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Η 

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Α.Ε.Π.Π.) 

1ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

 

Συνήλθε στην έδρα της την  6η  Ιουνίου 2018 με την εξής σύνθεση:  

Ειρήνη Αψοκάρδου Πρόεδρος, Ιωάννα Θεμελή – Εισηγήτρια και Ευαγγελία 

Μιχολίτση, Μέλη. 

Για να εξετάσει την από 2-5-2018 Προδικαστική Προσφυγή με Γενικό 

Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) – Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

(ΑΕΠΠ) 397/2-5-2018 της εταιρείας με την επωνυμία «………………...»  και 

τον διακριτικό τίτλο «………….», με έδρα στα ………., οδός ………. αριθ…., 

όπως εκπροσωπείται νόμιμα. 

Κατά της 4ης Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και 

Θράκης ΑΝΘ Θεσσαλονίκης «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ», (αναθέτουσα αρχή), που 

εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, οδός Αλ. Συμεωνίδη αριθ. 2, και εκπροσωπείται 

νόμιμα. 

Με την προδικαστική προσφυγή, η προσφεύγουσα ζητά α) Να 

ακυρωθεί η υπ΄ αριθ. 10ης /29-3-2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

της αναθέτουσας αρχής, θέμα έκτακτο 7ο,  επί τω τέλει όπως γίνει αποδεκτή η 

υποβληθείσα προσφορά της και όπως συνεχιστεί η διαδικασία του 

διαγωνισμού με αριθμ. 63/2017 για την προμήθεια υπηρεσιών επισκευής και 

συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου 

ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ, με το άνοιγμα της οικονομικής προσφοράς της και β) Να 

προστεθούν επιπλέον λόγοι στην προσβαλλόμενη απόφαση ως προς την 

απόρριψη των προσφορών των συνδιαγωνιζόμενων οικονομικών φορέων 

………… και ……….. 

Η συζήτηση άρχισε αφού άκουσε την  Εισηγήτρια Ιωάννα Θεμελή 

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα 

Σκέφτηκε κατά τον Νόμο 

 

         1. Επειδή για την άσκηση της κρινόμενης προσφυγής  έχει καταβληθεί 

το νόμιμο παράβολο σύμφωνα με τα άρθρα 363 του Ν. 4412/2016 και 5 του 
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ΠΔ 39/2017, ύψους 725,81 ευρώ (βλ. ηλεκτρονικό παράβολο αυτόματης 

δέσμευσης με κωδικό 204525489958 0702 0075, με την ένδειξη 

«δεσμευμένο», και την από 2-5-2018 εκτύπωση από την επίσημη ιστοσελίδα 

της ΓΓΠΣ με την οποία βεβαιώθηκε η πληρωμή του παραβόλου).  

         2. Επειδή με την με αριθμ. 63/2017 διακήρυξη της αναθέτουσας αρχής 

προκηρύχθηκε Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός κάτω των Ορίων «Για τις 

υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων 

του Νοσοκομείου», CPV 50712000-9, για δώδεκα μήνες, με κριτήριο 

κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής, έως του ποσού των 

180.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, ήτοι ποσού 145.161,29 

ευρώ χωρίς ΦΠΑ. 

         3. Επειδή το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο 

Κεντρικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ) με Α.Δ.Α.Μ. 

17PROC002512640/29-12-2017, καθώς και στην διαδικτυακή πύλη του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, όπου έλαβε συστημικό αριθμό 51617.  

         4. Επειδή ο διαγωνισμός, ως εκ του χρόνου έναρξης της διαδικασίας, 

της προϋπολογισθείσας αξίας της σύμβασης, και του χρόνου εκκίνησης της 

διαδικασίας ανάθεσης εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Βιβλίου IV του ν. 

4412/2016. 

        5.  Επειδή στον διαγωνισμό συμμετείχαν η προσφεύγουσα,  η 

…………….. και η ……………... με τις προσφορές τους υπ΄ αριθ. 88859, 

87452 και 89897 αντίστοιχα. 

         6. Επειδή την 27-3-2018 η Επιτροπή  Διενέργειας – Αξιολόγησης του 

Διαγωνισμού εξέδωσε το με αριθ. 6776/27-03-2018 πρακτικό τεχνικής 

αξιολόγησης σύμφωνα με το οποίο «…Κατόπιν ελέγχου των δικαιολογητικών 

που υποβλήθηκαν και λαμβάνοντας υπόψη το υπόμνημα διαπιστώθηκαν τα 

εξής:  

α) Η εταιρεία …………… δεν κατέθεσε: 

� το πτυχίο ή δίπλωμα και τα δικαιολογητικά απόδειξης πενταετούς 

εργασιακής εμπειρίας για τον κο ………….. (ειδικότητα Ηλεκτρονικού) 

� τα δικαιολογητικά απόδειξης πενταετούς εργασιακής εμπειρίας για τον κο 

…………. (ειδικότητα Ηλεκτρολόγου). Τα κατατεθειμένα δεν συμπληρώνουν τα 

πέντε χρόνια. 
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� τα δικαιολογητικά απόδειξης πενταετούς εργασιακής εμπειρίας για τον κο 

………….. (ειδικότητα Ηλεκτρολόγου). Τα κατατεθειμένα δεν συμπληρώνουν 

τα πέντε χρόνια 

� τα δικαιολογητικά απόδειξης ετήσιας εργασιακής εμπειρίας για τον κο 

………….. (ειδικότητα Αρχιτεχνίτη 4ης ειδικότητας). 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά είναι υποχρεωτικά και η έλλειψή τους αποτελεί 

λόγο απόρριψης της προσφοράς. 

β) Η εταιρεία ………….. δεν κατέθεσε φύλλο συμμόρφωσης σύμφωνα με τους 

όρους της διακήρυξης το οποίο είναι απαραίτητο δικαιολογητικό επί ποινή 

απόρριψης. Ο πίνακας που κατατέθηκε είναι ανεπαρκής και δεν απαντά σε 

όλα τα σημεία των τεχνικών προδιαγραφών αναλυτικά όπως απαιτείται. 

γ) Η εταιρεία ………….. δεν κατέθεσε φύλλο συμμόρφωσης όπως απαιτείται 

από τους όρους της διακήρυξης το οποίο είναι απαραίτητο δικαιολογητικό επί 

ποινή απόρριψης. 

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω όλες οι προσφορές που κατατέθηκαν 

είναι άκυρες συνεπώς εισηγούμαστε την επανάληψη του διαγωνισμού…» 

         7. Επειδή με την υπ΄ αριθμ. 10ης/29.03.2018 συνεδρίαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου της αναθέτουσας αρχής, Θέμα έκτακτο 7ο, το ΔΣ 

εξέδωσε την ήδη προσβαλλόμενη απόφασή του με την οποία ενέκρινε το 

παραπάνω με αριθ. πρωτ. 6776/27-03-2018 πρακτικό τεχνικής αξιολόγησης 

της Επιτροπής του Διαγωνισμού και αποφάσισε «..Β. Την επανάληψη του 

προαναφερθέντος διαγωνισμού συνεπεία άκυρων κατατεθειμένων 

προσφορών και από τις τρείς συμμετέχουσες εταιρείες: 

1. ………….. 

2. …………. 

3.………….. Η προσβαλλόμενη απόφαση κοινοποιήθηκε από την αναθέτουσα 

αρχή την 23-4-2018 στην προσφεύγουσα και στις συνδιαγωνιζόμενες 

εταιρείες μέσω της «επικοινωνίας» των οικείων ηλεκτρονικών τόπων του 

διαγωνισμού.       

          8. Επειδή κατά της ως άνω απόφασης ασκήθηκε η υπό κρίση 

προσφυγή νόμιμα και εμπρόθεσμα την 2-5-2018, με κατάθεση μέσω της 

«επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού, με τη χρήση του 

τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Ι του π.δ 39/2017, και 

κοινοποιήθηκε αυθημερόν στην ΑΕΠΠ από την προσφεύγουσα με μήνυμα 
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ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του 

άρθρου 361, τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 362 του Ν. 4412/2016, την παρ. 1 

εδ. α) του άρθρου 4, και  την παρ. 2 του άρθ. 8 του ΠΔ 39/2017. 

         9. Επειδή την 4-4-2018 η αναθέτουσα αρχή με το υπ΄ αριθ. πρωτ. 

9497/4-2018 έγγραφό της, προέβη στην προβλεπόμενη στο άρθρο 9 παρ. 1 α 

κοινοποίηση του ΠΔ 39/2017 της υπό εξέταση προσφυγής στους λοιπούς 

διαγωνιζόμενους οικονομικούς φορείς μέσω της «επικοινωνίας» του 

ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού. 

        10. Επειδή  η αναθέτουσα αρχή, την 9-5-2018,  απέστειλε στην ΑΕΠΠ τις  

με αριθ. 9887/9-5-2018 απόψεις της επί της προσφυγής, μέσω της 

«επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού. Και περαιτέρω, 

κατόπιν του από 30-5-2018 σχετικού αιτήματος της ΑΕΠΠ η αναθέτουσα αρχή 

απέστειλε διευκρινήσεις με το με αριθ. πρωτ. 11356/4-6-2018 έγγραφό της με 

συνημμένο το με αριθ. πρωτ. 11356/1-6-2018 έγγραφο της Επιτροπής 

Διενέργειας του διαγωνισμού. 

         11. Επειδή την 14-5-2018 εισήχθη προς κρίση το αίτημα αναστολής το 

οποίο η προσφεύγουσα είχε ενσωματώσει στην εξεταζόμενη προσφυγή της 

βάσει των με αριθ. 515/2018 και  514/2018 Πράξεων της Προέδρου του 1ου 

Κλιμακίου περί κλήσης της αναθέτουσας αρχής να καταθέσει τις απόψεις της 

επί αυτού, και περί ορισμού εισηγητή και ημερομηνίας εξέτασης της 

προσφυγής, αντίστοιχα, και εξεδόθη η με αριθ. Α221/2018 απόφαση της 

ΑΕΠΠ με την οποία έγινε δεκτό το αίτημα της προσφεύγουσας περί 

αναστολής του διαγωνισμού μέχρι την έκδοση απόφασης της ΑΕΠΠ επί της 

προσφυγής. 

         12. Επειδή, σε συνέχεια των ανωτέρω, η υπό εξέταση προσφυγή 

νομίμως εισάγεται ενώπιον του 1ου Κλιμακίου της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με τις 

διατάξεις των άρθρων 346, παρ. 1, 360, και 366 του ν. 4412/2016 και των 

άρθρων 3 παρ. 1, και 15 του ΠΔ 39/2017. 

         13. Επειδή με τον λόγο Ι της προσφυγής, η προσφεύγουσα ισχυρίζεται 

ότι εσφαλμένα παρά τον νόμο, κατά παράβαση των όρων της διακήρυξης και 

των αρχών της διαφάνειας, απορρίφθηκε η προσφορά της με την 

προσβαλλόμενη όλως αορίστως και με πλημμελή αιτιολογία, διότι η ίδια 

συμμορφούμενη πλήρως με τους όρους της διακήρυξης υπέβαλε καθ΄ όλα 

παραδεκτή προσφορά. Και ιδία, ισχυρίζεται η προσφεύγουσα ότι κατέθεσε 
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αναλυτική Τεχνική Προσφορά η οποία συμφωνεί με το σύνολο των Τεχνικών 

Προδιαγραφών, συμπεριέλαβε στην προσφορά της όλα τα απαιτούμενα για 

την τεχνική αξιολόγηση της προσφοράς της δικαιολογητικά έγγραφα, καθώς 

επίσης και το απαιτούμενο Φύλλο Συμμόρφωσης σύμφωνα με το υπόδειγμα 

της διακήρυξης και ότι εν γένει συμμορφώθηκε πλήρως στους όρους της 

διακήρυξης, υποβάλλοντας φύλλο συμμόρφωσης σύμφωνα με το υπόδειγμα 

που όρισε η αναθέτουσα αρχή στην διακήρυξη. Εν συνεχεία με τον λόγο ΙΙ της 

προσφυγής, κατά της προσφοράς της ………, η προσφεύγουσα ισχυρίζεται 

ότι κατά παράβαση των όρων της διακήρυξης και του νόμου, η ………. δεν 

κατέθεσε επικυρωμένο από Δικηγόρο έγγραφο για την απόδειξη της 

εργασιακής εμπειρίας του τεχνικού ειδικότητας Θερμαστή, που απαιτείται επί 

ποινή απόρριψης της προσφοράς, πράγμα το οποίο δεν αναφέρεται στην 

προσβαλλόμενη απόφαση η οποία απέρριψε την προσφορά της …………. για 

άλλους λόγους. Περαιτέρω, με τον λόγο ΙΙΙ της προσφυγής, κατά της 

προσφοράς της ……………, η προσφεύγουσα ισχυρίζεται ότι κατά παράβαση 

των όρων της διακήρυξης και του νόμου, η ………… δεν κατέθεσε ούτε το 

απαιτούμενο Φύλλο Συμμόρφωσης ούτε και κανένα άλλο δικαιολογητικό από 

το οποίο να προκύπτει η εκπλήρωση των τεχνικών προδιαγραφών, που 

απαιτούνται επί ποινή απόρριψης της προσφοράς από την διακήρυξη, 

πράγμα το οποίο δεν αναφέρεται στην προσβαλλόμενη απόφαση η οποία 

απέρριψε την προσφορά της ……… για άλλους λόγους. 

         14. Επειδή αναφορικά με τους λόγους ΙΙ και ΙΙΙ η προσφεύγουσα 

στρέφεται κατά ήδη απορριφθεισών προσφορών, προβάλλοντας λόγους που 

δεν αφορούν την ακύρωση του διατακτικού της προσβαλλόμενης απόφασης 

αλλά την αιτιολογία της. Επομένως, άνευ εννόμου συμφέροντος 

προβάλλονται οι λόγοι ΙΙ και ΙΙΙ της προσφυγής, καθώς εφόσον η προσφορά 

ενός διαγωνιζομένου απορρίπτεται ήδη από την αναθέτουσα αρχή για 

ορισμένο λόγο, άλλος διαγωνιζόμενος δεν έχει έννομο συμφέρον ούτε μπορεί 

να επιδιώξει την απόρριψη της προσφοράς για διαφορετικό λόγο (ΔεφΑθ 

(ΑΝΑΣ) 232/2014). Ως έχει, δε, παγίως κριθεί η θεμελίωση εννόμου 

συμφέροντος για τον προσφεύγοντα τελεί υπό την προϋπόθεση ύπαρξης 

βλάβης εστιάζοντας στο διατακτικό της απόφασης και όχι στην αιτιολογία, 

δεδομένου ότι ακόμα και αν η αιτιολογία έχει πλημμέλειες, αλλά εντούτοις η 

πράξη είναι νόμιμη κατά το συγκεκριμένο τμήμα του διατακτικού της με άλλη 
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αιτιολογία, το κύρος της πράξης δεν πάσχει ακυρότητα (ΣτΕ 2239/1970, 

4698/1988), καθόσον η πράξη κρίνεται  ορθή ως προς το διατακτικό της (βλ. 

Μ. ΠΙΚΡΑΜΕΝΟΣ, Η αιτιολογία των διοικητικών πράξεων και ο ακυρωτικός 

δικαστικός έλεγχος, εκδ. Σάκκουλα-Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2012, σελ. 344 

επόμ.). Εν προκειμένω, η προσφεύγουσα δεν αμφισβητεί το κύρος του 

διατακτικού της προσβαλλόμενης ως προς τον αποκλεισμό των δύο 

συνδιαγωνιζομένων εταιρειών, ούτε εξ άλλου αμφισβητεί την ορθότητα των 

συγκεκριμένων αιτιολογιών που διαλαμβάνονται στην προσβαλλόμενη 

σχετικά με τον αποκλεισμό αυτό, και  συνεπώς κατά τα ως άνω χωρίς βλάβη 

στρέφεται κατά της προσβαλλόμενης και αιτείται την συμπλήρωση των 

αιτιολογιών της. Για τον λόγο αυτό απορρίπτονται ως άνευ εννόμου 

συμφέροντος προβαλλόμενοι οι σχετικοί ισχυρισμοί και λόγοι με στοιχεία ΙΙ και 

ΙΙΙ της προσφυγής. 

         15. Επειδή ως προς τον λόγο Ι της προσφυγής της, η προσφεύγουσα 

έχει προφανές έννομο συμφέρον για την άσκηση της προσφυγής, καθόσον 

αιτείται την ακύρωση της προσβαλλόμενης κατά το μέρος της που απέρριψε 

την προσφορά της.  

         16. Επειδή η αναθέτουσα αρχή στις απόψεις της επί της προσφυγής 

αναφέρει ότι «Η κρίση της επιτροπής ότι το υποβληθέν φύλλο συμμόρφωσης  

δεν είναι συγκεκριμένο σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές είναι ουσιαστική 

και δεν αφορά νομικό ζήτημα. Ως εκ τούτου το Νοσοκομείο εμμένει στην 

άποψη της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας αξιολόγησης καθώς και της 

10ης/29-3-2018 απόφασης Δ.Σ του Νοσοκομείου.» Και περαιτέρω, στις 

συμπληρωματικές απόψεις της επί της προσφυγής αναφέρει ότι «..Η 

προσφορά της εταιρείας …………….. απορρίφθηκε διότι το φύλλο 

συμμόρφωσης που κατατέθηκε στην προσφορά της εταιρείας κρίθηκε 

ανεπαρκές. Στη διακήρυξη αναφέρεται ρητά : «ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να προσκομίσουν στοιχεία που 

να αποδεικνύουν το βαθμό, τη συχνότητα και τον τρόπο εκπαίδευσης του 

τεχνικού τους προσωπικού. Οι προσφορές πρέπει να συνοδεύονται, επί ποινή 

απόρριψης αυτών, από αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης, στο οποίο θα 

δίνονται αναλυτικές απαντήσεις σε όλα τα σημεία των Τεχνικών 

Προδιαγραφών (με τη σειρά που αναγράφονται στο σχετικό παράρτημα), 

καθώς και σε κάθε άλλη τεχνική απαίτηση του Νοσοκομείου που περιέχεται 
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στη διακήρυξη. Οι παραπάνω όροι θεωρούνται δεσμευτικοί, με ποινή 

απόρριψης της προσφοράς σε περίπτωση μη συμμόρφωσης σε κάποιον 

από αυτούς» Ως είναι γνωστό σε κάθε διαγωνισμό κατατίθενται πληθώρα 

εγγράφως από τους συμμετέχοντες για να τεκμηριώσουν την συμφωνία της 

τεχνικής προσφοράς τους με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 

Σκοπός του φύλλου συμμόρφωσης είναι να διευκολύνει το έργο της επιτροπής 

αξιολόγησης των διαγωνισμών. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να δίνονται 

πλήρες και αναλυτικές απαντήσεις σε κάθε μία από τις παραγράφους των 

τεχνικών προδιαγραφών. Το φύλλο συμμόρφωσης που κατατέθηκε από την 

εταιρεία ………….. είναι το εξής : ……………………..  

          

  

   

ΤΜΗΜΑ 

   Περιγραφή       

   Είδους 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝ

ΤΗΣΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Σαφής 

παραπομπή 

στα 

επισυναπτόμενα 

έγγραφα-

εγχειρίδια, προς 

τεκμηρίωση της 

απάντησης 

,αναφορ) 

 

Περιληπτικά 

Τεχνικά 

χαρακτηριστικά 

προσφοράς/Εμπο

ρικός κωδικός 

ΤΜΗΜΑ 

1 

 Υπηρεσίες 

επισκευής και 

συντήρησης 

ηλεκτρομηχανο

λογικών 

εγκαταστάσεων 

του κτιρίου 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ, 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 

ΔΙΑΚΙΟΛΟΓΗΤΙ

ΚΑ, ΑΔΕΙΕΣ, 

ISO, ΥΠ. ΔΗΛ. 

Κ.Α. 

 

 

………………………………………………………………………………………….. 

Εμφανώς ο συγκεκριμένος πίνακας συμμόρφωσης δεν είναι αναλυτικός, ούτε 

καν επιγραμματικά δεν αναφέρεται σε όλα τα σημεία των Τεχνικών 

Προδιαγραφών (με τη σειρά που αναγράφονται στο σχετικό παράρτημα), 

καθώς και σε κάθε άλλη τεχνική απαίτηση του Νοσοκομείου που περιέχεται 

στη διακήρυξη, ούτε παραπέμπει σε συγκεκριμένες απαντήσεις. Να 
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επισημανθεί ότι αν για την εταιρεία ή οποιονδήποτε, μόνο η τεχνική προσφορά 

θα ικανοποιούσε τις απαιτήσεις της διακήρυξης και ο πίνακας συμμόρφωσης 

δεν κρίνεται απαραίτητο να συμπληρωθεί αναλυτικά σε κάθε σημείο, η 

διαφωνία θα έπρεπε   να κατατεθεί σε προηγούμενη φάση. Η επιτροπή έκρινε 

ότι σύμφωνα με τη διακήρυξη ο πίνακας συμμόρφωσης απαιτεί πολλά 

περισσότερα στοιχεία για να κριθεί επαρκής και αποδεκτός. Η επιτροπή 

Διενέργειας ….» 

        17. Επειδή η παρ. 14 του  άρθρου 2 «Ορισμοί» του ν. 4412/2016 ορίζει 

ότι : «…14) ως «έγγραφο διαδικασίας σύναψης της σύμβασης» ή «έγγραφο 

της σύμβασης» νοείται κάθε έγγραφο το οποίο παρέχει ή στο οποίο 

παραπέμπει η αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας με σκοπό να περιγράψει ή 

να προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης, 

συμπεριλαμβανομένης της προκήρυξης σύμβασης των άρθρων 63 και 293, 

….των τεχνικών προδιαγραφών, του περιγραφικού εγγράφου, …., των 

υποδειγμάτων για την προσκόμιση των εγγράφων από τους υποψηφίους και 

τους προσφέροντες, των πληροφοριών σχετικά με τις γενικές και ειδικές 

υποχρεώσεις και τυχόν πρόσθετων εγγράφων. …» 

       18.  Επειδή η παρ. 1 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016 ορίζει ότι: «Οι 

αναθέτουσες αρχές αντιμετωπίζουν τους οικονομικούς φορείς ισότιμα και 

χωρίς διακρίσεις και ενεργούν με διαφάνεια, τηρώντας την αρχή της 

αναλογικότητας, της αμοιβαίας αναγνώρισης, της προστασίας του δημόσιου 

συμφέροντος, της προστασίας των δικαιωμάτων των ιδιωτών, της ελευθερίας 

του ανταγωνισμού και της προστασίας του περιβάλλοντος και της βιώσιμης και 

αειφόρου ανάπτυξης. …..Οι αναθέτουσες αρχές λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα 

ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων …». 

         19.  Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 53 παρ. 1 και 2 του ν. 4412/2016 « 

1. Οι όροι των εγγράφων της σύμβασης πρέπει να είναι σαφείς και πλήρεις 

ώστε να επιτρέπουν την υποβολή άρτιων και συγκρίσιμων μεταξύ τους 

προσφορών. 2. Τα έγγραφα της σύμβασης ….περιέχουν ιδίως : …ιε) ….τη 

διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης των προσφορών, κατά τα ειδικότερα 

προβλεπόμενα στα άρθρα 86 και 87 ….ιζ) τους απαράβατους όρους, 

απόκλιση από τους οποίους συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς. ιη) 

όλους τους γενικούς και ειδικούς όρους για την εκτέλεση της σύμβασης…κ) τα 
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απαιτούμενα αποδεικτικά μέσα (δηλώσεις, δικαιολογητικά κλπ.) κα) τον 

κατάλογο και τη σειρά ισχύος των εγγράφων της σύμβασης,  κβ) όλες τις 

αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διάθεσης των εγγράφων της 

σύμβασης,  κγ) τη διαδικασία πρόσβασης των υποψηφίων και προσφερόντων 

στα δικαιολογητικά, στις τεχνικές και οικονομικές προσφορές, υπό την 

επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 70 και στην κείμενη νομοθεσία, …». 

          20. Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 67 «Ηλεκτρονική διάθεση των 

εγγράφων της σύμβασης» του ν. 4412/2016 : « 1. Οι αναθέτουσες αρχές 

προσφέρουν ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα 

έγγραφα της σύμβασης από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης/ 

γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 65 ή την ημερομηνία αποστολής της 

πρόσκλησης επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος. Το κείμενο της προκήρυξης 

γνωστοποίησης ή της πρόσκλησης επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος προσδιορίζει 

τη διεύθυνση διαδικτύου στην οποία διατίθενται τα έγγραφα της σύμβασης….» 

21. Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 91 του ν. 4412/2016 « 1. Η 

αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης 

των προσφορών απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση προσφορά : α) Η οποία 

αποκλίνει από τα άρθρα 92 έως 100, και 102 έως 104 ή υποβλήθηκε κατά 

παράβαση των απαράβατων όρων περί σύνταξης και υποβολής της 

προσφοράς, όπως οι όροι αυτοί ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης. β) Η 

οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν 

επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή 

διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την 

συμπλήρωσή της, σύμφωνα με το άρθρο 102…» 

22. Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 92 του ν. 4412/2016 «…2. Στην 

ανοικτή διαδικασία οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους 

τα ακόλουθα: … β) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική 

Προσφορά», εφόσον απαιτείται από τα έγγραφα της σύμβασης, ο οποίος 

περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 94 

για τις συμβάσεις που αφορά το άρθρο αυτό και τα προβλεπόμενα στα 

έγγραφα της σύμβασης. Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι 

δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε 

αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες 

ενδείξεις…» Στο δε άρθ. 94 ορίζεται ότι «…4. Στις διαδικασίες σύναψης 
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συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών ο φάκελος της τεχνικής 

προσφοράς περιέχει ιδίως τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που 

τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια, χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των 

προσφορών και περιγράφονται στα έγγραφα της σύμβασης.»    

23. Επειδή, στο άρθρο 94 του ν. 4412/2016 «Περιεχόμενο φακέλου 

«Τεχνική Προσφορά» ορίζεται ότι : «..4. Στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων 

προμηθειών και γενικών υπηρεσιών ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς 

περιέχει ιδίως τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική 

επάρκεια, χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των προσφορών και 

περιγράφονται στα έγγραφα της σύμβασης….» 

24. Επειδή, στο άρθρο 100 του ν. 4412/2016 «Αποσφράγιση και 

αξιολόγηση προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής στις διαδικασίες σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών» ορίζεται 

ότι «…2. Τα επιμέρους στάδια στην ανοικτή διαδικασία ή στο δεύτερο στάδιο 

της κλειστής διαδικασίας, όταν οι εν λόγω διαδικασίες δεν διενεργούνται με 

ηλεκτρονικό τρόπο, έχουν ως εξής: α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος 

προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής στην ανοικτή 

διαδικασία, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, εφόσον 

προβλέπεται η υποβολή της στα έγγραφα της σύμβασης, …..β) Στη συνέχεια 

το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, 

σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό 

για την απόρριψη των τεχνικών… 6. Τα παραπάνω οριζόμενα στις 

παραγράφου 1 έως 3 προσαρμόζονται για τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών που διενεργούνται 

με ηλεκτρονικό τρόπο….»25. Επειδή, στο άρθρο 102 του ν. 4412/2016 

«Συμπλήρωση - αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών» 

προβλέπεται ότι « 1. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή 

αιτήσεων συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους 

προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα 

έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η 

οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία 

κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση 

ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, 

χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη.  2. Η 
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πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, 

επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται 

διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη 

αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των 

υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές 

αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων 

της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το 

περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής 

σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 

του ν. 4250/2014 (Α΄ 74), μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή 

βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της προσφοράς από 

τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με νόμο, κανονιστικές 

πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση, κατά το 

πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη 

αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της 

διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα 

έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί. 3. Η 

διευκρίνιση ή η συμπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση 

μεταχείριση των οικονομικών φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή 

μεταχείριση συγκεκριμένου οικονομικού φορέα στη διαδικασία ανάθεσης της 

δημόσιας σύμβασης.  4. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους 

προσφέροντες να διευκρινίσουν, μέσα σε εύλογη προθεσμία η οποία δεν 

μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόμενο της τεχνικής ή 

οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ή 

ήσσονος σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή 

υπολογιστικά σφάλματα που η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι μπορεί να 

θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την 

ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέμιτο 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις 

λοιπές. 5. Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα ή 

υποψήφιο, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 4, είναι υποχρεωτική για την 

αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται αποκλεισμός του από τη διαδικασία, λόγω 

ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς.» 
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         26.  Επειδή στον όρο 1.1 της Διακήρυξης με τον τίτλο «Στοιχεία 

Αναθέτουσας Αρχής» στην παράγραφο με τον τίτλο «Στοιχεία 

Επικοινωνίας» προβλέπεται ότι «α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι 

διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην 

διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση : 

http://www.eprocurement.gov.gr στο portal του ΕΣΗΔΗΣ/ Ηλεκτρονικοί 

διαγωνισμοί ( ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΘΕΜΑ ΕΣΗΔΗΣ: 51617 καθώς και στο τμήμα 

Προκηρύξεων του ΚΗΜΔΗΣ». Εν συνεχεία, στον όρο 1.3 της διακήρυξης με 

τον τίτλο «1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού 

αντικειμένου της σύμβασης» ορίζεται ότι «…..Τα προς προμήθεια είδη 

κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 

συμβάσεων (CPV) : 50712000-9 Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα 

ακόλουθα τμήματα: 

ΤΜΗΜΑ          ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ     ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ     ΠΟΣΟΤΗΤΑ         Αξία ανά μήνα 

                                                                                                                Υπηρεσίας ( άνευ φπα) 

ΤΜΗΜΑ 1  Υπηρεσίες επισκευής        ΜΗΝΑΣ                       12                     12.096,77 Ε 

                       και συντήρησης 

              ηλεκτρομηχανολογικών 

                εγκαταστάσεων του 

                       κτιρίου 

 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη αναδόχου 

έργου συντήρησης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του 

Νοσοκομείου Α. ΟΡΟΛΟΓΙΑ-ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΟΡΩΝ 

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: Το ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

«ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Το νομικό ή φυσικό πρόσωπο στο οποίο θα ανατεθεί η εκτέλεση 

του έργου 

ΕΡΓΟ : Το σύνολο των εργασιών και υποχρεώσεων του ΑΝΑΔΟΧΟΥ που 

συμπεριλαμβάνονται στο αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης 

ΕΡΓΑΣΙΑ : Η κάθε είδους ενέργεια, επέμβαση ή φροντίδα που είναι 

απαραίτητη και αναγκαία για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο 

καταρτίζεται η παρούσα διακήρυξη 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ : Το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» 
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ : Το σύνολο των Η/Μ εγκαταστάσεων 

μηχανημάτων και συσκευών του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ είτε εντός των κτιρίων που 

λειτουργούν ή θα λειτουργήσουν μέσα στον χρόνο 

ισχύος της συμβάσεως, είτε εκτός αυτών. 

Β. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

O ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα πρέπει να διαθέτει προσωπικό αποτελούμενο από τις 

παρακάτω ειδικότητες: 

(α) Τέσσερις (4) Ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες (ΔΕ) που θα καλύπτουν 900 

βάρδιες σε ένα έτος. Στις συγκεκριμένες βάρδιες δεν συμπεριλαμβάνεται η 

κανονική άδεια του προσωπικού. Στο σύνολο αυτό συμπεριλαμβάνονται 

Κυριακές και επίσημες αργίες όπου ο ανάδοχος θα πρέπει να καλύψει τα 4/5 

του συνόλου των ωραρίων που αντιστοιχεί στις επίσημες αργίες και Κυριακές 

και το σύνολο των νυκτερινών ωραρίων που θα αναλογούν στον ανάδοχο δεν 

θα είναι περισσότερα από 300 ανά έτος, συμπεριλαμβανομένων Κυριακών και 

αργιών. 

(β) Αρχιτεχνίτης ή εργοδηγός 4ης ειδικότητας (Θερμαστές) 

i. Τρείς (3) Θερμαστές (ΔΕ) Από ΟΚΤΩΒΡΙΟ μέχρι και ΜΑΡΤΙΟ θα καλύπτουν 

συνολικά 330 βάρδιες, το χρονικό διάστημα του χειμερινού εξαμήνου 

(καθημερινές, Κυριακές και αργίες), σε 8ωρη απασχόληση πρωινή ή 

απογευματινή ή νυκτερινή βάρδια. Στις συγκεκριμένες βάρδιες δεν 

συμπεριλαμβάνεται η κανονική άδεια του προσωπικού. Στο σύνολο αυτό 

συμπεριλαμβάνονται Κυριακές και επίσημες αργίες όπου ο ανάδοχος θα 

πρέπει να καλύψει το 1/2 του συνόλου των ωραρίων που αντιστοιχεί στις 

επίσημες αργίες και Κυριακές και το σύνολο των νυκτερινών ωραρίων που θα 

αναλογούν στον ανάδοχο δεν θα είναι περισσότερα από 108 για το 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, συμπεριλαμβανομένων Κυριακών και αργιών. 

ii. Δύο (2) Θερμαστές (ΔΕ) 

Από ΑΠΡΙΛΙΟ μέχρι και ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ θα καλύπτουν συνολικά 180 βάρδιες 

συμπεριλαμβανομένων Κυριακών και αργιών σε 8ωρη απασχόληση πρωινή ή 

απογευματινή βάρδια. Στις συγκεκριμένες βάρδιες δεν συμπεριλαμβάνεται η 

κανονική άδεια του προσωπικού Στο σύνολο αυτό συμπεριλαμβάνονται 

Κυριακές και επίσημες αργίες όπου ο ανάδοχος θα πρέπει να καλύψει το 1/2 

του συνόλου των ωραρίων που αντιστοιχεί στις επίσημες αργίες και Κυριακές. 
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(γ) Έναν (1) τεχνίτη μηχανικό (ΔΕ) που θα καλύψει συνολικά 225 βάρδιες σε 

ένα έτος. Στις συγκεκριμένες βάρδιες δεν συμπεριλαμβάνεται η κανονική άδεια 

του προσωπικού. Θα εργαστεί σε 8ωρη απασχόληση πρωινή ή απογευματινή 

βάρδια (εκτός Κυριακών και αργιών). 

(δ) Έναν (1) Ηλεκτρονικό (ΤΕ) που θα καλύψει συνολικά 225 βάρδιες σε 5ωρη 

ημιαπασχόληση πρωινή ή απογευματινή βάρδια (εκτός Κυριακών και αργιών). 

Στις συγκεκριμένες βάρδιες δεν συμπεριλαμβάνεται η κανονική άδεια του 

προσωπικού. 

Το παραπάνω προσωπικό θα διατίθεται για 8ωρη (5ωρη ο ηλεκτρονικός) 

εργασία ανά 24ωρο για τις εργάσιμες ημέρες του χρόνου 

(συμπεριλαμβανομένων Σαββάτων, Κυριακών και Αργιών ανάλογα με την 

ειδικότητα), σε βάρδιες που θα καθορίζονται από την Τεχνική Υπηρεσία του 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. Το προσωπικό που θα διαθέτει ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα 

συνεργάζεται με το μόνιμο προσωπικό του ΕΡΓΟΔΟΤΗ για τη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και θα είναι στο πρόγραμμα του 

Νοσοκομείου που θα εκδίδεται από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου. 

Αναλυτικότερα : 

α) Οι υπηρεσίες που θα παρέχουν οι ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες θα είναι η 

προληπτική και επισκευαστική συντήρηση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων της 

παραγράφου Γ2. 

Ειδικότερα : 

• ηλεκτρικός υποσταθμός (πίνακες και πεδία διανομής χαμηλής τάσεως ΔΕΗ & 

ηλεκτροπαραγωγών ζευγών, συστήματα διόρθωσης συνφ). 

• ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη (α΄ στάδιο συντήρησης: καθημερινός οπτικός 

έλεγχος, έλεγχοι λαδιών, μπαταριών, καυσίμου, κτλ, δοκιμαστική λειτουργίας 

κάθε εβδομάδα, τεχνικές επεμβάσεις μικρής κλίμακας σε έκτακτα περιστατικά) 

• ηλεκτρικά δίκτυα και εγκαταστάσεις, καταναλώσεις φωτισμού & κίνησης - 

πινάκες χειρουργείων, ηλεκτρικές συσκευές (συντήρηση των υπαρχόντων 

δικτύων και δημιουργία νέων όπου απαιτείται, επισκευή και συντήρηση των 

ηλεκτρικών στοιχείων της δομής του ηλεκτρικού δικτύου) 

• οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις & αυτοματισμοί που εξυπηρετούν τις 

μηχανολογικές εγκαταστάσεις και τα μηχανήματα της παραγράφου γ1. 

• πυρανίχνευσης (το τμήμα της ενσύρματης εγκατάστασης και της 

αντικατάστασης των ανιχνευτών, μπαταριών κτλ.) 
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• αντικεραυνικής προστασίας (προληπτικός οπτικός έλεγχος) 

• τηλεφωνικές εγκαταστάσεις (κατανεμητές, τηλεφωνικές συσκευές, εσωτερικά 

δίκτυα δομημένης καλωδίωσης και δικτύων, συντήρηση, μετατροπές και 

εγκαταστάσεις νέων δικτύων όπου απαιτείται). 

• συστήματα ενδοσυνεννόησης-ενδοεπικοινωνίας (ενσύρματο δίκτυο, 

συντήρηση των υπαρχόντων) 

• δίκτυο κεραιών (συντήρηση του υπάρχοντος και δημιουργία νέου όπου 

απαιτείται) • κάθε φύσης ηλεκτρικές συσκευές & εξοπλισμός οικιακού ή 

ξενοδοχειακού ή βιομηχανικού τύπου (επισκευές και συντήρηση -πλην 

ιατρικών.) 

• κάθε άλλη εγκατάσταση ή μηχάνημα ή συσκευή που χαρακτηρίζεται σαφώς 

ηλεκτρολογική (πλην ιατρικών μηχανημάτων) 

Ο ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης πριν αναλάβει μόνος του βάρδια, αν δεν 

γνωρίζει τις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου, πρέπει να εκπαιδευτεί από το 

προσωπικό της Τεχνικής Υπηρεσίας. Η εκπαίδευση θα διαρκέσει κατ’ ελάχιστο 

πέντε εργάσιμες ημέρες και η δαπάνη θα βαρύνει τον ανάδοχο. Αν κριθεί από 

την Τεχνική Υπηρεσία ότι απαιτούνται περισσότερες μέρες εκπαίδευσης, η 

δαπάνη θα συνεχίζει να βαρύνει τον ανάδοχο. 

β) Οι υπηρεσίες που θα παρέχουν οι Αρχιτεχνίτες ή εργοδηγοί 4ης 

ειδικότητας (θερμαστές) θα είναι η προληπτική και επισκευαστική συντήρηση 

των εγκαταστάσεων στο κεντρικό λεβητοστάσιο του Νοσοκομείου. 

Ειδικότερα : 

• Επίβλεψη λειτουργίας ατμολεβήτων. Φυσική και συνεχή παρουσία στον 

χώρο της εγκατάστασης 

• Να εκτελεί προκαθορισμένη προληπτική συντήρηση με βάση τις τεχνικές 

οδηγίες στα όρια ευθύνης του ή συμμετέχει σε διαδικασίες συντήρησης. 

• Τεχνική επιτήρηση της λειτουργίας, τεχνική υποστήριξη/ επισκευή/ 

συντήρηση, του μηχανολογικού εξοπλισμού που εξυπηρετείται από τον 

ατμολέβητα. Ενημέρωση του προϊσταμένου Η/Μ πριν την έναρξη και με το 

πέρας των εργασιών και καταγραφή των εργασιών στο ημερολόγιο λειτουργίας 

του ατμολέβητα. 

• Συντήρηση ατμοπαγίδων 

• Να τηρεί το ημερολόγιο λειτουργίας των ατμολεβήτων 
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• Να επιβλέπει και ελέγχει τα συστήματα αποσκλήρυνσης και απιονισμού του 

νερού. 

• Να μεριμνά ώστε ο ατμολέβητας να τροφοδοτείται με νερό κατάλληλης 

ποιότητας, του οποίου οι τιμές θα ελέγχονται και θα καταγράφονται στο 

ημερολόγιο του ατμολέβητα. 

• Καταγραφή καταναλώσεων αποσκληρυμένου νερού 

• Να εφαρμόζει το πρόγραμμα συντήρησης του ατμολέβητα 

• Να τηρεί το χώρο του λεβητοστασίου καθαρό και να φροντίζει να μην 

τοποθετούνται εύφλεκτα υλικά ή αντικείμενα, η παρουσία των οποίων μπορεί 

να δημιουργήσει κινδύνους για την ασφάλεια του χώρου. Ο αρχιτεχνίτης ή 

εργοδηγός μηχανικός 4ης ειδικότητας πριν αναλάβει μόνος του βάρδια, αν δεν 

γνωρίζει τις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου, πρέπει να εκπαιδευτεί από το 

προσωπικό της Τεχνικής Υπηρεσίας. Η εκπαίδευση θα διαρκέσει κατ’ ελάχιστο 

δεκαπέντε εργάσιμες ημέρες και η δαπάνη θα βαρύνει τον ανάδοχο. Αν κριθεί 

από την Τεχνική Υπηρεσία ότι απαιτούνται περισσότερες μέρες εκπαίδευσης, 

η δαπάνη θα συνεχίζει να βαρύνει τον ανάδοχο. 

γ) Οι υπηρεσίες που θα παρέχει ο τεχνίτης μηχανικός θα είναι η προληπτική 

και επισκευαστική συντήρηση των ηλεκτρομηχανολογικών μηχανημάτων και 

εγκαταστάσεων καθώς και του ξενοδοχειακού εξοπλισμού του Νοσοκομείου. 

Ειδικότερα : 

• Επισκευή και συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού στα όρια 

ευθύνης του. 

• Επισκευή και συντήρηση κουφωμάτων, μεταλλικές πόρτες, κρεβάτια, κάθε 

μορφής τροχήλατο, κτλ 

• Επίβλεψη λειτουργίας ηλεκτροπαραγωγών ζευγών (α΄ στάδιο συντήρησης: 

καθημερινός οπτικός έλεγχος, έλεγχοι λαδιών, μπαταριών, καυσίμου, κτλ, 

δοκιμαστική λειτουργίας κάθε εβδομάδα, τεχνικές επεμβάσεις μικρής κλίμακας 

σε έκτακτα περιστατικά) 

• Επισκευαστικές εργασίες, τεχνικές επεμβάσεις αλλά και όποια άλλη μικρής 

κλίμακος εργασία απαιτείται για την ομαλή λειτουργία του Νοσοκομείου 

δ) Οι υπηρεσίες που θα παρέχει ο ηλεκτρονικός θα είναι η προληπτική και 

επισκευαστική συντήρηση ηλεκτρονικών συσκευών. 

Ειδικότερα : 

• στα συστήματα ενσύρματης και ασύρματης ενδοεπικοινωνίας 
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• στα δίκτυα κλειστών κυκλωμάτων επίβλεψης χώρων • στα ηχητικά 

συστήματα και δίκτυα 

• επισκευαστικές εργασίες σε ηλεκτρονικά εξαρτήματα και συσκευές 

• να παρέχει υπηρεσίες, για την επισκευή μηχανημάτων βιοϊατρικής 

τεχνολογίας σε συνεργασία με το μόνιμο προσωπικό του τμήματος Βιοϊατρικής 

τεχνολογίας του Νοσοκομείου. 

Β1. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

Οι εργαζόμενοι πρέπει να διαθέτουν έναν από τους παρακάτω τίτλους 

σπουδών: Ομώνυμο ή αντίστοιχο, ανά ειδικότητα, τίτλο IEK ή Τεχνικού 

Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου A' ή B' κύκλου σπουδών ή Ενιαίου 

Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικών 

Επαγγελματικών σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Σχολών Μαθητείας 

τoυ OAEΔ τoυ Ν. 1346/1983 ή άλλο ισότιμο τίτλο σχολικών μονάδων της 

ημεδαπής ή αλλοδαπής ή ανώτατης εκπαίδευσης (ΤΕΙ ή Πολυτεχνείο), 

αντίστοιχης ειδικότητας, o oπoίoς οδηγεί στην ανά ειδικότητα, απαιτούμενη 

άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση εγγραφής στα μητρώα πτυχιούχων 

Μέσων Τεχνικών Σχολών τoυ μηχανολογικού τομέα (όπου χορηγείται αντί 

άδειας) 

ή 

Οποιοδήποτε τίτλο μεταδευτεροβάθμιας IEK ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή 

άλλο ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο σχολικών μονάδων της ημεδαπής η 

αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι o υποψήφιος υπoβάλλει βεβαίωση της 

αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, oτι η, ανά ειδικότητα, άδεια 

άσκησης επαγγέλματος* χορηγήθηκε βάσει τoυ συγκεκριμένου τίτλου είτε 

αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας 

ή 

Ομώνυμο ή αντίστοιχο, ανά ειδικότητα, απολυτήριο τίτλο αναγνωρισμένης 

κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο 

σχολής της αλλοδαπής, o οπoίoς οδηγεί στην ανά ειδικότητα, απαιτούμενη 

άδεια άσκησης επαγγέλματος ή στη βεβαίωση εγγραφής στα μητρώα 

πτυχιούχων Μέσων Τεχνικών Σχολών τoυ μηχανολογικού τομέα (όπου 

χορηγείται αντί άδειας) 

ή 
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Οποιοδήποτε τίτλο αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της 

ημεδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι o υποψήφιος υπoβάλλει βεβαίωση της 

αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, oτι η, ανά ειδικότητα. άδεια 

άσκησης επαγγέλματος* χορηγήθηκε βάσει τoυ συγκεκριμένου τίτλου είτε 

αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας Οποιοδήποτε τίτλο 

αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής, υπό την 

προϋπόθεση ότι o υποψήφιος υπoβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την 

έκδοση της άδειας υπηρεσίας, oτι η, ανά ειδικότητα. άδεια άσκησης 

επαγγέλματος* χορηγήθηκε βάσει τoυ συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε 

με συνυπολογισμό και εμπειρίας 

ή 

για την ειδικότητα ηλεκτρονικών μηχανικών ΤΕ απαιτείται πτυχίο ή δίπλωμα 

ηλεκτρονικής ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Π.Σ.Ε. (ΤΕΙ) ή αντίστοιχο 

κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα Π.Σ.Ε. (ΤΕΙ) της ημεδαπής ή ισότιμος και 

αντίστοιχος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά 

ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος της ημεδαπής ή 

αλλοδαπής. 

Β2. ΆΔΕΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ και ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Οι άδειες άσκησης επαγγέλματος και τα προσόντα του προσωπικού ανά 

ειδικότητα που απαιτούνται είναι: 

Ειδικότητα ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ : Άδεια εγκαταστάτη 

ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας Α΄ ειδικότητας. Πενταετής τουλάχιστον βεβαιωμένη 

εργασιακή εμπειρία σε συντήρηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. 

Ειδικότητα ΑΡΧΙΤΕΧΝΙΤΗ ή ΕΡΓΟΔΗΓΟ 4ης ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ) : 

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος εργοδηγού ή αρχιτεχνίτη μηχανικού 4ης 

ειδικότητας. Τουλάχιστον μονοετή βεβαιωμένη εργασιακή εμπειρία (π.χ. 

αντίγραφο ενσήμων ΙΚΑ, βεβαίωση από δημόσια υπηρεσία, κτλ) 

Ειδικότητα ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ: Άδεια ραδιοηλεκτρολόγου Β΄ με πενταετή 

τουλάχιστον βεβαιωμένη εργασιακή εμπειρία. 

Ειδικότητα ΤΕΧΝΙΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ : Άδεια τεχνίτη μηχανικού εγκαταστάσεων 

Τουλάχιστον ετήσια βεβαιωμένη εργασιακή εμπειρία (π.χ. αντίγραφο ενσήμων 

ΙΚΑ, βεβαίωση από δημόσια υπηρεσία, κτλ) ως τεχνίτη μηχανικού 

εγκαταστάσεων ή ως μηχανοτεχνίτης ή ως πρακτικού μηχανικού Α΄ ή Β΄ ή Γ΄ 
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τάξεως ή ως μηχανολόγου μηχανικού. Οι παραπάνω άδειες και βεβαιώσεις θα 

κατατεθούν μαζί με τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο 

διαγωνισμό. 

Γ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Οι κατηγορίες των Η/Μ εγκαταστάσεων του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ τις οποίες θα 

συντηρεί ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναφέρονται παρακάτω (Γ1 και Γ2) 

Γ.1 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

ΑΤΜΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗ (κρύο – ζεστό νερό, δεξαμενές, 

συγκροτήματα, αποσκληρυντές, αντλίες, κυκλοφορητές, δίκτυα, κ.α.). 

ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ (εξαεριστήρες, δίκτυα κ.α. ). ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

(μηχανοστάσια, δίκτυα, ατμοπαγίδες, κ.α.). ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΚΑΘΕ ΦΥΣΗΣ & 

ΚΡΕΒΑΤΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ, 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΠΌΡΤΕΣ, ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ κ.α. Μηχανολογικές εγκαταστάσεις και 

μηχανήματα, στα όρια ευθύνης του προσωπικού του αναδόχου 

Γ2. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ (στα πεδία της χαμηλής τάσης) 

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ (πρώτο στάδιο ελέγχου) ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ, 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΚΙΝΗΣΗΣ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & 

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ που εξυπηρετούν τις μηχανολογικές εγκαταστάσεις και τα 

μηχανήματα της παραγράφου Γ1. ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ (κατανεμητές, δίκτυα εσωτερικά και τηλεφωνικές συσκευές). 

ΕΝΔΟΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ-ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟ ΚΕΡΑΙΩΝ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ή ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ 

ή ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (πλην ΙΑΤΡΙΚΩΝ.) Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις 

στα όρια ευθύνης του προσωπικού του αναδόχου. 

Δ. ΟΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ αφορά και περιλαμβάνει την θέση σε 

λειτουργία, την παρακολούθηση του Η/Μ εξοπλισμού του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, 

την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας, την αντικατάσταση ή και επισκευή 

εξαρτημάτων ή συσκευών και μηχανημάτων, την αποκατάσταση βλαβών 

καθώς και την προληπτική συντήρηση του Η/Μ εξοπλισμού. Ειδικότερα, σε ότι 

αφορά τις κεντρικές εγκαταστάσεις, στόχος είναι η πλήρης και αδιάλειπτη 

παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ισχύος, νερού χρήσεως κρύου και ζεστού, νερού 
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θέρμανσης, ατμού. Επίσης η σωστή και αδιάλειπτη λειτουργία των 

κυκλωμάτων ασθενών ρευμάτων. Στους υπό λειτουργία χώρους πρέπει να 

εξασφαλίζεται, πλην των παραπάνω, και η διατήρηση σε καλή κατάσταση και 

λειτουργία των φωτιστικών σωμάτων, πριζών και γενικότερα των Η/Μ 

εγκαταστάσεων του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. Η συντήρηση θα είναι είτε προληπτική 

είτε επισκευαστική-διορθωτική, στα όρια ευθύνης του προσωπικού του 

αναδόχου που θα υπηρετεί στο Νοσοκομείο. Με την προληπτική συντήρηση 

εννοείται η σε τακτά διαστήματα και σύμφωνα με τις οδηγίες των 

κατασκευαστών επιθεώρηση, έγκαιρη αλλαγή φθαρτών εξαρτημάτων, 

αντικατάσταση ή συμπλήρωση λιπαντικών, έλεγχο και παροχή κατάλληλων 

οδηγιών για τη 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. Από την άλλη πλευρά η κανονική συντήρηση 

(επισκευαστική-διορθωτική) αφορά την συνεχή παρακολούθηση της 

εγκατάστασης, την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας, την εγκατάσταση ή και 

επισκευή εξαρτημάτων καθώς και την αποκατάσταση μικρών ή μεγαλύτερων 

βλαβών. Στα πλαίσια της προληπτικής συντήρησης ο ανάδοχος θα έχει την 

υποχρέωση να πραγματοποιεί στο κεντρικό λεβητοστάσιο μετρήσεις με 

αναλυτή καυσαερίων και έκδοση φύλλου συντήρησης σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία. 

Ε. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέσει το απαιτούμενο 

προσωπικό, όπως περιγράφεται παραπάνω, για την εκτέλεση των παραπάνω 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ σύμφωνα με τις οδηγίες των 

κατασκευαστών και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, τους 

κανονισμούς του Ελληνικού Κράτους, ΔΕΗ, ΟΤΕ, κλπ, ή τους εγκεκριμένους 

κανονισμούς ξένων χωρών (Ευρωπαϊκών ή της Αμερικής). Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα 

τηρεί όλους τους κανόνες λειτουργίας της εγκατάστασης, θα εκτελεί τις 

απαραίτητες εργασίες για την πρόληψη ζημιών και θα επισκευάζει και θα 

αποκαθιστά την λειτουργία σε περιπτώσεις βλαβών. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι 

υποχρεωμένος να αποκαθιστά ζημιές που οφείλονται σε ανωτέρα βία καθώς 

και σε ελαττωματικά υλικά ή πλημμελή εγκατάσταση. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ εγγυάται 
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ότι οι εργασίες θα εκτελούνται με προσοχή και επιμέλεια και θα είναι 

υπεύθυνος έναντι του NOΣOΚOΜΕΙΟΥ για την παρακολούθηση, στο μέρος 

που του αναλογεί, του H/M εξοπλισμού του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ με την 

εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων ή συσκευών και 

μηχανημάτων, την αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης καθημερινά καθ' όλο 

το 24ωρo. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος και είναι ο μόνος υπεύθυνος 

για την άμεση αποκατάσταση με δική του δαπάνη κάθε είδους ζημίας ή βλάβης 

που θα προκληθεί στο προσωπικό ή στις κτιριακές και άλλες εγκαταστάσεις 

του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ή σε οποιοδήποτε τρίτο εφ όσον αυτή οφείλεται σε 

υπαιτιότητα του προσωπικού του ή των εργασιών του. Είναι στην κρίση της 

Τεχνικής Υπηρεσίας εργασίες συντήρησης ή επισκευής που απαιτούν 

εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία να εκτελούνται από άλλο ανάδοχο, μετά τη 

συλλογή οικονομικών προσφορών. Σε περίπτωση βλάβης που οδηγήσει σε 

διακοπή οιασδήποτε σημαντικής λειτουργίας του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ως και 

εγκαταστάσεων που άπτονται της ασφαλείας των ασθενών και των 

εργαζομένων ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος να διαθέσει άμεσα όλο το 

προσωπικό που θα του ζητηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, για την ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση της βλάβης. Ο 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν θα επεμβαίνει σε μηχανήματα πoυ είναι σε εγγύηση καλής 

λειτουργίας χωρίς την έγκριση των αρμόδιων τoυ ΝOΣOΚOΜΕΙOΥ. Ο 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα συνεργάζεται με την Διοίκηση και την Τεχνική Υπηρεσία τoυ 

NOΣOΚOΜΕΙOΥ και θα συμμορφώνεται με τις υπoδείξεις τους με σκοπό την 

καλύτερη λειτουργία των εγκαταστάσεων. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος 

να διαθέτει προσωπικό άριστα ειδικευμένο στo είδος τoυ, υγιές, άψογο από 

πλευράς εργατικότητας, συνέπειας, ήθους, συμπεριφοράς απέναντι στους 

τρίτους και στo προσωπικό τoυ NOΣOΚOΜΕΙOΥ, και τo oπoίo θα τηρεί πιστά 

το ωράριο εργασίας και τις οδηγίες τoυ NOΣOΚOΜΕΙOΥ και των κρατικών 

Αρχών. Σε περίπτωση πoυ τo προσωπικό τoυ ΑΝΑΔΟΧOΥ, κατά την κρίση 

τoυ ΕΡΓOΔΟΤΗ και σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή δεν πληροί τις ανωτέρω 

προϋποθέσεις, η Υπηρεσία για λόγους εύρυθμης λειτουργίας διατηρεί τo 

δικαίωμα να ζητήσει από τoν AΝΑΔOΧO την αντικατάσταση τoυ προσωπικού 

αυτού. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι επίσης υπεύθυνος για την εκπαίδευση των 

τεχνικών τoυ. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ φροντίζει ώστε oι υπάλληλοί τoυ να τηρούν 

εχεμύθεια σχετικά με ζητήματα που υπέπεσαν στην αντίληψη του κατά την 
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άσκηση της εργασίας τους και που άπτονται του ιατρικού απορρήτου, και αυτή 

η υποχρέωση εξακολουθεί να υφίσταται ακόμη και μετά τo πέρας της 

συμβάσεως. Oι υπάλληλοί τoυ ΑΝΑΔΟΧΟΥ δεν επιτρέπεται να βλέπουν 

έγγραφα ή φακέλους τoυ Νοσοκομείου. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος 

να τηρεί βιβλίο επικοινωνίας με τους αρμοδίους τoυ Νοσοκομείου με σκοπό 

την αναγραφή σ’ αυτό τυχόν παραλείψεων, προτάσεων κλπ. Nα επιβλέπει o 

ίδιος τo έργο και να επικοινωνεί με τα αρμόδια όργανα τoυ NOΣOΚOΜΕΙOΥ 

καθ’ όλο τo εικοσιτετράωρο. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος να 

γνωστοποιεί εγγράφως στo απασχολούμενο απ' αυτόν στo NOΣOΚOΜΕΙO 

προσωπικό ότι ουδεμία εξάρτηση η εργασιακή σχέση έχει με τo 

NOΣOΚOΜΕΙO και να δέχεται τoν έλεγχο από τα αρμόδια όργανα των τυχόν 

αποσκευών κατά την αποχώρηση από τo NOΣOΚOΜΕΙO. Τo προσωπικό του 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ θα πρέπει να γνωρίζει άψογα την Ελληνική γλώσσα ώστε να 

επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή επικοινωνία με τo προσωπικό τoυ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και με τρίτους. Αλλοδαποί μπορούν να εργάζονται μόνο 

εφόσον έχουν τα απαραίτητα έγγραφα παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα. 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ φροντίζει ώστε oι υπάλληλοί τoυ να μην φέρνουν στη δουλειά 

ξένα άτομα η συγγενικά τους, τα oπoία τους καθυστερούν στην εργασία τους. 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος να αποκαθιστά αμέσως κάθε έλλειψη ή 

παράλειψη ή πλημμελή εργασία πoυ θα παρατηρείται και θα γνωστοποιείται σ’ 

αυτόν από τα αρμόδια όργανα τoυ NOΣOΚOΜΕΙOΥ. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι 

υποχρεωμένος να χρησιμοποιεί αποκλειστικά τo εργατικό προσωπικό πoυ 

είναι ασφαλισμένο. To ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ διατηρεί τo δικαίωμα να απαγορεύει σε 

εργαζόμενο τoυ AΝΑΔΟΧOΥ να εργαστεί αν δεν αποδείξει o Ανάδοχος ότι 

είναι ασφαλισμένος, υποχρεούμενου τoυ Αναδόχου να εφοδιάζει τo 

Νοσοκομείο με τα σχετικά επίσημα έγγραφα. Ο Ανάδοχος πρέπει να τηρεί 

όλους τους σχετικούς νόμους με την εργασία (εργατική Νομοθεσία), τις 

αμοιβές, ωράριο εργασίας, κοινωνικές παροχές, απoζημιώσεις, Φόρους, υγεία 

και ασφάλεια εργατών κ.λ.π. και θα ευθύνεται έναντι των Ελληνικών Αρχών 

για την τήρηση κάθε υποχρέωσης που προκύπτει από αυτές. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

οφείλει να εκπληρώνει όλες τoυ τις υπoχρεώσεις απέναντι στo Δημόσιο, στους 

ασφαλιστικούς φορείς και σε κάθε τρίτο. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεώνεται να 

αντικαθιστά το προσωπικό του στο οποίο δίδεται η νόμιμη άδεια ασθένειας, με 

άλλο αντίστοιχης ειδικότητας και προσόντων, όπως περιγράφεται αναλυτικά 
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στην παρούσα διακήρυξη, Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υπoχρεώνεται να τηρεί τις κείμενες 

διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια και την υγιεινή των εργαζομένων και είναι 

αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα πoυ 

συμβεί στo προσωπικό τoυ, κατά την άσκηση της εργασίας του. Με την 

υπoγραφή της σύμβασης o ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα υποβάλλει στην Υπηρεσία 

κατάλογο τoυ προσωπικού πoυ θα εργαστεί για την εκτέλεση της, 

προσκομίζοντας πλήρη βιογραφικά στοιχεία όλων από τα oπoία θα προκύπτει 

η τεχνική επάρκεια τους. Απαγορεύεται η εκχώρηση σε τρίτο πρόσωπο των εκ 

της παρούσης σύμβασης απορρέουσες υπoχρεώσεις τoυ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

(υπεργολαβία), καθώς και η εκχώρηση ή ενεχυρίαση των απαιτήσεων του 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ σε οιοδήποτε τρίτο φυσικό η νομικό πρόσωπο. 

ΣΤ. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ, ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

Η προμήθεια όλων των αναλωσίμων για τη λειτουργία και συντήρηση των 

εγκαταστάσεων, όπως, λιπαντικά, ανταλλακτικά, εξαρτήματα, κλπ, θα γίνεται 

με μέριμνα και ευθύνη του ΕΡΓΟΔΟΤΗ, ενώ η σχετική δαπάνη βαρύνει τον 

ΕΡΓΟΔΟΤΗ, εκτός από τις περιπτώσεις βλαβών με υπαιτιότητα του 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ. Το προσωπικό της ΑΝΑΔΟΧΟΥ θα εφοδιαστεί με τα απαραίτητα 

εργαλεία και συσκευές που θα χορηγήσει ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ (σφυριά, κάβουρες, 

τσιμπίδες, κατσαβίδια, πένσες, Γερμανικά κλειδιά, κ.λ.π) Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

υποχρεούται να έχει σε μόνιμη βάση στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου 

ηλεκτρικό φυσητήρα, μηχανή υγρής και ξηρής αναρρόφησης και φορητό 

πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης. Ο συγκεκριμένος εξοπλισμός μπορεί να 

χρησιμοποιείται και από το προσωπικό της Τεχνικής Υπηρεσίας του 

Νοσοκομείου. Ζ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Η λειτουργία και συντήρηση του Η/Μ 

εξοπλισμού θα γίνεται σύμφωνα με : Την ισχύουσα Βιομηχανική Νομοθεσία 

(Β.Δ. 24 Νοε / 17 Δεκ, 1953, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 

μεταγενέστερα και λοιπές ισχύουσες διατάξεις). Τους ισχύοντες Κανονισμούς, 

προδιαγραφές κλπ. Του Ελληνικού Κράτους, ΤΕΕ, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΥΑΓ, κλπ. 

Τις οδηγίες κατασκευαστών, των εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και 

συσκευών. Τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής. 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να προσκομίσουν στοιχεία που να 

αποδεικνύουν το βαθμό, τη συχνότητα και τον τρόπο εκπαίδευσης του 

τεχνικού τους προσωπικού. 



Αριθμός απόφασης: 490/2018 
 

24 
 

Οι προσφορές πρέπει να συνοδεύονται, επί ποινή απόρριψης αυτών, από 

αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης, στο οποίο θα δίνονται αναλυτικές απαντήσεις 

σε όλα τα σημεία των Τεχνικών Προδιαγραφών (με τη σειρά που 

αναγράφονται στο σχετικό παράρτημα), καθώς και σε κάθε άλλη τεχνική 

απαίτηση του Νοσοκομείου που περιέχεται στη διακήρυξη. Οι παραπάνω όροι 

θεωρούνται δεσμευτικοί, με ποινή απόρριψης της προσφοράς σε περίπτωση 

μη συμμόρφωσης σε κάποιον από αυτούς» 

Προσφορές υποβάλλονται για ένα τμήμα ( σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές)………Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού 

αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.3 «Συνοπτική 

Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης» Περαιτέρω 

δεν συνάπτεται στην διακήρυξη ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.3 με τον τίτλο «Συνοπτική 

Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης», αλλά 

συνάπτονται Παραρτήματα Ι και ΙΙ με το εξής περιεχόμενο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – 

Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης 

(προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή) Ως το Τμήμα 1.3 της 

Διακήρυξης «Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της 

σύμβασης» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

(προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή) Ως οι τεχνικές προδιαγραφές» 

Επίσης δεν συνάπτεται στην διακήρυξη Παράρτημα Τεχνικών Προδιαγραφών 

ούτε άλλο Παράρτημα με σημεία τεχνικών προδιαγραφών προς αναλυτική 

απάντηση. Πέραν των Παραρτημάτων Ι και ΙΙ ως άνω επισυνάπτονται στην 

διακήρυξη τα εξής Παραρτήματα «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI –ΤΕΥΔ (Προσαρμοσμένο 

από την Αναθέτουσα Αρχή….ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Σχέδιο Σύμβασης 

(Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)….» 

         27. Επειδή περαιτέρω, στον όρο 2 με τον τίτλο «ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» της διακήρυξης ορίζεται ότι « 2.1.1 Έγγραφα της 

σύμβασης Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα 

ακόλουθα:  

• η με αρ. 63/2017 Προκήρυξη της Σύμβασης  

• η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο 

μέρος αυτής… 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 
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ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων». Στον όρο 2.4.2 με τον τίτλο «Χρόνος 

και Τρόπος υποβολής προσφορών» προβλέπεται ότι «..2.4.2.3. Οι 

οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα: (α) έναν 

(υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική 

Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα 

δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης 

νομοθεσίας και την παρούσα…2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την 

τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες 

ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος….» Ακολούθως, στον όρο 2.4.3 

με τον τίτλο «Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- 

Τεχνική Προσφορά» ορίζεται ότι «..2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει 

να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την 

αναθέτουσα αρχή όπως καταγράφονται στην περιγραφή του είδους/ τεχνικές 

προδιαγραφές του τμήματος 1.3 «Συνοπτική περιγραφή φυσικού και 

οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης» της Διακήρυξης περιγράφοντας 

ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. 

Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα 

αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο 

ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα. 

Επίσης θα πρέπει να συμπληρωθεί το ακόλουθο υπόδειγμα φύλλου 

συμμόρφωσης ( θα πρέπει να αναρτηθείς σε μορφή αρχείου pdf, ψηφιακά 

υπογεγραμμένο) ως προς τα είδη προσφοράς, από τους οικονομικούς φορείς 

βάσει της προσφοράς τους ως ακολούθως: 
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φορ) 

ΤΜΗΜΑ 

1 

 Υπηρεσίες 

επισκευής και 

συντήρησης 

ηλεκτρομηχανο

λογικών 

εγκαταστάσεων 

του κτιρίου 

ΝΑΙ (Η 

απάντηση 

του 

προσφέρο

ντα 

σχετικά με 

τη 

συμφωνία 

ή 

μη με τις 

τεχνικές 

απαιτήσεις 

της 

διακήρυξης

) 

  

 
 

Εν συνεχεία, στον όρο 2.4.6 της Διακήρυξης με τον τίτλο «Λόγοι απόρριψης 

προσφορών» προβλέπεται ότι «H αναθέτουσα αρχή με βάση τα 

αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, 

σε κάθε περίπτωση, προσφορά: α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με 

τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω 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)… δ) κατατεθεί προσφορά 

η οποία δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις που ορίζονται στο τμήμα 1.3 της 

Διακήρυξης, θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που 

ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς 

τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.» Περαιτέρω στον 

όρο 3.1 με τον τίτλο «Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών» 

προβλέπεται ότι «3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών  … β) Στη συνέχεια το 

αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, 

σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης» 

         28. Επειδή την 29-12-2017 η αναθέτουσα αρχή ανάρτησε στον 

ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, μαζί με την διακήρυξη του διαγωνισμού 
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και μεταξύ άλλων εγγράφων της διαδικασίας και έγγραφο με τον τίτλο «φύλλο 

συμμόρφωσης.doc» με το εξής περιεχόμενο : « 
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τη 
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απαιτήσεις 

της 

διακήρυξη

ς) 

  

» 

29.  Επειδή, κατά τα παγίως γενόμενα δεκτά από τη νομολογία, η 

Διακήρυξη του διαγωνισμού αποτελεί κανονιστική πράξη, η οποία διέπει το 

διαγωνισμό και δεσμεύει τόσο την αναθέτουσα αρχή, η οποία διενεργεί αυτόν 

(ΕΣ Πράξεις VI Tμήματος 78/2007,19/2005,31/2003), όσο και τους 

διαγωνιζόμενους. Η δε παράβαση των διατάξεων (όρων) αυτής, οδηγεί σε 

ακυρότητα των εγκριτικών πράξεων του αποτελέσματος του διαγωνισμού και 

των κατακυρωτικών αυτού πράξεων (ΟλΣτΕ 2137/1993). Κατά συνέπεια, 

τυχόν παράβαση ουσιώδους όρου της διακήρυξης, είτε κατά τη διάρκεια του 
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διαγωνισμού, είτε κατά τη συνομολόγηση της σύμβασης, καθιστά μη νόμιμη 

τη σχετική διαδικασία (ΕΣ Πράξη VI Tμήματος 78/2007). 

         30.  Επειδή σύμφωνα με τα ανωτέρω, τυχόν παράβαση ουσιώδους 

όρου της διακήρυξης, είτε κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, είτε κατά τη 

συνομολόγηση της σύμβασης που καταρτίζεται μετά τη διενέργεια του 

διαγωνισμού, είτε κατά το στάδιο της εκτέλεσης αυτής, καθιστά μη νόμιμη τη 

σχετική διαδικασία και επάγεται ακυρότητα (βλ. IV Τμήμα ΕλΣυν 70/2003, 

105/2002, 78/2001, 4/2001, 85/2000) Ως εκ τούτου, προσφορές που δεν 

πληρούν τις ανωτέρω απαιτήσεις, καθίστανται απορριπτέες, ακόμη και στις 

περιπτώσεις που η διακήρυξη δεν αναφέρει ρητά (κατά μείζονα δε λόγο, 

όταν ορίζει) ότι οι εν λόγω απαιτήσεις τάσσονται επί ποινή αποκλεισμού (ΕΑ 

ΣτΕ 79/ 2009, πρβλ. ΕΑ ΣτΕ 26/2007 κ.ά.). Τα παραπάνω προκύπτουν και 

εκ της αρχής της ισότιμης μεταχείρισης των διαγωνιζομένων και της 

διαφάνειας της διαδικασίας, που επιβάλλει την εφαρμογή των κριτηρίων 

ανάθεσης και την κρίση επί των προδιαγραφών και προσκομιζόμενων 

δικαιολογητικών κατά τρόπο ενιαίο για όλους τους προσφέροντες κατά την 

υποβολή, αλλά και αξιολόγηση προσφορών (ΔΕΕ, απόφαση της 18ης 

Οκτωβρίου 2001, C-19/00 Siac Construcrtion Ltd, Συλλογή 2001, σ. Ι-7725, 

σκέψεις 34 και 44 και απόφαση της 25ης Απριλίου 1996, C-87/94, , Συλλογή 

1996, σ. I-2043, σκέψη 54), καθώς οι προσφορές τους θα αξιολογηθούν στα 

επόμενα στάδια επί τη βάσει των όσων δήλωσαν, προσκόμισαν και εν τέλει 

ίσχυαν κατά τον ως άνω κρίσιμο χρόνο (ήτοι αυτόν της ολοκλήρωσης χρόνου 

υποβολής προσφορών). 

31. Επειδή η αρχή της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας 

προϋποθέτει, ότι όλοι οι όροι και τρόποι διεξαγωγής της διαδικασίας 

αναθέσεως πρέπει να διατυπώνονται με σαφήνεια, ακρίβεια και χωρίς 

αμφισημία στην προκήρυξη του διαγωνισμού, κατά τρόπον ώστε, αφενός να 

παρέχεται σε όλους τους ευλόγως ενημερωμένους και κανονικά επιμελείς 

υποψηφίους η δυνατότητα να κατανοούν το ακριβές περιεχόμενό τους και να 

τους ερμηνεύουν με τον ίδιο τρόπο και, αφετέρου, να καθίσταται δυνατός ο 

εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής αποτελεσματικός και επί ίσοις όροις 

έλεγχος του αν οι προσφορές των υποψηφίων ανταποκρίνονται στα κριτήρια 

που διέπουν την εν λόγω σύμβαση (βλ. Ράικο Δ., «Δίκαιο Δημοσίων 

Συμβάσεων», Αθήνα-Θεσ/νικη, 2014, σελ. 177, υπ’ αριθμ. 2/23.07.2014 
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Κατευθυντήρια Οδηγία της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., αποφάσεις: της 29ης Απριλίου 

2004, Επιτροπή κατά CAS Succhi di Frutta, C-496/99 P, EU:C:2004:236, 

σκέψη 110, και της 12ης Μαρτίου 2015, eVigilo, C-538/13, EU:C:2015:166, 

σκέψη 33, της 22ας Ιουνίου 1993, Επιτροπή κατά Δανίας, C-243/89, 

EU:C:1993:257, σκέψη 33, της 25ης Απριλίου 1996, Επιτροπή κατά Βελγίου, 

C-87/94, EU:C:1996:161, σκέψη 51, της 18ης Οκτωβρίου 2001, SIAC 

Construction, C-19/00, EU:C:2001:553, σκέψη 33, της 16ης Δεκεμβρίου 

2008, Μηχανική, C-213/07, EU:C:2008:731, σκέψη 45, της 24ης Μαΐου 2016, 

MT Højgaard και Züblin, C-396/14, EU:C:2016:347, σκέψη 37, της 25ης 

Απριλίου 1996, Επιτροπή κατά Βελγίου, C-87/94, EU:C:1996:161, σκέψη 54, 

της 12ης Δεκεμβρίου 2002, Universale-Bau, C-470/99, EU:C:2002:746, 

σκέψη 93, της 12ης Μαρτίου 2015, eVigilo, C-538/13, EU:C:2015:166, σκέψη 

33, της 29ης Μαρτίου 2012, SAG ELV Slovensko κ.λπ., C-599/10, 

EU:C:2012:191, σκέψη 36, καθώς και της 10ης Οκτωβρίου 2013, Manova, 

C-336/12, EU:C:2013:647, σκέψη 31).  

32.  Επειδή η υποχρέωση διαφάνειας έχει μεταξύ άλλων ως σκοπό να 

αποκλείσει τον κίνδυνο αυθαιρεσίας εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής (βλ. 

C-278/14, SC Enterprise Focused Solutions SRL, σκ. 25 και C-599/10, SAG 

ELV Slovenko κλπ, σκέψη 25 και εκεί παρατιθέμενη νομολογία) και ο σκοπός 

αυτός δεν θα επιτυγχανόταν αν η αναθέτουσα αρχή μπορούσε να μην 

εφαρμόσει τους όρους στους οποίους η ίδια υποβλήθηκε (βλ. C-278/14, SC 

Enterprise Focused Solutions SRL, σκ. 27) 

33. Επειδή, κατά γενική αρχή του δικαίου που διέπει τους δημόσιους 

διαγωνισμούς, δεν επιτρέπεται η μετά τη διενέργεια (ή κατά τη διάρκεια) 

διαγωνισμού τροποποίηση των όρων της διακηρύξεως που αποτελεί το 

κανονιστικό πλαίσιο που τον διέπει και η βάσει των νέων όρων αξιολόγηση ή 

αποκλεισμός των προσφορών που ήδη υποβλήθηκαν (πρβλ σχετ. Ε.Α. 

179/2009 σκ.5). 

34. Επειδή, όπως παγίως έχει κριθεί από τη νομολογία, βάσει των 

αρχών της ισότητας, της τυπικότητας και της διαφάνειας που διέπουν τη 

διαδικασία συνάψεως των δημοσίων συμβάσεων, ο διαγωνιζόμενος οφείλει 

να υποβάλει μόνον τα αξιούμενα από την διακήρυξη ή από τυχόν άλλη 

διάταξη, στην οποία αυτή ρητώς παραπέμπει, και κατά συνέπεια, 

ανεξαρτήτως παντός άλλου, δεν συντρέχει λόγος αποκλεισμού για 
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δικαιολογητικά μη απαιτούμενα από τη διακήρυξη [ΕΑ ΣτΕ 18, 19/2011, 

3703/2010, 1616, 254/2008, 318/2013].  

35. Επειδή σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης όπως εκτενώς 

παρατίθενται ανωτέρω (σκέψη 26) στον όρο 1.3 αυτής παρατίθεται η 

περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης, και ιδία στο κεφάλαιο Τεχνικές 

Προδιαγραφές του όρου 1.3 περιγράφονται ι) οι ειδικότητες και ο χρόνος 

απασχόλησης του προσωπικού του αναδόχου, ιι) οι ειδικότερες εργασίες που 

θα εκτελούν οι εργαζόμενοι του αναδόχου ανά ειδικότητα (ηλεκτρολόγοι, 

θερμαστές, τεχνίτες μηχανικοί), ιιι) οι απαιτούμενοι τίτλοι σπουδών των 

εργαζομένων, ιν) οι απαιτούμενες άδειες επαγγέλματος και τα προσόντα του 

προσωπικού, ν) οι ειδικότερες εγκαταστάσεις και μηχανήματα της 

αναθέτουσας αρχής επί των οποίων θα εκτελούνται εργασίες, νι) ο ορισμός 

των εννοιών «λειτουργία και συντήρηση», νιι) οι συμβατικές υποχρεώσεις και 

τις ευθύνες του αναδόχου νιιι) όρος που ρυθμίζει την προμήθεια των 

απαραίτητων αναλωσίμων ανταλλακτικών και εργαλείων για την εκτέλεση των 

εργασιών χι) και ένας ειδικός όρος ο οποίος προβλέπει «Οι προσφορές 

πρέπει να συνοδεύονται, επί ποινή απόρριψης αυτών, από αναλυτικό φύλλο 

συμμόρφωσης, στο οποίο θα δίνονται αναλυτικές απαντήσεις σε όλα τα σημεία 

των Τεχνικών Προδιαγραφών (με τη σειρά που αναγράφονται στο σχετικό 

παράρτημα), καθώς και σε κάθε άλλη τεχνική απαίτηση του Νοσοκομείου που 

περιέχεται στη διακήρυξη. Οι παραπάνω όροι θεωρούνται δεσμευτικοί, με 

ποινή απόρριψης της προσφοράς σε περίπτωση μη συμμόρφωσης σε 

κάποιον από αυτούς». Ο όρος τούτος αναφέρεται και παραπέμπει σε 

«αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης» επί του οποίου ρητά απαιτείται να δοθούν 

από τους προσφέροντες αναλυτικές απαντήσεις σε όλα τα σημεία των 

Τεχνικών Προδιαγραφών με την σειρά που αναγράφονται στο σχετικό 

παράρτημα. Ωστόσο όμως, δεν επισυνάπτεται στη διακήρυξη παράρτημα το 

οποίο να παραθέτει Τεχνικές Προδιαγραφές. Μόνον στον όρο 1.3 της 

διακήρυξης υπάρχει κεφάλαιο με τον τίτλο «Τεχνικές Προδιαγραφές» ως άνω, 

στο οποίο κεφάλαιο περιγράφεται καταλεπτώς το αντικείμενο των προς 

παροχή υπηρεσιών και οι ειδικότητες του προσωπικού που θα απασχοληθεί. 

Αντίθετα, ρητώς και σαφώς στην διακήρυξη περιλαμβάνεται στο σώμα αυτής 

και ιδία στον όρο 2.4.3.2 αυτής συγκεκριμένο «υπόδειγμα φύλλου 

συμμόρφωσης» (βλ. σελ. 26 παραπάνω), το οποίο σύμφωνα με τον ίδιο όρο 
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2.4.3.2 ρητά καλούνται οι προσφέροντες όπως συμπληρώσουν και 

υποβάλουν με την τεχνική τους προσφορά, και μάλιστα επί ποινή απόρριψης 

της προσφοράς τους, σύμφωνα με τον όρο 2.4.6 της διακήρυξης. Το ίδιο 

συγκεκριμένο υπόδειγμα φύλλου συμμόρφωσης αναρτήθηκε από την 

αναθέτουσα αρχή στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού αυθημερόν με την 

ανάρτηση της διακήρυξης ως ειδικό αρχείο με τον τίτλο  «φύλλο 

συμμόρφωσης.doc» (σκέψη 29). Συνεπώς το συγκεκριμένο υπόδειγμα 

φύλλου συμμόρφωσης το οποίο είναι και το μοναδικό φύλλο συμμόρφωσης 

που προβλέπεται στην διακήρυξη αποτελεί έγγραφο της διαδικασίας σύναψης 

της σύμβασης κατά την έννοια της παρ. 14 του άρθ. 2, των παρ. 1 και 2 του 

άρθ. 53, του άρθ. 67 του ν. 4412/2016, που χρησιμοποιείται για την 

αξιολόγηση της προσφοράς σύμφωνα με το άρθ. 94 του ίδιου νόμου. 

36. Επειδή, όπως προκύπτει από την έρευνα των εγγράφων της 

διαδικασίας, όπως είναι αναρτημένα στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, 

η προσφεύγουσα συμπλήρωσε και υπέβαλε μαζί με την προσφορά της 

συμπληρωμένο ακριβώς το παραπάνω συγκεκριμένο φύλλο συμμόρφωσης 

το οποίο παρατίθεται στην διακήρυξη, είναι έγγραφο της διαδικασίας σύναψης 

της σύμβασης κατά την έννοια του νόμου και της διακήρυξης και είναι επί 

πλέον το μοναδικό έγγραφο στο είδος του (φύλλο συμμόρφωσης) το οποίο 

περιέχεται στην διακήρυξη. Το γεγονός ότι το υπόδειγμα φύλλου 

συμμόρφωσης δεν περιέχει αναλυτικά ειδικά σημεία που να συσχετίζονται με 

μεμονωμένες συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές, δεν αναιρεί το γεγονός 

ότι η προσφεύγουσα συμμορφώθηκε πλήρως με τους όρους της διακήρυξης, 

όπως αναφέρει στην προσφυγή. Εάν και εφόσον η αναθέτουσα αρχή 

σκοπούσε στην υποβολή περισσότερο αναλυτικού φύλλου συμμόρφωσης είτε 

α) θα έπρεπε να παραθέσει ακριβώς ένα τέτοιο αναλυτικό υπόδειγμα φύλλου 

συμμόρφωσης που να διαλαμβάνει εξατομικευμένες τις επιθυμούμενες 

τεχνικές προδιαγραφές β) είτε θα περιλάμβανε όρο στην διακήρυξη που να 

απαιτεί από τους προσφέροντες να καταστρώσουν μόνοι τους ένα τέτοιο 

φύλλο συμμόρφωσης απαριθμώντας όμως σαφώς και ποιες ακριβώς τεχνικές 

προδιαγραφές έπρεπε να περιλαμβάνονται σε αυτό και γ) στην περίπτωση 

αυτή η διακήρυξη δεν θα απαιτούσε –και μάλιστα επί ποινή απαραδέκτου της 

προσφοράς- την συμπλήρωση του επίμαχου φύλλου συμμόρφωσης που ήδη 

συμπλήρωσε και υπέβαλε η προσφεύγουσα σύμφωνα με τους όρους της 
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διακήρυξης, δ) είτε εφόσον δεν έπραξε τα ως άνω και προκειμένου να 

διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας κατ΄ άρθ. 18 ν. 

4412/2016, η αναθέτουσα αρχή όφειλε όπως ζητήσει και λάβει διευκρινήσεις 

από τους προσφέροντες κατ΄ άρθ. 102 ν. 4412/2016.  

37. Επειδή, εάν τυχόν ήθελε θεωρηθεί  ότι έπρεπε στην προσφορά της 

προσφεύγουσας να περιέχονται τα όσα επί πλέον του ρητού και σαφούς 

γράμματος της διακήρυξης αναφέρονται στην προσβαλλόμενη και στις 

απόψεις της αναθέτουσας αρχής, τούτο θα συνιστούσε εκ των υστέρων 

τροποποίηση όρου διακήρυξης οπότε θα πλήττονταν οι αρχές της ίσης 

μεταχείρισης και της διαφάνειας (βλ. σχετικά ως προς τους ουσιώδους όρους 

Δ.Ε.Ε. απόφαση της 19ης Ιουνίου 2008, C-454/06, Pressetext 

Nachrichtenagentur GmbH κατά Αυστριακής Δημοκρατίας και λοιπών, σκ. 35 

και ΕΣ Τμ. VI 701/2010). Ακόμη και εάν αντιστοίχως, θεωρείτο ότι το επίμαχο 

υπόδειγμα φύλλου συμμόρφωσης που περιέχεται στην διακήρυξη ως όρος 

αυτής (όρος 2.4.3.2), δεν είναι επαρκώς ορισμένο, ή ότι δημιουργείται 

ενδεχομένως αοριστία ή εγείρεται ζήτημα ερμηνείας των συμβατικών 

εγγράφων καθόσον ο επίμαχος ειδικός όρος της διακήρυξης (όρος 1.3 σελ. 10 

της διακήρυξης) δεν ταυτίζεται με το προβλεπόμενο σε άλλον όρο 

περιεχόμενο του φύλλου συμμόρφωσης (όρος 2.4.3.2), που συνιστά 

συμβατικό έγγραφο, έχει όμως κριθεί, ότι τυχόν ασάφειες ή πλημμέλειες των 

εγγράφων της σύμβασης δεν μπορούν να ερμηνεύονται εις βάρος των 

διαγωνιζομένων, κατά παράβαση των αρχών του ανταγωνισμού και της 

παροχής ίσων ευκαιριών και θα πρέπει να παρέχεται και σε αυτούς, οι οποίοι 

βλάπτονται από την ασάφεια ή την πλημμέλεια αυτή, η δυνατότητα να 

συμπληρώσουν την τυχόν ελαττωματική, προσφορά τους (Ε.Α. ΣτΕ 423/2011, 

424/2011, 425/2011). Σε κάθε περίπτωση η αυστηρότητα εφαρμογής της 

διακήρυξης προϋποθέτει την σαφήνεια των όρων αυτής καθώς η παραβίαση 

αμφίσημων όρων δεν οδηγεί αναγκαστικά στον αποκλεισμό διαγωνιζομένου 

αν δεν ευθύνεται ο ίδιος για την παρερμηνεία των υποχρεώσεών του (Χρ. 

Μητκίδης, Συμβάσεις Δημοσίων Έργων, ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, 2009, σελ. 

87 επ.) Τούτο, διότι η ερμηνεία των όρων των εγγράφων της σύμβασης δεν 

μπορεί να γίνεται εις βάρος του καλόπιστου διαγωνιζομένου, εφόσον η 

Διοίκηση ήταν αυτή που όφειλε να εκφραστεί σαφέστερα (ΕφΑθ 1959/1970, 

Αρμ. 1970 σελ. 1111, ΕφΘεσ 501/1987, ΕΔημΕργ 1990/1, σελ. 84, Α. Τάχος, 
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Ελληνικό Διοικητικό Δίκαιο, εκδ. θ΄, σελ. 776). Εν προκειμένω, δε, νομίμως και 

βασίμως η προσφεύγουσα συμπλήρωσε και υπέβαλε το μοναδικό υπόδειγμα 

φύλλου συμμόρφωσης που παρέθεσε η αναθέτουσα αρχή, και ως όρο της 

διακήρυξης και ως χωριστό ηλεκτρονικό αρχείο και που απαιτήθηκε από την 

διακήρυξη ρητά η υποβολή του επί ποινή απόρριψης της προσφοράς. Ως εκ 

τούτου, ο εν λόγω προβαλλόμενος λόγος της προσφεύγουσας κρίνεται ως 

βάσιμος.  

38.  Επειδή γίνεται δεκτή εν συνόλω η εισήγηση. 

39. Επειδή,  κατ΄ ακολουθίαν, η προδικαστική προσφυγή πρέπει να 

γίνει εν μέρει δεκτή και δη κατά το αίτημα ακύρωσης της προσβαλλόμενης ως 

προς την απόρριψη της προσφοράς της προσφεύγουσας λόγω του 

υποβληθέντος φύλλου συμμόρφωσης. 

40. Επειδή ύστερα από τις προηγούμενες σκέψεις, πρέπει να 

επιστραφεί το παράβολο που κατέθεσε η προσφεύγουσα ( άρθρο 363 παρ.5 

Ν.4412/2016). 

 

 

Για τους λόγους αυτούς 

 

 

Δέχεται εν μέρει την Προδικαστική Προσφυγή.  

Ακυρώνει την υπ’ αριθ. 10ης /29-3-2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

της αναθέτουσας αρχής, θέμα έκτακτο 7ο, κατά το κεφάλαιο που αφορά την 

απόρριψη της προσφοράς της προσφεύγουσας. 

Ορίζει την επιστροφή στην προσφεύγουσα του παραβόλου ποσού 

επτακοσίων είκοσι πέντε ευρώ και ογδόντα ενός λεπτού (725,81€). 

 

 

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε την 6-6-2018 και εκδόθηκε την 26-6-2018 

στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη. 
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Η Πρόεδρος                                                Η Γραμματέας 

Ειρήνη Ε. Αψοκάρδου                           Μαρία Μανώλογλου 

 

 

 

 


