν άρθρο και επιτρέπει και διευκολύνει τους ελέγχους, περιλαμβανομένων των 
επιθεωρήσεων, που διενεργούνται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή από άλλον ελεγκτή εντεταλμένο από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας.  

ι)  Ο εκτελών την επεξεργασία δεν προσλαμβάνει άλλον εκτελούντα την επεξεργασία χωρίς προηγούμενη ειδική ή γενική 
γραπτή άδεια του υπευθύνου επεξεργασίας. 

ΑΡΘΡΟ 18. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Για όλα τα λοιπά θέματα αναφορικά με την προμήθεια η οποία πραγματοποιείται με την παρούσα Σύμβαση, ισχύουν οι όροι της 
Διακήρυξης 01/2021 και της απόφασης κατακύρωσης ___/________ καθώς και τα αναφερόμενα στον Ν. 4412/2016.  

Η παρούσα σύμβαση υπό μορφή σχεδίου και αφού συμπληρώθηκε στα κενά της έτυχε της προέγκρισης της Ειδική Υπηρεσία 
Διαχείρησης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΥΜΕΠΕΡΑΑ με το αρ. πρωτ ___/________ έγγραφό της.  

Η παρούσα Σύμβαση, αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε τρία όμοια 
πρωτότυπα. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

Για το ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  Για την Ανάδοχο εταιρεία 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ [Σ__/__] 

H εταιρεία ____________________________________ (Ανάδοχος) έχει προμηθεύσει στο ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
(ΩΚΚ) ______________________________________(είδος εξοπλισμού) του οίκου __________________ τύπου 
______________________ , το οποίο εφεξής θα αναφέρεται ως Εξοπλισμός.  

Το ΩΚΚ αναθέτει με την παρούσα στην Ανάδοχο (οι οποίοι στο εξής στην Σύμβαση αυτή θα αναφέρονται και ως συμβαλλόμενοι ή 
συμβαλλόμενα μέρη) και η Ανάδοχος δηλώνει ότι αναλαμβάνει την πλήρη συντήρηση, επισκευή και παρακολούθηση του 
Εξοπλισμού με τους παρακάτω όρους και συμφωνίες :  

ΑΡΘΡΟ 1. ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

1.1. Η Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει στην Αθήνα, μόνιμα, κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό με πιστοποιητικό ειδικής 
εκπαίδευσης και εξουσιοδότησης από τον κατασκευαστή-οίκο για την συντήρηση του Εξοπλισμού.  

1.2. Κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Σύμβασης η Ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί πλήρως τον Εξοπλισμό σύμφωνα με 
τις οδηγίες του κατασκευαστή του, παρέχοντας υπηρεσίες προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης. Ειδικότερα, η 
Ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει, όποτε απαιτείται ή όποτε της ζητηθεί, με εξ ολοκλήρου δική της ευθύνη και χωρίς 
ουδεμία πρόσθετη αμοιβή ή άλλο οικονομικό αντάλλαγμα : 

▪  στη διορθωτική συντήρηση του Εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων (α) των εργασιών αντιμετώπισης των πάσης 
φύσεως βλαβών και δυσλειτουργιών (υπό την προϋπόθεση ότι αυτές δεν οφείλονται σε κακή χρήση του Εξοπλισμού ή 
άλλα, ξένα προς τον Εξοπλισμό, αίτια) και (β) της προμήθειας και αντικατάστασης όλων ανεξαιρέτως των ανταλλακτικών 
και των εξαρτημάτων (με αντίστοιχα αμεταχείριστα και πιστοποιημένα από τον κατασκευαστικό οίκο), μη 
συμπεριλαμβανομένων των αναλωσίμων, 

▪  στην προληπτική συντήρηση του Εξοπλισμού, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή-οίκου,  

▪  στην ενσωμάτωση σ’ αυτόν των επιβαλλομένων από τον κατασκευαστή-οίκο επικαιροποιήσεων, μετατροπών, 
αναβαθμίσεων & βελτιώσεων (software & hardware). 

1.3. Κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Σύμβασης : 

α) Η προληπτική συντήρηση του Εξοπλισμού θα διενεργείται σε εργάσιμες ημέρες και ώρες, βάσει ετησίου 
προγραμματισμού από κοινού συμφωνηθέντος μεταξύ των συμβαλλομένων. 

β) Οι πάσης φύσεως βλάβες και οι δυσλειτουργίες του Εξοπλισμού, οι οποίες θα γνωστοποιούνται με αποστολή email 
(__________@_____. ___) σε ώρες εργασίας της Αναδόχου, (δηλαδή Δευτέρα-Παρασκευή, 08:00-16:00), θα πρέπει να 
αντιμετωπίζονται το ταχύτερο εφικτό. Ως μέγιστος αποδεκτός χρόνος απόκρισης των Μηχανικών της Αναδόχου σε 
αναγγελία βλάβης/δυσλειτουργίας ορίζονται οι τέσσερις (4) εργάσιμες ώρες.  

γ) Οι πάσης φύσεως βλάβες και δυσλειτουργίες του, οι ενέργειες αντιµετώπισής τους, καθώς και ο, εξ αιτίας αυτών, 
χρόνος ακινητοποίησής του, θα τεκµηριώνονται από τους Μηχανικούς της Αναδόχου σε Δελτία Εργασίας, τα οποία 
τελικά θα αρχειοθετούνται στο οικείο Αρχείο Συντήρησης. Ως χρόνος ακινητοποίησης του Εξοπλισμού (ή/και των επί 
μέρους αυτόνομων λειτουργικών μονάδων), θα λογίζεται ο χρόνος (σε ώρες) ο οποίος θα παρέρχεται από τη 
γνωστοποίηση της βλάβης του στην Ανάδοχο, με αποστολή email (__________@_____.___) σε ώρες εργασίας της, 
δηλαδή Δευτέρα-Παρασκευή, 08:00-16:00), έως την πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας του. Ο ευλόγως 
αναμενόμενος χρόνος διενέργειας εργασιών προγραμματισμένης προληπτικής συντήρησης καθώς και ο χρόνος 
εγκατάστασης εργοστασιακών μετατροπών, οι οποίες θα εκτελούνται στις περιόδους της προγραμματισμένης 
προληπτικής συντήρησης, δεν θα λογίζεται ως χρόνος ακινητοποίησης. Ως μέγιστος αποδεκτός συνολικός χρόνος 
ακινητοποίησης του Εξοπλισμού, ανά έτος και για οιονδήποτε λόγο, εντός του χρόνου εγγύησης, ορίζονται οι εκατόν 
εξήντα-οκτώ (168) ώρες (αν η Ανάδοχος έχει προσφέρει μικρότερο χρόνο τότε ισχύει ο χρόνος της προσφοράς), 
εργάσιμες και μη. Για κάθε ώρα ακινητοποίησης πέραν αυτών, θα επιβάλλεται στην Ανάδοχο ως ποινική ρήτρα : 
▪ παράταση του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας του αντίστοιχου υποσυστήματος του Εξοπλισμού κατά δώδεκα 

(12) ώρες και 
▪ χρηματικό πρόστιμο ύψους δέκα (€10) ευρώ. 

(αν η Ανάδοχος έχει προσφέρει υψηλότερες ρήτρες τότε ισχύουν οι ρήτρες της προσφοράς) 

Η παρακράτηση των ποσών των προστίμων θα γίνεται με αφαίρεση από το ετήσιο συμβατικό τίμημα, ή αν αυτό δεν 
επαρκεί από την εγγυητική επιστολή ή τέλος με κάθε νόμιμο μέσο. 

1.4.  Οι ως άνω ποινικές ρήτρες δεν εφαρμόζονται σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Οι τυχόν ζημιές που θα προκληθούν σε 
περιπτώσεις ανωτέρας βίας, καθώς και τα υλικά που θα απαιτηθούν για την αντικατάσταση του Εξοπλισμού, θα βαρύνουν 
και θα καλυφθούν από το ΩΚΚ 

1.5.  Η Ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει όλα τα επιβαλλόμενα μέτρα ασφαλείας και να εξασφαλίζει το προσωπικό των συνεργείων 
της για κάθε περίπτωση ατυχήματος, που τυχόν συμβεί κατά την διάρκεια εκτέλεσης εργασιών σύμφωνα με την παρούσα, 
επί του Εξοπλισμού.  

ΑΡΘΡΟ 2. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ/ΠΛΗΡΩΜΗ 

2.1.   Για τις αναφερόμενες στην παρούσα Σύμβαση ετήσιας Πλήρους Συντήρησης, υπηρεσίες, το ΩΚΚ θα καταβάλει στην Ανάδοχο 
το συνολικό ποσό των _________________________ (ολογράφως) (€_______) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ __%. 

2.2.  Στην τιμή αυτή περιλαμβάνεται η τιμή των ανταλλακτικών, των πάσης φύσεως απαραίτητων υλικών προληπτικής και 
διορθωτικής συντήρησης του Εξοπλισμού και εργατικών, οι πάσης φύσεως δαπάνες της Αναδόχου (πχ μετακινήσεις, 



 

ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  115/116 

 

 

διαμονή, εργαλεία κλπ) καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση και οι υπέρ τρίτων κρατήσεις όπως προβλέπεται στην Διακήρυξη 
01/2021 και στην προσφορά της Αναδόχου που έγινε αποδεκτή. 

2.3.  Η εξόφληση της Αναδόχου για την υπό το στοιχείο 2.1. ανωτέρω συμφωνηθείσα αμοιβή, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, 
θα καταβάλλεται από το ΩΚΚ με την λήψη του σχετικού τιμολογίου της Αναδόχου και μετά την παρέλευση του συμβατικού 
χρόνου, εντός ενενήντα (90) ημερών από την υποβολή του.  

ΑΡΘΡΟ 3. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της ετήσιας Σύμβασης η Ανάδοχος κατέθεσε την υπ’ αριθμ. _______, Εγγυητική Επιστολή της 
Τράπεζας ______________ (Κατάστημα _____________), ποσού ύψους ίσου με το δέκα τοις εκατό (10%) του συμβατικού 
τιμήματος της ετήσιας Σύμβασης Πλήρους Συντήρησης, χωρίς ΦΠΑ, ήτοι ποσού _____________________________ (ολογράφως) 
(€_______) και ισχύος ενός έτους και ενός μηνός, ήτοι ισχύος μέχρι την __/__/____. 

ΑΡΘΡΟ 4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Σύμβασης η Ανάδοχος υποχρεούται να παράσχει, χωρίς επιπλέον χρέωση του ΩΚΚ και 
ύστερα από σχετικό του αίτημα, εκπαίδευση των χρηστών του Εξοπλισμού, συνολικής διάρκειας _____ (__) εργάσιμων ωρών.  

ΑΡΘΡΟ 5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1.  H παρούσα Σύμβαση δυνατόν να ανανεώνεται ανά έτος, σύμφωνα με την θέληση και την διακριτική ευχέρεια του ΩΚΚ, με 
έναρξη του πρώτου έτους ισχύος την __/__/____. Κατά συνέπεια η παρούσα Σύμβαση ετήσιας Πλήρους Συντήρησης λήγει 
την __/__/____.  

5.2.  Η ανανέωση της Σύμβασης Πλήρους Συντήρησης, μετά την λήξη της παρούσας, όσον αφορά το τίμημα, θα γίνεται σύμφωνα 
με την αύξηση του ΔΕΙΚΤΗ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ που δίνει η ΕΛ.ΣΤΑΤ. για την αντίστοιχη προηγούμενη 12μηνη περίοδο που 
μόλις έληξε (δηλ σύμφωνα με την ετήσια μεταβολή του δείκτη τιμών καταναλωτή του μήνα υπογραφής της νέας Σύμβασης 
σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου). 

5.3.  Σε περίπτωση κατά την οποία ο Εξοπλισμός τεθεί οριστικώς εκτός λειτουργίας, με απόφαση του ΩΚΚ, η παρούσα Σύμβαση 
λύεται αυτομάτως και αζημίως για αμφότερους τους συμβαλλόμενους. Σε τέτοια περίπτωση το ΩΚΚ θα ενημερώσει 
εγγράφως την Ανάδοχο για την πρόθεση διακοπής λειτουργίας του Εξοπλισμού, τηρώντας προθεσμία τουλάχιστον είκοσι 
(20) ημερών. Το ΩΚΚ υποχρεούται να καταβάλει το συμβατικό τίμημα που αναλογεί στον χρόνο λειτουργίας του 
Εξοπλισμού.  

5.4.  Η Σύμβαση είναι δυνατόν να τροποποιηθεί ή να παραταθεί μόνο με έγγραφη συμφωνία των δύο συμβαλλομένων μερών. 

ΑΡΘΡΟ 6. ΔΥΣΜΕΝΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ-ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ 

6.1. Η Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει, εγγράφως, την Τεχνική Υπηρεσία του ΩΚΚ, για τη δημοσιοποίηση οποιουδήποτε 
δυσμενούς περιστατικού (hazard/safety alert) ή/και την έκδοση ανάκλησης (recall), η οποία σχετίζεται καθ’ οιονδήποτε 
τρόπο με τον Εξοπλισμό. Η εν λόγω ενημέρωση θα πρέπει να είναι πλήρης και να πραγματοποιείται εντός πέντε (5) 
εργασίμων ημερών από την πρώτη δημοσιοποίηση του δυσμενούς περιστατικού ή/και της έκδοσης της ανάκλησης σε 
οποιαδήποτε χώρα του κόσμου, είτε από εκπρόσωπο του κατασκευαστή-οίκου, είτε από Αρμόδια Αρχή (Competent 
Authority). 

6.2. Η Ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει, με δικά της έξοδα και το συντομότερο δυνατόν, στις εκάστοτε υποδεικνυόμενες από 
τον κατασκευαστή απαραίτητες τεχνικές τροποποιήσεις ασφάλειας (safety modifications). 

ΑΡΘΡΟ 7. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Η εν λόγω Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως ανακύψουν σχετικά με την 
ερμηνεία, την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ αφορμής της, το ΩΚΚ και η Ανάδοχος θα καταβάλλουν κάθε 
προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών πάντα 
υπό το πρίσμα της προστασίας του δημοσίου συμφέροντος. 

Σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης αποκλειστικά αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Αθήνας. 

Η παρούσα Σύμβαση, αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε δύο όμοια 
πρωτότυπα, εκ των οποίων το μεν ένα κατατέθηκε στο Τμήμα Προμηθειών του ΩΚΚ και το άλλο παρέλαβε η Ανάδοχος. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

Για το ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  Για την Ανάδοχο Εταιρεία 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι’ – Περίληψη Διακήρυξης 

Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020» 
 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

TOY ΩΝΑΣΕΙΟY ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟY ΚΕΝΤΡΟY 

Αναθέτουσα Αρχή : ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

Aριθμός Διακήρυξης : 01/2021 

Αντικείμενο Διαγωνισμού       : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΤΟΥ ΩΝΑΣΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ : 

1. Φωτιστικών Σωμάτων & Λαμπτήρων LED  

2. Πύργων Ψύξης  

3. Χειρουργικών Προβολέων Οροφής  

4. Συστήματος Inverters Αντλιών  

5. Αποστειρωτικών Κλιβάνων Ατμού & Πλυντηρίων-
Απολυμαντών Χειρουργικών Εργαλείων 

Συνολικός Προϋπολογισμός :  €€1.282.903,23 χωρίς ΦΠΑ 

Προθεσμία Υποβ. Προσφορών : 14/12/2021 & ώρα 16:00 

Τόπος Υποβολής Προσφορών 

& Διενέργειας Διαγωνισμού     : Πλατφόρμα Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr 

Διάρκεια Ισχύος Προσφορών : Δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη ημέρα της διενέργειας του 
Διαγωνισμού 

Ημερ. Διενέργειας Διαγ/σμού : 16/12/2021 & ώρα 11:00 

Κριτήριο Ανάθεσης   : Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 
βάσει  της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και σε περίπτωση ενώσεων 
οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α)  κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β)  κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), 

γ)  τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις 
του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ)  σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και 
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

Η Διακήρυξη διατίθεται στο www.promitheus.gov.gr και στο www.onasseio.gr και αφορά στο 
Υποέργα #1 έως #4 και #6 της Πράξης : "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ 
ΩΝΑΣΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΟ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ" η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020" 
με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ 3349/31-03-2021 του ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ και έχει 
λάβει κωδικό MIS 5086602. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.onasseio.gr/

