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Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Του Ν. 2286/95 «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ
Α΄ 19/1-2-1995), όπως τροποποιηµένος ισχύει.
Του Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών»
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016).
Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές
διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 81/4-4-2005), όπως τροποποιηµένος ισχύει.
Του Ν. 3580/2007 «Προµήθειες Φορέων εποπτευόµενων από το Υπουργείο Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 134/18-6-2007).
Του Ν. 2955/2001 «Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και
άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 256/2-11-2001), όπως τροποποιηµένος ισχύει.
Του Ν. 3377/2005 «Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη
βασικών τοµέων του εµπορίου και της αγοράς – Θέµατα Υπουργείου Ανάπτυξης» (Φ.Ε.Κ.
Α΄ 202/19-8-2005), και ειδικότερα του άρθρου 35 (καταβολή παραβόλου για την άσκηση
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7.
8.

9.

10.
11.
12.

13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ένστασης κατά το άρθρο 15 του Κ.Π.∆.).
Toυ Ν. 2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και
άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 247/27-11-1995), όπως ισχύει.
Του Ν.∆. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου» (Φ.Ε.Κ.
Α΄ 204/19-7-1974), όπως ισχύει.
Του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας (Κ.∆.∆.), όπως ισχύει, ο οποίος έχει κυρωθεί µε το
άρθρο πρώτο του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες
διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 45/9-3-1999).
Του Ν. 2741/1999 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων, άλλες ρυθµίσεις θεµάτων του
Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 199/28-9-1999), και ειδικότερα
του άρθρου 8 (Κρατικές Προµήθειες), όπως αυτό τροποποιήθηκε µε τα άρθρα 2 του Ν.
3060/2002 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 242/11-10-2002) και 9 του Ν. 3090/2002 (Φ.Ε.Κ. Α΄
329/24-12-2002), όπως το άρθρο αυτό εφαρµόζεται µετά την έναρξη ισχύος του Ν.
3310/2005.
Του Ν. 2198/1994 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 43/22-3-1994), και ειδικότερα του άρθρου 24 (παρακράτηση
φόρου στο εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις).
Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο
νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 68/20-3-2007).
Της υπ’ αριθ. 18130/11-7-2007 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας «Καθορισµός
ηµερήσιων και εβδοµαδιαίων νοµαρχιακών εφηµερίδων (πρώην επαρχιακών), ηµερήσιων
και εβδοµαδιαίων τοπικών εφηµερίδων (πρώην επαρχιακών εντός των νοµών Αττικής και
Θεσσαλονίκης) που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δηµοσιεύσεων των φορέων του
∆ηµοσίου» (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1226/17-7-2007).
Του Π.∆. 166/2003 «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην οδηγία
2000/35/29-6-2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές
συναλλαγές» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 138/5-6-2003).
Του Ν. 3981/2-3-2011 «∆ιαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις»
Την υπ’αριθµ. 10η/2-9-2014 απόφαση ∆Σ για την διενέργεια του διαγωνισµού.
Την υπ’αριθµ. 16η/13-7-2017(θέµα 15ο) απόφαση ∆Σ για την επαναπροκήρυξη του
διαγωνισµού.
Την υπ’αριθµ.28η/20.10.2016 απόφαση ∆.Σ. περί εξέτασης τροφοδοσίας του κτιρίου Ν2
του Νοσοκοµείου.
Την υπ’αριθµ. 1η/10-1-2017 θέµα 13ο απόφαση ∆Σ για την έγκριση τεχνικών
προδιαγραφών.
Την υπ’αριθµ. 17271/16-09-2014 απόφαση της επιτροπής κλήρωσης σύµφωνα
µε το ΦΕΚ 2540/07-11-2011 για τον ορισµό επιτροπής διαγωνισµού.
Την έγκριση προγράµµατος Προµηθειών έτους 2014 πιστώσεις 2014-2015.
Την Υ.Α. 5957/ΦΕΚ Β4221/28.12.2016 που αφορά τη παράταση των ΠΠΥΥ
2010,2011,2012,2013,2014
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ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Ηλεκτρονικό ανοικτό ∆ιαγωνισµό σε ευρώ ελεύθερο µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη
τιµή η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει την τιµή του Παρατηρητηρίου Τιµών για τα είδη ή τις
υπηρεσίες που τυχόν θα είναι ενταγµένα σε αυτό, την ηµέρα υποβολής της προσφοράς.
Ο ∆ιαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής www.promitheus.gov.gr
του συστήµατος, ύστερα από κανονική προθεσµία τριάντα πέντε (35) ηµερών, από την
ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποστολής της δηµοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στη
Ε.Ε.Ε.Κ .και στον Ελληνικό Τύπο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 10 της ΥΑ Π1/2390/2013.

1. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

∆ιαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr,
του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ
ΤΟΥ ΕΣΗ∆ΗΣ
30-10-2017

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

30-10-2017

4-12-2017

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του
συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013
«Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)»-Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται , όπως
περιγράφεται ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'.
2. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν:
α) τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα.
β) ενώσεις προµηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά.
γ) συνεταιρισµοί
δ) κοινοπραξίες προµηθευτών
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική µορφή
προκειµένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να
πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύµβαση εφόσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής
είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύµβασης.
3. Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς (Προµηθευτές)
απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή
παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. - ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την
κατωτέρω διαδικασία εγγραφής :
3.1. Οι οικονοµικοί φορείς - χρήστες αιτούνται µέσω του συστήµατος την εγγραφή τους σε αυτό
παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόµενοι τους όρους χρήσης του
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ταυτοποιούµενοι ως εξής:
Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί
κατέχουν από το σύστηµα TAXISNet της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων.
Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού
και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών
Προµηθειών.
Οι οικονοµικοί φορείς - χρήστες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν
διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους
συµπληρώνοντας τον αριθµό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται µε
χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστηµα. Εφόσον γίνει η
ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων
της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών.
Οι οικονοµικοί φορείς - χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται
από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας:
- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη µε επίσηµη µετάφραση στην
Ελληνική.
- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου .pdf µε επίσηµη µετάφραση στην
ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτηµα IX Α για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, στο
Παράρτηµα IX Β για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και στο Παράρτηµα IX Γ για τις δηµόσιες
συµβάσεις υπηρεσιών του Π.∆. 60/2007, και σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους όρους στο κράτος
µέλος εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή
του σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο, προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών
και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία.
3.2 Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά µέσω
του Συστήµατος.
3.3 Ο υποψήφιος χρήστης ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου
σχετικά µε την εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του. Εφόσον το αίτηµα εγγραφής εγκριθεί, ο
υποψήφιος χρήστης λαµβάνει σύνδεσµο ενεργοποίησης λογαριασµού ως πιστοποιηµένος χρήστης
και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασµού του.

4. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός, θα γίνει σύµφωνα µε τα παρακάτω παραρτήµατα που
επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής:
«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ»
«ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»
«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ»
«ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ »
«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ»,
«ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»
«ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ»
«ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ'
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆'
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ E'
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ'
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η’

Από την ηµεροµηνία ηλεκτρονικής δηµοσίευσης της προκήρυξης στο ΕΣΗ∆ΗΣ θα
παρέχεται ελεύθερη, άµεση, πλήρης και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα τεύχη του
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διαγωνισµού στην ιστοσελίδα του Νοσοκοµείου Μυτιλήνης www.vostanio.gr
διακηρύξεις ∆ιαγωνισµών και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.
Κανένας υποψήφιος δε µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις
εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής, σχετικά µε τους όρους του παρόντος διαγωνισµού. Οι
ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς µπορούν να ζητήσουν συµπληρωµατικές πληροφορίες ή
διευκρινήσεις για την κατάρτιση των προσφορών τους, µέχρι και έξι (6) εργάσιµες ηµέρες πριν
από την ηµεροµηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών.
Τα ανωτέρω αιτήµατα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του
συγκεκριµένου διαγωνισµού µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Αιτήµατα παροχής πληροφοριών
υποβάλλονται από εγγεγραµµένους προµηθευτές. Οι συµπληρωµατικές πληροφορίες
αποστέλλονται ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. προς τους ενδιαφερόµενους το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες πριν από την
προθεσµία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το
δικαίωµα της επαναπροκήρυξης του διαγωνισµού µε τροποποίηση ή µη των όρων και
προδιαγραφών της ∆ιακήρυξης, της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισµού ή της
υπαναχώρησής της από τις εν λόγω υπηρεσίες σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, χωρίς υποχρέωση
καταβολής αποζηµίωσης εξ αυτού του λόγου στους Υποψηφίους.
Οποιεσδήποτε δαπάνες αναλήφθηκαν για την προετοιµασία ή/και υποβολή των Προσφορών από
τους Υποψήφιους ή τρίτα πρόσωπα εξ ονόµατος τους, τους βαρύνουν εξ ολοκλήρου και η
Αναθέτουσα Αρχή δε φέρει καµία ευθύνη για τέτοιες δαπάνες.
Πληροφορίες σχετικά µε τους όρους της ∆ιακήρυξης παρέχονται στους ενδιαφερόµενους από το
Γραφείο Προµηθειών, τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Αρµόδιος υπάλληλος: Τσουλέλλη Αθηνά τηλ.:
22510-26390 (fax) : 22510-37130, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (E-mail):
bostaniopr@yahoo.gr
Η παρούσα ∆ιακήρυξη • Θα αναρτηθεί:
1. στον Ιστότοπο του προγράµµατος ∆ΙΑΥΓΕΙΑ, www.diavgeia.gov.gr.
2.στην Ιστοσελίδα του Νοσοκοµειου Μυτιλήνης www.vostanio.gr
Η προκήρυξη
• Θα δηµοσιευθεί
Στον Ελληνικό Τύπο
Αιτήµατα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσµιών δεν
εξετάζονται.
5. Τα έξοδα δηµοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν το ∆ηµόσιο. Η
προκήρυξη του διαγωνισµού θα σταλεί µε ηλεκτρονικά µέσα στην ΥΕΕ της Ε.Ε. και η διακήρυξή
του θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου στην ηλεκτρονική
διεύθυνση http://www.gge.gr και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΥΠΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΟΥΣ

Προµήθεια υγραερίου ποσότητας 500 τόνων

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙ∆ΟΥΣ CPV

09121000-3

Προϋπολογισµός ∆απάνης

600.000,00 € συµπερ.ΦΠΑ ……………………………………… ΚΑΕ 1611

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ

Το Νοσοκοµείο

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Για δύο (2) έτη µε τυχόν παράταση της σύµβασης

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ( % )
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ
∆ΕΙΓΜΑ (ΝΑΙ – ΟΧΙ)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙ∆ΟΣ
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ, η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει την τιµή
του παρατηρητηρίου τιµών , την ηµέρα υποβολής της προσφοράς
Εκάστοτε Νοµοθετηµένες.
Περιγράφεται
ΟΧΙ
Γενικό Νοσοκοµείο Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»
Στον χώρο του Γενικού Νοσοκοµείου Μυτιλήνης ,
σε δεξαµενή ιδιοκτησίας της προµηθεύτριας εταιρείας
500 τόνοι

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Ελάχιστη ποσότητα
τµηµατικής παράδοσης
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ

∆ΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

10.257,00€

ΤΜΗΜΑΤΙΚΑ µετά από παραγγελία µας

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β'
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 1ο: Χρόνος , τόπος και τρόπος υποβολής προσφορών
Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών
∆ηµοσίων
Συµβάσεων
(ΕΣΗ∆ΗΣ)
µέσω
της
διαδικτυακής
πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστήµατος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς
φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι
την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα,
σε ηλεκτρονικό φάκελο, σε µορφή αρχείου .pdf, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν.4155/13
(ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές
λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων
Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».
Όσοι οικονοµικοί φορείς επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να υποβάλλουν
προσφορά στην αναθέτουσα αρχή µε χρήση της πλατφόρµας ΕΣΗ∆ΗΣ εντός της προθεσµίας που
ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης. ∆ΙΑ∆ΥΚΤΙΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:
www.promitheus.gov.gr

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα.
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Κάθε Οικονοµικός φορέας έχει δικαίωµα υποβολής προσφοράς για µία ή περισσότερες οµάδες
(µερική προσφορά) ή για το σύνολο των οµάδων (ολική προσφορά). Σε κάθε περίπτωση η
υποβολή προσφοράς (µερική ή ολική) αφορά στο σύνολο των ειδών της επιλεγόµενης
οµάδας της προµήθειας.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του
συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης, σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στο άρθρο 6 της Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες του Εθνικού
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ)».
ΑΡΘΡΟ 2ο: Τεύχη δηµοπράτησης
Τα τεύχη δηµοπράτησης τα οποία αποτελούν συµβατικά στοιχεία της προµήθειας κατά σειρά
ισχύος είναι:
α)η σύµβαση
β) η παρούσα προκήρυξη µε τα προσαρτήµατά της
γ) η οικονοµική προσφορά του αναδόχου
δ) το τιµολόγιο της υπηρεσίας
ε) πίνακες συµµόρφωσης τεχνικών προδιαγραφών
στ) ο προϋπολογισµός
ΑΡΘΡΟ 3ο:Γλώσσα διαδικασίας
Επίσηµη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και κάθε έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής
είναι συντεταγµένο στην Ελληνική γλώσσα.
Όλα τα δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά που αφορούν αλλοδαπές επιχειρήσεις και που θα
κατατεθούν από τους διαγωνιζόµενους στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόµιµα
επικυρωµένα από την αντίστοιχη χώρα προέλευσης και επισηµείωση της σφραγίδας της
Χάγης (APOSTILLE), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους. Η µετάφραση των εν λόγω
εγγράφων µπορεί να γίνει είτε:
α) από αρµόδια µεταφραστική υπηρεσία της χώρας προέλευσης,
β) από τη µεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδος,
γ) από το αρµόδιο προξενείο,
δ) από δικηγόρο, κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας (Π.∆.
503/1985, Φ.Ε.Κ. 182 Α724-10-1985) και 53 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων (Ν.4194/2013,
Φ.Ε.Κ. 208 Α727-09-2013), όπως εκάστοτε ισχύουν.
Επικρατούσα διατύπωση είναι πάντοτε η Ελληνική. Οι τυχόν προσφυγές θα υποβάλλονται
στην Ελληνική γλώσσα.
Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις µεταξύ της Υπηρεσίας (σε όλες τις βαθµίδες της) και
του αναδόχου θα γίνονται υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι
υποχρεωµένος να διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του µε την
Υπηρεσία.
ΑΡΘΡΟ 4ο: ∆ικαίωµα συµµετοχής
α. ∆εκτοί στο διαγωνισµό
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα
εγκατεστηµένα: α) στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-µέλος της Ένωσης, β) σε
κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συµφωνία περί ∆ηµόσιων Συµβάσεων,
Σ∆Σ, (Ν. 2513/1997, ΑΊ39), στο βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα
Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος
Ι της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ' της
παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε
θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις
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που ορίζονται στο άρθρο 79 του Ν. 4412/2016 (Α'147), όπως περιγράφονται στο άρθρο 7
της παρούσας.
Τα ανωτέρω ισχύουν και σε περίπτωση ενώσεων προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή
προσφορά , εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά στο αντικείµενο της παρούσης.
Συµπεριλαµβάνονται και οι συνεταιρισµοί, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά στο
αντικείµενο της παρούσης ,καθώς και οι κοινοπραξίες προσφερόντων.
Οι οικονοµικοί φορείς οι οποίοι, δυνάµει της νοµοθεσίας του κράτους - µέλους στο οποίο είναι
εγκατεστηµένοι, έχουν δικαίωµα να παρέχουν τη συγκεκριµένη υπηρεσία δεν απορρίπτονται µε
µοναδική αιτιολογία το γεγονός ότι, δυνάµει της νοµοθεσίας του κράτους - µέλους στο οποίο
πραγµατοποιείται η ανάθεση της σύµβασης, θα έπρεπε να είναι είτε φυσικά είτε νοµικά πρόσωπα.
Στις διαδικασίες σύναψης συµβάσεων µπορούν να συµµετέχουν ενώσεις οικονοµικών φορέων,
συµπεριλαµβανοµένων των προσωρινών συµπράξεων. ∆εν απαιτείται οι εν λόγω ενώσεις να
περιβληθούν µε συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υποβολή προσφοράς. Όµως, η αναθέτουσα
αρχή µπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονοµικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριµένη
νοµική µορφή εφόσον τους ανατεθεί η σύµβαση, στο µέτρο που η περιβολή αυτής της νοµικής
µορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύµβασης.
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης
της σύµβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης.
β. Εγγραφή οικονοµικών φορέων -υποβολή προσφορών
Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν
ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να
εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. - ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr )
ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής:
1. Οι οικονοµικοί φορείς, αιτούνται, µέσω της ιστοσελίδας συστήµατος και από τον
σύνδεσµο «Εγγραφείτε ως οικονοµικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό
(παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόµενοι τους όρους χρήσης του)
ταυτοποιούµενοι ως εξής:
Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
ταυτοποιούνται
µε
χρήση
των
διαπιστευτηρίων
(όνοµα
http://www.promitheus.gov.gr/χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το
σύστηµα TAXISNet της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων. Εφόσον γίνει η
ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού και
Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών
Προµηθειών.
Οι οικονοµικοί φορείς -χρήστες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν
διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους
συµπληρώνοντας τον αριθµό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Identification Number) και
ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστηµα.
Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα
Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής
∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών.
Οι οικονοµικοί φορείς - χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και
ταυτοποιούνται από τη Γ.Γ.Ε. αποστέλλοντας:
είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική.
είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου .pdf µε επίσηµη µετάφραση στην
ελληνική, στην οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελµατικό ή
εµπορικό µητρώο, προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών και σε έντυπη µορφή
(πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία.
Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψηφίους χρήστες ηλεκτρονικά µέσω του
Συστήµατος, όπως αναφέρεται ανωτέρω.
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Ο υποψήφιος χρήστης ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου
σχετικά µε την εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του. Εφόσον το αίτηµα εγγραφής εγκριθεί,
ο υποψήφιος χρήστης λαµβάνει σύνδεσµο ενεργοποίησης λογαριασµού ως πιστοποιηµένος
χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασµού του.
Οι προσφορές και οι αιτήσεις συµµετοχής υπογράφονται ψηφιακά από τον οικονοµικό φορέα
ή,σε περίπτωση νοµικών προσώπων, από το νόµιµο εκπρόσωπο αυτών.
Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται ψηφιακά
υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονοµικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από
εκπρόσωπό τους νοµίµως εξουσιοδοτηµένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του κάθε µέλους της ένωσης,
συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους, καθώς και ο
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
ΑΡΘΡΟ 5ο : Συµπληρωµατικές πληροφορίες - διευκρινίσεις επί των εγγράφων του
διαγωνισµού
Τα σχετικά αιτήµατα υποβάλλονται ηλεκτρονικά µόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισµού µέσω
της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. Αιτήµατα παροχής
συµπληρωµατικών πληροφοριών - διευκρινίσεων υποβάλλονται µέχρι και έξι (6) εργάσιµες ηµέρες
πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών, µόνο
από εγγεγραµµένους στο σύστηµα οικονοµικούς φορείς, σε όσους δηλαδή διαθέτουν σχετικά
διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από
αίτησή τους. Τα αιτήµατα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόµενο ηλεκτρονικό αρχείο
σε µορφή αρχείου .pdf, µε το κείµενο των ερωτηµάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να
είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο. Αιτήµατα παροχής διευκρινίσεων που υποβάλλονται είτε µε
άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο, δεν
εξετάζονται.
ΑΡΘΡΟ 6ο:Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα έγγραφα
Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα
έγγραφα που παράγονται στο Σύστηµα µε τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά
περίπτωση κείµενες διατάξεις, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν.
2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δηµόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ
Β' 1317/23.04.2012) και αυτών της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν.
4155/2013.
ΑΡΘΡΟ 7ο: ∆ικαιολογητικά συµµετοχής - Περιεχόµενο προσφορών
Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:
(α) ένας (υπο)φάκελος µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική προσφορά»
και
(β) ένας (υπο)φάκελος µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά».
Α. Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής - Τεχνική προσφορά»
Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική προσφορά»
υποβάλλονται η εγγύηση συµµετοχής και όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο υποβολής της
προσφοράς δικαιολογητικά, καθώς και η τεχνική προσφορά σύµφωνα µε τα άρθρα 92, 93 και 94
του ν. 4412/16. Συγκεκριµένα :
Α1. ∆ικαιολογητικά συµµετοχής
Οι συµµετέχοντες υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως επί ποινή
αποκλεισµού, σε µορφή αρχείου .pdf σύµφωνα µε το ν. 4155/13((ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και το
άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
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Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», τα κατωτέρω:
Α1.1) ΤΕΥ∆ Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης, κατά τα προβλεπόµενα στο
άρθρο 79 παρ.4 του Ν. 4412/2016.
Α1.2) Εγγύηση συµµετοχής, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 6 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ' της
παρούσης διακήρυξης
Α1.3) τα αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου νοµικού
προσώπου Νοµιµοποιητικά Έγγραφα:
1. Στην περίπτωση συµµετέχοντος ηµεδαπού ή αλλοδαπού νοµικού προσώπου,
τα δηµοσιευµένα επίσηµα νοµιµοποιητικά έγγραφα (Φ.Ε.Κ. ή Γ.Ε.ΜΗ., κ.λ.π.),
τα οποία προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας έδρας ή λειτουργίας τους,
από τα οποία να προκύπτουν:
Ο Πρόεδρος και τα µέλη του ∆.Σ., καθώς και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος, όταν το νοµικό
πρόσωπο είναι Α.Ε.,
Οι ∆ιαχειριστές, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε. ή
Ε.Π.Ε.Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, η βεβαίωση έναρξης
εργασιών επιτηδευµατία από την αντίστοιχη ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία.
Στην περίπτωση άλλων µορφών εταιρειών, οποιαδήποτε νοµιµοποιητικά
έγγραφα από τα οποία να προκύπτουν οι νόµιµοι εκπρόσωποι και οι οποίοι
έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή τους.
Α1.4) Το Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονοµικοί φορείς συµµετέχουν µε
αντιπρόσωπο τους, ήτοι συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο η έγγραφη εξουσιοδότηση θεωρηµένη
για το γνήσιο της υπογραφής από οποιαδήποτε δηµόσια αρχή.
Α1.5) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986-επί ποινή
αποκλεισµού-ότι η
προσφορά τους ισχύει για διάστηµα 120 ηµερών.
Α1.6) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 όπως εκάστοτε
ισχύει στην οποία να δηλώνεται -επί ποινή αποκλεισµού-ότι :
> η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης της οποίας έλαβαν
γνώση, και την αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του προσφέροντος στη
διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου .pdf και
προσκοµίζονται κατά περίπτωση (όπως αναφέρεται παρακάτω) από αυτόν εντός τριών (3)
εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ. (Τα δικαιολογητικά
προσκοµίζονται στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου, µε διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα
προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά).
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Οι απαιτούµενες δηλώσεις ή
υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση
προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.
Επισηµαίνεται, ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου
«∆ικαιολογητικά συµµετοχής - τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί µε την ηλεκτρονική
προσφορά και απαιτούνται να προσκοµισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω
αναφερόµενης προθεσµίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί
από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Σε
περίπτωση όπου τα στοιχεία αυτά δεν προσκοµισθούν παντελώς εντός της προαναφερόµενης
προθεσµίας των τριών (3) εργασίµων ηµερών, η ηλεκτρονική προσφορά του υποψηφίου δεν
αποσφραγίζεται και αποκλείεται από τη διαδικασία του διαγωνισµού. Κατά την υποβολή της
προσφοράς από τον Οικονοµικό Φορέα σηµαίνονται από αυτόν µε χρήση του σχετικού πεδίου του
συστήµατος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα. Τα
στοιχεία αυτά αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εµπορικά απόρρητα και τις εµπιστευτικές πτυχές των
προσφορών
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Α2. Τεχνική Προσφορά.
Στον (υπό) φάκελο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται
ηλεκτρονικά τα κάτωθι : Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη
ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό
ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον
προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος
και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε
αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει
εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf. Εφόσον απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά
δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο
προσφέρων επισυνάπτει στην τεχνική του προσφορά ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά
ηλεκτρονικά αρχεία.
Επιπλέον και επί ποινή αποκλεισµού θα πρέπει να υποβάλλει τα επίσηµα τεχνικά φυλλάδια του
κατασκευαστή από τα οποία θα προκύπτει ότι καλύπτονται όλες οι απαιτούµενες τεχνικές
προδιαγραφές, του τεύχους των Τεχνικών Προδιαγραφών (για την οµάδα ή τις οµάδες στις οποίες
διαγωνίζεται). Αν κάποιες από τις απαιτούµενες τεχνικές προδιαγραφές δεν αναφέρονται στα
επίσηµα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή, τότε υποχρεούται να υποβάλει επίσηµη βεβαίωση
του κατασκευαστή (ή του επίσηµου αντιπροσώπου) ότι καλύπτονται.
Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόµενα τεχνικά φυλλάδια Prospectus, όταν αυτά ζητούνται, θα πρέπει να
είναι ψηφιακά υπογεγραµµένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να
συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη από τον προσφέροντα, στην οποία
θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόµενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται µε τα στοιχεία του Prospectus
του κατασκευαστικού οίκου και πρέπει να προσκοµισθούν σε έντυπη µορφή εντός τριών (3)
ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Προσφορές που δεν είναι σύµφωνες µε τα παραπάνω
οριζόµενα απορρίπτονται.
Β. Οικονοµική Προσφορά
Στον (υπο) φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνεται η οικονοµική
προσφορά του προσφέροντα. Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή
απορρίψεως στον (υπό) φάκελο «Οικονοµική Προσφορά».
Η οικονοµική προσφορά, συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα
του συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή .pdf,
το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που
περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά
υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το
σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό
αρχείο pdf. Εφόσον η οικονοµική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές
ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.
ΑΡΘΡΟ 8ο: Προσφερόµενη τιµή
Η προσφερόµενη τιµή θα είναι σε ευρώ. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι τυχόν κρατήσεις και η
δαπάνη για τις ανακοινώσεις και δηµοσιεύσεις της περίληψης της προκήρυξης. Η τιµή της
προσφοράς είναι δεσµευτική για τον διαγωνιζόµενο µέχρι και την οριστική παραλαβή της
προµήθειας. Αποκλείεται αναθεώρηση της τιµής προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του
αναδόχου πέραν της τιµής της προσφοράς του. Ο ΦΠΑ επί τοις εκατό (%), στον οποίο υπάγεται η
προµήθεια σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή, βαρύνει το προµηθευτή.
∆εν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής εναλλακτικών προσφορών. ∆εν επιτρέπονται
προσφορές µεγαλύτερες από τον προϋπολογισµό της υπηρεσίας ή αρνητικές
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εκπτώσεις. > «ασυνήθιστα χαµηλές τιµές»
Όταν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαµηλές σε σχέση µε τα υπό προµήθεια είδη η
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονοµικούς φορείς να εξηγήσουν την τιµή ή το κόστος που
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσµίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10)
ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής.
ΑΡΘΡΟ 9ο: Χρόνος ισχύος προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους διαγωνιζοµένους για εκατό είκοσι (120) ηµέρες από
την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο από
αυτόν που προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η παράταση της ισχύος της προσφοράς µπορεί να λαµβάνει χώρα κατ' ανώτατο όριο για χρονικό
διάστηµα ίσο µε την προβλεπόµενη αρχική διάρκεια ισχύος της προσφοράς (120 ηµέρες). Μετά τη
λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσµατα της διαδικασίας ανάθεσης µαταιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά
περίπτωση, αιτιολογηµένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον,
οπότε οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία µπορούν να επιλέξουν είτε να
παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου
ορίου παράτασης της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία
συνεχίζεται µε όσους παρατείνουν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονοµικοί
φορείς.
ΑΡΘΡΟ 10ο: Συµπλήρωση - αποσαφήνιση δικαιολογητικών
Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, 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 (άρθρο
102, παρ. 1 του Ν. 4412/2016). Η 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 (άρθρο 102, παρ. 1 του Ν. 4412/2016). 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 ( άρθρο 102, παρ. 3 του Ν. 4412/2016).
Η επιτροπή διαγωνισµού 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 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
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προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέµιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στη συγκεκριµένη
προσφορά σε σχέση µε τις λοιπές ( άρθρο 102, παρ. 4 του Ν. 4412/2016).
Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα ή υποψήφιο, σύµφωνα µε τις
παραγράφους 1 έως 4 του άρθρου 102 του Ν.4412/16 είναι υποχρεωτική για την αναθέτουσα
αρχή, αν επίκειται αποκλεισµός του από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και
εγγράφων της προσφοράς (άρθρο 102, παρ.5, Ν.4412/16).
ΑΡΘΡΟ 11ο: Απόρριψη προσφορών
Κάθε έλλειψη δικαιολογητικού του άρθρου 7 «Περιεχόµενο Προσφορών» που θα διαπιστωθεί µετά
από έλεγχο, θα συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.
Προσφορά που ορίζει µικρότερο από το ζητούµενο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο : Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών -Ανακήρυξη προσωρινού
αναδόχου
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται µία (1) εργάσιµη ηµέρα µετά την
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 12.00 στις 5/12/2017
ηµέρα Τρίτη µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας
Αρχής (Επιτροπή Αξιολόγησης ∆ιαγωνισµού), εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων
διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών.
Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση µόνο των ηλεκτρονικών
(υπό)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά» (Α Στάδιο ∆ιαγωνισµού). Στη
συνέχεια η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα
αρχή και τα µέλη της είναι πιστοποιηµένοι χρήστες του συστήµατος προβαίνει στη διαδικασία
ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. Οι
ηλεκτρονικοί (υπο) φάκελοι των οικονοµικών προσφορών αποσφραγίζονται
ηλεκτρονικά µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων (Επιτροπή
Αξιολόγησης ∆ιαγωνισµού) µετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των ηλεκτρονικών
(υπό)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά» (Β Στάδιο
∆ιαγωνισµού).
Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά το στάδιο ελέγχου των ηλεκτρονικών
(υπό)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής Τεχνική Προσφορά» οι φάκελοι της οικονοµικής
προσφοράς δεν αποσφραγίζονται (άρθρο 100, παρ.2, Ν.4412/16).
Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής
-Τεχνική Προσφορά», οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο
περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Οµοίως, µετά την ηλεκτρονική
αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονοµική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι
οικονοµικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο
των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειµένου να λάβουν γνώση των τιµών που
προσφέρθηκαν. Μέσα από το Σύστηµα ΕΣΗ∆ΗΣ:
Η Επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή, και τα
µέλη της, πιστοποιηµένοι χρήστες του συστήµατος, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και
αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των προσφορών, συντάσσει και
υπογράφει τα κατά περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των
προσφορών.
Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της
προσφοράς τους.
Τα αποτελέσµατα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται µε απόφαση της Οικονοµικής
Επιτροπής η οποία κοινοποιείται µαζί µε αντίγραφα όλων των πρακτικών της
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης προσφορών, µέσω του συστήµατος στους
συµµετέχοντες και ανακηρύσσεται ο προσωρινός ανάδοχος.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του Ν.4412/16, η
προθεσµία άσκησης της οποίας είναι πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίησή της στον
ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα.
Η εν λόγω απόφαση δεν παράγει τα έννοµα αποτελέσµατά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν
την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες.
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ΑΡΘΡΟ 2οο: ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η επιτροπή διαγωνισµού ειδοποιεί ηλεκτρονικά µέσω του
συστήµατος τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («υποψήφιο
ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσµίας δέκα πέντε (15) ηµερών από την κοινοποίηση της
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα των δικαιολογητικών που
εκδίδονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74), όπως καθορίζονται
στο παρόν άρθρο, ως αποδεικτικά στοιχεία για την πλήρωση των κριτηρίων της µη συνδροµής
λόγων αποκλεισµού και της πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής
Ο οικονοµικός φορέας στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση υποβάλλει µέσω του
Συστήµατος τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση, σύµφωνα µε τη διακήρυξη. Με
την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το Σύστηµα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους
και αποστέλλει ενηµερωτικό ηλεκτρονικό µήνυµα σε αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση. Η Οικονοµική Επιτροπή µπορεί να απαιτεί τα πιστοποιητικά, τις βεβαιώσεις και τα
λοιπά αποδεικτικά µέσα που αναφέρονται στις παραγράφους 2,4 και 5 του άρθρου 80 και στο
Παράρτηµα ΧΙΙ του Προσαρτήµατος Α' του Ν. 4412/16 (ΑΊ47) ως απόδειξη της µη ύπαρξης λόγων
αποκλεισµού, όπως αναφέρονται στα άρθρα 73 και 74 και της πλήρωσης των κριτηρίων επιλογής,
σύµφωνα µε το άρθρο 75 του ίδιου νόµου.
H αναθέτουσα αρχή δέχεται ως επαρκή απόδειξη του ότι ο οικονοµικός φορέας δεν εµπίπτει σε
καµία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/16 (Α' 147), όπως
περιγράφονται στο άρθρο 7 της παρούσας: α. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ:
Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, σε πρωτότυπη
µορφή, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει,
ότι δεν έχουν εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκηµα από τα
αναφερόµενα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 ήτοι :
Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες
δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, για κάποιο από τα
αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της
δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασµα ποινικού µητρώου φέρει καταδικαστικές
αποφάσεις, οι συµµετέχοντες θα πρέπει να προσκοµίσουν τις αναφερόµενες σε αυτό
καταδικαστικές αποφάσεις.
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
τριµήνου, σε πρωτότυπη µορφή ,πριν από την κοινοποίηση της ως άνω σχετικής ειδοποίησης,
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία
εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από
το δικαστήριο ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή δεν έχουν αναστείλει
τις επιχειρηµατικές τους δραστηριότητες ή δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου.
Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, πρωτότυπο ή
αντίγραφο
, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, είναι
ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας
και επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, πρωτότυπο ή αντίγραφο, µε το οποίο θα
πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την καταληκτική
ηµεροµηνία υποβολής προσφορών, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι
µέχρι της επίδοσης της ως άνω σχετικής ειδοποίησης.
β. ΓΙΑ ΤΑ ΗΜΕ∆ΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες. Ειδικά η απαίτηση του
ποινικού µητρώου θα αφορά τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε. και Ι.Κ.Ε και τα
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µέλη του ∆Σ και τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, στις περιπτώσεις Α.Ε..
Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά και αλλοδαπά πρέπει να προσκοµίσουν πιστοποιητικά κοινωνικής
ασφάλισης για τα µέλη τους (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και το απασχολούµενο προσωπικό (Ο.Ε. , Ε.Ε., Ε.Π.Ε. ,
Ι.Κ.Ε, Α.Ε.)
γ. ΓΙΑ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΑΛΛΟ∆ΑΠΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά .
Σηµειώνεται ειδικά ότι: Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της, ότι δεν
εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή αν αυτά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω
αναφερόµενες περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του
ενδιαφερόµενου, ή όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον
αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή
εµπορικού οργανισµού του κράτους- µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι
στην συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο
συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις.
δ. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ:
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες, τα οποία θα αφορούν τον
Πρόεδρο του ∆ιοικητικού τους Συµβουλίου.
Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.
ε. ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Τα παραπάνω
κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προσφέροντα που συµµετέχει στην Ένωση. Αν δεν
προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που
υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσµία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκοµίσει ή να
τα συµπληρώσει εντός πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης
ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσµία,
εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ' ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον
ηµέρες.
Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν
είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται
στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως χαµηλότερη τιµή, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η
προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε
αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται.
Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα
πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος και η
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως χαµηλότερη τιµή, χωρίς να
λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους
προσφέροντες δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούµενα έγγραφα και δικαιολογητικά,
η διαδικασία µαταιώνεται. Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και
εµπροθέσµως, δεν αποδεικνύεται η µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού των άρθρων 73 και 74
του Ν.4412/16, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και µε την επιφύλαξη του άρθρου
104, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως χαµηλότερη τιµή, χωρίς
να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους
προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα ανωτέρω κριτήρια, η διαδικασία µαταιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού
από το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόµενο όργανο της
αναθέτουσας αρχής( ήτοι της οικονοµικής επιτροπής ) για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη
του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας κατά τις ανωτέρω
παραγράφους είτε κατακύρωσης της σύµβασης. Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των παραπάνω
δικαιολογητικών, επικυρώνονται µε την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016.
Η αναθέτουσα αρχή (µέσω του τµήµατος προµηθειών και διαχείρισης υλικού) κοινοποιεί αµέσως
την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και
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αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον ανάδοχο
µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λπ., επί αποδείξει.
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν, κατά τα οριζόµενα στα έγγραφα της σύµβασης και στις διατάξεις του παρόντος.
ΑΡΘΡΟ 3ο: Κρίση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού
Η Επιτροπή του διαγωνισµού µε εισήγησή της µπορεί να προτείνει :
α. Κατακύρωση της προµήθειας για ολόκληρες τις ποσότητες ή για µεγαλύτερες ή µικρότερες
ποσότητες από τις αναγραφόµενες, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο αρ.104 του Ν.4412/16. β.
Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στα άρθρα 103 και
106 του Ν.4412/16.
Σύµφωνα µε το αρ.117 του Ν.4412/16 η υποβολή µιας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυµα για τη
συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισµού και την ανάθεση της σύµβασης
ΑΡΘΡΟ 4ο:Κατακύρωση- Σύναψη συµφωνητικού
Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσµίες για την
αναστολή της σύναψης της σύµβασης. Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αµέσως την απόφαση
κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης
των προσφορών σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο µε κάθε πρόσφορο
τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λπ., επί αποδείξει. Η απόφαση
κατακύρωσης δεν παράγει τα έννοµα αποτελέσµατά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την
κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης
και ιδίως η σύναψη της σύµβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:
α) άπρακτη πάροδος των προθεσµιών άσκησης των προβλεπόµενων στις κείµενες διατάξεις
βοηθηµάτων και µέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις
αποφάσεις αναστολών επί αυτών,
β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος
υποβάλει επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν.4412/16, έπειτα από σχετική
πρόσκληση. Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης, η
αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού,
εντός είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης,
προσκοµίζοντας την προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης.
Η υπογραφή του συµφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να
υπογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται
έκπτωτος, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως χαµηλότερη τιµή.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, η
διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται.
ΑΡΘΡΟ 5ο: Υπογραφή Σύµβασης - ∆ιάρκεια ισχύος της σύµβασης
Η σύµβαση καταρτίζεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης και υπογράφεται από τα
συµβαλλόµενα µέρη. Η σύνταξή της γίνεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης, των τευχών που
την συνοδεύουν και την προσφορά του µειοδότη που έγινε αποδεκτή από το ∆ήµο, καθώς και τις
τυχούσες τροποποιήσεις όρων που και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη έγιναν αποδεκτές.
Η σύµβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα. Θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο, δεν µπορεί
να περιέχει αντίθετους όρους προς το περιεχόµενο της παρούσας διακήρυξης και όλοι οι όροι της
σύµβασης θεωρούνται ουσιώδεις. Η σύµβαση θα περιλαµβάνει όλα τα κάτωθι στοιχεία :
Τον τόπο και το χρόνο υπογραφής της σύµβασης,
Τα συµβαλλόµενα µέρη,
Το είδος της προµήθειας,
Το καταβληθέν χρηµατικό ποσό για την προµήθεια,
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Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις,
Τον τρόπο πληρωµής
Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών.
Τον τρόπο αναπροσαρµογής του συµβατικού τµήµατος, εφόσον προβλέπεται
αναπροσαρµογή.
Τις διατάξεις εκτέλεσης της προµήθειας
Την παραλαβή των ειδών
Τη διάρκεια της σύµβασης
Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, διακήρυξη,
προσφορά, απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης εκτός κατάδηλων σφαλµάτων ή παραδροµών.
Τροποποίηση των όρων της σύµβασης κατά τη διάρκειά της πραγµατοποιείται σύµφωνα µε όσα
προβλέπονται στα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16. Η σύµβαση θα έχει ισχύ από την υπογραφή της
και για ένα (1) έτος.
ΑΡΘΡΟ 6ο: Εγγυήσεις
α) Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό
Το ύψος της εγγύησης συµµετοχής καθορίζεται σε χρηµατικό ποσό, που αντιστοιχεί στο 2% επί
του ενδεικτικού προϋπολογισµού της οµάδας ή οµάδων που συµµετέχει (µη συµπεριλαµβανοµένου
Φ.Π.Α.), µε ανάλογη στρογγυλοποίηση. (άρθρο 72 παρ.1α του Ν.4412/16).
Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει και τον όρο ότι
η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν στην ένωση.
Κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να συµµετέχει στο διαγωνισµό υποβάλλοντας προσφορά για µία ή
περισσότερες οµάδες και η παρεχόµενη εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) µήνα
µετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ορίζει η ∆ιακήρυξη (120 ηµέρες + 1).
Αναλυτικά το ποσό της εγγυητικής που θα αντιστοιχεί στο 2% επί της συνολικά προϋπολογισθείσας
από την υπηρεσία δαπάνης, µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α, ήτοι :10.257,00€
Επίσης το περιεχόµενο της εγγύησης διαµορφώνεται κατά τον τρόπο που ορίζει το άρθρο 72 παρ.1α
του ν.4412/2016.
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να
παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συµµετοχής. Οι
εγγυητικές επιστολές που είναι γραµµένες σε ξένη γλώσσα πρέπει να συνοδεύονται από επίσηµη
µετάφραση στην ελληνική.
Σε περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν στην ένωση.
Η εν λόγω εγγύηση καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια
ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 73 έως 78 του
ν.4412/2016, δεν προσκοµίσει εγκαίρως τα προβλεπόµενα στα έγγραφα της σύµβασης
δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύµβασης.
Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µε την προσκόµιση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης.
Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω, εγγύηση θα απορρίπτονται
ως απαράδεκτες και δεν θα λαµβάνονται υπ' όψιν.
β) Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Τα ύψος της εγγύησης καλής εκτέλεσης καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης
προ ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης
καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. Η
εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρµογή
όλων των όρων της σύµβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου του έργου
έναντι του αναδόχου. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής πρέπει να είναι µεγαλύτερος από
τον συµβατικό χρόνο παράδοσης των ειδών πλέον 2 µήνες. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της

18

σύµβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προµήθειας µετά την οριστική παραλαβή των προς
προµήθεια ειδών από την αρµόδια επιτροπή και την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων µεταξύ των
δύο συµβαλλόµενων. Οι προαναφερόµενες εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που
λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα
κράτη-µέρη της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν,
επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου
Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Αν
συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών
και ∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή µερίσµατα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης
επιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονοµικό φορέα.
Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου περιλαµβάνουν κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: ο την
ηµεροµηνία έκδοσης, ο τον εκδότη
ο την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται,
ο τον αριθµό της εγγύησης,
ο το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
ο την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ του
οποίου εκδίδεται η εγγύηση,
ο τους όρους ότι:
η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος της
διαιρέσεως και της διζήσεως, και
ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
τέλος χαρτοσήµου,
ο τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, ο την
ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης ,
ο την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της
εγγύησης ολικά ή µερικά εντός πέντε (5) ηµερών µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση
εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και
ο στην περίπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής
σύµβασης.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί µε τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις
εγγυητικές επιστολές προκειµένου να διαπιστώσει την εγκυρότητα τους.
Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται
παρατηρήσεις, η επιστροφή της εγγύησης καλής εκτέλεσης γίνεται µετά την αντιµετώπιση, κατά τα
προβλεπόµενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσµου.
Οι ανωτέρω εγγυήσεις εκδίδονται και θα πρέπει να είναι συµπληρωµένες σύµφωνα µε τα
υποδείγµατα της παρούσας διακήρυξης.
ΑΡΘΡΟ 7ο: Εκτέλεση της σύµβασης
Κατά την εκτέλεση της σύµβασης εφαρµόζονται: α) οι διατάξεις του Ν.4412/16, β) οι όροι της
παρούσας σύµβασης και γ) συµπληρωµατικά ο Αστικός Κώδικας.
Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος επιβάλλεται να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τοµείς
του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί µε το
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του
Προσαρτήµατος Α' του Ν.4412/16
Τροποποίηση των όρων της σύµβασης κατά τη διάρκειά της πραγµατοποιείται σύµφωνα µε όσα
προβλέπονται στα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16
Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις, σύµφωνα µε το
άρθρο 202 του Ν.4412/16:
α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που
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παραδόθηκε υπολείπεται της συµβατικής, κατά µέρος που κρίνεται ως ασήµαντο από το αρµόδιο
όργανο, β. παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υπό προµήθεια είδη,
γ. έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή
εκπτώσεις,
δ. εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη και
αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόµενα από τη σύµβαση.
ΑΡΘΡΟ 8ο: ∆ιοικητικές προσφυγές - ενστάσεις- κήρυξη αναδόχου εκπτώτου- κυρώσεις
Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού επιτρέπεται ένσταση, η οποία υποβάλλεται µέχρι πέντε (5)
ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών.
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία άσκησης της είναι
πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο
οικονοµικό φορέα. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της οικονοµικής επιτροπής, η οποία αποφασίζει,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στο άρθρο 221 του Ν.4412/16, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών,
µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το
παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή
παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας
της σύµβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη
της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.
Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 127 και 221 του Ν.4412/16. Ο ανάδοχος
κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνοµα του και από κάθε
δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, ύστερα από
γνωµοδότηση της επιτροπής :
α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16,
β) σε περίπτωση δηµόσιας σύµβασης προµηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή
αντικατέστησε τα συµβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά µέσα στον συµβατικό
χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 206
του ν.4412/16, Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την
σύµβαση όταν: α) Η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή
αντικαταστάθηκε µε ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύµβαση. β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας
βίας (αρ. 204 του ν.4412/16).
Στον οικονοµικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύµβαση,
επιβάλλεται, µε απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου
οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων, ολική
κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης.
Επιπλέον µπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισµός του αναδόχου από το σύνολο των
συµβάσεων προµηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του
ν.4412/16 κατά τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 74.
Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16.
Ο οικονοµικός φορέας µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις
δυνάµει των άρθρων 203, 206, 207, 213, 218 και 220 να υποβάλει προσφυγή για λόγους
νοµιµότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύµβαση, µέσα σε ανατρεπτική
προθεσµία τριάντα (30 ) ηµερών, από την ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης.
Επί της προσφυγής, αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο , ύστερα από γνωµοδότηση της επιτροπής
παραλαβής. Οι προσφεύγοντες λαµβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης, σώµα της οποίας τους
κοινοποιείται µε δική τους φροντίδα.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οποιασδήποτε φύσεως
διοικητική προσφυγή.
∆ιοικητικές προσφυγές που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους εκτός από τους λόγους που
αναφέρονται ανωτέρω δε γίνονται δεκτές, ούτε εξετάζονται.
Κατά τα λοιπά ισχύει η κείµενη νοµοθεσία που διέπει τη δικαστική προστασία κατά το στάδιο που
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προηγείται της σύναψης σύµβασης κρατικών προµηθειών.
Οι διοικητικές προσφυγές υποβάλλονται εγγράφως στο Γραφείο πρωτοκόλλου, προκειµένου να
πρωτοκολληθούν και να κατατεθεί το οικείο παράβολο, όπου απαιτείται.
ΑΡΘΡΟ 9ο: Μονοµερής λύση της σύµβασης
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείµενες διατάξεις, να καταγγείλει
τη σύµβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον:
α) η σύµβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης
σύµβασης δυνάµει του άρθρου 132 του Ν.4412/16,
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύµβασης, τελούσε σε µια από τις καταστάσεις
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε
να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύµβασης, Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι
διατάξεις του άρθρου 133 του Ν.4412/16.
ΑΡΘΡΟ 10ο: Παραλαβή-τρόπος πληρωµής-κρατήσεις
Η παραλαβή των υπό προµήθεια υλικών θα γίνεται τµηµατικά εντός 5 εργάσιµων ηµερών από την
έγγραφη ειδοποίηση της υπηρεσίας, στα σηµεία που θα υποδείξει το Νοσοκοµείο και σύµφωνα τις
διατάξεις του Ν.4412/2016 καθώς και τους τυχόν ειδικούς όρους που θα περιληφθούν στην
σύµβαση. Η παράδοση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός ενός (1) έτους για το σύνολο των υπό
προµήθεια ειδών από την υπογραφή της σύµβασης.
Η πληρωµή της αξίας των υπό προµήθεια ειδών θα γίνει για το 100% της αξίας του εκάστοτε
τιµολογίου, αφού υπογραφούν τα σχετικά Πρωτόκολλα Ποσοτικής Παραλαβής από τις αρµόδιες
Επιτροπές.
Η εξόφληση των τιµολογίων θα γίνεται σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο
Ν.4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Στις συµβάσεις για την πληρωµή του τιµήµατος απαιτούνται κατ' ελάχιστο τα εξής δικαιολογητικά:
α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τµήµατος που αφορά η πληρωµή ή του συνόλου του
συµβατικού αντικείµενου σύµφωνα µε το άρθρο 219. β) Τιµολόγιο του αναδόχου. γ) Εξοφλητική
απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιµολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». δ) Πιστοποιητικά
Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενηµερότητας (άρθρο 200 παρ.5 του Ν.4412/16). Πέραν των
ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή,
µπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείµενη
νοµοθεσία ή στα έγγραφα της σύµβασης. (άρθρο 200 παρ.6 του Ν.4412/16).
Η αµοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται µε την προβλεπόµενη κράτηση φόρου 4% του Ν.2198/94 .Η
αµοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται επίσης µε κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της
αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης. Επί του ποσού της κράτησης 0,06% υπέρ
της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων διενεργείται κράτηση τέλους χαρτοσήµου
3%, πλέον εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α., 2% υπέρ ψυχικής υγείας. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το ∆ηµόσιο και
αποδίδεται από τον Ανάδοχο.
ΑΡΘΡΟ 11Ο :∆ιαδικασία επίλυσης διαφορών
Η παρούσα σύµβαση διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική Νοµοθεσία και κάθε διαφορά που θα
προκύψει µεταξύ του ∆ήµου και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την εφαρµογή η
γενικά τις σχέσεις που δηµιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στο Νοµό
αρµόδια δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα
συµβαλλόµενα µέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που
ενδεχόµενα να αναφύονται µεταξύ τους.
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ΑΡΘΡΟ 12Ο :Λοιπές διατάξεις
Η Υπηρεσία δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση για τυχόν µέτρα που θα ληφθούν από οποιαδήποτε
δηµόσια αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κ.λπ.
Μετά την υπογραφή της σύµβασης ο προµηθευτής δεν έχει δικαίωµα να εκχωρήσει σε οποιοδήποτε
τρίτο τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του ∆ήµου
Κανένας από τους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να
επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ µέρους του ∆ήµου
Για όλα τα είδη δεν απαιτούνται δείγµατα, εκτός εάν κατά την τεχνική αξιολόγηση η επιτροπή
διενέργειας ζητήσει από τις εταιρείες την κατάθεση δείγµατος των προσφεροµένων ειδών, όπου
αυτή κρίνει, για την πιστότερη αξιολόγηση της ποιότητας και καταλληλότητας τους. Η κατάθεση
δείγµατος θα ζητηθεί εγγράφως από την αρµόδια επιτροπή. Στην περίπτωση που η επιτροπή κρίνει,
µε αιτιολογηµένες αποδείξεις, ότι το δείγµα που κατατέθηκε από την εταιρεία δεν πληροί όλους του
τεχνικούς όρους, τότε η επιτροπή θα απορρίπτει το συγκεκριµένο είδος και θα αξιολογεί την
αµέσως καλύτερη τεχνική προσφορά.
ΑΡΘΡΟ 13ο : ∆ηµοσίευση
Η Αναθέτουσα αρχή θα µεριµνήσει για τα ακόλουθα:
τη δηµοσίευση της περίληψη της διακήρυξης στις εφηµερίδες «ΝΕΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ»,
«ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ», «ΓΕΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ»
την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ∆ήµου, τη δηµοσίευση στη ∆ιαύγεια, την καταχώρηση στο
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Κ.Η.Μ.∆.Η.Σ.) και στο Εθνικό Σύστηµα
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ).
Τα έξοδα δηµοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο (παρ. 3, άρθρο 4 του ν. 3548/2007 όπως
προστέθηκε µε το άρθρο 46 του Ν.3801/09).

Η ∆ΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΖΕΡΒΟΥ ΑΝΝΑ
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ΕΙ∆ΙΚΟΙ

ΟΡΟΙ

Η Σύµβαση µε τον προµηθευτή θα ισχύει για δύο (2) έτη από την υπογραφή της .
Το Νοσοκοµείο θα έχει το δικαίωµα υποβολής παραγγελίας από την επόµενη της
ηµεροµηνίας υπογραφής της Σύµβασης και σύµφωνα µε τις ανάγκες του.
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η εκτέλεση της Σύµβασης που θα υπογραφεί(Παραγγελίες, Επιτροπή Παραλαβής,
Πληρωµές κ.λ.π. θα γίνει από το Γ.Ν. Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ». Η πληρωµή του προµηθευτή θα
γίνεται µετά από κάθε τµηµατική, οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή από το Γ.Ν.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε'
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

KΕΦΑΛΑΙΟ

Ι

Προµήθεια υγραερίου
1 Αντικείµενο ∆ιαγωνισµού
Αντικείµενο του ∆ιαγωνισµού, είναι η προµήθεια υγραερίου (Υγροποιηµένο Αέριο
Πετρελαίων), γνωστό διεθνώς και ως LPG (Liquiefied Petroleum Gas) µε απαρέγκλιτη
υποχρέωση τη δωρεάν εγκατάσταση και παραχώρηση χρήσης των απαιτούµενων διατάξεων για
την καύση του.

Ειδικότερα ο Ανάδοχος προµήθειας υγραερίου υποχρεούται για την χωρίς

αντάλλαγµα (δωρεάν) α) εκπόνηση της απαιτούµενης µελέτης και την έκδοση των απαιτούµενων
αδειών από τις αρµόδιες υπηρεσίες (πολεοδοµία, πυροσβεστική υπηρεσία κλπ), β) εφαρµογή της
υποβαλλόµενης µελέτης και τοποθέτηση του εξοπλισµού – διατάξεων-οργάνων της εγκατάστασης,
γ) 24ωρη τεχνική ετοιµότητα-υποστήριξη και δ) τακτική/προληπτική συντήρηση και έκτακτη
επισκευή του συνόλου των διατάξεων οι οποίες ανήκουν στην ιδιοκτησία και ευθύνη του, καθ’
όλη την διάρκεια της σύµβασης. Ο Ανάδοχος θα αντικαταστήσει όλους τους καυστήρες Diesel,
που είναι εγκατεστηµένοι στο κτίριο Ν5 και το ψυχιατρείο, µε µικτούς καυστήρες καύσης
Diesel-LPG (πετρελαίου-υγραερίου).

Α 2 Πρότυπα – Κανονισµοί - Οδηγίες
Η εκτέλεση των όρων της σύµβασης θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης
νοµοθεσίας που διέπει τη κατασκευή, λειτουργία των εγκαταστάσεων υγραερίου σύµφωνα µε τον
Κ.Υ.Α. 31856/2003 (Φ.Ε.Κ. Β΄1257) «Τεχνικός Κανονισµός εγκαταστάσεων υγραερίου στα
κτίρια (πλην βιοµηχανιών- βιοτεχνιών)», τα διεθνή, ευρωπαϊκά, ελληνικά πρότυπα, τους
τεχνικούς κανονισµούς, ΤΟΤΕΕ κλπ. Παράλληλα, θα εφαρµόζεται απαρέγκλιτα η νοµοθεσία που
διέπει τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση της χώρας, των εγκεκριµένων εθνικών και ευρωπαϊκών
προδιαγραφών της εργατικής – ασφαλιστικής νοµοθεσίας και των διατάξεων για την ασφάλεια
και την υγιεινή των εργαζοµένων και την προστασία του περιβάλλοντος.
Ενδεικτικά αναφέρεται η παρακάτω νοµοθεσία (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει),
τεχνικές οδηγίες, πρότυπα και κανονισµοί :
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 Π.∆. 108/2013 (ΦΕΚ 141/Α΄/12-6-2013).
 Π.∆. 115/2012 (ΦΕΚ 200/Α΄/17-10-2012).
 Π.∆. 112/2012 (ΦΕΚ 197/Α΄/17-10-2012.
 Π∆ 114/2012 (ΦΕΚ 199/Α΄/17-10-2012
 Π.∆. 122/2014, (ΦΕΚ 196/Α/23.9.2014)
 Π.∆. 16/1996 (ΦΕΚ 10/Α’/18.1.1996).
 Π.∆. 105/1995 (ΦΕΚ 67/Α΄/ 10.04.1995).
 Π.∆. 16/1996 (ΦΕΚ 10/Α’/18.1.1996).
 Π.∆. 105/1995 (ΦΕΚ 67/Α΄/ 10.04.1995).
 Κ.Υ.Α. 31856/2003 (Φ.Ε.Κ. Β΄1257) «Τεχνικός Κανονισµός εγκαταστάσεων υγραερίου στα
κτίρια (πλην βιοµηχανιών- βιοτεχνιών)»
 ∆Υ8/Β/οικ.49727/26-04-2010 Προδιαγραφές ΗΜ εγκαταστάσεων

του Υπουργείου Υγείας

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
 Υ.Α. Φ.50/οικ. 13286/1152/2010 (ΦΕΚ 1932/Β’/14.12.2010).
 Υ.Α. Φ Α΄50/12081/642/2006 (ΦΕΚ 1222/Β’/5.9.2006).
 Υ.Α. Φ.7.5/1816/88/2004 (ΦΕΚ 470/Β’/5.3.2004).
 την υπ’ αριθµ. 165/2006 απόφαση του Α. Χ. Σ. της 17/4/2006 (ΦΕΚ 1483/ Β/6-10-2006).
 την υπ’ αριθµ. 300/2005 απόφαση του Α. Χ. Σ. της 2.11.2005.
 τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις.
 Οι κανονισµοί και τα Συστήµατα ∆ιαχείρισης ποιότητας-πρότυπα που ισχύουν στην Ελλάδα
αλλά και οι κανονισµοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των τεχνολογικά προηγµένων χωρών
(Αµερικανικοί κ.λ.π), όπου δεν υπάρχουν αντίστοιχοι Ελληνικοί ή είναι ανεπαρκείς, όπως ISO,
ΕΛΟΤ κλπ.
 Οι οδηγίες κατασκευαστών των εγκαταστάσεων, µηχανηµάτων και συσκευών.
 Οι ισχύοντες κανονισµοί, προδιαγραφές, κ.λ.π. του Ελληνικού Κράτους, ΤΕΕ, ∆ΕΗ, ΟΤΕ,
∆ΕΥΑΛ κ.λ.π.
 Οι κανόνες της επιστήµης της τέχνης και της εµπειρίας.
 Οι Ν. 1568/85, Π.∆. 294/88, Π.∆. 17/96, Π.∆. 159/99, Ν. 2874/00, Ν 4144/2013

για την

ασφάλεια και την υγιεινή των εργαζοµένων πως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήµερα.
 Η ισχύουσα εργατική και ασφαλιστική νοµοθεσία (ωράριο εργασίας, ΣΣΕ, ΥΑ

αριθµ.

2063/∆1 632/2011 κλπ).
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Α 3 Ορολογία – ερµηνεία όρων – εννοιολογική προσέγγιση
Στο σηµείο αυτό και για την πληρέστερη κατανόηση του παρόντος, κρίνεται σκόπιµη η
αναφορά ορισµένων εννοιών, όπως αυτές αναφέρονται στο ισχύοντα τεχνικό κανονισµό
υγραερίου:
 Τεχνικός Κανονισµός είναι ο εν ισχύ τεχνικός κανονισµός εγκαταστάσεων υγραερίου που
διέπει την εγκατάσταση υγραερίου η οποία θα εγκατασταθεί και οφείλει ο Ανάδοχός
απαρέγκλιτα να τηρεί σύµφωνα µε την Κ.Υ.Α. 31856/2003 (Φ.Ε.Κ. Β΄1257) «Τεχνικός
Κανονισµός εγκαταστάσεων υγραερίου στα κτίρια (πλην βιοµηχανιών- βιοτεχνιών)».
 Υγραέριο είναι γενικός όρος που χρησιµοποιείται για να περιγραφούν τα υγροποιηµένα αέρια
καύσιµα, τα οποία αποτελούνται κυρίως από υδρογονάνθρακες µε τρία ή τέσσερα άτοµα
άνθρακα (C3 και C4). Αυτοί οι υδρογονάνθρακες υπάρχουν ως αέρια (αέρια φάση) σε συνήθεις
θερµοκρασίες και πιέσεις περιβάλλοντος, αλλά µπορούν να υγροποιούνται (υγρή φάση) σε
συνήθεις θερµοκρασίες υπό µέσες πιέσεις. Τα υγραέρια που χρησιµοποιούνται στην Ελλάδα
είναι:
α) εµπορικό βουτάνιο ή αλλιώς βουτάνιο.
β )εµπορικό προπάνιο ή αλλιώς προπάνιο.
γ) µίγµα βουτανίου-προπανίου ή αλλιώς υγραέριο µίγµα
- Το βουτάνιο περιέχει τουλάχιστον 85% κατά µάζα βουτάνιο και βουτένιο, µε κύριο
συστατικό το βουτάνιο, ικανοποιώντας πάντοτε τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 437 και τις
σχετικές εθνικές ελληνικές προδιαγραφές.
- Το προπάνιο περιέχει τουλάχιστον 85% κατά µάζα προπάνιο και προπένιο, µε κύριο
συστατικό το προπάνιο, ικανοποιώντας πάντοτε τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 437 και τις
σχετικές εθνικές ελληνικές προδιαγραφές.
- Το υγραέριο µίγµα περιλαµβάνει προπάνιο και βουτάνιο σε διάφορες αναλογίες,
ικανοποιώντας πάντοτε τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 437 και τις σχετικές εθνικές
ελληνικές προδιαγραφές. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στην ελληνική αγορά το υγραέριο
µίγµα περιέχει 80 έως 90% κατά µάζα βουτάνιο και το υπόλοιπο προπάνιο.
 Μελετητής είναι το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο κατέχει τα απαιτούµενα κατά νόµο
επαγγελµατικά δικαιώµατα για τη µελέτη και επίβλεψη έργων αυτής της κατηγορίας.
 Επιβλέπων υγραερίου είναι το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο κατέχει τα απαιτούµενα
κατά νόµο επαγγελµατικά δικαιώµατα για την επίβλεψη έργων της εκάστοτε κατηγορίας. Ο
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Επιβλέπων υγραερίου επιβλέπει την κατασκευή της εγκατάστασης και συντάσσει την Τεχνική
Έκθεση Εγκατάστασης. Επιπλέον είναι υπεύθυνος για τη συµµόρφωση της εγκατάστασης µε
τις διατάξεις του Κανονισµού.
 Εγκαταστάτης είναι το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, το οποίο κατέχει την οριζόµενη από το
νόµο άδεια για την ανάληψη της εκτέλεσης ή και συντήρησης έργων αυτής της κατηγορίας. Ο
εγκαταστάτης πρέπει να χρησιµοποιεί κατάλληλα εκπαιδευµένο τεχνικό προσωπικό, το οποίο
κατέχει την απαιτούµενη από το νόµο άδεια για την εργασία την οποία εκτελεί. Μια
εγκατάσταση υγραερίου µπορεί να εκτελείται κατά τµήµατα από περισσότερους του ενός
εγκαταστάτες. Κάθε εγκαταστάτης είναι υπεύθυνος για το τµήµα της εγκατάστασης το οποίο
εκτελέσθηκε από τον ίδιο, και βεβαιώνει τη συµφωνία αυτού του τµήµατος µε τις διατάξεις του
Κανονισµού.
 Υπεύθυνος συντήρησης είναι το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, το οποίο κατέχει την οριζόµενη
από το νόµο άδεια για την ανάληψη της εκτέλεσης ή και συντήρησης έργων αυτής της
κατηγορίας.
 Προληπτική συντήρηση είναι το σύνολο των εργασιών/ενεργειών για τη διατήρηση της
επιβαλλόµενης κατάστασης
 Επισκευή είναι το σύνολο των εργασιών/ενεργειών για την επαναφορά της επιβαλλόµενης
κατάστασης.
 Υλικά υγραερίου νοούνται τα µέρη των εγκαταστάσεων (σωλήνες, εξαρτήµατα, όργανα,
συσκευές, κλπ.) τα οποία είναι εγκεκριµένα σύµφωνα µε τον Κανονισµό για λειτουργία και
χρήση σε εγκαταστάσεις υγραερίου.
 Προµηθευτής υλικών ή Ανάδοχος είναι το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο προµηθεύει
σύµφωνα µε το νόµο υλικά υγραερίου (εξοπλισµό, εξαρτήµατα εγκατάστασης, χύµα υγραέριο
κλπ). Ο προµηθευτής υλικών είναι υπεύθυνος για τη συµφωνία των υλικών υγραερίου τα οποία
προµηθεύει µε τα πιστοποιητικά που τα συνοδεύουν.
 Χώρος εγκατάστασης είναι ο χώρος µέσα στον οποίο έχουν εγκατασταθεί συσκευές αερίου
και ενδεχοµένως συσκευές καύσης για στερεά ή υγρά καύσιµα.
 Λεβητοστάσιο είναι ο ιδιαίτερος χώρος µέσα στον οποίο έχουν εγκατασταθεί µία ή
περισσότερες συσκευές καύσης µε συνολική ονοµαστική θερµική ισχύ µεγαλύτερη από 50 kW
και για τον οποίο τίθενται ιδιαίτερες κτιριοδοµικές απαιτήσεις. Για τη συνολική ονοµαστική
θερµική ισχύ λαµβάνονται υπ' όψη µόνον οι συσκευές καύσης, οι οποίες µπορούν να
λειτουργήσουν συγχρόνως.

27

 Υπόγειος χώρος κτιρίου είναι ο εσωτερικός χώρος, το δάπεδο του οποίου σε όλες τις πλευρές
βρίσκεται σε βάθος µεγαλύτερο από 0,5 m κάτω από τη στάθµη του εδάφους στο εξωτερικό
περιβάλλον. Ο χώρος δεν θεωρείται υπόγειος αν στη µία πλευρά του χώρου, η οποία
αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 10% της συνολικής περιµέτρου, το βάθος είναι µέχρι 0,5 m και
στην πλευρά αυτή υπάρχει πόρτα προς το ύπαιθρο ή άνοιγµα προς το ύπαιθρο ελάχιστης
ενεργού διατοµής 0,2 m µε ελάχιστο πλάτος 0,5 m.
 ∆εξαµενή υγραερίου είναι σταθερό µεταλλικό δοχείο πίεσης, αποθήκευσης υγραερίου,
χωρητικότητας µεγαλύτερης των 150 λίτρων, κυλινδρικού ή σφαιρικού σχήµατος, το οποίο
ικανοποιεί τις απαιτήσεις της Οδηγίας 97/23/ΕΚ για τον εξοπλισµό υπό πίεση. Η πλήρωση των
δεξαµενών γίνεται στο χώρο εγκατάστασής τους. ∆ιακρίνονται σε υπέργειες, υπόγειες,
επιχωµατωµένες και ηµιεπιχωµατωµένες.

Α 4 Προδιαγραφές του υγραερίου
Οι προδιαγραφές του υγραερίου πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες θεσµοθετηµένες
απαιτήσεις για τα υγροποιηµένα αέρια εµπορίου, τα οποία προορίζονται να χρησιµοποιηθούν ως
οικιακά, εµπορικά και βιοµηχανικά καύσιµα σύµφωνα µε την αριθ. 31856 ΚΥΑ (ΦΕΚ
1257/Β/3-9-2003) «Τεχνικός Κανονισµός εγκαταστάσεων υγραερίου στα κτίρια (πλην
βιοµηχανιών-βιοτεχνιών)», την υπ’ αριθµ. 300/2005 απόφαση του Ανωτάτου Χηµικού
Συµβουλίου η οποία ελήφθη κατά τη συνεδρία της 2.11.2005, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την
υπ’ αριθµ. 165/2006 απόφαση του Ανωτάτου Χηµικού Συµβουλίου της 17/4/2006 (ΦΕΚ 1483/
Β/6-10-2006) και την νοµοθεσία όπως αυτή ισχύει κάθε φορά.
Αναφέρεται ότι σύµφωνα µε την προαναφερόµενη απόφαση του Γενικού Χηµείου του
Κράτους για το υγραέριο (LPG) πρέπει να τηρούνται τα προβλεπόµενα πρότυπα ποιότητας
(ισχύει η εκάστοτε νεώτερη χρονολογικά έκδοση) τα οποία έχουν ως εξής:
 EN ISO 4256: 1998 Liquefied petroleum gases – Determination of vapour pressure – LPG
method.
 EN 24260: 1994 Petroleum products and hydrocarbons – Determination of sulfur
content – Wickbold combustion method (ISO 4260: 1987).
 EN ISO 8819: 1995 Liquefied petroleum gases – Detection of hydrogen sulfide – Lead
acetate method .
 ΕΝ ISO 6251: 1998 Liquefied petroleum gases – Corrosiveness to copper – Copper strip
test.
 EN ISO 13758:1996 Liquefied petroleum gases-Assessment of the dryness of
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propane-Valve freeze method.
 EN 27941: 1993 Methods of test for petroleum and its products-Commercial propane and
butane-Analysis by gas chromatography. (ISO 7941: 1988).
 ΕN ISO 4259: 1995 Petroleum products-Determination and application of precision data
in relation to methods of test.
 EN ISO 4257: 2001 Liquefied petroleum gases-Method of sampling.
 ASTM D 6667: 2001 Standard test method for determination of total volatile sulfur in
gaseous hydrocarbons and liquefied petroleum gases by ultraviolet fluorescence.
 ASTM D1837: 2002 Standard test method for volatility of liquefied petroleum (LP) gases.
 ASTM D 2158: 1997 Standard test method for residues in liquefied petroleum (LP) gases.
 ASTM D 5305: 1997 Ethyl Mercaptan in LP-Gas Vapor, Determination of.
∆ιευκρινίζεται ότι προπάνιο του εµπορίου, βουτάνιο του εµπορίου και µίγµατα
προπανίου-βουτανίου του εµπορίου, τα οποία έχουν παρασκευασθεί νοµίµως ή/ και έχουν
διατεθεί στο εµπόριο σε άλλα κράτη µέλη της Ε.Ε. ή χώρες ΕΖΕΣ που είναι συµβαλλόµενα µέρη
στη συµφωνία Ε.Ο.Χ. ή την Τουρκία, µπορούν να διατεθούν στην αγορά στην Ελλάδα, όταν
έχουν παρασκευασθεί σύµφωνα µε πρότυπα, προδιαγραφές ή και διαδικασίες παρασκευής και
δοκιµών, που αποδεδειγµένα εγγυώνται ισοδύναµο επίπεδο ποιότητας και ασφάλειας µε τις
παρούσες προδιαγραφές για τη διασφάλιση της υγείας, του περιβάλλοντος και των καταναλωτών.
Ειδικότερα οι προδιαγραφές του υγραερίου πρέπει να είναι σύµφωνες µε τις ελάχιστες
απαιτήσεις –όρια προτυποποιηµένων µεθόδων δοκιµών (ΦΕΚ 1483/ Β/6-10-2006) όπως
αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

Ιδιότητα

Όρια

Μέθοδος δοκιµής

Προπάνιο
εµπορίου

Βουτάνιο
εµπορίου

Μίγµα Π-Β

1550

505

1550

Τάση ατµών, σχετική (kPa),
στους 400C,
Μέγιστη
-

530

EN ISO 4256 ή
Παρ/µα Α ΦΕΚ
1483/ Β/6-10-2006

Ελάχιστη
Ολικό θείο (mg/kg), µετά την
προσθήκη µερκαπτάνης

200

200

200

EN 24260 ISO
4260 ASTM D
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6667[1]
Υδρόθειο

Αρνητικό

Αρνητικό

Αρνητικό

ΕΝ ISO 8819

∆ιάβρωση χάλκινου ελάσµατος
(1h στους 40 0C)

Κλάση 1

Κλάση 1

Κλάση 1

ΕΝ ISO 6251

Περιεκτικότητα σε νερό

Απουσία
Απουσία
Απουσία
Βλέπε 4.2 ΦΕΚ
ελεύθερου
ελεύθερου
ελεύθερου 1483/ Β/6-10-2006
νερού στους νερού στους νερού στους
0οC
0οC
0οC

1,3 βουταδιένιο (% mol, µέγ.)

0.5

0.5

0.5

C4 και βαρύτερα (% mol, µέγ.)

5

-

-

C5 και βαρύτερα (% mol, µέγ.)

2

2
ή

2
ή

ΕΝ 27941
ISO 7941

Πτητικό υπόλειµµα:
θερµοκρασία εξατµίσεως του
95%, µέγ.

-

2.2 0C

2.2 0C

ASTM D 1837[2]

0.05
Αποδεκτό

0.05
Αποδεκτό

0.05
Αποδεκτό

ASTM D 2158

14

14

14

∆υσάρεστη
και
ευδιάκριτη
στο 20%
LFL

∆υσάρεστη
και
ευδιάκριτη
στο 20%
LFL

∆υσάρεστη
και
ευδιάκριτη
στο 20%
LFL

Βλέπε Παράρτηµα
Β ΦΕΚ 1483/
Β/6-10-2006

Υπολειµµατικές ύλες:

EN 27941
ISO 7941
EN 27941
ISO 7941

1.Υπόλειµµα εξάτµισης
(mL/100mL, µεγ.)
2. Παρατήρηση κηλίδας λαδιού.
Οσµή
1. Προσθήκη
αιθυλοµερκαπτάνης (cm3/m3
υγρής φάσης, ελάχ.)[3] ή
2. Οσµή
Σηµειώσεις:
[1]. Η µέθοδος ASTM D 6667 θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί, µε την προϋπόθεση ότι η περιεκτικότητα του ολικού
θείου είναι µικρότερη από 100 mg/kg.
[2]. Η µέθοδος ASTM D 1837 θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί εναλλακτικά στην περίπτωση του βουτανίου του
εµπορίου και του µίγµατος προπανίου-βουτανίου του εµπορίου.
[3]. Η µέθοδος ASTM D 5305 χρησιµοποιείται για την ανίχνευση της αιθυλοµερκαπτάνης, στην περίπτωση προσθήκης
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της στα υγραέρια.

Α 5 ∆ιαδικασία Προµήθειας
Ο Ανάδοχος υποχρεούται πριν από την πραγµατοποίηση γεµίσµατος των δεξαµενών,
παρουσία των µελών της επιτροπής παραλαβής και καθ’ υπόδειξή τους, να ζυγίζει το προϊόν σε
επιλεγµένη πλάστιγγα η οποία δεν είναι υποχρεωτικό να είναι πάντα η ίδια. Η επιλογή ανήκει
στην δικαιοδοσία του Νοσοκοµείου. Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να γίνεται αυστηρά εργάσιµες
ηµέρες (∆ευτέρα – Παρασκευή) και εντός υπηρεσιακού ωραρίου. Με ευθύνη του ανεξάρτητου
οργάνου (επιτροπή παραλαβής), που θα οριστεί από το Νοσοκοµείο, συντάσσεται και το
αντίστοιχο πρωτόκολλο παραλαβής το οποίο θα συνοδεύει και το τιµολόγιο της προµήθειας
καυσίµου του Αναδόχου για την πληρωµή του.
Η ιεραρχική δοµή του νοσοκοµείου και τα µέλη της επιτροπής παραλαβής διατηρούν
οποτεδήποτε κρίνουν το δικαίωµα αιτήµατος δειγµατοληπτικού ελέγχου της προµηθευµένης
ποσότητας υγραερίου.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τους όρους της ευρωπαϊκής οδηγίας

περί µεταφοράς

επικίνδυνων εµπορευµάτων (ADR -αρχικά τριών λέξεων της Γαλλικής φράσης: Αccord European
relatif au transport international des merchandises dangereuses par route που µεταφράζεται ως:
Ευρωπαϊκή Συµφωνία για την Ασφάλεια στις ∆ιεθνείς Οδικές Μεταφορές Επικίνδυνων
Εµπορευµάτων) όπως αυτή έχει ενσωµατωθεί στο εθνικό µας δίκαιο, µε την αριθ.
Π/20655/2897/2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1495/Β/2015) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς τις
διατάξεις της Οδηγίας 2014/103/ΕΕ της Επιτροπής της 2 Νοεµβρίου 2014 για την τρίτη
προσαρµογή στην επιστηµονική και τεχνική πρόοδο των παραρτηµάτων της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις εσωτερικές µεταφορές
επικίνδυνων εµπορευµάτων και κωδικοποίηση των ΚΥΑ 35043/2524 (ΦΕΚ 1385/Β/2010),
52280/4720 (ΦΕΚ 2640/ Β/2011), 52167/4683 (ΦΕΚ 37/Β/2012) και 40955/4862 (ΦΕΚ
2514/Β/2013)».
Η ADR περιλαµβάνει διατάξεις που µεταξύ άλλων αφορούν την ταξινόµηση των
εµπορευµάτων, τις διαδικασίες αποστολής, τις απαιτήσεις για την κατασκευή και τον έλεγχο των
συσκευασιών, των δεξαµενών κλπ, τις συνθήκες µεταφοράς, φόρτωσης, εκφόρτωσης, διαχείρισης,
τις απαιτήσεις για τα πληρώµατα και το όχηµα οι οποίες αναλύονται σε διευκρινιστικές
εγκυκλίους. Ενδεικτικά αναφέρονται οι α) αριθ. 1773/7-3-16 (Α∆Α: 7Ε9Η465ΦΘΕ-Ω06) του
ΥΠ.ΕΣ.∆.Α: Ρόλοι και αρµοδιότητες των φορέων - σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο - που
εµπλέκονται στην αντιµετώπιση και τη διαχείριση συνεπειών από συµβάντα/ατυχήµατα κατά την
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οδική

και

σιδηροδροµική

µεταφορά

επικίνδυνων

εµπορευµάτων

και

β)

η

αριθ.

Γ5/46718/6967/3-8-15 (Α∆Α: ΩΚ98465ΦΘΘ-Λ6Ε) της Γενικής Γραµµατείας Μεταφορών και
∆ικτύων: Κοινοποίηση ΚΥΑ µε αρ. πρωτ. 20655/2897 (ΦΕΚ 1495/Β’/2015 )- ενσωµάτωση
Οδηγίας 2014/103 (ADR 2015 - RID 2015).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΙΙ
Γενικές Απαιτήσεις Εγκατάστασης Υγραερίου
Β 1 Γενικά
Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την εκπόνηση, υποβολή προς έγκριση και έκδοση των απαραίτητων
αδειών και πιστοποιητικών στις αρµόδιες υπηρεσίες (πολεοδοµία, πυροσβεστική υπηρεσία κλπ)
που προβλέπονται, για την έκδοση και υλοποίηση της µελέτης και λοιπών δικαιολογητικών (ΦΕΥ,
κλπ) όπως συνοπτικά περιγράφονται παρακάτω. Για κάθε τυχόν παράλειψη ή τυπογραφικό λάθος,
ισχύουν οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τον τεχνικό κανονισµό εγκαταστάσεων υγραερίου
σύµφωνα µε την Κ.Υ.Α. 31856/2003 (Φ.Ε.Κ. Β΄1257) «Τεχνικός Κανονισµός εγκαταστάσεων
υγραερίου στα κτίρια (πλην βιοµηχανιών-βιοτεχνιών)», των ισχυουσών πυροσβεστικών
διατάξεων και λοιπών εν ισχύ διατάξεων που αφορούν την εγκατάσταση και λειτουργία των
εγκαταστάσεων που θα υλοποιηθούν.
Β 1.1

Σχεδιασµός εγκατάστασης
Οι εγκαταστάσεις υγραερίου και τα µέρη τους θα πρέπει να σχεδιαστούν και να

τοποθετούν στα κτίρια µε τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ότι (συνοπτικά):
α) ικανοποιούν τις βασικές απαιτήσεις όπως αυτές αναφέρονται αντίστοιχα στο Π∆ 334/1994
(Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς την Οδηγία 89/106/ΕΟΚ) ή την ΚΥΑ 15233/91
(Συµµόρφωση της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς την Οδηγία 90/396/ΕΟΚ, ΦΕΚ) ή την ΚΥΑ
16289/330/99 (Συµµόρφωση της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς την Οδηγία 97/23/ΕΚ) ή την
oδηγία 99/36/ΕΚ σχετικά µε το µεταφερόµενο εξοπλισµό υπό πίεση, όπου αυτές προβλέπονται
και στο βαθµό που σχετίζονται µε τις εγκαταστάσεις αυτές για µια οικονοµικά αποδεκτή διάρκεια
ζωής
β) αντέχουν στις περιβαλλοντικές συνθήκες των κτιρίων σε τέτοιο βαθµό ώστε να διατηρούν την
ικανότητα ασφαλούς λειτουργίας και χρήσης για µια οικονοµικά αποδεκτή διάρκεια ζωής υπό
κανονικές συνθήκες συντήρησης και µε την προϋπόθεση προβλεπτών ενεργειών επί των κτιρίων.
Οι σωλήνες, οι αγωγοί, τα φρεάτια, τα υλικά των συνδέσεων, τα διάφορα εξαρτήµατα,
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χειριστήρια, διακόπτες και οι συσκευές που θα χρησιµοποιηθούν στις εγκαταστάσεις υγραερίου
πρέπει κυρίως µεταξύ των άλλων:
α) να είναι κατάλληλα για χρήση υγραερίου
β) να έχουν επάρκεια µηχανικής αντοχής και ευστάθειας
γ) να διαθέτουν επαρκή πυραντίσταση και καθορισµένες επιδόσεις στις αντιδράσεις τους στη
φωτιά, έτσι ώστε να περιορίζεται ο κίνδυνος δηµιουργίας και εξάπλωσης φωτιάς και καπνού στο
εσωτερικό των έργων
δ) να ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο δηµιουργίας επικίνδυνης και εκρήξιµης ατµόσφαιρας εντός και
εκτός των έργων κατά τη λειτουργία και τη χρήση τους.
Οι εγκαταστάσεις υγραερίου στο σύνολο και τα µέρη τους πρέπει να είναι κατάλληλες για
την χρήση για την οποία προορίζονται, δηλαδή πρέπει να έχουν τέτοια τεχνικά χαρακτηριστικά
ώστε το έργο στο οποίο θα ενσωµατωθούν, συναρµολογηθούν ή εγκατασταθούν να µπορεί, εφ’
όσον έχει ορθώς σχεδιασθεί και κατασκευασθεί, να ικανοποιήσει τις βασικές απαιτήσεις των
ανωτέρω.
Β 1.2 Κρίσιµα ελεγχόµενα τεχνικά χαρακτηριστικά
Ως κρίσιµα ελεγχόµενα τεχνικά χαρακτηριστικά των στοιχείων των εγκαταστάσεων
υγραερίου θεωρούνται µεταξύ των άλλων τα ακόλουθα υπό συνθήκες τελικής χρήσης τους:
α) αντοχή σε εσωτερική ή εξωτερική πίεση, αντοχή σε διαµήκη κάµψη, αντοχή σε θλίψη, αντοχή
σε πρόσκρουση, θερµική αντίσταση, αντοχή σε διάβρωση, ανθεκτικότητα έναντι διαφόρων
ουσιών του εδάφους ή του περιβάλλοντος,
β) πυραντίσταση, αναφλεξιµότητα, ρυθµός έκλυσης θερµότητας, ταχύτητα εξάπλωσης της φλόγας,
ρυθµός παραγωγής καπνού, τοξικών αερίων, φλεγοµένων σωµατιδίων,
γ) στεγανότητα, πίεση, θερµοκρασία, αντίσταση στις εξωτερικές επιδράσεις, ευαισθησία,
αξιοπιστία, ορατότητα, επισκεψιµότητα.
B 1.3 Συµµόρφωση υλικών εγκατάστασης-Πρότυπα-Εργασίες-Συντήρηση
Η συµµόρφωση των υλικών της εγκατάστασης πρέπει να αποδεικνύεται µε ορισµένους
τρόπους, όπως:
α) µε την κατάλληλη χρήση των υλικών και των στοιχείων τους, τα οποία φέρουν τη σήµανση CE
σύµφωνα µε τις αντίστοιχες Οδηγίες 89/106/ΕΟΚ, 90/396/ΕΟΚ, 97/23/ΕΚ ή 99/36/ΕΚ
β) µε τη συµµόρφωσή τους µε τις κατάλληλες τεχνικές προδιαγραφές των ιδίων αναφεροµένων
Οδηγιών ή µε άλλες κατάλληλες εθνικές τεχνικές προδιαγραφές οποιουδήποτε άλλου κράτους
µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες πιστοποιούνται από αρµόδιο φορέα ότι είναι στη
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χρήση τους ισοδύναµες µε τις προηγούµενες
γ) µε την προσκόµιση πιστοποιητικών συµµόρφωσής τους προς τις διατάξεις τεχνικού
κανονισµού υγραερίου, τα οποία εκδίδονται από εθνικό φορέα εξουσιοδοτηµένο να χορηγεί
τέτοια πιστοποιητικά ή από άλλο αναγνωρισµένο αντίστοιχο φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
δ) µε οποιοδήποτε άλλο δόκιµο και αποδεκτό επιστηµονικό και πειραµατικό τρόπο που
χρησιµοποιείται από τους υπεύθυνους µελέτης και κατασκευής των εγκαταστάσεων αυτών, εφ’
όσον αποδεικνύεται ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του τεχνικού κανονισµού.
Αντί των αναφεροµένων προτύπων µπορούν να χρησιµοποιηθούν ισοδύναµα ευρωπαϊκά
πρότυπα ή ισοδύναµα εθνικά πρότυπα των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως
εκάστοτε ισχύουν.
Οι εργασίες κατασκευής, µετατροπής και συντήρησης των εγκαταστάσεων υγραερίου
επιτρέπεται να εκτελούνται µόνον από φυσικά πρόσωπα ή Εταιρίες Εγκαταστάσεων ή Εταιρίες
Συντηρήσεων, οι οποίες κατέχουν αντίστοιχη επαγγελµατική άδεια.
Β 2 Μελέτη εγκατάστασης υγραερίου
Σε περίπτωση νέας εγκατάστασης ή µεταβολών (τροποποιήσεων - επεκτάσεων) σε
υπάρχουσα εγκατάσταση, ο Ανάδοχος θα υποβάλει προς έγκριση σχετική µελέτη στην
Πολεοδοµία. Η µελέτη θα εκπονηθεί από µηχανικό ο οποίος κατέχει τα απαιτούµενα κατά το
νόµο επαγγελµατικά δικαιώµατα.
Η µελέτη θα περιλαµβάνει
1. Τεχνική περιγραφή η οποία θα αναφέρει:
α) τους κανονισµούς ή τεχνικές οδηγίες που λήφθηκαν υπ' όψη κατά τη σύνταξη της µελέτης,
β) τα υλικά τα οποία θα χρησιµοποιηθούν µε τις αντίστοιχες προδιαγραφές τους,
γ) τους τρόπους σύνδεσης, εγκατάστασης, δοκιµής κλπ των σωληνώσεων,
δ) τους τρόπους προσαγωγής και απαγωγής αέρα και απαγωγής καυσαερίων.
2. Τεύχος υπολογισµών:
Πλήρες τεύχος υπολογισµών το οποίο θα περιλαµβάνει βασικά τη διαστασιολόγηση του δικτύου
σωληνώσεων (υπολογισµοί-πτώσης πίεσης), των συστηµάτων προσαγωγής και απαγωγής αέρα,
των συστηµάτων απαγωγής καυσαερίων, των ρυθµιστών πίεσης και των ασφαλιστικών.
3. Σχέδια κατασκευής
α) Σχέδια κατόψεων στην κλίµακα των αρχιτεκτονικών σχεδίων στα οποία θα φαίνεται ανά
ιδιοκτησία η όδευση των σωληνώσεων, η διατοµή και το είδος του υλικού των σωληνώσεων, η
θέση των αποφρακτικών διατάξεων, η θέση των µετρητών (αν προβλέπονται), οι θέσεις των
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ρυθµιστών πίεσης και των ασφαλιστικών, οι θέσεις, το είδος και η ισχύς των συσκευών υγραερίου,
καθώς και οι θέσεις και οι διαστάσεις των συστηµάτων προσαγωγής και απαγωγής αέρα και των
συστηµάτων απαγωγής καυσαερίων.
β) αξονοµετρικό σχέδιο της εγκατάστασης, στο οποίο θα φαίνονται τα µήκη, οι διατοµές και το
υλικό των σωλήνων, οι αποφρακτικές και λοιπές λειτουργικές διατάξεις, οι ρυθµιστές πίεσης και
οι συσκευές υγραερίου µε την ισχύ τους.
4. Τοπογραφικό διάγραµµα µε τη θέση και τις σχετικές αποστάσεις των δεξαµενών.
Τα προληπτικά και κατασταλτικά µέτρα πυροπροστασίας τα οποία προβλέπονται από τον τεχνικό
κανονισµό εντάσσονται στη µελέτη πυροπροστασίας και υποβάλλονται στην Πυροσβεστική
Υπηρεσία για την έγκριση της µελέτης πυροπροστασίας, όπου αυτή απαιτείται.
Β 3 Ανάθεση επίβλεψης και εκτέλεση του έργου
Πριν από την έναρξη των εργασιών στην εγκατάσταση υγραερίου ο Ανάδοχος θα αναθέσει
στον Επιβλέποντα Υγραερίου την επίβλεψη του έργου. Μετά την αποπεράτωση όλων των
εργασιών στην εγκατάσταση υγραερίου ο Επιβλέπων Υγραερίου υποβάλλει στην Πολεοδοµία
Υπεύθυνη ∆ήλωση ορθής εκτέλεσης της µελέτης προς θεώρηση.
Β 4 Τεχνική Έκθεση Εγκατάστασης
Μετά την αποπεράτωση όλων των εργασιών στην εγκατάσταση υγραερίου και των
προβλεποµένων δοκιµών και ελέγχων ο Επιβλέπων Υγραερίου πρέπει να συντάξει και να
παραδώσει στο Νοσοκοµείο την Τεχνική Έκθεση Εγκατάστασης, η οποία θα συνοδεύεται από:
1. Αντίγραφο της µελέτης
2. Πιστοποιητικά τήρησης των απαιτήσεων του Κανονισµού όσον αφορά τις εργασίες
και τα χρησιµοποιηθέντα υλικά υγραερίου, καθώς επίσης και πλήρη στοιχεία του τεχνικού
προσωπικού που εκτέλεσε τις εργασίες στην εγκατάσταση.
3. Πιστοποιητικά των εκτελεσθεισών δοκιµών και των ελέγχων, όπου θα αναφέρονται και τα
αποτελέσµατα αυτών. Στις δοκιµές περιλαµβάνονται και οι δοκιµές αντοχής και στεγανότητας.
4. Πιστοποιητικά για τη ρύθµιση των διαφόρων εξαρτηµάτων και συσκευών (ρυθµιστές πίεσης,
καυστήρες κλπ.)
5. Πρόγραµµα Λειτουργίας και Συντήρησης για όλη την εγκατάσταση υγραερίου.
6. Φύλλα ελέγχου για τους λέβητες ή λοιπές συσκευές κατανάλωσης υγραερίου (θερµοκρασία και
σύσταση καυσαερίων στην έξοδο από το λέβητα, βαθµός απόδοσης
κλπ) σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.
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Β 5 Μελέτη Πυροπροστασίας και Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας
Υποβάλλεται στην Πυροσβεστική Υπηρεσία αντίστοιχη µελέτη πυροπροστασίας, όπου
αυτή απαιτείται. Μετά την έγκριση της µελέτης από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και την
εφαρµογή της και αφού υποβληθεί στην Πυροσβεστική Υπηρεσία θεωρηµένο αντίγραφο της
Υπεύθυνης ∆ήλωσης ορθής εκτέλεσης της µελέτης της εγκατάστασης υγραερίου, η
Πυροσβεστική Υπηρεσία διενεργεί έλεγχο της εγκατάστασης και αφού διαπιστώσει την τήρηση
των όρων της εγκεκριµένης µελέτης πυροπροστασίας, χορηγεί Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας.
Β 6 Φάκελος της εγκατάστασης υγραερίου
To Νοσοκοµείο υποχρεούται ως καταναλωτής, να τηρεί φάκελο εγκατάστασης υγραερίου.
Η Τεχνική Έκθεση Εγκατάστασης περιλαµβάνεται στο φάκελο εγκατάστασης υγραερίου του
καταναλωτή, ο οποίος ενηµερώνεται µε όλες τις µεταγενέστερες µεταβολές (τροποποιήσεις ή
επεκτάσεις) και τα πιστοποιητικά ελέγχου και συντήρησης του δικτύου και των συσκευών.
Συνεπώς ο ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει στο Νοσοκοµείο πλήρες ΦΕΥ, ο οποίος θα πρέπει να
συµπεριλαµβάνει:
1) Τεχνική Έκθεση Υγραερίου
2) Τοπογραφικό διάγραµµα, στο οποίο θα διακρίνονται τα παρακάτω στοιχεία:
α. Το περίγραµµα της ιδιοκτησίας.
β. Θέση στάθµευσης βυτιοφόρου οχήµατος.
3) Πιστοποιητικά υδραυλικής δοκιµής κάθε δεξαµενής από αναγνωρισµένο φορέα ελέγχου
σύµφωνα µε την ΥΑ14165/Φ17.4/373 (ΦΕΚ 673/Β/1993).
4) Πιστοποιητικά ρυθµιστών πίεσης, ασφαλιστικών διατάξεων κλπ.
5) Το δελτίο του ανά πενταετία επανέλεγχου της κάθε δεξαµενής και των ασφαλιστικών της
βαλβίδων.
6) Το πιστοποιητικό του ανά δεκαετία επανέλεγχου της κάθε δεξαµενής.
7) Θεωρηµένο αντίγραφο της Υπεύθυνης ∆ήλωσης ορθής εκτέλεσης της µελέτης.
8) Εγκεκριµένη µελέτη και πιστοποιητικό πυροπροστασίας.
9) Πιστοποιητικά επανελέγχου ανά πενταετία στεγανότητας σωληνώσεων υγραερίου.
10) Πιστοποιητικά των ελέγχων για κάθε εξαεριωτή υγραερίου ανά πενταετία και δεκαετία.
Β 7 Εγκαταστάτης – Υλικά - Επιβλέποντας Υγραερίου
Οι εργασίες στην εγκατάσταση, συµπεριλαµβανοµένων και των ρυθµίσεων, πρέπει να
εκτελούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Τεχνικού Κανονισµού και την µελέτη.
Τα Υλικά υγραερίου που ενσωµατώνονται στην εγκατάσταση πρέπει µε ευθύνη του
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Προµηθευτή τους, του Εγκαταστάτη και του Επιβλέποντος Υγραερίου να είναι σύµφωνα µε τον
Τεχνικό Κανονισµό και να συνοδεύονται από τα προβλεπόµενα πιστοποιητικά.
Ο Εγκαταστάτης πριν την τοποθέτηση των Υλικών υγραερίου στην εγκατάσταση θα
πρέπει να ελέγξει την καταλληλότητά τους σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη και τον
Κανονισµό.
Όλες οι εργασίες στην εγκατάσταση, συµπεριλαµβανοµένων και των ρυθµίσεων, πρέπει
να εκτελούνται από τεχνικό προσωπικό που κατέχει την απαιτούµενη άδεια για την εργασία που
εκτελεί σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
Μετά την αποπεράτωση των εργασιών στην εγκατάσταση και πριν τεθεί αυτή σε
λειτουργία, ο Εγκαταστάτης, υπό την επίβλεψη του Επιβλέποντος Υγραερίου, πρέπει να εκτελέσει
τις προβλεπόµενες δοκιµές και τους ελέγχους σύµφωνα µε τις διατάξεις του τεχνικού κανονισµού
(για το τµήµα της εγκατάστασης που έχει αυτός εκτελέσει).
Η ρύθµιση των διαφόρων εξαρτηµάτων και συσκευών πρέπει να είναι σύµφωνη µε την
εγκεκριµένη µελέτη, τον Κανονισµό και να εκτελείται σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή
τους.
Β 8 Εγκαταστάσεις αποθήκευσης υγραερίου σε δεξαµενές
Ο Ανάδοχος θα εγκαταστήσει δεξαµενή-ές συνολικής χωρητικότητας τουλάχιστον 100m³.
Β 8.1

Κατασκευή και εξοπλισµός των δεξαµενών υγραερίου
Οι δεξαµενές υγραερίου πρέπει ικανοποιούν τις απαιτήσεις της Οδηγίας 97/23/ΕΕ.

Εναρµονισµένα µε την Οδηγία 97/23/ΕΕ είναι τα πρότυπα της σειράς ΕΝ 13445 και το πρότυπο
12542.
Στην έννοια της κατασκευής περιλαµβάνονται:
— η επιλογή των υλικών,
— η κατασκευαστική διαµόρφωση,
— οι υπολογισµοί αντοχής,
— οι µέθοδοι και το προσωπικό εκτέλεσης της κατασκευής,
— οι µέθοδοι και το προσωπικό εκτέλεσης δοκιµών.
Οι δεξαµενές υγραερίου πρέπει να κατασκευάζονται για τις ακόλουθες συνθήκες
λειτουργίας:
— µέγιστη θερµοκρασία λειτουργίας: 50°C
— ελάχιστη θερµοκρασία λειτουργίας: -20°C
— µέγιστη πίεση λειτουργίας: 17,5 bar
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— συντελεστής ασφαλείας: όπως ορίζεται από την Οδηγία 97/23/ΕΚ
— κάλυψη υπόγειων δεξαµενών: ≥0,3 m
Οι δεξαµενές χωρητικότητας άνω των 9 m³ πρέπει να διαθέτουν χειροθυρίδες ή
ανθρωποθυρίδες. Η ανθρωποθυρίδα των υπόγειων δεξαµενών µπορεί να είναι υπό µορφή
εκτεταµένου λαιµού και τα εξαρτήµατα και οι συνδέσεις µπορεί να βρίσκονται επί του
καλύµµατος της ανθρωποθυρίδας.
Οι υπέργειες δεξαµενές και τα στηρίγµατά τους πρέπει να προστατεύονται
αποτελεσµατικά έναντι διάβρωσης µε βαφή ή άλλα µέσα. Πρέπει να είναι βαµµένες µε βαφή
λευκού χρώµατος για προστασία έναντι θέρµανσης από την ηλιακή ακτινοβολία. Αντί της βαφής
µε λευκό χρώµα µπορεί να εφαρµοσθεί κάθε άλλη, αποδεδειγµένα κατάλληλη, µέθοδος
προστασίας έναντι της ηλιακής ακτινοβολίας.
Οι υπόγειες και επιχωµατωµένες δεξαµενές πρέπει να έχουν κατάλληλη αντιδιαβρωτική
προστασία. Για κάθε δεξαµενή θα πρέπει να εκδίδεται Πιστοποιητικό Κατασκευής στο οποίο θα
περιλαµβάνονται:
— ο κατασκευαστής,
— το έτος κατασκευής,
— ο αριθµός σειράς,
— τα υλικά κατασκευής,
— ο Κανονισµός ή το Πρότυπο περί ∆οχείων υπό Πίεση της κατασκευής του,
— οι δοκιµές του,
— η χωρητικότητα του.
— η συµµόρφωση µε την Οδηγία 97/23/ΕΚ για όσες κατασκευάσθηκαν µετά την
ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της Οδηγίας.
Β 8.2 Εξοπλισµός ∆εξαµενής
Κάθε δεξαµενή πρέπει να είναι εφοδιασµένη τουλάχιστον µε:
— µία ασφαλιστική βαλβίδα ανακούφισης της πίεσης,
— µία βαλβίδα πλήρωσης,
— ένα όργανο ένδειξης ποσότητας περιεχοµένου (ή στάθµης),
— µία βαλβίδα λήψης αέριας φάσης,
— ένα όργανο ένδειξης πίεσης (µανόµετρο ασφαλείας),
— ένα δείκτη µέγιστης στάθµης και
— βαλβίδα εκκένωσης υγρού (αποστράγγιση, αφαίρεση των ακαθαρσιών του υγρού)
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Όλα τα εξαρτήµατα πρέπει να είναι κατάλληλα για υγραέριο για πίεση τουλάχιστον 17,5 bar.
Β 8.3 Φάκελος δεξαµενής-εξοπλισµός
Για κάθε δεξαµενή πρέπει να υπάρχει φάκελος ο οποίος θα περιέχει το Πιστοποιητικό
Κατασκευής, τις επαναληπτικές δοκιµές και κάθε πιθανή εξαιρετική δοκιµή ή επέµβαση στη
δεξαµενή. Ο ανωτέρω φάκελος θα προσκοµισθεί στο Νοσοκοµείο.
Κάθε δεξαµενή πρέπει να είναι εφοδιασµένη τουλάχιστον µε:
— µία ασφαλιστική βαλβίδα ανακούφισης της πίεσης,
— µία βαλβίδα πλήρωσης,
— ένα όργανο ένδειξης ποσότητας περιεχοµένου (ή στάθµης),
— µία βαλβίδα λήψης αέριας φάσης,
— ένα όργανο ένδειξης πίεσης (µανόµετρο ασφαλείας),
— ένα δείκτη µέγιστης στάθµης και
— βαλβίδα εκκένωσης υγρού (αποστράγγιση, αφαίρεση των ακαθαρσιών του υγρού)
Όλα τα εξαρτήµατα πρέπει να είναι κατάλληλα για υγραέριο για πίεση τουλάχιστον 17,5 bar.
Β 8.4 Εγκατάσταση των δεξαµενών υγραερίου
Β 8.4.1 Είδη εγκατάστασης
Οι δεξαµενές αποθήκευσης

υγραερίου

διακρίνονται

σε

υπέργειες,

υπόγειες,

επιχωµατωµένες ή ηµιεπιχωµατωµένες ανάλογα µε τον τρόπο τοποθέτησής τους ως προς το
έδαφος. Απαγορεύεται να εγκαθίστανται εντός κτιρίων, σε υπόγεια, σε ταράτσες ή εξώστες
κτιρίων. Οι υπόγειες δεξαµενές πρέπει να καλύπτονται µε χώµα τουλάχιστον κατά 30 cm. Σε κάθε
περίπτωση πρέπει να εξασφαλίζεται ο ελεύθερος αερισµός των δεξαµενών.
Β 8.4.2 Σήµανση δεξαµενών
Κάθε δεξαµενή πρέπει να φέρει ευδιάκριτη και µόνιµη σήµανση (πινακίδα) η οποία θα
περιλαµβάνει τουλάχιστον
— το όνοµα του κατασκευαστή και τον αύξοντα αριθµό κατασκευής,
— την χωρητικότητα της (ολική) σε λίτρα ή κυβικά µέτρα,
— τη µέγιστη πίεση λειτουργίας,
— την πίεση υδραυλικής δοκιµασίας,
— τη σήµανση CE.
— το έτος κατασκευής.
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Επιπλέον της πινακίδας της δεξαµενής, κοντά σε κάθε δεξαµενή υγραερίου ή επάνω σε
αυτή θα πρέπει να υπάρχουν και τα παρακάτω:
α. Πινακίδα ενηµερωτική του προϊόντος που αποθηκεύεται στην δεξαµενή, η οποία θα αναγράφει
την λέξη “ΥΓΡΑΕΡΙΟ” και την συντοµογραφία “LPG”.
β. Σήµα απαγόρευσης του καπνίσµατος και της χρήσης φλόγας όπως παρακάτω:

γ. Πινακίδα στην οποία θα αναγράφονται τα τηλέφωνα ανάγκης του συντηρητή της δεξαµενής,
του ιδιοκτήτη της δεξαµενής και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Β 8.5 Αποστάσεις ασφαλείας-περιορισµοί-προστατευτικά µέτρα
Θα πρέπει να τηρηθούν: όλες οι αποστάσεις ασφαλείας, τα γενικά προστατευτικά µέτρα,
οι τυχόν περιορισµοί των εγκαταστάσεων, οι απαιτήσεις και προϋποθέσεις για τους τόπους και
χώρους των εγκαταστάσεων που αναφέρονται στον τεχνικό κανονισµό.
Β 8.6 Προστασία έναντι επεµβάσεων αναρµόδιων
Προς αποφυγή παραβιάσεων ή εισόδου αναρµόδιων προσώπων, η περιοχή που θα
περιλαµβάνει δεξαµενές και αντλητικό εξοπλισµό θα περιφραχτεί µε βιοµηχανικού τύπου
συρµατόπλεγµα ή άλλο αντίστοιχο υλικό, ύψους τουλάχιστον 2 m, σε απόσταση τουλάχιστον 1,5
m από την εγκατάσταση (δεξαµενές - αντλίες).
Για εγκαταστάσεις µε δεξαµενές χωρητικότητας εκάστης άνω των 9 m³ ή συνολικής
χωρητικότητας άνω των 27 m³ οι περιφράξεις πρέπει να έχουν τουλάχιστον δύο εξόδους µη
παρακείµενες. Οι πόρτες πρέπει να ανοίγουν προς τα έξω, να µην ασφαλίζονται αυτόµατα και να
εξασφαλίζουν εύκολη έξοδο σε περίπτωση κινδύνου.
Β 9 Εξαεριωτές
Οι εξαεριωτές µπορούν να θερµαίνονται µε ατµό χαµηλής πίεσης, µε θερµό νερό, µε
ηλεκτρισµό ή µε απ’ ευθείας καύση υγραερίου. Πρέπει να είναι επαρκούς δυναµικότητας για τη
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µέγιστη παροχή την οποία απαιτεί η εγκατάσταση. Πρέπει να λαµβάνονται προφυλάξεις έναντι
της συγκέντρωσης συµπυκνώµατος στον αγωγό εξόδου της αέριας φάσης του υγραερίου. Γι αυτό
το λόγο µπορεί να απαιτείται η µόνωση ή και η κατά µήκος θέρµανση του αγωγού της αέριας
φάσης του υγραερίου µε πρόβλεψη θυλάκων συµπυκνωµάτων ικανών να δεχθούν την ποσότητα η
οποία είναι ενδεχόµενο να συµπυκνωθεί κατά την παύση λειτουργίας της εγκατάστασης.
Σε περίπτωση εγκατάστασης εξαεριωτών θερµαινόµενων µε ζεστό νερό, πρέπει κατά το
χειµώνα να προστίθεται αντιπηκτικό στο νερό για να αποφευχθεί το πάγωµα. Τα συστήµατα
εξαεριωτών πρέπει να εφοδιάζονται µε διατάξεις ασφαλούς
αποµάκρυνσης βαρέων προϊόντων, τα οποία ενδεχοµένως συγκεντρώνονται στην πλευρά του
υγραερίου στο σύστηµα.
Οι εξαεριωτές υγραερίου πρέπει να εγκαθίστανται σε κατάλληλη βάση επί του εδάφους σε
ελεύθερο χώρο, στην ίδια ή λίγο υψηλότερη (µέχρι 1,20 m) στάθµη από το περιβάλλον έδαφος,
κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να ικανοποιούνται οι αποστάσεις ασφαλείας από δεξαµενές υγραερίου ή
άλλα στοιχεία της εγκατάστασης.
Οι εξαεριωτές απαγορεύεται να εγκαθίστανται σε ταράτσες κτιρίων ή εξώστες. Μεταξύ
εξαεριωτών υγραερίου θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλη απόσταση ώστε να είναι δυνατός ο
εύκολος χειρισµός όλων των οργάνων των εξαεριωτών αλλά και η συντήρηση τους. Η απόσταση
αυτή δεν πρέπει να είναι µικρότερη από 0,3 m και δεν επιτρέπεται να µειωθεί µε την παρεµβολή
διαχωριστικού τοίχου.
Εξαεριωτές δεν πρέπει να εγκαθίστανται µέσα σε κτίριο εκτός εάν το κτίριο
χρησιµοποιείται αποκλειστικά για διανοµή υγραερίου. Τέτοια κτίρια πρέπει να ικανοποιούν τους
παρακάτω όρους:
α. Να κατασκευάζονται από άκαυστα υλικά δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον 2 ωρών
(Π.∆.71/88 (ΦΕΚ 32/Α/17.2.88).
β. Το δάπεδο να είναι οριζόντιο, συµπαγές, επίπεδο, στην ίδια ή λίγο υψηλότερη (µέχρι 1,20 m)
στάθµη από το περιβάλλον έδαφος.
γ. Να µην επικοινωνούν µε το εσωτερικό άλλου κτιρίου.
δ. Να µην έχουν άλλο χώρο υποκείµενο ή υπερκείµενο οποιοσδήποτε χρήσης (είτε επικοινωνούν
απ' ευθείας µε αυτόν είτε όχι).
ε. Να διαθέτουν µόνιµα ανοίγµατα αερισµού πλησίον της στάθµης του δαπέδου και της οροφής,
κατά προτίµηση σε δύο απέναντι τοίχους και συνολικής επιφάνειας ίσης τουλάχιστον µε το 5%
της επιφάνειας των παράπλευρων τοίχων και της στέγης.
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στ. Να διαθέτουν µια τουλάχιστον πόρτα που να ανοίγει προς τα έξω η οποία θα παρέχει ανά
πάσα στιγµή εύκολη διαφυγή από µέσα.
ζ. Οι ασφαλιστικές βαλβίδες ανακούφισης της πίεσης του εξαεριωτή θα διαθέτουν σωλήνες
εκτόνωσης τα στόµια των οποίων θα βρίσκονται στο εξωτερικό περιβάλλον και σε επίπεδο
υψηλότερο από το στέγαστρο του οικίσκου.
Πρέπει να λαµβάνεται ιδιαίτερη µέριµνα κατά τον υπολογισµό και την διάταξη των
εξαεριωτών απ’ ευθείας (άµεσης) καύσης για να ελαχιστοποιηθούν τα επακόλουθα από
οποιαδήποτε λειτουργική ανωµαλία ή αστοχία.
Προς αποφυγή παραβιάσεων ή εισόδου αναρµόδιων προσώπων, η περιοχή που
περιλαµβάνει εξαεριωτές πρέπει να περιφράσσεται µε βιοµηχανικού τύπου περίφραξη ύψους
τουλάχιστον 2 m σε απόσταση τουλάχιστον 0,5 m από αυτούς, εκτός εάν η περίφραξη (ή µέρος
αυτής) συµπίπτει µε το όριο ιδιοκτησίας της εγκατάστασης, οπότε πρέπει να τηρούνται οι
αποστάσεις όπως διαµορφώνονται και ισχύουν στον τεχνικό κανονισµό.
Η περίφραξη θα πρέπει να περιλαµβάνει µία τουλάχιστον έξοδο η οποία θα ανοίγει προς
τα έξω, δεν ασφαλίζεται αυτόµατα και εξασφαλίζει εύκολη έξοδο σε περίπτωση κινδύνου.
Πρέπει να τοποθετούνται σφαιρικοί κρουνοί διακοπής της υγρής ή και της αέριας φάσης
του υγραερίου ανάµεσα στις δεξαµενές αποθήκευσης και τον εξαεριωτή.
Οι εξαεριωτές πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της Οδηγίας 97/23/ΕΕ και θα πρέπει
να φέρει σήµανση η οποία θα περιλαµβάνει τουλάχιστον:
— το όνοµα του κατασκευαστή και τον αύξοντα αριθµό κατασκευής,
— την µεγίστη πίεση και θερµοκρασία λειτουργίας,
— την δυναµικότητα εξαερίωσης σε kg/h,
— το έτος κατασκευής
Οι εξαεριωτές πρέπει να είναι κατάλληλοι για το είδος και την πίεση του υγραερίου, να
ικανοποιούν τις απαιτήσεις της Υπ. Απόφασης 14165/Φ17.4/373 (ΦΕΚ 673/Β/2-9-93), και να
φέρουν το Σήµα Ελέγχου αναγνωρισµένου Οργανισµού Πιστοποίησης κράτους-µέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης κα τη σήµανση CE.
Β 10 Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις
Β 10.1 Γείωση εγκατάστασης υγραερίου
Απαιτείται γείωση των δεξαµενών υγραερίου και των εξαεριωτών. Το σύστηµα γείωσης θα
πρέπει να διαθέτει ένα τουλάχιστον ηλεκτρόδιο γείωσης για κάθε δεξαµενή συνδεδεµένο µε αυτή
σε ένα τουλάχιστον σηµείο µε τους κατάλληλους 2 χάλκινους αγωγούς ελάχιστης διατοµής 16
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mm µέσω κατάλληλων σφιγκτήρων. Σε καµία περίπτωση δεν θα πρέπει να χρησιµοποιείται το
σύστηµα γείωσης των δεξαµενών και εξαεριωτών υγραερίου για την γείωση άλλων
εγκαταστάσεων ή αλεξικεραύνων.
Β 10.2 Ηλεκτρικός διαχωρισµός
Αν οι υπόγειες δεξαµενές υγραερίου διαθέτουν καθοδική προστασία έναντι διάβρωσης,
τότε τα ηλεκτροκίνητα στοιχεία του εξοπλισµού (π.χ. τηλεχειριζόµενες βάνες) πρέπει να έχουν
ηλεκτρικό διαχωρισµό από την εγκατάσταση γείωσης και από το διακόπτη ασφαλείας.
Β 10.3 Ηλεκτρικές συσκευές και εγκαταστάσεις
Οι ηλεκτρικές συσκευές και οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις γενικά, οι γειώσεις και
γεφυρώσεις πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις χρήσης για εκρήξιµες ατµόσφαιρες και
ευρωπαϊκά πρότυπα της σειράς ΕΝ 60079.
Ο εγκαθιστάµενος µέσα στις Ζώνες ηλεκτρολογικός εξοπλισµός πρέπει να είναι σύµφωνος
µε τις ισχύουσες διατάξεις και κανονισµούς. Η καταλληλότητα της ηλεκτρικής εγκατάστασης
πιστοποιείται από υπεύθυνη δήλωση του επιβλέποντος την εγκατάσταση αυτή.
Β

11 Προδιαγραφές δικτύου σωληνώσεων
Οι σωληνώσεις, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται τα στοιχεία σύνδεσης και τα όργανα

εξοπλισµού καθώς και οι διατάξεις ελέγχου, ρύθµισης, ασφαλείας και µέτρησης πρέπει να είναι
στεγανές και να είναι έτσι κατασκευασµένες και συναρµολογηµένες, ώστε να αντέχουν στις
καταπονήσεις στις οποίες υπόκεινται, εφ' όσον και η χρήση τους είναι σύµφωνη µε τον τεχνικό
κανονισµό. Οι σωληνώσεις µέσα στα κτίρια συµπεριλαµβανοµένης της θερµοµόνωσής τους και
των λοιπών περιβληµάτων τους δεν πρέπει να εκθέτουν σε κίνδυνο την Πυροπροστασία του
κτιρίου και να µην οδηγούν σε έκρηξη σε περίπτωση εξωγενούς επίδρασης πυρκαγιάς.
Β 11.1 Απαιτήσεις για σωλήνες, στοιχεία µορφής και σύνδεσης και λοιπά στοιχεία
Οι σωληνώσεις, που θα χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της
Οδηγίας 97/23/ΕΚ. Ενδεικτικά αναφέρονται :
Θα χρησιµοποιηθούν χαλυβδοσωλήνες κατά
— ΕΝ 10216-1 χωρίς ραφή
— ΕΝ 10216-2 χωρίς ραφή
— ΕΝ 10217-1 µε ραφή
— ΕΝ 10217-2 µε ραφή
— ΕΛΟΤ ΕΝ 10208-2.
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Στα τµήµατα µέσης και χαµηλής πίεσης επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται χαλκοσωλήνες
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1057 µε ελάχιστα ονοµαστικά πάχη τοιχώµατος για εξωτερική διάµετρο όπως
αυτά καθορίζονται στον τεχνικό κανονισµό.
Στα τµήµατα µέσης και χαµηλής πίεσης επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται σωλήνες και
τµήµατα σωληνώσεων από πολυαιθυλένιο κατά prEN 1555-1, prEN 1555-2, prEN 1555-3, prEN
1555-4 και prEN 1555-5 µε ελάχιστα πάχη όπως αυτά καθορίζονται στον τεχνικό κανονισµό, στις
υπόγειες σωληνώσεις.
Θα τηρηθούν όλες προδιαγραφές/πρότυπα και τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται
στον τεχνικό κανονισµό για την εγκατάσταση όλων των εξαρτηµάτων και υλικών,
ασφαλιστικών, οργάνων και διατάξεων ασφαλείας που θα εγκατασταθούν.
Ειδικότερα για τις διατάξεις ασφαλείας:
B 12 ∆ιατάξεις ασφαλείας
Οι εγκαταστάσεις ρύθµισης της πίεσης αερίου πρέπει να διαθέτουν διατάξεις ασφαλείας,
οι οποίες παρεµποδίζουν µια ανεπίτρεπτη άνοδο της πίεσης εξόδου µετά το ρυθµιστή της πίεσης
αερίου.
Ως διάταξη ασφαλείας έναντι υπερπίεσης πρέπει να χρησιµοποιείται
— βαλβίδα αυτόµατης διακοπής εγκαταστηµένη στην πλευρά εισόδου του ρυθµιστή πίεσης για
την εξασφάλιση έναντι υπερπίεσης, στην περίπτωση ενεργοποίησής της η επανεκκίνησή της
πρέπει να γίνεται χειροκίνητα ή
— επιτηρητής ρυθµιστής πίεσης (monitor) εγκαταστηµένος στην πλευρά εξόδου του ρυθµιστή
πίεσης.
Ως πρόσθετη και προαιρετική διάταξη ασφαλείας µπορεί να χρησιµοποιηθεί:
— αυτόµατη βαλβίδα ανακούφισης εγκαταστηµένη στην πλευρά εξόδου του ρυθµιστή πίεσης.
Οι διατάξεις ασφαλείας έναντι υπερπίεσης πρέπει να ρυθµίζονται λαµβάνοντας υπ' όψη τις
ανοχές των διατάξεων ασφαλείας.
Αν απαιτείται από τις συσκευές κατανάλωσης, οι εγκαταστάσεις ρύθµισης της πίεσης
πρέπει να διαθέτουν διατάξεις ασφαλείας, οι οποίες διακόπτουν αυτόµατα την παροχή αερίου, αν
προκύψει ανεπίτρεπτη µείωση της πίεσης εξόδου. ∆ιατάξεις ασφαλείας έναντι έλλειψης πίεσης
είναι βαλβίδες αυτόµατης διακοπής ρυθµισµένες για έλλειψη πίεσης. Αυτές µπορούν να
εγκατασταθούν πριν ή µετά από τις συσκευές ρύθµισης της πίεσης ή και να είναι κατασκευαστικά
ενοποιηµένες µε αυτές.
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Β 13 Εγκατάσταση των συσκευών υγραερίου
Οι συσκευές υγραερίου που υπάγονται στην περιοχή ισχύος της Ευρωπαϊκής Οδηγίας περί
Συσκευών Αερίου (90/396/ΕΟΚ, ΚΥΑ 15233/91 (ΦΕΚ 487 Β/4-7-91)) πρέπει επάνω στη συσκευή
ή στην πινακίδα της συσκευής να φέρουν τη σήµανση CE και να είναι κατάλληλες για τη χώρα
προορισµού (GR). Αυτό σηµαίνει ότι έχουν ληφθεί υπ' όψη οι ελληνικοί κανόνες εγκατάστασης
και σύνδεσης (δεδοµένα περί του είδους των αερίων και των πιέσεων διανοµής ως κατηγορία
συσκευών κατά το ΕΛΟΤ ΕΝ 437) και ότι διατίθενται οδηγίες χρήσης, συντήρησης και
εγκατάστασης στην ελληνική γλώσσα, λαµβάνουσες υπ' όψη τους ελληνικούς όρους
εγκατάστασης.
Για άλλες συσκευές υγραερίου, οι οποίες εξαιρούνται από την εφαρµογή της Οδηγίας
90/396/ΕΟΚ και της Οδηγίας 92/42/ΕΟΚ, οι ακόλουθες διατάξεις ισχύουν µε το ίδιο πνεύµα. Αν
προσαρµοσθούν σε εναλλάκτες θερµότητας (π.χ. λέβητες) καυστήρες υγραερίου, οι οποίοι πρέπει
να φέρουν τη σήµανση CE, τότε και αυτοί (οι εναλλάκτες) πρέπει να φέρουν τη σήµανση CE, αν
αυτή προβλέπεται. Οι καυστήρες υγραερίου και οι εναλλάκτες θερµότητας πρέπει να είναι
συµβατοί µεταξύ τους. Οι συσκευές υγραερίου µε ειδική κατασκευή που δοκιµάζονται στον τόπο
εγκατάστασης (µε εξαίρεση τις βιοµηχανικές εγκαταστάσεις για θερµικές κατεργασίες υλικών
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 746 Part 2), οι οποίες υπάγονται στην περιοχή ισχύος της Ευρωπαϊκής Οδηγίας
περί Μηχανών (89/392/ΕΟΚ) πρέπει να φέρουν επίσης σήµανση CE αντίστοιχα προς την Οδηγία
αυτή.
Για την εγκατάσταση των συσκευών υγραερίου πρέπει να ακολουθούνται οι οδηγίες του
κατασκευαστή τους.
Β 14 Αποφρακτική διάταξη- ∆ιακόπτης ασφαλείας για το λεβητοστάσιο
Στον αγωγό υγραερίου πρέπει να ενσωµατωθεί µια αποφρακτική διάταξη, η οποία πρέπει
να µπορεί να χρησιµοποιηθεί κάθε στιγµή χειροκίνητα έξω από το λεβητοστάσιο ή λεβητοστάσιο
αερίου. Αυτή η αποφρακτική διάταξη µπορεί να υποκατασταθεί από την Κύρια Αποφρακτική
∆ιάταξη, η οποία είναι προορισµένη µόνον γι' αυτό το κτίριο, ή από την αποφρακτική διάταξη του
κτιρίου, αν αυτή βρίσκεται κοντά στο λεβητοστάσιο ή άλλη κατάλληλη θέση.
Η τροφοδοσία µε ηλεκτρικό ρεύµα των καυστήρων των συσκευών υγραερίου πρέπει να
µπορεί να διακοπεί µε τη βοήθεια διακόπτη ο οποίος βρίσκεται έξω από το λεβητοστάσιο. ∆ίπλα
στο διακόπτη πρέπει να υπάρχει ενδεικτική πινακίδα "διακόπτης ασφαλείας για το λεβητοστάσιο".
Β 15 Συµπληρωµατικά µέτρα ασφαλείας
θα πρέπει να εγκατασταθεί κατάλληλο σύστηµα ανίχνευσης αερίου. Οι ηλεκτρικές
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συσκευές του συστήµατος ανίχνευσης αερίου πρέπει ικανοποιούν τις απαιτήσεις του προτύπου
ΕΝ 50244.
Το σύστηµα ανίχνευσης αερίου πρέπει να ενεργοποιεί σε περίπτωση απόκρισης αυτόµατο
σύστηµα συναγερµού και να διακόπτει την παροχή υγραερίου.
Αν µία συσκευή έχει θερµική ισχύ µεγαλύτερη από 200 kW, τότε πρέπει ο καυστήρας της
να εξοπλισθεί µε µία αυτόµατη διάταξη ελέγχου στεγανότητας.
Β 16 Θέση σε λειτουργία
Θα ακολουθηθούν όλα όσα προβλέπονται στον τεχνικό κανονισµό. Ενδεικτικά αναφέρονται :
-

∆ιαδικασία έκπλυσης δεξαµενών

-

∆ηµιουργία κενού

-

Αποστράγγισης δεξαµενών, εξαεριωτών κλπ.

-

Εισαγωγή υγραερίου στις σωληνώσεις

-

Λειτουργία της εγκατάστασης και ρύθµιση της πίεσης αερίου

-

Ρύθµιση και δοκιµή λειτουργίας των συσκευών υγραερίου

Β 17 Εκπαίδευση προσωπικού
Με ευθύνη του Αναδόχου, ο Εγκαταστάτης και ο Επιβλέπων Υγραερίου της εγκατάστασης,
θα πρέπει να εκπαιδεύσουν το προσωπικό του Νοσοκοµείου στον χειρισµό της εγκατάστασης µε
βάση το εγκεκριµένο Πρόγραµµα Λειτουργίας και Συντήρησης. Πρέπει να παραδοθούν στο
Νοσοκοµείο οι οδηγίες λειτουργίας των συσκευών αερίου από τον προµηθευτή τους και να
υπάρχει σχετική εκπαίδευση αναφορικά µε τα λαµβανόµενα µέτρα για την τροφοδοσία αέρα
καύσης και την απαγωγή καυσαερίων.
Το προσωπικό που είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία της εγκατάστασης και τη
διακίνηση του υγραερίου πρέπει να γνωρίζει τα φυσικά χαρακτηριστικά του υγραερίου και να
είναι εξοικειωµένο µε τα σχετικά άρθρα του Κανονισµού που αναφέρονται στους τοµείς ευθύνης
τους. Όλο το προσωπικό που έχει σχέση µε την αποθήκευση, τη διακίνηση ή τη µετάγγιση του
υγραερίου πρέπει να είναι εξοικειωµένο µε τα θεµελιώδη θέµατα πυρόσβεσης και ελέγχου
πυρκαγιών και ειδικότερα αυτών µε παρουσία υγραερίου. Πρέπει να είναι εκπαιδευµένο και
εξοικειωµένο µε το χειρισµό κάθε συστήµατος ή συσκευής κατάσβεσης και ελέγχου πυρκαγιάς
και να εξασκούνται τακτικά για το σκοπό αυτό. Πρέπει να γνωρίζουν τη θέση και χρήση όλων των
σωληνώσεων και βανών αέριας και υγρής φάσης του υγραερίου.
Να εκπονηθεί και να τοιχοκολληθεί σε κατάλληλη θέση ώστε να είναι ευδιάκριτο σχέδιο
έκτακτης ανάγκης. Οι υπευθυνότητες και οι αρµοδιότητες πρέπει να προσδιορίζονται σαφώς και
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όλο το προσωπικό να είναι εκπαιδευµένο για την αντιµετώπιση τέτοιων καταστάσεων έκτακτης
ανάγκης.
Β 18 Λειτουργία και συντήρηση
Η εγκατάσταση υγραερίου θα πραγµατοποιηθεί απαρέγκλιτα σύµφωνα µε τις διατάξεις
του Κανονισµού έτσι ώστε να εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις για την κανονική λειτουργία της.
Η συντήρηση της εγκατάστασης είναι υποχρεωτική και θα γίνεται µόνον από πιστοποιηµένους
τεχνικούς, µε ευθύνη του Αναδόχου.
Β 18.1 Συντήρηση δεξαµενών υγραερίου
Οι επιφάνειες των δεξαµενών πρέπει να καθαρίζονται τακτικά και ενδεχοµένως να
επιδιορθώνεται ή να ανανεώνεται η βαφή. Όλες οι δεξαµενές πρέπει να ελέγχονται και
συντηρούνται σε τακτά χρονικά διαστήµατα όπως αναφέρεται παρακάτω και να σηµαίνεται επί
της δεξαµενής ή ηµεροµηνία του τελευταίου ελέγχου της δεκαετίας. Τα αποτελέσµατα των
ελέγχων και των συντηρήσεων καταγράφονται σε ειδικό δελτίο, το οποίο υπογράφεται από την
διενεργήσαντα τον έλεγχο µηχανικό.
Ανά πενταετία πρέπει να γίνεται έλεγχος της πίεσης ανοίγµατος των ασφαλιστικών
βαλβίδων των δεξαµενών καθώς και εξωτερική επιθεώρηση της δεξαµενής. Συµπληρωµατικά
µπορεί να γίνει και παχυµέτρηση των ελασµάτων της δεξαµενής µε συσκευή υπερήχων,
καθαρισµός και βαφή εφ’ όσον απαιτείται.
Στις υπόγειες και τις επιχωµατωµένες δεξαµενές αντί της εξωτερικής επιθεώρησης µπορεί
να γίνει έλεγχος για την καλή κατάσταση της αντιδιαβρωτικής επικάλυψης µε την µέθοδο
επιβολής ηλεκτρικού ρεύµατος (impressed current test) από εξειδικευµένο µηχανικό. Εάν ο
έλεγχος δείξει καλή κατάσταση της αντιδιαβρωτικής επικάλυψης της δεξαµενής, δεν απαιτείται η
αφαίρεση του χώµατος και η αποκάλυψη της εξωτερικής της επιφανείας.
Οι υπόγειες και επιχωµατωµένες δεξαµενές οι οποίες προστατεύονται µε καθοδική
προστασία δεν χρειάζεται να ελεγχθούν οπτικά (κέλυφος) ή µε την επιβολή ηλεκτρικού ρεύµατος,
αν γίνεται έλεγχος της απόδοσης της καθοδικής προστασίας σε τακτά χρονικά διαστήµατα
(µικρότερα του ενός έτους) και τηρείται αρχείο µε τα αποτελέσµατα. Ο έλεγχος πενταετίας πρέπει
να πιστοποιείται από µηχανολόγο µηχανικό.
Ανά δεκαετία επαναλαµβάνεται ο έλεγχος της πενταετίας και επί πλέον πρέπει να γίνεται
τουλάχιστον ένας από τους παρακάτω ελέγχους:
α. πλήρης εσωτερική επιθεώρηση, αν είναι δυνατόν, και έλεγχος για διαβρώσεις και φθορές
β. υδραυλική δοκιµασία

47

γ. παχυµέτρηση των ελασµάτων και σύγκριση µε το αρχικό πάχος.
Κατά τον ανωτέρω ανά δεκαετία επανέλεγχο τηρούνται και τα προβλεπόµενα στα άρθρα 6
και 10 της Υπουργικής Απόφασης 14165/Φ17.4/373 (ΦΕΚ 673/Β/ 2-9-93).
Β 18.2 Συντήρηση-επανέλεγχος εξαεριωτών
Όλοι οι εξαεριωτές πρέπει να ελέγχονται και συντηρούνται σε τακτά χρονικά διαστήµατα
όπως αναφέρεται παρακάτω και να σηµαίνεται επί του εξαεριωτή η ηµεροµηνία του τελευταίου
ελέγχου της δεκαετίας.
Ανά πενταετία γίνεται εξωτερική επιθεώρηση του εξαεριωτή. Συµπληρωµατικά µπορεί να
γίνει και καθαρισµός και βαφή εφ’ όσον απαιτείται. Επίσης γίνεται έλεγχος ρύθµισης πίεσης
ανοίγµατος των ασφαλιστικών βαλβίδων των εξαεριωτών. Τα αποτελέσµατα των εν λόγω ελέγχων
και ρυθµίσεων καταγράφονται σε ειδικό δελτίο, το οποίο υπογράφεται από τον διενεργήσαντα τον
έλεγχο µηχανικό.
Ανά δεκαετία επαναλαµβάνεται ο έλεγχος της πενταετίας και επί πλέον γίνεται πλήρης
εσωτερική επιθεώρηση και έλεγχος για διαβρώσεις και φθορές. Σε περίπτωση όπου ο εσωτερικός
έλεγχος δεν είναι δυνατός, αντί αυτού γίνεται παχυµέτρηση των ελασµάτων ή υδραυλική
δοκιµασία. Ο ανωτέρω έλεγχος της δεκαετίας θα γίνεται από µηχανικό, ο οποίος θα εκδίδει και το
κατάλληλο πιστοποιητικό.
Β 18.3 Συντήρηση αντλιών, ρυθµιστών, ασφαλιστικών διατάξεων κλπ.
Ο έλεγχος και η συντήρηση των αντλιών, συµπιεστών, µετρητών, ρυθµιστών,
ασφαλιστικών διατάξεων κλπ. υγραερίου θα πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες του
κατασκευαστή τους.
Β 19 Πυροπροστασία
Θα πρέπει να υπάρχουν τα ακόλουθα µέτρα και µέσα πυροπροστασίας γενικής εφαρµογής,
ώστε να περιορίζεται στο ελάχιστο η πιθανότητα ανάφλεξης και παράλληλα να υπάρχει η
δυνατότητα αποτελεσµατικής καταπολέµησης σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς.
Β 19.1 Προληπτικά µέτρα πυροπροστασίας
Θα πρέπει να ακολουθούνται τα παρακάτω προληπτικά µέτρα πυροπροστασίας:
— Καµµία αποστράγγιση ή εκκένωση υγραερίου δεν πρέπει να οδηγείται σε απόσταση µικρότερη
των 3 m από σύστηµα αποχέτευσης (εάν δεν υπάρχει µηχανικό σιφώνιο) ή άλλο σύστηµα
αποστράγγισης.
— Μόνιµη ανάρτηση σε όλες τις εισόδους του χώρου των δεξαµενών, ευδιάκριτων πινακίδων ή
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σηµάτων που απαγορεύουν το κάπνισµα και την χρήση φωτιάς. Στις εγκαταστάσεις οι οποίες δεν
διαθέτουν περίφραξη η ανάρτηση των σηµάτων µπορεί να γίνει στο κέλυφος της δεξαµενής µε
την προϋπόθεση ότι τα σήµατα αυτά θα είναι ευδιάκριτα από απόσταση τουλάχιστον ίση µε την
αντίστοιχη απόσταση ασφαλείας των δεξαµενών.
— Ξερά χόρτα και άλλα εύφλεκτα υλικά πρέπει να αφαιρούνται γύρω από κάθε δεξαµενή
υγραερίου σε ακτίνα 3 m για χωρητικότητα δεξαµενής µέχρι και 9 m3 και σε ακτίνα 5 m για
µεγαλύτερες δεξαµενές. Αν χρησιµοποιούνται ζιζανιοκτόνα για το σκοπό αυτό, πρέπει να
προσεχθεί, ώστε να µην επιλεγούν χηµικά που µπορεί να προκαλέσουν εστία έναυσης και κίνδυνο
πυρκαγιάς.
— Όλος ο εξοπλισµός πυροπροστασίας του χώρου των δεξαµενών πρέπει να είναι
εγκατεστηµένος σε προσιτές θέσεις και να είναι βαµµένος µε χαρακτηριστικό κόκκινο χρώµα,
ώστε να εντοπίζεται άµεσα από το προσωπικό.
— Πρέπει να εξασφαλίζεται κατάλληλη προσπέλαση προς και γύρω από την εγκατάσταση για τα
πυροσβεστικά µέσα και συστήµατα και η προσπέλαση να διατηρείται συνεχώς ελεύθερη.
— Σήµανση θέσεων πυροσβεστικού υλικού, οδών διαφυγής και εξόδων κινδύνου.
— Σήµανση επικίνδυνων υλικών και χώρων.
— Τήρηση διόδων µεταξύ των αποθηκευµένων υλικών για την διευκόλυνση επέµβασης σε
περίπτωση έναρξης πυρκαγιάς.
— Αποµάκρυνση εύφλεκτων υλών από φλόγες και σπινθήρες.
— Αποµάκρυνση από τις αποθήκες, διαδρόµους, ταράτσες, προαύλια κ.λπ. όλων των
άχρηστων εύφλεκτων υλικών και τοποθέτηση αυτών σε ασφαλή µέρη, για αποφυγή µετάδοσης
της φωτιάς σε αυτά.
— ∆ηµιουργία προϋποθέσεων για την αποφυγή τυχαίας ανάµιξης υλικών διαφορετικής φύσεως,
που µπορεί να προκαλέσει εξώθερµη αντίδραση.
— Επιµελής συντήρηση γενικά των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων για την πρόληψη
βραχυκυκλωµάτων.
— Επαρκής και συχνός φυσικός ή τεχνητός αερισµός των χώρων παραγωγής και αποθήκευσης
πρώτων υλών και τελικών προϊόντων.
— Επιθεώρηση από υπεύθυνο πρόσωπο της επιχείρησης όλων των διαµερισµάτων, αποθηκών
κ.λπ. µετά την διακοπή της εργασίας, για την επισήµανση και εξάλειψη τυχόν υφιστάµενων
προϋποθέσεων εκδήλωσης πυρκαγιάς.
— Να γίνεται κατάλληλη διευθέτηση του χώρου αποθήκευσης υλών που µπορούν να
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αυταναφλεγούν και να αποθηκεύονται σε περιοχές που δεν περιλαµβάνουν ζώνες 0, 1 και 2.
— Θέση εκτός τάσεως όλων των µηχανολογικών εγκαταστάσεων κατά τις µη εργάσιµες ηµέρες
και ώρες, εκτός από τις εγκαταστάσεις εκείνες, η λειτουργία των οποίων είναι απαραίτητη και
κατά τις µη εργάσιµες ηµέρες και ώρες.
— Ανάρτηση πινακίδων σε εµφανή σηµεία της εγκατάστασης µε οδηγίες πρόληψης πυρκαγιών
και τρόπους ενέργειας του προσωπικού σε περίπτωση έναρξης πυρκαγιάς.
— Λήψη κάθε άλλου κατά περίπτωση µέτρου που αποβλέπει στην αποφυγή αιτίων και τη µείωση
του κινδύνου από πυρκαγιά.
Στις εγκαταστάσεις υγραερίου πρέπει να διατίθεται επαρκής αριθµός φορητών
πυροσβεστήρων εγκεκριµένου τύπου, κατά προτίµηση ξηράς σκόνης τύπου ΡΑ, οι οποίες θα
κατανέµονται σε διάσπαρτες και κατάλληλες θέσεις στον χώρο των δεξαµενών σύµφωνα µε τον
τεχνικό κανονισµό.
Στις εγκαταστάσεις υγραερίου οι οποίες διαθέτουν εξαεριωτές υγραερίου πρέπει να
διατίθεται επαρκής αριθµός φορητών πυροσβεστήρων εγκεκριµένου τύπου, κατά προτίµηση
ξηράς σκόνης τύπου ΡΑ, που να κατανέµονται κοντά στον χώρο των εξαεριωτών σύµφωνα µε τον
τεχνικό κανονισµό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΙΙΙ

Γενικές & ΕιδικέςΥποχρεώσεις Αναδόχου
Γ.1 Γενικοί όροι
Ο Ανάδοχος αφού λάβει γνώση των συνθηκών και αναγκών του νοσοκοµείου θα
εκπονήσει µελέτη εγκατάστασης υγραερίου τύπου ΙΙΙ, θα προβεί στην έκδοση όλων των
νοµιµοποιητικών

εγγράφων

τύπου

ΙΙΙ

όπως

καθορίζονται

στην

ΚΥΑ 31856

(ΦΕΚ

1257/Β/3-9-2003) «Τεχνικός Κανονισµός εγκαταστάσεων υγραερίου στα κτίρια (πλην
βιοµηχανιών-βιοτεχνιών)» και θα τα καταθέσει προς έλεγχο στην επιτροπή διαγωνισµού στο
στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης (δηλ. σχέδια, µελέτη, άδειες, πιστοποιητικά
δεξαµενών κλπ). Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης συντάσσεται πρακτικό το
οποίο κοινοποιείται στον υποψήφιο Ανάδοχο για άµεση έναρξη εργασιών και υλοποίηση της
µελέτης (ολοκλήρωση Α φάσης). Με την ολοκλήρωση των εργασιών, ο Ανάδοχος καταθέτει
υποχρεωτικά στην επιτροπή του διαγωνισµού πλήρη Φάκελο Εγκατάστασης Υγραερίου (ΦΕΥ)
συνοδευόµενο από όλα τα απαιτούµενα πιστοποιητικά καταλληλότητας και δοκιµών. Κατόπιν
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ελέγχου (φακέλου και εγκατάστασης) συντάσσεται πρακτικό από την επιτροπή (ολοκλήρωση Β
φάσης). Ανάλυση της διαδικασίας γίνεται στην παράγραφο Γ 2.1. Η σύναψη σύµβασης θέτει
άµεσα σε λειτουργία την εγκατάσταση και άρχεται η προµήθεια υγραερίου.
∆ιευκρινίζεται ότι από όλες οι προαναφερόµενες ενέργειες (εκτός της προµήθειας
υγραερίου) δεν προκύπτει κόστος για το Νοσοκοµείο ενώ η εγκατάσταση (µελέτη, εξοπλισµός,
όργανα κλπ) παραµένει στην ιδιοκτησία και ευθύνη του Αναδόχου καθ’ όλη την διάρκεια της
σύµβασης. Με την λήξη της σύµβασης η αποξήλωση των εγκαταστάσεων αποτελεί αποκλειστική
ευθύνη και βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο.
Ο

Ανάδοχος επίσης αναλαµβάνει δωρεάν την 24ωρη τεχνική υποστήριξη (on call) και

την συνολική τακτική και έκτακτη/επισκευαστική συντήρηση των εγκαταστάσεων ιδιοκτησίας
του. Ο Ανάδοχος µε υπεύθυνη δήλωση (στο στάδιο κατακύρωσης) παραχωρεί δωρεάν προς
χρήση όλα τα κινητά και ακίνητα µέρη ιδιοκτησίας του, που περιγράφονται στην µελέτη
εγκατάστασης υγραερίου και εγγυάται την ασφαλή λειτουργία της, απέναντι στο
Νοσοκοµείο και τρίτους (επισκέπτες, συγγενείς κλπ).

Γ 1.2 Γνώση τοπικών συνθηκών
Ο διαγωνιζόµενος βεβαιώνει εγγράφως, µε υπεύθυνη δήλωση, α) ότι έχει γνωρίσει µε
επιτόπια εξέταση την θέση των υφιστάµενων εγκαταστάσεων που χρησιµοποιεί το Νοσοκοµείο
(λεβητοστάσια, ατµογεννήτριες, λέβητες κλπ), τους χώρους, τις προσπελάσεις προς αυτούς, τη
σηµερινή (δηλ κατά τον χρόνο του διαγωνισµού) κατάσταση του συνόλου των εγκαταστάσεων, β)
ότι έχει ενηµερωθεί για όλες τις τοπικές συνθήκες και την υφιστάµενη κατάσταση όλων των
εγκαταστάσεων, που µπορούν να επιδράσουν µε οποιονδήποτε τρόπο στην εκτέλεση των
εργασιών ή στο κόστος του γ) και ότι είναι σε θέση να παρέχει απρόσκοπτα τις υπηρεσίες και
υποχρεώσεις που απορρέουν από τους όρους της σύµβασης.

Γ 1.3 Εµπειρία-Επαγγελµατική επάρκεια
Με δεδοµένες τις ιδιαιτερότητες της εγκατάστασης και της παράλληλης λειτουργίας του
Νοσοκοµείου, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να προσκοµίσει:
Τρείς

βεβαιώσεις

καλής

εκτέλεσης

εργασιών

σε

αντίστοιχες

εγκαταστάσεις

(εγκαταστάσεις υγραερίου) εντός των πέντε (5) τελευταίων ετών. Οι εν λόγω βεβαιώσεις θα
συνοδεύονται από πίνακα εµπειρίας όπου θα εµφανίζονται τα στοιχεία και οι πληροφορίες ως
προς την παροχή αναλόγων υπηρεσιών από τον διαγωνιζόµενο ως οι ζητούµενες, και θα
περιλαµβάνονται ενδεικτικά: η φύση των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν από τον ∆ιαγωνιζόµενο,
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ο εργοδότης του, ο χρόνος παροχής των υπηρεσιών, το σχήµα στο οποίο ενδεχοµένως συµµετείχε
ο διαγωνιζόµενος και το ποσοστό συµµετοχής του σ’ αυτό, η αµοιβή που του αναλογούσε, λίστα
µε το προσωπικό και τις ειδικότητες το οποίο απασχολούσε κλπ.
Επισηµαίνεται ότι η επιτυχής - ποιοτική εκτέλεση των ανατιθέµενων εργασιών για τον
Ανάδοχο, αποδεικνύεται για όλους τους υποψήφιους µε βεβαίωση καλής εκτέλεσης. Η επιλογή
του

απαιτούµενου

εξειδικευµένου

τεχνικού

προσωπικού

και

η

τήρηση

της

εργατικής-ασφαλιστικής νοµοθεσίας αποτελούν απαρέγκλιτη υποχρέωση του Αναδόχου. Το
Νοσοκοµείο, δικαιούται να ζητήσει και να λάβει υπόψη του, την τυχόν ύπαρξη εγγράφων,
αναφορών ή πρακτικών µε δυσµενείς κριτικές για το ποιοτικό επίπεδο παροχής υπηρεσιών του,
που αφορά είτε τον ίδιο τον Ανάδοχο ή το προσωπικού του, από τους αποδέκτες των υπηρεσιών
και σε περίπτωση διαπίστωσής τους, να προβεί στις προβλεπόµενες ενέργειες.

Γ 1.4 Ασφάλιση υπέρ τρίτων
Ο Ανάδοχος θα έχει πλήρως την αστική και ποινική ευθύνη της ασφαλούς και αδιάλειπτης
λειτουργίας των εγκαταστάσεων υγραερίου του Νοσοκοµείου, σε περίπτωση ατυχήµατος ή σε
περίπτωση που τεθούν σε κίνδυνο ζωές ασθενών, προσωπικού ή επισκεπτών, λόγω υπαιτιότητας
του. Για το λόγο αυτό θα έχει σε ισχύ ασφαλιστήριο συµβόλαιο µε ασφαλιστική εταιρεία
αποδεκτή από το Ελληνικό Κράτος, αξίας µεγαλύτερης του προϋπολογισµού του ∆ιαγωνισµού. Ο
Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να κάνει ασφάλιση υπέρ τρίτων και υποχρεούται στην προσφορά
του να καταθέσει σχετική υπεύθυνη δήλωση και να προσκοµίσει το Ασφαλιστήριο συµβόλαιο
κατά το στάδιο της κατακύρωσης.
Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που στρέφεται κατά της ζωής,
υγείας, σωµατικής ακεραιότητας, περιουσίας και οποιονδήποτε άλλων προσωπικών ή
περιουσιακών υλικών ή άλλων αγαθών παντός τύπου, συµπεριλαµβανοµένου του εργοδότη
(Νοσοκοµείο), του προσωπικού του Νοσοκοµείου, του προσωπικού του Αναδόχου, των ασθενών,
των επισκεπτών, του εξοπλισµού και των εγκαταστάσεων του Νοσοκοµείου, προερχόµενος από
την µη καλή εκτέλεση της σύµβασης-την µη εξασφάλιση της καλής και ασφαλούς λειτουργίας
των εγκαταστάσεων υγραερίου.
Ο Ανάδοχος 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 το Νοσοκοµείο από κάθε πληρωµή γι’ αυτές τις
ζηµιές ή βλάβες, καθώς και για κάθε απαίτηση, ενέργεια, έξοδα και επιβαρύνσεις σχετικές µε
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αυτές, εκτός αν η ζηµιά ή βλάβη γίνει από ενέργεια ή υπαιτιότητα του Νοσοκοµείου ή των
υπαλλήλων του.
Στο ασφαλιστήριο συµβόλαιο, το Νοσοκοµείο θα αναφέρεται ως «συνασφαλιζόµενος» και
θα καλύπτεται η εκ του νόµου ευθύνη του Αναδόχου την οποία έχει µε την ιδιότητα του εργοδότη
έναντι του προσωπικού του, σε περίπτωση σωµατικών βλαβών που προκληθούν κατά τη διάρκεια
της εργασίας σύµφωνα µε τα άρθρα 657, 658 και

932 του Αστικού Κώδικα.

Οι ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις υποχρεώσεις
και ευθύνες του Αναδόχου που απορρέουν από την παρούσα σύµβαση. Σε κάθε περίπτωση, ο
Ανάδοχος ευθύνεται πλήρως για όλους τους κινδύνους που απορρέουν ή σχετίζονται µε την
παροχή των υπηρεσιών του και παραµένει αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την
πλήρη και έγκαιρη αποκατάσταση ζηµιών σε πρόσωπα ή / και πράγµατα, ανεξάρτητα εάν και σε
ποιο βαθµό καλύπτονται από ασφαλιστικές συµβάσεις ή αποζηµιώνονται από τις ασφαλιστικές
εταιρίες, ακόµη και πέραν των ποσών κάλυψης των εν λόγω συµβάσεων.

Γ. 1.5 Ποινές – Ρήτρες – Καταγγελία της σύµβασης
Σε περίπτωση µη τήρησης όρων της σύµβασης κατόπιν εισήγησης της ορισµένης
επιτροπής παρακολούθησης-παραλαβής, ή της ιεραρχικής δοµής,
∆.Σ.

του

δύναται µε

απόφαση

του

Νοσοκοµείου να επιβληθούν χρηµατικές ποινές. Το Νοσοκοµείο διατηρεί δικαίωµα

µονοµερούς καταγγελίας της σύµβασης σε βάρος του Αναδόχου σε περίπτωση αποδεδειγµένης –
αιτιολογηµένης µη εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του.

Γ 2 Ειδικοί όροι
Γ 2.1 Υποχρέωση Αναδόχου στο στάδιο κατακύρωσης.
Λόγω της ιδιοµορφίας και της ιδιαιτερότητας του αντικειµένου της διακήρυξης προκειµένου
να εκδοθούν τα απαραίτητα νοµιµοποιητικά έγγραφα και να υλοποιηθούν οι εργασίες, ο έλεγχος
των

προϋποθέσεων

κατακύρωσης

και

υπογραφής

της

σύµβασης,

δύναται

να

πραγµατοποιηθεί σε 2 φάσεις/στάδια. Ο Ανάδοχος, εφόσον έχει την δυνατότητα, µπορεί να
καταθέσει το σύνολο των δικαιολογητικών σε σ’ ένα στάδιο. Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος
υποχρεούται να καταθέσει:
ΦΑΣΗ Α
-Μελέτη εγκατάστασης υγραερίου και σχέδια.
-Φάκελο δεξαµενών (στατικός υπολογισµός, εξοπλισµός, διατάξεις µέτρησης πίεσης, διατάξεις
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ασφαλείας, θέση τοποθέτησης, έλεγχος αντιδιαβρωτικής προστασίας, σήµανση κλπ).
-Μελέτη πυροπροστασίας
-Εγκεκριµένη από την Πολεοδοµία και εν ισχύ άδεια εγκατάστασης υγραερίου.
-Βεβαίωση τεχνικής τεκµηρίωσης καταλληλότητας των υπό εγκατάσταση νέων καυστήρων για τις
εγκαταστάσεις και ατµογεννήτριες του νοσοκοµείου.
-Υπεύθυνη δήλωση καταλληλότητας της ηλεκτρικής εγκατάστασης.
-Ο Ανάδοχος µε υπεύθυνη δήλωση (στο στάδιο κατακύρωσης) παραχωρεί δωρεάν προς χρήση
όλα τα κινητά και ακίνητα µέρη ιδιοκτησίας του, που περιγράφονται στην µελέτη εγκατάστασης
υγραερίου και εγγυάται την ασφαλή λειτουργία της απέναντι στο νοσοκοµείου και τρίτους
(επισκέπτες, συγγενείς).

ΦΑΣΗ Β
Ο Ανάδοχος καταθέτει πριν την συµβασιοποίηση, επί ποινή αποκλεισµού, αντίγραφο
Φακέλου

εγκατάστασης Υγραερίου (ΦΕΥ) προς εξέταση στην επιτροπή του διαγωνισµού. Τα

συστατικά έγγραφα – σχέδια του ΦΕΥ προβλέπονται-εξειδικεύονται στον τεχνικό κανονισµό
( ΚΥΑ 31856 -ΦΕΚ 1257/Β/3-9-2003) και σε κάθε περίπτωση αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία
υλοποίησης της κατατιθέµενης µελέτης.
Απαιτείται καθ’ όλο το διάστηµα της σύµβασης από τον Ανάδοχο να καταθέτει στο
νοσοκοµείο όλα τα έγγραφα ενηµέρωσης του Φ.Ε.Υ..

Η ενηµέρωση θα πρέπει να γίνεται κατά

τέτοιο τρόπο ώστε ο Φ.Ε.Υ. που θα τηρείται και στο Νοσοκοµείο (καταναλωτής υγραερίου) να
περιλαµβάνει ανελλιπώς στοιχεία, έγγραφα, σχέδια, δοκιµές και πιστοποιητικά. Η µη ενηµέρωση
του φακέλου αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου και µη τήρηση ουσιώδους όρου.
Ο Φ.Ε.Υ. περιλαµβάνει:
1)Τεχνική Έκθεση Υγραερίου (ακολουθεί διευκρινιστική ανάλυση παρακάτω)
2) Τοπογραφικό διάγραµµα, στο οποίο θα διακρίνονται τα παρακάτω στοιχεία:
(α) Το περίγραµµα της ιδιοκτησίας,
(β) Θέση στάθµευσης βυτιοφόρου οχήµατος.
3) Πιστοποιητικά υδραυλικής δοκιµής κάθε δεξαµενής από αναγνωρισµένο φορέα ελέγχου
σύµφωνα µε την ΥΑ14165/Φ17.4/373 (ΦΕΚ 673/Β/1993). Κατ’ εξαίρεση, όταν ο ιδιοκτήτης είναι
διαφορετικός από τον χρήστη, είναι δυνατόν ο Φ.Ε.Υ. να περιλαµβάνει επικυρωµένο αντίγραφο
του πιστοποιητικού υδραυλικής δοκιµής κάθε δεξαµενής και όχι το πρωτότυπο.
4) Πιστοποιητικά ρυθµιστών πίεσης, ασφαλιστικών διατάξεων, µετρητών (αν υπάρχουν) κλπ.
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5) Το δελτίο του ανά πενταετία επανέλεγχου της κάθε δεξαµενής και των ασφαλιστικών της
βαλβίδων.
6) Το πιστοποιητικό του ανά δεκαετία επανέλεγχου της κάθε δεξαµενής.
7) Θεωρηµένο αντίγραφο της Υπεύθυνης ∆ήλωσης ορθής εκτέλεσης της µελέτης.
8) Εγκεκριµένη µελέτη και πιστοποιητικό πυροπροστασίας.
9) Πιστοποιητικά επανελέγχου ανά πενταετία στεγανότητας σωληνώσεων υγραερίου
τα πιστοποιητικά των ελέγχων για κάθε εξαεριωτή υγραερίου ανά πενταετία και δεκαετία (όπως
αναλύονται στην βλέπε την § 14.4 της ΚΥΑ).
10) Φάκελο δεξαµενής. Για κάθε δεξαµενή πρέπει να υπάρχει φάκελος ο οποίος θα περιέχει το
Πιστοποιητικό Κατασκευής, τις επαναληπτικές δοκιµές και κάθε πιθανή εξαιρετική δοκιµή ή
επέµβαση στη ∆εξαµενή. Για κάθε δεξαµενή θα πρέπει να εκδίδεται Πιστοποιητικό Κατασκευής
στο οποίο θα περιλαµβάνονται ο κατασκευαστής, το έτος κατασκευής, ο αριθµός σειράς, τα υλικά
κατασκευής, ο Κανονισµός ή το Πρότυπο περί ∆οχείων υπό Πίεση της κατασκευής του, οι
δοκιµές του, η χωρητικότητα του και η συµµόρφωση µε την Οδηγία 97/23/ΕΚ για όσες
κατασκευάσθηκαν µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της Οδηγίας.
∆ιευκρινίζεται ότι η Τεχνική Έκθεση Εγκατάστασης που περιλαµβάνεται στο ΦΕΥ και
αποτελεί σηµαντικό τµήµα αυτού, σύµφωνα µε τον κανονισµό υγραερίου (αριθ. 31856 ΚΥΑ
-ΦΕΚ 1257/Β/3-9-2003) περιλαµβάνει:
1. Αντίγραφο της µελέτης που περιλαµβάνει συνοπτικά Τεχνική περιγραφή, Τεύχος υπολογισµών,
Σχέδια κατασκευής, Τοπογραφικό διάγραµµα, όπως αναλύονται στην παράγραφο

3.1.2.1 του

κανονισµού.
2. Πιστοποιητικά τήρησης των απαιτήσεων του κανονισµού όσον αφορά τις εργασίες και τα
χρησιµοποιηθέντα υλικά υγραερίου, καθώς επίσης και πλήρη στοιχεία του τεχνικού προσωπικού
που εκτέλεσε τις εργασίες στην εγκατάσταση.
3. Πιστοποιητικά των εκτελεσθέντων δοκιµών και των ελέγχων, όπου θα αναφέρονται και τα
αποτελέσµατα αυτών. Στις δοκιµές περιλαµβάνονται και οι δοκιµές αντοχής και στεγανότητας.
4. Πιστοποιητικά για τη ρύθµιση των διαφόρων εξαρτηµάτων και συσκευών (ρυθµιστές πίεσης,
καυστήρες κλπ.)
5. Πρόγραµµα Λειτουργίας και Συντήρησης για όλη την εγκατάσταση υγραερίου. Απαιτήσεις
και οδηγίες για το περιεχόµενο αυτού του προγράµµατος δίνονται στο κεφάλαιο 14 του τεχνικού
κανονισµού.
6. Φύλλα ελέγχου για τους λέβητες ή λοιπές συσκευές κατανάλωσης υγραερίου (θερµοκρασία
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και σύσταση καυσαερίων στην έξοδο από το λέβητα, βαθµός απόδοσης κλπ) σύµφωνα µε την
ισχύουσα νοµοθεσία.
7. Μελέτη Πυροπροστασίας και Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας υποβάλλεται στην
Πυροσβεστική Υπηρεσία αντίστοιχη µελέτη πυροπροστασίας. Μετά την έγκριση της µελέτης
από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και την εφαρµογή της και αφού υποβληθεί στην Πυροσβεστική
Υπηρεσία θεωρηµένο αντίγραφο της Υπεύθυνης ∆ήλωσης ορθής εκτέλεσης της µελέτης της
εγκατάστασης υγραερίου, η Πυροσβεστική Υπηρεσία διενεργεί έλεγχο της εγκατάστασης και
αφού διαπιστώσει την τήρηση των όρων της εγκεκριµένης µελέτης πυροπροστασίας, χορηγεί
Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας.
Σύµφωνα µε την παράγρ. 3.1.2.4 του τεχνικού κανονισµού υποβάλλεται στην
Πυροσβεστική Υπηρεσία αντίστοιχη µελέτη πυροπροστασίας, όπου αυτή απαιτείται. Η υπόψη
µελέτη αφορά τις εγκαταστάσεις υγραερίων κατηγορίας III, ανεξάρτητα αν οι επιχειρήσεις που τις
διαθέτουν υπόκεινται σε αδειοδότηση. Επιπρόσθετα, για τις εγκαταστάσεις υγραερίων κατηγορίας
ΙΙ και ΙΙΙ απαιτείται η χορήγηση πιστοποιητικού πυροπροστασίας. Για τη χορήγηση του
απαιτούµενου πιστοποιητικού υποβάλλεται θεωρηµένο αντίγραφο της Υπεύθυνης ∆ήλωσης ορθής
εκτέλεσης της µελέτης της εγκατάστασης υγραερίου του Επιβλέποντος Υγραερίου, που έχει
κατατεθεί στην Πολεοδοµία. Στο κεφ. 16 του κανονισµού, αναφέρονται για κάθε εγκατάσταση
υγραερίου τα µέτρα και µέσα πυροπροστασίας γενικής εφαρµογής. Ειδικότερα, σύµφωνα µε την
παράγρ. 16.2, τα αναφερόµενα προληπτικά µέτρα πυροπροστασίας πρέπει να τηρούνται στις
εγκαταστάσεις υγραερίου επαγγελµατικής χρήσης ΙΙ ΙΙΙ, οι οποίες τροφοδοτούνται από δεξαµενές
υγραερίου.
Όλα τα ανωτέρω συστατικά στοιχεία του Φ.Ε.Υ. θα φέρουν ευδιάκριτα τις απαιτούµενες
σφραγίδες–υπογραφές που αποδεικνύουν την νοµιµότητα (πχ ηµεροµηνίες σύνταξης-ελέγχου,
υπογραφές συντάκτη-ελεγκτή, χρονική ισχύς κλπ).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΙV

Αξιολόγηση Επαγγελµατικής &Τεχνικής καταλληλότητας
∆.1

Αξιολόγηση επαγγελµατικής και τεχνικής καταλληλότητας

Ο διαγωνιζόµενος θα πρέπει να προσκοµίσει στο φάκελο Τεχνικής προσφοράς τα κάτωθι
δικαιολογητικά:
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∆ 1.2 Πιστοποιητικά
1.

Πιστοποιητικό ISO 9001 ή ισοδύναµο στην Αποθήκευση & ∆ιακίνηση υγραερίου, από
πιστοποιηµένο οργανισµό.

2.

Πιστοποιητικό OHSAS 18001 ή ΕΛΟΤ 1801 ή ισοδύναµο για την υγιεινή και ασφάλεια στην
Αποθήκευση & ∆ιακίνηση υγραερίου από πιστοποιηµένο οργανισµό.

3.

Πιστοποιητικό ISO 14001 ή ισοδύναµο για την εφαρµογή συστήµατος περιβαλλοντικής
διαχείρισης, στην Αποθήκευση & ∆ιακίνηση υγραερίου, από πιστοποιηµένο οργανισµό.

∆ 1.3 Βεβαιώσεις
1.

Βεβαίωση του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του, κατά την
ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού. Επίσης, υποχρεούται, κατά το στάδιο της κατακύρωσης,
να καταθέσει εκ νέου πιστοποιητικό ως αποδεικτικό ότι εξακολουθεί να παραµένει
εγγεγραµµένος στο οικείο επιµελητήριο.

2.

Βεβαιώσεις

καλής

εκτέλεσης

όπως

αναλυτικά

περιγράφεται

στην

§Γ

1.3

Εµπειρία-Επαγγελµατική επάρκεια.

∆ 1.4 Υπεύθυνες ∆ηλώσεις
Ο υποψήφιος Ανάδοχος καταθέτει επί ποινή αποκλεισµού τις παρακάτω Υπεύθυνες δηλώσεις
(επικυρωµένες για το γνήσιο της υπογραφής):
1. Υπεύθυνη ∆ήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί Ανάδοχος
αποδέχεται να κάνει ασφάλιση υπέρ τρίτων σε αναγνωρισµένη από το Ελληνικό ∆ηµόσιο
Ασφαλιστική Εταιρεία και το Ασφαλιστήριο συµβόλαιο θα το προσκοµίσει κατά το στάδιο της
κατακύρωσης,

όπως αναλυτικά περιγράφεται στην §Γ 1.4 Ασφάλιση υπέρ τρίτων.

2. Υπεύθυνη δήλωση του υπεύθυνου µηχανικού, αποδοχής ανάληψης της αστικής και ποινικής
ευθύνης για την ορθή και εύρυθµη λειτουργία των εγκαταστάσεων υγραερίου ως υπεύθυνος
τεχνικής επίβλεψης της καλής λειτουργίας και συντήρησης της εγκατάστασης υγραερίου.
3. Υπεύθυνη δήλωση του Αναδόχου, α) ότι έχει γνωρίσει µε επιτόπια εξέταση την θέση των
εγκαταστάσεων (λεβητοστάσια, ατµογεννήτριες, λέβητες κλπ), τους χώρους, τις προσπελάσεις
προς αυτούς, τη σηµερινή (δηλ. κατά τον χρόνο του διαγωνισµού) κατάσταση του συνόλου
των εγκαταστάσεων, β) ότι έχει ενηµερωθεί για όλες τις τοπικές συνθήκες και την υφιστάµενη
κατάσταση όλων των εγκαταστάσεων, που µπορούν να επιδράσουν µε οποιονδήποτε τρόπο
στην εκτέλεση των εργασιών ή στο κόστος του γ) και ότι είναι σε θέση να παρέχει απρόσκοπτα
τις υπηρεσίες και υποχρεώσεις που απορρέουν από τους όρους της σύµβασης. Όπως αναλυτικά
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περιγράφεται στην §Γ 1.2 Γνώση τοπικών συνθηκών.
4. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Αναδόχου ότι κατά την διάρκεια της σύµβασης θα τηρεί και θα
εφαρµόζει την νοµοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων και όλα τα µέτρα
ασφαλείας για πρόληψη Νοσοκοµειακών λοιµώξεων που σχετίζονται µε τις συµβατικές
εργασίες.
5. Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι διαθέτει το απαιτούµενο εκ του νόµου αδειοδοτηµένο προσωπικό και
τηρεί την εργατική και ασφαλιστική νοµοθεσία.
6. Υπεύθυνη ∆ήλωση άµεσης ανταπόκρισης (το αργότερο εντός 48 ωρών) σε έγγραφο αίτηµα του
νοσοκοµείου για προµήθεια Υγραερίου.
7. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Αναδόχου ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα, το σύνολο των όρων των
τεχνικών προδιαγραφών.

∆2 ∆ικαιολογητικά κατακύρωσης
Ο διαγωνιζόµενος θα πρέπει να προσκοµίσει στο φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης
(στάδιο κατακύρωσης) επί ποινή αποκλεισµού, όλα τα απαιτούµενα έγγραφα, όπως αναλύονται
στην § Γ 2.1 Υποχρέωση Αναδόχου στο στάδιο κατακύρωσης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ονοµασία Τράπεζας:
Κατάστηµα :
( ∆/νση-Οδός-Αριθµός-ΤΚ-FAX):
Ηµεροµηνία Έκδοσης:
Προς
(θα αναγραφεί η διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής)
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ..............ΕΥΡΩ (€)
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα , παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι
του ποσού των ΕΥΡΩ#
€ # υπέρ της Εταιρίας
∆/ΝΣΗ
∆ια την συµµετοχή της εις τον διενεργούµενο διαγωνισµό της
για την προµήθεια
σύµφωνα µε την υπ`αριθµ.
∆/ξή σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από την συµµετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισµό
απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρίας καθ`όλο τον χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη δήλωσή σας, ολικά ή
µερικά χωρίς καµία από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της
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απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
τέλος χαρτοσήµου.
Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας
σας µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία
λήξης της.
Η παρούσα ισχύει µέχρι και την
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί (στο ∆ηµόσιο
και ΝΠ∆∆), συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων
που έχουµε το δικαίωµα να εκδίδουµε.
(ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος ένα (1) µήνα του
χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη ∆/ξη).

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ονοµασία Τράπεζας:
Κατάστηµα :
( ∆/νση-Οδός-Αριθµός-ΤΚ-FAX):
Ηµεροµηνία Έκδοσης:
Προς
(θα αναγραφεί η διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής)
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ..............ΕΥΡΩ (€)
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα , παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι
του ποσού των ΕΥΡΩ#
€ # υπέρ της Εταιρίας
∆/ΝΣΗ
∆ια την καλή εκτέλεση των όρων της υπογραφησοµένης συµβάσεως για την προµήθεια
σύµφωνα µε την υπ`αριθµ.
∆/ξή σας.
Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη δήλωσή σας, ολικά ή
µερικά χωρίς καµία από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της
απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
τέλος χαρτοσήµου.
Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας
σας µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία
λήξης της.
Η παρούσα ισχύει µέχρι και την
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί (στο ∆ηµόσιο
και ΝΠ∆∆), συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων
που έχουµε το δικαίωµα να εκδίδουµε.
(ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι µεγαλύτερος από
τον συµβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που µε βάση τη σύµβαση ο
αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) µήνες
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η’
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Μυτιλήνη σήµερα
µεταξύ αφ΄ ενός του
κ. ………………………………………………. που παρίσταται και ενεργεί ως ∆ιοικητής του Γ.Ν. Μυτιλήνης
«ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» στην προκειµένη περίπτωση , εκπροσωπεί νόµιµα το Ίδρυµα και αφετέρου της
εταιρείας …………………………………. (δ/νση ……………………………………………………
τηλ.
, ΑΦΜ
) που εκπροσωπείται νόµιµα από
τον
, συµφωνήθηκαν και συνοµολογήθηκαν τα παρακάτω :
Μετά από το …………………. διαγωνισµό που διενεργήθηκε στις ………………… για την
προµήθεια ………………………………………………..
η ως άνω εταιρεία
σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. ………………………..απόφαση του ∆.Σ. αναλαµβάνει την προµήθεια στο
Νοσοκοµείο.
Α)Ποσότητα Συµβατικού Είδους
Β)Τιµή ανά µονάδα µέτρησης
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ : Εντός ……………………………………. Εργασίµων ηµερών από την υπογραφή
της σύµβασης.
ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
Αν ο ανάδοχος καθυστερήσει την παραλαβή του ως άνω ειδών ή µέρος αυτού πέραν του
συµβατικού χρόνου παράδοσης, υποχρεούται στην καταβολή προστίµου προς το Νοσοκοµείο
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ
Η εξόφληση του προµηθευτή θα γίνεται βάσει του Ν.4152/2013 υποπαρ.Ζ5 και βάση ΦΕΚ
αριθµ.φύλ.107. Η πληρωµή του προµηθευτή θα γίνεται µε επιταγή της Τράπεζας βάση
θεωρηµένου τακτικού χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής αφού προσκοµίσει :
α) Τιµολόγιο – ∆ελτίο Αποστολής
β) Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενηµερότητας
γ) Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενηµερότητας
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Ο προµηθευτής κατά την πληρωµή επιβαρύνεται µε τις εκάστοτε νόµιµες κρατήσεις.
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Η διάρκεια σύµβασης που είναι για δύο (2) έτη αρχίζει από
την …………………… µέχρι……………………………….
Η διάρκεια της σύµβασης µε τµηµατικές παραδόσεις ισχύει για δύο (2) έτη αµέσως µόλις
υπογραφεί και µπορεί να παραταθεί για ορισµένο χρονικό διάστηµα και συνολικά για έξι (6) µήνες,
προκειµένου να εξαντληθούν τυχόν συµβατικές ποσότητες, µετά την λήξη της µε απόφαση του ∆.Σ.
του Νοσοκοµείου Μυτιλήνης.
Με αιτιολογηµένη απόφαση ∆.Σ., το Νοσοκοµείο λύει αζηµίως την σύµβαση πριν από την λήξη
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αυτής, χωρίς την συναίνεση του προµηθευτή και χωρίς αυτός να µπορεί να προβάλει καµία αξίωση
έναντι αυτού ή του ∆ηµοσίου.
Το κείµενο της διακήρυξης είναι ισχυρότερο από κάθε άλλο κείµενο σχετικό µε
το διαγωνισµό, εκτός από προφανή σφάλµατα και παραδροµές.
Επί διαφωνίας η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά ∆ικαστήρια και συγκεκριµένα τα ∆ικαστήρια
Μυτιλήνης, σύµφωνα µε την κείµενη Ελληνική Νοµοθεσία, εφαρµοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το
Ελληνικό.
Η ως άνω σύµβαση διέπεται από τους όρους του Ν.4412/2016 του Ν.2955/01 και τον
Ν.2286/95.
Λαµβανοµένων υπόψη των όρων και συµφωνιών που περιέχονται στην
από …………………………………………διακήρυξη του διαγωνισµού η οποία µαζί µε την
από …………………………………….. προσφορά του ανωτέρου αναδειχθέντος µειοδότη και τη δήλωση
ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης του διαγωνισµού, των διατάξεων του Νόµου
και των συνθηκών εκτέλεσης της σύµβασης, αποτελούν µαζί ένα ενιαίο αδιαίρετο και αναπόσπαστο
σύνολο της σύµβασης.
Σύµφωνα µε τους όρους της από …………………….. διακήρυξης του διαγωνισµού
επισυνάπτεται στην παρούσα η υπ' αριθµ. …………………
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ευρώ ………………..€ αρ…………Τράπεζα………….ηµερ.
έκδοσης………………….
Η ως άνω εγγυητική να ισχύει µέχρι την επιστροφή της στη τράπεζα.
Η παρούσα συντάχθηκε σε δυο αντίγραφα και υπογράφεται.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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