
      ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΟΙΚΣΟ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΑΡ.  33/2015   

ειίδα 1 απφ 70 

 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

4ε Τ.ΠΔ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 

ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΑΘΝ ΓΔΛΗΘΝ 
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ΦΟΡΔΑ Π.Γ.Ν.ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 
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ΓΗΑΘΖΟΜΖ HΙΔΘΟΝΛΗΘΝ ΑΛΝΗΘΡΝ ΓΗΔΘΛΖ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ 

ΚΔ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΖΛ ΞΑΟΝΣΖ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΘΑΘΑΟΗΝΡΖΡΑΠ ΓΗΑ ΡΗΠ ΑΛΑΓΘΔΠ ΡΝ 

ΞΓΛΔ – ΦΝΟΔΑΠ Ξ.Γ.Λ.ΑΙΔΜ/ΞΝΙΖΠ ,ΡΝ ΘΔΛΡΟΝ ΓΔΗΑΠ ΠΝΦΙΗΝ ΘΑΗ 

ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΥΛ ΗΑΡΟΔΗΥΛ ΔΘΛΖΠ ΡΝ 

 

ΑΟΗΘΚ. 33/2015 

 

ΚΔ ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ ΡΖΛ ΣΑΚΖΙΝΡΔΟΖ ΡΗΚΖ 

(CPV 90911200-8) 

 πλνιηθή Πξνυπνινγηζζείζεο δαπάλεο πνζνχ 1.399.999,99€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ  

Α) Γαπάλε 1.377.999,99€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ γηα ην Ννζνθνκείν Αιεμ/πνιεο   

Β) Γαπάλε 22.000,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ γηα ην Κέληξν Τγείαο νπθιίνπ θαη 

Πεξηθεξεηαθψλ Ιαηξείσλ επζχλεο ηνπ. 

 

 

ΑΞΝΦΑΠΖ ΑΛΑΙΖΤΖΠ ΞΝΣΟΔΥΠΖΠ: 1025/0 ΚΔ ΑΓΑ: ΥΙ9Η4690Υ3-Α7Ο 
 

ΡΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΑΘΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ EBΟΝ 

      Έρνληαο ππφςε:  

Σηο δηαηάμεηο φπσο απηέο ηζρχνπλ 

 

1.1. Σνπ Ν. 3329/2005 «Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» 

(Φ.Δ.Κ. Α‟ 81 /4-4-2005), φπσο ηζρχεη ζήκεξα.  

1.2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 60/2007 (ΦΔΚ 64/η.Α‟/16-3-2007), πεξί πξνζαξκνγήο ηεο κε αξηζκφ  

2004/18/ΔΚ Οδεγίαο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 31εο Μαξηίνπ 

2004 (EL 134/30-4-2004)  πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, 

έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ, φπσο ηζρχεη. 

1.3. Σνπ Ν. 3527/2007 «Κχξσζε πκβάζεσλ ππέξ λνκηθψλ πξνζψπσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην 

Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» 

1.4. Σνπ Ν. 3580/2007 «Πξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. Α‟ 134 /18-6-2007) φπσο ηζρχεη ζήκεξα.  

1.5. Σνπ Ν.2955/2001 «Πξνκήζεηεο Ννζνθνκείσλ θαη ινηπψλ κνλάδσλ πγείαο ησλ Πε..Τ. θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α‟ 256 /2-11-2001), φπσο ηζρχεη ζήκεξα.   

1.6. Σνπ Ν. 2286/95 (Φ.Δ.Κ.19/Α/95) «Πξνκήζεηεο ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα θαη Ρπζκίζεηο ζπλαθψλ 

ζεκάησλ» φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 2323/95(Φ.Δ.Κ.145 /Α/95) « Τπαίζξην Δκπφξην θαη 

άιιεο Γηαηάμεηο».  

1.7. Σνπ Π.Γ. 118/2007 «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ», (Φ.Δ.Κ. 150/Α/2007).  

1.8. Σν  Ν. 2362/95 άξζξν 83 παξ. 1 πνπ αθνξά ζηελ ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, φπνπ 

νξίδνληαη ηα φξηα ησλ δηαγσληζκψλ. 

1.9. Σνπ Ν 3867/2010 (ΦΔΚ Α΄128/03-08-2010) άξζξν 27 παξάγξαθνο 11 «Δπνπηεία ηδησηηθήο 

αζθάιηζεο, ζχζηαζε εγγπεηηθνχ θεθαιαίνπ ηδησηηθήο αζθάιηζεο δσήο, νξγαληζκνί αμηνιφγεζεο 

πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ.» 
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1.10. Σελ ππ΄αξηζκ. 35130/739 ππνπξγηθή απφθαζε ε νπνία δεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΚ 1291/Β/11-08-

2010 θαη αθνξά ζηελ αχμεζε ησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ ηνπ άξζξν 83 παξ. 1 ηνπ Ν. 2362/95 γηα 

ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ γηα ηελ πξνκήζεηα πξντφλησλ, παξνρή ππεξεζηψλ ή εθηέιεζε 

έξγνπ. 

1.11. Σνπ Ν. 3846/2010 (ΦΔΚ Α΄66/11.05.2010), «Δγγπήζεηο γηα ηελ εξγαζηαθή αζθάιεηα θαη 

άιιεο δηαηάμεηο» άξζξν 24. 

1.12. Σν Π.Γ. 113/10 «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ Γηαηάθηεο» (ΦΔΚ Α΄ 194/22-11-10) 

1.13. Σν αξ. 2, παξ. 2 πεξηπη. γ, ππνπεξίπησζε δδ, ηνπ Ν 4013/15-09-2011 (ΦΔΚ 204) φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 4038/2012 (ΦΔΚ 14). 

1.14. Σν Ν. 4155/2013 ( ΦΔΚ 120/29-5-2013) « Δζληθφ χζηεκα Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ θαη άιιεο Γηαηάμεηο»  

1.15. Σελ Τ.Α. Π1/2390/2013(ΦΔΚ 2677/Β) «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

Δζληθνχ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ..)» 

1.16. Σα άξζξα 134-138 θαη 157 ηνπ λ. 4281/2014 (ΦΔΚ Α 160) «Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο 

ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά ζέκαηα Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

1.17. Σελ ππ΄αξηζκ. Θ67/Γ22/29-10-15 απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Π.Γ.Ν.Δ. κε ην νπνίν εγθξίλεηαη ε 

δηελέξγεηα Αλνηθηνχ Γεκφζηνπ Ηιεθηξνληθνχ Γηαγσληζκνχ κε αληηθείκελν ηε παξνρή ππεξεζηψλ 

θαζαξηφηεηαο ζην Π.Γ.Ν. Έβξνπ – θνξέαο: Π.Γ.Ν. Αιεμαλδξνχπνιεο, ζηα πιαίζηα ηνπ Π.Π.Τ.Τ. 

2014 , πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 1.399.999,99€ , ζηνλ νπνίν δηαγσληζκφ ζα πεξηιεθζνχλ 

θαη ηα Κ/Τ πξψελ επζχλεο ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζχκθσλα κε ην ππ. Αξηζκ. πξση. 7023/18-03-

2015  εγγξάθνπ ηνπ Γηνηθεηή ηεο 4εο ΤΠΔ ζηα πιαίζηα ηνπ ΠΠΤΤ 2013. 

1.18. Σελ ππ.αξηζκ.421/24-03-2015 Απφθαζε Γηνηθεηή 4ε ΤΠΔ Μαθεδνλίαο – Θξάθεο κε ην νπνίν 

νξίδεηαη σο θνξέαο δηελέξγεηαο ην θάζε Ννζνθνκείν ρσξηζηά γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ίδηνπ 

Ννζνθνκείνπ, ζε εθαξκνγή ηνπ ΠΠΤΦΤ 2014 θαη ζηηο δηαθεξχμεηο ζα πξέπεη λα 

ζπκπεξηιακβάλνληαη νη αλάγθεο ησλ ΚΤ θαη Πεξηθεξεηαθψλ Ιαηξείσλ επζχλεο ηνπ.  

1.19. Σελ ππ΄αξηζκ. 1025/0 Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο, κε ΑΓΑ Γεκνζίεπζεο ΧΛ9Ι4690Χ3-

Α7Ρ. 

1.20. Σo ππ. Αξηζκ. πξση. 20168/20-10-2015 απφζπαζκα πίλαθα απφ ηελ ΔΠΤ «Δληαίνη Γηαγσληζκνί 

4ΤΠΔ» κε ηελ 65ε απφθαζε ηεο Οινκέιεηαο ηεο ΔΠΤ κε εκεξνκελία 17/07/2015, κε ηελ νπνία 

εγθξίλνληαη νη Σερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ εληαίνπ δηαγσληζκνχ κε αληηθείκελν ηε παξνρή 

ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο ζηα Ννζειεπηηθά Ιδξχκαηα ηεο 4εο ΤΠΔ ζηα πιαίζηα ηνπ ΠΠΤΤ 2013.  
 

Ξ ξ ν θ ε ξ ύ ζ  ζ ε η: 

    Ηιεθηξνληθφ Αλνηθηφ Γηεζλή Γηαγσληζκφ κε αληηθείκελν ηε παξνρή Τπεξεζηψλ Καζαξηφηεηαο 

γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δψδεθα (12) κελψλ, πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 1.399.999,99€ € 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ ρακειφηεξε ηηκή. 

    Ο δηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο 

Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΗΓΗ) κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο 

www.promitheus.gov.gr ηνπ ζπζηήκαηνο 

Σπρφλ αηηήκαηα ελδηαθεξνκέλσλ εηαηξηψλ ζα ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηαγσληζκνχ κέζσ ηεο πξναλαθεξφκελεο δηαδηθηπαθήο πχιεο. 

   Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ζε ειεθηξνληθφ θάθειν, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηα άξζξα 

134-138 ηνπ λ. 4281/2014, ζην άξζξν 11 ηεο Τ.Α. Π1/2390/2013 (Β΄ 2677), θαη 

ζπκπιεξσκαηηθά ζην π.δ. 118/2007.          

ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΣΗΗ 
ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΗ 

ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΗ ΠΤΛΗ ΣΟΤ 
ΔΗΓΗ 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΝΑΡΞΗ 

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ 
ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ 
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 
ΤΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 
ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΣΟΤ 
ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΚΑΙ 

ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΣΧΝ 
ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Η Γηαδηθηπαθή πχιε 

www.promitheus.gov.

gr ηνπ ΔΗΓΗ - 

ΠΓΝΔ – ΦΟΡΔΑ 

Π.Γ.Ν.ΑΛΔΞ/ΠΟΛΗ  

Γξαθείν Πξνκεζεηψλ 

ΣΔΣΑΡΣΗ 

11-11-2015 

 

 

ΠΔΜΠΣΗ 

 12-11-2015 

ΠΑΡΑΚΔΤΗ 

11/12/2015 

έσο 15:00 

κ.κ. 

 

 

ΓΔΤΣΔΡΑ  

14/12/2015 

ψξα 13:00 κ.κ. 

 

      

       Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο, δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην χζηεκα. 
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       Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα είλαη 

εθπξφζεζκεο θαη εάλ ηπρφλ έρνπλ ππνβιεζεί εληχπσο θαηά ηηο παξαγξάθνπο 1.2.1 θαη 1.2.3 ηνπ 

άξζξνπ 11 ηεο Τ.Α. Π1/2390/2013 επηζηξέθνληαη απφ ηελ Τπεξεζία ρσξίο λα απνζθξαγηζηνχλ.  

Tα έγγξαθα ηεο πξνζθνξάο πξέπεη λα θαηαηεζνχλ θαη εληχπσο εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ 

εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή θαηά ηηο παξαγξάθνπο 1.2.1 θαη 1.2.3 ηνπ άξζξνπ 11 ηεο 

Τ.Α. Π1/2390/2013 πξνζθνκίδνληαη δε ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ζηελ Γξακκαηεία ηνπ 

Π.Γ.Ν.Έβξνπ – Φνξέαο Π.Γ.Ν.Αιέμ/πνιεο Γξαγάλα 68100 Αιεμ/πνιε 

       Ο ρξφλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία κέζσ ηνπ 

ζπζηήκαηνο βεβαηψλεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα κε ππεξεζίεο ρξνλνζήκαλζεο ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν.4155/13 θαη ην άξζξν 6 ηεο  ΤΑ Π1-2390/2013 

«Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ..)». Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη , φπσο 

πεξηγξάθεηαη παξαθάησ. 

      Γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηνλ αλσηέξσ δηαγσληζκφ νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο 

(ππνςήθηνη Πξνκεζεπηέο) απαηηείηαη: 

1. λα δηαζέηνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή, ρνξεγνχκελε απφ πηζηνπνηεκέλε αξρή παξνρήο ςεθηαθήο 

ππνγξαθήο.  

2. λα εγγξαθνχλ ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα (Δ..Η.Γ.Η.. - Γηαδηθηπαθή Πχιε 

www.promitheus.gov.gr) αθνινπζψληαο ηελ δηαδηθαζία εγγξαθήο, αθνινπζψληαο ηελ θαησηέξσ 

δηαδηθαζία εγγξαθήο: 

α) Οη νηθνλνκηθνί θνξείο – ρξήζηεο αηηνχληαη κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ηελ εγγξαθή ηνπο ζε απηφ 

παξέρνληαο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο θαη απνδερφκελνη ηνπο φξνπο ρξήζεο ηνπ 

ηαπηνπνηνχκελνη σο εμήο: 

 Όζνη απφ ηνπο αλσηέξσ δηαζέηνπλ ειιεληθφ Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (ΑΦΜ) 

ηαπηνπνηνχληαη κε ρξήζε ησλ δηαπηζηεπηεξίσλ (φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο) πνπ απηνί 

θαηέρνπλ απφ ην ζχζηεκα TAXISNet ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ. 

Δθφζνλ γίλεη ε ηαπηνπνίεζε, εγθξίλεηαη ε εγγξαθή ηνπ ρξήζηε απφ ην Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ 

θαη ηνηρείσλ ηεο Γηεχζπλζεο Πνιηηηθήο Πξνκεζεηψλ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Κξαηηθψλ 

Πξνκεζεηψλ.  

 Οη νηθνλνκηθνί θνξείο – ρξήζηεο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο νη νπνίνη δελ 

δηαζέηνπλ ειιεληθφ Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (ΑΦΜ) αηηνχληαη ηελ εγγξαθή ηνπο 

ζπκπιεξψλνληαο ηνλ αξηζκφ ηαπηφηεηαο ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) θαη ηαπηνπνηνχληαη κε 

ρξήζε ησλ δηαπηζηεπηεξίσλ πνπ θαηέρνπλ απφ ην αληίζηνηρν ζχζηεκα. Δθφζνλ γίλεη ε 

ηαπηνπνίεζε, εγθξίλεηαη ε εγγξαθή ηνπ ρξήζηε απφ ην Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηνηρείσλ 

ηεο Γηεχζπλζεο Πνιηηηθήο Πξνκεζεηψλ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Κξαηηθψλ Πξνκεζεηψλ.  

 Οη νηθνλνκηθνί θνξείο – ρξήζηεο ηξίησλ ρσξψλ αηηνχληαη ηελ εγγξαθή ηνπο θαη ηαπηνπνηνχληαη 

απφ ηε ΓΓΔ απνζηέιινληαο: 

-  είηε ππεχζπλε δήισζε ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε κε επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή. 

- είηε έλνξθε βεβαίσζε ή πηζηνπνηεηηθφ ζε κνξθή αξρείνπ .pdf κε επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ 

ειιεληθή, φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα IX Α γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, ζην 

Παξάξηεκα IX Β γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ θαη ζην Παξάξηεκα IX Γ γηα ηηο δεκφζηεο 

ζπκβάζεηο ππεξεζηψλ ηνπ π.δ. 60/2007, θαη ζχκθσλα κε ηνπο πξνβιεπφκελνπο φξνπο ζην 

θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ζηα νπνία  λα δειψλεηαη / απνδεηθλχεηαη ε 

εγγξαθή ηνπ ζε επαγγεικαηηθφ ή εκπνξηθφ κεηξψν, πξνζθνκηδφκελα εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ 

εκεξψλ θαη ζε έληππε κνξθή (πξσηφηππν ή αθξηβέο αληίγξαθν) ζηελ αξκφδηα ππεξεζία. 

       β) Σν αίηεκα εγγξαθήο ππνβάιιεηαη απφ φινπο ηνπο ππνςήθηνπο ρξήζηεο ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ 

πζηήκαηνο. 

γ)  Ο ππνςήθηνο ρξήζηεο ελεκεξψλεηαη απφ ην χζηεκα ή κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ 

ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ηνπ αηηήκαηνο εγγξαθήο ηνπ. Δθφζνλ ην αίηεκα εγγξαθήο εγθξηζεί, ν 

ππνςήθηνο ρξήζηεο ιακβάλεη ζχλδεζκν ελεξγνπνίεζεο ινγαξηαζκνχ σο πηζηνπνηεκέλνο ρξήζηεο 

θαη πξνβαίλεη ζηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ. 

Καηά ηα ινηπά ν δηαγσληζκφο, ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ 

 Ξεξίιεςε ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο έρεη ζηαιεί ζηηο 11-11-2015 γηα δεκνζίεπζε ζηηο 

παξαθάησ Διιεληθέο εθεκεξίδεο: 

     Α) ΗΜΔΡΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ: 

  1. ΗΜΔΡΗΙΑ  2. ΓΔΝΙΚΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΧΝ 

Β) ΗΜΔΡΗΙΔ ΣΟΠΙΚΔ ΝΟΜΟΤ: 

1. ΓΝΧΜΗ    2.ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΗ   3. ΜΔΘΟΡΙΟ   4.ΥΡΟΝΟ   
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     ην ηεχρνο δηαθεξχμεσλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβέξλεζεο, γηα 

δεκνζίεπζε ζηηο 11-11-2015.  

     ηελ Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ζηηο 11-11-2015. 

     ηα Δπηκειεηήξηα Αζελψλ, Θεζζαινλίθεο, Αιεμ/πφιεο θαη ζηνλ ΔΟΜΜΔΥ.   

   Πξνο δηεπθφιπλζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ην πιήξεο θείκελν ηεο Γηαθήξπμεο αλαξηήζεθε θαη 

ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Π.Γ.Ν.Δ. Φνξέαο Ννζνθνκείν Αιεμ/πνιεο - Πξφγξακκα Γη@χγεηα ηνπ 

Ννζνθνκείνπ ,  ζην ΚΗΜΓΗ θαη ζηελ δηαδηθηπαθή πχιε  www.promitheus.gov.gr, ηνπ 

Δ..Η.ΓΗ..  

     Γηα φηη δελ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε ηζρχνπλ νη πεξί πξνκεζεηψλ δηαηάμεηο 

ηνπ Γεκνζίνπ, φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά. 

            

                       O ΓΗΝΗΘΖΡΖΠ ΡΝ Ξ.Γ.Λ.Έβξνπ. 

                                                        

 

 

 

      Γ. ΙΑΕΝΞΝΙΝΠ      

 

 

 

 

 

 

 

ΝΓΖΓΗΔΠ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ ΘΑΗ ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ  

 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό έρνπλ: 

 Α) Έιιελεο Πνιίηεο 

 Β) Αιινδαπνί 

 Γ) Ννκηθά Πξφζσπα, Ηκεδαπά ή Αιινδαπά 

 Γ) πλεηαηξηζκνί 

 Δ) Δλψζεηο Πξνκεζεπηψλ/Κνηλνπξαμίεο παξνρψλ ππεξεζηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά 

Δθφζνλ αζθνχλ δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή µε ην αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο 

1. Ρξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη  απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο 

δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr, ηνπ Δ..Η.ΓΗ.. κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεη ε παξνχζα δηαθήξπμε, ζηελ Διιεληθή γιψζζα, ζε ειεθηξνληθφ 

θάθειν, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην λ.4155/13 (ΦΔΚ/Α/29-5-2013), ζην άξζξν 11 ηεο 

ΤΑ Π1/2390/2013 (ΦΔΚ/Β/2677/21-102013) «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ..)», ζην 

Π.Γ. 118/07.  

 

ΠΖΚΔΗΥΠΖ: Ξξνζθνξέο γίλνληαη απνδεθηέο γηα ην ζύλνιν ησλ ππεξεζηώλ ηεο 

παξνύζαο δηαθήξπμεο. 

 

1.2 Ξεξηερόκελν πξνζθνξώλ 

Σα πεξηερφκελα ηνπ ειεθηξνληθνχ θαθέινπ ηεο πξνζθνξάο νξίδνληαη σο εμήο:(α) έλαο 

(ππν)θάθεινο* κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-Σερληθή πξνζθνξά»  θαη (β) έλαο 

(ππν)θάθεινο* κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά». 

Καηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο απφ ηνλ Οηθνλνκηθφ Φνξέα ζεκαίλνληαη απφ απηφλ κε ρξήζε 

ηνπ ζρεηηθνχ πεδίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ηα ζηνηρεία εθείλα ηεο πξνζθνξάο ηνπ, πνπ έρνπλ 

εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα. 

 

1.2.1 Πεπιεσόμενα (ςπο)θακέλος «Γικαιολογηηικά ζςμμεηοσήρ-ηεσνική πποζθοπά» 
ηνλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-Σερληθή πξνζθνξά»  

ππνβάιινληαη  ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο, θαη φια ηα απαηηνχκελα θαηά ην ζηάδην ππνβνιήο ηεο 

πξνζθνξάο δηθαηνινγεηηθά θαζψο θαη ηα ΣΔΥΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ηεο πξνζθνξάο.  

πγθεθξηκέλα, ζηνλ πξναλαθεξφκελν (ππν)θάθειν πεξηιακβάλνληαη : 
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Α) Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο 

Οη πξνζθέξνληεο ππνβάινπλ ειεθηξνληθά καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο, εγθαίξσο θαη 

πξνζεθφλησο, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά, ζε κνξθή αξρείνπ .pdf  

ζχκθσλα κε ην άξζξν 5α.Β.1α ηνπ Π.Γ. 118/2007, ην λ.4155/13((ΦΔΚ/Α/29-5-2013) θαη ην 

άξζξν 11 ηεο  ΤΑ Π1/2390/13 «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ 

πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ..)», φπσο αλαιπηηθά 

πεξηγξάθνληαη θαησηέξσ : 1. Δγγύεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ 5% επί ηεο ζπλνιηθήο 

πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο κε ΦΠΑ θαηά ην αξ. 25 παξάγξαθνο 4α ηνπ ΠΓ.118/07. Η 

εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα ειεθηξνληθά ζε κνξθή 

αξρείνπ pdf θαη πξνζθνκίδεηαη απφ απηφλ ζηελ Αξκφδηα Τπεξεζία Γηεμαγσγήο ηνπ Γηαγσληζκνχ 

ζε έληππε κνξθή (πξσηφηππν) εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή 

ππνβνιή. Σν χςνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 70.000,00€ θαη ηζρχνο γηα 

ηξηάληα (30) εκέξεο ηνπιάρηζηνλ κεηά ηνλ ρξφλν ιήμεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο. 

2. πεύζπλε  δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ  λ. 1599/1986 (Α΄75), φπσο εθάζηνηε 

ηζρχεη, ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ  παξφληνο δηαγσληζκνχ θαη  ζηελ νπνία  

δειψλεηαη  φηη,  κέρξη  θαη  ηελ  εκέξα  ππνβνιήο  ηεο πξνζθνξάο ηνπο, νη πξνζθέξνληεο : 

Α) δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην αδίθεκα απφ ηα αλαθεξφκελα   

ζηελ πεξίπησζε (1) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2  άξζξνπ 6  ηνπ  Π.Γ. 118/07, ήηνη : 

η)ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 

ηεο θνηλήο δξάζεο  ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 351 ηεο 29.1.1998, ζει. 1), 

ii) δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην  άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

26εο Μαΐνπ  1997 (EE C 195 ηεο 25.6.1997, ζει. 1) θαη ζην άξζξν 3  παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο  

δξάζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ  πκβνπιίνπ (EE L 358 ηεο 31.12.1998, ζει. 2), 

iii) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (EE C 316 ηεο  27.11.1995, ζει. 48), 

iv) λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 

ηεο  νδεγίαο 91/308/EOK  ηνπ  πκβνπιίνπ,  ηεο  10εο  Ινπλίνπ  1991,  γηα   ηελ   πξφιεςε  

ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ  

παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (EE L 166   ηεο   28.6.1991,  ζει. 77   Οδεγίαο, ε  νπνία   

ηξνπνπνηήζεθε  απφ  ηελ  Οδεγία   2001/97/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ, EE  L 344 ηεο 28.12.2001, ζει. 76) ε νπνία ελζσκαηψζεθε  κε ην λ. 2331/1995  

(Α΄ 173) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ.  3424/2005 (Α΄ 305),  

v) θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, 

ηεο   ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο  θαη  ηεο  δφιηαο  ρξενθνπίαο. 

vi) θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ησλ παξαθάησ άξζξσλ :  

-     30 παξ. 7, 9, 11, 12 θαη 14 

-     31 παξ. 4, 5 θαη 6  

-     32 παξ. 4 θαη 5 

-  35 παξ. 5 ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, ζρεηηθά κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο 

δξαζηεξηφηεηαο. 

Η ππεχζπλε δήισζε ππνγξάθεηαη ςεθηαθά απφ ηνλ πξνζθέξνληα θαη δελ απαηηείηαη 

ζεώξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο. 

 ε πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ είλαη  λνκηθφ πξφζσπν, ηελ ππεχζπλε δήισζε  ππνβάιινπλ : 

α) νη Γηαρεηξηζηέο, φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν είλαη Ο.Δ, Δ.Δ ή Δ.Π.Δ. 

β) ν Πξφεδξνο ηνπ Γ.. θαη ν Γηεπζχλσλ  χκβνπινο, φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν είλαη Α.Δ.  

γ) ζε θάζε άιιε  πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ,  νη λφκηκνη  εθπξφζσπνί  ηνπ. 

δ) Όηαλ ν πξνζθέξσλ είλαη ζπλεηαηξηζκφο ε σο άλσ ππεχζπλε δήισζε  ππνβάιιεηαη απφ ηνλ 

Πξφεδξν ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ.  

ε) Όηαλ ν πξνζθέξσλ είλαη έλσζε πξνκεζεπηψλ – θνηλνπξαμία, ε σο άλσ δήισζε ηνπ 

παξφληνο αθνξά θάζε κέινο, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ Έλσζε ή 

Κνηλνπξαμία.   

 

3. πεύζπλε  δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ  λ. 1599/1986 (Α΄75),φπσο 

εθάζηνηε ηζρχεη, ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ θαη  ζηελ 

νπνία  δειψλεηαη  φηη, κέρξη  θαη  ηελ  εκέξα  ππνβνιήο  ηεο πξνζθνξάο ηνπο, νη πξνζθέξνληεο 

: 

α. Γελ ηεινχλ ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξίπησζε (2) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 ηνπ   

άξζξνπ 6  ηνπ Π.Γ. 118/07 θαηαζηάζεηο, δει.: δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε  θαη, επίζεο, φηη  δελ   

ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο. 
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-Σα αιινδαπά θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα δειψλνπλ φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε ή  ππφ άιιε  

αλάινγε θαηάζηαζε θαζψο θαη ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή ππφ άιιε αλάινγε  

δηαδηθαζία.   

β. Γελ ηεινχλ ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξ. (2) ηνπ εδ. γ ηεο παξ. 2 ηνπ 

άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/07 θαηάζηαζε, δει. φηη δελ ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ θ.λ. 

2190/1920, φπσο  εθάζηνηε ηζρχεη, ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά 

λνκηθά πξφζσπα) θαη, επίζεο, φηη  δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο 

εθθαζάξηζεο  ησλ   αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα 

αιινδαπά λνκηθά  πξφζσπα). 

γ. Γελ ηεινχλ ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε θαη, επίζεο, φηη  δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο 

ζε   αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε.  

    -Σα αιινδαπά θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα δειψλνπλ φηη δελ ηεινχλ ζε αλαγθαζηηθή 

δηαρείξηζε  ή ππφ άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαζψο θαη ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε αλαγθαζηηθή 

δηαρείξηζε ή  ππφ άιιε αλάινγε δηαδηθαζία.  

δ. Δίλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο  θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο (θπξίαο θαη επηθνπξηθήο), αλαθέξνληαο φινπο ηνπο θνξείο ζηνπο νπνίνπο  

θαηαβάινπλ εηζθνξέο θπξίαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο, θαζψο θαη φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο 

ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο.   

ε. Δίλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Δπηκειεηήξην, νξίδνληαο ξεηά ηελ επσλπκία ηνπ 

Δπηκειεηεξίνπ θαη ην αληηθείκελν ηνπ ζπλφινπ ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αζθνχλ (ξεηά  

θαηνλνκαδφκελεο), πξνθεηκέλνπ γηα λνκηθά πξφζσπα ή ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, πξνθεηκέλνπ 

γηα θπζηθά πξφζσπα, κε ην νπνίν είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Δπηκειεηήξην  ή φηη αζθνχλ γεσξγηθφ 

ή θηελνηξνθηθφ επάγγεικα, θαηά πεξίπησζε (δελ αθνξά ζπλεηαηξηζκνχο). 

Σα αιινδαπά θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, δειψλνπλ φηη είλαη εγγεγξακκέλα ζηα κεηξψα ηνπ 

νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπο ή ζε ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθέο 

νξγαλψζεηο, νκνίσο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, νξίδνληαο ξεηά ηελ επσλπκία ηνπ 

Δπηκειεηεξίνπ  ή ησλ επαγγεικαηηθψλ νξγαλψζεσλ αληίζηνηρα, θαζψο θαη ην αληηθείκελν ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ αζθνχλ, πξνθεηκέλνπ γηα λνκηθά πξφζσπα ή ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο , 

πξνθεηκέλνπ γηα θπζηθά πξφζσπα .  

ζη. Γελ είλαη έλνρνη ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ  

απαηηνχληαη θαη' εθαξκνγή ηνπ Π.Γ.60/2007 θαη φηη δελ έρνπλ αξλεζεί λα παξάζρνπλ  ηηο 

πιεξνθνξίεο απηέο. 

δ.  Γελ  ηεινχλ ζε απνθιεηζκφ απφ δηαγσληζκνχο κε βάζε ακεηάθιεηε απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο, θαηά ηα άξζξα 18, 34 θαη 39 ηνπ Π.Γ. 118/07 θαηά ηελ εκεξνκελία 

ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο. 

ε. Γελ έρνπλ ηεζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ηνπ αξ.99 ηνπ Ν.3588/2007 (Α΄153) 

ζ. Ο ζπλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα (αθνξά κφλν ζπλεηαηξηζκνχο) .  

η. Αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα  ειεθηξνληθή ππνβνιή / 

έληππε πξνζθφκηζε φπνπ απαηηείηαη ησλ  δηθαηνινγεηηθψλ ησλ παξ. 2 & 3 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ 

Π.Γ. 118/07, θαηά πεξίπησζε, θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 20 

ηνπ ηδίνπ  Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο.  

 

- ε πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ είλαη λνκηθφ πξφζσπν, ε παξνχζα ππεχζπλε δήισζε  

ππνβάιιεηαη απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ. 

Ζ ππεύζπλε δήισζε ππνγξάθεηαη ςεθηαθά από ηνλ πξνζθέξνληα θαη δελ 

απαηηείηαη ζεώξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο. 

 

4. Ρα λνκηκνπνηεηηθά θαη ινηπά έγγξαθα θάζε ζπκκεηέρνληνο. Έηζη :   

Σα λνκηθά πξφζσπα ζα θαηαζέζνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζχζηαζήο ηνπο, θαη ζπγθεθξηκέλα: 

●     Εάν ο προζθέρφν είναι Α.Ε. και Ε.Π.Ε. πρέπει να προζκομίζει:  

 Βεβαίσζε ηεο Γηεχζπλζεο Αλάπηπμεο/Σκήκα Δκπνξείνπ θαη Σνπξηζκνχ ηεο αξκφδηαο 

Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο ηεο έδξαο ηεο εηαηξείαο (γηα εηαηξείεο πνπ έρνπλ ηδξπζεί κεηά ηηο 

4/4/2011, ε βεβαίσζε απηή πξέπεη λα πξνζθνκίδεηαη απφ ηηο ππεξεζίεο Γ.Δ.ΜΗ. ηνπ 

αξκφδηνπ θαηά ηφπνπο επηκειεηεξίνπ), ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη πφηε ηξνπνπνηήζεθε γηα 

ηειεπηαία θνξά ην θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο θαη έλα αληίγξαθν ηνπ ηζρχνληνο 

θαηαζηαηηθνχ ζχκθσλα κε ηελ αλσηέξσ ηξνπνπνίεζε ππνγεγξακκέλν απφ ηνλ Πξφεδξν 

ηνπ Γ ή λφκηκν αλαπιεξσηή ηνπ.   

 Βεβαίσζε ηεο Γηεχζπλζεο Αλάπηπμεο/Σκήκα Δκπνξείνπ θαη Σνπξηζκνχ ηεο αξκφδηαο 

Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο ηεο έδξαο ηεο εηαηξείαο (γηα εηαηξείεο πνπ έρνπλ ηδξπζεί κεηά ηηο 

4/4/2011, ε βεβαίσζε απηή πξέπεη λα πξνζθνκίδεηαη απφ ηηο ππεξεζίεο Γ.Δ.ΜΗ. ηνπ 
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αξκφδηνπ θαηά ηφπνπο επηκειεηεξίνπ), ζηελ νπνία ε σο άλσ ππεξεζία βεβαηψλεη φηη ην 

ηειεπηαίν Γ πνπ έρεη ππνβιεζεί ζε απηήλ είλαη απηφ πνπ δεκνζηεχεηαη ζην ζπγθεθξηκέλν 

ΦΔΚ (Σεχρνο ΑΔ-ΔΠΔ θαη Γ.Δ.ΜΗ.) θαη ζηελ νπνία βεβαίσζε αλαθέξεηαη ν αξηζκφο ηνπ ΦΔΚ 

θαη έλα αληίγξαθν ηνπ ΦΔΚ ζην νπνίν ππάξρεη δεκνζηεπκέλε νιφθιεξε ε αλαθνίλσζε κε 

ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ηελ εθπξνζψπεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηαηξείαο.   

 Πηζηνπνηεηηθφ Πξσηνδηθείνπ (πξνθεηκέλνπ γηα Δ.Π.Δ.) πεξί ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ (πηζηνπνηεηηθφ κεηαβνιψλ).  

- Πξνθεηκέλνπ γηα εηαηξείεο (Δ.Π.Δ.) πνπ έρνπλ ηδξπζεί κεηά ηηο 4/4/2011, ηα σο άλσ έγγξαθα 

ηεο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο πξέπεη πιένλ λα πξνζθνκίδνληαη απφ ηηο ππεξεζίεο Γ.Δ.ΜΗ. ηνπ 

αξκφδηνπ θαηά ηφπνπο επηκειεηεξίνπ.  

●     Εάν ο προζθέρφν είναι Ο.Ε, Ε.Ε. πρέπει να προζκομίζει:  

 Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ ηειεπηαίνπ ηζρχνληνο θαηαζηαηηθνχ  

 Πηζηνπνηεηηθφ απφ ην αξκφδην Πξσηνδηθείν πεξί ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ θαηαζηαηηθνχ 

(πηζηνπνηεηηθφ κεηαβνιψλ). 

-  Πξνθεηκέλνπ γηα εηαηξείεο πνπ έρνπλ ηδξπζεί κεηά ηηο 4/4/2011, ηα σο άλσ έγγξαθα ηεο 

πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο πξέπεη πιένλ λα πξνζθνκίδνληαη απφ ηηο ππεξεζίεο Γ.Δ.ΜΗ. ηνπ 

αξκφδηνπ θαηά ηφπνπο επηκειεηεξίνπ. 

-  Σα σο άλσ λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θαη ζηνηρεία πξέπεη λα απνδεηθλχνπλ ηελ ελ γέλεη λνκηθή 

θαηάζηαζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο, θαη απφ απηά πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ν Πξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ 

χκβνπινο ΑΔ, ηα ππφινηπα πξφζσπα πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα δεζκεχνπλ κε ηελ ππνγξαθή ηνπο 

ην λνκηθφ πξφζσπν θαη ηα έγγξαθα ηεο λνκηκνπνίεζεο απηψλ, αλ απηφ δελ πξνθχπηεη επζέσο 

απφ ην θαηαζηαηηθφ αλαιφγσο κε ηε λνκηθή κνξθή ησλ εηαηξεηψλ ή θάζε άιινπ λνκηθνχ 

πξνζψπνπ.  

●   Τα θσζικά πρόζφπα, θα καηαθέζοσν  

 Έλαξμε Δπηηεδεχκαηνο απφ ηελ αληίζηνηρε Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία θαη ηηο κεηαβνιέο 

ηνπ 

Οη ελψζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, καδί κε ηελ 

πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε  πξνκεζεπηή 

πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία. 

 

Νη ππεύζπλεο δειώζεηο, ηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ 

πξνζθέξνληνο ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία ππνβάιινληαη από απηόλ ειεθηξνληθά ζε 

κνξθή αξρείνπ ηύπνπ .pdf θαη πξνζθνκίδνληαη (κε δηαβηβαζηηθό όπνπ ζα αλαθέξνληαη 

αλαιπηηθά ηα πξνζθνκηδόκελα δηθαηνινγεηηθά) θαηά πεξίπησζε από απηόλ εληόο ηξηώλ 

(3) εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή, πιελ ησλ ΦΔΘ. Όηαλ 

ππνγξάθνληαη από ηνλ ίδην θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή θαη δελ απαηηείηαη ζρεηηθή 

ζεώξεζε. 

 

 ε πεξίπησζε πνπ ην νηθείν θξάηνο δελ εθδίδεη θάπνην έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθφ, απφ ηα 

απαηηνχκελα ή πνπ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, απηφ κπνξεί λα 

αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ή ζηα θξάηε κέιε φπνπ δελ 

πξνβιέπεηαη ε έλνξθε βεβαίσζε απφ ππεχζπλε δήισζε ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή 

δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνο 

θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο.  Η ππνρξέσζε αθνξά φιεο ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο ππνςεθίσλ. 

 

Β) Ρερληθή πξνζθνξά 

ηνλ (ππφ) θάθειν «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο – Σερληθή Πξνζθνξά», ππνβάιινληαη 

ειεθηξνληθά  ηα θάησζη : 

 
1. Η Σερληθή Πξνζθνξά ζπληάζζεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ αληίζηνηρε εηδηθή ειεθηξνληθή 

θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο. ηελ ζπλέρεηα, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν, ζε 

κνξθή pdf, ην νπνίν ππνγξάθεηαη ςεθηαθά θαη ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα.  Σα 

ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ 

παξαγφκελνπ ςεθηαθά ππνγεγξακκέλνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. ε 

αληίζεηε πεξίπησζε, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ κήλπκα θαη ν πξνζθέξσλ θαιείηαη λα 

παξάγεη εθ λένπ ην ειεθηξνληθφ αξρείν pdf.  

2. Δθφζνλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο δελ έρνπλ απνηππσζεί ζην ζχλνιφ ηνπο ζηηο εηδηθέο 

ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ν πξνζθέξσλ επηζπλάπηεη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα ηα 

ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία.  
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3. Σα αλσηέξσ ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπ πξνζθέξνληνο 

ππνβάιινληαη απφ απηφλ ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείνπ ηχπνπ .pdf θαη πξνζθνκίδνληαη (κε 

δηαβηβαζηηθφ φπνπ ζα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ηα πξνζθνκηδφκελα δηθαηνινγεηηθά) θαηά 

πεξίπησζε απφ απηφλ εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή εθηφο 

ησλ εγγξάθσλ πνπ θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή. Όηαλ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ ίδην θέξνπλ 

ςεθηαθή ππνγξαθή. 

4.  Οη  δειψζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ ππνγξάθνληαη ςεθηαθά απφ ηνπο έρνληεο ππνρξέσζε 

πξνο ηνχην θαη δελ απαηηείηαη ζρεηηθή ζεψξεζε. 

        Δηδηθόηεξα, ζην θάθειν απηό (ΡΔΣΛΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ) ηνπνζεηνύληαη: 

1) πκπιήξσζε ηεο εηδηθήο ειεθηξνληθή θφξκαο ηνπ ζπζηήκαηνο (παξάξηεκα Α παξνύζαο 

ΞΑΟΑΓΔΗΓΚΑ ΞΗΛΑΘΑΠ ΠΚΚΝΟΦΥΠΖΠ) 

2) ηνηρεία πνπ λα ηεθκεξηψλνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο 

χκβαζεο δει. πεξηγξαθή ησλ πξνζθεξνκέλσλ ππεξεζηψλ θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπο 

θαη εάλ ππάξρεη πιηθφ ηεθκεξίσζεο γηα ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο, φπσο εγρεηξίδηα, ηερληθά 

θπιιάδηα θιπ, απφ ηα νπνία ζα πξνθχπηεη ε θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ ηεο παξνχζαο 

δηαθήξπμεο. 

3) Πιήξε ζηνηρεία γηα ηελ παξνπζίαζε ηεο εηαηξηθήο θπζηνγλσκίαο (profile) ηνπ ζπκκεηέρνληνο 

ζην δηαγσληζκφ, κε ηηο δηαρξνληθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο θαη γεληθά φηη ζεσξείηαη ρξήζηκν γηα ηε 

δηακφξθσζε ζαθνχο εηθφλαο πεξί ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο.  

Αλαιπηηθά ζηνηρεία πειαηνινγίνπ κε έκθαζε ζε δξαζηεξηφηεηεο/ππεξεζίεο παξνκνίνπ είδνπο 

θαη κεγέζνπο. 

4) χληνκε θαη ζαθή πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν πξνηίζεηαη λα αληηκεησπίζεη ην 

ζπγθεθξηκέλν έξγν (δηάξζξσζε θαη αξηζκφο εξγαδνκέλσλ αλά θαηεγνξία θαη ηκήκα θαη φηη άιιν 

πξνηείλεη ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο θ.ι.π.) 

5) Οη πξνζθεξφκελνη ζην έξγν πφξνη θαη ζπγθεθξηκέλα (i) πιήζνο, σξάξηα θαη θαηαλνκή 

πξνζθεξφκελνπ πξνζσπηθνχ, (ii) δηαζέζηκνο θαη πξνζθεξφκελνο πάζεο θχζεσο εμνπιηζκφο. 

6) Γπλαηφηεηα επηπιένλ ππνζηήξημεο ζε πεξηπηψζεηο εθηάθησλ αλαγθψλ φπσο απηή πξνθχπηεη 

κέζσ βεβαηψζεσλ ππνζηήξημεο εξγαζηψλ, ζε αλάινγεο πεξηπηψζεηο. 

7) Σπρφλ πηζηνπνηεηηθά απφ επίζεκνπο θνξείο πηζηνπνίεζεο ή ηλζηηηνχηα δνθηκψλ, γηα ηελ 

πνηφηεηα ή θαηαιιειφηεηα πξνζθεξφκελσλ κεραλεκάησλ, εξγαιείσλ, πιηθψλ, ππεξεζηψλ θιπ 

θαη ε ζπκκφξθσζή ηνπο κε ηερληθά θαη πνηνηηθά Standards. 

 Παξαθάησ πεξηγξάθνληαη ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ „Β αλαιπηηθά νη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηνπ ελ ιφγσ 

δηαγσληζκνχ. 

 

1.2.2. Ξεξηερόκελα (ππν)θαθέινπ «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά» 

1. ηνλ (ππν)θάθειν* κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» πεξηιακβάλεηαη ε νηθνλνκηθή 

πξνζθνξά ηνπ ελδηαθεξφκελνπ. 

Η Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά επί πνηλή απνξξίςεσο ζηνλ (ππφ) θάθειν 

«Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά». 

2. Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ζπληάζζεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ αληίζηνηρε εηδηθή 

ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο. ηελ ζπλέρεηα, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ 

αξρείν, ζε κνξθή pdf, ην νπνίν ππνγξάθεηαη ςεθηαθά θαη ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα. 

Σα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ 

παξαγφκελνπ ςεθηαθά ππνγεγξακκέλνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. ε 

αληίζεηε πεξίπησζε, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ κήλπκα θαη ν πξνζθέξσλ θαιείηαη λα παξάγεη 

εθ λένπ ην ειεθηξνληθφ αξρείν pdf.  

3. Δθφζνλ ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά δελ έρεη απνηππσζεί ζην ζχλνιφ ηεο ζηηο εηδηθέο 

ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ν πξνζθέξσλ επηζπλάπηεη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα ηα 

ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία 

4. Η Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ζα πξέπεη λα έρεη ηελ εμήο κνξθή θαη πεξηερφκελν:  

α) Σν ηίκεκα ηεο πξνζθνξάο θάζε ππνςήθηνπ αλάδνρνπ ζα δνζεί κε κηα θαη κνλαδηθή ηηκή 

ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ Παξφληνο Άξζξνπ γηα ηελ παξνρή ηεο Τπεξεζίαο ζχκθσλα κε ηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Η αλαγξαθή ηεο ηηκήο ζε Δπξψ (€) κπνξεί λα γίλεηαη κέρξη δχν 

δεθαδηθά ςεθία. ηελ ηηκή ζα πεξηιακβάλνληαη νη ηπρφλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε 

άιιε επηβάξπλζε, εθηφο απφ ηνλ αλαινγνχληα Φ.Π.Α. γηα ηελ παξερφκελε ππεξεζία ζηνλ ηφπν 

θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε.  Ο Φ.Π.Α. βαξχλεη ην 

Ννζνθνκείν. 

β) Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα πεξηέρεη ηηο απαηηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 68 ηνπ Ν. 

3863/2010, (ΦΔΚ Α΄115/15-7-2010), επί πνηλή απφξξηςεο θαη επίζεο ζα πεξηιακβάλεη ηα εμήο 

ζηνηρεία: 
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Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΙΥΔΙΟΤ 
ΑΡΙΘΜΟ 
ΑΣΟΜΧΝ 
(*1) 

ΜΗΝΙΑΙΑ 
ΓΑΠΑΝΗ 
ΚΑΣΑ 
ΑΣΟΜΟ 

ΜΗΝΙΑΙΑ 
ΓΑΠΑΝΗ 
ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΓΑΠΑΝΗ 
(ΜΗΝΙΑΙΑ Υ 12 
ΜΗΝΔ) 

1.  
Μηθηέο απνδνρέο πξνζσπηθνχ κε πιήξε 
απαζρφιεζε 

    

2.  Δηζθνξέο ΙΚΑ εξγνδφηνπ 
    

3.  
Κφζηνο επηδφκαηνο αδείαο (πεξηιακβαλνκέλσλ 
θαη εηζθνξψλ ΙΚΑ ηνπ εξγνδφηε) 

    

4.  
Κφζηνο δψξσλ Πάζρα - Υξηζηνπγέλλσλ 
(πεξηιακβαλνκέλσλ θαη εηζθνξψλ ΙΚΑ ηνπ 
εξγνδφηε) 

    

5.  
Δπηπιένλ θφζηνο Κπξηαθψλ-Αξγηψλ 
(πεξηιακβαλνκέλσλ θαη εηζθνξψλ ΙΚΑ ηνπ 
εξγνδφηε) 8σξεο απαζρφιεζεο 

    

6.  
Δπηπιένλ θφζηνο λπρηεξηλψλ 
(πεξηιακβαλνκέλσλ θαη εηζθνξψλ ΙΚΑ ηνπ 
εξγνδφηε) 8σξεο απαζρφιεζεο 

    

7.  
Κφζηνο αληηθαηαζηαηψλ εξγαδνκέλσλ ζε 
θαλνληθή άδεηα 

    

8.  

Κφζηνο δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο, εγγπεηηθψλ 
επηζηνιψλ, αζθάιεηαο  & πγηεηλήο (ΜΑΠ), 
ινηπά έμνδα 

    

9.  
ΛΟΙΠΑ ΔΞΟΓΑ (Να αλαθεξζνχλ αλαιπηηθά θαη 
λα ηεθκεξησζνχλ θαηά ηελ θξίζε θάζε 
ππνςεθίνπ αλαδφρνπ) 

 
   

  

 

 

ΤΝΟΛΙΚΟ 
ΜΗΝΙΑΙΟ 
ΚΔΡΓΟ 
 

ΤΝΟΛΙΚΟ 
ΚΔΡΓΟ  
(ΜΗΝΙΑΙΟ Υ 12 
ΜΗΝΔ) 

10.  Δξγνιαβηθφ θέξδνο   

  

 ΤΝΟΛΙΚΟ 
ΜΗΝΙΑΙΟ ΤΦΟ 
ΝΟΜΙΜΧΝ 
ΚΡΑΣΗΔΧΝ 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΤΦΟ 
ΝΟΜΙΜΧΝ 
ΚΡΑΣΗΔΧΝ 
(ΜΗΝΙΑΙΟ Υ 12 
ΜΗΝΔ) 

11.  Νφκηκεο θξαηήζεηο επί ηεο αμίαο ηηκνινγίνπ   

  

 ΤΝΟΛΙΚΟ 
ΜΗΝΙΑΙΟ 
ΣΙΜΗΜΑ ΓΙΑ ΣΟ 
ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ 
  

ΤΝΟΛΙΚΟ  
ΣΙΜΗΜΑ ΓΙΑ ΣΟ 
ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ 
(ΜΗΝΙΑΙΟ Υ 12 
ΜΗΝΔ) 

12.  ΤΝΟΛΑ ΚΑΘΑΡΧΝ ΑΞΙΧΝ (άλεπ Φ.Π.Α.)   

13.  ΤΝΟΛΑ ΑΞΙΧΝ (κε Φ.Π.Α.)   

* εκείσζε 1: Χο Αξηζκφο Αηφκσλ πξνζδηνξίδεηαη ην Πιήζνο Δξγαδνκέλσλ (πεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ αηφκσλ ξεπφ) πνπ αληηζηνηρεί ζηηο απαηηνχκελεο εξγαηνψξεο θαη είλαη θνζηνινγηθά 

ηζνδχλακν θαη εθθξαζκέλν ζε άηνκα πιήξνπο απαζρφιεζεο.  

 

5. Ο παξαπάλσ πίλαθαο ζπκπιεξψλεηαη (ρσξίο λα ηξνπνπνηεζεί ε κνξθή ηνπ) απφ ηνπο 

ππνςήθηνπο αλαδφρνπο, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε εξγαηηθή, αζθαιηζηηθή θαη ζρεηηθή 

Ννκνζεζία. Δπί πνηλή απαξαδέθηνπ ηεο πξνζθνξάο πξνζθνκίδνληαο ζην Φάθειν Οηθνλνκηθήο 

Πξνζθνξάο θσηναληίγξαθα ηεο πξναλαθεξφκελεο Ννκνζεζίαο. Η ηηκή γηα θαζέλα απφ ηα πεδία 

ηνπ παξαπάλσ πίλαθα ζα είλαη κηα θαη κνλαδηθή θαη ζα αλαιχεηαη επαξθψο θαη κε ζαθήλεηα ν 

ηξφπνο-κέζνδνο ππνινγηζκνχ-πξνζδηνξηζκνχ απηήο ηεο ηηκήο. 

6. Πξνζθνξά πνπ δίλεη ηηκή ζε ζπλάιιαγκα ή ζε ξήηξα ζπλαιιάγκαηνο απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε.  

7. Πξνζθνξά πνπ ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο ηηκήο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, ελψ ζα 

πξέπεη λα ππάξρεη ξεηή δήισζε απνδνρήο φισλ ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαζψο θαη ηεο 

ηζρχνπζαο Ννκνζεζίαο 

8. Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή ή δελ δίδεηαη 

εληαία ηηκή ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη ζαλ απαξάδεθηε. 

9. Η ππεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνηρεία απαξαίηεηα 

γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηηκψλ, νη δε ππνςήθηνη αλάδνρνη ππνρξενχληαη λα 

παξέρνπλ απηά εληφο πξνζεζκίαο πέληε (5) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκέξα πνπ απηά ζα 

δεηεζνχλ. Η επζχλε φκσο γηα ηελ αθξίβεηα ησλ αλαθεξνκέλσλ βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ 

αλάδνρν. 
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10. Οπνηαδήπνηε κεηαβνιή ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηελ παξνχζα 

δηαθήξπμε/ζχκβαζε αθελφο είλαη δεζκεπηηθή γηα ηνλ αλάδνρν ν νπνίνο θαη νθείιεη λα  

εθαξκφζεη ηηο ηπρφλ αιιαγέο άκεζα αθεηέξνπ δελ δχλαηαη ζε θακία πεξίπησζε ε κεηαβνιή 

απηή λα πξνθαιέζεη νπνηαδήπνηε πξφζζεηε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε γηα ην Ννζνθνκείν. 

11. Σν πξνζθεξφκελν κεληαίν θφζηνο ζα ππνινγηζζεί ππνρξεσηηθά Δπί Πνηλή Απφξξηςεο γηα 

εξγαδφκελν άλσ ησλ 25 εηψλ κε βαζηθφ εκεξνκίζζην βάζε ηεο ηζρχνπζαο Δζληθήο Γεληθήο 

πιινγηθήο χκβαζεο Δξγαζίαο θαηά ηελ εκ/ληα δηελέξγεηαο ηνπ ελ ιφγσ Γηαγσληζκνχ. 

12. Σν θφζηνο ησλ εξγαηηθψλ δελ ζα πξέπεη (επί πνηλή απνθιεηζκνχ) λα ππνιείπεηαη ηνπ 

ειάρηζηνπ πξνβιεπφκελνπ λνκίκνπ σο αλσηέξσ. Πξνζθνξά πνπ δελ έρεη ππνινγηζζεί ζχκθσλα 

κε ην πξναλαθεξφκελν ηεο παξνχζεο παξαγξάθνπ δελ ιακβάλεηαη ππφςε θαη δελ αμηνινγείηαη. 

13. Με ην πξνζθεξφκελν κεληαίν θφζηνο σο αλσηέξσ, νη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ 

ππνρξενχληαη επί πνηλή απφξξηςεο λα αλαθέξνπλ ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαη ην θφζηνο ηνπ 

σξνκηζζίνπ γηα πξσηλή θαη απνγεπκαηηλή βάξδηα εξγάζηκεο εκέξαο, ην σξνκίζζην αξγίαο θαη 

αββαηνθχξηαθνπ θαζψο θαη ην σξνκίζζην βξαδηλήο βάξδηαο. 
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2. Γηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξώλ 

Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ππν-θαθέισλ Γηθαηνινγεηηθώλ Ππκκεηνρήο θαη Ρερληθώλ - 

Ξξνζθνξώλ 

1. Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη απφ ην αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ θαη αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ απηνχ, ηελ εκ/ληα απνζθξάγηζεο ησλ 

πξνζθνξψλ φπσο νξίδεηαη ζηελ παξνχζα. 

2. Η Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, ηελ 

εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη απφ ηε δηαθήξπμε. 

3. Η απνζθξάγηζε γίλεηαη κε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία: 

 3.1. Απνζθξαγίδνληαη νη (ππν)θάθεινη νη νπνίνη εκπεξηέρνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη 

ηηο ηερληθέο πξνζθνξέο. Μεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε Δπηηξνπή, πξνβαίλεη ζηνλ 

έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη 

γίλεηαη θαηαρψξεζε φζσλ έρνπλ ππνβάιεη πξνζθνξέο ζε πξαθηηθφ ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ 

ηα κέιε ηεο.  

3.2. Ακέζσο κεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ (ππν)θαθέισλ «Γηθαηνινγεηηθά 

πκκεηνρήο – Σερληθή Πξνζθνξά», νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ζα έρνπλ ειεθηξνληθή 

πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγίζζεθαλ, νκνίσο, κεηά ηελ 

ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ (ππν)θαθέισλ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», νη πξνζθέξνληεο ησλ 

νπνίσλ νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο απνζθξαγίζζεθαλ, ζα έρνπλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζην 

πεξηερφκελν ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγίζζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα ιακβάλνπλ γλψζε ησλ 

ηηκψλ πνπ πξνζθέξζεθαλ. 

3.3. Οη ειεθηξνληθνί (ππν)θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ απνζθξαγίδνληαη ειεθηξνληθά 

απφ ην αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν, ζε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα γλσζηνπνηεζεί ζε απηνχο 

ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο θξίζεθαλ απνδεθηέο κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ  ινηπψλ ζηνηρείσλ 

απηψλ. 

3.4. Η αλαζέηνπζα αξρή εθδίδεη ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο επί ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ειεθηξνληθψλ 

πξνζθνξψλ θαη νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ελεκεξψλνληαη γηα ηελ απνδνρή ή ηελ 

απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο ηνπο. 

 

3. Γιαδικαζία ανάδειξηρ μειοδόηη – καηακύπωζη αποηελεζμάηων  
3.1. Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ην άξζξν 20 ηνπ Π.Γ. 118/07, ν πξνζθέξσλ 

ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, εληφο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηε 

ζρεηηθή εηδνπνίεζε πνπ ηνπ απνζηέιιεηαη ειεθηξνληθά, ππνβάιιεη ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ 

ζπζηήκαηνο, ζε κνξθή αξρείνπ. pdf θαη ζε θάθειν κε  ζήκαλζε «Γηθαηνινγεηηθά 

Καηαθχξσζεο», ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαηά πεξίπησζε θαη γίλεηαη Ηιεθηξνληθή 

απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο» ηνπ πξνζθέξνληνο ζηνλ νπνίν 

πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε. 

3.2. Σα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα  εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ 

εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή θαη ζε έληππε κνξθή (πξσηφηππν ή αθξηβέο αληίγξαθν) 

ζηελ αξκφδηα ππεξεζία (κε δηαβηβαζηηθφ φπνπ ζα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ηα πξνζθνκηδφκελα 

δηθαηνινγεηηθά). 

3.3. Γηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο: 
1. Απόζπαζκα Ξνηληθνύ Κεηξώνπ, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε : 
α)- γηα θάπνην ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ π.δ. 60/2007, δειαδή γηα θάπνην 

απφ ηα αθφινπζα:  

- ζσμμεηοτή ζε εγκλημαηική οργάνφζη, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο 

θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 351 ηεο 29.1.1998, ζει. 1), 

-  δφροδοκία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο 

Μαΐνπ 1997 (EE C 195 ηεο 25.6.1997, ζει. 1) θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο 

δξάζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 358 ηεο 31.12.1998, ζει. 2), 

- απάηη, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο χκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (EE C 316 ηεο 27.11.1995, ζει. 48), 

- νομιμοποίηζη εζόδφν από παράνομες δραζηηριόηηηες, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 

91/308/EOK ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ινπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο 

(EE L 166 ηεο 28.6.1991, ζει. 77 Οδεγίαο, ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Οδεγία 2001/97/ΔΚ 
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ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, EE L 344 ηεο 28.12.2001, ζει. 76) ε νπνία 

ελζσκαηψζεθε κε ην Ν. 2331/1995 (Α΄ 173) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 3424/2005 (Α΄ 305), 

β) γηα ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο θαη ηεο 

δφιηαο ρξενθνπίαο (εδάθην γ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ ΠΓ 60/07). 

2.Ξηζηνπνηεηηθό αξκόδηαο Γηθαζηηθήο ή Γηνηθεηηθήο Αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ 

εμακήλνπ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε θαη επίζεο δελ ηεινχλ ζε 

δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε.  

3.Ξηζηνπνηεηηθό αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ 

εμακήλνπ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, θαη, επίζεο, φηη 

δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε. 

4.Ξηζηνπνηεηηθό πνπ εθδίδεηαη από αξκόδηα θαηά πεξίπησζε Αξρή, απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηεη φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο (πιεξσκή θφξσλ θαη 

ηειψλ) θαη πηζηνπνηεηηθά νξγαληζκώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη 

φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ειιεληθνχ δηθαίνπ (εδάθηα ε θαη ζη ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ 

άξζξνπ 43 ηνπ ΠΓ 60/2007). 

5.Ξηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε 

εγγξαθή ηνπο ζ‟ απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ή ην αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο ηνπο θαηά ηελ 

εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.  

6.Δάλ ν ππνςήθηνο αλάδνρνο είλαη Α.Δ. ή ΔΠΔ ππνβάιιεη (απφ ηελ Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο / 

Σκήκα Δκπνξείνπ θαη Σνπξηζκνχ ηεο αξκφδηαο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο ηεο έδξαο ηεο εηαηξείαο, 

ελψ γηα εηαηξείεο πνπ ηδξχνληαη κεηά ηηο 4/4/2011 απφ ηελ ππεξεζία Γ.Δ.ΜΗ ηνπ αξκφδηνπ θαηά 

ηφπνπο επηκειεηεξίνπ) θαη έλα επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ ηζρύνληνο θαηαζηαηηθνύ ζην 

νπνίν αλαθέξεηαη ε εκεξνκελία θαηαρψξεζεο ηνπ ζην Μεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ (ΜΑΔ) θαη 

ε Γεληθή πλέιεπζε πνπ ην έρεη ηξνπνπνηήζεη.  

εκείσζε: Η κε έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα ππνβνιή ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ επηθέξεη ηνλ 

απνθιεηζκφ ηνπ πξνκεζεπηή απφ ην δηαγσληζκφ θαη ηελ επηβνιή ησλ θπξψζεσλ ηνπ άξζξνπ 20 

παξ. 2 ηνπ Π.Γ. 118/2007. Σν απηφ ηζρχεη θαη ζε πεξίπησζε ππνβνιήο ππεχζπλσλ δειψζεσλ 

κε αλαιεζέο ή αλαθξηβέο πεξηερφκελν. 

 
4. Αλάδεημε Κεηνδόηε 

       Όηαλ απηφο ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε δελ ππνβάιιεη ειεθηξνληθά θαη 

δελ πξνζθνκίζεη ζε έληππε κνξθή έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα σο άλσ έγγξαθα θαη 

δηθαηνινγεηηθά φπνπ απαηηείηαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή κε ηελ ακέζσο επφκελε 

ρακειφηεξε ηηκή. ε πεξίπησζε πνπ θαη απηφο δελ ππνβάιιεη θαη πξνζθνκίδεη έλα ή  

πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά φπνπ απαηηείηαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ 

πξνκεζεπηή κε  ηελ  ακέζσο επφκελε ρακειφηεξε ηηκή θαη νχησ θαζ΄ εμήο. Αλ θαλέλαο απφ 

ηνπο πξνκεζεπηέο δελ ππνβάιιεη ειεθηξνληθά θαη πξνζθνκίδεη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο 

πξνυπνζέζεηο ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ, έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά 

ηα νπνία απαηηνχληαη απφ απηέο, ν δηαγσληζκφο καηαηψλεηαη. 

ηηο πεξηπηψζεηο απηέο φηαλ ν ζπκκεηέρσλ ππνβάιιεη ςεπδή ή αλαθξηβή ππεχζπλε δήισζε ηεο 

παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 6 ή/θαη ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 8α  ηνπ Π.Γ. 118/07 ή ν ππφρξενο πξνο 

ηνχην πξνζθέξσλ δελ ππνβάιιεη ειεθηξνληθά θαη δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο 

θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαθχξσζεο έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηεο 

παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 θαη, εθφζνλ έρνπλ δεηεζεί απφ ηελ δηαθήξπμε, ησλ πεξηπηψζεσλ α, β, θαη 

δ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ ηδίνπ Γ/ηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ε εγγχεζε 

ζπκκεηνρήο ηνπ κεηνδφηε. Δπίζεο, θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ 

κεηνδφηε, εθφζνλ απφ ηα ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά πξνθχπηεη φηη δελ πιεξνχληαη ηα ζηε 

δηαθήξπμε θαζνξηδφκελα ειάρηζηα αλαγθαία φξηα ησλ νηθνλνκηθψλ θαη ηερληθψλ πξνυπνζέζεσλ  

ηνπ άξζξνπ 8α ηνπ ΠΓ 118/07. 

 
5. Σξόλνο ηζρύνο ζύκβαζεο 

  Η ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί ζα ηζρχεη γηα δψδεθα (12) κήλεο αξρφκελεο απφ ηελ 

εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο.  

 Η ζχκβαζε είλαη δπλαηφλ λα ιπζεί θαη πξηλ ηελ ιήμε ηεο εθφζνλ ππνγξαθεί ζχκβαζε γηα 

ην ελ ιφγσ έξγν ή απφ ην αξκφδην Τπνπξγείν ή απφ ηελ Γ.Τ.ΠΔ.  Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο. 
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6. Ρξόπνο πιεξσκήο  

6.1 Η πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεηαη γηα θάζε κήλα παξνρήο ηνπ έξγνπ κε ην αληίζηνηρν 

κεληαίν πνζφ, ζα γίλεηαη ζε επξψ (€), κεηά απφ πξνεγνχκελε ζεψξεζε ησλ ζρεηηθψλ 

ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ πιεξσκήο απφ ηνλ αξκφδην Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ. 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ έθδνζε ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο είλαη ε θαηάζεζε απφ ηνλ 

αλάδνρν. 

Α) Σηκνινγίνπ Παξνρήο Τπεξεζηψλ 

Β) Απνδεηθηηθφ Φνξνινγηθήο θαη Αζθαιηζηηθήο Δλεκεξφηεηαο 

Γ) Πξαθηηθφ Πνζνηηθήο & Πνηνηηθήο Παξαιαβήο ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο 

χκβαζεο, ππνγεγξακκέλν απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή πνπ ζα νξηζζεί. 

Ο αλάδνρνο, θαηά ηελ πιεξσκή ηνπ, ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο απφ ην Νφκν 

θξαηήζεηο θαη νη νπνίεο έρνπλ σο εμήο: 

      

 ΦΟΡΟ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ αξ. 55 ηνπ Ν. 2238/94 (ΦΔΚ 151Α/16-09-1994) θαη Ν 

2992/2002 (ΦΔΚ 54Α/20-03-2002): Καηά ηελ πιεξσκή ησλ εηδψλ ζα παξαθξαηείηαη 

8% θφξνο εηζνδήκαηνο. 

 Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.) επί ηεο αμίαο ησλ ηηκνινγίσλ βαξχλεη ην 

Ννζνθνκείν. 

6.2. Υξφλνο εμφθιεζεο: εληφο εμήληα (60) εκεξψλ, ππνινγηδφκελσλ απφ ηελ επνκέλε ηεο 

ππνβνιήο ηνπ ηηκνινγίνπ ηνπ αλαδφρνπ. 

6.3 Η εμφθιεζε γίλεηαη κε βάζε ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία πνπ 

πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 35 ηνπ Κ.Π.Γ. (Π.Γ. 118/2007) θαη ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηελ 

εμφθιεζε ηίηισλ πιεξσκήο ή ηελ είζπξαμε απαηηήζεσλ απφ ην Γεκφζην θαη ηα Ν.Π.Γ.Γ. 

(απνδεηθηηθά θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο θ.ι.π.). 

6.4 ε πεξίπησζε πνπ ε εμφθιεζε ησλ ηηκνινγίσλ γίλεη κεηά ηελ πην πάλσ πξνζεζκία, ην 

Ννζνθνκείν θαζίζηαηαη ππεξήκεξν, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

6.5 Η πξνζεζκία πιεξσκήο αλαζηέιιεηαη α) θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί απφ ηελ 

απνζηνιή ηνπ ζρεηηθνχ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πιεξσκήο ζηνλ αξκφδην Δπίηξνπν ηνπ Διεγ-

θηηθνχ πλεδξίνπ θαη κέρξη ηε ζεψξεζε απηνχ, β) θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηπρφλ δηθαζηηθψλ 

ή εμψδηθσλ δηελέμεσλ κεηαμχ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ηνπ αλαδφρνπ, πνπ αθνξνχλ ηελ εθηέιεζε 

ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη γ) ζηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 35 παξ. 7 ηνπ 

Π.Γ. 118/2007. Δπίζεο, δελ πξνζκεηξάηε ν ρξφλνο θαζπζηέξεζεο ηεο πιεξσκήο, πνπ νθείιεηαη 

ζε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ (κε έγθαηξε ππνβνιή ησλ αλαγθαίσλ δηθαηνινγεηηθψλ, παξαιαβή 

ησλ πιηθψλ κε έθπησζε ιφγσ απνθιίζεσλ απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θ.ι.π. 

 

 

7. Δλζηάζεηο  - Ξξνζθπγέο 

     Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο ππνβάιινληαη γηα ηνπο ιφγνπο θαη κε ηελ δηαδηθαζία πνπ 

πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 15 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαη  ηνπ Ν.3886/30-9-2010 κέζσ ηνπ 

ζπζηήκαηνο επηζπλάπηνληαο ην ζρεηηθφ έγγξαθν κε κνξθή αξρείνπ .pdf ην νπνίν θέξεη 

ςεθηαθή ππνγξαθή. 

     Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο πνπ ππνβάιινληαη γηα νπνηνπζδήπνηε άιινπο εθηφο απφ ηνπο ιφγνπο 

πνπ αλαθέξνληαη ζηα αλσηέξσ λνκνζεηήκαηα δελ γίλνληαη δεθηέο, νχηε εμεηάδνληαη.   

     Οη πξνζθεχγνληεο ιακβάλνπλ γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο κε δηθή ηνπο θξνληίδα.  

  Όζνλ αθνξά ζηελ θαηάζεζε ησλ ζρεηηθψλ παξαβφισλ, φπνπ απαηηείηαη, απηά ππνβάιινληαη 

απφ ηνπο πηζηνπνηεκέλνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο - ρξήζηεο ζε κνξθή αξρείνπ .pdf 

πξνζθνκηδφκελα εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ θαη ζε έληππε κνξθή (πξσηφηππν ή 

αθξηβέο αληίγξαθν) ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ή βάζεη ηνπ Ν. 3943/2011 (ΦΔΚ /Α/66/31-3-11) 

1 Τπέξ Οξγαληζκψλ Φπρηθήο Τγείαο, Τπνπξγείνπ Τγείαο  

 & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο (άξζ.3 ηνπ Ν. 3580/07 (ΦΔΚ 134Α /18-06-2007) 

θαη αξ. 24 Ν3846/2010 (ΦΔΚ 66Α /11-05-2010) θαη αξ. 77 παξ.1 Ν 

3918/2011 (ΦΔΚ 31Α/02-03-2011): 

2% 

2 - Τπέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσο επηβάιιεηαη 

θξάηεζε 0,10% επί ηνπ θαζαξνχ πνζνχ ηεο αμίαο ησλ εηδψλ (αξ. 4 

Ν4013/2011, ΦΔΚ 204/Α‟ /15-09-2011) Δπί ηνπ πνζνχ απηνχ επηβάιιεηαη 

ηέινο ραξηνζήκνπ πνζνζηνχ 3% (πιένλ 20% εηζθνξάο ππέξ ΟΓΑ ). 

0,10 % 
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θαη ηεο Τπνπξγηθήο απφθαζεο «πεξί ειεθηξνληθνχ παξαβφινπ» ΠΟΛ 1163/3-7-13 ( ΦΔΚ 

1675/Β/2013) φπσο θάζε θνξά απηά ηζρχνπλ. 

  Μεηά ηελ ππνβνιή ησλ ελζηάζεσλ/πξνζθπγψλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή πξνβαίλεη ζηελ 

αμηνιφγεζε απηψλ απφ ην αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ 

θεηκέλσλ δηαηάμεσλ γηα ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

 

8. Ινηπνί Όξνη  

Όια ηα έγγξαθα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ ζπκκεηνρή ζε 

απηφλ, ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Μελόγισζζα πηζηνπνηεηηθά - δηθαηνινγεηηθά πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από επίζεκε 

κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή γιώζζα.  

Ν ρξόλνο ηζρύνο πξνζθνξώλ είλαη ηξεηο (3) κήλεο, πξνζκεηξνχκελεο απφ ηελ επφκελε ηεο 

εκέξαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ 

παξαπάλσ αλαθεξφκελνπ, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

Η ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηαζεί εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ Τπεξεζία, πξηλ απφ ηε 

ιήμε ηεο, θαηά αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην πξνβιεπφκελν απφ ηε δηαθήξπμε. 

Αληηπξνζθνξέο, Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο θαζψο θαη αφξηζηεο θαη αλεπίδεθηεο εθηίκεζεο, 

εθπξφζεζκεο, ππφ αίξεζε ή ηέηνηεο πνπ ηξνπνπνηνχλ ηνπο φξνπο  ηεο δηαθήξπμεο δελ γίλνληαη 

δεθηέο. 

ΞΟΝΠΝΣΖ: Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη γηα ην ζύλνιν ηνπ δεηνχκελσλ ππεξεζηψλ. 

Η πξνζθεξφκελε ηηκή δίλεηαη ζε Euro. Η ζπλνιηθή ηηκή ρσξίο Φ.Π.Α. ζα ιεθζεί ππφςε γηα ηε 

ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ.  

ΟΙ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΔ ΣΙΜΔ ΓΔΝ ΘΑ ΤΠΔΡΒΑΙΝΟΤΝ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΓΗΠΟΣΔ ΛΟΓΟ ΣΗΝ ΣΙΜΗ ΣΟΤ 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΣΙΜΧΝ ΣΗ ΔΠΤ, ΟΠΟΤ ΤΠΑΡΥΟΤΝ. 

ε πεξηπηψζεηο εηδψλ πνπ πξνζθέξνληαη δσξεάλ, ζα αλαγξάθεηαη ζηελ νηθεία ζέζε ηεο 

νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ε έλδεημε «ΓΧΡΔΑΝ».  

Η παξάδνζε ηνπ έξγνπ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά γηα θάζε κήλα παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, κέζα ζην 

ρξφλν παξάδνζεο πνπ νξίδεη ε παξνχζα δηαθήξπμε, κε έμνδα, επζχλε θαη κέξηκλα ηνπ 

αλαδφρνπ.  

Απηφο πνπ ζα αλαθεξπρζεί αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο κέζα ζε 10 εκέξεο απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ηνπ ζρεηηθνχ εγγξάθνπ λα πξνζέιζεη γηα ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 

  ε πεξίπησζε ζπλππνβνιήο κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ εκπηζηεπηηθνχ 

ραξαθηήξα, ε γλσζηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ζηνπο ζπλππνςήθηνπο ζα έζηγε ηα έλλνκα 

ζπκθέξνληά ηνπο, ηφηε ν πξνζθέξσλ νθείιεη λα ζεκεηψλεη επ‟ απηψλ ηελ έλδεημε 

«πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα» θαη λα αηηηνινγήζεη επαξθψο ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο 

νπνίνπο ζεσξεί φηη απηά αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία  απηή. ε αληίζεηε πεξίπησζε ζα δχλαηαη λα 

ιακβάλνπλ γλψζε απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ νη ζπλππνςήθηνη. 

Η έλλνηα ηεο πιεξνθνξίαο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα αθνξά κφλνλ ηελ πξνζηαζία ηνπ 

απνξξήηνπ πνπ θαιχπηεη ηερληθά ή εκπνξηθά δεηήκαηα ηεο επηρείξεζεο ηνπ ππνςεθίνπ θαη 

θξίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ & Αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ. Γηα ιφγνπο ηήξεζεο 

ηεο αξρήο ηεο ίζεο αληηκεηψπηζεο ησλ δηαγσληδφκελσλ δελ κπνξεί λα αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία 

απηή πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηνπο φξνπο απνδνρήο θαη ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο 

θαη βαζκνιφγεζεο ηεο πξνζθνξάο.  

   

  

9.  Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο  

      Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, o αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο vα  

θαηαζέζεη κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο εγγπεηηθή επηζηνιή  πνπ ζα θαιχπηεη πνζφ ίζν κε 

πνζνζηφ δέθα ηνηο εθαηφ (10%) επί ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο, ρσξίο Φ.Π.Α. ζχκθσλα κε 

ηα φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 25 παξ.5 α ηνπ ΠΓ.118/07. 

 

 

     Η δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ λφκσλ πνπ αλαθέξνληαη 

εηζαγσγηθά ζηε δηαθήξπμε. 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ, ζεσξείηαη, φηη απνδέρνληαη φινπο ηνπο φξνπο ηεο 

Γηαθήξπμεο. 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α΄ 

 

ΞΗΛΑΘΑΠ ΠΚΚΝΟΦΥΠΖΠ – ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖ ΦΝΟΚΑ ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ 

 

      Ο πίλαθαο ζα ζπκπιεξσζεί κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο ηνπ Δ..Η.Γ.Η.., φπσο 

παξνπζηάδεηε ζε απηήλ 

Δπεμήγεζε ησλ ζηειώλ ησλ πηλάθσλ: 

1. ηήιε ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ 

ηα θειηά ηεο ζηήιεο απηήο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά νη αληίζηνηρνη ηερληθνί φξνη, ππνρξεψζεηο 

ή 

επεμεγήζεηο, γηα ηα νπνία ζα πξέπεη λα δνζνχλ αληίζηνηρεο απαληήζεηο. 

2. ηήιε ΑΠΑΙΣΗΗ 

ηα θειηά ηεο ζηήιεο απηήο έρνπλ ζπκπιεξσζεί: 

- Η ιέμε “ΝΑΙ”, πνπ ζεκαίλεη φηη ε αληίζηνηρε πξνδηαγξαθή είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνλ 

πξνκεζεπηή. Γηα ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ππάξρεη «ΝΑΙ» ζε ηίηιν απαηηήζεσλ ν νπνίνο αλαιχεηαη 

ζε επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά ζεσξείηαη φηη ε απαίηεζε πεξηιακβάλεη φια ηα επηκέξνπο 

ραξαθηεξηζηηθά θαη πξέπεη λα δνζεί απάληεζε γηα ην θαζέλα ρσξηζηά. Η ζπγθεθξηκέλε 

επηζήκαλζε δελ ηζρχεη φηαλ ππάξρεη επηκέξνπο αλάιπζε γηα ηελ απαίηεζε ηνπ θάζε εηδηθνχ 

ραξαθηεξηζηηθνχ. 

- Η ιέμε “ΑΡΙΘΜΟ”, πνπ ζεκαίλεη κία ηηκή (π.ρ. αξηζκεηηθή) θαη είλαη ππνρξεσηηθφ κέγεζνο 

ηεο 

πξνδηαγξαθήο (κέγηζην ή ειάρηζην). 

- Η ιέμε “ΑΝΑΠΣΤΞΗ”, πνπ ζεκαίλεη φηη ε αληίζηνηρε πξνδηαγξαθή ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα 

αλαθεξζεί ζηελ πξνζθνξά. 

- Η ιέμε “ΔΠΙΘΤΜΗΣΟ”, εάλ ξεηψο δελ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά ή απφ νπνηνδήπνηε άιιν 

ζεκείν ησλ πξνδηαγξαθψλ δελ πξνθχπηεη φηη πξφθεηηαη πεξί απαίηεζεο, ε αληίζηνηρε 

πξνδηαγξαθή δελ είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνλ πξνκεζεπηή, αιιά απνηειεί επηζπκεηφ – 

βαζκνινγήζηκν ραξαθηεξηζηηθφ. 

3. ηήιε ΑΠΑΝΣΗΗ 

ηα θειηά ηεο ζηήιεο απηήο ζεκεηψλεηαη ππνρξεσηηθά ε απάληεζε ηνπ πξνκεζεπηή πνπ ζα 

έρεη: 

- Σελ έλδεημε “ΝΑΙ” εάλ απφ ηελ πξνζθνξά πιεξνχηαη ε αληίζηνηρε πξνδηαγξαθή ή 

αλαιακβάλεηαη ε ζπγθεθξηκέλε ππνρξέσζε ή ηελ έλδεημε “ΟΥΙ” ζε αληίζεηε πεξίπησζε. 

-   Μία ηηκή (π.ρ. αξηζκεηηθή) απφ ηελ νπνία ζα πξνθχπηεη εάλ ηθαλνπνηείηαη ή φρη ε αληίζηνηρε 

πξνδηαγξαθή. 

- Αλάπηπμε δεηνχκελσλ ζηνηρείσλ. 

4.   ηήιε ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ηε ζηήιε απηή αλαγξάθνληαη ππνρξεσηηθά νη παξαπνκπέο αλά θειί, ζε άιια ζεκεία ηεο 

πξνζθνξάο, ηερληθά θπιιάδηα, εγρεηξίδηα ή θσηνηππίεο ηκεκάησλ ηνπο, δεκνζηεχκαηα θ.ι.π. 

απφ ηα νπνία ηεθκεξηψλνληαη θαη αηηηνινγνχληαη πιήξσο νη απαληήζεηο ηεο πξνεγνχκελεο 

ζηήιεο ηεο πξνζθνξάο. Αλάινγα θαίλεηαη νηηδήπνηε άιιν δεηείηαη απφ ηελ Τπεξεζία 

(Βεβαίσζε, κειέηε, δήισζε, πξφγξακκα πηζηνπνίεζε θ.ι.π.). Δπηζεκαίλεηαη φηη απιή θαηάθαζε 

ή επεμήγεζε δελ απνηειεί απφδεημε εθπιήξσζεο ηεο πξνδηαγξαθήο θαη ε επηηξνπή αμηνιφγεζεο 

θαηά ηελ θξίζε ηεο κπνξεί λα ηε δερζεί ή φρη. Οη παξαπνκπέο ζα πξέπεη λα γίλνληαη ζε 

ζπγθεθξηκέλε ζειίδα ή ζειίδεο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο. Γεληθέο αλαθνξέο ή αζαθείο 

παξαπνκπέο δχλαηαη λα απνηειέζνπλ ιφγν απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο. Σνλίδεηαη φηη είλαη 

ππνρξεσηηθή ε απάληεζε θαη ε αληίζηνηρε παξαπνκπή, ζε φια ηα ζεκεία ησλ πηλάθσλ θαη ε 

παξνρή φισλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δεηνχληαη. 
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ΞΑΟΑΓΔΗΓΚΑ ΞΗΛΑΘΑΠ ΠΚΚΝΟΦΥΠΖΠ – ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖ ΦΝΟΚΑ ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ 

 
 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ     

Οη φξνη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο παξνχζαο απνηεινχλ ηα 

ειάρηζηα αλαγθαία ραξαθηεξηζηηθά ηεο ππεξεζίαο πνπ απαηηνχληαη, 

πξνθεηκέλνπ απηή λα πξνζδηνξηζζεί αληηθεηκεληθά κε ηξφπν πνπ λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ, είλαη δε απαξάβαηνη 

θαη ε νπνηαδήπνηε κε ζπκκφξθσζε πξνο απηνχο ζπλεπάγεηαη 

απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε ηελ θξίζε ηεο αξκφδηαο 

Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο. 

ΝΑΗ   

Η. ΓΔΛΗΘΔΠ ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ    

 

Άξζξν 1. 

ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΡΝ ΑΛΑΓΝΣΝ  
  

Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηελ απνιχκαλζε ησλ 

θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ ελ γέλεη ρψξσλ ηνπ 

Παλεπηζηεκηαθνχ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Έβξνπ (Π.Γ.Ν.Δ) – Φνξέα: 

Αιεμαλδξνχπνιεο, ησλ Κέληξσλ Τγείαο θαη Πεξηθεξεηαθψλ Ιαηξείσλ 

επζχλεο ηνπ θαη εθεμήο (ΤΜ)  ζχκθσλα κε ηνπο ζπλεκκέλνπο πίλαθεο 

( Παξάξηεκα: Ι , Πίλαθαο: 1 ) , θαζ΄ φιν ην 24σξν θαη γηα φιεο ηηο 

εκέξεο ηνπ ρξφλνπ, ππφ ηνπο παξαθάησ φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο. 

 

ΝΑΗ 

  

ε φια ηα ζηάδηα ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα 

ηεξεί ηε λνκνζεζία, ηηο θείκελεο πγεηνλνκηθέο θαη αζηπθηεληαηξηθέο 

δηαηάμεηο, ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη 

ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ηεξνχληαη ζε απηφ.  

 

ΝΑΗ 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Β΄ 

 

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 

 

     Οη φξνη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο παξνχζαο απνηεινχλ ηα ειάρηζηα αλαγθαία 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο ππεξεζίαο πνπ απαηηνχληαη, πξνθεηκέλνπ απηή λα πξνζδηνξηζζεί 

αληηθεηκεληθά κε ηξφπν πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ, ηνπ Κέληξνπ 

Τγείαο νπθιίνπ θαη ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Ιαηξείσλ επζχλεο ηνπ , είλαη δε απαξάβαηνη θαη ε 

νπνηαδήπνηε κε ζπκκφξθσζε πξνο απηνχο ζπλεπάγεηαη απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε 

ηελ θξίζε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο. 

 

    ε νξηζκέλα ζεκεία ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ αθνινπζνχλ θαη φπνπ δελ είλαη εθηθηή ε 

πιήξεο ηερληθή πεξηγξαθή ησλ δεηνπκέλσλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ίζσο λα αλαθέξνληαη 

ελδεηθηηθά ζπγθεθξηκέλα πξντφληα ή εκπνξηθά ζήκαηα. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ηα δεηνχκελα 

πξντφληα/ππεξεζίεο είλαη απιψο αληίζηνηρα ή ηζνδχλακα ησλ ελδεηθηηθψο αλαθεξνκέλσλ. Οη 

ππνςήθηνη νηθνλνκηθνί θνξείο κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξέο ηεθκεξηψλνληαο κε ηνλ 

θαιχηεξν θαηά ηελ θξίζε ηνπο ηξφπν ηελ αληηζηνηρία) 

 

 

 
Η. ΓΔΛΗΘΔΠ ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 

 

Άξζξν 1. 

ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΡΝ ΑΛΑΓΝΣΝ 

 

1. Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηελ απνιχκαλζε ησλ θηηξηαθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ ελ γέλεη ρψξσλ ηνπ Ξαλεπηζηεκηαθνύ Γεληθνύ Λνζνθνκείνπ 

Έβξνπ (Ξ.Γ.Λ.Δ) – Φνξέα: Αιεμαλδξνύπνιεο, ηνπ Θέληξνπ γείαο Πνπθιίνπ θαη 

Ξεξηθεξεηαθώλ Ηαηξείσλ επζύλεο ηνπ θαη εθεμήο (Κ)  ζχκθσλα κε ηνπο 

ζπλεκκέλνπο πίλαθεο ( Ξαξάξηεκα: Η , Ξίλαθαο: 1 ) , θαζ΄ φιν ην 24σξν θαη γηα φιεο ηηο 

εκέξεο ηνπ ρξφλνπ, ππφ ηνπο παξαθάησ φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο. 

2. ε φια ηα ζηάδηα ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηε λνκνζεζία, ηηο 

θείκελεο πγεηνλνκηθέο θαη αζηπθηεληαηξηθέο δηαηάμεηο, ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο 

ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ηεξνχληαη ζε απηφ.  

3. Ο θαζαξηζκφο ησλ ρψξσλ ζα γίλεηαη θαζεκεξηλά πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Κπξηαθψλ, αξγηψλ 

θαη εμαηξεηέσλ εκεξψλ φιν ην  εηθνζηηεηξάσξν, πεξηιακβάλεη δε φια ηα ηκήκαηα θαη ρψξνπο 

ηεο .Κ  θαζψο θαη ρψξσλ επζχλεο ηνπο,  πνπ θαηά ηελ θαηάξηηζε ηεο ζχκβαζεο 

ιεηηνπξγνχλ θαη ρξεζηκνπνηνχληαη. Ο αλάδνρνο είλαη εμάιινπ ππνρξεσκέλνο ζε ηαθηά 

ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο .Κ, λα θαζαξίδεη θαη ηπρφλ ρψξνπο 

πνπ θαηά ηε θαηάξηηζε ηεο ζχκβαζεο δελ ρξεζηκνπνηνχληαη. Η ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα 

ζεκαίλεη γλψζε εθ κέξνπο ηνπ αλαδφρνπ ησλ ρψξσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ πνπ ζήκεξα 

ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ιεηηνπξγνχλ θαη ηεο εθηάζεσο απηψλ, αθφκε θη αλ δελ αλαθέξνληαη 

ξεηά ζηελ παξνχζα  ή ππάξρεη εχινγε απφθιηζε ζηελ έθηαζή ηνπο.  

4. Η ππεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα αλαζέζεη ζηνλ αλάδνρν πξφζζεηεο εξγαζίεο πέξαλ ησλ 

ζπκβαηηθψλ ζε πνζνζηφ κέρξη 30 % γηα θάιπςε ηπρφλ εθηάθησλ αλαγθψλ πνπ δελ κπνξνχλ 

λα πξνβιεθζνχλ θαη ζα πξέπεη λα εηδνπνηείηαη εγγξάθσο απφ ηελ ππεξεζία ζε εχινγν 

ρξνληθφ δηάζηεκα. Η ηηκή ησλ πξνζζέησλ εξγαζηψλ ζα ππνινγίδεηαη απφ ηελ πξνζθεξζείζα 
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ηηκή, ε νπνία δεζκεχεη ηνλ αλάδνρν. Δπίζεο ε ππεξεζία κπνξεί λα κεηψζεη ηνπο ρψξνπο 

εθφζνλ δε ιεηηνπξγνχλ θαη ην ηίµεµα ζα κεησζεί µε αλάινγε κείσζε ηνπ πξνζσπηθνχ.  

5. Χο νινθιήξσζε ηνπ θαζαξηζκνχ ζεσξείηαη θαη ε απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ πνπ ζα 

γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο ζπζηάζεηο ηεο  Δπηηξνπήο Λνζνθνκεηαθώλ Ινηκώμεσλ (Δ.Λ.Ι.) 

ηεο .Κ.  

6. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα γλσξίδεη θαη λα ηεξεί ηελ ηζρχνπζα Διιεληθή Ννκνζεζία γηα ηελ 

δηαρείξηζε ησλ Ννζνθνκεηαθψλ απνξξηκκάησλ (Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη ζηελ ΘΑ 146163 

/2012, ΦΔΘ 1537). Σα λνζνθνκεηαθά απνξξίκκαηα ζα δηαρσξίδνληαη ζηα: : α) αζηηθά 

ζηεξεά απόβιεηα νηθηαθνύ ηύπνπ (ΑΠΑ),  ηα νπνία θαη ζα ηνπνζεηνχληαη ζε καύξνπο 

ζάθνπο, β) επηθίλδπλα απόβιεηα ακηγώο κνιπζκαηηθά (ΔΑΑΚ), ηα νπνία ζα 

ηνπνζεηνχληαη ζε θίηξηλνπο ζάθνπο ή δνρεία κηαο ρξήζεο, αδηαθαλή αδηάηξεηα  αδηαπέξαζηα 

απφ πγξαζία  θαη λα θέξνπλ επδηάθξηηα θαη αλεμίηεια ην αλαγλσξηζηηθφ ζήκα «Απόβιεηα 

γεηνλνκηθήο Κνλάδαο (ΑΚ)» θαη ην ζήκα ηνπ βηνινγηθνύ θηλδύλνπ, γ) κηθηά 

επηθίλδπλα απόβιεηα (ΚΔΑ),ηα νπνία ζα ηνπνζεηνχληαη ζε εηδηθά ραξηνθπηία κηαο ρξήζεο 

Hospital boxes θαη ζηε ζπλέρεηα ζα  θιείλνληαη ζε θφθθηλν ζάθν κε ην αλαγλσξηζηηθφ ζήκα 

«Απόβιεηα γεηνλνκηθώλ Κνλάδσλ (ΑΚ)»  θαη ην ζήκα ηνπ βηνινγηθνύ - ηνμηθνύ 

θηλδύλνπ θόθθηλνπ ρξώκαηνο. Δπηπιένλ ηνπ ράξηηλνπ δνρείνπ, ηα κηθηά απνξξίκκαηα ζα 

ηνπνζεηνχληαη θαη ζε θφθθηλνπο ζάθνπο πνπ ζα θέξνπλ φιεο ηηο αλσηέξσ επηζεκάλζεηο, δ) 

άιια επηθίλδπλα απόβιεηα (ΑΔΑ) ζα ηνπνζεηνχληαη ζε πξάζηλνπο ζάθνπο θαη λα θέξνπλ 

επδηάθξηηα θαη αλεμίηεια ην αλαγλσξηζηηθφ ζήκα « Απόβιεηα γεηνλνκηθώλ Κνλάδσλ 

(ΑΚ): » θαη ην ζήκα ηνπ  ηνμηθνχ θηλδχλνπ θαη ε) αλζξώπηλα κέιε ζα ηνπνζεηνχληαη ζε 

κπιε ζάθνπο κε  ηε ζήκαλζε κνιπζκαηηθνχ, στ) τα σλικά προς ανακύκλωση, ηα νπνία ζα  

ηνπνζεηνχληαη απνθιεηζηηθά κφλν ζε   δηαθαλείο  ζάθνπο καο ρξήζεο,(ελψ νη ππφινηπνη 

ζάθνη ζα πξέπεη λα είλαη αδηαθαλείο). 

7.  Όινη νη ζάθνη λα δέλνληαη κε ζθηγθηήξα, απαξαίηεηα  ζα θέξνπλ απηνθφιιεηε εηηθέηα ζηελ 

νπνία ζα αλαγξάθεηαη ην λνζνθνκείν, ην  ηκήκα απ' ην νπνίν πξνέξρνληαη, & ε 

εκεξνκελία απνθνκηδήο. Όινη νη ζάθνη ζα πξέπεη λα είλαη αδηαθαλείο αδηάηξεηνη θαη  

αδηαπέξαζηνη απφ πγξαζία. Σα απνξξίκκαηα λα ζπιιέγνληαη θαηά ην δπλαηφλ πιεζηέζηεξα 

ζηνλ ηφπν παξαγσγήο ηνπο θαη λα απνθιείνληαη νη δηαδηθαζίεο εθθέλσζεο θαη 

επαλαιακβαλφκελεο πιήξσζεο ηεο ζπζθεπαζίαο. ,θάζε θνξά ζα αιιάδεη ν ζάθνο .Μηα θνξά 

ηελ εκέξα  ζα πιέλνληαη νη πεξηέθηεο ζηνπο ζαιάκνπο θαη  ζηνπο θνηλφρξεζηνπο 

ρψξνπο(εζσηεξηθνχο-εμσηεξηθνχο). Γηα ηελ ελδνλνζνθνκεηαθή κεηαθνξά ησλ απνξξηκκάησλ 

πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ηξνρήιαηνη θάδνη νη νπνίνη λα θιείλνπλ αζθαιψο θαη λα 

απνιπκαίλνληαη κεηά απφ θάζε ρξήζε. Οη θάδνη λα είλαη αλνμείδσηνη ή πιαζηηθνί αλάινγνπ 

ρξψκαηνο κε ηα απνξξίκκαηα πνπ κεηαθέξνπλ, ρσξεηηθφηεηαο 350-500lit., λα δηαζέηνπλ 

θαπάθη θαη πξνζηαηεπηηθά, γηα ηελ απνθπγή πξφζθξνπζεο. ηνλ ππζκέλα ηνπο λα ππάξρεη 

απνρέηεπζε γηα ηνλ ζπρλφ θαζαξηζκφ ηνπο. 

8.  ε πεξίπησζε πνπ δελ ηεξείηαη ε δηαδηθαζία δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ, ε Γηνίθεζε ηεο 

Τ.Μ  έρεη ην δηθαίσκα λα επηβάιιεη πξφζηηκν έσο 30 € γηα θάζε παξάβαζε. 

9. Ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα δηαζέηεη όια ηα αλαγθαία κεραλήκαηα, πιηθά θαη 
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εμνπιηζκό γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηώλ ηνπ, θαζώο επίζεο επαξθήο πνζόηεηεο 

από  ζάθνπο απνξξηκκάησλ (θόθθηλνπο-θίηξηλνπο-πξάζηλνπο-καύξνπο-κπιε & 

δηαθαλείο) θαη Hospital Boxes πνπ ζα επηβαξύλνπλ ηνλ αλάδνρν . 

10.  Ο αλάδνρνο κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη θαηάζηαζε δηάζεζεο 

είδνπο πνπ ζα ηνλ επηβαξχλνπλ: πιηθά, εμνπιηζκό, πνζόηεηεο ζάθσλ απνξξηκκάησλ 

(θόθθηλνπο-θίηξηλνπο-πξάζηλνπο-καύξνπο-κπιε & δηαθαλείο) θαη Hospital Boxes 

πνπ δηαζέηεη γηα ηελ  .Κ  

11. Σα κεραλήκαηα θαη ν εμνπιηζκφο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

θαζαξηζκνχ πξέπεη λα είλαη θαηλνχξγηα θαη λα βξίζθνληαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε ηφζν απφ 

άπνςε ιεηηνπξγίαο φζν θαη απφ εκθάληζε.  

12. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη φια ηα απαξαίηεηα πιηθά θαζαξηζκνχ, ηα νπνία ζα 

πξέπεη  λα  είλαη εγθεθξηκέλα απφ ην Γεληθφ Υεκείν ηνπ Κξάηνπο θαη απφ ηνλ Δζληθφ 

Οξγαληζκφ Φαξκάθσλ θαη λα έρνπλ ζήκαλζε CE mark ή ζε πεξίπησζε πνπ δελ 

πξνβιέπεηαη ε ζήκαλζε CE ή/ θαη έγθξηζε ΔΟΦ γηα ηα ελ ιφγσ είδε,  βεβαίσζε αξκφδηνπ 

θνξέα πνπ λα ην απνδεηθλχεηαη ε ηδηφηεηα ηνπ. Τπνρξενχηαη λα ρνξεγεί ηηο απαηηνχκελεο - 

επαξθείο πνζφηεηεο ησλ απαξαίηεησλ αλαισζίκσλ πιηθψλ θαζαξηφηεηαο θαη ησλ πγξψλ 

θαζαξηζηηθψλ, ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο Τ.Μ . 

13. Ο αλάδνρνο κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη θαηάζηαζε πιηθψλ 

θαζαξηφηεηαο (αλάιπζε ζχλζεζεο – ηδηφηεηεο), πνπ πξνηίζεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη, ρεκηθά 

θαζεκεξηλνχ θαη γεληθνχ θαζαξηζκνχ, απνιχκαλζεο γηα κάξκαξα, θεξακηθά πιαθάθηα, P.V.C. 

, παηψκαηα linoleum  θαη πιηθά θαζαξηζκνχ κνθέηαο θιπ.. 

14. Ο αλάδνρνο ππνρξενχληαη γηα ηελ εθαξκνγή παξθεηίλεο ηνπιάρηζηνλ αλά 

δεθαπελζήκεξν κε ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά παξθεηίλεο  κε νιηζζεξήο θαη κε αληνρή ζε 

πξντφληα κε αιθνφιε θαη άιια απνιπκαληηθά, πνπ λα πξνθπιάζζνπλ ηα παηψκαηα απφ 

linoleum,  απφ ηε θζνξά. 

15. Σα απνξξππαληηθά θαη ηα απνιπκαληηθά πξντφληα δελ πξέπεη λα αλαδχνπλ δπζάξεζηεο 

νζκέο, λα κελ είλαη επηβιαβή γηα ηελ πγεία ησλ αζζελψλ, ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ 

επηζθεπηψλ θαη λα κελ πξνθαινχλ θζνξέο βξαρπρξφληα θαη καθξνρξφληα ζηηο εγθαηαζηάζεηο 

θαη ζηνλ εμνπιηζκφ ησλ θηηξίσλ. Δπίζεο εηδηθά απνξξππαληηθά άνζκα γηα ρξήζε ζε επαίζζεηα 

ηκήκαηα – θιηληθέο.  Δηδηθά γηα ηα απνξξππαληηθά ζα πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη κε ηελ 

πξνζθφκηζε ηνπ ΙSO 9000:14001 φηη είλαη θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ. 

16. Ο ηαθηηθφο θαη επαλαιακβαλφκελνο εθνδηαζκφο κε πιηθά πγηεηλήο (ραξηί πγείαο , 

ρεηξνπεηζέηεο, ζαπνχλη, θηι.) ζε φινπο ηνπο ρψξνπο ζα απνηειεί ππνρξέσζε  ηνπ αλαδφρνπ, 

ν αλάδνρνο επηβαξύλεηαη  κε ηελ παξνρή  εηδώλ αηνκηθήο πγηεηλήο, γηα ηηο αλάγθεο 

ησλ αζζελώλ, ησλ επηζθεπηώλ θαη ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ Λνζνθνκείνπ  

17. ε πεξίπησζε βιάβεο ησλ κεραλεκάησλ ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηα 

αληηθαηαζηήζεη ακέζσο ψζηε ε εθηέιεζε ηνπ αλαιεθζέληνο έξγνπ λα είλαη απξφζθνπηε.  

18. Η  .Κ. ζα παξέρεη ζηνλ αλάδνρν ρψξν γηα ηελ θχιαμε  ησλ εξγαιείσλ, ησλ 

κεραλεκάησλ θαη πιηθψλ θαζαξηφηεηαο, θαζψο επίζεο θαη απνδπηήξηα γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ. 

Σα πιηθά πνιιαπιψλ ρξήζεσλ (ζθνπγγαξίζηξεο, κάπεο κε κηθξντλεο, παλάθηα) ζα πιέλνληαη 
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ζε πιπληήξηα θαη ζα ζηεγλψλνληαη ζε ζηεγλσηήξηα πνπ ζα βξίζθνληαη εληφο ηνπ ρψξνπ ηνπ 

λνζνθνκείνπ. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα δηαηεξεί ηελ ηάμε θαη ηελ θαζαξηφηεηα ησλ ρψξσλ 

απηψλ θαη λα ηνπο επηζηξέςεη κεηά ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο ζηελ αξρηθή ηνπο θαηάζηαζε. Ο 

αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα αδεηάδεη ηνπο ρψξνπο πνπ ηνπ παξαζρέζεθαλ γηα ηελ εξγαζία 

ηνπ κε δηθά ηνπ έμνδα, κφιηο απηά δεηεζνχλ απφ ηελ  .Κ  Ο εξγνδφηεο δελ επζχλεηαη γηα 

θινπή ή θζνξά γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ θέξλεη ή έρεη απνζεθεπκέλα ν 

αλάδνρνο θαη νη ππάιιεινί ηνπ ζην ρψξν ηεο .Κ.  

19. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί φινπο ηνπο θαλφλεο ππξαζθάιεηαο θαη αζθάιεηαο θαη 

λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο ηεο .Κ . 

20. Ο αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ απνθαηάζηαζε  νπνηαζδήπνηε δεκηάο ή βιάβεο πνπ 

ζα πξνθιεζεί ζην πξνζσπηθφ θαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο .Κ  ή ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην, εθ' 

φζνλ απηή νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ησλ ππαιιήισλ ηνπ ηδίνπ (αλαδφρνπ) ή ησλ εξγαζηψλ 

ηνπ.  

21. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί έληππε αιιεινγξαθία µε ηνπο αξκφδηνπο ηεο .Κ  µε 

ζθνπφ ηελ επηζήκαλζε ηπρφλ παξαιείςεσλ φζν θαη παξαπφλσλ.  

22. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αληηθαζηζηά ακέζσο θάζε έιιεηςε θαη παξάιεηςε ή 

πιεκκειή εξγαζία πνπ ζα παξαηεξείηαη θαη γλσζηνπνηείηαη ζ‟ απηφλ απφ ηνπο ππεχζπλνπο 

ηεο .Κ  θαη ηελ Δ.Ν.Λ. Δάλ ν αλάδνρνο δελ θξνληίδεη ζχκθσλα µε ηα αλσηέξσ γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε ηεο έιιεηςεο ή παξάιεηςεο ή πιεκκεινχο εξγαζίαο ζα επηβάιινληαη απφ ηελ 

.Κ  νη θάησζη πνηληθέο ξήηξεο:  

23. Γηα θάζε  παξάιεηςε ή πιεµµειή εξγαζία πνπ ζα επηζεκαλζεί ζηνλ αλάδνρν ζα 

επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα απφ ίζε κε πνζνζηφ απφ 3% έσο 10%, παξαθξαηνχµελεο απφ ηελ 

κεληαία ακνηβή. ε θάζε πεξίπησζε ην Ννζνθνκείν δηθαηνχηαη λα θεξχμεη έθπησην ηνλ 

αλάδνρν ρσξίο άιιε δηαηχπσζε.  

24. Γηα νπνηαδήπνηε αιιαγή ηξόπνπ θαζαξηόηεηαο θαη ρξήζεο πιηθώλ πξέπεη λα 

ππάξρεη έγθξηζε από ηελ Δ.Λ.Ι. 

25. Καηά ηελ παξνρή ππεξεζηψλ απφ ηνλ αλάδνρν, δελ πξέπεη  λα παξαθσιχεηαη ε  

ιεηηνπξγία ηεο .Κ  νχηε λα ελνρινχληαη αζζελείο, πξνζσπηθφ θαη επηζθέπηεο.  

26. Ο αλάδνρνο πξέπεη λα θξνληίδεη γηα ηελ έγθαηξε αλάιεςε ππεξεζίαο απφ ηνπο 

ππαιιήινπο ηνπ θαη γηα ηελ απνρψξεζή ηνπο απφ ην Ννζνθνκείν, µεηά ην ηέινο ηεο εξγαζίαο 

ηνπο.  

27. Ο αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο 

απμεκέλεο απαηηήζεηο πνπ ζπλεπάγεηαη ε παξνρή ππεξεζηψλ ζην ρψξν ελφο Ννζειεπηηθνχ 

Ιδξχκαηνο.  

28. Πξηλ ηελ αλάιεςε ηεο εξγαζίαο ν αλάδνρνο θαηαξηίδεη κε ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο ηνπ 

Ννζνθνκείνπ πξφγξακκα γηα ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηελ απνιχκαλζε ησλ ρψξσλ. Δπηπιένλ 

κέηξα απνιχκαλζεο κπνξνχλ λα δεηεζνχλ απφ ηνλ εξγνδφηε. 

29. Ο αλάδνρνο επηβαξχλεηαη κε φια ηα έμνδα πνπ αθνξνχλ ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ 

(φπσο ζηνιέο πξνζσπηθνχ, πιηθά θαζαξηφηεηαο, κεραλήκαηα, εμνπιηζκφ, ζαθνχιεο 

απνξξηκκάησλ θ.η.ι). 
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30. Ο αλάδνρνο δελ επηβαξχλεηαη κε δαπάλεο χδξεπζεο, παξνρήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, 

ζέξκαλζεο, θιηκαηηζκνχ θαη θαπζίκσλ, ηα νπνία βαξχλνπλ ηελ .Κ , κε ηελ πξνυπφζεζε ηεο 

εχινγεο ρξήζεο θαη θαηαλάισζεο απφ ηνλ αλάδνρν. 

31. Απαγνξεχεηαη ζηνλ αλάδνρν λα δηαθφςεη γηα νηνδήπνηε ιφγν ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ 

ηνπ. Γηα ην ιφγν απηφ ν αλάδνρνο δειψλεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ φηη αλαιακβάλεη ηελ 

ππνρξέσζε λα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζπλερψο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο 

πεξίπησζεο απεξγίαο πξνζσπηθνχ. 

 

 

Άξζξν 2. 

ΡΖΟΖΠΖ ΘΑΛΝΛΗΠΚΥΛ ΓΗΔΗΛΖΠ ΘΑΗ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ 

 

1. Καζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο χκβαζεο, ν Αλάδνρνο πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο 

Καλνληζκνχο Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο Ν.1568/85 πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην ηζρχνλ εζληθφ, 

θνηλνηηθφ θαη δηεζλέο δίθαην ή έρεη εηδηθά ζεζπίζεη ην Ννζνθνκείν, βάζεη Οδεγψλ Οξζήο 

Τγηεηλήο Πξαθηηθήο θαη λα πξνζαξκφδεηαη ζε θάζε κεηαβνιή ηνπο,  ΙSO,  EΛOT. 

2. Ο Αλάδνρνο, σο ππφρξενο λα ηεξεί ηνπο Καλνληζκνχο Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο, ππνρξενχηαη 

λα αλαθνηλψλεη ακέζσο ζηελ Τπεξεζία ηηο νδεγίεο πνπ απεπζχλνληαη ή θνηλνπνηνχληαη ζε 

απηφλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο χκβαζεο θαη ηα έγγξαθα ησλ δηάθνξσλ Αξκφδησλ Αξρψλ 

ζρεηηθά κε ηνπο ελ ιφγσ Καλνληζκνχο. 

3. Σφζν ε Τπεξεζία φζν θαη θάζε Αξκφδηα Αξρή δηθαηνχληαη λα παξαθνινπζνχλ θαη λα ειέγρνπλ 

ηε ζπκκφξθσζε ηνπ Αλαδφρνπ κε ηνπο Καλνληζκνχο Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο. 

 

Άξζξν 3. 

ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΡΝ ΑΛΑΓΝΣΝ 

 

1. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέζεη έκπεηξν πξνζσπηθφ (κε πξνυπεξεζία ζε ρψξν παξνρήο 

Τπεξεζηψλ Τγείαο ηνπιάρηζηνλ 6κελψλ) πνπ δελ ζα ελαιιάζζεηαη ζπρλά ζχκθσλα κε 

πξφγξακκα πνπ ζα έρεη πινπνηεζεί θαη ζα θαηαηεζεί, εθπαηδεπκέλν ζε γεληθνχο θαη εηδηθνχο 

θαλφλεο πγηεηλήο, αλάινγα κε ηε ζέζε εξγαζίαο ηνπ,  

2. Ο αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηε ζπλερή ελεκέξσζε θαη εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ 

γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ρξήζε ησλ πιηθψλ θαζαξηφηεηαο, ηελ ηερλνινγία θαη πγηεηλή 

ψζηε λα πινπνηνχληαη νη λνκνζεηηθέο απαηηήζεηο. Σα έμνδα απηά βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ 

αλάδνρν. 

3. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ απαξέγθιηηε ηήξεζε ηεο  εθάζηνηε ηζρχνπζαο εξγαηηθήο θαη 

αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο, αλαθνξηθά κε ηελ παξνρή εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, ηδίσο δε 

σο πξνο ηελ θαηαβνιή ησλ απνδνρψλ, νη νπνίεο ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα είλαη 

θαηψηεξεο ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηελ νηθεία θιαδηθή ..Δ, ηελ ηήξεζε ηνπ λνκίκνπ 

σξαξίνπ, ησλ φξσλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο θιπ. Παξάβαζε ηεο ππνρξέσζεο απηήο δίλεη ην 

δηθαίσκα ζην Ννζνθνκείν γηα κνλνκεξή θαηαγγειία ηεο ζπκβάζεσο θαη θήξπμε ηνπ 
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αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ. 

4. Σν πξνζσπηθφ θαζαξηφηεηαο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ζρεηηθά µε ηελ 

πγηεηλή θαη αζθάιεηά ηνπ θαη ν αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθφο θαη κφλνο ππεχζπλνο πνηληθά 

θαη αζηηθά γηα θάζε αηχρεκα πνπ ηπρφλ πξνθχςεη.  

5. ηελ .Κ.  ζα παξαδνζνχλ απνδεηθηηθά αζθάιηζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζην Ι.Κ.Α ή ζε άιιν 

δεκφζην νξγαληζκφ.  Αιινδαπνί κπνξνχλ λα απαζρνιεζνχλ κφλν εθ' φζνλ έρνπλ ηα 

απαξαίηεηα έγγξαθα παξακνλήο θαη εξγαζίαο ζηελ Διιάδα. Ο εξγνδφηεο κπνξεί λα δεηήζεη 

νπνηεδήπνηε νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία γηα ηελ εξγαζηαθή ζρέζε ηνπ πξνζσπηθνχ κε ηνλ 

αλάδνρν. 

6. Σν πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιείηαη  απφ ηνλ αλάδνρν πξέπεη λα είλαη  πγηέο, γεγνλφο πνπ 

απνδεηθλχεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε βηβιηαξίνπ πγείαο ελ ηζρχ, ζεσξεκέλνπ απφ ηηο αξκφδηεο 

αξρέο. εκεηψλεηαη φηη ην πξνζσπηθφ πξέπεη λα έρεη ειεγρζεί γηα επαηίηηδα Β  θαη c ,λα είλαη 

εθνδηαζκέλν µε θάξηα εκβνιηαζκνχ έλαληη ηεο επαηίηηδαο Β θαη ηνπ ηεηάλνπ. 

7. Σν πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιεζεί ζα πξέπεη λα γλσξίδεη πνιχ θαιά ηελ Διιεληθή γιψζζα 

(ηθαλφηεηα πξνθνξηθνχ ιφγνπ), λα είλαη άξηζην ζην ήζνο ηνπ, άςνγν απφ πιεπξάο 

ζπκπεξηθνξάο απέλαληη ζε ηξίηνπο θαη ζην πξνζσπηθφ ηεο .Κ . 

8. Οη ππάιιεινη ηνπ αλαδφρνπ δελ επηηξέπεηαη λα ζπδεηνχλ κε αζζελείο γηα ηελ αζζέλεηά ηνπο 

ηελ ζεξαπεπηηθή αγσγή ηνπο  θαη λα επεκβαίλνπλ ζε απηή κε ζπκβνπιεπηηθή. Δπίζεο 

απαγνξεχεηαη  ε ζπλαλαζηξνθή κε ηνπο αζζελείο, φπσο θαη ε πξνκήζεηα θαγεηψλ, πνηψλ, 

ηζηγάξσλ, θαξκάθσλ θ.η.ι. Αθφκε Οη ππάιιεινη ηνπ αλαδφρνπ δελ  επηηξέπεηαη λα 

θξηηηθάξνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ γηαηξψλ, ησλ λνζειεπηηθψλ , ηνπ βνεζεηηθνχ θαη 

ινηπνχ  πξνζσπηθνχ.  

9. Η Τ.Μ  έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνλ αλάδνρν ηελ απνκάθξπλζε εξγαδνκέλσλ απφ 

ηελ εξγαζία ζην ζπγθεθξηκέλν ρψξν, πνπ θξίλεη φηη δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο ππνρξεψζεηο 

ηνπο, ή δείρλνπλ νιηγσξία ή δελ πεηζαξρνχλ ζηηο νδεγίεο θαη ηνπο θαλφλεο ηεο .Κ.  Ο 

εξγαδφκελνο δελ έρεη θακία αμίσζε γηα ην ιφγν απηφ απφ ηε .Κ . 

10. Ο αλάδνρνο θαη ην πξνζσπηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, δελ 

έρνπλ θακία απνιχησο ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο κε ηελ  .Κ , νη δε κηζζνί θαη ακνηβέο 

ηνπο, θαζψο θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο ππνρξεψζεηο, νη νπνίεο επηβάιινληαη απφ ηελ εξγαηηθή 

θαη αζθαιηζηηθή λνκνζεζία, βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ αλάδνρν,  ν νπνίνο είλαη ν κφλνο 

ππεχζπλνο έλαληη απηψλ κε ηνπο νπνίνπο ζπλδέεηαη  κε εξγαζηαθή ή άιιε ζρέζε θαζψο θαη 

έλαληη ηξίησλ εμ‟ αθνξκήο ησλ ζρέζεσλ απηψλ. 

11. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη  λα δηαζέηεη επαξθή αξηζκφ εξγαδνκέλσλ κε ζρέζε εξγαζίαο 

κεξηθήο ή πιήξεο απαζρφιεζεο πνπ λα κελ μεπεξλά ηηο  40 ώξεο  εβδνκαδηαίσο αλά 

εξγαδόκελν, γηα ηηο ππεξεζίεο θαζαξηφηεηαο ηεο .Κ θαη ηνπο ρψξνπο επζχλεο ηεο, νη 

νπνίνη  ζα θαιχπηνπλ  φιεο ηηο  βάξδηεο ζε φια ηα ηκήκαηα, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα 

γηα ηελ .Κ. (Ξαξάξηεκα: Η, Ξίλαθαο:1-12). ε πεξίπησζε κε πιήξνπο απαζρφιεζεο ηνπ 

πξνζσπηθνχ (κεξηθή απαζρφιεζε) ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ πξνζαπμάλεηαη αλαιφγσο.  

12. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη  θαηαζέηεη κεληαίσο, πίλαθα θαηαλνκήο ηνπ πξνζσπηθνχ 

νλνκαζηηθφ αλά βάξδηα (πξφγξακκα),ην νπνίν ζα είλαη  ζεσξεκέλν απφ ηελ Δπηζεψξεζε 
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Δξγαζίαο. 

13. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη (επφπηεο) έλα (1) άηνκν γηα ηελ  πξσηλή βάξδηα θαη  

έλα (1) άηνκν γηα ηελ απνγεπκαηηλή βάξδηα γηα ηηο αλάγθεο δηεθπεξαίσζεο  θαη επηηήξεζεο 

ηνπ έξγνπ πνπ λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνπο πίλαθεο θαηαλνκήο ηνπ πξνζσπηθνχ.  

14. Η .Κ   δχλαηαη λα δεηήζεη απφ ηνλ αλάδνρν λα πξνζιάβεη θαη άιινπο ππαιιήινπο, αλ 

θξίλεη φηη ε ζχλζεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηφζν αξηζκεηηθά φζν θαη θαηά εηδηθφηεηεο δελ επαξθεί 

γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ.  

15. Σν πξνζσπηθφ  ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ελδέρεηαη λα είλαη επηθνξηηζκέλν κε ηελ 

θαζαξηφηεηα ηνπ πεξηβάιινληα ρψξνπ ηνπ αζζελή ππφ ηελ θαζνδήγεζε θαη ηε  ζπλεξγαζία 

ησλ πξντζηακέλσλ  ησλ λνζειεπηηθψλ ηκεκάησλ. 

16. Οη βάξδηεο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη νη ψξεο αλαπιεξσκαηηθήο αλάπαπζεο (repo) ζα 

ελαιιάζζνληαη κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε ζπλερήο θαζαξηφηεηα ησλ ρψξσλ 

ηεο .Κ  .  

17. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαξηίζεη πξφγξακκα εξγαζίαο γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ, ην νπνίν 

ζα θνηλνπνηείηαη ζηνλ εξγνδφηε. Σν κεληαίν πξφγξακκα ηνπ πξνζσπηθνχ θαζαξηφηεηαο, ζην 

νπνίν ζα πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ην σξάξην θαη ν ρψξνο πνπ ζα απαζρνιείηαη ν θάζε 

εξγαδφκελνο, ζα παξαδίδεηαη ζηνλ πξντζηάκελν ηνπ Σκήκαηνο Δπηζηαζίαο, ην αξγφηεξν ηελ 

25ε εκέξα ηνπ πξνεγνχκελνπ κήλα. Δπίζεο ζα θαηαηίζεηαη θαη εβδνκαδηαίν πξφγξακκα 

φπνπ ζα αλαθέξεηαη ην πξνζσπηθφ θαη ην ηκήκα ζην νπνίν εξγάδεηαη. 

18. Σν πξνζσπηθφ ζα είλαη κφληκν γηα θάζε λνζειεπηηθφ ηκήκα δελ ζα κεηαθηλείηαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο βάξδηαο θαη δελ ζα ελαιιάζζεηαη (εηδηθά ζε θιεηζηά ηκήκαηα φπσο κνλάδεο θαη 

ρεηξνπξγεία). Αιιαγέο ζα γίλνληαη κφλν κεηά απφ ελεκέξσζε ηνπ Πξντζηάκελνπ ηνπ 

Γξαθείνπ Δπηζηαζίαο θαη κε ηε ζχκθσλε γλψκε απηνχ.  

19. Η απαζρφιεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, ζα είλαη 

40 ώξεο εβδνκαδηαίσο αλά άηνκν, ζε δε πεξίπησζε κεξηθήο απαζρφιεζεο ε δχλακε 

πξνζσπηθνχ ζα απμάλεηαη αλαιφγσο.  

20. ε πεξίπησζε πνπ ν αξηζκφο ηνπ απαζρνιεκέλνπ πξνζσπηθνχ είλαη ιηγφηεξνο απφ εθείλνλ 

πνπ αλαγξάθεηαη ζην πξφγξακκα θαη πνπ είλαη ππνρξεσκέλνο λα ππνβάιιεη ν αλάδνρνο 

ζηελ ππεξεζία ηεο Τ.Μ   ζα επηβάιινληαη νη παξαθάησ πνηλέο:  

i. Πξφζηηκν 44 € γηα ηελ απνπζία θάζε αηφκνπ ζε έλα 24σξν.  

ii. Πξφζηηµν 132 € αλ απνπζηάδνπλ µέρξη 3 άηνµα µέζα ζε έλα 24σξν.  

iii. Πξφζηηµν 176 € αλ απνπζηάδνπλ µέρξη 4 άηνµα µέζα ζε έλα 24σξν. 

iv. Πξφζηηµν 440 € αλ απνπζηάδνπλ µέρξη 5 άηνµα µέζα ζε έλα 24σξν.  

21. ε πεξίπησζε ζπζηεκαηηθήο απνπζίαο πξνζσπηθνχ θαη µε ηήξεζεο ηνπ πξνβιεπφκελνπ 

πξνγξάκκαηνο ε .Κ   δηαηεξεί ην δηθαίσκα θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο θαη θήξπμεο ηνπ 

αλαδφρνπ σο έθπησηνπ. 

22. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη κεηά ηε ιήμε ηεο, ν αλάδνρνο θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ 

αλαιακβάλνπλ  ηελ ππνρξέσζε λα ηεξνχλ εκπηζηεπηηθά φια ηα ζηνηρεία, πνπ ηνπο έγηλαλ 

γλσζηά ιφγσ ηεο εξγαζίαο ηνπο, ζρεηηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηνπο ρψξνπο ηνπ 

Ννζνθνκείνπ. Η παξαπάλσ ππνρξέσζε αθνξά ηδίσο ηα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε 
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πγείαο ησλ αζζελψλ  θαη γεληθά θάζε ζηνηρείν πνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη εκπίπηεη ζην 

ηαηξηθφ απφξξεην. 

23. Ο αλάδνρνο θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ νθείιεη λα ηεξεί απζηεξά ηνπο θαλφλεο πξφιεςεο 

αηπρεκάησλ γηα ηελ πξνζσπηθή αζθάιεηα θάζε εξγαδνκέλνπ. Σελ επζχλε γηα ηελ ηήξεζε 

ησλ θαλφλσλ απηψλ έρεη ν αλάδνρνο. 

24. ε πεξίπησζε πξνθιεζείζαο βιάβεο ζηνπο ρψξνπο ή ζηνλ εμνπιηζκφ ηνπ Ννζνθνκείνπ, απφ 

ην πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ απηφο ππνρξενχηαη, κε δηθή ηνπ δαπάλε, λα απνθαηαζηήζεη 

άκεζα ηε βιάβε θαη ν εμνπιηζκφο λα παξαδνζεί ζηελ ίδηα θαιή θαηάζηαζε πνπ είρε 

παξαιεθζεί. 

25. Σν πξνζσπηθφ νθείιεη λα δηαηεξεί πςειφ επίπεδν αηνκηθήο πγείαο θαη πγηεηλήο, θέξεη δε 

θαζαξή θαη εππαξνπζίαζηε ζηνιή. 

26. Η πξνκήζεηα, ζπληήξεζε θαη πιχζηκν ησλ ζηνιψλ βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ αλάδνρν. Οη 

ζηνιέο εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ ζα είλαη νκνηφκνξθε θαη ίδηα απφ πιεπξάο 

πνηφηεηαο θαη ρξψκαηνο ψζηε ε εκθάληζή ηνπ λα είλαη άξηζηε θαη λα ηπγράλεη ηεο εγθξίζεσο 

ηεο .Κ   . 

27. Οη ζηνιέο ηνπ πξνζσπηθνχ πξέπεη λα είλαη θαζαξέο θαη εππξεπείο. ε θάζε εξγαδφκελν 

πξέπεη λα δηαηεζνχλ ηνπιάρηζηνλ δχν (2) ζηνιέο εξγαζίαο νη νπνίεο ζα αλαγξάθνπλ ηελ 

επσλπκία θαη ην ινγφηππν ηνπ αλαδφρνπ. Σν ρξψκα ησλ ζηνιψλ εξγαζίαο πξέπεη λα 

εγθξηζεί απφ ηελ .Κ ,  ψζηε λα κελ νκνηάδεη κε ηνλ ρξσκαηηζκφ ησλ ζηνιψλ εξγαζίαο ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηεο .Κ. 

28. Σν πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ ππνρξενχηαη λα θέξεη ζηελ ζηνιή εξγαζίαο ηνπ θαη ζε εκθαλέο 

ζεκείν εηδηθή πιαζηηθνπνηεκέλε θνλθάξδα ε νπνία ζα θέξεη ηα εμήο : 1) θσηνγξαθία 2) 

νλνµαηεπψλπµν 3) εηδηθφηεηα εξγαζίαο 4)  ηκήκα 5) επσλπκία θαη ινγφηππν ηνπ αλαδφρνπ. 

 

ΑΟΘΟΝ 4. 

ΙΗΘΑ-ΡΔΣΛΗΘΖ ΘΑΘΑΟΗΝΡΖΡΑΠ 

 

 

1. Σνλ αλάδνρν βαξχλνπλ ηα έμνδα, κεραλεκάησλ, πιηθψλ θαζαξηφηεηαο,  ζάθσλ 

απνξξηκκάησλ (θφθθηλνπο-θίηξηλνπο-πξάζηλνπο-καχξνπο-κπιε & δηαθαλείο) , Hospital 

boxes, πιηθά αηνκηθήο  πγηεηλήο  γεληθά θαη εηδηθά αλά .Κ (Ξαξάξηεκα: ΗΗ,  Ξίλαθαο:1-

2). Οη ζάθνη απνξξηκκάησλ πξέπεη λα είλαη αλζεθηηθνί θαη λα απνηξέπνπλ ηελ δηαξξνή 

πγξψλ. Όια ηα πιηθά πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη κε ζρεηηθά έγγξαθα φηη είλαη άξηζηεο 

πνηφηεηαο θαη φηη πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ ηίζεληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία.  

2. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη θαηάζηαζε κε ηηο ππνινγηδφκελεο πνζφηεηεο 

γηα ηελ επάξθεηα  ησλ πιηθψλ θαζαξηζκνχ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαζαξηζηηθψλ ηδακηψλ, WC 

θαη αθαιαηηθνχ, θαη πιηθψλ απνιχκαλζεο. Σα πιεξνθνξηαθά ηνπο έληππα, δειηία 

δεδνκέλσλ αζθαιείαο. Σα πιηθά θαζαξηζκνχ, απνιχκαλζεο θαη νη πνζφηεηεο πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηνχληαη ηεινχλ ππφ ηελ έγθξηζε ηνπ Ννζνθνκείνπ 

3. Γηα ηα πιηθά απνιχκαλζεο ζα πξέπεη λα θαηαηεζεί ε έγθξηζε θπθινθνξίαο ηνπο απφ ηνλ 
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Δ.Ο.Φ., ν αξηζκφο έγθξηζεο απφ ην Γεληθφ Υεκείν ηνπ Κξάηνπο, ε  ζήκαλζε CE mark ή ζε 

πεξίπησζε πνπ δελ πξνβιέπεηαη ε ζήκαλζε CE mark γηα ηα ελ ιφγσ είδε ,ε βεβαίσζε 

αλάινγνπ θνξέα πνπ λα ην πηζηνπνηεί γηα ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ   

4.  Σα απνξξππαληηθά θαη ηα απνιπκαληηθά πξντφληα δελ πξέπεη λα αλαδχνπλ δπζάξεζηεο 

νζκέο, λα κελ είλαη επηβιαβή γηα ηελ πγεία ησλ αζζελψλ, ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ 

επηζθεπηψλ, λα κελ πξνθαινχλ θζνξέο βξαρπρξφληα θαη καθξνρξφληα ζηηο εγθαηαζηάζεηο 

θαη ζηνλ εμνπιηζκφ ησλ θηηξίσλ. Αθφκε γηα  ηα απνξξππαληηθά ζα πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη ε 

θαηαιιειφηεηα ηνπο κε ηελ πξνζθφκηζε ηνπ ΙSO 9000:14001 φηη είλαη θηιηθά πξνο ην 

πεξηβάιινλ 

5. ηα πξντφληα θαζαξηζκνχ - απνιπκαληηθά  δαπέδσλ  θαη επηθαλεηψλ λα αλαγξάθεηαη ην 

πνζνζηφ ηνπ ελεξγνχ ρισξίνπ (4,2 % έσο 6%)  ή ηα ppm πνπ απνδεζκεχεη αλά ιίηξν λεξνχ 

θαη γεληθφηεξα ε ζχλζεζή ηνπ θαζψο θαη ε εκεξνκελία παξαγσγήο θαη ιήμεο.  

6. Σα πιηθά θαζαξηζκνχ, απνιχκαλζεο θαη νη πνζφηεηεο ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο 

νδεγίεο ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ Ινηκώμεσλ θαη  ππφ ηελ έγθξηζε ηεο .Κ. 

7. ε πεξίπησζε πνπ λέεο κέζνδνη θαη ηερληθέο πξνθχςνπλ γηα θαιχηεξν θαζαξηζκφ θαη 

απνιχκαλζε, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη  λα ρξεζηκνπνηεί ηηο βειηησκέλεο κεζφδνπο θαη κέζα. 

ε θάζε πεξίπησζε πξέπεη λα θξνληίδεη ψζηε νη ππάιιεινί ηνπ λα γλσξίδνπλ ηε ρξήζε ησλ 

πιηθψλ θαζαξηφηεηαο θαη κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

8. Η θαζαξηφηεηα θαζεκεξηλήο ξνπηίλαο, ε ηερληθή θαζαξηφηεηαο, ε γεληθή κεληαία 

θαζαξηφηεηα, θαη ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, ζα νξίδνληαη γηα θάζε ρψξν κε ηε  

ζπλεξγαζία ηνπ επφπηε θαζαξηφηεηαο, ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ Λνηκψμεσλ θαη ηεο 

πξντζηακέλεο ηνπ θάζε  ηκήκαηνο ή θιηληθήο κε γξαπηέο θαη πξνθνξηθέο νδεγίεο. 

9. Ο κεραληθφο εμνπιηζκφο πιπζίκαηνο, παξθεηαξίζκαηνο θαη απνιχκαλζεο ησλ ρψξσλ θαη 

κηθξνεξγαιεία (θνπβάδεο θαζψο θαη κεραλή πιχζεσο θαη θαζαξηζκνχ δαπέδσλ πνπ ζα 

ιεηηνπξγεί κε ξεχκα ή κπαηαξία θαη ζα επξίζθεηαη ζε κφληκε βάζε ζηελ .Κ  θαη άιια φπσο 

αλαθέξνληαη ζηελ ζπλεκκέλε θαηάζηαζε ηνπ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ) ζα δηαηίζεληαη απφ ηνλ 

αλάδνρν.  

10. Ο ηερληθφο εμνπιηζκφο πξέπεη λα πιεξεί ηνπο παξαθάησ φξνπο :  

i. Να αληαπνθξίλεηαη πιήξσο ζηηο αλάγθεο ηεο .Κ. γηα ηελ θαζαξηφηεηα.  

ii. Να είλαη ζε άξηζηε ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε . 

iii. Ο εμνπιηζκφο, ηα εξγαιεία θαη πιηθά θαζαξηζκνχ, απαξαηηήησο λα είλαη πξψηεο 

πνηφηεηαο θαη πιένλ θαηάιιεια θαη ζχκθσλα µε ηηο ηειεπηαίεο επηζηεκνληθέο 

εμειίμεηο.  

iv. Να είλαη θαηά ην δπλαηφ αζφξπβα θαη λα βξίζθνληαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε, ηφζν 

απφ άπνςε ιεηηνπξγίαο, φζν θαη απφ εκθάληζε.  

v. Ο εμνπιηζκφο, ηα εξγαιεία θαη πιηθά θαζαξηζκνχ λα κελ πξνθαινχλ θζνξέο 

(βξαρπρξφληα θαη καθξνρξφληα) ζηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ζηνλ εμνπιηζκφ ηνπ 

λνζνθνκείνπ.  

vi. Σα απαξαίηεηα κεραλήκαηα - εμνπιηζκφο (θάδνη ζθνπγγαξίζκαηνο δηπινχ 

ζπζηήκαηνο, ζθνπγγαξίζηξεο, παλέηεο κε κηθξντλεο, ηξφιετ θαζαξηζηξηψλ κε φια 
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ηα ζπλνδεπηηθά εμαξηήκαηα, ζθνπγγάξηα, μχζηξεο  θηι) λα είλαη δηαθνξεηηθά γηα 

θάζε Κιηληθή - Σµήµα - Δξγαζηήξηα - Μνλάδεο, πηέξπγα Γηνίθεζεο θαη άιισλ 

Τπεξεζηψλ θαη λα κελ κεηαθέξνληαη εθηφο ησλ ηκεκάησλ γηα ηα νπνία 

πξννξίδνληαη. ε πεξίπησζε αηηηνινγεκέλεο κεηαθνξάο ζα ρξεζηκνπνηείηαη 

απνθιεηζηηθά ν αλειθπζηήξαο αθαζάξησλ. 

vii. Αθξνπαξαγσγφ γηα κνθέηεο ηεκάρηα: έλα (1). 

viii. Καζαξηζηή Πεξζίδσλ ηεκάρηα: έλα (1). 

ix. Ο παξαπάλσ ρξεζηκνπνηνχκελνο εμνπιηζκφο ησλ ρψξσλ λα είλαη µκαξθαξηζκέλνο 

µε ηελ νλνκαζία ηνπ ρψξνπ θαη ηελ ρξήζε γηα ηελ νπνία πξννξίδεηαη.  

x. ε θάζε ηξφιετ απαηηείηαη λα ππάξρεη πιαζηηθνπνηεκέλν έληππν κε ηηο νδεγίεο 

ρξήζεο θαη ηηο αξαηψζεηο ησλ απνξξππαληηθψλ θαη απνιπκαληηθψλ δηαιπκάησλ 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαζψο επίζεο θαη λα δηαηίζεληαη εχρξεζηνη δνζνκεηξεηέο 

γηα θάζε ηξφιετ. 

xi. Αλπςσηηθφ µεράλεµα γηα ηνλ θαζαξηζµφ ησλ παινπηλάθσλ – θσηηζηηθψλ. 

xii. Γηα ηνπο ζαιάκνπο απνκόλσζεο ησλ Θιηληθώλ λα ρξεζηκνπνηείηαη 

μερσξηζηόο εμνπιηζκόο θαη πιηθά θαζαξηζκνύ.  

11. Με απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ αλαδφρνπ ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ε δπλαηφηεηα γηα ζπλερή 

θαη πιήξε ηερληθή ππνζηήξημε (επηζθεπέο, αληαιιαθηηθά θιπ), πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ, θαζψο επίζεο ε ζπλερήο θαη πιήξεο παξνρή ησλ εγθεθξηκέλσλ 

απφ ηελ .Κ πξντφλησλ θαζαξηζκνχ θαη απνιχκαλζεο. Ο αλάδνρνο δελ κπνξεί λα αξλεζεί 

ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ, επηθαινχκελνο ηνπο αλσηέξσ ιφγνπο.  

12. Σα απνξξίκκαηα ζα ηνπνζεηνχληαη ζε πιαζηηθνχο ζάθνπο θαη ζα κεηαθέξνληαη ζηνπο 

ρψξνπο ζπγθέληξσζεο πνπ ζα ηνπ ππνδεηρζνχλ απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηεο .Κ , ηξεηο 

(3) ηνπιάρηζηνλ θνξέο εκεξεζίσο, έηζη ψζηε λα είλαη εχθνιε ε αλαθνκηδή ηνπο απφ ηα 

εηδηθά ηξνρήιαηα  κεηαθνξάο απνξξηκκάησλ.  

13. Όιεο νη ζαθνχιεο ησλ απνξξηκκάησλ ζα αιιάδνληαη θαη ζα απνξξίπηνληαη ρσξίο λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα δεχηεξε θνξά θαη ζα δέλνληαη κε ζθηθηήξεο, θαζψο επίζεο ζα 

επηθνιιάηαη εηηθέηα κε ηε ζήκαλζε ηνπ ζεκείνπ παξαγσγήο ηελ νπνία ζα πξνκεζεχεη ε .Κ 

θαη ζα πξέπεη λα αλαγξάθνπλ νη ππάιιεινη ηνπ αλαδφρνπ ηελ εκεξνκελία απνθνκηδήο απφ 

ην ζεκείν παξαγσγήο ηνπο . Δάλ θάπνηνο ζάθνο έρεη δηαξξνή πγξψλ, ηνπνζεηείηαη ζε 

δεχηεξν ηνπ ηδίνπ ρξψκαηνο πνπ θαη απηφο δέλεηαη θαιά. Γελ επηηξέπεηαη ε δηαδηθαζία ηνπ 

αδεηάζκαηνο  ησλ απνξξηκκάησλ απφ κηα ζαθνχια ζε άιιε ζαθνχια.  

14. 0 αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθνδηάζεη ην πξνζσπηθφ µε ηα θαηάιιεια γηα θάζε εξγαζία 

γάληηα, ηδίσο δε κε ρνλδξά (θνπδίλαο), κηαο ρξήζεσο θαη δεξκάηηλα ρνλδξά γάληηα ηνπο 

κεηαθνξείο ησλ απνξξηκκάησλ.  

15. Σα ζαπνχληα  ησλ ληπηήξσλ,  ηα ραξηηά πγείαο θαη ρεηξνπεηζέηεο ζα ηνπνζεηνχληαη απφ ηνλ 

αλάδνρν ζηνπο ρψξνπο πνπ απαηηείηαη. 

16. Σα πιηθά θαζαξηζκνχ θαη νη πνζφηεηεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη πξνηείλνληαη απφ ηνλ 

αλάδνρν θαη εγθξίλνληαη απφ ηελ .Κ  ηφζν φζν πξνο ηελ πνηφηεηά ηνπο, φζν θαη σο πξνο 

ηελ πνζφηεηά ηνπο.  
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17. Ο εξγνδφηεο κπνξεί λα δεηήζεη ηε ρξήζε νξηζκέλσλ απνιπκαληηθψλ θαη πγξψλ θαζαξηζκνχ 

γεληθφηεξα, ζε πεξίπησζε κε ηθαλνπνίεζεο απφ ηα ρξεζηκνπνηνχκελα. 

18. ε πεξίπησζε πνπ λέεο κέζνδνη θαη ηερληθέο πξνθχςνπλ γηα θαιχηεξν θαζαξηζκφ θαη 

απνιχκαλζε, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη  λα ρξεζηκνπνηεί ηηο βειηησκέλεο κεζφδνπο θαη κέζα. 

ε θάζε πεξίπησζε πξέπεη λα θξνληίδεη ψζηε νη ππάιιεινί ηνπ λα γλσξίδνπλ ηε ρξήζε ησλ 

πιηθψλ θαζαξηφηεηαο θαη κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ.  

 

Άξζξν 5. 

ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΔΙΔΓΣΝ ΑΛΑΓΝΣΝ 

 

 

1. Ο αλάδνρνο επηζεσξείηαη θαη ειέγρεηαη απφ νξηζζείζα Δπηηξνπή θαη θάζε εμνπζηνδνηεκέλν 

πξνο ηνχην απφ ην Γ. πξφζσπν, γηα ηε δηαπίζησζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ. Έιεγρνο κπνξεί λα δηελεξγεζεί ρσξίο πξνεγνχκελε εηδνπνίεζε απφ ηελ Δ.Ν.Λ. 

ηεο .Κ  απφ κέινο ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ, ησλ θαη απφ ηνλ Τπεχζπλν Δπηζηαζίαο. 

Οη αλσηέξσ έιεγρνη είλαη αλεμάξηεηνη ηνπ ειέγρνπ πνπ ελεξγείηαη απφ ηελ πγεηνλνκηθή 

ππεξεζία ή άιιεο θξαηηθέο αξρέο απηεπαγγέιησο.  

2. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα ηεξεί ηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ, ηηο 

απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή ησλ εμνπζηνδνηεκέλσλ νξγάλσλ ηνπ θαη ηνπο 

φξνπο ηεο ζχκβαζεο βάζεη ησλ νπνίσλ ζα ειέγρεηαη – επηζεσξείηαη.  Γηα φζα δελ 

αλαγξάθνληαη  ζηελ ζχκβαζε ηζρχνπλ  φζα  πεξηγξάθνληαη  ζηελ Γηαθήξπμε θαη ηηο ζρεηηθέο 

Ννκνζεζίεο πνπ αθνξνχλ ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο ηνπ αλαδφρνπ.   

3. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δέρεηαη ηνλ αλσηέξσ έιεγρν θαη λα δηεπθνιχλεη ηα φξγαλα πνπ 

ηνλ αζθνχλ. 

4. Ο αλάδνρνο ηεξεί βηβιίν επηθνηλσλίαο µε ηελ επηηξνπή ειέγρνπ θαζαξηφηεηαο µε ζθνπφ ηελ 

αλαγξαθή ζε απηφ ηπρφλ ειιείςεσλ ή παξαπφλσλ παξνπζία ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ 

αλαδφρνπ, ην νπνίν ζα ππνγξάθεηαη θαη απφ ηα δχν κέξε. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο 

λα ζπκκνξθψλεηαη θαη λα επηιακβάλεηαη ησλ αλαθεξνκέλσλ ζην βηβιίν ειιείςεσλ. Η 

επηηξνπή ειέγρνπ θαζαξηφηεηαο επηζεσξεί θαη ππνγξάθεη ηελ εμάιεηςε ησλ παξαιείςεσλ ή 

εάλ δελ ππάξρεη ζπκκφξθσζε γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ αλσηέξσ ην αξγφηεξν εληφο ηνπ 

επνκέλνπ 24ψξνπ, επηβάιιεηαη απφ ην λνζνθνκείν πξφζηηκν 150 €, αλαγξάθεηαη ζην 

πξσηφθνιιν ηνπ κήλα πνπ ηειεζηδίθεζε ε απφθαζε γηα πνηλή θαη παξαθξαηείηαη απφ ην 

κεληαίν ηίµεµα. Η απφθαζε επηβνιήο πξνζηίµνπ θνηλνπνηείηαη ζηνλ αλάδνρν πνπ δηθαηνχηαη 

λα δηαηππψζεη εγγξάθσο αληηξξήζεηο εληφο πέληε (5) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ πξνο 

απηφλ θνηλνπνίεζε ηνπ πξνζηίκνπ. Παξάβαζε ησλ ππνρξεψζεσλ απηψλ δίλεη ην δηθαίσκα 

ζην Ννζνθνκείν γηα κνλνκεξή θαηαγγειία ηεο ζπκβάζεσο θαη θήξπμε ηνπ αλαδφρνπ σο 

έθπησηνπ. 

5. Αμηνιφγεζε θαζαξηφηεηαο ζα δηελεξγείηαη θαη κέζσ εληχπσλ πνπ ζα ζπκπιεξψλνληαη ζε 

εβδνκαδηαία βάζε απφ ηνπο πξντζηάκελνπο ησλ ηκεκάησλ θαη ζα ζπιιέγνληαη απφ ηνλ 

Πξντζηάκελν ηνπ Γξαθείνπ Δπηζηαζίαο. Γείγκαηα έληππσλ εβδνκαδηαίαο αμηνιφγεζεο 

15PROC003291938 2015-11-11

ΑΔΑ: 6Ν8Κ4690Ω3-ΕΟΤ



      ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΟΙΚΣΟ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΑΡ.  33/2015   

ειίδα 28 απφ 70 

 

επηζπλάπηνληαη. 

 

 

Άξζξν 6 

ΞΙΖΚΚΔΙΖΠ ΔΘΞΙΖΟΥΠΖ ΞΝΣΟΔΥΠΔΥΛ 

 

ε πεξίπησζε πιεκκεινχο παξνρήο ππεξεζηψλ θαζαξηζκνχ θαη απνιχκαλζεο ν αλάδνρνο 

ελεκεξψλεηαη άκεζα απφ ηνλ εξγνδφηε θαη είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθηειέζεη άκεζα  ηελ 

ππεξεζία, εθφζνλ απηφ επηηξέπεηαη απφ ηηο αλάγθεο ηνπ εξγνδφηε. ε πεξίπησζε πνπ ν 

αλάδνρνο δελ απνθαηαζηήζεη ηηο πιεκκειψο  εθηειεζζείζεο εξγαζίεο άκεζα, ηφηε δελ 

θαηαβάιιεηαη ακνηβή γηα απηέο. Πεξαηηέξσ  ν εξγνδφηεο έρεη ην δηθαίσκα λα αλαζέζεη ζε ηξίην 

θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ηηο απφ ηε ζχκβαζε πξνθαζνξηζκέλεο εξγαζίεο θαζαξηζκνχ θαη 

απνιχκαλζεο, ζε βάξνο ηνπ αλάδνρνπ, φηαλ απηφο - θαηφπηλ θαη γξαπηήο εηδνπνίεζεο - δελ 

εθπιεξψζεη άκεζα ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ. ε θάζε πεξίπησζε ν εξγνδφηεο δηαηεξεί ην δηθαίσκα 

λα ιχζεη κνλνκεξψο ηε ζχκβαζε, θεξχζζνληαο ησλ αλάδνρν έθπησην  θαη λα αμηψζεη 

απνδεκίσζε.  

 

 

Άξζξν 7. 

ΑΞΝΕΖΚΗΥΠΖ ΔΘ ΚΔΟΝΠ ΡΝ ΑΛΑΓΝΣΝ 

 

1. Ο αλάδνρνο επζχλεηαη ζε απνδεκίσζε έλαληη ηεο .Κ , γηα θάζε θζνξά θαη βιάβε πνπ ζα 

έρεη πξνθιεζεί ζην ρψξν θαη ζηα αληηθείκελα πνπ ρξεζηκνπνηεί  θαη θαζαξίδεη πέξα απφ ηε 

θαλνληθή θαη ζπλήζε ρξήζε. 

2. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα απνδεκηψλεη πιήξσο ην Ννζνθνκείν, ηνπο ππαιιήινπο ηνπ,  θαη 

θάζε ηξίην άηνκν γηα φια ηα έμνδα, απψιεηεο, δεκίεο θαη δαπάλεο.  Αθφκε, λα θαιχπηεη φιεο 

ηηο απαηηήζεηο, πνπ πεγάδνπλ απφ ή ζε ζρέζε κε νπνηαδήπνηε πξάμε ή παξάιεηςε ηνπ 

Αλαδφρνπ ζρεηηδφκελε κε ηε παξνχζα χκβαζε. Σν ίδην ηζρχεη γηα θάζε  παξάβαζε  πνπ 

πεγάδεη ή απνξξέεη απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ πνπ  ζπληειέζηεθαλ ή πξνθιήζεθαλ ζε 

ζρέζε κε : 

I. ζσκαηηθέο βιάβεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ βιαβψλ πνπ απέβεζαλ ζαλαηεθφξεο), 

θαη/ή 

II. νπνηαδήπνηε απψιεηα ή δεκία ηεο αθίλεηεο θαη θηλεηήο πεξηνπζίαο ηεο .Κ. 

3. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη είλαη απνθιεηζηηθφο θαη κφλνο ππεχζπλνο πνηληθά θαη αζηηθά γηα θάζε 

αηχρεκα ζην πξνζσπηθφ ηνπ. 
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Άξζξν 8. 

ΑΠΦΑΙΗΠΖ ΡΝ ΔΟΓΝ 

 

1. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπλάπηεη θαη λα δηαηεξεί, απνθιεηζηηθά κε δηθή ηνπ δαπάλε, 

αζθαιίζεηο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο παξνχζαο χκβαζεο ζχκθσλα κε ηε Διιεληθή 

λνκνζεζία θαη ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξνχζα χκβαζε, γηα νπνηεζδήπνηε δξαζηεξηφηεηεο 

πξνβιέπνληαη ή εκπίπηνπλ ζηελ παξνχζα χκβαζε, ηδίσο δε ηελ ζρεηηθά κε ηελ αζθάιηζε 

ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ θαη γηα αζηηθή επζχλε έλαληη ηξίησλ. 

2. Ο Αλάδνρνο ζα εμαζθαιίζεη, φηη ζα πθίζηαληαη ζε ηζρχ νη θάησζη αλαθεξφκελεο 

αζθαιηζηηθέο θαιχςεηο θαζ' φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ :  

i. Κάιπςε νπνηαζδήπνηε Αζηηθήο Δπζχλεο πξνο νπνηνλδήπνηε ηξίην, ε νπνία 

αλαθχπηεη απφ ή νθείιεηαη ζηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ, πεξηιακβαλνκέλσλ αιιά 

φρη κφλν, πεξηπηψζεσλ ζαλάηνπ, ζσκαηηθψλ βιαβψλ, απψιεηαο ή δεκίαο 

πεξηνπζίαο, αηπρεκαηηθήο ξχπαλζεο, ςπρηθήο νδχλεο θαη εζηθήο βιάβεο, κέρξη 

εθείλσλ ησλ νξίσλ επζχλεο ηα νπνία ζα δηαηεξνχζε ζε ηζρχ έλαο ζπλεηφο 

ιεηηνπξγφο έξγνπ παξφκνηαο θχζεο, κεγέζνπο θαη ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ Έξγνπ 

θαη ηα νπνία ζε θακία πεξίπησζε δελ ζα είλαη ρακειφηεξα ησλ Δπξψ 

1.000.000,00 € αλά γεγνλφο θαη Δπξψ 2.000.000,00 € αζξνηζηηθά εηεζίσο. ηελ 

θάιπςε ζα πεξηιακβάλεηαη ξεηά θαη ε εθ ηνπ Άξζξνπ 922 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα 

απνξξένπζα επζχλε ηεο Τπεξεζίαο (επζχλε πξνζηήζαληνο).  

ii. Κε ην αζθαιηζηήξην, ζην νπνίν ην Λνζνθνκείν ζα αλαθέξεηαη σο 

«ζπλαζθαιηδόκελνο» ζα θαιύπηεηαη θαη ε εθ ηνπ Λόκνπ επζύλε ηνπ 

Αλαδόρνπ, ηελ νπνία έρεη κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ Δξγνδόηε θαη πεξηιακβάλεη 

ηελ, από ηα άξζξα 657, 658 θαη 932 ηνπ ηζρύνληνο Α.Θ., πξνβιεπόκελε 

ππνρξέσζε ηνπ Αζθαιηζκέλνπ έλαληη ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ πνπ είλαη 

αζθαιηζκέλν ζην ΗΘΑ θαη απαζρνιείηαη ζηηο πεξηγξαθόκελεο ζηελ 

παξνύζα ζύκβαζε εξγαζίεο, ζε πεξίπησζε ζσκαηηθώλ βιαβώλ πνπ ζα 

πξνθιεζνύλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο. Ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα 

εμαζθαιίζεη όηη ηα αλσηέξσ ηεξνύληαη θαη από ηνπο πάζεο θύζεσο 

ζπκβνύινπο, ζπλεξγάηεο θαη ππεξγνιάβνπο απηνύ. 

3. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίζεη ην πξνζσπηθφ ηνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

Διιεληθήο Δξγαηηθήο Ννκνζεζίαο φπσο απηέο ηζρχνπλ αλά πάζα ρξνληθή ζηηγκή. ε 

πεξίπησζε πνπ πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ δελ ππάγεηαη ζε δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο 

Ννκνζεζίαο, απηφο ππνρξενχηαη λα ην αζθαιίζεη έλαληη αηπρεκάησλ ζε αζθαιηζηηθέο 

εηαηξείεο. Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίζεη φηη ηα αλσηέξσ ηεξνχληαη θαη απφ ηνπο 

πάζεο θχζεσο ζπκβνχινπο, ζπλεξγάηεο θαη ππεξγνιάβνπο απηνχ. 

4. Όιεο νη αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο ζα θαηαξηίδνληαη εγγξάθσο θαη ζα ηπγράλνπλ ηεο 

εγθξίζεσο ηεο Τπεξεζίαο, ε νπνία ζα έρεη ηελ έλλνηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο εθ κέξνπο ηεο 

απνδνρήο φηη ζπκκνξθψλνληαη επαξθψο κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο Άξζξνπ, ηνπ 

Πξνζαξηήκαηνο πεξί ειάρηζησλ αζθαιηζηηθψλ απαηηήζεσλ θαη ησλ ινηπψλ φξσλ ηεο 
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παξνχζαο χκβαζεο . 

5. Οη αζθαιίζεηο δελ απαιιάζζνπλ νχηε πεξηνξίδνπλ θαζ‟ νηνλδήπνηε ηξφπν ηηο ππνρξεψζεηο 

θαη επζχλεο ηνπ αλαδφρνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ παξνχζα χκβαζε. ε θάζε πεξίπησζε, 

ν Αλάδνρνο επζχλεηαη πιήξσο γηα φινπο ηνπο θηλδχλνπο πνπ απνξξένπλ ή ζρεηίδνληαη κε 

ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ θαη παξακέλεη απνθιεηζηηθά θαη εμ νινθιήξνπ ππεχζπλνο 

γηα ηελ πιήξε θαη έγθαηξε απνθαηάζηαζε δεκηψλ ζε πξφζσπα ή / θαη πξάγκαηα, αλεμάξηεηα 

εάλ θαη ζε πνην βαζκφ θαιχπηνληαη απφ αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο ή απνδεκηψλνληαη απφ ηνπο 

αζθαιηζηέο, αθφκε θαη πέξαλ ησλ πνζψλ θάιπςεο ησλ ελ ιφγσ ζπκβάζεσλ. 

 

Άξζξν 9 

ΞΝΗΛΗΘΔΠ ΟΖΡΟΔΠ 

 

Σν Ννζνθνκείν έρεη δηθαίσκα λα επηβάιιεη ηηο πνηληθέο ξήηξεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνπο 

λφκνπο πνπ δηέπνπλ ηελ παξνχζα θαζψο θαη απφ ηελ ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθζεί κε ηνλ 

αλάδνρν. 

Άξζξν 10. 

ΆΙΙΝΗ ΌΟΝΗ 

 

1. Η Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ηνπ ελ ιφγσ δηαγσληζκνχ κπνξεί λα επηζθεθηεί ρψξνπο φπνπ ν 

αλάδνρνο παξέρεη ππεξεζίεο ζην αληηθείκελν θαζαξηφηεηαο Ννζνθνκείσλ, γηα λα έρεη ζαθή 

εηθφλα ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπ. Η Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ζα ζπλνδεχεηαη απφ κέιε ηεο 

Δ.Ν.Λ. θαη  δηθαηνχηαη λα πάξεη πιεξνθνξίεο απφ ηνπο απνδέθηεο ησλ ππεξεζηψλ γηα ην 

πνηνηηθφ επίπεδν παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπ αλαδφρνπ, φπσο επίζεο λα δεηήζεη απφ ηνλ 

αλάδνρν δείγκαηα ησλ πιηθψλ θαη εηδψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη. 

2. Απαγνξεχεηαη ζηνλ αλάδνρν ε κε νπνηαλδήπνηε ηξφπν εθρψξεζε ή κεηαβίβαζε πξνο ηξίηνπο 

ησλ δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηε παξνχζα ζχκβαζε 

3. Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο ππνδείμεηο πνπ πξνθχπηνπλ έπεηηα απφ 

ειέγρνπο είηε ηεο .Κ  είηε απφ άιινπο θξαηηθνχο θνξείο (π.ρ. ψκα Δπηζεσξεηψλ 

Τπεξεζηψλ Τγείαο θαη Πξφλνηαο, Γ/λζε Τγηεηλήο Ννκαξρίαο θ.η.ι.) 

 

ΗΗ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ  ΘΑΘΑΟΗΝΡΖΡΑΠ ΘΑΗ ΑΞΝΙΚΑΛΠΖΠ 

 

Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξέρεη πςεινχ επηπέδνπ ππεξεζίεο θαζαξηφηεηαο θαη 

απνιχκαλζεο, ζχκθσλα κε φζα ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά αλαθέξνληαη παξαθάησ, θαζψο 

επίζεο θαη ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Δπηηξνπήο Ννζνθνκεηαθψλ Λνηκψμεσλ φπσο  ζα 

ηεζνχλ θαηά  ηελ θαηάξηηζε ηεο ζχκβαζεο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηνλ θαζεκεξηλφ θαζαξηζκφ 

πεξηιακβάλεηαη θαη ε ππνρξέσζε λα μαλαθαζαξηζηεί θάπνηνο ρψξνο, εθφζνλ κεηά ηνλ ηαθηηθφ 

θαζαξηζκφ, ην απνηέιεζκα δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθφ ή εθφζνλ ν ρψξνο ιεξσζεί μαλά.  
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Γεληθέο Αξρέο 

 

1. Πξνεγείηαη ν θαζαξηζκφο, έπεηαη ε απνιχκαλζε. 

2. ε θακία πεξίπησζε δελ αλακηγλχεηαη απνξξππαληηθφ κε απνιπκαληηθφ  

3. Γελ επηηξέπεηαη ε  δηάιπζε ηνπ ρισξίνπ ζε δεζηό λεξό. 

4. Καζαξηφηεηα εθαξκφδεηαη  από ηα ΤΖΙΑ πξνο ηα ΣΑΚΖΙΑ  

5. H θαζαξηφηεηα ζα γίλεηαη κε πξνεκπνηηζκέλα παληά δαπέδνπ & επηθαλεηψλ 

6. Καζαξίδνληαη πξψηα νη πην θαζαξνί ρψξνη,  δει. νη δηάδξνκνη θαη νη θνηλφρξεζηνη ρψξνη,  

κεηά  νη ζάιακνη λνζειείαο θαη ηέινο νη ζάιακνη φπνπ λνζειεχνληαη αζζελείο κε κεηαδνηηθά 

λνζήκαηα ή πνιπαλζεθηηθά κηθξφβηα (θφθθηλνο ή πξάζηλνο θχθινο ζην θξεβάηη ηνπ αζζελή).  

7. Οη επηθάλεηεο πνπ αγγίδνληαη ζπρλά κε ηα ρέξηα ηνπ πξνζσπηθνχ ή ησλ αζζελψλ φπσο 

πφκνια, θνπδνχληα, επηθάλεηεο ηαηξηθνχ εμνπιηζκνχ, απαηηνχλ ζπρλή θαζαξηφηεηα θαη δελ 

πξέπεη λα αγγίδνληαη κε ιεξσκέλα ρέξηα ή γάληηα 

8. Οη επηθάλεηεο πνπ έρνπλ κνιπλζεί κε βηνινγηθά πγξά θαζαξίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο 

νδεγίεο ηεο ΔΝΛ 

9. Σα κπάληα ληπηήξεο ηνπαιέηεο θαη ν επηηνίρηνο εμνπιηζκφο ηνπο θαζαξίδνληαη ιεπηνκεξψο 

κε απνιπκαληηθή δηάιπζε. 

10. Γηα ηνπο ηδηαίηεξνπ ρψξνπο ηνπ λνζνθνκείνπ π.ρ. ρεηξνπξγεία, κνλάδεο, αθνινπζνχληαη 

πηζηά νη νδεγίεο ηεο Δπηηξνπήο Ννζνθνκεηαθψλ Λνηκψμεσλ. 

11. Η απνιπκαληηθή δηάιπζε εηνηκάδεηαη ιίγν πξηλ ηε ρξήζε ηεο θαη δελ πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηείηαη πεξηζζφηεξν απφ κία ψξα.  

12. Απαξαίηεηε ε  ζήκαλζεο (ρξήζε  ηεο πηλαθίδαο ) µε ηελ έλδεημε "Βξεγκέλν Πάησκα" 

ζηηο δηαδηθαζίεο θαζαξηφηεηαο. 

13. ΜΟΝΧΔΙ φπνπ λνζειεχνληαη αζζελείο κε κεησκέλε αληίζηαζε ζηηο ινηκψμεηο, ζα πξέπεη 

λα θαζαξίδνληαη πξηλ απφ ηνπο ππφινηπνπο ζαιάκνπο κε μερσξηζηφο εμνπιηζκφ θαη πιηθά 

θαζαξηζκνχ.  

14. ΔΙΡΑ ΔΡΓΑΙΧΝ: Απνθνκηδή απνξξηκκάησλ, ζθνχπηζκα κε αληηζηαηηθφ παλί ή παλέηεο κηαο 

ρξήζεσο dust mop, πγξφ μεζθφληζκα (κε πξνεκπνηηζκέλα παλάθηα), ζθνπγγάξηζκα 

(ζχζηεκα κε πξνεκπνηηζκέλεο παλέηεο ή ζθνπγγαξίζηξεο  δηπινχ θνπβά) 

15. ε θάζε ζάιακν ρξεζηκνπνηνχληαη ηνπιάρηζηνλ 2 θαζαξέο πξνεκπνηηζκέλεο παλέηεο θαη ν 

επαξθήο αξηζκφο πξνεκπνηηζκέλσλ παληψλ.  

16. Πιχζηκν εμνπιηζκνχ (θάδνη, θνπβάδεο) θαη ζηέγλσκα ζην ηέινο ηεο βάξδηαο. 

17. Όια ηα πιηθά ζα παξέρνληαη ζε επαξθή πνζφηεηα απφ ηελ αξρή ηεο βάξδηαο. 

18. Όια ηα πιηθά (ζθνπγγαξίζηξεο, παλέηεο, παλάθηα) παξαιακβάλνληαη θαζαξά θαη ζε 

πεξίπησζε θζνξάο αληηθαζίζηαληαη άκεζα. 

19. Όια ηα πιηθά (ζθνπγγαξίζηξεο, παλέηεο, παλάθηα), πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα Κιεηζηά 

Σκήκαηα ζα είλαη απνθιεηζηηθά, ζα δηαθέξνπλ  θαη ζα πιέλνληαη μερσξηζηά. 

20. Όια ηα πιηθά (ζθνπγγαξίζηξεο, παλέηεο, παλάθηα) πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ζπιινγή 

κεγάιεο πνζφηεηαο αίκαηνο ή άιισλ βηνινγηθψλ πγξψλ ζα απνξξίπηνληαη ζε θίηξηλν 
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πεξηέθηε (π.ρ. Τιηθά Υεηξνπξγείνπ, Μαηεπηεξίνπ θ.η.ι.) 

21.  ηα θιηληθά ηκήκαηα ηα παλάθηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ γξαθείσλ 

ηαηξψλ-λνζειεπηηθψλ ζηάζεσλ θιπ, ζα είλαη δηαθνξεηηθά απφ απηά ηεο θαζεκεξηλήο 

θαζαξηφηεηαο ησλ ζαιάκσλ. 

Άξζξν 1 

 

1. ΚΑΘΗΜΔΡΙΝΟ ΚΑΘΑΡΙΜΟ εθηειείηαη θαη ζε φινπο ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, ηδίσο δε 

i. Λνπηξά - Σνπαιέηεο  

ii. Γηάδξνκνη  

iii. Αίζνπζεο αλακνλήο – Κφκβνη ηκεκάησλ 

iv. Γξαθεία  

v. θάιεο θαη αζαλζέξ.  

vi. Κνπδίλεο Σµεµάησλ- Αλάπαπζε Πξνζσπηθνχ  

vii. Μαγεηξεία - Σξαπεδαξία.  

viii. Βεξάληεο  

ix. Πεξηβάιινληα ρψξν ησλ εηζφδσλ 

x. Φχθηεο λεξνχ  

2. Δπίζεο, θαζεκεξηλφο θαζαξηζκφο απαηηείηαη εθηφο ησλ άιισλ θαη ζηνπο εμήο ρψξνπο: 

i. Control Room.  

ii. BMS. 

iii. W.C.  κεραλνζηαζίσλ.  

iv. Φπγείσλ Δπηθίλδπλσλ Ιαηξηθψλ Απνβιήησλ. 

v. Όινπο ηνπο ρψξνπο ηνπ Νεθξνηνκείνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ησλ ςπγείσλ-

λεθξνζαιάκσλ). 

vi. Φπιαθίσλ ( πχιεο εηζφδνπ ). 

vii. Αχιεηνπ ρψξνπ  

 

Άξζξν 2 

 

Η θαζαξηφηεηα θαη απνιχκαλζε ησλ ρψξσλ γίλεηαη ζχκθσλα κε φζα ελδεηθηηθά θαη φρη 

πεξηνξηζηηθά αλαθέξνληαη παξαθάησ, θαζψο επίζεο θαη ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο 

Δπηηξνπήο Ννζνθνκεηαθψλ Λνηκψμεσλ (Δ.Ν.Λ.) φπσο  ζα ηεζνχλ θαηά ηελ θαηάξηηζε ηεο 

ζχκβαζεο, εηδηθφηεξα γηα ρψξνπο δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηνλ αζζελή, φπσο νη ζάιακνη 

απνκφλσζεο, ηα ρεηξνπξγεία,  κνλάδεο εληαηηθήο ζεξαπείαο, ηα εξγαζηήξηα, ε απνζηείξσζε 

θιπ. 
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1. ΘΑΙΑΚΝΗ ΑΠΘΔΛΥΛ  

 

Ο ζάιακνο πξέπεη λα θαζαξίδεηαη ζηνλ ειάρηζην δπλαηφ ρξφλν, ψζηε λα µε θσιχνληαη άιιεο 

δξαζηεξηφηεηεο (γεχκαηα, ηαηξηθέο επηζθέςεηο, λνζειεία, επηζθεπηήξην θιπ).  Η θαζαξηφηεηα 

ζηνπο ζαιάκνπο γίλεηαη θαζεκεξηλά θαη μεθηλά κε :  

i. Απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ.  

ii. θνχπηζκα µε αληηζηαηηθφ παλί  κηαο ρξήζεσο πνπ ζα αιιάδεη απφ ζάιακν ζε ζάιακν. Αλ 

είλαη πνιιαπιψλ ρξήζεσλ ζα πξέπεη λα ππάξρεη πιπληήξην-ζηεγλσηήξην γηα λα πιέλνληαη θαη 

λα ζηεγλψλνληαη κεηά απφ θάζε ρξήζε. Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε απιήο νηθηαθήο ζθνχπαο.  

iii. Τγξφ μεζθφληζκα ηνπ ζαιάκνπ κε πξνεκπνηηζκέλα παλάθηα ην νπνίν πεξηιακβάλεη ην 

μεζθφληζκα ζε: ηξαπέδηα, θσηηζηηθά ηνίρνπ, θαζίζκαηα, πεξβάδηα, παξάζπξα, πφξηεο θαη ηα 

ρεξνχιηα ηνπο, ληνπιάπεο, ηδάκηα θαη πεξβάδηα παξαζχξσλ. 

iv. Σν ζθνπγγάξηζκα ζα εθαξκφδεηαη ζ' φια ηα δάπεδα εθηφο απφ κνθέηεο θαη παξθέηα.  

v. ε πεξίπησζε επηινγήο ηνπ ζθνπγγαξίζκαηνο  κε ην ζχζηεκα πξνεκπνηηζκέλσλ 

παλέησλ, ε ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ρξήζεο ζα είλαη σο εμήο: 

 Σνπνζεηείηαη ζην θνληάξη ε πξνεκπνηηζκέλε παλέηα. Σν ζθνπγγάξηζκα μεθηλάεη απφ ην 

εζσηεξηθφ ηνπ ζαιάκνπ θαη πξνο ηα έμσ. ην ηέινο ε ρξεζηκνπνηεκέλε παλέηα απνξξίπηεηαη θαη 

ηνπνζεηείηαη θαζαξή ζην θνληάξη γηα ηνλ επφκελν ζάιακν. Ο ειάρηζηνο αξηζκφο παλεηψλ γηα 

έλα ζάιακν είλαη δχν (2).  Δάλ ρξεηαζηεί απνιχκαλζε, ηα παλάθηα ζα πξέπεη λα είλαη 

εκπνηηζκέλα κε απνιπκαληηθφ δηάιπκα. 

vi. ε πεξίπησζε επηινγήο ηνπ ζθνπγγαξίζκαηνο  κε ην ζχζηεκα  δηπινχ θνπβά, ε 

ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ρξήζεο ζα είλαη σο εμήο: 

 ΜΠΛΔ θάδνο: απνξξππαληηθφ/απνιπκαληηθφ δηάιπκα. 

 ΚΟΚΚΙΝΟ θάδνο: λεξφ γηα μέβγαικα. 

 ΦΙΓΚΣΗΡΑ: ζηνλ θφθθηλν θάδν. 

ΥΡΗΗ:  

 Δκβάπηηζε ηεο ζθνπγγαξίζηξαο ζην απνξξππαληηθφ ή απνιπκαληηθφ δηάιπκα (κπιε 

θάδνο). 

 ηίςηκν ηεο ζθνπγγαξίζηξαο (θφθθηλνο θάδνο). 

 θνπγγάξηζκα επηθάλεηαο.  

 Δκβάπηηζε ζηνλ θφθθηλν θάδν (μέπιπκα-ζηίςηκν) & επαλάιεςε ηεο δηαδηθαζίαο. 

 Ο θάδνο κε ην απνιπκαληηθφ αδεηάδεηαη ζηελ επφκελε ηνπαιέηα. 

 Η ζθνπγγαξίζηξα πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηηο ηνπαιέηεο ζα είλαη απνθιεηζηηθά γηα ηηο 

ηνπαιέηεο θαη δελ ζα ρξεζηκνπνηείηαη ζε άιινπο ρψξνπο.  

 

vii. Σα παλάθηα, νη παλέηεο, νη ζθνπγγαξίζηξεο πιέλνληαη θαζεκεξηλά ζε πιπληήξην  κε ηνπο 

εμήο ηξφπνπο: 1. ηνπο 90 νC ή νπσζδήπνηε >70 νC ή 2. ηνπο 60 νC κε ηελ πξνζζήθε Cl2  κε  

απνξξππαληηθφ θαη ζηεγλψλνληαη. Πξηλ ην πιχζηκν αθαηξνχληαη ηα μέλα ζψκαηα (ηξίρεο, 

ρλνχδηα θηι). Οη ζθνπγγαξίζηξεο θαη ηα παλάθηα  ησλ WC πιέλνληαη ζε ρσξηζηφ πιπληήξην ή 
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εάλ απηφ δελ είλαη εθηθηφ κεηά ην πέξαο ησλ πιχζεσλ είηε κε ηηο παλέηεο είηε κε ηηο 

ζθνπγγαξίζηξεο ζα πξαγκαηνπνηείηαη κηα θελή πιχζε κε ριψξην γηα ηε κείσζε ηνπ κηθξνβηαθνχ 

θνξηίνπ.  

viii. Αλ δεισζεί κνιπζκαηηθφ πεξηζηαηηθφ ή αζζελήο µε αλνζνθαηαζηνιή ρξεζηµνπνηνχληαη 

μερσξηζηά πιηθά ζ' απηνχο ηνπο ζαιάκνπο (ζθνπγγαξίζηξα WC, παλάθηα).  

ix. ηνπο δηαδξφµνπο θαη ζηηο µεγάιεο αλνηθηέο επηθάλεηεο µπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

µεραλή ηαπηφρξνλνπ ζθνππίζκαηνο θαη ζθνπγγαξίζκαηνο ή ελαιιαθηηθά, θνηλή ζθνπγγαξίζηξα, 

δηαθνξεηηθνχ ρξψκαηνο απ' απηή ηνπ  WC, κε ζχζηεκα δηπινχ θνπβά. 

 

Οη παξαπάλσ ελέξγεηεο εθηεινχληαη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ζε θάζε βάξδηα θαη φπνηε θξηζεί 

απαξαίηεην. 

Καζαξηφηεηα-απνιχκαλζε λνζειεπηηθψλ θιηλψλ ζα γίλεηαη θαη κεηά απφ εμηηήξηα αζζελψλ. 

Γεληθή Καζαξηφηεηα ζαιάκσλ πξαγκαηνπνηείηαη ηνπιάρηζηνλ ζε κεληαία βάζε, ή ζπρλφηεξα  εθ' 

φζνλ θξηζεί απαξαίηεην απφ ηελ πξντζηακέλε ή απφ ηελ Δ.Ν.Λ. Η γεληθή θαζαξηφηεηα 

πεξηιακβάλεη αλεμαηξέησο φηη ππάξρεη κέζα ζην ζάιακν (λνζειεπηηθή θιίλε, θνκνδίλν, 

ηξαπεδίδην θ.η.ι.) 

πρλή θαζαξηφηεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 24ψξνπ ζηα πφκνια, ρεηξνιαβέο θαη ζηα θνκβία ησλ 

αλειθπζηήξσλ πνπ ππάξρνπλ ζηνπο θφκβνπο θάζε νξφθνπ. 

Καζαξηφηεηα ηδακηψλ ηνπιάρηζηνλ 2 θνξέο κεληαίσο. 

Καζαξηφηεηα θαζηζκάησλ ηνπιάρηζηνλ κία θνξά εβδνκαδηαίσο. 

 

2. ΡΝΑΙΔΡΔΠ  

 

i. Απνθνκηδή απνξξηκκάησλ. 

ii. Η θαζαξηφηεηα αξρίδεη  απφ πάλσ πξνο ηα θάησ θαη απφ ηα πην θαζαξά πξνο ηα αθάζαξηα 

ζεκεία θαζεκεξηλά. Καζαξίδεηαη  πξψηα ε ιάκπα µε πγξφ μεζθνλφπαλν, νη θαζξέπηεο, νη ηνίρνη 

γχξσ απφ ηνλ λεξνρχηε, θαζαξίδεηαη ε ζήθε ησλ ρεηξνπεηζεηψλ θαη αλαπιεξψλεηαη. Αλ 

ππάξρνπλ απηφκαηεο ζπζθεπέο ζαπνπληνχ αληηθαζίζηαηαη ην δνρείν ζαπνπληνχ (ζε θακία 

πεξίπησζε δελ επαλαπιεξψλεηαη). Αθνινπζεί δηαδηθαζία θαζαξηφηεηαο θαη απνιχκαλζεο ζε φια 

ηα είδε πγηεηλήο θαη εμαξηήκαηα. 

Γίλεηαη θαζαξηφηεηα αξρηθά ζην ληπηήξα κε πξνεκπνηηζκέλα κε απνξξππαληηθφ παλάθηα απφ ην 

θίηξηλν θνπβαδάθη – Ξέπιπκα. Αθνινπζεί απνιχκαλζε ηνπ ληπηήξα κε πξνεκπνηηζκέλα κε 

απνιπκαληηθφ δηάιπκα παλάθηα απφ ην θίηξηλν θνπβαδάθη. Δπαλαιακβάλεηαη ε ίδηα δηαδηθαζία 

γηα ηε ιεθάλε ηεο ηνπαιέηαο κε ην θφθθηλν θνπβαδάθη. πλνπηηθά, απαηηείηαη θαζαξηζκφο- 

μέπιπκα -απνιχκαλζε γηα φηη ππάξρεη ζηελ ηνπαιέηα, θαη ρξήζε πνιιψλ παληψλ γηα: ηνλ 

ληπηήξα-κπαηαξίεο-ζήθε ρεηξνπεηζεηψλ-ζαπνπλνζήθε θαη ηε ιεθάλε-θάδν απνξξηκκάησλ-

πηγθάι. Δθνδηάδνπκε κε πιηθά (ραξηί, ρεηξνπεηζέηεο, ζαπνχλη).Αθνινπζεί ζθνπγγάξηζκα κε 

ζχζηεκα κε πξνεκπνηηζκέλεο παλέηεο ή δηπινχ θνπβά. 
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ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΓΔΛΗΘΖΠ ΘΑΘΑΟΗΝΡΖΡΑΠ ΘΑΙΑΚΝ 

ΘΑΙΑΚΝΗ ΑΠΘΔΛΥΛ  

 

Ο γεληθφο θαζαξηζκφο δσκαηίνπ κεηά ην εμηηήξην (ή ν κεληαίνο) πξέπεη λα γίλεηαη έγθαηξα, ψζηε 

λα έρεη νινθιεξσζεί πξηλ ηελ  εηζαγσγή άιινπ αζζελή.  

Αθνινπζνχκελα  βήκαηα:  

1.Ο θηλεηφο εμνπιηζκφο ηνπ ζαιάκνπ (θξεβάηηα, θνκνδίλα, ηξαπεδίδηα, θαξέθιεο, πνιπζξφλα) 

θαζαξίδνληαη, μεπιέλνληαη, απνιπκαίλνληαη  θαη  κεηαθέξνληαη εθηφο ζαιάκνπ. 

2. Απνθνκηδή  απνξξηκκάησλ  

3. Αθαίξεζε θνπξηηλψλ 

4. Αθαίξεζε παξαβάλ 

5. θνχπηζκα µε αληηζηαηηθφ παλί κηαο ρξήζεο. Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε απιήο νηθηαθήο ζθνχπαο.  

6. Τγξφ μεζθφληζκα κε πξνεκπνηηζκέλα παλάθηα ησλ θσηηζηηθψλ ηνίρνπ ηνπ ζαιάκνπ θαη ηνπ 

ζηδεξνδξφκνπ ησλ παξαβάλ. 

7. Υξήζε πξνεκπνηηζκέλσλ παληψλ κε απνξξππαληηθφ.  Με ηε ρξήζε παλέηαο  θαζαξίδνπκε 

ηνπο ηνίρνπο απφ πάλσ πξνο ηα θάησ θαη δίλνπκε έκθαζε ζηα ζεκεία πνπ έρνπλ πεξηζζφηεξνπο 

ξχπνπο. Αιιάδνπκε παλέηεο ηαθηηθά. 

8. Ξεπιέλνπκε κε θαζαξφ λεξφ θαη ηε ρξήζε παλέηαο. 

9. Υξήζε πξνεκπνηηζκέλσλ παληψλ κε απνιπκαληηθφ. Γηάιπζε δηζθίσλ ρισξίνπ  (αξαίσζε:2 

δηζθία ζε 3 lt λεξφ πεξ. 1000 ppm/lt).  Με ηε ρξήζε  παλέηαο απνιπκαίλνπκε  ηνπο ηνίρνπο απφ 

πάλσ πξνο ηα θάησ. 

10. Απνιπκαίλνπκε ηα θψηα θαη ηνλ ππφινηπν εμνπιηζκφ πνπ βξίζθεηαη ζηνλ ηνίρν 

ρξεζηκνπνηψληαο πξνεκπνηηζκέλα παλάθηα κε απνιπκαληηθφ: Γηάιπζε δηζθίσλ ρισξίνπ  

(αξαίσζε:2 δηζθία ζε 3 lt λεξφ πεξ. 1000 ppm/lt) Απνιπκαίλνπκε επίζεο ην ζηδεξφδξνκν ησλ 

παξαβάλ. 

11. Καζαξηζκφο ηδακηψλ. 

12. Καζαξηζκφο ηειεφξαζεο. 

13. Καζαξηζκφο-μέπιπκα-απνιχκαλζε ησλ ππφινηπσλ επηθαλεηψλ ηνπ ζαιάκνπ (ληνπιάπεο, 

πφξηεο WC θαη ζαιάκνπ εζσηεξηθά – εμσηεξηθά) κε πξνεκπνηηζκέλα παλάθηα κε ην αληίζηνηρν 

πξντφλ γηα θάζε εξγαζία. 

14.  Δπαλάιεςε απνιχκαλζεο ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ ζαιάκνπ θαη επαλαηνπνζέηεζε ζην ζάιακν. 

 

ΡΝΑΙΔΡΔΠ 

Η θαζαξηφηεηα αξρίδεη  απφ πάλσ πξνο ηα θάησ θαη απφ ηα πην θαζαξά πξνο ηα αθάζαξηα 

ζεκεία.  

Καζαξίδεηαη  πξψηα ε ιάκπα µε πγξφ μεζθνλφπαλν, νη θαζξέπηεο, νη ηνίρνη γχξσ απφ ηνλ 

λεξνρχηε, θαζαξίδεηαη ε ζήθε ησλ ρεηξνπεηζεηψλ. 

Γίλεηαη θαζαξηφηεηα-μέπιπκα-απνιχκαλζε ζηνπο ηνίρνπο κε ηε ρξήζε παλέηαο. 

Αθνινπζεί δηαδηθαζία θαζαξηφηεηαο θαη απνιχκαλζεο ζε φια ηα είδε πγηεηλήο θαη εμαξηήκαηα. 
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Γίλεηαη θαζαξηφηεηα αξρηθά ζην ληπηήξα κε πξνεκπνηηζκέλα παλάθηα κε απνξξππαληηθφ απφ ην 

θίηξηλν θνπβαδάθη – Ξέπιπκα. 

Αθνινπζεί απνιχκαλζε ηνπ ληπηήξα κε πξνεκπνηηζκέλα παλάθηα κε απνιπκαληηθφ δηάιπκα 

(δηζθία ρισξίνπ) απφ ην θίηξηλν θνπβαδάθη  

Δπαλαιακβάλεηαη ε ίδηα δηαδηθαζία γηα ηε ιεθάλε ηεο ηνπαιέηαο κε ην θφθθηλν θνπβαδάθη. 

πλνπηηθά, απαηηείηαη θαζαξηζκφο-μέπιπκα-απνιχκαλζε γηα φηη ππάξρεη ζηελ ηνπαιέηα θαη 

ρξήζε πνιιψλ παληψλ κε ηα αληίζηνηρα δηαιχκαηα γηα: ηνπο ηνίρνπο, ην ληπηήξα-κπαηαξίεο-

ζήθε ρεηξνπεηζεηψλ-ζαπνπλνζήθε θαη ηε ιεθάλε-θάδν απνξξηκκάησλ-πηγθάι.  

Δθνδηάδνπκε κε πιηθά (ραξηί, ρεηξνπεηζέηεο, ζαπνχλη).  

Αθνινπζεί ζθνπγγάξηζκα κε ζχζηεκα κε πξνεκπνηηζκέλεο παλέηεο ή δηπινχ θνπβά. 

 

3. ΑΗΘΝΠΔΠ ΑΛΑΚΝΛΖΠ (θόκβνη - ζαιόλη θιηληθήο) 

 

Γηελεξγείηαη: 

i. θνχπηζκα κε αληηζηαηηθφ παλί  κηαο ρξήζεσο ή πιέλεηαη κεηά απφ θάζε ρξήζε, εθ' φζνλ 

είλαη πνιιαπιψλ ρξήζεσλ.  

ii. Τγξφ μεζθφληζκα κε πξνεκπνηηζκέλα παλάθηα ησλ θαζηζκάησλ, ηξαπεδηδίσλ, πεξβάδηα 

παξαζχξσλ.  

iii. Πιέλνληαη ηα δνρεία απνξξηκκάησλ θαη ηνπνζεηνχληαη θαζαξέο ζαθνχιεο, δελ 

αδεηάδνληαη νη παιηέο.  

iv. θνπγγάξηζκα κε πξνεκπνηηζκέλεο µε απνξξππαληηθφ παλέηεο.  

v. Πεξηνδηθά θαζαξίδνληαη ηα θσηηζηηθά εθφζνλ θξηζεί απαξαίηεην απφ ηελ πξντζηακέλε 

ηνπ ηµήµαηνο.  

vi. Σδάκηα παξαζχξσλ 2 θνξέο κεληαίσο. 

 

4. ΘΝΕΗΛΔΠ ΡΚΖΚΑΡΥΛ  

 

Γίλεηαη θαζεκεξηλά επηζηακέλε θαζαξηφηεηα ηνπ ρψξνπ. 

i. Απνθνκηδή απνξξηκκάησλ. 

ii. θνχπηζκα κε αληηζηαηηθφ παλί. 

iii. Τγξφ μεζθφληζκα κε πξνεκπνηηζκέλα παλάθηα ζε φηη ππάξρεη ζην ρψξν. 

iv. θνπγγάξηζκα κε πξνεκπνηηζκέλε παλέηα. 

 

 

5. ΓΟΑΦΔΗΑ  

 

Σα γξαθεία  θαζαξίδνληαη µηα θνξά ηελ εκέξα.  

i. Απνθνκηδή απνξξηκκάησλ. 

ii. θνχπηζκα κε αληηζηαηηθφ παλί.  

iii. Δθφζνλ ππάξρνπλ κνθέηεο, ζθνχπηζκα µε ειεθηξηθή ζθνχπα θαη πεξηνδηθφ πιχζηκν µε ην   
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αλάινγν κεράλεκα. 

iv. Τγξφ μεζθφληζκα κε πξνεκπνηηζκέλα παλάθηα.  

v. θνπγγάξηζκα µε πξνεκπνηηζκέλε κε απνξξππαληηθφ παλέηα.  

vi. Σδάκηα παξαζχξσλ 2 θνξέο κεληαίσο.  

 

6. ΔΜΥΡΔΟΗΘΑ ΗΑΡΟΔΗΑ  

 

Καζεκεξηλά:  

i. πρλή απνθνκηδή απνξξηκκάησλ 

ii. θνχπηζκα κε αληηζηαηηθφ παλί.  

iii. Τγξφ μεζθφληζκα κε πξνεκπνηηζκέλα παλάθηα.. Ξεζθνλίδνληαη ηα εμήο:  γξαθεία,  

θαξέθιεο, πφκνια, ρεηξνιαβέο, πάγθνη. 

iv. Καζαξίδνληαη θαη Απνιπκαίλνληαη ηα εμεηαζηηθά θξεβάηηα κε ηα αληίζηνηρα 

πξνεκπνηηζκέλα παλάθηα.. 

v. Πιέλνληαη θαη απνιπκαίλνληαη νη λεξνρχηεο θαη ηα θαιαζάθηα ησλ αρξήζησλ.  

vi. θνπγγάξηζκα µε πξνεκπνηηζκέλε κε απνξξππαληηθφ παλέηα. 

vii. Σδάκηα παξαζχξσλ 2  θνξέο κεληαίσο.  

 

Όηαλ νη ηνίρνη θαη νη επηθάλεηεο είλαη ιεξσκέλα θαζαξίδνληαη κεραληθά. Σα W.C ιφγσ ηεο 

ζπρλήο  ρξήζεο  θαζαξίδνληαη θαη απνιπκαίλνληαη ζε ζπρλή βάζε κε ηνλ ίδην ηξφπν-δηαδηθαζία 

κε ηνπο ζαιάκνπο ησλ αζζελψλ. Γεληθή θαζαξηφηεηα ησλ ηαηξείσλ πξαγκαηνπνηείηαη θαηφπηλ 

ζπλελλφεζεο κε ηελ πξντζηακέλε.  

 

7. ΡΚΖΚΑ ΔΞΔΗΓΝΛΡΥΛ ΞΔΟΗΠΡΑΡΗΘΥΛ  

 

Καζεκεξηλά:  

i. πρλή απνθνκηδή απνξξηκκάησλ 

ii. θνχπηζκα κε αληηζηαηηθφ παλί.  

iii. Τγξφ μεζθφληζκα κε πξνεκπνηηζκέλα παλάθηα. Ξεζθνλίδνληαη ηα εμήο:  γξαθεία,  

θαξέθιεο, πφκνια, ρεηξνιαβέο, πάγθνη. 

iv. Καζαξίδνληαη θαη Απνιπκαίλνληαη ηα εμεηαζηηθά θξεβάηηα κε ηα αληίζηνηρα 

πξνεκπνηηζκέλα παλάθηα. 

v. Πιέλνληαη  θαη απνιπκαίλνληαη νη λεξνρχηεο θαη ηα θαιαζάθηα ησλ αρξήζησλ.  

vi. θνπγγάξηζκα µε πξνεκπνηηζκέλεο κε απνιπκαληηθφ παλέηεο. 

vii. Σδάκηα παξαζχξσλ ηαθηηθά 2  θνξέο κεληαίσο.   

 

Όηαλ νη ηνίρνη θαη νη επηθάλεηεο είλαη ιεξσκέλα θαζαξίδνληαη κεραληθά. Καηά ηε δηάξθεηα θαη 

ηελ επφκελε ηεο εθεκεξίαο απαηηείηαη ζρνιαζηηθή θαζαξηφηεηα θαη απνιχκαλζε θαηφπηλ 

ππφδεημεο ηεο Πξντζηακέλεο. Σα W.C ιφγσ ηεο ζπρλήο  ρξήζεο θαζαξίδνληαη θαη 

απνιπκαίλνληαη ζε ζπρλή βάζε κε ηνλ ίδην ηξφπν-δηαδηθαζία κε ηνπο ζαιάκνπο ησλ αζζελψλ. 
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Γεληθή θαζαξηφηεηα πξαγκαηνπνηείηαη θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηελ Πξντζηακέλε. Όινη νη 

παξαπάλσ ρψξνη αλάινγα κε ηελ ζπρλφηεηα ρξήζεο ηνπο θαζαξίδνληαη θαη πεξηζζφηεξεο απφ 

δχν θνξέο. Όηαλ θξίλεηαη απφ ηελ Πξντζηακέλε γίλεηαη γεληθφο θαζαξηζκφο ησλ ηαηξείσλ.  

 

 

8. ΚΝΛΑΓΔΠ, ΣΔΗΟΝΟΓΔΗΑ, ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΑ 

χκθσλα κε ην πξσηφθνιιν εξγαζίαο πνπ ζα θαηαζέζεη ε Δ.Ν.Λ.  

Δπηβάιιεηαη ε ΑΜΔΗ απνθνκηδή ησλ κνιπζκαηηθψλ απνξξηκκάησλ απφ ηνπο επαίζζεηνπο 

ρψξνπο ( Υεηξνπξγεία- Μαηεπηηθά  Γεληθά, Απνζηείξσζε, ΜΔΘ) θαζ' φιν ην 24σξν.  

 

 9. ΘΝΗΡΥΛΔΠ- WC 

 

i. Απνθνκηδή απνξξηκκάησλ 

ii. Τγξφ μεζθφληζκα κε πξνεκπνηηζκέλα παλάθηα.  

iii. θνχπηζκα κε αληηζηαηηθφ παλί 

iv. θνπγγάξηζκα µε πξνεκπνηηζκέλε κε απνξξππαληηθφ παλέηα.  

v. Σδάκηα παξαζχξσλ 2  θνξέο κεληαίσο.   

vi. Καζεκεξηλή θαζαξηφηεηα WC ζχκθσλα κε ηηο δνζείζεο νδεγίεο   

 

10 .ΘΑΘΑΟΗΠΚΝΠ ΘΙΗΚΑΘΝΠΡΑΠΗΥΛ - ΑΛΔΙΘΠΡΖΟΥΛ  

Σα θιηκαθνζηάζηα θαζαξίδνληαη κηα θνξά ηελ εκέξα. θνππίδνληαη κε ειεθηξηθή ζθνχπα ή 

αληηζηαηηθφ παλί. Ξεζθνλίδνληαη νη πηλαθίδεο, ηα θαπάθηα θσηηζκνχ. Απνιπκαίλνληαη νη 

ρεηξνιαβέο ησλ ζπξψλ εμφδνπ πξνο ην θιηκαθνζηάζην, ην πεξβάδη, νη θνππαζηέο θαη ην 

ζνβαηεπί. θνπγγάξηζκα κε ζχζηεκα δηπινχ θνπβά θαη αιιαγή λεξνχ ηνπιάρηζηνλ αλά φξνθν. 

Υξεζηκνπνηείηαη ε πηλαθίδα µε ηελ έλδεημε "Βξεγκέλν Πάησκα". Σν θιηκαθνζηάζην 

ζθνπγγαξίδεηαη ζε ψξεο µε αηρκήο (06.00-08.00). Ο γεληθφο θαζαξηζκφο γίλεηαη εβδνκαδηαία 

θάζε άββαην. Δπηζεκαίλεηαη φηη θαζεκεξηλά γίλεηαη έιεγρνο θαη ζε πεξίπησζε έθηαθηεο 

αλάγθεο (λένη ιεθέδεο, ζθνππίδηα θιπ.), εηδνπνηείηαη ην Σκήκα θαζαξηζκνχ θαη επηκειείηαη 

άκεζα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ θιηκαθνζηαζίσλ.  

Αλειθπζηήξεο  

θνχπηζκα µε απνξξνθεηηθή ζθνχπα ηνπ δαπέδνπ θαη ησλ νδεγψλ νιηζζήζεσο ησλ ζπξψλ ησλ  

ζαιάκσλ δχν θνξέο ηελ εκέξα. Όιεο νη επηθάλεηεο θαη ην πάησκα θαζαξίδνληαη µε πγξφ 

θαζαξηζµνχ θαη πγξφ απνιχκαλζεο δχν θνξέο ηελ εκέξα.  

Οη δηαθφπηεο ιεηηνπξγίαο ζα θαζαξίδνληαη µε πξνεκπνηηζκέλα ζε απνιπκαληηθφ παλάθηα 

ηνπιάρηζηνλ 2 θνξέο ζε θάζε βάξδηα. ε ζπλεξγαζία µε ηελ ηερληθή ππεξεζία ηεο .Κ ζα 

θαζαξίδνληαη θάζε ηξίκελν νη ςεπδνξνθέο θαη ηα θσηηζηηθά ησλ ζαιάκσλ.  
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11. ΘΝΗΛΝΣΟΖΠΡΝΗ ΓΗΑΓΟΝΚΝΗ-ΑΙΝΞΗΛΑΘΔΠ  

Καζαξίδνληαη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ηελ εκέξα θαη πεξηζζφηεξεο απφ µία θνξά ζηνπο 

πνιπζχρλαζηνπο δηαδξφκνπο. Οη ελεκεξσηηθέο πηλαθίδεο λα θαζαξίδνληαη αλά 15ήµεξν. Οη 

ςεπδνξνθέο θαζψο θαη ηα θσηηζηηθά ζψκαηα λα θαζαξίδνληαη θάζε ηξίκελν ζε ζπλεξγαζία µε 

ηελ ηερληθή ππεξεζία ηνπ Ννζνθνκείνπ. Οη παινπίλαθεο λα θαζαξίδνληαη εζσηεξηθά θαη 

εμσηεξηθά µε ηελ ρξήζε ηνπ αλπςσηηθνχ κεραλήκαηνο αλά 15ήµεξν.  

 

12. ΔΜΥΡΔΟΗΘΝΗ ΣΥΟΝΗ - ΑΗΘΟΗΑ  

Καζαξίδνληαη θαζεκεξηλά αιιά θαη ζε έθηαθηεο αλάγθεο φινη νη εμσηεξηθνί ρψξνη ησλ 

εηζφδσλ, αίζξησλ θαη  αχιεησλ ρψξσλ   ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πεδνδξνκίσλ θαη ησλ 

θήπσλ, ηδηαίηεξα θαηά ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν ν αλάδνρνο κεξηκλά  γηα ηε βαηφηεηα ησλ δξφκσλ 

ηνπ αχιεηνπ ρψξνπ ( απνκάθξπλζε ρηνληνχ, πάγνπ ,ηε ξίςε άιαηνο θ.η.ι). ε ηαθηηθή βάζε 

απαηηείηαη θαζαξηζκφο κε εηδηθή κεραλή, γίλεηαη ζπρλή απνθνκηδή απνξξηκκάησλ, απαηηείηαη 

ζπρλή θαζαξηφηεηα ησλ θάδσλ. 

 

 

13.   ΤΓΔΗΑ ΚΝΙΠΚΑΡΗΘΥΛ (ΔΑΑΚ / ΚΔΑ)  

Σηο εκέξεο ηεο απνθνκηδήο ησλ Δπηθηλδχλσλ Απνβιήησλ , ηα ςπγεία ζα θαζαξίδνληαη κε 

ζρνιαζηηθά θαη ζα απνιπκαίλνληαη. 

 

Δηδηθόηεξεο νδεγίεο θαζαξηζκνύ θαη απνιύκαλζεο θαζώο επίζεο θαη νδεγίεο γηα ηελ 

εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ ηερληθώλ ζε πεξηπηώζεηο αηπρεκάησλ όπσο δηαζπνξά 

αίκαηνο θαη άιισλ βηνινγηθώλ πγξώλ ζα δνζνύλ εγγξάθσο από ηελ Δ.Λ.Ι. 

 

 

Άξζξν 3. 

ΚΖΣΑΛΗΘΝΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ  (ελδεηθηηθά) 

 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ ηνλ θάησζη πεξηγξαθφκελν εμνπιηζκφ. Η Τ.Μ 

δηθαηνχηαη λα δεηήζεη αλαβάζκηζε ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ αλαδφρνπ, εθφζνλ θξηζεί  φηη ν 

εμνπιηζκφο πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη δελ είλαη θαηάιιεινο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ.  

i. Πεξηζηξνθηθή µεραλή, γηα πγξφ θαζαξηζκφ δαπέδσλ, µνθεηψλ (1 ηκρ) 

ii. Απνξξνθεηέο πγξψλ θαη ζθφλεο. Μεγάιεο ηζρχνο 2000 W θαη ρακειήο εθπνµπήο      

                ζνξχβνπ (1 ηκρ) 

iii. Μπαηαξηνθίλεηεο θαη ειεθηξνθίλεηεο µεραλέο πιχζεο δαπέδσλ, ραµειήο εθπνµπήο  

       ζνξχβνπ. Υξεζηµνπνηνχληαη γηα µεγάιεο επηθάλεηεο (3 ηκρ) 

iv. Πηεζηηθφ µεράλεµα γηα εμσηεξηθνχο ρψξνπο  (1 ηκρ) 

v. Αθξνπαξαγσγφο γηα µνθέηεο (1 ηκρ) 

vi. Μεράλεµα γπαιίζµαηνο παξθεηίλεο δαπέδνπ (2 ηµρ.)  

vii. Μπαιαληέδεο (5 ηµρ.)  
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viii. Λάζηηρν ( 5ηµρ.)  

ix. θάια (8 ηµρ.)  

x. Σξφιετ θαζαξηζηξηψλ ζρεδηαζκέλα, έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ  φια ηα 

απαξαίηεηα πιηθά θαζαξηζκνχ,(θνπβαδάθηα ηέζζεξα (4ηκρ)  δηαθνξεηηθνχ ρξψκαηνο παληά - 

ζθνπγγάξηα  θαζαξηζκνχ αληίζηνηρνπ ρξψκαηνο ) έλα γηα θάζε θιηληθφ ηκήκα. (70 ηκρ) 

xi.  Σξνρήιαηα  θαξφηζηα γηα απνξξίκκαηα ζα πξέπεη λα είλαη θιεηζηνχ ηχπνπ, ιεηηνπξγηθά 

θαιαίζζεηα λα απνηεινχληαη απφ πιηθφ πνπ λα επηηξέπεη ηελ απνιχκαλζε ηνπο (70 ηκρ) 

xii. Σξνρήιαηα θαξφηζηα ζθνπγγαξίζκαηνο κε ζπζηήκαηα δηπινχ θνπβά (κπιε-θφθθηλν) θαη 

εηδηθφ ζηίθηε δηπινχ ζπζηήκαηνο ή αλάινγν ζχζηεκα γηα πξνεκπνηηζκέλεο παλέηεο   (70 ηκρ.)  

xiii. Σξνρήιαηα θαξφηζηα κεηαθνξάο απνξξηκκάησλ αλάινγνπ ρξψκαηνο θαη αληίζηνηρεο 

ζήκαλζεο επηθηλδπλφηεηαο  γηα ηελ κεηαθνξά απνξξηκκάησλ: 

Α) Σξνρήιαηα θαξφηζηα  θιεηζηνχ ηχπνπ γηα ηε κεηαθνξά αζηηθψλ  ζηεξενχ  απνβιήησλ 

   (ΑΑ) (3 ηκρ)  

Β) Σξνρήιαηα θαξφηζηα  θιεηζηνχ ηχπνπ γηα ηε κεηαθνξά Δπηθίλδπλσλ Απφβιεησλ Ακηγψο   

Μνιπζκαηηθα  (ΔΑΑΜ) 

    Υαξαθηήξα (ΜΥ)  γηα ηα ρεηξνπξγεία έλα (1ηκρ), γηα  ΜΔΘ έλα (1ηκρ), θαη ηα Σκήκαηα  

     – Κιηληθέο έλα (1ηκρ). χλνιν :(3 ηκρ),   

Γ) Σξνρήιαην θαξφηζη  θιεηζηνχ ηχπνπ γηα ηε κεηαθνξά απνξξηκκάησλ Μηθηψλ Δπηθίλδπλσλ 

Απνβιήησλ (ΜΔΑ) (1 ηκρ) 

Γ) Σξνρήιαην θαξφηζη  θιεηζηνχ ηχπνπ γηα ηε κεηαθνξά άιισλ επηθηλδχλσλ απνβιήησλ  

     Υαξαθηήξα (ΑΔΑ) (1 ηκρ) 

Δ) Σξνρήιαην θαξφηζη  γηα ηε κεηαθνξά ραξηνθηβσηίσλ (1 ηκρ) 

xiv.  Κνπβάδεο ζθνπγγαξίζκαηνο κνλνχο γηα WC (100 ηκρ) 

xv. Κνπβάδεο ζθνπγγαξίζκαηνο κνλνχο γηα ζαιάκνπο απνκφλσζεο (100 ηκρ) 

xvi. Η ειεθηξηθή ζθνχπα, ε νπνία λα είλαη επέιηθηε µε ξφδεο, µεγάιεο ηζρχνο απνξξφθεζεο 

1800-2000 W, λα δηαζέηεη θίιηξα θαηαθξάηεζεο θαη λα είλαη κηθξήο εθπνκπήο ζνξχβνπ. Να 

δηαζέηεη εμαξηήµαηα πνπ δηεπθνιχλνπλ ηηο δηάθνξεο εξγαζίεο (20 ηκρ) ή ή παξθεηέδεο  κηαο 

ρξήζεο dust mop (70 ηκρ ) 

xvii. Μεραληθή θνξεηή ειεθηξηθή ή κε κπαηαξία ζθνχπα ηθαλνπνηεηηθήο ηζρχνο απνξξφθεζεο (1 

ηµρ.) 

xviii. Μεραλή παξαγσγήο αηµνχ γηα ηνλ θαζαξηζµφ ησλ πεξζίδσλ ηνπ ζπζηήµαηνο θιηµαηηζµνχ 

- εμαεξηζµνχ. (2 ηµρ.)  

xix. Πιπληήξην - ζηεγλσηήξην γηα ην θαζεµεξηλφ πιχζηµν θαη ζηέγλσκα ησλ πιηθψλ πνιιαπιψλ 

ρξήζεσλ. (1 ηµρ.) 

xx. Αλπςσηηθφ µεράλεµα γηα ηνλ θαζαξηζµφ ησλ παινπηλάθσλ - θσηηζηηθψλ. (1 ηκρ) 

 

 

Άξζξν 4. 

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΘΑΘΑΟΗΝΡΖΡΑΠ 

 

Αλάινγα µε ηε ρξήζε ηνπ ρψξνπ θαζνξίδεηαη ε ζπρλφηεηα ηνπ θαζαξηζµνχ θαη ηεο 

απνιχκαλζεο, φπσο θαίλεηαη ηνλ παξαθάησ πίλαθα ζην Άξζξν 5. Αλεμαξηήησο απηψλ, ζε θάζε 

πεξίπησζε, γηα θάζε εξγαζία θαη θάζε ρψξν εξγαζίαο θαζνξίδεηαη απφ ηελ .Κ ν ρξφλνο 
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παξνρήο απηήο, θαζψο επίζεο θαη νη ψξεο έλαξμεο θαη ιήμεο απηήο. Οη εξγαζίεο θαζαξηζµνχ 

γίλνληαη ζηα ρξνληθά δηαζηήκαηα πνπ δελ εµπνδίδεηαη ε ιεηηνπξγία ησλ ρψξσλ ηεο .Κ.  

 

Δλδεηθηηθά σξάξηα θαζαξηζκνύ: 

 Θνηλόρξεζηνη ρώξνη: Καζεµεξηλά απφ 06:30 έσο 22:00.  

 Λνζειεπηηθά Ρµήµαηα - Γσκάηηα λνζειείαο: Καζεκεξηλφο θαζαξηζκφο απφ 06:30  

έσο 14:00. Απνγεπκαηηλφ ζθνχπηζκα - ζθνπγγάξηζκα θαη απνθνκηδή  απνξξηµµάησλ απφ 15:00 

έσο 20:00. Κάιπςε εθηάθησλ αλαγθψλ απφ 20:00 έσο  06:30.  

 Κνλάδεο Δληαηηθήο: Καζαξηζµνί απφ 06:30 έσο 22:00 θαη θάιπςε εθηάθησλ αλαγθψλ 

απφ 22:00  έσο 06:30. 

 Δμσηεξηθά ηαηξεία: Καζεκεξηλφο θαζαξηζµφο απφ 6:30 έσο 8:00 θαη απφ 15:00  έσο 

22:00.  

 Ρµήµα Δπεηγόλησλ Ξεξηζηαηηθώλ: Καζεκεξηλφο θαζαξηζµφο θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 

24ψξνπ.  

 Γηαγλσζηηθά Δξγαζηήξηα: Καζεµεξηλφο θαζαξηζµφο απφ 06:30  έσο 13:30.  

 Γξαθεία: Καζεµεξηλέο εξγαζίεο απφ 06:30 έσο 13:30.  

 Σεηξνπξγεία: Δλδηάµεζνη θαζαξηζµνί: απφ 07:00 µέρξη ιήμε επεκβάζεσλ, ηειηθφο 

θαζαξηζκφο : απφ ηε ιήμε επεκβάζεσλ έσο 06:00. 

 Ξιπληήξηα: Καζαξηζµφο απφ 07:00  έσο 14:00.  

 Απνζήθεο: Καζεκεξηλά απφ 07:00 έσο 08:30. Ο θαζαξηζκφο γίλεηαη παξνπζία ηνπ 

απνζεθάξηνπ θαη φρη εθηφο σξαξίνπ εξγαζίαο γηα ιφγνπο αζθαιεία 

 Κεραλνζηάζηα: Πεξηνδηθφο γεληθφο θαζαξηζµφο (ηνπιάρηζηνλ κεληαίσο).  

 Απνγεπµαηηλή απνθνµηδή απνξξηµµάησλ θαη θάιπςε εθηάθησλ αλαγθώλ 

  Γεληθή θαζαξηόηεηα:  κεληαία θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηελ πξντζηακέλε ή ηνλ 

ππεχζπλν ηνπ θάζε ηκήκαηνο. 

 

ΗΜΔΙΧΗ :  

1. Δθηφο ηνπ σξαξίνπ ηαθηηθψλ-πξνγξακκαηηζκέλσλ εξγαζηψλ απαηηείηαη 24σξε θάιπςε ηεο 

.Κ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ.  

2. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο εξγαζηψλ, Π.ρ. ζε έλα φξνθν λα 

απαηηείηαη θαζαξηζµφο ζαιάµνπ, θαζαξηζµφο γξαθείσλ, θαζαξηζµφο θνηλνρξήζησλ ρψξσλ θι.π., 

είλαη πξνθαλέο φηη ζα πξέπεη λα γίλεη ζπληνληζµφο θαη λα εμαζθαιηζηεί ε αιιεινπρία εθηέιεζεο 

ησλ εξγαζηψλ.  

3. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα έρεη επφπηε θαζαξηφηεηαο ζηελ πξσηλή θαη απνγεπκαηηλή βάξδηα. 
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ΑΟΘΟΝ 5 

Δλδεηθηηθά γηα ηε ζπρλφηεηα εθηέιεζεο εξγαζηψλ πξνβιέπνληαη ηα εμήο: 

 

ΠΣΛΝΡΖΡΑ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΔΟΓΑΠΗΥΛ ΘΑΘΑΟΗΠΚΝ 

α/α ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΥΝΟΣΗΣΑ 

1 
θνχπηζµα - ζθνπγγάξηζµα δαπέδσλ, ζαιάµσλ 

αζζελψλ θαη W/C, πγξφ μεζθφληζκα 

Καζεκεξηλά ηνπιάρηζηνλ κία θνξά 

ζε θάζε βάξδηα 

2 
Βεξάληεο-μεξφ ζθνχπηζµα-ζθνπγγάξηζµα 

δαπέδσλ 

Κάζε εβδνκάδα 

3 Κνηλφρξεζηα WC 
Σνπιάρηζηνλ 2 θνξέο αλά βάξδηα 

(πην ζπρλά ζηα Σ.Δ.Ι. θαη ζηα Σ.Δ.Π.) 

4 Πιαζηηθά δάπεδα-γπάιηζµα  Μεληαία 

5 Πιαζηηθά δάπεδα-αληηθαηάζηαζε παξθεηίλε 
Κάζε 3κελν & φηαλ θξηζεί 

απαξαίηεην 

6 Απνθνκηδή Απνξξηκκάησλ 

Καζεκεξηλά, ηνπιάρηζηνλ δχν θνξέο 

ζηελ πξσηλή βάξδηα θαη δχν θνξέο 

ην απφγεπκα, ζπρλφηεξα ζε 

Μνλάδεο, Υεηξνπξγεία, Δξγαζηήξηα & 

ΣΔΠ 

7 

Καζαξηφηεηα-απνιχκαλζε ζαιάκσλ αζζελψλ 

(box), Μνλάδσλ (ΜΔΘ-ΜΔΘ-ΚΓΥ), ζθνχπηζκα, 

ζθνπγγάξηζκα, απνθνκηδή, απνξξηκκάησλ 

Καζεκεξηλά δχν θνξέο ην πξσί θαη 

δχν θνξέο ην απφγεπκα θαζψο θαη 

ζε θάζε λέν αζζελή 

8 Η/Μ ρψξνη-ηνχλει (ζπλνδεία ηερληθνχ) Κάζε ηεηξάκελν 

9 Κνηλφρξεζηνη ρψξνη, θιηκαθνζηάζηα, αζαλζέξ Καζεκεξηλά  

10 Δμσηεξηθνί ρψξνη εηζφδσλ Καζεκεξηλά  

11 Κιηληθέο πνπ ιεηηνπξγνχλ Καζεκεξηλά  

12 Υψξνη πνπ δελ ιεηηνπξγνχλ  
χκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ 

Ννζνθνκείνπ 

 

 

 

 

ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΤΠΑΛΛΗΛΧΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΑΝΑ ΒΑΡΓΙΑ  

 

Ζ θαηαλνκή ησλ ππαιιήισλ θαζαξηόηεηαο θαη ε έλαξμε ησλ δηαδηθαζηώλ ζηα Ρκήκαηα 

θαη ηηο Θιηληθέο ζα γίλεηαη ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο .Κ ,ηε βαξύηεηα ηνπ 

Ρκήκαηνο- Θιηληθήο ζε ζπλελλόεζε ηεο Ξξντζηακέλεο ηεο Θιηληθήο- Ρκήκαηνο κε ηελ 

Δπηηξνπή Διέγρνπ ηνπ Έξγνπ, ηνπ/ηεο Ξξντζηακέλνπ/εο ηεο Δπηζηαζίαο ηεο .Κ θαη 

ηνπ Δπόπηε ηνπ αλαδόρνπ ηνπ έξγνπ.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 

 

Ξίλαθαο :1. Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο γηα ηε παξνρή ππεξεζηώλ θαζαξηόηεηαο  ηνπ 

Ξ.Γ.Λ. Έβξνπ – Φνξέαο: Αιεμαλδξνύπνιεο, Θέληξν γείαο Πνπθιίνπ, Ξεξηθεξεηαθά 

Ηαηξεία θαη δνκέο  επζύλεο ηνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

γεηνλνκηθή 

Κνλάδα 

 

Ρεηξαγσληθά 

παίζξησλ -

Αύιησλ 

Σώξσλ- 

Ξάξθηλγθ 

Ρεηξαγσληθά 

Θηηξηαθώλ 

Δγθαηαζηάζεσλ 

Πύλνιν 

Ρεηξαγσληθώλ 

Πύλνιν 

Δξγαηνσξώλ 

/εβδνκάδα 

Π.Γ.Ν.Α 160.655,50 m2 81.503,34 m2 242.158,84 m2 6.200 

Ξελψλαο «ηαπξνο 

Νηάξρνο» 

------- 1.268,11 m2 1.268,11 m2 49 

Κέληξν Φπρηθήο 

Τγείαο/Ιαηξνπαηδαγσ

γηθφ Κέληξν 

(Ι. Καβχξε 6) 

------- 170 m2 100 m2 10 

Ξελψλαο Μαθξάο 

Παξακνλήο  

(Φηιηπνππφιεσο 2)  

------- 280 m2 280 m2 22 

Ξελψλαο Βξαρείαο 

Παξακνλήο 

(Ματζηξν) 

------- 320 m2 320 m2 25 

Κέληξν Ηκεξήζηαο 

Απαζρφιεζεο 

(Ρφδνπ 1) 

------- 80 m2 80 m2 4 

Πεξηθεξεηαθφ Ιαηξείν 

Άλζεηαο 

------- 80 m2 80 m2 1 

Πεξηθεξεηαθφ Ιαηξείν 

Μάθξεο 

------- 80 m2 80 m2 1 

Πεξηθεξεηαθφ Ιαηξείν 

Αηζχκεο  

------- 24 m2 24 m2 1 

     

Κέληξν Τγείαο 

νπθιί  

------- 1.200 m2 1.200 m2 93 

Πεξηθεξεηαθφ Ιαηξείν 

Φεξψλ 

------- 170 m2 170 m2 14 

Πεξηθεξεηαθφ Ιαηξείν 

Πξνβαηψλα 

------- 80 m2 80 m2 1 

Πεξηθεξεηαθφ Ιαηξείν 

Πέπινπ 

------- 80 m2 80 m2 2 

Πεξηθεξεηαθφ Ιαηξείν 

Μηθξνχ Γεξείνπ  

------- 107 m2 107 m2 1 

Πεξηθεξεηαθφ Ιαηξείν 

Πξσηνθθιεζίνπ 

------- 80 m2 80 m2 1 

Πεξηθεξεηαθφ Ιαηξείν 

Λαβάξσλ  

------- 70 m2 70 m2 1 

Πεξηθεξεηαθφ Ιαηξείν 

Σπρεξνχ  

------- 80 m2 80 m2 1 

Πεξηθεξεηαθφ Ιαηξείν 

Λπθφθσο  

------- 97,5 m2 97,5 m2 1 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ 

 

Τιηθά  αηνκηθήο πγηεηλήο κε ηηο αληίζηνηρεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο (πίλαθαο:1) θαη εθηηκψκελεο 

ηηο πνζφηεηεο γηα ηελ  Τ.Μ, ην Κέληξν Τγείαο νπθιίνπ θαη ηα Πεξηθεξεηαθά Ιαηξεία επζχλεο 

ηνπ ( πίλαθαο :2 ).  

 

 

       

 

Πίλαθαο :1                           ΙΗΘΑ  ΑΡΝΚΗΘΖΠ ΓΗΔΗΛΖΠ   

 

*Δπηζεκαίλεηαη φηη απαηηείηαη ηαθηηθφο θαη επαλαιακβαλφκελνο εθνδηαζκφο κε πιηθά (ραξηί, 

ρεηξνπεηζέηεο, ζαπνχλη, θηι.) ζε φινπο ηνπο ρψξνπο, έηζη ψζηε αλά πάζα ζηηγκή ηα παξαπάλσ 

πιηθά λα είλαη ζηε δηάζεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ επηζθεπηψλ θαη ησλ αζζελψλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α/Α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΔΗΓΝΠ 

1 ΣΑΟΡΗ ΓΔΗΑΠ 

( ρεκηθφο ιεπθαζκέλνο πνιηφο πιήξσο πδαηνδηαιπηφο  κε αλαθπθισκέλνο κε 2-θχιια   

> 140 gr ) απνδεθηή ε ηνπνζέηεζε επαγγεικαηηθήο ραξηνζήθεο WC  γηα νξζνινγηθή 

ρξήζε. 

2 ΣΔΗΟΝΞΔΡΠΔΡΔΠ 

(ρεκηθφο ιεπθαζκέλνο πνιηφο πιήξσο πδαηνδηαιπηφο  κε αλαθπθισκέλνο, δηαζηάζεσλ 

ηνπιάρηζηνλ 21 ρ 25 cm)  απνδεθηή ε ηνπνζέηεζε επαγγεικαηηθήο ραξηνζήθεο γηα 

ρεηξνπεηζέηεο ή ξνιφ  γηα νξζνινγηθή ρξήζε. 

3 ΘΟΔΚΝΠΑΞΝΛΝ 

Οη πξνζθνξέο ζα αλαθέξνληαη ζε ζπζθεπαζία κηαο ρξήζεο ηνπ  1 lt Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα 

δνρεία δελ ζα επαλαπιεξψλνληαη κε ζαπνχλη αιιά ζα απνξξίπηνληαη απεπζείαο φηαλ 

αδεηάδνπλ, γηα ηελ απνθπγή απνηθηζκνχ ηνπο κε κηθξνβηαθνχο παξάγνληεο θαη ζα 

ηνπνζεηείηαη λέν δνρείν. Να πεξηέρεη ελπδαηηθνχο θαη αλαιηπαληηθνχο παξάγνληεο ηνπ 

δέξκαηνο. Να έρεη νπδέηεξν PH 5,5-7 θαη λα είλαη δεξκαηνινγηθά ειεγκέλν. Να πεξηέρεη 

επηπξφζζεηα κία ή πεξηζζφηεξεο νπζίεο ζαλ ζπληεξεηηθά ζπζηαηηθά γηα ηε κε αλάπηπμε 

κηθξνβίσλ, φπσο απηά ραξαθηεξίδνληαη ζην ΦΔΚ 329, ηεχρνο δεχηεξν 21/4/1997 ΚΤΑ 

6α/νηθ., 3320 παξάξηεκα VI (εθηφο triclosan). Να έρεη άδεηα ζαλ θαιιπληηθφ (απαηηείηαη 

γλσζηνπνίεζε ζηνλ ΔΟΦ) ή ζαλ απνξξππαληηθφ ρεξηψλ (απαηηείηαη ε θαηαρψξεζε ζην 

ΓΥΚ) ε νπνία λα πξνζθνκηζηεί ζηελ ηερληθή πξνζθνξά. Να θαηαηεζνχλ κειέηεο 

ζπκβαηφηεηαο κε ηα αιθννιηθά αληηζεπηηθά.Να αλαθέξνληαη ζαθψο ηα ζπζηαηηθά ηνπ 

πξντφληνο ζηελ εηηθέηα ηνπ(ζηα ειιεληθά) θαη λα θαηαηεζνχλ 3 (ηξία) δείγκαηα ζηελ 

θαλνληθή ηνπο ζπζθεπαζία. Κάζε ζπζθεπαζία ηνπ 1Lt λα ζπλνδεχεηαη θαη απφ αληιία γηα 

ρξήζε εθηφο dispenser 
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ΞΝΠΝΡΖΡΔΠ  ΙΗΘΥΛ  ΑΡΝΚΗΘΖΠ ΓΗΔΗΛΖΠ   

 

Δθηηκψκελεο  πνζφηεηεο πιηθψλ  αηνκηθήο πγηεηλήο αλά ηελ Τ.Μ, ην Κέληξν Τγείαο νπθιίνπ ηα 

Πεξηθεξεηαθά Ιαηξεία θαη ηηο δνκέο  επζχλεο ηνπ.  

1.)  Σαξηί γείαο :  

 

.Κ – Θ.. & Ξ.Η 

Κνλάδα 

κέηξεζεο 

Δθηηκώκελεο 

Ξνζόηεηεο / 

Δθηηκώκελεο 

πνζόηεηεο/ 

  ηκρ ζε ξνιό κελόο έηνπο 

Π.Γ.Ν.Α Σκρ ζε ξνιφ   5.420 65.040 

Ξελψλαο «ηαχξνο 

Νηάξρνο» Σκρ ζε ξνιφ   160 1.920 

Κέληξν Φπρηθήο 

Τγείαο/Ιαηξνπαηδαγσγηθφ 

Κέληξν 

(Ι. Καβχξε 6) Σκρ ζε ξνιφ   80 960 

Ξελψλαο Μαθξάο 

Παξακνλήο 

(Φηιηπνππφιεσο 2) Σκρ ζε ξνιφ   60 720 

Ξελψλαο Βξαρείαο 

Παξακνλήο Σκρ ζε ξνιφ   60 720 

(Ματζηξν)    

Κέληξν Ηκεξήζηαο 

Απαζρφιεζεο Σκρ ζε ξνιφ   60 720 

(Ρφδνπ 1)    

Πεξηθεξεηαθφ Ιαηξείν 

Άλζεηαο Σκρ ζε ξνιφ   40 480 

Πεξηθεξεηαθφ Ιαηξείν 

Μάθξεο Σκρ ζε ξνιφ   40 480 

Πεξηθεξεηαθφ Ιαηξείν 

Αηζχκεο Σκρ ζε ξνιφ   40 480 

Κέληξν Τγείαο νπθιί Σκρ ζε ξνιφ   120 1.440 

Πεξηθεξεηαθφ Ιαηξείν 

Φεξψλ Σκρ ζε ξνιφ   80 960 

Πεξηθεξεηαθφ Ιαηξείν 

Πξνβαηψλα Σκρ ζε ξνιφ   40 480 

Πεξηθεξεηαθφ Ιαηξείν 

Πέπινπ Σκρ ζε ξνιφ   40 480 

Πεξηθεξεηαθφ Ιαηξείν 

Μηθξνχ Γεξείνπ Σκρ ζε ξνιφ   40 480 

Πεξηθεξεηαθφ Ιαηξείν 

Πξσηνθθιεζίνπ Σκρ ζε ξνιφ   40 480 

Πεξηθεξεηαθφ Ιαηξείν 

Λαβάξσλ Σκρ ζε ξνιφ   40 480 

Πεξηθεξεηαθφ Ιαηξείν 

Σπρεξνχ Σκρ ζε ξνιφ   60 720 

Πεξηθεξεηαθφ Ιαηξείν 

Λπθφθσο Σκρ ζε ξνιφ   40 480 

ΠΛΝΙΝ  Ρκρ ζε ξνιό   6.460 77.520 

 

 

 

 

2) Σεηξνπεηζέηεο : 
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.Κ – Θ.. & Ξ.Η 

Κνλάδα 

Ππζθεπαζία  

Δθηηκώκελεο 

Ξνζόηεηεο / 

Δθηηκώκελεο 

πνζόηεηεο/ 

  

Παθέην > 250 

θχιια &  

21 ρ 25 cm ηκρ  κελόο έηνπο 

Π.Γ.Ν.Α Παθέηα   3.500 42.000 

Ξελψλαο «ηαχξνο 

Νηάξρνο» Παθέηα 180 2.160 

Κέληξν Φπρηθήο 

Τγείαο/Ιαηξνπαηδαγσγηθφ 

Κέληξν 

(Ι. Καβχξε 6) Παθέηα 40 480 

Ξελψλαο Μαθξάο 

Παξακνλήο 

(Φηιηπνππφιεσο 2) Παθέηα  80 960 

Ξελψλαο Βξαρείαο 

Παξακνλήο Παθέηα 80 960 

(Ματζηξν)    

Κέληξν Ηκεξήζηαο 

Απαζρφιεζεο Παθέηα  80 960 

(Ρφδνπ 1)    

Πεξηθεξεηαθφ Ιαηξείν 

Άλζεηαο Παθέηα 60 720 

Πεξηθεξεηαθφ Ιαηξείν 

Μάθξεο Παθέηα  60 720 

Πεξηθεξεηαθφ Ιαηξείν 

Αηζχκεο Παθέηα 40 480 

Κέληξν Τγείαο νπθιί Παθέηα  360 4.320 

Πεξηθεξεηαθφ Ιαηξείν 

Φεξψλ Παθέηα 160 1.920 

Πεξηθεξεηαθφ Ιαηξείν 

Πξνβαηψλα Παθέηα 40 480 

Πεξηθεξεηαθφ Ιαηξείν 

Πέπινπ Παθέηα  40 480 

Πεξηθεξεηαθφ Ιαηξείν 

Μηθξνχ Γεξείνπ Παθέηα 40 480 

Πεξηθεξεηαθφ Ιαηξείν 

Πξσηνθθιεζίνπ Παθέηα 40 480 

Πεξηθεξεηαθφ Ιαηξείν 

Λαβάξσλ Παθέηα  40 480 

Πεξηθεξεηαθφ Ιαηξείν 

Σπρεξνχ Παθέηα 80 960 

Πεξηθεξεηαθφ Ιαηξείν 

Λπθφθσο Παθέηα 40 480 

ΠΛΝΙΝ   1.460 59.520 
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3) Θξεκνζάπνπλν  : 

 

.Κ – Θ.. & Ξ.Η 

Κνλάδα 

κέηξεζεο 

Δθηηκώκελεο 

Ξνζόηεηεο / 

Δθηηκώκελεο 

πνζόηεηεο/ 

  (ηκρ –ιίηξα) κελόο έηνπο 

Π.Γ.Ν.Α ηκρ/1ιηη 800 9.600 

Ξελψλαο «ηαχξνο 

Νηάξρνο» ηκρ/1ιηη 12 144 

Κέληξν Φπρηθήο 

Τγείαο/Ιαηξνπαηδαγσγηθφ 

Κέληξν 

(Ι. Καβχξε 6) ηκρ/1ιηη 5 60 

Ξελψλαο Μαθξάο 

Παξακνλήο 

(Φηιηπνππφιεσο 2) ηκρ/1ιηη 5 60 

Ξελψλαο Βξαρείαο 

Παξακνλήο 

(Ματζηξν) 

ηκρ/1ιηη 

  

5 

  

60 

  

Κέληξν Ηκεξήζηαο 

Απαζρφιεζεο 

(Ρφδνπ 1) 

ηκρ/1ιηη 5 60 

      

Πεξηθεξεηαθφ Ιαηξείν 

Άλζεηαο ηκρ/1ιηη 2 24 

Πεξηθεξεηαθφ Ιαηξείν 

Μάθξεο ηκρ/1ιηη 2 24 

Πεξηθεξεηαθφ Ιαηξείν 

Αηζχκεο ηκρ/1ιηη 2 24 

Κέληξν Τγείαο νπθιί ηκρ/1ιηη 12 144 

Πεξηθεξεηαθφ Ιαηξείν 

Φεξψλ ηκρ/1ιηη 6 78 

Πεξηθεξεηαθφ Ιαηξείν 

Πξνβαηψλα ηκρ/1ιηη 2 24 

Πεξηθεξεηαθφ Ιαηξείν 

Πέπινπ ηκρ/1ιηη 2 24 

Πεξηθεξεηαθφ Ιαηξείν 

Μηθξνχ Γεξείνπ ηκρ/1ιηη 2 24 

Πεξηθεξεηαθφ Ιαηξείν 

Πξσηνθθιεζίνπ ηκρ/1ιηη 2 24 

Πεξηθεξεηαθφ Ιαηξείν 

Λαβάξσλ ηκρ/1ιηη 2 24 

Πεξηθεξεηαθφ Ιαηξείν 

Σπρεξνχ ηκρ/1ιηη 4 48 

Πεξηθεξεηαθφ Ιαηξείν 

Λπθφθσο ηκρ/1ιηη 2 24 

ΠΛΝΙΝ   872 10.470 
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Τ
.Μ

 

A-1.      ΗΜΔΡΗΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ (ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΑ) 

ΚΛΙΝΙΚΗ                ΚΩΔ.: ΗΜΕΡ/ΝΙΑ: 

ΔΡΓΑΙΔ ΠΡΩΙ ΑΠΟΓΔΤΜΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

ΠΡΟΓ
Ρ. 

ΑΞΗΟΛ. ΠΡΟΓΡ. ΑΞΗΟΛ. 

ΘΑΛΑΜΟΙ 

ΚΑΘΑΡΗΜΑ ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ 
ΔΠΗΦΑΝΔΗΧΝ ΔΠΗΠΛΧΝ, ΤΚΔΤΧΝ, 
ΔΧΣ. ΣΕΑΜΗΧΝ   

Υ 
 

 
 Σο πποζυπικό  ζε οπιζμένερ πεπιπηώζειρ ενδέσεηαι 

να είναι επιθοπηιζμένο με ηην καθαπιόηηηα ηος 
πεπιβάλλονηα σώπος ηος αζθενή ςπό ηην 
καθοδήγηζη και ηη  ζςνεπγαζία ηηρ πποφζηαμένηρ 
ηηρ Κλινικήρ   
 

ΚΟΤΠΗΜΑ-ΦΟΤΓΓΑΡΗΜΑ 
ΓΑΠΔΓΟΤ 

Υ  X  

ΑΠΟΚΟΜΗΓΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ 2Υ  2X  Πλύζιμο καλαθιών όηαν απαιηείηαι 

ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ ΛΔΚΗΑΜΔΝΧΝ 
ΚΟΤΡΣΗΝΧΝ - ΠΑΡΑΒΑΝ 

 
 

 
 

Όηαν απαιηείηαι 

ΣΟΤΑΛΔΣΔ - ΜΠΑΝΙΑ  

ΑΠΟΚΟΜΗΓΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ -
ΠΛΤΗΜΟ ΚΑΓΧΝ 

2Υ 
 

2X 
  

ΠΛΤΗΜΟ – ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ ΔΗΓΧΝ 
ΤΓΗΔΗΝΖ 

2Υ 
 

2Υ 
  

ΦΟΤΓΓΑΡΗΜΑ ΓΑΠΔΓΟΤ 2Υ  2X   

ΛΟΙΠΟΙ ΥΩΡΟΙ (ΣΑΘΜΟ ΝΟΗΛΔΤΣΩΝ, ΓΡΑΦΔΙΑ ΙΑΣΡΩΝ, ΒΟΗΘΗΣΙΚΟΙ ΥΩΡΟΙ) 

ΚΑΘΑΡΗΜΑ ΔΠΗΦΑΝΔΗΧΝ, ΔΠΗΠΛΧΝ, 
ΤΚΔΤΧΝ, ΔΧΣ. ΣΕΑΜΗΧΝ 

Υ  Υ   

ΚΟΤΠΗΜΑ, ΦΟΤΓΓΑΡΗΜΑ 
ΓΑΠΔΓΟΤ 

Υ  Υ   

ΑΠΟΚΟΜΗΓΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ 2Χ  Υ  
Πλύζιμο καλαθιών όηαν απαιηείηαι 
 

ΚΛΗΜΑΚΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΓΔΝΙΚΔ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ: 

 Ανεξαπηήηυρ ηος ημεπηζίος ππογπαμμαηιζμού η καθαπιόηηηα και η απολύμανζη ηυν σώπυν 
επαναλαμβάνονηαι όηαν έκηακηερ ανάγκερ ηο απαιηούν.  

 Ο ςπεύθςνορ ηος ημήμαηορ θα ππέπει να μεπιμνά ώζηε ηο παπών ένηςπο να πεπιέπσεηαι 
εβδομαδιαίυρ, εςκπινώρ ζςμπληπυμένο ζηον ςπεύθςνο επιζηαζίαρ 

 Για οποιαδήποηε πληποθοπία ζσεηικά με ηο παπών ένηςπο επικοινυνήζηε με ηον ςπεύθςνο 
επιζηαζίαρ.ή ηην Δπιηποπή Δλέγσος Καθαπιόηηηαρ  

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΙΚΗ  

ΜΔΣΡΙΑ  

ΚΑΚΗ  

Ο ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΣΜΖΜΑΣΟ 
 

 Ο ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΑΛΑΒΖ 

15PROC003291938 2015-11-11

ΑΔΑ: 6Ν8Κ4690Ω3-ΕΟΤ



      ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΟΙΚΣΟ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΑΡ.  33/2015   

ειίδα 50 απφ 70 

 

 
 
 

 

Α-2      ΗΜΔΡΗΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ (ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΑ) 

ΔΞΩΣΔΡΙΚΑ ΙΑΣΡΔΙΑ (T.E.I), ΔΡΓΑΣΗΡΙΑ, ΙΑΣΡΙΚΗ 
ΑΠΔΙΚΟΝΙΗ 

ΚΩΔ.: ΗΜΕΡ/ΝΙΑ: 

ΔΡΓΑΙΔ ΠΡΩΙ ΑΠΟΓΔΤΜΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

ΠΡΟΓΡ. ΑΞΗΟΛ. ΠΡΟΓΡ. ΑΞΗΟΛ. 

ΚΟΙΝΟΙ ΥΩΡΟΙ 

ΚΑΘΑΡΗΜΑ ΔΠΗΦΑΝΔΗΧΝ, 
ΔΠΗΠΛΧΝ ΤΚΔΤΧΝ & 
ΝΣΟΤΛΑΠΗΧΝ 

 
 

X 
 

Απολύμανζη όπος απαιηείηαι 

ΠΛΤΗΜΟ ΝΗΠΣΖΡΧΝ   X   

ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΣΕΑΜΗΧΝ 
ΔΧΣΔΡΗΚΑ 

 
 

X 
 

 

ΑΠΟΚΟΜΗΓΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ 2X  X  Πλύζιμο καλαθιών όηαν απαιηείηαι 

ΚΟΤΠΗΜΑ ΦΟΤΓΓΑΡΗΜΑ  
ΓΑΠΔΓΟΤ 

 
 

X 
 

Απολύμανζη όπος απαιηείηαι 

ΣΟΤΑΛΔΣΔ - ΜΠΑΝΙΑ      

ΑΠΟΚΟΜΗΓΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ – 
ΠΛΤΗΜΟ ΚΑΓΧΝ 2Υ 

 
X 

 
 

ΠΛΤΗΜΟ – ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ ΔΗΓΧΝ 
ΤΓΗΔΗΝΖ 

2Υ 
 

X 
 

 

ΚΟΤΠΗΜΑ ΦΟΤΓΓΑΡΗΜΑ 
ΓΑΠΔΓΟΤ 

2X 
 

X 
 

 

ΚΛΗΜΑΚΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 
ΓΔΝΙΚΔ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ: 

 Ανεξαπηήηυρ ηος ημεπηζίος ππογπαμμαηιζμού η καθαπιόηηηα και η απολύμανζη ηυν 
σώπυν επαναλαμβάνονηαι όηαν έκηακηερ ανάγκερ ηο απαιηούν.  

 Ο ςπεύθςνορ ηος ημήμαηορ θα ππέπει να μεπιμνά ώζηε ηο παπών ένηςπο να πεπιέπσεηαι 
εβδομαδιαίυρ, εςκπινώρ ζςμπληπυμένο ζηον ςπεύθςνο επιζηαζίαρ 

 Για οποιαδήποηε πληποθοπία ζσεηικά με ηο παπών ένηςπο επικοινυνήζηε με ηον ςπεύθςνο 
επιζηαζίαρ.ή ηην Δπιηποπή Δλέγσος Καθαπιόηηηαρ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΙΚΗ   

ΜΔΣΡΙΑ  

ΚΑΚΗ  

Ο ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΣΜΖΜΑΣΟ  Ο ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΑΛΑΒΖ 
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ΑΔΑ: 6Ν8Κ4690Ω3-ΕΟΤ



      ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΟΙΚΣΟ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΑΡ.  33/2015   

ειίδα 51 απφ 70 
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Α-3.     ΗΜΔΡΗΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ (ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΑ) 

ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΠΔΡΙΣΑΣΙΚΑ (ΣΔΠ),  ΜΟΝΑΓΔ ΚΩΔ.: ΗΜΕΡ/ΝΙΑ: 

ΔΡΓΑΙΔ ΠΡΩΙ ΑΠΟΓΔΤΜΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

ΠΡΟΓ
Ρ. 

ΑΞΗΟΛ. ΠΡΟΓΡ. ΑΞΗΟΛ. 

ΚΟΙΝΟΙ ΥΩΡΟΙ     

Λόγυ ηηρ ιδιαιηεπόηηηαρ ηυν σώπυν 
πιθανώρ να απαιηηθεί μεγαλύηεπη 
ζςσνόηηηα επγαζιών. 
Ζ απολύμανζη ηος εξοπλιζμού θα 
γίνεηαι με  επίβλετη - καθοδήγηζη ηηρ 
πποφζηαμένηρ και ηος νοζηλεςηικού 
πποζυπικού.  
 

ΚΑΘΑΡΗΜΑ ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ 
ΔΠΗΦΑΝΔΗΧΝ, ΔΠΗΠΛΧΝ, ΤΚΔΤΧΝ   

2Υ 
 

2X 
 

ΠΛΤΗΜΟ ΝΗΠΣΖΡΧΝ 2Υ  2X  

ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΣΕΑΜΗΧΝ ΔΧΣΔΡΗΚΑ 2Υ  2X  

ΑΠΟΚΟΜΗΓΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ 4X  2X  

ΚΟΤΠΗΜΑ ΦΟΤΓΓΑΡΗΜΑ 
ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ ΓΑΠΔΓΟΤ 

2X 
 

2X 
 

ΣΟΤΑΛΔΣΔ - ΜΠΑΝΙΑ      

ΑΠΟΚΟΜΗΓΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ – 
ΠΛΤΗΜΟ ΚΑΓΧΝ 

2Υ 
 

2X 
  

ΠΛΤΗΜΟ – ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ ΔΗΓΧΝ 
ΤΓΗΔΗΝΖ 

2Υ 
 

X 
  

ΚΟΤΠΗΜΑ ΦΟΤΓΓΑΡΗΜΑ 
ΓΑΠΔΓΟΤ 

2X 
 

X 
  

ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΔΝΙΚΔ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ: 

 Ανεξαπηήηυρ ηος ημεπηζίος ππογπαμμαηιζμού η καθαπιόηηηα και η απολύμανζη ηυν 
σώπυν επαναλαμβάνονηαι όηαν έκηακηερ ανάγκερ ηο απαιηούν.  

 Ο ςπεύθςνορ ηος ημήμαηορ θα ππέπει να μεπιμνά ώζηε ηο παπών ένηςπο να 
πεπιέπσεηαι εβδομαδιαίυρ, εςκπινώρ ζςμπληπυμένο ζηον ςπεύθςνο επιζηαζίαρ 

 Για οποιαδήποηε πληποθοπία ζσεηικά με ηο παπών ένηςπο επικοινυνήζηε με ηον 
ςπεύθςνο επιζηαζίαρ .ή ηην Δπιηποπή Δλέγσος Καθαπιόηηηαρ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΙΚΗ  

ΜΔΣΡΙΑ  

ΚΑΚΗ  

Ο ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΣΜΖΜΑΣΟ  Ο ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΑΛΑΒΖ 
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ΑΔΑ: 6Ν8Κ4690Ω3-ΕΟΤ



     ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ ΑΡ.  03/2015  Π.Γ.Ν.Δ. – ΦΟΡΔΑ Π.Γ.Ν.ΑΛΔΞ/ΠΟΛΗ 

ειίδα 52 απφ 70 

 

Τ
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A-4.      ΗΜΔΡΗΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ (ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΑ) 

 ΥΔΙΡΟΤΡΓΔΙΑ ΚΩΔ.: ΗΜΕΡ/ΝΙΑ: 

ΔΡΓΑΙΔ ΠΡΩΙ ΑΠΟΓΔΤΜΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

ΠΡΟΓΡ. ΑΞΗΟΛ. ΠΡΟΓΡ. ΑΞΗΟΛ. 

ΚΑΘΑΡΗΜΑ ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ 
ΔΠΗΦΑΝΔΗΧΝ ΔΠΗΠΛΧΝ, ΤΚΔΤΧΝ 

Υ 
 

X 
 Οι επγαζίερ αςηέρ, εθ’ όζον απαιηείηαι, θα 

ππέπει να ππαγμαηοποιούνηαι μεηά από 
κάθε επέμβαζη. 
Σην εςθύνη για ηον πποζδιοπιζμό ηηρ 
ζςσνόηηηαρ έσει η πποϊζηαμένη ηος 
ημήμαηορ. 
Οπυζδήποηε θα ππέπει να 
ππαγμαηοποιούνηαι ζσολαζηικά μεηά ηο 
πέπαρ ηος υπαπίος επγαζίαρ ηος 
σειποςπγείος 

ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ ΓΑΠΔΓΟΤ 
ΑΗΘΟΤΑ 

Υ 
 

X 
 

ΑΠΟΚΟΜΗΓΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ Υ  X  

ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ ΚΑΓΧΝ Υ  X  

ΚΑΘΑΡΗΜΟ, ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ 
ΝΗΠΣΖΡΧΝ 

Υ 
 

X 
 

ΚΑΘΑΡΗΜΟ, ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ 
ΣΟΗΥΟΠΟΗΗΑ ΚΑΗ ΛΟΗΠΧΝ 
ΜΗΚΡΟΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΧΝ (ΠΟΜΟΛΑ, 
ΠΡΗΕΔ, ΓΗΑΚΟΠΣΔ, ΣΕΑΜΗΑ κλπ) 

Υ 

 

Υ 

  

ΚΑΘΑΡΗΜΟ, ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ 
ΒΟΖΘΖΣΗΚΧΝ ΥΧΡΧΝ (ΑΝΑΝΖΦΖ, 
ΑΠΟΓΤΣΖΡΗΑ, ΑΠΟΘΖΚΖ 
ΑΠΟΣΔΗΡΧΜΔΝΟΤ ΤΛΗΚΟΤ) 

Υ 

 

X 

  

ΚΛΗΜΑΚΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΓΔΝΙΚΔ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ: 

 Ανεξαπηήηυρ ηος ημεπηζίος ππογπαμμαηιζμού η καθαπιόηηηα και η απολύμανζη ηυν 
σώπυν επαναλαμβάνονηαι όηαν έκηακηερ ανάγκερ ηο απαιηούν. 

 Ο ςπεύθςνορ ηος ημήμαηορ θα ππέπει να μεπιμνά ώζηε ηο παπών ένηςπο να 
πεπιέπσεηαι εβδομαδιαίυρ, εςκπινώρ ζςμπληπυμένο ζηον ςπεύθςνο επιζηαζίαρ. 

 Για οποιαδήποηε πληποθοπία ζσεηικά με ηο παπών ένηςπο επικοινυνήζηε με ηον 
ςπεύθςνο επιζηαζίαρ ή ηην Δπιηποπή Δλέγσος Καθαπιόηηηαρ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΙΚΗ  

ΜΔΣΡΙΑ  

ΚΑΚΗ  

Ο ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΣΜΖΜΑΣΟ  Ο ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΑΛΑΒΖ 
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     ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ ΑΡ.  03/2015  Π.Γ.Ν.Δ. – ΦΟΡΔΑ Π.Γ.Ν.ΑΛΔΞ/ΠΟΛΗ 

ειίδα 53 απφ 70 
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Α-5.       ΗΜΔΡΗΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ (ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΑ) 

 EΚΠΑΙΓΔΤΗ, ΓΙΟΙΚΗΗ, ΣΔΥΝΙΚΗ, 
ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ, ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ  

ΚΩΔ.: ΗΜΕΡ/ΝΙΑ: 

ΔΡΓΑΙΔ ΠΡΩΙ ΑΠΟΓΔΤΜΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

ΠΡΟΓΡ. ΑΞΗΟΛ. ΠΡΟΓΡ. ΑΞΗΟΛ. 

ΚΟΙΝΟΙ ΥΩΡΟΙ      

ΚΑΘΑΡΗΜΑ ΔΠΗΦΑΝΔΗΧΝ ΔΠΗΠΛΧΝ 
ΤΚΔΤΧΝ & ΝΣΟΤΛΑΠΗΧΝ 

X 
 

X 
  

ΚΟΤΠΗΜΑ ΦΟΤΓΓΑΡΗΜΑ 
ΓΑΠΔΓΟΤ 

Υ 
 

X 
  

ΑΠΟΚΟΜΗΓΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ Υ  X  Πλύζιμο καλαθιών 2 θοπέρ ηην εβδομάδα 

ΣΟΤΑΛΔΣΔ - ΜΠΑΝΙΑ      

ΑΠΟΚΟΜΗΓΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ – 
ΠΛΤΗΜΟ ΚΑΓΧΝ 

Υ 
 

X 
 ςσνόρ καθαπιζμόρ λόγυ ηος γεγονόηορ όηι 

οι ηοςαλέηερ είναι κοινόσπηζηερ . Πλύζιμο 
καλαθιών 2 θοπέρ ηην εβδομάδα. ΠΛΤΗΜΟ – ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ ΔΗΓΧΝ 

ΤΓΗΔΗΝΖ 
Υ 

 
X 

 

ΚΟΤΠΗΜΑ ΦΟΤΓΓΑΡΗΜΑ 
ΓΑΠΔΓΟΤ 

Υ 
 

X 
 

ΚΛΗΜΑΚΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΓΔΝΙΚΔ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ: 

 Ανεξαπηήηυρ ηος ημεπηζίος ππογπαμμαηιζμού η καθαπιόηηηα και η απολύμανζη ηυν 
σώπυν επαναλαμβάνονηαι όηαν έκηακηερ ανάγκερ ηο απαιηούν.  

 Ο ςπεύθςνορ ηος ημήμαηορ θα ππέπει να μεπιμνά ώζηε ηο παπόν ένηςπο να πεπιέπσεηαι  
εβδομαδιαίυρ, εςκπινώρ ζςμπληπυμένο ζηον Τπεύθςνο Δπιζηαζίαρ 

 Για οποιαδήποηε πληποθοπία ζσεηικά με ηο παπών ένηςπο επικοινυνήζηε με ηον 
Τπεύθςνο Δπιζηαζίαρ .ή ηην Δπιηποπή Δλέγσος Καθαπιόηηηαρ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΙΚΗ  

ΜΔΣΡΙΑ  

ΚΑΚΗ  

Ο ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΣΜΖΜΑΣΟ  Ο ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΑΛΑΒΖ 
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     ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ ΑΡ.  03/2015  Π.Γ.Ν.Δ. – ΦΟΡΔΑ Π.Γ.Ν.ΑΛΔΞ/ΠΟΛΗ 

ειίδα 54 απφ 70 
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A-6.      ΗΜΔΡΗΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ (ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΑ) 

ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΥΩΡΟΙ, ΚΔΝΣΡ. ΔΙΟΓΟ, ΤΠΟΓΟΥΗ              ΚΩΓ.: ΗΜΔΡ/ΝΙΑ: 

ΔΡΓΑΙΔ ΠΡΩΙ ΑΠΟΓΔΤΜΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

ΠΡΟΓΡ. ΑΞΗΟΛ. ΠΡΟΓΡ. ΑΞΗΟΛ. 

ΤΠΟΓΟΥΗ 

ΚΑΘΑΡΗΜΑ ΔΠΗΦΑΝΔΗΧΝ ΔΠΗΠΛΧΝ, 
ΣΖΛ. ΘΑΛΑΜΧΝ, ΦΤΚΣΧΝ   

Υ 
 

 
 

Δθόζον απαιηηθεί 
ππαγμαηοποιείηαι έκηακηη 
καθαπιόηηηα 

ΚΟΤΠΗΜΑ-ΦΟΤΓΓΑΡΗΜΑ 
ΓΑΠΔΓΧΝ, ΚΛΗΜΑΚΟΣΑΗΧΝ, 
ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΧΝ 

2Υ 
 

X 
 

ΑΠΟΚΟΜΗΓΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ 2Υ 
 

2X 
 Πλύζιμο καλαθιών 2 θοπέρ ηην 

εβδομάδα 

ΣΟΤΑΛΔΣΔ - ΜΠΑΝΙΑ  

ΑΠΟΚΟΜΗΓΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ -
ΠΛΤΗΜΟ ΚΑΓΧΝ 

2Υ 
 

2X 
 ςσνόρ καθαπιζμόρ λόγυ ηος 

γεγονόηορ όηι οι ηοςαλέηερ είναι 
κοινόσπηζηερ . Πλύζιμο 
καλαθιών 2 θοπέρ ηην 
εβδομάδα. 

ΠΛΤΗΜΟ – ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ ΔΗΓΧΝ 
ΤΓΗΔΗΝΖ 

2Υ 
 

2Υ 
 

ΦΟΤΓΓΑΡΗΜΑ ΓΑΠΔΓΟΤ 2Υ  2X  

ΔΞΩΣΔΡΙΚΟΙ ΥΩΡΟΙ 

ΑΠΟΚΟΜΗΓΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ Υ  Υ  
Πλύζιμο κάδυν 2 θοπέρ ηην 
εβδομάδα 

ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΓΑΠΔΓΟΤ ΔΗΟΓΟΤ   Υ   

ΦΤΛΑΚΗΟ ΔΗΟΓΟΤ   Υ   

ΚΛΗΜΑΚΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΓΔΝΙΚΔ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ: 

 Ο ςπεύθςνορ ηος ημήμαηορ θα ππέπει να μεπιμνά ώζηε ηο παπών ένηςπο να 
πεπιέπσεηαι εβδομαδιαίυρ, εςκπινώρ ζςμπληπυμένο ζηον ςπεύθςνο επιζηαζίαρ 

 Για οποιαδήποηε πληποθοπία ζσεηικά με ηο παπών ένηςπο επικοινυνήζηε με ηον 
ςπεύθςνο επιζηαζίαρ ή ηην Δπιηποπή Δλέγσος Καθαπιόηηηαρ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΙΚΗ  

ΜΔΣΡΙΑ  

ΚΑΚΗ  

Ο ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΣΜΖΜΑΣΟ  Ο ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
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ΞΝΓΔΗΓΚΑ 1 

 

ΠΣΔΓΗΝ ΔΓΓΖΡΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΝΙΖΠ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ ΠΡΝΛ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ 

 

Δθδόηεο (Ολνκαζία Σξάπεδαο, ππνθαηάζηεκα) : 

Ζκεξνκελία έθδνζεο : 

Ξξνο ηελ (Πιήξε ζηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο) : 

 

ΔΓΓΖΡΗΘΖ ΔΞΗΠΡΝΙΖ Ξ' ΑΟΗΘΚΝΛ ........................... ΓΗΑ ΞΝΠΝ ....................... 

ΔΟΥ 

1. Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπφκαζηε κε ηελ παξνχζα επηζηνιή ξεηά, 

αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, επζπλφκελνη απέλαληη ζαο εηο νιφθιεξν θαη σο απηνθεηιέηεο, 

κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ ………………..επξψ θαη νινγξάθσο ……………………………… ππέξ ηεο 

εηαηξείαο…………………………… ή ζε πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο ησλ εηαηξεηψλ 

α)…………..………….β)……..…………….θιπ, αηνκηθά θαη γηα θάζε κία απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα 

θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο, εθ ηεο ηδηφηεηαο ηνπο σο κειψλ ηεο έλσζεο ή 

θνηλνπξαμίαο, γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηνλ δηαγσληζκφ ηεο Τπεξεζίαο ζαο ηεο .…/………/……….., 

γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ην Έξγν : «.................................», ζχκθσλα κε ηελ ππ' αξ. 

ΥΥ/15 δηαθήξπμε ζαο. 

2. Η παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη κφλν ηηο απφ ηε ζπκκεηνρή ζηνλ αλσηέξσ δηαγσληζκφ 

απνξξένπζεο ππνρξεψζεηο ηεο ελ ιφγσ Δηαηξείαο/ Δηαηξεηψλ θαζ' φιν ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο. 

3. Παξαηηνχκαζηε ξεηά θαη αλεπηθχιαθηα απφ ηελ έλζηαζε ηνπ επεξγεηήκαηνο ηεο δηδήζεσο 

απφ ην δηθαίσκα πξνβνιήο ελαληίνλ ζαο φισλ ησλ ελζηάζεσλ ηνπ πξσηνθεηιέηε αθφκε θαη ησλ 

κε πξνζσπνπαγψλ θαη ηδηαίηεξα νπνηαζδήπνηε άιιεο έλζηαζεο ησλ άξζξσλ 852 - 855, 862 - 

864 θαη 866 - 869 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα, φπσο θαη απφ ηα δηθαηψκαηα καο πνπ ηπρφλ απνξξένπλ 

απφ ηα άξζξα απηά. 

4.  ε πεξίπησζε πνπ απνθαλζείηε κε ηελ ειεχζεξε θαη αδέζκεπηε θξίζε ζαο ηελ νπνία ζα καο 

γλσζηνπνηήζεηε φηη ε (εηαηξεία) ……………………….. δελ εθπιήξσζε ηελ ππνρξέσζε ηεο πνπ 

πεξηγξάθεηαη ζην αλσηέξσ ζεκείν 1, ζαο δειψλνπκε φηη αλαιακβάλνπκε κε ηελ παξνχζα 

επηζηνιή ηε ξεηή ππνρξέσζε λα ζαο θαηαβάινπκε, ρσξίο νπνηαδήπνηε απφ κέξνπο καο 

αληίξξεζε, ακθηζβήηεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο ζαο, 

νιφθιεξν ή κέξνο ηνπ πνζνχ ηεο εγγχεζεο, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ζαο θαη εληφο ηξηψλ (3) 

εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ καο ην δεηήζεηε. Η θαηαβνιή ηνπ πνζνχ γίλεηαη κε κφλε ηε 

δήισζε ζαο. 

5.  Γηα ηελ θαηαβνιή ηεο ππφςε εγγχεζεο δελ απαηηείηαη θακία εμνπζηνδφηεζε ή ελέξγεηα 

ζπγθαηάζεζεο ηεο (εηαηξείαο) ……………..…………………… νχηε ζα ιεθζεί ππφςε νπνηαδήπνηε ηπρφλ 

έλζηαζε ή επηθχιαμε ή πξνζθπγή απηήο ζηε δηαηηεζία ή ζηα δηθαζηήξηα, κε αίηεκα ηελ κε 

θαηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο, ή ηελ ζέζε απηήο ππφ δηθαζηηθή κεζεγγχεζε. 

6. αο δειψλνπκε αθφκε φηη ε ππφςε εγγχεζε καο έρεη ηζρχ κέρξη ηηο ….../……../……….. νπφηε 

θαη ζα επηζηξαθεί ζ' εκάο ε παξνχζα εγγπεηηθή επηζηνιή, καδί κε έγγξαθε δήισζε ζαο φηη 

απαιιάζζεηε ηελ Σξάπεδα καο απφ ηελ ππφςε εγγχεζε θαη θάζε ζρεηηθή ππνρξέσζε. Μέρξη 

ηφηε, ζα παξακείλνπκε ππεχζπλνη γηα ηελ άκεζε θαηαβνιή ζ' εζάο ηνπ πνζνχ ηεο εγγχεζεο. Ο 

ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγπεηηθήο απηήο ζα παξαηαζεί εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ Τπεξεζία ζαο πξηλ 

απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο. 

7.  Βεβαηνχκε φηη φιεο νη ηζρχνπζεο Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο ηεο Σξάπεδαο καο πνπ έρνπλ 

ρνξεγεζεί ζην Γεκφζην θαη ΝΠΓΓ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη απηήο, δελ ππεξβαίλνπλ ην φξην 

ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζζεί απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ Σξάπεδα καο.  

8. ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγπεηηθήο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε 

ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ 

 

 

 

(Δμνπζηνδνηεκέλε ππνγξαθή) 
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ΞΝΓΔΗΓΚΑ 2 

 

ΠΣΔΓΗΝ ΔΓΓΖΡΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΝΙΖΠ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ 

ΔΚΓΟΣΗ ……………………………………………. 

 

                            Ηκεξνκελία έθδνζεο  ………………… 

 

Πξνο ην Π.Γ.Ν.Δ. «…………………………» (πιήξε ζηνηρεία) 

 

Δγγχεζε καο ππ‟ αξηζ. ………………………………. 

γηα πνζφ ΔΤΡΧ ……………………………  

 

Πιεξνθνξεζήθακε φηη ε Δηαηξία (ή ε Έλσζε Δηαηξηψλ ή Κνηλνπξαμία ……………………….) νδφο  

…………………….. αξηζ. ……………. σο πξνκεζεπηήο πξφθεηηαη λα ζπλάςεη καδί ζαο, σο 

αγνξαζηέο, ζχκβαζε, πνπ ζα θαιχπηεη ηελ πξνκήζεηα …………………………..…., ζπλνιηθήο αμίαο 

…………………………… (εθηεινχκελε δπλάκεη ηεο ππ‟ αξηζ. …../2015 χκβαζεο ηνπ  Π.Γ.Ν.Α. 

«……………………….») θαη φηη ζχκθσλα κε ζρεηηθφ φξν ζηε ζχκβαζε απηή ε εηαηξία (ή ε 

Έλσζε ή Κνηλνπξαμία) ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, πνζνχ ίζνπ 

πξνο ην 10% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εηδψλ δειαδή γηα  ΔΤΡΧ …………………….... 

Μεηά ηα παξαπάλσ, ε Σξάπεδα …………………………….. παξέρεη ηελ απαηηνχκελε εγγχεζε ππέξ 

ηεο εηαηξίαο (ή ζε πεξίπησζε Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο, ππέξ ησλ Δηαηξηψλ 1) …………….…… 

…………………….. θαη 2) ………………………………………. αηνκηθά γηα θάζε κία απφ απηέο θαη σο 

αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο, εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο 

Έλσζεο Πξνκεζεπηψλ ή Κνηλνπξαμίαο), θαη εγγπάηαη πξνο εζάο κε ηελ παξνχζα, 

αλεθθιήησο θαη αλεπηθπιάθησο, παξαηηνχκελε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη 

δηδήζεσο,  λα θαηαβάιιεη κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο, αλεμάξηεηα απφ ηπρφλ ακθηζβεηήζεηο, 

αληηξξήζεηο ή ελζηάζεηο ηεο εηαηξίαο θαη ρσξίο έξεπλα ηνπ βάζηκνπ ή κε ηεο απαίηεζήο ζαο, 

κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε θαη δήισζή ζαο φηη ε εηαηξία παξέβε ή παξέιεηςε λα 

εθπιεξψζεη νπνηνδήπνηε φξν ηεο ζχκβαζεο, θάζε πνζφ πνπ ζα νξίδεηε ζηε δήισζε ζαο θαη 

πνπ δελ ζα μεπεξλά ην νξηδφκελν ζηελ εγγχεζε απηή. 

 

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζε πάγην ηέινο 

ραξηφζεκνπ. 

Η παξνχζα ηζρχεη κέρξη ηελ ………………………….  

Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο απηήο ζα παξαηαζεί εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ ππεξεζία ζαο 

πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο.       

Βεβαηψλνπκε φηη ην πνζφ ησλ εγγπήζεσλ καο, πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκφζην θαη ηα Ννκηθά 

Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ,  καδί κε ην πνζφ ηεο εγγχεζεο απηήο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην 

ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζηεί γηα ηελ Σξάπεδα καο.    

        

(Δμνπζηνδνηεκέλε ππνγξαθή) 
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ΞΝΓΔΗΓΚΑ 3 

                                                                   ΞΟΝΠΣΔΓΗΝ ΠΚΒΑΠΖΠ 

 

                                                                
 

       ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 

    4ε ΞΔ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ - ΘΟΑΘΖΠ 

ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΑΘΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΔΒΟΝ 

ΦΝΟΔΑΠ: ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΞΝΙΖΠ 

 

 

 

 

 

 

Γηεύζπλζε: ΠΔΡΙΟΥΗ «ΓΡΑΓΑΝΑ» 9ν ρικ. Αιεμαλδξνχπνιεο – Κνκνηελήο  

Α.Φ.Κ:   999387835  

Γ.Ν.: Αιεμαλδξνχπνιεο  

Ρειέθσλν: 25513-53423  

Fax: 25513-53409  

 

ΠΚΒΑΠΖ ……../201…. 

ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΑΟΝΣΖ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΘΑΘΑΟΗΝΡΖΡΑΠ ΠΡΗΠ ΘΡΗΟΗΑΘΔΠ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΡΝ 

ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΑΘΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΔΒΟΝ – ΦΝΟΔΑΠ: ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ 

ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΞΝΙΖΠ ΓΗΑ ΣΟΝΛΗΘΝ ΓΗΑΠΡΖΚΑ ΓΥΓΔΘΑ (12) ΚΖΛΥΛ 

 

ην Παλεπηζηεκηαθφ Γεληθφ Ννζνθνκείν Έβξνπ, ζήκεξα …/…/201.. νη παξαθάησ 

ζπκβαιιφκελνη, αθελφο ην  Ν.Π.Γ.Γ κε ηελ επσλπκία «ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΑΘΝ ΓΔΛΗΘΝ 

ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΔΒΟΝ» πνπ εδξεχεη ζηελ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΞΝΙΖ – 6ν ρικ. 

ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΞΝΙΖΠ - ΘΝΚΝΡΖΛΖΠ, λφκηκα εθπξνζσπνχκελν απφ ηνλ Γηνηθεηή απηνχ 

ΓΖΚΖΡΟΗΝ ΙΑΕΝΞΝΙΝ, ην νπνίν ράξηλ ζπληνκίαο ζα θαιείηαη εθεμήο «Ννζνθνκείν» θαη 

αθεηέξνπ, ε εηαηξία κε ηελ επσλπκία ……………………………………….. ε νπνία εδξεχεη ζηελ 

………………………….. κε Α.Φ.Κ. ………………………. θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα γηα ηελ 

ππνγξαθή ηεο παξνχζαο απφ ηελ ……………………………. κε Α.Γ.Σ ………………………… ππφ 

ηελ ηδηφηεηά ηεο σο λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηεο εηαηξίαο θαη ε νπνία, ράξηλ ζπληνκίαο ζα θαιείηαη  

ζην εμήο «ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ»,  

έρνληαο ππφςε: 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 60/2007 (ΦΔΚ 64/η.Α‟/16-3-2007), πεξί πξνζαξκνγήο ηεο κε 

αξηζκφ  2004/18/ΔΚ Οδεγίαο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 31εο 

Μαξηίνπ 2004 (EL 134/30-4-2004)  πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ, έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ, φπσο ηζρχεη 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 118/2007 (ΦΔΚ 150/η.Α‟/10-7-2007), πεξί Καλνληζκνχ 

Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ (Κ.Π.Γ), φπσο ηζρχεη 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2362/1995 «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ 

Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α΄247) 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4281/14 “Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο Διιεληθήο Οηθνλνκίαο, 

νξγαλσηηθά ζέκαηα ηνπ ππνπξγείνπ νηθνλνκηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο 

 Σν Π.Γ. 113/10 «Αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ Γηαηάθηεο» (ΦΔΚ  Α΄, 194/22-11-10) 

 Σελ ππ. αξηζκ. ………./201………… απφθαζε ηνπ VI Σκήκαηνο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ. 

 Σν Ν. 2362/95 άξζξν 836 παξ. 1 αλαθνξηθά κε ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ηα 

ρξεκαηηθά φξηα δηαγσληζκψλ. 

 Σελ ππ. αξηζκ. 35130/739 ππνπξγηθή απφθαζε ε νπνία δεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΚ 

1291/Β/11-08-2010 θαη αθνξά ζηελ αχμεζε ησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ ηνπ άξζξνπ 83 παξ. 1 ηνπ 

Ν.2362/95 γηα ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ γηα ηελ πξνκήζεηα πξντφλησλ, παξνρή 

ππεξεζηψλ ή εθηέιεζε έξγνπ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία «Αλαπξνζαξκφδνληαη ηα πνζά γηα ηε 

ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ πξνκήζεηα πξντφλησλ, παξνρήο ππεξεζηψλ θαη 

εθηέιεζεο έξγσλ ……….α) Με απεπζείαο αλάζεζε κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 20.000€  

 Σελ Θ………/Γ………./………-………-201……………. Απφθαζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηελ 

νπνία εγθξίλεηαη ε αλάζεζε ζηελ εηαηξεία  …………………………. ηνπ έξγνπ ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ 

θαζαξηφηεηαο ηνπ Π.Γ.Ν. Έβξνπ, - Φνξέαο Π.Γ.Ν. Αιεμαλδξνχπνιεο. 
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     πκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηα παξαθάησ : 

 

ΑΟΘΟΝ 1ν 

ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΠΚΒΑΠΖΠ 

1. Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο είλαη ε Καζαξηφηεηα ησλ Κηηξηαθψλ Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη ζην Παξάξηεκα Β‟ “ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ 

ΣΗ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΧΝ ΚΣΙΡΙΑΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ 

ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ,ΚΔΝΣΡΟΤ ΤΓΔΙΑ ΟΤΦΛΙΟΤ ΚΑΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΧΝ 

ΙΑΣΡΔΙΧΝ ΔΤΘΤΝΗ ΣΟΤ» ηεο ππ. αξηζκ. ……./2015 ζχκβαζεο. 

 

2. Η ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ ε νπνία πεξηγξάθεηαη παξαθάησ, φπσο ηελ αξηζκ. …./2015 

ζχκβαζε.  

Α/Α 
ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 

ΠΡΝΗΣΔΗΝ 

ΑΟΗΘΚΝΠ 

ΑΡΝΚΥΛ 

(*1) 

ΚΖΛΗΑΗΑ 

ΓΑΞΑΛΖ 

ΘΑΡΑ 

ΑΡΝΚΝ 

ΚΖΛΗΑΗΑ 

ΓΑΞΑΛΖ 

ΠΛΝΙΗΘΖ 

ΔΡΖΠΗΑ 

ΓΑΞΑΛΖ 

(ΚΖΛΗΑΗΑ Σ 

12 ΚΖΛΔΠ) 

1.  

Μηθηέο απνδνρέο 

πξνζσπηθνχ (θαζαξηζηέο 

– ζηξηεο θαη επφπηεο) κε 

πιήξε απαζρφιεζε 

    

2.  Δηζθνξέο ΙΚΑ εξγνδφηνπ     

3.  

Κφζηνο επηδφκαηνο 

αδείαο 

(πεξηιακβαλνκέλσλ θαη 

εηζθνξψλ ΙΚΑ ηνπ 

εξγνδφηε) 

    

4.  

Κφζηνο δψξσλ Πάζρα - 

Υξηζηνπγέλλσλ 

(πεξηιακβαλνκέλσλ θαη 

εηζθνξψλ ΙΚΑ ηνπ 

εξγνδφηε) 

    

5.  

Δπηπιένλ θφζηνο 

Κπξηαθψλ-Αξγηψλ 

(πεξηιακβαλνκέλσλ θαη 

εηζθνξψλ ΙΚΑ ηνπ 

εξγνδφηε) 8σξεο 

απαζρφιεζεο 

    

6.  

Δπηπιένλ θφζηνο 

λπρηεξηλψλ 

(πεξηιακβαλνκέλσλ θαη 

εηζθνξψλ ΙΚΑ ηνπ 

εξγνδφηε) 8σξεο 

απαζρφιεζεο 

    

7.  

Κφζηνο αληηθαηαζηαηψλ 

εξγαδνκέλσλ ζε 

θαλνληθή άδεηα 

    

8.  

Κφζηνο αλαισζίκσλ 

πιηθψλ (ζάθνη 

απνξξηκκάησλ, 

απνξξππαληηθά, θιπ) 

    

9.  

Κφζηνο εξγαιείσλ θαη 

κεραλεκάησλ 

θαζαξηζκνχ 

(απνζβέζεηο, βιάβεο, 

ζπληήξεζε) 

    

10.  
Κφζηνο δηνηθεηηθήο 

ππνζηήξημεο, 
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εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ, 

αζθάιεηαο  & πγηεηλήο 

(ΜΑΠ), ινηπά έμνδα 

11.  

ΛΟΙΠΑ ΔΞΟΓΑ (Να 

αλαθεξζνχλ αλαιπηηθά 

θαη λα ηεθκεξησζνχλ 

θαηά ηελ θξίζε θάζε 

ππνςεθίνπ αλαδφρνπ 

    

    

ΤΝΟΛΙΚΟ 

ΜΗΝΙΑΙΟ 

ΚΔΡΓΟ 

 

ΤΝΟΛΙΚΟ 

ΔΣΗΙΟ 

ΚΔΡΓΟ 

(ΜΗΝΙΑΙΟ Υ 

12 ΜΗΝΔ) 

12.  Δξγνιαβηθφ θέξδνο   

   

ΤΝΟΛΙΚΟ 

ΜΗΝΙΑΙΟ 

ΤΦΟ 

ΝΟΜΙΜΧΝ 

ΚΡΑΣΗΔΧΝ 

ΤΝΟΛΙΚΟ 

ΔΣΗΙΟ  

ΤΦΟ 

ΝΟΜΙΜΧΝ 

ΚΡΑΣΗΔΧΝ 

(ΜΗΝΙΑΙΟ Υ 

12 ΜΗΝΔ) 

13.  Νφκηκεο θξαηήζεηο επί ηεο αμίαο ηηκνινγίνπ   

   

ΤΝΟΛΙΚΟ 

ΜΗΝΙΑΙΟ 

ΣΙΜΗΜΑ ΓΙΑ 

ΣΟ 

ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ 

 

ΤΝΟΛΙΚΟ 

ΔΣΗΙΟ  

ΣΙΜΗΜΑ ΓΙΑ 

ΣΟ 

ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ 

(ΜΗΝΙΑΙΟ Υ 

12 ΜΗΝΔ) 

14.  ΤΝΟΛΑ ΚΑΘΑΡΧΝ ΑΞΙΧΝ (άλεπ Φ.Π.Α.)   

15.  ΤΝΟΛΑ ΑΞΙΧΝ (κε Φ.Π.Α.)   

    

 

χκθσλα κε ηελ νπνία ην ηίκεκα παξνρήο ηεο Τπεξεζίαο Καζαξηφηεηαο ησλ Κηηξηαθψλ 

Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, Κέληξνπ Τγείαο νπθιίνπ θαη Πεξηθεξεηαθψλ Ιαηξείσλ  

αλέξρεηαη ζην χςνο ησλ ………………………….. ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. θαη παξακέλεη 

ζηαζεξφ κέρξη ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο θαη δελ ππφθεηηαη ζε θακία αλαπξνζαξκνγή ή αχμεζε, 

ιφγσ αλαηίκεζεο ζηελ αγνξά ή γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή αηηία ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 

εθείλσλ ηνπ άξζξνπ 388 Α.Κ. θαη ησλ επνκέλσλ ηνπ. 

  Όια απηά ππνγξάθνληαη αλαιφγσο απφ ηνπο ζπκβαιινκέλνπο θαη απνηεινχλ ζπκβαηηθά 

ζηνηρεία γηα ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηνπ έξγνπ απηνχ, νη φξνη δε πνπ πεξηέρνληαη ζηα σο άλσ 

αιιεινζπκπιεξψλνληαη.  

3. Με ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο χκβαζεο επαλαεπηβεβαηψλνληαη νη ππνρξεψζεηο ηνπ 

ΑΝΑΓΟΥΟΤ, φπσο απηέο πξνθχπηνπλ απφ ηα πην θάησ ζηνηρεία ζε αλαθνξά κε ηηο αληίζηνηρεο 

παξαγξάθνπο ηεο δηαθήξπμεο, ν δε αλάδνρνο δειψλεη αλεπηθχιαθηα φηη απνδέρεηαη φινπο ηνπο 

φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε θαη ζηα Παξαξηήκαηα απηήο. 

4. Οπνηαδήπνηε κεηαβνιή ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηελ παξνχζα ζχκβαζε 

αθελφο είλαη δεζκεπηηθή γηα ηνλ αλάδνρν ν νπνίνο θαη νθείιεη λα ηελ εθαξκφζεη άκεζα 

αθεηέξνπ δελ δχλαηαη ζε θακία πεξίπησζε ε κεηαβνιή απηή λα πξνθαιέζεη νπνηαδήπνηε 

πξφζζεηε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε γηα ην Ννζνθνκείν. 

 

 

ΑΟΘΟΝ 2ν 

ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΘΑΗ ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΡΖΠ ΗΠΣΝΠ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ 

 

1. Η παξνχζα ζχκβαζε ζα έρεη δηάξθεηα δψδεθα (12) κελψλ θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ….-….-

201.. θη έσο …-…-201...  

2. Κακία απνδεκίσζε ή άιιε ρξεκαηηθή θαηαβνιή, δελ δηθαηνχηαη ν αλάδνρνο ζηηο 

πεξηπηψζεηο αδξάλεηαο, παχζεο θιπ. ηεο ζχκβαζεο, ηδίσο δε γηαηί δελ παξνπζηάζηεθε αλάγθε 

ρξεζηκνπνίεζεο ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ/ππεξεζηψλ. 

15PROC003291938 2015-11-11

ΑΔΑ: 6Ν8Κ4690Ω3-ΕΟΤ



     ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ ΑΡ.  03/2015  Π.Γ.Ν.Δ. – ΦΟΡΔΑ Π.Γ.Ν.ΑΛΔΞ/ΠΟΛΗ 

ειίδα 60 απφ 70 

 

3. Σν Ννζνθνκείν έρεη ην δηθαίσκα κνλνκεξνχο ιχζεο ηεο παξνχζαο ζηελ πεξίπησζε 

θαηάξγεζεο ή ξηδηθήο δηαθνξνπνίεζεο ησλ ζπλζεθψλ επί ησλ νπνίσλ είρε ζηεξηρζεί ε 

ππνγξαθή ηεο. ε πεξίπησζε πνπ ην Τπνπξγείν Τγείαο ή Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη 

Κιηκαηηθήο Αιιαγήο ή Τ.Πε ή άιιε Τπεξθείκελε Αξρή ή άιινο θνξέαο ρνξεγήζεη είδε/παξέρεη 

ηε ζρεηηθή Τπεξεζία ζην Ίδξπκα κε νπνηνδήπνηε ηξφπν (δσξεά, ζχκβαζε, θ.ι.π.) πνπ θαιχπηεη 

ζην ζχλνιν ή θαηά έλα κέξνο ηηο αλάγθεο ηνπ, κνλνκεξψο ην Ννζνθνκείν θαη ρσξίο δηθαίσκα 

γηα απνδεκίσζε απφ κέξνπο ηνπ αλαδφρνπ κπνξεί λα κεηψζεη ηηο ζπκβαηηθέο 

πνζφηεηεο/ππεξεζίεο κέρξη θαη ηνπ ζπλφινπ απηψλ.   

4. Η ζχκβαζε παξακέλεη ζε ηζρχ θαη φηαλ ην Ννζνθνκείν δελ θάλεη ρξήζε απηήο, ή γηαηί 

εθνδηάδεηαη κε ηα είδε ηεο ή θαη κε άιια πνπ κπνξνχλ λα αληηθαηαζηήζνπλ απηά, απφ ην 

Κξάηνο ή θηιαλζξσπηθέο νξγαλψζεηο ή απφ δσξεέο θ.ι.π., ή γηαηί δελ παξνπζηάζηεθε αλάγθε 

ρξεζηκνπνίεζεο ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ. 

5. Δάλ γίλεη, πξηλ ηελ ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο, πξνθήξπμε λένπ δηαγσληζκνχ ην 

γεγνλφο απηφ δελ απνηειεί ιφγν θαηαγγειίαο ηεο ή ππαλαρψξεζεο απφ απηήλ ηνπ αλαδφρνπ. 

6. Καηαγγειία, δηαθνπή, ή αλαζεψξεζε ηεο ζχκβαζεο επηηξέπεηαη κφλνλ εάλ λφκνο ην 

επηβάιεη ή φξνη ηεο δηαθήξπμεο ην πξνβιέπνπλ. 

7. Οη ηηκέο κνλάδαο ησλ εηδψλ παξακέλνπλ ζηαζεξέο κέρξη ηελ ιήμε ηεο ζχκβαζεο θαη δελ 

ππφθεηληαη ζε θακία κεηαβνιή ή αλαπξνζαξκνγή ή απμνκείσζε, ιφγσ αλαηίκεζεο ζηελ αγνξά ή 

γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή αηηία ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη εθείλσλ ηνπ άξζξνπ 388 Α.Κ. θαη ησλ 

επνκέλσλ ηνπ. 

 

ΑΟΘΟΝ 3ν 

ΔΓΓΖΠΖ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ 

1. Γηα ηελ εθηέιεζε απηήο ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο θαηέζεζε ζην Ννζνθνκείν ηελ κε 

αξηζκφ ……………………………. θαη πνζνχ ………………………….€ εγγπεηηθή επηζηνιή ηεο 

………………………………………………., ε νπνία ηζρχεη κέρξη ηελ επηζηξνθήο ηεο. 

2. Η εγγχεζε επηζηξέθεηαη κε ηελ ιήμε ηεο ζχκβαζεο, κε ηελ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε φηη 

δελ ππάξρνπλ εθθξεκείο ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ. 

 

 

ΑΟΘΟΝ 4ν 

ΡΖΟΖΠΖ ΘΑΛΝΛΗΠΚΥΛ ΓΗΔΗΛΖΠ ΘΑΗ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ 

 

1. Καζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο χκβαζεο, ν Αλάδνρνο πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο 

Καλνληζκνχο Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο Ν.1568/85 πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην ηζρχνλ εζληθφ, 

θνηλνηηθφ θαη δηεζλέο δίθαην ή έρεη εηδηθά ζεζπίζεη ην Ννζνθνκείν, βάζεη Οδεγψλ Οξζήο Τγηεηλήο 

Πξαθηηθήο θαη λα πξνζαξκφδεηαη ζε θάζε κεηαβνιή ηνπο,  ΙSO,  EΛOT. 

2. Ο Αλάδνρνο, σο ππφρξενο λα ηεξεί ηνπο Καλνληζκνχο Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο, ππνρξενχηαη 

λα αλαθνηλψλεη ακέζσο ζηελ Τπεξεζία ηηο νδεγίεο πνπ απεπζχλνληαη ή θνηλνπνηνχληαη ζε απηφλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο χκβαζεο θαη ηα έγγξαθα ησλ δηάθνξσλ Αξκφδησλ Αξρψλ ζρεηηθά κε ηνπο 

ελ ιφγσ Καλνληζκνχο. 

3. Σφζν ε Τπεξεζία φζν θαη θάζε Αξκφδηα Αξρή δηθαηνχληαη λα παξαθνινπζνχλ θαη λα ειέγρνπλ 

ηε ζπκκφξθσζε ηνπ Αλαδφρνπ κε ηνπο Καλνληζκνχο Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο. 

 

Άξζξν 5ν . 

ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΡΝ ΑΛΑΓΝΣΝ 

 

1. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέζεη έκπεηξν πξνζσπηθφ (κε πξνυπεξεζία ζε ρψξν παξνρήο 

Τπεξεζηψλ Τγείαο ηνπιάρηζηνλ 6κελψλ) πνπ δελ ζα ελαιιάζζεηαη ζπρλά ζχκθσλα κε 

πξφγξακκα πνπ ζα έρεη πινπνηεζεί θαη ζα θαηαηεζεί, εθπαηδεπκέλν ζε γεληθνχο θαη εηδηθνχο 

θαλφλεο πγηεηλήο, αλάινγα κε ηε ζέζε εξγαζίαο ηνπ.  

2. Ο αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηε ζπλερή ελεκέξσζε θαη εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ 

γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ρξήζε ησλ πιηθψλ θαζαξηφηεηαο, ηελ ηερλνινγία θαη πγηεηλή ψζηε 

λα πινπνηνχληαη νη λνκνζεηηθέο απαηηήζεηο. Σα έμνδα απηά βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ 
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αλάδνρν. 

3. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ απαξέγθιηηε ηήξεζε ηεο  εθάζηνηε ηζρχνπζαο εξγαηηθήο θαη 

αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο, αλαθνξηθά κε ηελ παξνρή εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, ηδίσο δε σο 

πξνο ηελ θαηαβνιή ησλ απνδνρψλ, νη νπνίεο ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξεο 

ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηελ νηθεία θιαδηθή ..Δ, ηελ ηήξεζε ηνπ λνκίκνπ σξαξίνπ, ησλ φξσλ 

πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο θιπ. Παξάβαζε ηεο ππνρξέσζεο απηήο δίλεη ην δηθαίσκα ζην 

Ννζνθνκείν γηα κνλνκεξή θαηαγγειία ηεο ζπκβάζεσο θαη θήξπμε ηνπ αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ. 

4. Σν πξνζσπηθφ θαζαξηφηεηαο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ζρεηηθά µε ηελ 

πγηεηλή θαη αζθάιεηά ηνπ θαη ν αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθφο θαη κφλνο ππεχζπλνο πνηληθά θαη 

αζηηθά γηα θάζε αηχρεκα πνπ ηπρφλ πξνθχςεη.  

5. ηελ .Κ.  ζα παξαδνζνχλ απνδεηθηηθά αζθάιηζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζην Ι.Κ.Α ή ζε άιιν 

δεκφζην νξγαληζκφ.  Αιινδαπνί κπνξνχλ λα απαζρνιεζνχλ κφλν εθ' φζνλ έρνπλ ηα απαξαίηεηα 

έγγξαθα παξακνλήο θαη εξγαζίαο ζηελ Διιάδα. Ο εξγνδφηεο κπνξεί λα δεηήζεη νπνηεδήπνηε 

νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία γηα ηελ εξγαζηαθή ζρέζε ηνπ πξνζσπηθνχ κε ηνλ αλάδνρν. 

6. Σν πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιείηαη  απφ ηνλ αλάδνρν πξέπεη λα είλαη  πγηέο, γεγνλφο πνπ 

απνδεηθλχεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε βηβιηαξίνπ πγείαο ελ ηζρχ, ζεσξεκέλνπ απφ ηηο αξκφδηεο 

αξρέο. εκεηψλεηαη φηη ην πξνζσπηθφ πξέπεη λα έρεη ειεγρζεί γηα επαηίηηδα Β  θαη c ,λα είλαη 

εθνδηαζκέλν µε θάξηα εκβνιηαζκνχ έλαληη ηεο επαηίηηδαο Β θαη ηνπ ηεηάλνπ. 

7. Σν πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιεζεί ζα πξέπεη λα γλσξίδεη πνιχ θαιά ηελ Διιεληθή γιψζζα 

(ηθαλφηεηα πξνθνξηθνχ ιφγνπ), λα είλαη άξηζην ζην ήζνο ηνπ, άςνγν απφ πιεπξάο 

ζπκπεξηθνξάο απέλαληη ζε ηξίηνπο θαη ζην πξνζσπηθφ ηεο .Κ . 

8. Οη ππάιιεινη ηνπ αλαδφρνπ δελ επηηξέπεηαη λα ζπδεηνχλ κε αζζελείο γηα ηελ αζζέλεηά ηνπο 

ηελ ζεξαπεπηηθή αγσγή ηνπο  θαη λα επεκβαίλνπλ ζε απηή κε ζπκβνπιεπηηθή. Δπίζεο 

απαγνξεχεηαη  ε ζπλαλαζηξνθή κε ηνπο αζζελείο, φπσο θαη ε πξνκήζεηα θαγεηψλ, πνηψλ, 

ηζηγάξσλ, θαξκάθσλ θ.η.ι. Αθφκε Οη ππάιιεινη ηνπ αλαδφρνπ δελ  επηηξέπεηαη λα θξηηηθάξνπλ 

ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ γηαηξψλ, ησλ λνζειεπηηθψλ , ηνπ βνεζεηηθνχ θαη ινηπνχ  πξνζσπηθνχ.  

9. Η Τ.Μ  έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνλ αλάδνρν ηελ απνκάθξπλζε εξγαδνκέλσλ απφ 

ηελ εξγαζία ζην ζπγθεθξηκέλν ρψξν, πνπ θξίλεη φηη δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο ππνρξεψζεηο 

ηνπο, ή δείρλνπλ νιηγσξία ή δελ πεηζαξρνχλ ζηηο νδεγίεο θαη ηνπο θαλφλεο ηεο .Κ.  Ο 

εξγαδφκελνο δελ έρεη θακία αμίσζε γηα ην ιφγν απηφ απφ ηε .Κ . 

10. Ο αλάδνρνο θαη ην πξνζσπηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, δελ 

έρνπλ θακία απνιχησο ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο κε ηελ  .Κ , νη δε κηζζνί θαη ακνηβέο ηνπο, 

θαζψο θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο ππνρξεψζεηο, νη νπνίεο επηβάιινληαη απφ ηελ εξγαηηθή θαη 

αζθαιηζηηθή λνκνζεζία, βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ αλάδνρν,  ν νπνίνο είλαη ν κφλνο 

ππεχζπλνο έλαληη απηψλ κε ηνπο νπνίνπο ζπλδέεηαη  κε εξγαζηαθή ή άιιε ζρέζε θαζψο θαη 

έλαληη ηξίησλ εμ‟ αθνξκήο ησλ ζρέζεσλ απηψλ. 

11. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη  λα δηαζέηεη επαξθή αξηζκφ εξγαδνκέλσλ κε ζρέζε εξγαζίαο 

κεξηθήο ή πιήξεο απαζρφιεζεο πνπ λα κελ μεπεξλά ηηο  40 ώξεο  εβδνκαδηαίσο αλά 

εξγαδόκελν, γηα ηηο ππεξεζίεο θαζαξηφηεηαο ηεο .Κ θαη ηνπο ρψξνπο επζχλεο ηεο, νη νπνίνη  

ζα θαιχπηνπλ  φιεο ηηο  βάξδηεο ζε φια ηα ηκήκαηα, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα γηα ηελ 

15PROC003291938 2015-11-11

ΑΔΑ: 6Ν8Κ4690Ω3-ΕΟΤ



     ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ ΑΡ.  03/2015  Π.Γ.Ν.Δ. – ΦΟΡΔΑ Π.Γ.Ν.ΑΛΔΞ/ΠΟΛΗ 

ειίδα 62 απφ 70 

 

.Κ. (Ξαξάξηεκα: Η, Ξίλαθαο:1-12). ε πεξίπησζε κε πιήξνπο απαζρφιεζεο ηνπ 

πξνζσπηθνχ (κεξηθή απαζρφιεζε) ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ πξνζαπμάλεηαη αλαιφγσο. 

12.  Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη  θαηαζέηεη κεληαίσο, πίλαθα θαηαλνκήο ηνπ πξνζσπηθνχ 

νλνκαζηηθφ αλά βάξδηα (πξφγξακκα),ην νπνίν ζα είλαη  ζεσξεκέλν απφ ηελ Δπηζεψξεζε 

Δξγαζίαο. 

13. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη (επφπηεο) έλα (1) άηνκν γηα ηελ  πξσηλή βάξδηα θαη  

έλα (1) άηνκν γηα ηελ απνγεπκαηηλή βάξδηα γηα ηηο αλάγθεο δηεθπεξαίσζεο  θαη επηηήξεζεο ηνπ 

έξγνπ πνπ λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνπο πίλαθεο θαηαλνκήο ηνπ πξνζσπηθνχ.  

14. Η .Κ   δχλαηαη λα δεηήζεη απφ ηνλ αλάδνρν λα πξνζιάβεη θαη άιινπο ππαιιήινπο, αλ 

θξίλεη φηη ε ζχλζεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηφζν αξηζκεηηθά φζν θαη θαηά εηδηθφηεηεο δελ επαξθεί γηα 

ηελ εμππεξέηεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ.  

15. Σν πξνζσπηθφ  ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ελδέρεηαη λα είλαη επηθνξηηζκέλν κε ηελ 

θαζαξηφηεηα ηνπ πεξηβάιινληα ρψξνπ ηνπ αζζελή ππφ ηελ θαζνδήγεζε θαη ηε  ζπλεξγαζία ησλ 

πξντζηακέλσλ  ησλ λνζειεπηηθψλ ηκεκάησλ. 

16. Οη βάξδηεο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη νη ψξεο αλαπιεξσκαηηθήο αλάπαπζεο (repo) ζα 

ελαιιάζζνληαη κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε ζπλερήο θαζαξηφηεηα ησλ ρψξσλ ηεο 

.Κ  .  

17. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαξηίζεη πξφγξακκα εξγαζίαο γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ, ην νπνίν 

ζα θνηλνπνηείηαη ζηνλ εξγνδφηε. Σν κεληαίν πξφγξακκα ηνπ πξνζσπηθνχ θαζαξηφηεηαο, ζην 

νπνίν ζα πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ην σξάξην θαη ν ρψξνο πνπ ζα απαζρνιείηαη ν θάζε 

εξγαδφκελνο, ζα παξαδίδεηαη ζηνλ πξντζηάκελν ηνπ Σκήκαηνο Δπηζηαζίαο, ην αξγφηεξν ηελ 25ε 

εκέξα ηνπ πξνεγνχκελνπ κήλα. Δπίζεο ζα θαηαηίζεηαη θαη εβδνκαδηαίν πξφγξακκα φπνπ ζα 

αλαθέξεηαη ην πξνζσπηθφ θαη ην ηκήκα ζην νπνίν εξγάδεηαη. 

18. Σν πξνζσπηθφ ζα είλαη κφληκν γηα θάζε λνζειεπηηθφ ηκήκα δελ ζα κεηαθηλείηαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο βάξδηαο θαη δελ ζα ελαιιάζζεηαη (εηδηθά ζε θιεηζηά ηκήκαηα φπσο κνλάδεο θαη 

ρεηξνπξγεία). Αιιαγέο ζα γίλνληαη κφλν κεηά απφ ελεκέξσζε ηνπ Πξντζηάκελνπ ηνπ Γξαθείνπ 

Δπηζηαζίαο θαη κε ηε ζχκθσλε γλψκε απηνχ.  

19. Η απαζρφιεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, ζα είλαη 

40 ώξεο εβδνκαδηαίσο αλά άηνκν, ζε δε πεξίπησζε κεξηθήο απαζρφιεζεο ε δχλακε 

πξνζσπηθνχ ζα απμάλεηαη αλαιφγσο.  

20. ε πεξίπησζε πνπ ν αξηζκφο ηνπ απαζρνιεκέλνπ πξνζσπηθνχ είλαη ιηγφηεξνο απφ εθείλνλ 

πνπ αλαγξάθεηαη ζην πξφγξακκα θαη πνπ είλαη ππνρξεσκέλνο λα ππνβάιιεη ν αλάδνρνο ζηελ 

ππεξεζία ηεο Τ.Μ   ζα επηβάιινληαη νη παξαθάησ πνηλέο:  

1. Πξφζηηκν 44 € γηα ηελ απνπζία θάζε αηφκνπ ζε έλα 24σξν.  

2. Πξφζηηµν 132 € αλ απνπζηάδνπλ µέρξη 3 άηνµα µέζα ζε έλα 24σξν.  

3. Πξφζηηµν 176 € αλ απνπζηάδνπλ µέρξη 4 άηνµα µέζα ζε έλα 24σξν. 

4. Πξφζηηµν 440 € αλ απνπζηάδνπλ µέρξη 5 άηνµα µέζα ζε έλα 24σξν.  

21. ε πεξίπησζε ζπζηεκαηηθήο απνπζίαο πξνζσπηθνχ θαη µε ηήξεζεο ηνπ πξνβιεπφκελνπ 

πξνγξάκκαηνο ε .Κ   δηαηεξεί ην δηθαίσκα θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο θαη θήξπμεο ηνπ 

αλαδφρνπ σο έθπησηνπ. 

15PROC003291938 2015-11-11

ΑΔΑ: 6Ν8Κ4690Ω3-ΕΟΤ



     ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ ΑΡ.  03/2015  Π.Γ.Ν.Δ. – ΦΟΡΔΑ Π.Γ.Ν.ΑΛΔΞ/ΠΟΛΗ 

ειίδα 63 απφ 70 

 

22. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη κεηά ηε ιήμε ηεο, ν αλάδνρνο θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ 

αλαιακβάλνπλ  ηελ ππνρξέσζε λα ηεξνχλ εκπηζηεπηηθά φια ηα ζηνηρεία, πνπ ηνπο έγηλαλ 

γλσζηά ιφγσ ηεο εξγαζίαο ηνπο, ζρεηηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηνπο ρψξνπο ηνπ 

Ννζνθνκείνπ. Η παξαπάλσ ππνρξέσζε αθνξά ηδίσο ηα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε 

πγείαο ησλ αζζελψλ  θαη γεληθά θάζε ζηνηρείν πνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη εκπίπηεη ζην ηαηξηθφ 

απφξξεην. 

23. Ο αλάδνρνο θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ νθείιεη λα ηεξεί απζηεξά ηνπο θαλφλεο πξφιεςεο 

αηπρεκάησλ γηα ηελ πξνζσπηθή αζθάιεηα θάζε εξγαδνκέλνπ. Σελ επζχλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

θαλφλσλ απηψλ έρεη ν αλάδνρνο. 

24. ε πεξίπησζε πξνθιεζείζαο βιάβεο ζηνπο ρψξνπο ή ζηνλ εμνπιηζκφ ηνπ Ννζνθνκείνπ, απφ 

ην πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ απηφο ππνρξενχηαη, κε δηθή ηνπ δαπάλε, λα απνθαηαζηήζεη άκεζα 

ηε βιάβε θαη ν εμνπιηζκφο λα παξαδνζεί ζηελ ίδηα θαιή θαηάζηαζε πνπ είρε παξαιεθζεί. 

25. Σν πξνζσπηθφ νθείιεη λα δηαηεξεί πςειφ επίπεδν αηνκηθήο πγείαο θαη πγηεηλήο, θέξεη δε 

θαζαξή θαη εππαξνπζίαζηε ζηνιή. 

26. Η πξνκήζεηα, ζπληήξεζε θαη πιχζηκν ησλ ζηνιψλ βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ αλάδνρν. Οη 

ζηνιέο εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ ζα είλαη νκνηφκνξθε θαη ίδηα απφ πιεπξάο 

πνηφηεηαο θαη ρξψκαηνο ψζηε ε εκθάληζή ηνπ λα είλαη άξηζηε θαη λα ηπγράλεη ηεο εγθξίζεσο ηεο 

.Κ   . 

27. Οη ζηνιέο ηνπ πξνζσπηθνχ πξέπεη λα είλαη θαζαξέο θαη εππξεπείο. ε θάζε εξγαδφκελν 

πξέπεη λα δηαηεζνχλ ηνπιάρηζηνλ δχν (2) ζηνιέο εξγαζίαο νη νπνίεο ζα αλαγξάθνπλ ηελ 

επσλπκία θαη ην ινγφηππν ηνπ αλαδφρνπ. Σν ρξψκα ησλ ζηνιψλ εξγαζίαο πξέπεη λα εγθξηζεί 

απφ ηελ .Κ ,  ψζηε λα κελ νκνηάδεη κε ηνλ ρξσκαηηζκφ ησλ ζηνιψλ εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ 

ηεο .Κ. 

28. Σν πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ ππνρξενχηαη λα θέξεη ζηελ ζηνιή εξγαζίαο ηνπ θαη ζε εκθαλέο 

ζεκείν εηδηθή πιαζηηθνπνηεκέλε θνλθάξδα ε νπνία ζα θέξεη ηα εμήο : 1) θσηνγξαθία 2) 

νλνµαηεπψλπµν 3) εηδηθφηεηα εξγαζίαο 4)  ηκήκα 5) επσλπκία θαη ινγφηππν ηνπ αλαδφρνπ. 

 

ΑΟΘΟΝ 6ν . 

ΙΗΘΑ-ΡΔΣΛΗΘΖ ΘΑΘΑΟΗΝΡΖΡΑΠ 

 
1. Σνλ αλάδνρν βαξχλνπλ ηα έμνδα, κεραλεκάησλ, πιηθψλ θαζαξηφηεηαο,  ζάθσλ 

απνξξηκκάησλ (θφθθηλνπο-θίηξηλνπο-πξάζηλνπο-καχξνπο-κπιε & δηαθαλείο) , Hospital boxes, 

πιηθά αηνκηθήο  πγηεηλήο  γεληθά θαη εηδηθά αλά .Κ (Ξαξάξηεκα: ΗΗ,  Ξίλαθαο:1-2). Οη ζάθνη 

απνξξηκκάησλ πξέπεη λα είλαη αλζεθηηθνί θαη λα απνηξέπνπλ ηελ δηαξξνή πγξψλ. Όια ηα πιηθά 

πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη κε ζρεηηθά έγγξαθα φηη είλαη άξηζηεο πνηφηεηαο θαη φηη πιεξνχλ ηηο 

πξνδηαγξαθέο πνπ ηίζεληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία.  

2. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη θαηάζηαζε κε ηηο ππνινγηδφκελεο πνζφηεηεο 

γηα ηελ επάξθεηα  ησλ πιηθψλ θαζαξηζκνχ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαζαξηζηηθσλ ηδακηψλ, WC θαη 

αθαιαηηθνχ, θαη πιηθψλ απνιχκαλζεο. Σα πιεξνθνξηαθά ηνπο έληππα, δειηία δεδνκέλσλ 

αζθαιείαο. Σα πιηθά θαζαξηζκνχ, απνιχκαλζεο θαη νη πνζφηεηεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη 

ηεινχλ ππφ ηελ έγθξηζε ηνπ Ννζνθνκείνπ 
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3. Γηα ηα πιηθά απνιχκαλζεο ζα πξέπεη λα θαηαηεζεί ε έγθξηζε θπθινθνξίαο ηνπο απφ ηνλ 

Δ.Ο.Φ., ν αξηζκφο έγθξηζεο απφ ην Γεληθφ Υεκείν ηνπ Κξάηνπο, ε  ζήκαλζε CE mark ή ζε 

πεξίπησζε πνπ δελ πξνβιέπεηαη ε ζήκαλζε CE mark γηα ηα ελ ιφγσ είδε ,ε βεβαίσζε αλάινγνπ 

θνξέα πνπ λα ην πηζηνπνηεί γηα ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ  

4.  Σα απνξξππαληηθά θαη ηα απνιπκαληηθά πξντφληα δελ πξέπεη λα αλαδχνπλ δπζάξεζηεο 

νζκέο, λα κελ είλαη επηβιαβή γηα ηελ πγεία ησλ αζζελψλ, ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ επηζθεπηψλ, 

λα κελ πξνθαινχλ θζνξέο βξαρπρξφληα θαη καθξνρξφληα ζηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ζηνλ 

εμνπιηζκφ ησλ θηηξίσλ. Αθφκε γηα  ηα απνξξππαληηθά ζα πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη ε 

θαηαιιειφηεηα ηνπο κε ηελ πξνζθφκηζε ηνπ ΙSO 9000:14001 φηη είλαη θηιηθά πξνο ην 

πεξηβάιινλ 

5. ηα πξντφληα θαζαξηζκνχ - απνιπκαληηθά  δαπέδσλ  θαη επηθαλεηψλ λα αλαγξάθεηαη ην 

πνζνζηφ ηνπ ελεξγνχ ρισξίνπ (4,2 % έσο 6%)  ή ηα ppm πνπ απνδεζκεχεη αλά ιίηξν λεξνχ 

θαη γεληθφηεξα ε ζχλζεζή ηνπ θαζψο θαη ε εκεξνκελία παξαγσγήο θαη ιήμεο.  

6. Σα πιηθά θαζαξηζκνχ, απνιχκαλζεο θαη νη πνζφηεηεο ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο 

νδεγίεο ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ Ινηκώμεσλ θαη  ππφ ηελ έγθξηζε ηεο .Κ. 

7. ε πεξίπησζε πνπ λέεο κέζνδνη θαη ηερληθέο πξνθχςνπλ γηα θαιχηεξν θαζαξηζκφ θαη 

απνιχκαλζε, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη  λα ρξεζηκνπνηεί ηηο βειηησκέλεο κεζφδνπο θαη κέζα. ε 

θάζε πεξίπησζε πξέπεη λα θξνληίδεη ψζηε νη ππάιιεινί ηνπ λα γλσξίδνπλ ηε ρξήζε ησλ πιηθψλ 

θαζαξηφηεηαο θαη κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

8. Η θαζαξηφηεηα θαζεκεξηλήο ξνπηίλαο, ε ηερληθή θαζαξηφηεηαο, ε γεληθή κεληαία 

θαζαξηφηεηα, θαη ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, ζα νξίδνληαη γηα θάζε ρψξν κε ηε  ζπλεξγαζία 

ηνπ επφπηε θαζαξηφηεηαο, ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ Λνηκψμεσλ θαη ηεο πξντζηακέλεο ηνπ θάζε  

ηκήκαηνο ή θιηληθήο κε γξαπηέο θαη πξνθνξηθέο νδεγίεο. 

9. Ο κεραληθφο εμνπιηζκφο πιπζίκαηνο, παξθεηαξίζκαηνο θαη απνιχκαλζεο ησλ ρψξσλ θαη 

κηθξνεξγαιεία (θνπβάδεο θαζψο θαη κεραλή πιχζεσο θαη θαζαξηζκνχ δαπέδσλ πνπ ζα 

ιεηηνπξγεί κε ξεχκα ή κπαηαξία θαη ζα επξίζθεηαη ζε κφληκε βάζε ζηελ .Κ  θαη άιια φπσο 

αλαθέξνληαη ζηελ ζπλεκκέλε θαηάζηαζε ηνπ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ) ζα δηαηίζεληαη απφ ηνλ 

αλάδνρν. 

10.  Ο ηερληθφο εμνπιηζκφο πξέπεη λα πιεξνί ηνπο παξαθάησ φξνπο :  

I. Να αληαπνθξίλεηαη πιήξσο ζηηο αλάγθεο ηεο .Κ. γηα ηελ θαζαξηφηεηα.  

II. Να είλαη ζε άξηζηε ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε . 

III. Ο εμνπιηζκφο, ηα εξγαιεία θαη πιηθά θαζαξηζκνχ, απαξαηηήησο λα είλαη πξψηεο 

πνηφηεηαο θαη πιένλ θαηάιιεια θαη ζχκθσλα µε ηηο ηειεπηαίεο επηζηεκνληθέο 

εμειίμεηο.  

IV. Να είλαη θαηά ην δπλαηφ αζφξπβα θαη λα βξίζθνληαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε, ηφζν 

απφ άπνςε ιεηηνπξγίαο, φζν θαη απφ εκθάληζε.  

V. Ο εμνπιηζκφο, ηα εξγαιεία θαη πιηθά θαζαξηζκνχ λα κελ πξνθαινχλ θζνξέο 

(βξαρπρξφληα θαη καθξνρξφληα) ζηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ζηνλ εμνπιηζκφ ηνπ 

λνζνθνκείνπ.  

VI. Σα απαξαίηεηα κεραλήκαηα - εμνπιηζκφο (θάδνη ζθνπγγαξίζκαηνο δηπινχ 
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ζπζηήκαηνο, ζθνπγγαξίζηξεο, παλέηεο κε κηθξντλεο, ηξφιετ θαζαξηζηξηψλ κε φια 

ηα ζπλνδεπηηθά εμαξηήκαηα, ζθνπγγάξηα, μχζηξεο  θηι) λα είλαη δηαθνξεηηθά γηα 

θάζε Κιηληθή - Σµήµα - Δξγαζηήξηα - Μνλάδεο, πηέξπγα Γηνίθεζεο θαη άιισλ 

Τπεξεζηψλ θαη λα κελ κεηαθέξνληαη εθηφο ησλ ηκεκάησλ γηα ηα νπνία 

πξννξίδνληαη. ε πεξίπησζε αηηηνινγεκέλεο κεηαθνξάο ζα ρξεζηκνπνηείηαη 

απνθιεηζηηθά ν αλειθπζηήξαο αθαζάξησλ. 

VII. Αθξνπαξαγσγφ γηα κνθέηεο ηεκάρηα: έλα (1). 

VIII. Καζαξηζηή Πεξζίδσλ ηεκάρηα: έλα (1). 

IX. Ο παξαπάλσ ρξεζηµνπνηνχµελνο εμνπιηζκφο ησλ ρψξσλ λα είλαη µαξθαξηζµέλνο 

µε ηελ νλνκαζία ηνπ ρψξνπ θαη ηελ ρξήζε γηα ηελ νπνία πξννξίδεηαη.  

X. ε θάζε ηξφιετ απαηηείηαη λα ππάξρεη πιαζηηθνπνηεκέλν έληππν κε ηηο νδεγίεο 

ρξήζεο θαη ηηο αξαηψζεηο ησλ απνξξππαληηθψλ θαη απνιπκαληηθψλ δηαιπκάησλ 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαζψο επίζεο θαη λα δηαηίζεληαη εχρξεζηνη δνζνκεηξεηέο 

γηα θάζε ηξφιετ. 

XI. Αλπςσηηθφ µεράλεµα γηα ηνλ θαζαξηζµφ ησλ παινπηλάθσλ – θσηηζηηθψλ 

XII. Γηα ηνπο ζαιάκνπο απνκόλσζεο ησλ Θιηληθώλ λα ρξεζηκνπνηείηαη 

μερσξηζηόο εμνπιηζκόο θαη πιηθά θαζαξηζκνύ.  

11. Με απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ αλαδφρνπ ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ε δπλαηφηεηα γηα ζπλερή 

θαη πιήξε ηερληθή ππνζηήξημε (επηζθεπέο, αληαιιαθηηθά θιπ), πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ, θαζψο επίζεο ε ζπλερήο θαη πιήξεο παξνρή ησλ εγθεθξηκέλσλ απφ 

ηελ .Κ πξντφλησλ θαζαξηζκνχ θαη απνιχκαλζεο. Ο αλάδνρνο δελ κπνξεί λα αξλεζεί ηελ 

παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ, επηθαινχκελνο ηνπο αλσηέξσ ιφγνπο.  

12. Σα απνξξίκκαηα ζα ηνπνζεηνχληαη ζε πιαζηηθνχο ζάθνπο θαη ζα κεηαθέξνληαη ζηνπο 

ρψξνπο ζπγθέληξσζεο πνπ ζα ηνπ ππνδεηρζνχλ απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηεο .Κ , ηξεηο (3) 

ηνπιάρηζηνλ θνξέο εκεξεζίσο, έηζη ψζηε λα είλαη εχθνιε ε αλαθνκηδή ηνπο απφ ηα εηδηθά 

ηξνρήιαηα  κεηαθνξάο απνξξηκκάησλ.  

13. Όιεο νη ζαθνχιεο ησλ απνξξηκκάησλ ζα αιιάδνληαη θαη ζα απνξξίπηνληαη ρσξίο λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα δεχηεξε θνξά θαη ζα δέλνληαη κε ζθηθηήξεο, θαζψο επίζεο ζα επηθνιιάηαη 

εηηθέηα κε ηε ζήκαλζε ηνπ ζεκείνπ παξαγσγήο ηελ νπνία ζα πξνκεζεχεη ε .Κ θαη ζα πξέπεη 

λα αλαγξάθνπλ νη ππάιιεινη ηνπ αλαδφρνπ ηελ εκεξνκελία απνθνκηδήο απφ ην ζεκείν 

παξαγσγήο ηνπο . Δάλ θάπνηνο ζάθνο έρεη δηαξξνή πγξψλ, ηνπνζεηείηαη ζε δεχηεξν ηνπ ηδίνπ 

ρξψκαηνο πνπ θαη απηφο δέλεηαη θαιά. Γελ επηηξέπεηαη ε δηαδηθαζία ηνπ αδεηάζκαηνο  ησλ 

απνξξηκκάησλ απφ κηα ζαθνχια ζε άιιε ζαθνχια.  

14. 0 αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθνδηάζεη ην πξνζσπηθφ µε ηα θαηάιιεια γηα θάζε εξγαζία 

γάληηα, ηδίσο δε κε ρνλδξά (θνπδίλαο), κηαο ρξήζεσο θαη δεξκάηηλα ρνλδξά γάληηα ηνπο 

κεηαθνξείο ησλ απνξξηκκάησλ.  

15. Σα ζαπνχληα  ησλ ληπηήξσλ,  ηα ραξηηά πγείαο θαη ρεηξνπεηζέηεο ζα ηνπνζεηνχληαη απφ ηνλ 

αλάδνρν ζηνπο ρψξνπο πνπ απαηηείηαη. 

16. Σα πιηθά θαζαξηζκνχ θαη νη πνζφηεηεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη πξνηείλνληαη απφ ηνλ 

αλάδνρν θαη εγθξίλνληαη απφ ηελ .Κ  ηφζν φζν πξνο ηελ πνηφηεηά ηνπο, φζν θαη σο πξνο ηελ 
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πνζφηεηά ηνπο. 

17.  Ο εξγνδφηεο κπνξεί λα δεηήζεη ηε ρξήζε νξηζκέλσλ απνιπκαληηθψλ θαη πγξψλ θαζαξηζκνχ 

γεληθφηεξα, ζε πεξίπησζε κε ηθαλνπνίεζεο απφ ηα ρξεζηκνπνηνχκελα. 

18. ε πεξίπησζε πνπ λέεο κέζνδνη θαη ηερληθέο πξνθχςνπλ γηα θαιχηεξν θαζαξηζκφ θαη 

απνιχκαλζε, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη  λα ρξεζηκνπνηεί ηηο βειηησκέλεο κεζφδνπο θαη κέζα. ε 

θάζε πεξίπησζε πξέπεη λα θξνληίδεη ψζηε νη ππάιιεινί ηνπ λα γλσξίδνπλ ηε ρξήζε ησλ πιηθψλ 

θαζαξηφηεηαο θαη κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ.  

 

Άξζξν 7Ν  .  

ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΔΙΔΓΣΝ ΑΛΑΓΝΣΝ 

1. Ο αλάδνρνο επηζεσξείηαη θαη ειέγρεηαη απφ νξηζζείζα Δπηηξνπή θαη θάζε εμνπζηνδνηεκέλν 

πξνο ηνχην απφ ην Γ. πξφζσπν, γηα ηε δηαπίζησζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ. Έιεγρνο κπνξεί λα δηελεξγεζεί ρσξίο πξνεγνχκελε εηδνπνίεζε απφ ηελ Δ.Ν.Λ. ηεο 

.Κ  απφ κέινο ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ, ησλ θαη απφ ηνλ Τπεχζπλν Δπηζηαζίαο. Οη 

αλσηέξσ έιεγρνη είλαη αλεμάξηεηνη ηνπ ειέγρνπ πνπ ελεξγείηαη απφ ηελ πγεηνλνκηθή ππεξεζία ή 

άιιεο θξαηηθέο αξρέο απηεπαγγέιησο.  

2. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα ηεξεί ηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ, ηηο 

απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή ησλ εμνπζηνδνηεκέλσλ νξγάλσλ ηνπ θαη ηνπο φξνπο 

ηεο ζχκβαζεο βάζεη ησλ νπνίσλ ζα ειέγρεηαη – επηζεσξείηαη.  Γηα φζα δελ αλαγξάθνληαη  ζηελ 

ζχκβαζε ηζρχνπλ  φζα  πεξηγξάθνληαη  ζηελ Γηαθήξπμε θαη ηηο ζρεηηθέο Ννκνζεζίεο πνπ 

αθνξνχλ ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο ηνπ αλαδφρνπ.   

3. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δέρεηαη ηνλ αλσηέξσ έιεγρν θαη λα δηεπθνιχλεη ηα φξγαλα πνπ 

ηνλ αζθνχλ. 

4. Ο αλάδνρνο ηεξεί βηβιίν επηθνηλσλίαο µε ηελ επηηξνπή ειέγρνπ θαζαξηφηεηαο µε ζθνπφ ηελ 

αλαγξαθή ζε απηφ ηπρφλ ειιείςεσλ ή παξαπφλσλ παξνπζία ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ αλαδφρνπ, ην 

νπνίν ζα ππνγξάθεηαη θαη απφ ηα δχν κέξε. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα 

ζπκκνξθψλεηαη θαη λα επηιακβάλεηαη ησλ αλαθεξνκέλσλ ζην βηβιίν ειιείςεσλ. Η επηηξνπή 

ειέγρνπ θαζαξηφηεηαο επηζεσξεί θαη ππνγξάθεη ηελ εμάιεηςε ησλ παξαιείςεσλ ή εάλ δελ 

ππάξρεη ζπκκφξθσζε γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ αλσηέξσ ην αξγφηεξν εληφο ηνπ επνκέλνπ 

24ψξνπ, επηβάιιεηαη απφ ην λνζνθνκείν πξφζηηκν 150 €, αλαγξάθεηαη ζην πξσηφθνιιν ηνπ 

κήλα πνπ ηειεζηδίθεζε ε απφθαζε γηα πνηλή θαη παξαθξαηείηαη απφ ην κεληαίν ηίµεµα. Η 

απφθαζε επηβνιήο πξνζηίµνπ θνηλνπνηείηαη ζηνλ αλάδνρν πνπ δηθαηνχηαη λα δηαηππψζεη 

εγγξάθσο αληηξξήζεηο εληφο πέληε (5) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ πξνο απηφλ θνηλνπνίεζε ηνπ 

πξνζηίκνπ. Παξάβαζε ησλ ππνρξεψζεσλ απηψλ δίλεη ην δηθαίσκα ζην Ννζνθνκείν γηα 

κνλνκεξή θαηαγγειία ηεο ζπκβάζεσο θαη θήξπμε ηνπ αλαδφρνπ σο έθπησηνπ. 

5. Αμηνιφγεζε θαζαξηφηεηαο ζα δηελεξγείηαη θαη κέζσ εληχπσλ πνπ ζα ζπκπιεξψλνληαη ζε 

εβδνκαδηαία βάζε απφ ηνπο πξντζηάκελνπο ησλ ηκεκάησλ θαη ζα ζπιιέγνληαη απφ ηνλ 

Πξντζηάκελν ηνπ Γξαθείνπ Δπηζηαζίαο. Γείγκαηα έληππσλ εβδνκαδηαίαο αμηνιφγεζεο 

επηζπλάπηνληαη. 
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Άξζξν 6 

ΞΙΖΚΚΔΙΖΠ ΔΘΞΙΖΟΥΠΖ ΞΝΣΟΔΥΠΔΥΛ 

 

ε πεξίπησζε πιεκκεινχο παξνρήο ππεξεζηψλ θαζαξηζκνχ θαη απνιχκαλζεο ν αλάδνρνο 

ελεκεξψλεηαη άκεζα απφ ηνλ εξγνδφηε θαη είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθηειέζεη άκεζα  ηελ 

ππεξεζία, εθφζνλ απηφ επηηξέπεηαη απφ ηηο αλάγθεο ηνπ εξγνδφηε. ε πεξίπησζε πνπ ν 

αλάδνρνο δελ απνθαηαζηήζεη ηηο πιεκκειψο  εθηειεζζείζεο εξγαζίεο άκεζα, ηφηε δελ 

θαηαβάιιεηαη ακνηβή γηα απηέο. Πεξαηηέξσ  ν εξγνδφηεο έρεη ην δηθαίσκα λα αλαζέζεη ζε ηξίην 

θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ηηο απφ ηε ζχκβαζε πξνθαζνξηζκέλεο εξγαζίεο θαζαξηζκνχ θαη 

απνιχκαλζεο, ζε βάξνο ηνπ αλάδνρνπ, φηαλ απηφο - θαηφπηλ θαη γξαπηήο εηδνπνίεζεο - δελ 

εθπιεξψζεη άκεζα ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ. ε θάζε πεξίπησζε ν εξγνδφηεο δηαηεξεί ην δηθαίσκα 

λα ιχζεη κνλνκεξψο ηε ζχκβαζε, θεξχζζνληαο ησλ αλάδνρν έθπησην  θαη λα αμηψζεη 

απνδεκίσζε.  

 

 

Άξζξν 7. 

ΑΞΝΕΖΚΗΥΠΖ ΔΘ ΚΔΟΝΠ ΡΝ ΑΛΑΓΝΣΝ 

 

 

1. Ο αλάδνρνο επζχλεηαη ζε απνδεκίσζε έλαληη ηεο .Κ , γηα θάζε θζνξά θαη βιάβε πνπ ζα 

έρεη πξνθιεζεί ζην ρψξν θαη ζηα αληηθείκελα πνπ ρξεζηκνπνηεί  θαη θαζαξίδεη πέξα απφ ηε 

θαλνληθή θαη ζπλήζε ρξήζε. 

2. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα απνδεκηψλεη πιήξσο ην Ννζνθνκείν, ηνπο ππαιιήινπο ηνπ,  θαη 

θάζε ηξίην άηνκν γηα φια ηα έμνδα, απψιεηεο, δεκίεο θαη δαπάλεο.  Αθφκε, λα θαιχπηεη φιεο 

ηηο απαηηήζεηο, πνπ πεγάδνπλ απφ ή ζε ζρέζε κε νπνηαδήπνηε πξάμε ή παξάιεηςε ηνπ 

Αλαδφρνπ ζρεηηδφκελε κε ηε παξνχζα χκβαζε. Σν ίδην ηζρχεη γηα θάζε  παξάβαζε  πνπ 

πεγάδεη ή απνξξέεη απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ πνπ  ζπληειέζηεθαλ ή πξνθιήζεθαλ ζε 

ζρέζε κε : 

I. ζσκαηηθέο βιάβεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ βιαβψλ πνπ απέβεζαλ ζαλαηεθφξεο), 

θαη/ή 

II. νπνηαδήπνηε απψιεηα ή δεκία ηεο αθίλεηεο θαη θηλεηήο πεξηνπζίαο ηεο .Κ. 

3. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη είλαη απνθιεηζηηθφο θαη κφλνο ππεχζπλνο πνηληθά θαη αζηηθά γηα θάζε 

αηχρεκα ζην πξνζσπηθφ ηνπ. 
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Άξζξν 8. 

ΑΠΦΑΙΗΠΖ ΡΝ ΔΟΓΝ 

 

1. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπλάπηεη θαη λα δηαηεξεί, απνθιεηζηηθά κε δηθή ηνπ δαπάλε, 

αζθαιίζεηο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο παξνχζαο χκβαζεο ζχκθσλα κε ηε 

Διιεληθή λνκνζεζία θαη ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξνχζα χκβαζε, γηα νπνηεζδήπνηε 

δξαζηεξηφηεηεο πξνβιέπνληαη ή εκπίπηνπλ ζηελ παξνχζα χκβαζε, ηδίσο δε ηελ ζρεηηθά 

κε ηελ αζθάιηζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ θαη γηα αζηηθή επζχλε έλαληη ηξίησλ. 

2. Ο Αλάδνρνο ζα εμαζθαιίζεη, φηη ζα πθίζηαληαη ζε ηζρχ νη θάησζη αλαθεξφκελεο 

αζθαιηζηηθέο θαιχςεηο θαζ' φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ :  

i. Κάιπςε νπνηαζδήπνηε Αζηηθήο Δπζχλεο πξνο νπνηνλδήπνηε ηξίην, ε νπνία 

αλαθχπηεη απφ ή νθείιεηαη ζηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ, πεξηιακβαλνκέλσλ αιιά φρη 

κφλν, πεξηπηψζεσλ ζαλάηνπ, ζσκαηηθψλ βιαβψλ, απψιεηαο ή δεκίαο πεξηνπζίαο, 

αηπρεκαηηθήο ξχπαλζεο, ςπρηθήο νδχλεο θαη εζηθήο βιάβεο, κέρξη εθείλσλ ησλ 

νξίσλ επζχλεο ηα νπνία ζα δηαηεξνχζε ζε ηζρχ έλαο ζπλεηφο ιεηηνπξγφο έξγνπ 

παξφκνηαο θχζεο, κεγέζνπο θαη ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ Έξγνπ θαη ηα νπνία ζε θακία 

πεξίπησζε δελ ζα είλαη ρακειφηεξα ησλ Δπξψ 1.000.000,00 € αλά γεγνλφο θαη 

Δπξψ 2.000.000,00 € αζξνηζηηθά εηεζίσο. ηελ θάιπςε ζα πεξηιακβάλεηαη ξεηά 

θαη ε εθ ηνπ Άξζξνπ 922 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα απνξξένπζα επζχλε ηεο Τπεξεζίαο 

(επζχλε πξνζηήζαληνο).  

ii. Κε ην αζθαιηζηήξην, ζην νπνίν ην Λνζνθνκείν ζα αλαθέξεηαη σο 

«ζπλαζθαιηδόκελνο» ζα θαιύπηεηαη θαη ε εθ ηνπ Λόκνπ επζύλε ηνπ 

Αλαδόρνπ, ηελ νπνία έρεη κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ Δξγνδόηε θαη πεξηιακβάλεη 

ηελ, από ηα άξζξα 657, 658 θαη 932 ηνπ ηζρύνληνο Α.Θ., πξνβιεπόκελε 

ππνρξέσζε ηνπ Αζθαιηζκέλνπ έλαληη ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ πνπ είλαη 

αζθαιηζκέλν ζην ΗΘΑ θαη απαζρνιείηαη ζηηο πεξηγξαθόκελεο ζηελ 

παξνύζα ζύκβαζε εξγαζίεο, ζε πεξίπησζε ζσκαηηθώλ βιαβώλ πνπ ζα 

πξνθιεζνύλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο. Ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα 

εμαζθαιίζεη όηη ηα αλσηέξσ ηεξνύληαη θαη από ηνπο πάζεο θύζεσο 

ζπκβνύινπο, ζπλεξγάηεο θαη ππεξγνιάβνπο απηνύ. 

3. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίζεη ην πξνζσπηθφ ηνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

Διιεληθήο Δξγαηηθήο Ννκνζεζίαο φπσο απηέο ηζρχνπλ αλά πάζα ρξνληθή ζηηγκή. ε 

πεξίπησζε πνπ πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ δελ ππάγεηαη ζε δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο 

Ννκνζεζίαο, απηφο ππνρξενχηαη λα ην αζθαιίζεη έλαληη αηπρεκάησλ ζε αζθαιηζηηθέο 

εηαηξείεο. Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίζεη φηη ηα αλσηέξσ ηεξνχληαη θαη απφ ηνπο 

πάζεο θχζεσο ζπκβνχινπο, ζπλεξγάηεο θαη ππεξγνιάβνπο απηνχ. 

4. Όιεο νη αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο ζα θαηαξηίδνληαη εγγξάθσο θαη ζα ηπγράλνπλ ηεο 

εγθξίζεσο ηεο Τπεξεζίαο, ε νπνία ζα έρεη ηελ έλλνηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο εθ κέξνπο ηεο 

απνδνρήο φηη ζπκκνξθψλνληαη επαξθψο κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο Άξζξνπ, ηνπ 

Πξνζαξηήκαηνο πεξί ειάρηζησλ αζθαιηζηηθψλ απαηηήζεσλ θαη ησλ ινηπψλ φξσλ ηεο 
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παξνχζαο χκβαζεο . 

5. Οη αζθαιίζεηο δελ απαιιάζζνπλ νχηε πεξηνξίδνπλ θαζ‟ νηνλδήπνηε ηξφπν ηηο 

ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο ηνπ αλαδφρνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ παξνχζα χκβαζε. ε 

θάζε πεξίπησζε, ν Αλάδνρνο επζχλεηαη πιήξσο γηα φινπο ηνπο θηλδχλνπο πνπ 

απνξξένπλ ή ζρεηίδνληαη κε ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ θαη παξακέλεη απνθιεηζηηθά 

θαη εμ νινθιήξνπ ππεχζπλνο γηα ηελ πιήξε θαη έγθαηξε απνθαηάζηαζε δεκηψλ ζε 

πξφζσπα ή / θαη πξάγκαηα, αλεμάξηεηα εάλ θαη ζε πνην βαζκφ θαιχπηνληαη απφ 

αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο ή απνδεκηψλνληαη απφ ηνπο αζθαιηζηέο, αθφκε θαη πέξαλ ησλ 

πνζψλ θάιπςεο ησλ ελ ιφγσ ζπκβάζεσλ. 

 

Άξζξν 9 

ΞΝΗΛΗΘΔΠ ΟΖΡΟΔΠ 

 

Σν Ννζνθνκείν έρεη δηθαίσκα λα επηβάιιεη ηηο πνηληθέο ξήηξεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνπο 

λφκνπο πνπ δηέπνπλ ηελ παξνχζα θαζψο θαη απφ ηελ ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθζεί κε ηνλ 

αλάδνρν. 

Άξζξν 10. 

ΆΙΙΝΗ ΌΟΝΗ 

 

1. Η Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ηνπ ελ ιφγσ δηαγσληζκνχ κπνξεί λα επηζθεθηεί ρψξνπο φπνπ ν 

αλάδνρνο παξέρεη ππεξεζίεο ζην αληηθείκελν θαζαξηφηεηαο Ννζνθνκείσλ, γηα λα έρεη ζαθή 

εηθφλα ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπ. Η Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ζα ζπλνδεχεηαη απφ κέιε ηεο 

Δ.Ν.Λ. θαη  δηθαηνχηαη λα πάξεη πιεξνθνξίεο απφ ηνπο απνδέθηεο ησλ ππεξεζηψλ γηα ην πνηνηηθφ 

επίπεδν παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπ αλαδφρνπ, φπσο επίζεο λα δεηήζεη απφ ηνλ αλάδνρν δείγκαηα 

ησλ πιηθψλ θαη εηδψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη. 

2. Απαγνξεχεηαη ζηνλ αλάδνρν ε κε νπνηαλδήπνηε ηξφπν εθρψξεζε ή κεηαβίβαζε πξνο ηξίηνπο 

ησλ δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηε παξνχζα ζχκβαζε 

3. Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο ππνδείμεηο πνπ πξνθχπηνπλ έπεηηα απφ 

ειέγρνπο είηε ηεο .Κ  είηε απφ άιινπο θξαηηθνχο θνξείο (π.ρ. ψκα Δπηζεσξεηψλ Τπεξεζηψλ 

Τγείαο θαη Πξφλνηαο, Γ/λζε Τγηεηλήο Ννκαξρίαο θ.η.ι.) 

 

ΑΟΘΟΝ 14Ν  

ΑΛΔΘΣΥΟΖΡΝ  ΠΚΒΑΠΖΠ-ΡΔΙΗΘΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ 

1. Η ζχκβαζε απηή ζα εθηειεζζεί απνθιεηζηηθά απφ ηνλ αλάδνρν, απαγνξεπκέλεο ηεο 

εθρσξήζεψο ηεο, ζε νπνηνδήπνηε άιιν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν.  

2. Σν θείκελν ηεο ζχκβαζεο ππεξηζρχεη απφ θάζε άιιν ζρεηηθφ θείκελν (Γηαθήξπμε, 

πξνζθνξά θ.ι.π.) πιελ πξνθαλψλ ζθαικάησλ, ή παξαδξνκψλ ελ γέλεη απηνχ. 

3. Γηα θάζε άιιν ζέκα πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη δελ ξπζκίδεηαη 

απφ απηήλ ηζρχνπλ νη φξνη ηεο δηαθήξπμεο θαη νη δηαηάμεηο πεξί Πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ. 

4. Η ελ ιφγσ ζχκβαζε δηέπεηαη απφ ην Διιεληθφ Γίθαην. ε πεξίπησζε δηαθνξψλ, πνπ 

ελδερνκέλσο πξνθχςνπλ ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία ή ηελ εθηέιεζε ή ηελ εθαξκνγή ηεο 

χκβαζεο ή εμ‟ αθνξκήο ηεο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ν Αλάδνρνο θαηαβάιινπλ θάζε 

πξνζπάζεηα γηα ηε θηιηθή επίιπζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ 

ρξεζηψλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ πάληα ππφ ην πξίζκα ηεο πξνζηαζίαο ηνπ Γεκνζίνπ 

ζπκθέξνληνο. 
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5. ε πεξίπησζε αδπλακίαο εμεχξεζεο θνηλά απνδεθηήο ιχζεο απνθιεηζηηθά αξκφδηα 

είλαη ηα Διιεληθά Γηθαζηήξηα θαη δε απηά ησλ Αζελψλ. 

 

 

 

 

 

 

Η χκβαζε απηή ζπληάρζεθε ζε ηξία ίδηα πξσηφηππα, αθνχ δε δηαβάζζεθε, βεβαηψζεθε 

λφκηκα, ππνγξάθεθε απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο θαη ηα  κελ δχν αληίηππα παξακέλνπλ  ζην 

αξκφδην Γξαθείν ηνπ Ννζνθνκείνπ, γηα ινγαξηαζκφ ηνπ πξψηνπ ησλ ζπκβαιινκέλσλ, ην δε 

άιιν παξέιαβε ν αλάδνρνο. 

 

 ΝΗ ΠΚΒΑΙΙΝΚΔΛΝΗ 

 

Σσνημμένα: 

Όλα ηα νομιμοποιηηικά έγγραθα κάθε σπουήθιοσ νομικού προζώποσ, όπφς ηο Φ.Ε.Κ ίδρσζης 

και ηις ηροποποιήζεις ηοσ, επικσρφμένο ανηίγραθο ή απόζπαζμα ηοσ καηαζηαηικού ηοσ 

διαγφνιζόμενοσ και ηφν εγγράθφν ηροποποιήζεφν ηοσ (για Ο.Ε. και Ε.Ε.). Σηοιτεία και 

έγγραθα από ηα οποία πρέπει να προκύπηοσν ηα μέλη ηοσ Δ.Σ. ηα σπόλοιπα πρόζφπα ποσ 

έτοσν δικαίφμα να δεζμεύοσν με ηην σπογραθή ηοσς ηην Ε.Ε. και ηα έγγραθα ηης 

νομιμοποίηζης ασηών αν ασηό δεν προκύπηει εσθέφς από ηο καηαζηαηικό αναλόγφς με ηη 

νομική μορθή ηφν εηαιρειών ή κάθε άλλοσ νομικού προζώποσ. 
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