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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 11 / 2014 

 

∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΕΘΝΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟΥΣ - ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ, ΠΟΥ 

ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΥΤΗΣ, ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (CPV 71336000-2) ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ. 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ∆ΑΠΑΝΗ : 

 
513.956,94  EURO   (ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) 

 
118.210,09  EURO   (Φ.Π.Α.) 

 
632.167,03  EURO   (ΑΞΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ  Φ.Π.Α.) 

 
 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ : 

1. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ  

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

3. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:  ΕΝΑ (1) ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ   

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" 
 

73300    ΜΟΥΡΝΙΕΣ  ΤΗΛ. 28210 - 22306 
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      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

            7η Υ . ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ  

 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 

       «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» 

           73300 ΜΟΥΡΝΙΕΣ 

 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΑΡΙΘΜΟΣ 11 / 2014 

 

Το  Γενικό Νοσοκοµείο Χανίων, έχοντας υπόψη :  

 

1. Τις διατάξεις  

 

1.1 Του Ν.∆. 2592/53 (ΦΕΚ 254/Α/1953) "Περί οργανώσεως της ιατρικής αντίληψης όπως  τροποποιήθηκαν 

συµπληρώθηκαν και ισχύουν σήµερα. 

1.2 Της µε αρ. Α3α/οικ.10358/5-11-92 απόφασης του Υπουργού Υγείας και  Πρόνοιας " καθορισµός 

αρµοδιοτήτων των ∆.Σ. των    Νοσηλευτικών Ιδρυµάτων κ.λ.π.'' 

1.3 Του Ν. 2198/1994 (ΦΕΚ 43/Α/22-03-94) άρθρο 24 «Αύξηση αποδοχών ∆ηµοσίων Υπαλλήλων και άλλες 

διατάξεις». 

1.4 Του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) "Προµήθειες του ∆ηµόσιου Τοµέα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων". 

1.5 Του Ν. 2303/95 (ΦΕΚ 80/Α/95) άρθρο 19 «Προµήθειες Νοσοκοµείων». 

1.6 Του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των ∆απανών του Κράτους και άλλες 

διατάξεις». 

1.7 Του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) "Προµήθειες του ∆ηµόσιου Τοµέα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων", όπως 

τροποποιήθηκε µε το Ν.2323/1995 (ΦΕΚ 145/Α/95) «Υπαίθριο εµπόριο και άλλες διατάξεις». 

1.8 Του Ν. 2328/1995 (ΦΕΚ 159/Α/95), όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 2372/96 (ΦΕΚ 29/Α/96 άρθρο 11 και το 

Ν.2414/96 (ΦΕΚ 135/Α/96) άρθρο 14 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του Π.∆. 82/96 (ΦΕΚ 66/Α/96) 

«Ονοµαστικοποίηση των µετοχών Ελληνικών Ανωνύµων Εταιρειών», όπως αυτές τροποποιήθηκαν και 

ισχύουν µε τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3310/05 και του άρθρου 8 του Ν.3414/05. 

1.9 Του Ν. 2522 / 97 (Φ.Ε.Κ. 178 /Α/97) « ∆ικαστική προστασία κατά το στάδιο  που προηγείται της σύναψης 

συµβάσεων ∆ηµοσίων Έργων, Κρατικών Προµηθειών και Υπηρεσιών σύµφωνα µε την  οδηγία 89 / 665 

Ε.Ο.Κ.». 

1.10 Του Ν. 3310 / 2005 (Φ.Ε.Κ. 30/Α/14-02-2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµόσιων συµβάσεων», όπως τροποποιήθηκε µε τις 

διατάξεις του Ν.3414/05 (ΦΕΚ 279/Α/10-11-2005) «Τροποποίηση του Ν.3310/05 «Μέτρα για τη διασφάλιση 

της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων».  

1.11 Του Ν. 3867 / 2010 (Φ.Ε.Κ. 128/Α/2010) «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου 

ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις 

αρµοδιότητας του Υπουργείου Οικονοµικών». 

1.12 Του Π.∆. 394/96 (ΦΕΚ 266/Α/96) "Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου ∆ικαίου '' Κ.Π.∆. (ΦΕΚ 

266/Α/4.12.96), όπως τροποποιηθήκε µε το άρθρο 35 του Ν.3377/2005 (ΦΕΚ 202/Α/05) κατά το µέρος που 

αυτές δεν αντίκεινται στις διατάξεις του Π.∆. 60/2007. 

1.13 Του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007) " Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 

2004/18/ΕΚ «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης  δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και 
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υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 2005/51 ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/Ε.Κ. 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης /11/2005. 

1.14 Του Π.∆. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/2003) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην Οδηγία 

2000/35/2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις Εµπορικές Συναλλαγές. 

1.15 Του Ν. 2889 / 2001 (Φ.Ε.Κ. 37/Α/01), όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε από το Ν.3204/2003 (ΦΕΚ 

296/Α/03), τον Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/05)  «Ε.Σ.Υ. και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» και 

τον Ν.3527/2007 (ΦΕΚ 25/Α/2007) «Κύρωση Συµβάσεων υπέρ Ν.Π.∆.∆. εποπτευοµένων από το 

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις».  

1.16 Του Ν. 3021 / 2002 (Φ.Ε.Κ. 143/Α/2002) «Περιορισµοί στη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων µε πρόσωπα 

που δραστηριοποιούνται ή συµµετέχουν σε επιχειρήσεις µέσων ενηµέρωσης», όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει µε την παρ. 5 του άρθρου 22 του Ν. 3166/2003 (ΦΕΚ 178/Α/03) και την παράγραφο 26 του άρθρου 

12 του Ν.3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/05  µε τον οποίο καταργήθηκε το άρθρο 4 του Ν.3021/2002. 

1.17 Του Π.∆. 195/1995 (ΦΕΚ 102/Α/95) «Οργανισµός Γενικής ∆/νσης Κρατικών Προµηθειών του Υπουργείου 

Εµπορίου».  

1.18 Του Ν. 3316 / 2005 (Φ.Ε.Κ. 42/Α/05) «Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και 

παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε τον Ν.3481/2006 

(ΦΕΚ 162/Α/06). 

1.19 Του Π.∆. 334/2000  (ΦΕΚ 279/Α/00) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας για τα δηµόσια έργα προς 

τις διατάξεις της Οδηγίας 93/37/ Ε.Ο.Κ.», όπως ισχύει σήµερα µετά το Π.∆. 60/2007. 

1.20 Του Π.∆. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. 150/Α/2007)  «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», όπως ισχύει 

σήµερα µετά τις τροποποιήσεις αυτού µε τους Νόµους 4281/2014 (ΦΕΚ 160Α/ 08-08-2014), 4250/2014 

(ΦΕΚ 74Α/260-03-2014, 4274/2014 (ΦΕΚ 147Α/14-07-2014 και 4038/2012 (ΦΕΚ 14Α/ 02-02-2012).  

1.21 Του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160Α/ 08-08-2014), άρθρο 199 παρ. 1α περ. 57, µε το οποίο καταργήθηκε το Π.∆. 

60/2007 από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού.  

 

2. Τις αποφάσεις  

2.1 Το ΦΕΚ 1053/ Β/ 29-04-2014 σχετικά µε ορισµό Φορέων διενέργειας για την υλοποίηση του 

Προγράµµατος Προµηθειών, Υπηρεσιών και Φαρµάκων Υγείας (Π.Π.Υ.Φ.Υ.) έτους 2013, πιστώσεις 2013 

& 2014 και εξουσιοδότηση για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων για την διεξαγωγή των διαγωνισµών.  

2.2 Η µε αρίθµ. 12/ πρκ 9/ 30-07-2012 απόφαση του ∆.Σ. του Νοσοκοµείου αναφορικά µε την έγκριση και 

αποστολή τροποποιήσεων ΠΠΥΥ 2013 (Α∆Α ΩΓ0Ξ46907Τ-0Ν7). 

2.3 Η µε αρίθµ. 44/ πρκ 9/ 30-07-2012 απόφαση του ∆.Σ. του Νοσοκοµείου αναφορικά µε την διενέργεια 

διαγωνισµού για την επισκευή – συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων του Νοσοκοµείου  (Α∆Α 7ΙΠ346907Τ-

8Α1). 

2.4 Το µε αρίθµ. πρωτ. 9846/11-08-2014 έγγραφο της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης αναφορικά µε ορισµό φορέων 

διενέργειας διαγωνισµών του  ΠΠΥΥ 2013 και του Π.Π.Φ.Υ. 2013.  

2.5 Η µε αρίθµ. 247/11-08-2014 Απόφαση ∆ιοικητή  της 7ης ΥΠΕ (Α∆Α 6ΘΗ6469Η2Ι-∆ΓΜ).  

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 

∆ηµόσιο Ανοικτό Μειοδοτικό ∆ιεθνή  ∆ιαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την ανάθεση των: 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (CPV 71336000-2) ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 

ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ. 

 

όπως λεπτοµερώς, αναφέρεται στην παρούσα διακήρυξη, στα τεύχη που την συνοδεύουν, καθώς και τις τεχνικές 

προδιαγραφές, και µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή, προϋπολογιζόµενης δαπάνης :  
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513.956,94  EURO   (ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) 
 

118.210,09  EURO   (Φ.Π.Α.) 
 

632.167,03  EURO   (ΑΞΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ  Φ.Π.Α.) 
 

 

 

Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί την 31η  Οκτωβρίου 2014 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10ο ο π.µ. στο Γραφείο 

Προµηθειών του Νοσοκοµείου ενώπιον αρµόδιας Επιτροπής.  

Οι προσφορές µπορούν να αποσταλούν και µε το Ταχυδροµείο ή µε Ταχυµεταφορά. 

ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ∆ΕΚΤΕΣ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΜΗ ΗΜΕΡΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ∆ΗΛΑ∆Η ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ  30η 

Οκτωβρίου 2014 ηµέρα Πέµπτη  και ώρα  14οο. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΕΙΝΑΙ, ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 5% (ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ), ΠΟΣΟΥ 31.608,35 ΕΥΡΩ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΠΙ ΕΝΑ (1) ΜΗΝΑ 

ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΗΤΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ  01η -12-2015. 

  

Η αποσφράγιση των Προσφορών θα γίνει την 31η  Οκτωβρίου 2014 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10ο ο π.µ. στο 

Γραφείο Προµηθειών του Νοσοκοµείου, από την αρµόδια Επιτροπή. 

 

Τρόπος Πληρωµής (Μηνιαία) : 

Σε εύλογο χρονικό διάστηµα µετά την παράδοση και έγκριση του Πρωτοκόλλου καλής εκτέλεσης εργασιών µε 

Χρηµατικό Ένταλµα και βάσει των νόµιµων δικαιολογητικών για το σύνολο της αξίας µείον τις Κρατήσεις. 

 

Σε περίπτωση που η πληρωµή του συµβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ηµέρες µετά την 

υποβολή του τιµολογίου παροχής υπηρεσιών από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο π.δ. 

166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/ 5.6.2003) «Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για την 

καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές», καθίσταται υπερήµερος και οφείλει τόκους χωρίς 

να απαιτείται όχληση από τον συµβασιούχο. Επισηµαίνεται ότι η υποβολή του τιµολογίου παροχής υπηρεσιών δεν µπορεί να 

γίνει προ της ηµεροµηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 

 

Κατά την διενέργεια του ∆ιαγωνισµού δικαιούνται να παρίστανται οι υποβάλλοντες προσφορά στον ∆ιαγωνισµό ή 

οι νόµιµοι εκπρόσωποι αυτών, που απαραίτητα θα πρέπει να έχουν συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο 

εκπροσώπησης. 

Το ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ καθώς και συµπληρωµατικές πληροφορίες, δίνονται κάθε εργάσιµη 

ηµέρα τις ώρες εργασίας των ∆ηµ. Υπηρεσιών και µέχρι την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα της προθεσµίας για την 

κατάθεση των Προσφορών, δηλ. µέχρι και την 30η  Οκτωβρίου 2014 ηµέρα Πέµπτη  και ώρα  14οο. 

Τα έξοδα δηµοσιεύσεως στο µεν Ελληνικό τύπο βαρύνουν τη µειοδότρια εταιρεία στη δε επίσηµη εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής  

Ένωσης βαρύνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Έντυπο διακήρυξης του διαγωνισµού είναι στη διάθεση των ενδιαφεροµένων στην ηλεκτρονική σελίδα του Νοσοκοµείου 

(www.chaniahospital.gr).  

 

Παράβολο αξίας 20,00 ευρώ από το Ταµείο του Νοσοκοµείου  (όπου θα αναγράφεται ο διαγωνισµός για τον οποίο 

πληρώθηκε)  προσκοµίζεται υποχρεωτικά στο φάκελο των δικαιολογητικών συµµετοχής ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ 

ΑΠΟΡΡΙΨΕΩΣ. 

Το ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ που θα δοθεί από το Γρ. Προµηθειών θα πρέπει να 

προσκοµίζεται υποχρεωτικά στο φάκελο των οικονοµικών προσφορών  ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΕΩΣ. 

 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να δοθεί από την εταιρεία ταχυµεταφορών ή από τον αντιπρόσωπο της εταιρείας ο α/α του 

σχετικού παραβόλου, ο οποίος θα σηµειώνεται και θα κρατείται σε σχετικό αρχείο στο Γρ. Προµηθειών 
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Το ποσό που απαιτείται για την αποστολή των σχετικών εγγράφων του διαγωνισµού ανέρχεται σε 20 ΕΥΡΩ  θα καταβάλλεται  µε 

µετρητά στο Ταµείο του Νοσοκοµείου. 

 

Ο παρών ∆ηµόσιος Ανοικτός Μειοδοτικός ∆ιεθνής ∆ιαγωνισµός θα διέπεται από τους κατωτέρω αναφερόµενους 

ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ, ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ και ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ,  καθώς και τις συνηµµένες ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ που αποτελούν αναπόσπαστο Τµήµα της ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. 

 

Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ι    Ο Ρ Ο Ι 

 

Άρθρο 1ο  

∆ικαίωµα Συµµετοχής 

 

∆ικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό έχουν όλα τα φυσικά ή Νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά, 

ανεξαρτήτως νοµικής µορφής, καθώς και Κοινοπραξίες, που είναι εγγεγραµµένα σε οικείο Επιµελητήριο και έχουν 

αντικείµενο εργασίας συναφές µε αυτό του διαγωνισµού (συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων) και διαθέτουν τις κατά 

νόµο απαιτούµενες άδειες. 

 

Άρθρο 2ο  

Προσόντα και δικαιολογητικά συµµετοχής 

 

Οι δικαιούµενοι συµµετοχής στον ∆ιαγωνισµό πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά  µαζί µε την Προσφορά τους, 

τα εξής δικαιολογητικά (ταξινοµηµένα και µε την σειρά που αναφέρονται): 

 

 

 Α. Οι Έλληνες Πολίτες 

Α.1.  Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό ίση µε 31.608,35 ΕΥΡΩ και σύµφωνα µε τα ειδικότερα αναφερόµενα 

στο άρθρο 3 Γενικών Όρων. 

Α.2.  Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει 

ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 

Α.3.  Πιστοποιητικό τουλάχιστον τελευταίου εξαµήνου αρµόδιας ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής Αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη 

ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης 

αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη 

διαδικασία. 

Α.4.  Πιστοποιητικό  φορολογικής ενηµερότητας που να ισχύει κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

Α.5.  Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή. Μετά το πέρας 

του διαγωνισµού και την κατακύρωση στον Ανάδοχο και πριν την υπογραφή της σύµβασης ανάθεσης της 

συντήρησης θα πρέπει να προσκοµίζονται πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενηµερότητας και για όλο το προσωπικό 

που θα προσλάβει ο Ανάδοχος. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή τα δικαιολογητικά των 

παραπάνω εδαφίων Α3, Α4 και Α5 εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας όπου είναι 

εγκατεστηµένοι από την οποία εκδίδεται και το σχετικό πιστοποιητικό.  

Α.6.   Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό 

επάγγελµά τους, που θα έχει εκδοθεί το πολύ (6) έξι µήνες πριν την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

Α.7.  Υπεύθυνη δήλωση του στην οποία θα αναγράφεται ότι σε περίπτωση που θα αναδειχθεί µειοδότης του έργου 

θα είναι υποχρεωµένος να υποβάλει στο Νοσοκοµείο, ως προϋπόθεση για την υπογραφή της οικείας Σύµβασης 

κατάλογο των ατόµων που θα απασχολήσει µε τα πλήρη στοιχεία τους, µε επικυρωµένες τις άδειες άσκησης 
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επαγγέλµατος, µε την ακριβή διεύθυνση και την ειδικότητα καθώς και τον αριθµό του ασφαλιστικού τους µητρώου. 

Η σύµβαση αυτή θα υπογραφεί εντός αποκλειστικής προθεσµίας ΤΡΙΩΝ (3) ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΣ 

ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  σ’ αυτόν, άλλως σε περίπτωση άρνησης του να προσέλθει για την υπογραφή της 

θα κηρύσσεται έκπτωτος µε όλες τις από τον Νόµο προβλεπόµενες κυρώσεις (αξιώσεις για θετικές και αποθετικές 

ζηµιές κ.λ.π.)  κατάλογο των ατόµων που θα απασχολήσει µε τα πλήρη στοιχεία τους, µε επικυρωµένες τις άδειες 

άσκησης επαγγέλµατος, µε την ακριβή διεύθυνση και την ειδικότητα καθώς και τον αριθµό του ασφαλιστικού τους 

µητρώου. Επίσης θα πρέπει να προσκοµίσει εντός ενός (1) µηνός από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης 

αντίγραφα Ποινικού Μητρώου για όλα τα άτοµα που θα απασχοληθούν στο συγκεκριµένο έργο.  

Για τους διπλωµατούχους και Τεχνολόγους Μηχανικούς είναι υποχρεωτική  η κατάθεση (µαζί µε την προσφορά) 

των πιστοποιητικών προϋπηρεσίας εµπειρίας τους που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές (άρθρο 5), 

καθώς και υπευθύνων δηλώσεων τους µε θεώρηση του γνησίου υπογραφής τους ότι αποδέχονται την ενεργή επί 

τόπου του έργου συµµετοχή τους και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις – ευθύνες που συνεπάγεται (άρθρο 5 τεχνικών 

προδιαγραφών), διαφορετικά θα τίθενται εκτός διαδικασίας του διαγωνισµού. 

Ο διπλωµατούχος (ΠΕ) µηχανικός ορίζεται πέραν των καθηκόντων της εκάστοτε βάρδιας του), υπεύθυνος 

µηχανικός έργου και το συντονίζει σε 24-ωρη βάση σε συνεργασία µε την Τ.Υ. του Γ.Ν. Χανίων. 

Α.8. Υπεύθυνη δήλωση του ότι όλα τα άτοµα που πρόκειται να απασχοληθούν είναι ασφαλισµένα. 

Α.9. Κατάλογο στον οποίο αναφέρονται οι κυριότερες εκτελέσεις ισοδυνάµων µε τις δηµοπρατούµενες εργασιών 

των τριών τελευταίων χρόνων στις οποίες έχουν συµµετάσχει οι παραπάνω Μηχανικοί  και οι εργοδότες (∆ηµόσιου 

ή Ιδιωτικού τοµέα), συνοδευόµενο µε τα αντίστοιχα πιστοποιητικά – βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης. 

Α.10.   ∆ήλωση περί της µορφής της επιχείρησης, του εύρους της δραστηριότητάς της και του κύρους της. Στην 

ίδια δήλωση να αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία της επιχείρησης, ( ∆/νση, τηλέφωνο, Α. Φ. Μ., κ.λ.π.) 

Α.11. Κατάλογο µηχανηµάτων, οργάνων εργαλείων και γενικά του τεχνικό εξοπλισµού που απαιτείται  για την 

εκτέλεση της σύµβασης. 

Α.12. Υπεύθυνη δήλωση του στην οποία θα αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα τους όρους της διακήρυξης, τους 

γενικούς και  ειδικούς όρους,  τις υποχρεώσεις του αναδόχου και τις τεχνικές προδιαγραφές. 

Α.13. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/86 (Α’ 75) , όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία :  

i) να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού ή διαδικασίας ανάθεσης στον οποίο συµµετέχουν. 

ii) να δηλώνεται ότι, µέχρι την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους, δεν έχουν καταδικαστεί µε 

αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα από τα αναφερόµενα στην περίπτωση (1) του 

εδαφίου α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007 όπως τροποποιήθηκε, δεν τελούν σε κάποια 

από τις αναφερόµενες περιπτώσεις στην περίπτωση (2) του εδαφίου α της παρ. 2 του άρθρου 6 του 

Π.∆. 118/2007 όπως τροποποιήθηκε, είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις 

υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (3) του εδαφίου α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007 

όπως τροποποιήθηκε, είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο ή ασκούν γεωργικό ή 

κτηνοτροφικό επάγγελµα, κατά περίπτωση, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περίπτωση (4) του 

εδαφίου α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007 όπως τροποποιήθηκε και στην περίπτωση (3) 

του εδαφίου β της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007 όπως τροποποιήθηκε, δεν τελούν σε 

κάποια, από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (2) του εδαφίου γ’ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 

118/2007 όπως τροποποιήθηκε, κατάσταση.  

iii) να αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των δικαιολογητικών 

της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007 και σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του 

άρθρου 20  του Π.∆. 118/2007.  

 

Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ηµεροµηνία εντός των τελευταίων τριάντα ηµερολογιακών ηµερών προ της 

καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής 

από αρµόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, ακόµα και αν άλλως ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη. (άρθρο 3 Ν. 

4250/26-03-2014 – ΦΕΚ 74Α/ 26-03-2014) .  
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Παράβολο αξίας 20,00 ευρώ από το Ταµείο του Νοσοκοµείου  (όπου θα αναγράφεται ο διαγωνισµός για τον οποίο 

πληρώθηκε)  προσκοµίζεται υποχρεωτικά στο φάκελο των δικαιολογητικών συµµετοχής ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ 

ΑΠΟΡΡΙΨΕΩΣ. 

Το ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ που θα δοθεί από το Γρ. Προµηθειών θα πρέπει να 

προσκοµίζεται υποχρεωτικά στο φάκελο των οικονοµικών προσφορών  ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΕΩΣ. 

 

 

         Β. Οι Αλλοδαποί φυσικά πρόσωπα 

 

Β.1.   Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό σύµφωνα µε τα ειδικότερα αναφερόµενα στο άρθρο 3α .  

Β.2.  Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου, αρµόδιας ∆ιοικητικής ή ∆ικαστικής Αρχής της 

Χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 

έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 

Β.3.   Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας ∆ιοικητικής ή ∆ικαστικής Αρχής της Χώρας εγκατάστασής τους, 

από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι ανωτέρω περιπτώσεις Α.3 , Α.4 και Α.5 του άρθρου αυτού. 

Β.4.  Πιστοποιητικό της αρµόδιας Αρχής της Χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα µητρώα του 

οικείου Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµους επαγγελµατικούς καταλόγους. 

Β.5.  Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό 

επάγγελµά τους, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

Εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών ο ενδιαφερόµενος οφείλει να προσκοµίσει όλα τα δικαιολογητικά που 

αναφέρονται ανωτέρω υπό στοιχεία Α.7, Α.8, Α.9, Α.10 , Α.11, Α.12 και Α.13. 

Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω 

περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του συµµετέχοντος στον διαγωνισµό που γίνεται 

ενώπιον ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής Αρχής ή Συµβολαιογράφου. 

Για τους συµµετέχοντες στον διαγωνισµό που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το Νόµο ένορκη δήλωση, αυτή 

µπορεί να αντικατασταθεί µε δήλωση, βεβαιωµένου του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος από την αρµόδια 

∆ικαστική ή ∆ιοικητική Αρχή ή Συµβολαιογράφου. 

 

Γ. Τα Νοµικά πρόσωπα Ηµεδαπά ή Αλλοδαπά. 

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων Α ή Β κατά περίπτωση. Το απόσπασµα Ποινικού Μητρώου ή 

ισοδύναµου µε αυτό έγγραφο απαιτείται για τον ή τους  διαχειριστές και τον ή τους ∆ιευθύνοντες Συµβούλους των 

νοµικών προσώπων.  

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά εκτός από την εγγύηση συµµετοχής, µπορεί να µην υποβάλλονται µαζί µε την 

προσφορά, εφόσον έχουν κατατεθεί στην Υπηρεσία και δεν έχει λήξει η ισχύς τους, θα γίνεται δε ρητή µνεία στην 

προσφορά σχετικά µε αυτό. Εφόσον οι συµµετέχοντες συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε εκπροσώπους τους 

υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά, συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο εκπροσώπησης. 

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  (εδάφια Α, Β ,Γ)  

ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΩΣ ΑΠΑΡΑ∆ΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ∆ΕΝ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

ΥΠΟΨΗ . 

 

Άρθρο 3ο 

 

1. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό. 

α) Η εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό  που  αντιστοιχεί  σε  

ποσοστό  5%  επί  της  συνολικής  προϋπολογισθείσας δαπάνης, ήτοι για ποσό  31.608,35 ΕΥΡΩ. 
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Επί της εγγυητικής αναφέρονται τα στοιχεία του Νοσοκοµείου, ο αριθµός διακήρυξης και οι αναφερόµενες 

εργασίες «ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (CPV 71336000-2) ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ». 

β) Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) µήνα µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς και 

συγκεκριµένα µέχρι την 01η -12-2015. 

γ) Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω εγγύηση, απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες και δεν λαµβάνονται υπόψη. 

2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης. 

Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της 

σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α. 

3. Γίνονται αποδεκτές εγγυητικές επιστολές εκδιδόµενες από πιστωτικά Ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που 

λειτουργούν νόµιµα στα κράτη – µέλη της Ε.Ε. και έχουν σύµφωνα µε την νοµοθεσία των κρατών αυτό το 

δικαίωµα. Σε περίπτωση εγγυητικών επιστολών συντεταγµένων σε ξένη γλώσσα, αυτές πρέπει να συνοδεύονται 

από επίσηµη µετάφρασή τους στα Ελληνικά. 

 

Άρθρο 4ο  

Χρόνος και τόπος υποβολής Προσφορών 

 

Οι ενδιαφερόµενοι που θα συµµετάσχουν στον διαγωνισµό, πρέπει να  υποβάλλουν την προσφορά τους µε τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά καθώς και ό,τι άλλο απαιτείται, (η πρωτοκόλληση είναι απαραίτητη) το αργότερο µέχρι 

την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα, της ηµέρας διενέργειας αυτού, στα αρµόδια γραφεία του Νοσοκοµείου ως  

εξής: 

Οι προσφορές θα υποβάλλονται συντεταγµένες στην ελληνική γλώσσα σε δύο αντίγραφα, από τα οποία το 

πρωτότυπο υπογεγραµµένο κατά φύλλο, µέσα σε καλά σφραγισµένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφεται 

ευκρινώς : 

α)  Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» µε κεφαλαία γράµµατα. 

β)  Ο πλήρης τίτλος του Ιδρύµατος, ήτοι : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» . 

γ)  Ο αριθµός της διακήρυξης. 

δ)  Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

ε)  Τα στοιχεία του υποβάλλοντος την Προσφορά. 

Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει να περιέχει όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία (δικαιολογητικά, 

δηλώσεις, εγγύηση συµµετοχής).  

Οι προσφορές πρέπει να είναι καθαρογραµµένες, χωρίς σβησίµατα, προσθήκες ή διορθώσεις,  Εάν υπάρχει στην 

προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή θα πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον 

προσφέροντα.    

Επί ποινή απορρίψεως, τα οικονοµικά στοιχεία της κάθε προσφοράς (Οικονοµική Προσφορά) γράφονται στο ειδικό 

έντυπο που θα παρέχει η υπηρεσία µαζί µε την διακήρυξη που τοποθετείται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, 

επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

Η Οικονοµική Προσφορά αναφέρει την τιµή ολογράφως και αριθµητικώς.  

Σε περίπτωση ασυµφωνίας υπερισχύει το ολογράφως αναφερόµενο ποσό. 

Ο φάκελος της Οικονοµικής Προσφοράς πρέπει να φέρει τις εξωτερικές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

Κάθε ενδιαφερόµενος παραλαµβάνει ένα και µόνο έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς. Η συνεννόηση  µεταξύ 

διαγωνιζοµένων απαγορεύεται και αποτελεί αιτία αποκλεισµού. 

Η προσφορά απορρίπτεται όταν περιέχει διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της 

Επιτροπής Αξιολόγησης των Προσφορών. 

Προσφορά που υποβάλλεται ή περιέχεται στην Υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσµα, επιστρέφεται χωρίς 

να αποσφραγισθεί. 
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∆ιευκρινίσεις που δίδονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε µετά την λήξη της προθεσµίας κατάθεσης των 

προσφορών, δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.   

∆ιευκρινίσεις δίδονται από τους προσφέροντες µόνο όταν ζητούνται από την αρµόδια Επιτροπή. Από τις 

διευκρινίσεις που δίδονται, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. 

Η Προσφορά ισχύει και δεσµεύει τον υποψήφιο Ανάδοχο για δώδεκα (12) µήνες ή τριακόσιες εξήντα πέντε  (365) 

ηµέρες. Η προθεσµία ισχύος αυτής αρχίζει από την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού και λήγει την 01-11-

2015. 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος, µικρότερο του προβλεπόµενου από την παρούσα διακήρυξη, απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη. 

Η ισχύς της Προσφοράς µπορεί να παραταθεί, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Υπηρεσία πριν τη λήξη της, για 

χρονικό διάστηµα που δεν µπορεί να υπερβεί το αρχικά προβλεπόµενο από τη διακήρυξη. 

Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση  υποβολής τους, απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

Προσφορά για µέρος των ζητουµένων υπηρεσιών απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης.  

 

Άρθρο 5ο  

∆ιοικητικές προσφυγές 

 

∆ιαφορές που τυχόν θα αναφύουν και θα αφορούν την παρούσα διακήρυξη διέπονται από τις διατάξεις του 

Ν.2522/97 «περί δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεων ∆ηµοσίων 

Έργων, Κρατικών Προµηθειών και Υπηρεσιών σύµφωνα µε την Οδηγία 89/665 ΕΟΚ».           

 

Άρθρο 6ο  

Προσφερόµενη Τιµή 

 

Η προσφερόµενη τιµή δίνεται σε EURO και η συνολική τιµή θα είναι για ένα (1) έτος. 

Στην τιµή περιλαµβάνονται οι τυχόν κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ. 

Προσφορά που δίνει τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος απορρίπτεται  ως απαράδεκτη. 

Οι τιµές της προσφοράς είναι δεσµευτικές για τον Προσφέροντα µέχρι την λήξη της σύµβασης. 

Αποκλείεται α ν α θ ε ώ ρ η σ η  των τιµών προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του Προσφέροντος, 

υπερβαίνουσα την συµβατική τιµή. 

Ο αναλογών Φ.Π.Α. στον οποίο υπάγεται η παραπάνω ανάθεση έργου, βαρύνει το Νοσοκοµείο. 

 

Άρθρο 7ο  

Αξιολόγηση προσφορών – Κατακύρωση διαγωνισµού 

 

Η τελική επιλογή του αναδόχου θα γίνει µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή σε συνδυασµό µε : 

Τη συµφωνία της προσφοράς προς την ∆ιακήρυξη , τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους, τις Υποχρεώσεις του 

Αναδόχου και των Τεχνικών Προδιαγραφών. 

Τον ανταγωνισµό που αναπτύχθηκε. 

Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον συµµετέχοντα του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή µε βάση τη διακήρυξη 

και ο οποίος προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή. Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές µε την αυτή ακριβώς τιµή και οι 

οποίες είναι σύµφωνες µε τους όρους της διακήρυξης. 

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση απορρίπτεται  ως απαράδεκτη, 

µετά από γνωµοδότηση της αρµοδίας για την αξιολόγηση των προσφορών Επιτροπής. 
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Προσφορές που παρουσιάζουν  αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης, απορρίπτονται  ως  

απαράδεκτες. 

Η κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Νοσοκοµείου και θα ανακοινωθεί 

εγγράφως στον ανακηρυχθέντα ανάδοχο. 

Αυτός υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, 

προσκοµίζοντας την προσήκουσα εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης, η οποία θα παραµείνει στο Νοσοκοµείο 

µέχρι και την πλήρη εκτέλεση της σύµβασης. 

Σε περίπτωση που ο ανακηρυχθείς ανάδοχος, δεν προσέλθει µέσα στην προθεσµία που του ορίσθηκε να 

υπογράψει τη σχετική σύµβαση, κηρύσσεται έ κ π τ ω τ ο ς   από την κατακύρωση που έγινε στο όνοµά του 

και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτή, µε απόφαση του ∆. Σ.  του Νοσοκοµείου και του επιβάλλονται οι 

προβλεπόµενες από το Νόµο κυρώσεις. 

 

Ενστάσεις είναι δυνατόν να γίνουν: 

α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού. 

β) Κατά της συµµετοχής διαγωνιζοµένου σ’ αυτόν. 

γ) Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού έως και την κατακυρωτική απόφαση. 

Για κάθε είδους ενστάσεις ισχύουν αντίστοιχα τα παρακάτω:  

α) Υποβάλλεται εγγράφως στην αρµόδια Επιτροπή µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από την δηµοσίευση 

της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών για την πρώτη περίπτωση. 

β) Κατά της συµµετοχής σ’ αυτόν ή της νοµιµότητας της διενέργειας ως προς την διαδικασία παραλαβής και 

αποσφράγισης των προσφορών κατά την διάρκεια διεξαγωγής του ίδιου του διαγωνισµού και µέχρι την επόµενη 

εργάσιµη ηµέρα. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού από το αρµόδιο συλλογικό 

όργανο και εκδίδεται η σχετική απόφαση µετά από γνωµοδότηση αυτού. 

γ) Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού έως και την κατακυρωτική απόφαση µέσα σε χρονικό 

διάστηµα τριών (3) εργασίµων ηµερών από της κατακύρωσης των σχετικών αποφάσεων στο βιβλίο που τηρείται 

για τον σκοπό αυτό από την υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισµό. Η ένσταση αυτή εξετάζεται από το αρµόδιο 

συλλογικό όργανο και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την λήξη της 

προθεσµίας υποβολής ενστάσεων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η προθεσµία των δέκα (10) εργασίµων  

ηµερών µπορεί να παραταθεί µε απόφαση του αρµόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου. Οι ενιστάµενοι 

λαµβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης µε φροντίδα τους.  

Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρµόδιο για την διοίκηση του φορέα όργανο ύστερα από γνωµοδότηση του 

αρµόδιου συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολής µε άλλη οιασδήποτε φύσεως 

διοικητική προσφυγή. 

Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόµενους λόγους δεν γίνονται 

δεκτές. 

Η ένσταση κατά της συµµετοχής διαγωνιζοµένου (στον διαγωνισµό) κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον 

ενιστάµενο σ’ αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. 

Άρθρο 8ο  

∆ιάρκεια σύµβασης 

 

Η σύµβαση ανάθεσης της συντήρησης των Η/Μ εγκαταστάσεων και του εξοπλισµού του Νοσοκοµείου θα είναι 

διάρκειας ενός (1) έτους και θα αρχίζει από την εποµένη της υπογραφής της σύµβασης. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Νοσοκοµείου δύναται µονοµερώς µε απόφασή του, την οποία θα κοινοποιήσει στον 

ανάδοχο ένα µήνα πριν την λήξη, να παρατείνει την παραπάνω σύµβαση µέχρι τρεις (3) µήνες µε τους ίδιους 

όρους. 

Το Νοσοκοµείο δύναται να µειώσει το προσωπικό του Αναδόχου ή και να λύσει την σύµβαση πριν την λήξη της, 

εφ’ όσον κατά την διάρκεια αυτής προσληφθεί µόνιµο τεχνικό προσωπικό και η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών  
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πιστοποιήσει ότι το νεοπροσληφθέν Προσωπικό έχει πλήρως εκπαιδευτεί και δύναται να ανταποκριθεί πλήρως 

στις απαιτήσεις συντήρησης των Η/Μ εγκαταστάσεων. 

Άρθρο 9ο  

Πληρωµή – Κρατήσεις 

 

Η αµοιβή του αναδόχου για κάθε ηµερολογιακό µήνα προσφεροµένων υπηρεσιών και εργασιών, θα καταβάλλεται 

µε τραπεζική επιταγή µέχρι το τέλος του αµέσως επόµενου τριµήνου το αργότερο. Απαραίτητη προϋπόθεση για 

την έκδοση του σχετικού χρηµατικού εντάλµατος είναι να υπάρχουν : 

α) Τιµολόγια παροχής έργου του αναδόχου. 

β) Βεβαίωση του αρµοδίου φορολογικού και ασφαλιστικού οργανισµού ότι ο  Ανάδοχος δεν έχει εκκρεµότητα. 

γ) Πρωτόκολλο καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε το άρθρο 30 των Τεχνικών προδιαγραφών. 

 

Τον  Ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόµιµες κρατήσεις όπως εκάστοτε ισχύουν. 

 

Ο ΦΠΑ βαρύνει το Νοσοκοµείο. 

Άλλες κρατήσεις λόγω περικοπών είναι δυνατόν να γίνουν σύµφωνα µε το άρθρο 30 των Τεχνικών 

Προδιαγραφών. 

Άρθρο 10ο  

Κυρώσεις – Ποινικές Ρήτρες 

 

Αν ο ανάδοχος χωρίς τη συναίνεση του Νοσοκοµείου διακόψει το έργο, πριν την ηµεροµηνία λήξεως του χρόνου 

της σύµβασης, υποχρεούται στην καταβολή προς το Νοσοκοµείο ποσού 7.608,00 EURO ηµερησίως ως ποινική 

ρήτρα για κάθε ηµέρα διακοπής και µέχρι την ηµεροµηνία λήξεως της σύµβασης ή της τυχόν συνέχισης του έργου 

µετά από παράταση κατά τα αναφερόµενα στο άρθρο 8. 

Σε µια τέτοια περίπτωση το Νοσοκοµείο θα δικαιούται ελεύθερα να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο και να 

προσλάβει άλλο ανάδοχο χωρίς διαγωνισµό, δικαιούµενο να αξιώσει από τον έκπτωτο ανάδοχο την τυχόν 

προκύπτουσα διαφορά τιµής, παράλληλα µε την αξίωσή του για κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής 

εκτέλεσης υπέρ του Νοσοκοµείου. 

Παράλληλα το Νοσοκοµείο διατηρεί το δικαίωµα λήψης οποιονδήποτε άλλων µέτρων (ενδίκων ή µη) προκειµένου 

να διασφαλίσει και προασπίσει τα συµφέροντά του. 

 

Άρθρο 11ο 

 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΣΕ ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΩΝ ΕΚ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΕΟΥΣΩΝ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΑΥΤΟ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΚΑΙ Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΠΡΟΦΑΝΗ Α∆ΥΝΑΜΙΑ ΝΑ ΤΗΡΗΣΕΙ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΤΟΥ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ. 

ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΕΚΧΩΡΗΘΕΙ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΣΕ ΟΠΟΙΟ∆ΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟ ΦΥΣΙΚΟ Ή 

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ. 

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ∆ΙΑΦΟΡΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ  ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ 

∆ΙΚΑΙΟ∆ΟΣΙΑ ΤΩΝ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ. 
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Άρθρο 12ο  

 

Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σ’ αυτόν, συντάσσονται 

στην Ελληνική γλώσσα. 

Για ό,τι δεν αναφέρεται στην παρούσα διακήρυξη ισχύουν η οδηγία 92/50/ΕΟΚ όπως αυτή τροποποιήθηκε από τις 

οδηγίες 97/52/ΕΚ και 2001/78/ΕΚ καθώς και οι περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων Υπηρεσιών Νόµοι και ∆ιατάξεις. 

 

Άρθρο 13ο  

 

Τα έξοδα δηµοσιεύσεως στο µεν Ελληνικό τύπο βαρύνουν τη µειοδότρια εταιρεία στη δε επίσηµη εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής  

Ένωσης βαρύνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης έχει σταλεί για δηµοσίευση όπως ακολούθως : 

 

Στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης την  10η Σεπτεµβρίου  2014. 

Στο Τεύχος ∆ιακηρύξεως ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως την 12η Σεπτεµβρίου  2014. 

Στην Εφηµερίδα  ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ   των Χανίων την 13η Σεπτεµβρίου  2014. 

Στην Εφηµερίδα ΗΧΩ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ των Αθηνών την 13η Σεπτεµβρίου  2014. 

Στην Εφηµερίδα  ΓΕΝΙΚΗ  ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ των Αθηνών την 13η Σεπτεµβρίου  2014. 

Στην Εφηµερίδα  ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ των Χανίων την 13η Σεπτεµβρίου  2014. 

 

και για Ανάρτηση στους Πίνακες Ανακοινώσεων : 

Επιµελητηρίου Χανίων 

∆ΗΜΟΥ  ΧΑΝΙΩΝ 

 

Ε Ι ∆ Ι Κ Ο Ι  Ο Ρ Ο Ι  

 

1. Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την συντήρηση και παρακολούθηση οµαλής αδιάλειπτης  και ασφαλούς 

παροχής έργου όλων των Ηλεκτροµηχανολογικών Εγκαταστάσεων και του αντίστοιχου εξοπλισµού που είναι 

εγκατεστηµένος στο Γ. Ν. Χανίων (πλην του Ιατροτεχνολογικού), όλο το εικοσιτετράωρο και όλες τις ηµέρες 

του µήνα, κατά την διάρκεια της σύµβασης. 

Χαρακτηριστικά αναφέρονται οι εγκαταστάσεις : κλιµατισµού (ψύξη και θέρµανση), ύδρευσης, αποχέτευσης, 

άρδευσης, ισχυρών και ασθενών ρευµάτων, υποσταθµού µέσης τάσης, ηλεκτροπαραγωγών ζευγών, UPS, 

ιατρικών αερίων, - προπανίου, πεπιεσµένου αέρα, κενού, ατµού (Ατµολέβητες, Ατµογεννήτριες και δίκτυα 

ατµού), χηµικής εξουδετέρωσης, θερµικής απολύµανσης, ραδιενεργών  κ.λ.π.  

Σηµειώνεται ότι η συντήρηση των εγκαταστάσεων των ανελκυστήρων είναι εκτός των υποχρεώσεων του 

συγκεκριµένου αναδόχου, ο οποίος όµως είναι  υποχρεωµένος να διαθέτει εκπαιδευµένο Προσωπικό για τους 

αναγκαίους απεγκλωβισµούς. 

2. Ο ανάδοχος θα παραδίδει καθηµερινά, στην Τεχνική Υπηρεσία, αναφορά µε τα προβλήµατα που 

εµφανίσθηκαν στις εγκαταστάσεις του Νοσοκοµείου, καθώς και τον τρόπο που αυτά αντιµετωπίσθηκαν. 

3. Ο ανάδοχος θα εφοδιάσει το προσωπικό του µε τα απαραίτητα εργαλεία και συσκευές που απαιτούνται για 

την εκτέλεση των εργασιών. Τα ανωτέρω εργαλεία και συσκευές, θα είναι άριστης ποιότητας και θα υπόκεινται 

στον έλεγχο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκοµείου, σε ότι αφορά την καταλληλότητά τους. 

4. Το πρόγραµµα εργασίας του προσωπικού του αναδόχου θα υποβάλλεται σε µηνιαία βάση και θα εγκρίνεται 

από την Επίβλεψη. ∆εν επιτρέπεται να  χρησιµοποιείται προσωπικό για εργασία πέραν του 8ώρου σε 

καθηµερινή βάση. 
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5. Το προσωπικό του αναδόχου µαζί µε το τεχνικό προσωπικό του Νοσοκοµείου θα αποτελούν ένα ενιαίο 

λειτουργικά σύνολο. 

6. Η  Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκοµείου, θα µπορεί να αποµακρύνει προσωπικό του αναδόχου, εάν αυτό 

δηµιουργεί προβλήµατα ή κριθεί ακατάλληλο για τις ανάγκες της Υπηρεσίας. 

7. Όλα τα απαιτούµενα αναλώσιµα και µη υλικά συντήρησης (λιπαντικά, λαµπτήρες, αέρια, εξαρτήµατα κ.λ.π.), 

θα προµηθεύονται µε φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη του Νοσοκοµείου. 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να γνωστοποιεί εγγράφως στην Τεχνική Υπηρεσία τις προβλεπόµενες ποσότητες των 

ανωτέρω υλικών. 

Από την ανωτέρω διάταξη εξαιρούνται τα απαραίτητα αναλώσιµα, εξαρτήµατα, λιπαντικά, καύσιµα κ.λ.π. για 

οχήµατα και µηχανήµατα ιδιοκτησίας του αναδόχου. 

8. Στις περιπτώσεις βλαβών που προέρχονται από ελλιπή ή πληµµελή συντήρηση των εγκαταστάσεων ή 

εσφαλµένους χειρισµούς του προσωπικού του αναδόχου, και γενικά λόγω υπαιτιότητάς τους, οι σχετικές 

δαπάνες αποκατάστασης θα βαρύνουν τον ίδιο τον ανάδοχο. 

9. Για περισσότερες λεπτοµέρειες επί όλων των  παραπάνω καθώς και για ότι δεν γίνεται αναφορά ,  ισχύουν οι 

συνηµµένες Τεχνικές Προδιαγραφές. 

 

Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ι Σ  Α Ν Α ∆ Ο Χ Ο Υ  

 

Ο ανάδοχος υποχρεούται : 

 

1. Να διαθέτει τα απαραίτητα άτοµα τα οποία και θα απασχολεί υποχρεωτικά στις Η/Μ εγκαταστάσεις και τον 

αντίστοιχο εξοπλισµό του Γ. Ν. Χανίων, µε τα οποία θα συµπληρώνει την υπάρχουσα Τεχνική Υπηρεσία του 

Νοσοκοµείου. Τα δύο µέρη θα λειτουργούν ως ένα ενιαίο σύνολο. 

2. Τα άτοµα που θα απασχολεί, πρέπει να διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα που θα αποδειχθούν µε την 

κατάθεση στην Υπηρεσία, επικυρωµένων αντιγράφων πτυχίων, αδειών κ.λ.π. καθώς και βεβαιώσεων ∆ηµ. 

Υπηρεσιών. 

3. Να τηρεί όλους τους σχετικούς Νόµους για την εργασία (εργατική Νοµοθεσία), τις αµοιβές, ωράρια εργασίας, 

κοινωνικές παροχές, αποζηµιώσεις, φόρους, υγεία – ασφάλεια εργατών κ.λ.π. και θα ευθύνεται έναντι των 

Ελληνικών Αρχών για την τήρηση κάθε υποχρέωσης που προκύπτει από αυτές. 

4. Να εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις προς το ∆ηµόσιο, τους ασφαλιστικούς φορείς και προς κάθε τρίτο. 

5. Να χρησιµοποιεί προσωπικό αποδεκτό στο Νοσοκοµείο, ειδικευµένο, υγιές, άριστο στο είδος του, άψογο από 

πλευράς εργατικότητας, συνέπειας, ήθους, συµπεριφοράς απέναντι στους τρίτους και στο προσωπικό του 

Νοσοκοµείου, οµοιόµορφης εµφάνισης µε την ένδειξη «τεχνικό προσωπικό». 

6. Να τηρεί τις κείµενες διατάξεις σχετικά µε την ασφάλεια των εργαζοµένων και να είναι αποκλειστικός και µόνος 

υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχηµα που τυχόν θα προέκυπτε στο προσωπικό του, ή σε άλλα 

άτοµα, εξαιτίας χειρισµών  στις εγκαταστάσεις ή πληµµελούς συντήρησης αυτών.  

7. Να χρησιµοποιεί αποκλειστικά το τεχνικό προσωπικό που είναι ασφαλισµένο απ’ αυτόν, στο αρµόδιο 

Ασφαλιστικό Ταµείο ή Οργανισµό. Το Νοσοκοµείο δια της Τεχνικής Υπηρεσίας διατηρεί το δικαίωµα να 

απαγορεύει σε εργαζόµενο του αναδόχου να εργασθεί, εάν δεν αποδείξει ο ανάδοχος ότι είναι ασφαλισµένος, 

υποχρεωµένου του αναδόχου να εφοδιάζει τα όργανα επίβλεψης του Νοσοκοµείου µε τα σχετικά επίσηµα 

έγγραφα. 

8. Να παρέχει στο προσωπικό τις νόµιµες άδειες, αναπαύσεις και να καλύπτει τα κενά από ασθένειες ή 

αδικαιολόγητες απουσίες για την εκπλήρωση των αναλαµβανοµένων µε την παρούσα, υποχρεώσεων έναντι 

του Νοσοκοµείου. 

9. Να συµµορφώνεται µε τις οδηγίες της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκοµείου σε κάθε θέµα που έχει σχέση µε 

τις εκτελούµενες εργασίες, η οποία είναι και αρµόδια για την επίβλεψη και διαπίστωση της εκτέλεσης των 

σχετικών εργασιών και της τήρησης της σύµβασης. 
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10. Αναλυτικότερη περιγραφή των υποχρεώσεων του αναδόχου γίνεται στο τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών 

που επισυνάπτεται και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της ∆ιακήρυξης.                 

 

Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 

 

 

 

∆ΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

 

 

Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ   ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Η ΥΠΟ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

  

ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  ΝΟ∆ΑΡΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ 

Ο ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 

 

 

ΚΟΥΚΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

«ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (CPV 71336000-2)  

ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ». 

 

1.  ΟΡΟΛΟΓΙΑ – ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΟΡΩΝ 

 

Όπου στα κείµενα του παρόντος τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών γίνεται χρήση των παρακάτω όρων η 

έννοια αυτών θα είναι η εξής: 

α. «ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ» ή «ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ»: Το  Γενικό Νοσοκοµείο Χανίων. 

β. «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ»: Το νοµικό ή φυσικό πρόσωπο στο οποίο ανατίθεται δια της συµβάσεως η εκτέλεση του έργου. 

γ. «∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ»: Η Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκοµείου Χανίων. ∆ιοικεί και εποπτεύει σε 

συνεργασία µε την επίβλεψη την τήρηση της σύµβασης. 

δ. «ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ» ή «ΕΠΙΒΛΕΨΗ»: Ο ορισθησόµενος από τον ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ διπλωµατούχος 

µηχανικός ως αρµόδιος για τον συνεχή έλεγχο και παρακολούθηση της εκτελέσεως της εν λόγω συµβάσεως 

και ο ορισθησόµενος µε τον ίδιο τρόπο αναπληρωτής του. 

ε. «ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ»: Το σύνολο των εργασιών και υποχρεώσεων του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ  για την 

συντήρηση και παρακολούθηση οµαλής, αδιάλειπτης  και ασφαλούς παροχής έργου όλων των 

Ηλεκτροµηχανολογικών Εγκαταστάσεων και του αντίστοιχου εξοπλισµού που είναι εγκατεστηµένος στο Γ. Ν. 

Χανίων (πλην του Ιατροτεχνολογικού) 

στ. «ΕΡΓΑΣΙΑ»: Η κάθε είδους ενέργεια, επέµβαση ή φροντίδα που είναι απαραίτητη και αναγκαία για την 

εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο καταρτίζεται η σύµβαση. 

ζ.  «ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ»:Το Γενικό Νοσοκοµείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ   ΓΕΩΡΓΙΟΣ». 

η. «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ» : Το σύνολο των υποχρεώσεων της ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ που περιλαµβάνονται στην παράγραφο 10. 

θ. «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ»: Το σύνολο των Η/Μ εγκαταστάσεων, µηχανηµάτων και συσκευών του 

Νοσοκοµείου είτε εντός των κτιρίων που λειτουργούν ή θα λειτουργήσουν µέσα στον χρόνο ισχύος της 

συµβάσεως, είτε εκτός αυτών. Συνοπτικά περιγράφονται οι εν λόγω εγκαταστάσεις - εξοπλισµός ως 

ακολούθως:  

 

1) Μηχανολογικές εγκαταστάσεις και µηχανήµατα 

α. ΑΤΜΟΥ (Ατµογεννήτριες, εγκαταστάσεις λεβητοστασίου, δίκτυα, δοχεία συµπυκνωµάτων, αντλίες). 

β.  ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (∆εξαµενές, δίκτυα). 

γ. Υ∆ΡΕΥΣΗΣ (Κρύα-ζεστά νερά, δεξαµενές, πιεστικά συγκροτήµατα, αποσκληρυντές, αντλίες, κυκλοφορητές µε 

τους ηλεκτροκινητήρες τους, δίκτυα, boilers). 

δ.   ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ (∆ίκτυα, συστήµατα «τεχνητής βροχής» ). 

ε.   ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ (Λυµάτων & όµβριων: ∆ίκτυα, εγκαταστάσεις). 

στ. ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ (∆ίκτυα, πυροσβεστικές φωλιές, πυροσβεστικά συγκροτήµατα, πυροσβεστικοί σταθµοί). 

ζ. ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ (Μηχανοστάσια, δίκτυα , εξαεριστήρες,  κεντρικές κλιµατιστικές µονάδες, Chillers, 

πύργοι ψύξης). 

η.  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (Μηχανοστάσια, δίκτυα, θερµαντικά σώµατα, F.C.U., ατµοπαγίδες, λέβητες). 

θ.  ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΙΚΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ 

ι.   ΟΞΥΓΟΝΟΥ (Κέντρο διανοµής, δεξαµενή υγρού οξυγόνου, δίκτυα, µεγάλες  φιάλες κέντρου διανοµής). 

κ.  ΠΡΩΤΟΞΕΙ∆ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ (Κέντρο διανοµής, δίκτυα, φιάλες διανοµής). 

λ.  ΚΕΝΟΥ (Κέντρο παραγωγής, δίκτυα). 

µ.  ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ (Κέντρο παραγωγής, δίκτυα). 

ν.  ΠΡΟΠΑΝΙΟ (∆ίκτυα, φιάλες). 

ξ.  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Υ∆ΑΤΟΣ Μ. Τ. Ν. (∆ίκτυα, δεξαµενές, αποσκληρυντές, συσκευή αντιστρόφου οσµώσεως). 

ο.  ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ που εξυπηρετούν τα παραπάνω. 
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π.  ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΕΓΚ/ΣΗ ή ΜΗΧΑΝΗΜΑ ή ΣΥΣΚΕΥΗ που χαρακτηρίζεται σαφώς µηχανολογική. 

 

2) Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις & µηχανήµατα 

α. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ (Χώρος κυψέλης ∆ΕΗ, Κυψέλες διανοµής Μέσης Τάσεως, Μετασχηµατιστές µε 

βοηθητικά συστήµατα ασφαλείας, πίνακες διανοµής χαµηλής τάσεως ∆ΕΗ και ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους, 

συστήµατα διόρθωσης συνφ., σύστηµα θεµελιακής γείωσης.) 

β. ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ (µετά των βοηθητικών τους εγκαταστάσεων, π.χ. πίνακες αυτοµατισµών, 

δεξαµενές πετρελαίου Η/Ζ). 

γ. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ-ΠΙΝΑΚΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ. 

δ. ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ (και αυτόµατης κατάσβεσης, πυροσβεστικό συγκρότηµα, µόνιµα συστήµατα). 

ε. ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. 

στ. ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. 

ζ. ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ (Τηλεφωνικό κέντρο, κατανεµητές, δίκτυα εσωτερικά και αστικά, τηλεφωνικές συσκευές). 

η.  ΕΝ∆ΟΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ – ΕΝ∆ΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. 

θ   ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΩΡΟΛΟΓΙΩΝ. 

ι.   ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (κεραίες, δίκτυα, συσκευές). 

κ.  ΣΥΣΤΗΜΑ U.P.S. 

λ. ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (PAGING). 

µ. ΑΙΘΟΥΣΑΣ ∆ΙΑΛΕΞΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. 

ν. ∆ΙΚΤΥΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΓΕΝΙΚΩΣ (Μονάδες κεντρικού Ελέγχου - Β.Μ.S., κέντρο ελέγχου ασθενών 

ρευµάτων). 

ξ. ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΕΓΚΑΤ/ΣΗ ή ΜΗΧΑΝΗΜΑ ή ΣΥΣΚΕΥΗ που χαρακτηρίζεται σαφώς ηλεκτρολογική. 

 

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

 

        Αντικείµενο της σύµβασης  είναι η γενικότερη υποβοήθηση του έργου της  Τεχνικής Υπηρεσίας, ο καθορισµός 

των πλαισίων µέσα στα οποία θα γίνουν οι εργασίες για την συντήρηση και παρακολούθηση οµαλής αδιάλειπτης  

και ασφαλούς παροχής έργου όλων των Ηλεκτροµηχανολογικών Εγκαταστάσεων και του αντίστοιχου εξοπλισµού 

που είναι εγκατεστηµένος στο Γ. Ν. Χανίων (πλην του Ιατροτεχνολογικού),  η συµπληρωµατική εκπαίδευση του 

υπηρετούντος  προσωπικού της Τεχνικής Υπηρεσίας, η εκπαίδευση των νεοπροσληφθέντων τεχνικών. 

 

3. ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 

  

       Αφορά και περιλαµβάνει την συνεχή σε 24ωρη και όλες τις ηµέρες της εβδοµάδος, εποπτεία και  

παρακολούθηση του Η/Μ εξοπλισµού του Νοσοκοµείου, την αντικατάσταση ή και επισκευή εξαρτηµάτων ή 

συσκευών και µηχανηµάτων, την αποκατάσταση οιασδήποτε βλάβης καθώς και την προληπτική συντήρηση όπως 

περιγράφεται στην παράγραφο 9 παρακάτω. Ειδικότερα για ότι αφορά τις  κεντρικές εγκαταστάσεις, στόχος είναι η 

πλήρης και αδιάλειπτη παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος ισχύος, νερού χρήσεως κρύου και ζεστού, νερού θέρµανσης, 

ατµού, κλιµατισµένου αέρα, νερού πυρόσβεσης, παροχέτευσης ιατρικών αερίων, η επεξεργασία λυµάτων 

(εξουδετέρωση- χλωρίωση). 

Η  συντήρηση των δικτύων άρδευσης και της τεχνητής βροχής αποτελούν επίσης αντικείµενο της σύµβασης. 

      Γενικώς στην ευθύνη της ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ περιλαµβάνεται κάθε εγκατάσταση, συσκευή και µηχάνηµα του Η/Μ 

εξοπλισµού του Νοσοκοµείου. 
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4. ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΑΜΕΝΗ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

   Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ αναλαµβάνει την υποχρέωση να διαθέσει το απαιτούµενο προσωπικό σύµφωνα µε την 

παρακάτω παράγραφο 5 και που θα συνεργάζεται µε το προσωπικό που διαθέτει ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ, λειτουργώντας 

σε ένα ενιαίο σύνολο για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών σύµφωνα µε τις οδηγίες των κατασκευαστών και 

τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης, τους κανονισµούς του Ελληνικού κράτους, τις διατάξεις των 

Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας, ∆ΕΗ, ΟΤΕ, ∆ΕΥΑ Χανίων κ.λ.π. ή συµπληρωµατικά τους κανονισµούς της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ξένων τεχνολογικά προηγµένων χωρών. 

    Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ  θα τηρεί όλους τους κανόνες της εγκατάστασης και της επισταµένης παρακολούθησης του 

παραγόµενου έργου, θα εκτελεί τις απαραίτητες εργασίες για την πρόληψη ζηµιών, θα επισκευάζει και θα 

αποκαθιστά την λειτουργία (µε δική του αποκλειστικά δαπάνη) σε περιπτώσεις βλαβών που οφείλονται σε 

πληµµελή συντήρηση και εν γένει υπαιτιότητά του. 

    Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ είναι ακόµη υποχρεωµένος να αποκαθιστά ζηµιές που οφείλονται σε ανωτέρα βία καθώς και σε 

ελαττωµατικά υλικά ή πληµµελή εγκατάσταση ή και σε κανονική φθορά. 

    Το προσωπικό του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ, µαζί µε το Τεχνικό προσωπικό του Νοσοκοµείου θα αποτελούν ένα ενιαίο 

λειτουργικά σύνολο. Για κάθε ζήτηµα συντονισµού, προγραµµάτων, ιδιοµορφιών και δυσκολιών που είναι δυνατόν 

να προκύπτουν  λόγω της σύµπραξης των δύο πλευρών, τις τελικές αποφάσεις θα λαµβάνουν, η Επίβλεψη και η 

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, µε σκοπό την εύρυθµη και ασφαλή λειτουργία του Νοσοκοµείου. 

 

5. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

 

Στελέχωση προσωπικού – ειδικότητες - προσόντα 

Η στελέχωση του  ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ σε προσωπικό για την συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων και εξοπλισµού του 

Νοσοκοµείου θα είναι κατ’ ελάχιστον η ακόλουθη :  

 

- Ένας (1) ∆ιπλ. Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή Μηχανολόγος -  Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, 

διοριζόµενος ως Υπεύθυνος Έργου, µε 4ωρη βάρδια κάθε εργάσιµο πρωινό (για λόγους συντονισµού µε 

την Τεχνική Υπηρεσία του Γ.Ν.Χανίων) και µε ετοιµότητα παροχής των επί τόπου υπηρεσιών του σε 

24ωρη βάση καθόλη τη διάρκεια του έργου. 

- ∆ύο (2) ∆ιπλωµατούχοι Μηχανολόγοι ή Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ή Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί 

ΤΕ ή Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΤΕ, ο ένας από τους οποίους θα διορισθεί ως αναπληρωτής Υπεύθυνος 

Έργου. 

- Πέντε (5) Ηλεκτροτεχνίτες ή Ηλεκτρολόγοι µε Άδεια Τεχνίτη Συντηρητή Α΄, Γ΄ και ΣΤ΄ Ειδικότητος. 

- Πέντε  (5) Θερµοϋδραυλικοί µε άδεια τεχνίτη Β΄ Τάξης εκ των οποίων δύο (2) τουλάχιστον µε άδεια για 

Εγκαταστάσεις και ∆ίκτυα Ιατρικών Αερίων καθώς και γιά ∆ίκτυα Ατµού. 

 

∆ιάρθρωση προσωπικού – βάρδιες  

Το πιό πάνω τεχνικό προσωπικό του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ πρέπει να καλύπτει σε 24ωρη βάση επί 365 ηµέρες το χρόνο 

τις ακόλουθες βάρδιες : 

α) Πρωινή βάρδια (7.οο -15.οο) 

- ΄Ενας (1) Ηλεκτρολόγος ή Ηλεκτροτεχνίτης Α΄, Γ΄, ΣΤ΄ ειδικότητας. 

- ΄Ενας (1) Τεχνίτης Θερµοϋδραυλικός. 

β)  Απογευµατινή βάρδια (15.οο – 23.οο)  

- ΄Ενας (1) Ηλεκτρολόγος ή Ηλεκτροτεχνίτης Α΄, Γ΄, ΣΤ΄ ειδικότητας. 

- ΄Ενας (1) Τεχνίτης Θερµοϋδραυλικός. 
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-  Ένας (1) ∆ιπλωµατούχος Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός ή Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος ή 

Πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ ή Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ. 

γ) Νυκτερινή βάρδια ( 23.οο – 07.οο) 

- Ένας (1) Ηλεκτρολόγος ή Ηλεκτροτεχνίτης Α΄, Γ΄, ΣΤ΄ ειδικότητος. 

-      ΄Ενας (1) Τεχνίτης Θερµοϋδραυλικός. 

- Ένας (1) ∆ιπλωµατούχος Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός ή Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος ή 

Πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ ή Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ. 

 

Η ανωτέρω διάρθρωση προσωπικού σε βάρδιες, είναι δυνατόν να τροποποιείται σύµφωνα µε τις ανάγκες της 

Υπηρεσίας. 

Σε περιπτώσεις που η Υπηρεσία κρίνει όπως: Σηµαντική βλάβη, οργανωµένη προληπτική συντήρηση, 

έκτακτες συνθήκες κτλ. ο ανάδοχος υποχρεούται χωρίς απαίτηση επιπλέον αµοιβής την ενίσχυση µε 

επιπλέον προσωπικό.  

 

Υποχρεώσεις προσωπικού και αναδόχου 

Το προσωπικό µε ευθύνη του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ θα είναι κατάλληλα εκπαιδευµένο, θα γνωρίζει άριστα την δοµή των 

Η/Μ δικτύων, εγκαταστάσεων, µηχανηµάτων και συσκευών και θα έχει στην διάθεσή του όλο το 24ωρο τα 

απαραίτητα εργαλεία, σχέδια, prospectus, γραπτές οδηγίες κ.λ.π. ώστε να µπορεί ανά πάσα στιγµή να επέµβει για 

την αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης προκύψει.  

Το προσωπικό του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ θα καλύπτει τις εγκαταστάσεις του Νοσοκοµείου σε 24ωρη βάση και όλες τις 

ηµέρες της εβδοµάδος, εργάσιµες και µη και θα διαθέτει όλα τα απαραίτητα πτυχία για την κάλυψη των αναγκών 

των Η/Μ εγκαταστάσεων (άρθρο 1, παράγραφοι 1 & 2).  

Ο αριθµός και τα ονόµατα των τεχνιτών κάθε βάρδιας και οι ειδικότητες θα καθορίζονται από τις εκάστοτε ανάγκες 

συντήρησης στο χρόνο κάθε βάρδιας, σύµφωνα µε την ισχύουσα Βιοµηχανική Νοµοθεσία, µε πρόταση του 

ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ και σύµφωνο γνώµη του ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ και της ∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. 

Το πρόγραµµα κάθε βάρδιας εκδίδεται σε µηνιαία βάση και εγκρίνεται από την ΕΠΙΒΛΕΨΗ.  

Το πρόγραµµα θα υποβάλλεται τουλάχιστον 5 ηµέρες προ της έναρξης του εποµένου µήνα. 

Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση τεχνικού σε 2 βάρδιες ηµερησίως (ίδιας ή συναφούς ειδικότητας). Σε περίπτωση 

σοβαρών και πλήρως αιτιολογηµένων λόγων και µόνο κατόπιν έγκρισης τόσο της ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ όσο και της 

∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ είναι δυνατή η µη τήρηση του παραπάνω. 

Αλλαγές λόγω ανάγκης της υπηρεσίας είναι δυνατόν να γίνονται µετά από εντολή της ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ. 

Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ υποχρεούται να οργανώσει Γραφείο που θα απαντά σε 24ωρη βάση στις τηλεφωνικές κλήσεις 

αναφοράς βλαβών. 

Όλα τα µέλη του προσωπικού του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ υπόκεινται στην έγγραφη έγκριση του ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ  και της ∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. Το ίδιο ισχύει και για οποιαδήποτε αντικατάσταση 

προσωπικού. 

Η προµήθεια και λειτουργία σε 24ωρη βάση κινητών τηλεφώνων για τον Υπεύθυνο Έργου ∆ιπλωµατούχο 

Μηχανικό και για τους 2 ∆ιπλωµατούχους ή Πτυχιούχους Μηχανικούς (Π.Ε. ή Τ.Ε.)  του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ είναι 

υποχρεωτική. 

Οι Τεχνικοί του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ θα φέρουν υποχρεωτικά ποµποδέκτες που θα χορηγηθούν από τον ίδιο. Το 

προσωπικό επίσης θα είναι ενδεδυµένο µε στολή εργασίας που ο χρωµατισµός της θα εγκριθεί από τον 

ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ. 

Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ οφείλει να αποµακρύνει από το εργοτάξιο αµέσως κάθε µέλος του προσωπικού που κρίνεται ως 

ακατάλληλο ή δείχνει αµέλεια ασυγχώρητη ως προς τα καθήκοντά του ή συµπεριφέρεται άπρεπα και να µην 

επαναπροσλάβει τούτο σε οποιαδήποτε εργασία που να έχει σχέση µε το έργο χωρίς την συγκατάθεση της 

ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ και της ∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. Το δικαίωµα της ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ και του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
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ουδόλως απαλλάσσει τον ΑΝΑ∆ΟΧΟ  της πλήρους ευθύνης της ως προς την ποσοτική και ποιοτική επάρκεια του 

προσωπικού της. 

Υποχρέωση του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ θα είναι επίσης, να διαθέτει το απαραίτητο εκπαιδευµένο προσωπικό που σε 

συνεργασία µε το προσωπικό του Νοσοκοµείου θα προβαίνει στους αναγκαίους απεγκλωβισµούς από τους 

ανελκυστήρες, των οποίων η συντήρηση αφορά άλλη σύµβαση . 

 

Προσόντα προσωπικού 

 Όλο το προσωπικό θα πρέπει να έχει τα εξής προσόντα:  

   α) Να έχουν λευκό Ποινικό Μητρώο  

   β) Να κατέχουν τις απαιτούµενες από το Νόµο άδειες εργασίας. 

       

Επιπλέον ανά ειδικότητα απαιτούνται τα παρακάτω: 

-  ∆ιπλωµατούχοι Μηχανικοί : 

Μέλη Τ.Ε.Ε. των ειδικοτήτων που προαναφέρθηκαν. Αποδεδειγµένη τριετή εµπειρία στην κατασκευή ή συντήρηση 

και λειτουργία Η/Μ νοσοκοµειακών εγκαταστάσεων της αυτής πολυπλοκότητας και µεγέθους µε αυτές τού 

Νοσοκοµείου Χανίων ή αντίστοιχη 10ετή εµπειρία σε, ανάλογες µε αυτές (άρθρο 1 Τεχνικών Προδιαγραφών), 

βιοµηχανικές εγκαταστάσεις, και γνώση µιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας, κατά προτίµηση Αγγλικών (δυνατότητα 

ανάγνωσης manuals, τεχνικών φυλλαδίων κλπ). 

- Πτυχιούχοι Τεχνολόγοι Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων : 

Πτυχιούχοι ΤΕΙ Μηχανολογικής Κατεύθυνσης, µε άδεια άσκησης επαγγέλµατος Υποµηχανικού (Τεχνολόγου) 

Μηχανολόγου.. Αποδεδειγµένη 3ετής προϋπηρεσία / εµπειρία στην κατασκευή ή συντήρηση και λειτουργία Η/Μ 

νοσοκοµειακών εγκαταστάσεων της αυτής µε το Νοσοκοµείο µας πολυπλοκότητας και µεγέθους ή αντίστοιχη 

10ετής εµπειρία σε, ανάλογες (άρθρο 1 Τεχνικών Προδιαγραφών) µε αυτές, βιοµηχανικές εγκαταστάσεις. Καλή 

γνώση συντήρησης θερµικών και κλιµατιστικών εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεων ιατρικών αερίων καθώς και 

επιθυµητή εµπειρία σε πετρελαιοκίνητα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη. 

-  Πτυχιούχοι Τεχνολόγοι Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων : 

Πτυχιούχοι ΤΕΙ Ηλεκτρολογικής Κατεύθυνσης, µε άδεια άσκησης επαγγέλµατος Υποµηχανικού (Τεχνολόγου) 

Ηλεκτρολόγου. Αποδεδειγµένη 3ετής προϋπηρεσία / εµπειρία στην κατασκευή ή συντήρηση και λειτουργία Η/Μ 

νοσοκοµειακών εγκαταστάσεων της αυτής µε το Νοσοκοµείο µας πολυπλοκότητας και µεγέθους ή αντίστοιχη 

10ετής εµπειρία σε, ανάλογες (άρθρο 1 Τεχνικών Προδιαγραφών) µε αυτές, βιοµηχανικές εγκαταστάσεις. Εµπειρία 

σε χειρισµούς πινάκων ελέγχου λειτουργίας, σε εγκαταστάσεις και αυτοµατισµούς κίνησης και φωτισµού καθώς και 

σε ασθενή ρεύµατα. 

-   Ηλεκτροτεχνίτες ή Ηλεκτρολόγοι : 

Πτυχιούχοι µέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης τουλάχιστον, µε άδεια συντηρητή Α΄ , Γ΄, ΣΤ΄ ειδικότητας, µε 3ετή 

τουλάχιστον εµπειρία σε εργασίες συντήρησης Η/Μ εγκαταστάσεων, σε χειρισµούς πινάκων ελέγχου λειτουργίας, 

σε εγκαταστάσεις και αυτοµατισµούς κίνησης και φωτισµού καθώς και σε ασθενή ρεύµατα. 

-  Θερµοϋδραυλικοί : 

Άδεια Τεχνίτη Β΄ τάξης, εκ των οποίων 2 τουλάχιστον µε άδεια κλιµατισµού / ιατρικών αερίων και ατµού, µε 3ετή 

τουλάχιστον εµπειρία σε εργασίες συντήρησης Η/Μ εγκαταστάσεων. 

 

Άδειες εργασίας 

        Λόγω του είδους της εργασίας ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ υποχρεούται να εξασφαλίσει τις απαραίτητες άδειες για 

απασχόληση υπερωριακή, νυκτερινή και Κυριακών - Αργιών. Για τις περιπτώσεις που απαιτείται εκτάκτως να 

καλείται για να απασχοληθεί προσωπικό του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ θα γίνονται όλες οι προβλεπόµενες από την εργατική 

Νοµοθεσία ενέργειες, µε µέριµνα και ευθύνη αυτού. 
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6. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 

 

Εάν κατά την διάρκεια της σύµβασης προσληφθεί νέο προσωπικό θα τίθεται στην διάθεση του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

προκειµένου: 

- Να υποστεί την εκπαίδευση και να εξοικειωθεί  όπως περιγράφεται κατωτέρω στην παράγραφο 10. 

- Να εξοικειωθεί µε τις εγκαταστάσεις, εργαζόµενο µαζί µε το προσωπικό του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ, και το ήδη 

υπάρχον προσωπικό του Νοσοκοµείου. 

 

7.  ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ- ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ – ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

 

        Τα απαιτούµενα αναλώσιµα υλικά όπως καύσιµα, λιπαντικά, αέρια, υλικά καθαρισµού κ.λ.π. καθώς επίσης 

και όλα τα ανταλλακτικά που απαιτούνται (πλην των περιπτώσεων βλαβών από υπαιτιότητα του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ), 

προµηθεύονται µε µέριµνα και ευθύνη του ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ της σχετικής δαπάνης βαρυνούσης τον ίδιο.  

       Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ  υποχρεούται όπως εντός δύο µηνών από της υπογραφής της παρούσης συµβάσεως, 

παραδώσει στον ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ πίνακα των απαιτούµενων βασικών ανταλλακτικών και αναλωσίµων υλικών για τον 

Η/Μ εξοπλισµό του Νοσοκοµείου. 

      Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ υποχρεούται να διαθέτει και να εφοδιάσει το προσωπικό του µε τα απαραίτητα µηχανήµατα, 

εργαλεία, όργανα, συσκευές και γενικά τα απαραίτητα µέσα που απαιτούνται για την εργασία. 

 

8.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 

 

     Λόγοι πρακτικοί, τεχνικοί ή άλλοι µπορεί να επιβάλλουν τοµείς συντήρησης του Νοσοκοµείου που 

περιλαµβάνονται στο αντικείµενο της σύµβασης, να γίνονται από άλλα εξειδικευµένα συνεργεία. Για τον λόγο αυτό 

ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ  θα συµβληθεί απ’ ευθείας µε τα συνεργεία αυτά. 

    Οι συµβάσεις γίνονται ύστερα από έλεγχο και έγκριση της ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ και της ∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, 

δεν επιβαρύνουν τον ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ και δεν έχουν ως συνέπεια την µείωση του προσωπικού. 

 

9. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 

       Παρακάτω δίνεται ο ορισµός της προληπτικής συντήρησης σε αντιδιαστολή µε την κανονική συντήρηση των 

εγκαταστάσεων. 

Με την προληπτική συντήρηση εννοείται η σε τακτά διαστήµατα και σύµφωνα µε τις οδηγίες των κατασκευαστών 

επιθεώρηση, έγκαιρη αλλαγή φθαρτών εξαρτηµάτων, αντικατάσταση ή συµπλήρωση λιπαντικών, έλεγχος και 

παροχή κατάλληλων οδηγιών για την διατήρηση της οµαλής λειτουργίας.  

       Στην προληπτική συντήρηση ανήκει και η έγκαιρη υπόµνηση για µεγαλύτερης έκτασης εργασίες ή για 

αντικατάσταση φθαρµένων εξαρτηµάτων που δεν αποτελούν αντικείµενο της προληπτικής συντήρησης. 

       Σχετικό πρόγραµµα Προληπτικής Συντήρησης θα δοθεί στην ΑΝΑ∆ΟΧΟ από τον ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ µε την 

υπογραφή της σύµβασης. 

       Από την άλλη πλευρά η κανονική συντήρηση αφορά την συνεχή παρακολούθηση της εγκατάστασης, την 

εξασφάλιση της οµαλής αδιάλειπτης και ασφαλούς παροχής έργου από τις Η/Μ εγκαταστάσεις, την εγκατάσταση ή 

και επισκευή εξαρτηµάτων καθώς και την αποκατάσταση µεγαλύτερων βλαβών. 

 

Έκταση προληπτικής συντήρησης 

Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ αναλαµβάνει να διαθέσει όλο το απαιτούµενο προσωπικό (όπως αναφέρεται στην παράγραφο 5) 

για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών προληπτικής συντήρησης, σύµφωνα µε τις οδηγίες των 

κατασκευαστών, τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης, την ισχύουσα Βιοµηχανική Νοµοθεσία και τους 

κανονισµούς του Ελληνικού Κράτους, Κανονισµούς ΟΤΕ, ∆ΕΗ, ∆ΕΥΑ Χανίων κ.λ.π. 
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Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ  θα καταχωρεί µε συνέπεια και κάθε λεπτοµέρεια στο ηµερολόγιο έργου (παραγρ. 11 και 16) όλα τα 

απαραίτητα στοιχεία της προληπτικής συντήρησης (εκτελεσθείσες εργασίες και οδηγίες που δόθηκαν). 

 

10.  ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΝ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 

 

Γενικά 

Ο ανάδοχος στα πλαίσια της προληπτικής συντήρησης θα πρέπει να εκπαιδεύσει πρακτικά το µόνιµο προσωπικό 

του Νοσοκοµείου σε τοµείς που το αφορούν και είναι σύµφωνοι µε το Πτυχίο του.  

Η εκπαίδευση αυτή θα αναγράφεται στο ηµερολόγιο έργου. Σκοπός είναι η συνεχής τριβή του µόνιµου 

προσωπικού µε τις εγκαταστάσεις και η επίλυση τυχόν ελλείψεων. Επίσης σε περίπτωση πρόσληψης νέου 

προσωπικού από τον εργοδότη θα ακολουθηθεί η παρακάτω διαδικασία εκπαίδευσης: 

α) Εκπαίδευση στην αίθουσα 

    Η εκπαίδευση περιλαµβάνει πλήρη ανάπτυξη των συστηµάτων κατά τοµέα µε παρακολούθηση των σχεδίων και 

επεξηγήσεις ως προς την λειτουργία. Επίσης περιλαµβάνει ενηµέρωση στα εγχειρίδια λειτουργίας και 

συντήρησης του επιµέρους εξοπλισµού. Οι χώροι διδασκαλίας, τα σχέδια και εγχειρίδια λειτουργίας και 

συντήρησης παραχωρούνται από τον ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ. Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ θα διαθέσει το απαραίτητο για την 

εκπαίδευση αυτή προσωπικό. 

β) Εξοικείωση µε τις εγκαταστάσεις  

    Ακολουθεί την προηγούµενη φάση και συνίσταται στην παρακολούθηση «βήµα-βήµα» και κατά τοµέα, µέσω 

των σχεδίων, όλης της εγκατάστασης ώστε να εξοικειωθεί το προσωπικό µε το αντικείµενο της εγκατάστασης 

και την χωροταξία. 

γ) Συντήρηση  των εγκαταστάσεων 

    Ο εκπαιδευτής ακολουθώντας τις οδηγίες του εγχειριδίου λειτουργίας κάνει επίδειξη ενός πλήρους κύκλου 

λειτουργίας κατά σύστηµα. Στην συνέχεια καλεί τους εκπαιδευόµενους να επαναλάβουν την λειτουργία ενώ 

παράλληλα δηµιουργούνται καταστάσεις βλαβών ή ανάγκης µε εξοµοίωση, τις οποίες καλούνται οι 

εκπαιδευόµενοι να αντιµετωπίσουν. 

δ) Ένταξη προσωπικού στην συντήρηση 

     Μετά την ολοκλήρωση των  τριών φάσεων της εκπαίδευσης του προσωπικού του Νοσοκοµείου που θα πρέπει 

να γίνει στο πρώτο 9µηνο ισχύος της σύµβασης, το προσωπικό αυτό θα υποβληθεί σε δοκιµασία υπό την 

ευθύνη του Νοσοκοµείου, προκειµένου να κριθεί η ετοιµότητά του και η δυνατότητα πλήρους ένταξής του στο 

προσωπικό λειτουργίας και συντήρησης.  Η ένταξη του προσωπικού του  Νοσοκοµείου στη συντήρησή του επ’ 

ουδενί λόγο δε συνεπάγεται µείωση του προσωπικού του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ.  

 

11.  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

 

Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ υποχρεούται να οργανώσει και να παραδώσει στον ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της 

συµβάσεως τα εξής: 

α) Γραφείο συντήρησης µε όλα τα απαραίτητα σχέδια, διαγράµµατα, έντυπα που θα θέσει στην διάθεση του 

ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ και θα συλλέξει συµπληρωµατικά ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ.  

 Ο απαραίτητος ξενοδοχειακός εξοπλισµός (γραφεία, σχεδιαστήρια, αρχειοθήκες κ.λ.π.)  εγκαθίσταται µε δαπάνη 

και µέριµνα του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ. Ο εξοπλισµός αυτός αποτελεί περιουσία του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ και δεν παραδίδεται στον 

ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ  µετά το πέρας της σύµβασης. 

β) Αποθήκη ανταλλακτικών και εργαλείων που θα προµηθεύσει ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ κατάλληλα οργανωµένη ούτως 

ώστε να δύναται να ενταχθεί στο σύστηµα µηχανοργάνωσης του Νοσοκοµείου 

γ) Φάκελο µε πλήρεις οδηγίες για την προληπτική συντήρηση των εγκαταστάσεων. 

δ) Ηµερολόγια που θα καταχωρούνται οι βλάβες και οι συντηρήσεις. 
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ε) Καρτέλες και µητρώα συντήρησης των σηµαντικότερων µηχανηµάτων και συσκευών ή µερών των 

εγκαταστάσεων (π.χ. Υποσταθµός, λεβητοστάσιο, ψυχροστάσιο). 

  Στον ΑΝΑ∆ΟΧΟ θα διατεθούν οι χώροι που προβλέπονται για το τµήµα συντήρησης του Η/Μ εξοπλισµού του 

Νοσοκοµείου, καθώς και οι απαιτούµενοι αποθηκευτικοί χώροι και ∆ιοικητικής υποστήριξης (γραφείο), 

προκειµένου ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ  να εκτελέσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του. 

 

12.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

 

     Η συντήρηση και παρακολούθηση οµαλής αδιάλειπτης  και ασφαλούς παροχής έργου όλων των 

Ηλεκτροµηχανολογικών Εγκαταστάσεων και του αντίστοιχου εξοπλισµού που είναι εγκατεστηµένος στο Γ. Ν. 

Χανίων (πλην του Ιατροτεχνολογικού) θα γίνεται σύµφωνα µε : 

      α) Την ισχύουσα Βιοµηχανική Νοµοθεσία (Β.∆. 24 Νοεµ./17 ∆εκ.1953, όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε 

µεταγενέστερα και λοιπές ισχύουσες διατάξεις). 

      β) Τους ισχύοντες κανονισµούς, προδιαγραφές κ.λ.π. του Ελληνικού Κράτους, ΤΕΕ, ∆ΕΗ, ΟΤΕ, ∆ΕΥΑ Χανίων 

κ.λ.π. 

      γ) Τους Κανονισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τεχνολογικά προηγµένων χωρών (Αµερικανικούς, κ.λ.π.), όπου 

δεν υπάρχουν αντίστοιχοι Ελληνικοί ή είναι ανεπαρκείς. 

      δ) Τις οδηγίες κατασκευαστών, των εγκ/σεων, µηχανηµάτων και συσκευών. 

      ε) Τους κανόνες της επιστήµης και της εµπειρίας. 

      στ) Το καθηκοντολόγιο του προσωπικού συντήρησης. 

 

13. ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΙΣ – ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ 

 

Όλες οι συνεννοήσεις µεταξύ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ, ∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ και ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ από το ένα µέρος 

και  ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ  από το άλλο, είτε αφορούν την παροχή ή αίτηση οδηγιών είτε σε κάθε άλλη ενέργεια ή δήλωση, 

γίνονται οπωσδήποτε εγγράφως. 

Η µη απάντηση εκ µέρους του ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ επί αιτηµάτων του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ, δεν αποτελεί τεκµήριο αποδοχής του 

εκάστοτε αιτήµατος. 

Οι οποιασδήποτε φύσεως προφορικές συνεννοήσεις δεν λαµβάνονται υπόψη και κανένα από τα συµβαλλόµενα 

µέρη δεν έχει το δικαίωµα να τις επικαλεσθεί µε οποιοδήποτε τρόπο. Σε περίπτωση κατά την οποία λόγω του 

επείγοντος του χαρακτήρα της η εντολή  δίδεται προφορικά, καταχωρείται στο ηµερολόγιο του έργου.  

Ως έδρα του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ καθορίζεται το γραφείο που θα του διαθέσει προς χρήση ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ στα κτίριά του. 

 

14. ΕΛΕΓΧΟΙ – ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ 

 

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ελέγχει συνεχώς και σε 24ωρη βάση την τήρηση της σύµβασης. ∆ίδει τις απαραίτητες εντολές, 

οδηγίες και παρατηρήσεις για κάθε ζήτηµα που αφορά την εργασία (παραγρ. 13 και 16). 

Η ∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ εποπτεύει το έργο, ενηµερώνεται από τον ΑΝΑ∆ΟΧΟ και την ΕΠΙΒΛΕΨΗ. Μια 

φορά το µήνα τουλάχιστον επιθεωρεί το έργο παρουσία του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ  και του ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ. Η 

∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ µε εκθέσεις της ενηµερώνει τον ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ για την πορεία των εργασιών. Οι 

εκθέσεις της ∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  κοινοποιούνται υποχρεωτικά στον ΑΝΑ∆ΟΧΟ. 

 

15. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΑΜΦΙΒΟΛΗ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΒΛΑΒΩΝ. 

                  

               Αν κατά την πρόοδο των εργασιών ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ  έχει την γνώµη ότι εδόθη εντολή από την 

∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ή τον ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ για κάποια εργασία η οποία κάνει αµφίβολη την 

αποκατάσταση βλάβης ή έχει σαν συνέπεια παρέκκλιση από τους ισχύοντες κανονισµούς, τότε πρέπει πριν από 
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την έναρξη κάθε σχετικής εργασίας να υποβάλλει άµεσα και χωρίς καθυστέρηση µε έγγραφο στον ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ τις 

αντιρρήσεις του. 

Το ίδιο ισχύει για οποιοδήποτε ζήτηµα αφορά την κατά την γνώµη του µη τήρηση της Σύµβασης από τον 

ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ. Κάθε παράλειψη έγγραφης αξίωσης θεωρείται  ως συµφωνία του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ  στις σχετικές 

ενέργειες του ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ. 

 

16. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ 

 

Καθ’ όλο το διάστηµα του χρόνου ισχύος της σύµβασης τηρείται από τον ΑΝΑ∆ΟΧΟ ηµερολόγιο στο οποίο 

εγγράφεται καθηµερινώς κάθε συµβάν που αφορά το έργο, καταχωρούνται όλες οι παρατηρούµενες βλάβες και 

ανωµαλίες καθώς  και οι εργασίες που γίνονται για την άρση αυτών, οι εργασίες προληπτικής συντήρησης, ή 

οποιαδήποτε σχετικά στοιχεία στην σύµβαση απαιτούνται. Οι ως άνω εγγραφές θα θεωρούνται από τον αρµόδιο 

ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ. Το ηµερολόγιο αυτό φυλάσσεται στο γραφείο του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ και αντίγραφο παραδίδει 

καθηµερινά στον ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ. Το βιβλίο θεωρείται στο τέλος κάθε µήνα από την ∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. 

 

17. ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ υποχρεούται να τηρεί την ισχύουσα νοµοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας των εργαζόµενων. 

 

18. ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ ΑΥΤΩΝ 

 

Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που στρέφεται κατά της ζωής, υγείας, σωµατικής 

ακεραιότητας, περιουσίας και οποιωνδήποτε άλλων προσωπικών ή περιουσιακών υλικών ή άλλων αγαθών 

παντός τρίτου, συµπεριλαµβανοµένων του ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ, του προσωπικού του Νοσοκοµείου, των ασθενών, των 

επισκεπτών, του εξοπλισµού του Νοσοκοµείου, ο οποίος κίνδυνος προέρχεται από την µη καλή εκτέλεση του 

έργου, την συντήρηση και παρακολούθηση οµαλής, αδιάλειπτης  και ασφαλούς παροχής έργου όλων των 

Ηλεκτροµηχανολογικών Εγκαταστάσεων και του αντίστοιχου εξοπλισµού που είναι εγκατεστηµένος στο Γ. Ν. 

Χανίων (πλην του Ιατροτεχνολογικού). 

 

19. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 

 

Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ είναι υποχρεωµένος να κάνει ασφάλιση υπέρ τρίτων από αναγνωρισµένη από το Ελληνικό 

∆ηµόσιο Ασφαλιστική εταιρεία. Αποδεικτικό της ασφάλισης πρέπει να προσκοµίσει απαραίτητα ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ 

κατά την υπογραφή της εργολαβικής σύµβασης. Η ασφάλιση θα καλύπτει ολόκληρο το χρόνο που προβλέπεται 

από την εργολαβική σύµβαση, δηλ. από την υπογραφή της Σύµβασης του έργου και για το ποσό που θα καλύπτει 

κάθε πιθανή βλάβη, σωµατική ή της περιουσίας συµπεριλαµβανοµένων του Προσωπικού του ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ, των 

ασθενών, των επισκεπτών του Νοσοκοµείου. 

Η Ασφάλιση καθορίζεται σε 3% του συνολικού ύψους του συµβατικού προϋπολογισµού του έργου. Η ασφάλιση 

αυτή θα προβλέπει την παραίτηση του δικαιώµατος προσφυγής κατά του ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ από τον ΑΝΑ∆ΟΧΟ, των 

υπεργολάβων και του προσωπικού αυτών και παντός εργαζοµένου µε οποιαδήποτε σχέση µε τον ΑΝΑ∆ΟΧΟ του 

έργου όπως και κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία µπορεί να δηµιουργηθεί οποιαδήποτε απαίτηση κατά του 

ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ, από ασθενείς, επισκέπτες, κλπ 

       Η ασφάλιση υπέρ τρίτων δεν απαλλάσσει τον ΑΝΑ∆ΟΧΟ από τις συµβατικές του υποχρεώσεις, από την 

ισχύουσα νοµοθεσία  και από τις σχετικές διατάξεις περί ασφαλίσεως και προστασίας του προσωπικού που 

απασχολείται στο έργο.                                                                                                                                                                    
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20. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 

Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ζηµιά ή βλάβη η οποία θα προκληθεί από εργατικό ατύχηµα 

σε Μηχανικούς, Εργοδηγούς, Τεχνίτες, Εργάτες ή άλλα πρόσωπα τα οποία χρησιµοποιεί. Είναι υποχρεωµένος να 

απαλλάξει τον ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ από κάθε πληρωµή γι’ αυτές τις ζηµιές ή βλάβες καθώς και για κάθε απαίτηση, 

ενέργεια, έξοδα και επιβαρύνσεις σχετικές µε αυτές εκτός αν η ζηµιά ή βλάβη γίνει από ενέργεια ή υπαιτιότητά του 

ή των αντιπροσώπων του ή των υπαλλήλων του. 

 

21. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ είναι υποχρεωµένος να ασφαλίζει το εργατικό και υπαλληλικό προσωπικό του που έχει σχέση µε το 

έργο. Για τις αναγκαίες εισφορές ευθύνεται και επιβαρύνεται αποκλειστικά ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ και η αντίστοιχη δαπάνη 

συµπεριλαµβάνεται στην αµοιβή του.   

 

22. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

 

Κανένας από τους συµβαλλόµενους δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συµβατικών υποχρεώσεων 

του, αν η παράλειψη αυτή είναι απόρροια ανωτέρας βίας, δηλαδή συνθηκών που διαφεύγουν του ελέγχου του 

συµβαλλόµενου, εφόσον έχει επιδείξει την προσήκουσα προσοχή και επιµέλεια ενός λογικού και συνετού 

συµβαλλόµενου και δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν και αποτραπούν από αυτόν. Ενδεικτικά, γεγονότα 

ανωτέρας βίας συνιστούν :  

α) Θεοµηνίες, φυσικές καταστροφές, πληµµύρες, σεισµοί, πυρκαγιές . 

β) Απεργίες αναγνωρισµένων συνδικαλιστικών οργανώσεων και µερών, επιβολή στρατιωτικού νόµου, πολεµική 

σύρραξη, εµπάργκο. 

    Κάθε συµβαλλόµενο µέρος υποχρεούται µέσα σε 10 ηµέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που 

συνιστούν ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκοµίσει στο άλλο µέρος τα απαραίτητα 

αποδεικτικά στοιχεία. 

   Κατά την διάρκεια του γεγονότος της ανωτέρας βίας, το µέρος που την επικαλείται οφείλει να λάβει κάθε 

πρόσφορο µέτρο, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι ζηµιογόνες συνέπειές του και να καταβάλλει κάθε δυνατή 

προσπάθεια ώστε τα αποτελέσµατα της ανωτέρας βίας να αρθούν χωρίς καθυστέρηση. 

     Ειδικότερα για ότι αφορά τον ΑΝΑ∆ΟΧΟ, αυτός οφείλει έναντι τιµήµατος που θα εκτιµηθεί και συµφωνηθεί 

αµοιβαία, να αποκαταστήσει τις ζηµίες που προκαλούνται από τις παραπάνω αιτίες. 

      Για ότι αφορά την περίπτωση απεργιακών κινητοποιήσεων, ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ θα πρέπει να διαθέσει το 

απαιτούµενο προσωπικό ασφαλείας. 

 

23. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 

 

     Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ και το Προσωπικό του ακολουθούν τις οδηγίες και εντολές του 

ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ διευκολύνοντας το έργο και την αποστολή του Νοσοκοµείου στις νέες συνθήκες, ανεξάρτητα από 

προγράµµατα, σχεδιασµούς και άλλες δεσµεύσεις που απορρέουν από την σύµβαση. Ο χαρακτηρισµός των 

συνθηκών «έκτακτης ανάγκης» γίνεται µε απόφαση των αρµόδιων κρατικών οργάνων. 

 

24. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 

 Η υποκατάσταση του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ µε τρίτο για την παροχή µέρους ή του συνόλου υπηρεσιών ή 

εκχώρηση απαγορεύεται χωρίς έγγραφη έγκριση του ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ. 
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Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και µετά από πρόταση της ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ και γνωµοδότηση της ∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ µπορεί να εγκριθεί από το Νοσοκοµείο η πλήρης υποκατάσταση µε απαλλαγή του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ  από 

την ευθύνη του προς τον ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ, αν αυτό επιβάλλεται από το συµφέρον της σύµβασης και ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ 

βρίσκεται σε προφανή αδυναµία να τηρήσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις. 

 Σε µια τέτοια περίπτωση η  υποκατάσταση  µπορεί να γίνει µόνο, όταν ο υποκατάστατος του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ  

έχει τα ίδια προσόντα που απαιτήθηκαν για την ανάθεση του έργου και µε την προϋπόθεση ότι αποδέχεται τους 

όρους της σύµβασης και την ανάληψη των σχετικών υποχρεώσεων. 

 Μέρος του αντικειµένου της σύµβασης είναι δυνατόν να εκχωρηθεί σε ειδικά συνεργεία, υπό την 

προϋπόθεση ότι θα τυγχάνουν της έγκρισης, της ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ και της ∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (βλ. άρθρο 

8). 

 

25.  ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 

 

Αν κατά την διάρκεια της σύµβασης κριθεί αναγκαία από πλευράς ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ η σύνταξη µελετών, η 

εκτέλεση εργασιών  (συντήρησης, τροποποιήσεων, επεκτάσεων, βελτιώσεων των εγκαταστάσεων κ.λ.π.) που δεν 

είχαν προβλεφθεί αλλά κρίνονται απολύτως απαραίτητες, ή προκύπτει επείγουσα ανάγκη επισκευής βλαβών ή 

υπάρχουν απρόβλεπτα γεγονότα ή σοβαρές λειτουργικές ανάγκες ή περιστατικά ανωτέρας βίας που η ανάθεσή 

τους σε τρίτο θα δηµιουργούσε προβλήµατα στην ορθή τήρηση της σύµβασης, ή που δεν είναι δυνατός ο 

διαχωρισµός τους από την κύρια σύµβαση λόγω οικονοµικών, τεχνικών ή άλλων σοβαρών λόγων που 

δυσκολεύουν τον ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια αυτού (ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ) και µόνο η ανάθεση των 

υπόψη πρόσθετων εργασιών στον ΑΝΑ∆ΟΧΟ, µε τίµηµα που αµοιβαία θα συµφωνηθεί ύστερα από πρόταση της 

ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ και εισήγηση της ∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ προς τον ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ. Η σωρευτική αξία των 

εργασιών αυτών δεν µπορεί να υπερβεί το 50% του ποσού που προβλέπει  συνολικά η αρχική σύµβαση (σχετικές 

οι διατάξεις άρθρου 25, παράγρ.4 α, του Π.∆. 60/2007) 

Η σύνταξη πίνακα συµπληρωµατικών κ.λ.π. εργασιών είναι απαραίτητη καθώς και ο καθορισµός τιµών 

µονάδος. Τα παραπάνω µαζί µε το προτεινόµενο συνολικό τίµηµα συντάσσονται από τον ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ και 

υποβάλλονται από την ∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ στον ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ. 

Η σύναψη συµπληρωµατικής σύµβασης είναι υποχρεωτική. 

Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ δεν δύναται να αρνηθεί την υπογραφή της χωρίς αιτιολόγηση. Άρνηση χωρίς σοβαρή 

αιτιολόγηση δύναται να εκληφθεί εκ µέρους του ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ ως αιτία έκπτωσης του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ. 

 

26. ΠΛΗΜΜΕΛΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ – ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ - ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

 

            Αν κατά την διάρκεια της σύµβασης ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ εκτελεί πληµµελώς τα καθήκοντά του και δεν πληροί τις 

υποχρεώσεις του που προκύπτουν από την σύµβαση, ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ δύναται να εφαρµόσει σειρά µέτρων όπως 

έγγραφες παρατηρήσεις στο ηµερολόγιο έργου, έγγραφες συστάσεις, δυσµενείς εκθέσεις, απαιτήσεις απόλυσης 

/αντικατάστασης προσωπικού, περικοπές επί του λογαριασµού, απαίτηση αποκατάστασης ζηµιών εγκαταστάσεων 

ή εξοπλισµού, απαίτηση καταβολής αποζηµιώσεων κ.λ.π. 

            Σε ακραίες παραβιάσεις της σύµβασης και εφόσον ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ  δεν συµµορφώνεται στις συστάσεις και 

άλλα µέτρα που λαµβάνει ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ, προβλέπεται η κήρυξη του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ως εκπτώτου, µε 

παρακράτηση των εγγυητικών επιστολών και την λήψη οποιονδήποτε άλλων µέτρων και ενεργειών (ενδίκων ή µη) 

που ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ  θα κρίνει ως προσφορότερα για την προάσπιση των συµφερόντων του. 

           Η κήρυξη του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ως έκπτωτου γίνεται µε απόφαση του ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ. Για τον σκοπό αυτό 

απαιτείται αναλυτική και αιτιολογηµένη εισήγηση της ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ  και γνωµοδότηση της ∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.  
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27.  ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ - ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑ 

∆ιαφορές που θα ανακύψουν µεταξύ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ και ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ και θα έχουν σχέση µόνο επί ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΘΕΜΑΤΩΝ θα παραπέµπονται για επίλυση στο ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ – Τµήµα ∆υτικής 

Κρήτης και σε περίπτωση µη επίλυσης της διαφοράς αρµόδια θα είναι τα Ελληνικά ∆ικαστήρια µε έδρα τα Χανιά, 

καθώς και για όλες τις υπόλοιπες αναφυόµενες διαφορές αρµόδια θα είναι επίσης τα ∆ικαστήρια των Χανίων. 

  

28. ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Με την λήξη της σύµβασης ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ  θα παραδώσει στον ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ, παρουσία του ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΟΣ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ και της ∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ και επί αποδείξει, όλους τους σχετικούς φακέλους µε τα 

κατασκευαστικά σχέδια των διαφόρων Η/Μ δικτύων και εγκαταστάσεων και τα prospectus µε τα τεχνικά στοιχεία 

και τις οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης των µηχανηµάτων και συσκευών του Νοσοκοµείου-στοιχεία τα οποία 

παρέλαβε από το Νοσοκοµείο ή συµπλήρωσε ο ίδιος µετά την υπογραφή της σύµβασης. Επίσης θα παραδώσει το 

(καθηµερινό) Ηµερολόγιο Συντήρησης, τις καρτέλες συντήρησης και τα Προγράµµατα Προληπτικής Συντήρησης 

καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που αφορά το έργο. 

Με την εγκατάσταση νέου ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ και για διάστηµα που θα κριθεί αναγκαίο από τον ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ (όχι πέραν 

του τρίµηνου) ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ είναι υποχρεωµένος να δίδει κάθε πληροφορία και να παράσχει το απαραίτητο 

προσωπικό (υπεύθυνο Εργοταξίου, δύο Μηχανικούς ή άλλο προσωπικό) για ενηµέρωση και βοήθεια προκειµένου 

να συνεχιστεί η οµαλή λειτουργία του Νοσοκοµείου. 

Το τίµηµα στην περίπτωση αυτή θα καθοριστεί µε νεότερη σύµβαση αξιολογώντας τις συνθήκες που θα 

προκύψουν. 

Για την επιστροφή των εγγυητικών απαιτείται έκθεση περαίωσης έργου από την ΕΠΙΒΛΕΨΗ, βεβαίωση της 

∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ και σχετική απόφαση του ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ. 

 

29.  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 

Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται σε 632.167,03  €, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 

  

30. ΠΛΗΡΩΜΕΣ – ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Όπως και στην ∆ιακήρυξη αναφέρεται, οι πληρωµές γίνονται µηνιαία. Ο λογαριασµός (που συνοδεύεται από 

πρωτόκολλο καλής εκτέλεσης) υπογράφεται από την ΕΠΙΒΛΕΨΗ, θεωρείται από την ∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

και εγκρίνεται από τον ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ. 

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ δύναται να κάνει περικοπή επί του εκάστοτε λογαριασµού: 

α) µέχρι 5% αν κρίνει ότι έτσι εξασφαλίζεται η αρτιότητα και πληρότητα των εργασιών.  

β) µέχρι 10% στο βαθµό που διαπιστώνει πληµµελή τήρηση της σύµβασης.  

Για σοβαρές παραβιάσεις της σύµβασης η ∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ δύναται να περικόψει, ύστερα από 

εισήγηση της ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ, µέχρι και 25%. Τέλος ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ διατηρεί το δικαίωµα περικοπής µέχρι και το 

50% του µηνιαίου τιµήµατος, ύστερα από εισήγηση της ∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, στο βαθµό που υπάρχει 

σοβαρή καταστρατήγηση της σύµβασης. 

Στο τέλος ή κατά την διάρκεια του έργου συντάσσεται λογαριασµός όπου επιστρέφεται όλο ή µέρος του ποσού 

που παρακρατήθηκε. Οι λοιπές κρατήσεις που γίνονται σε κάθε λογαριασµό και αναφέρονται στην ∆ιακήρυξη,  δεν 

επιστρέφονται. 

 

 

                                                                                                            Ο   ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ    Γ.Ν.Χ 

 

  

                                                                                                     ∆ΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  


