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ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
  

 
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ                                                                              
ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                                 
4θ ΥΡΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΑΚΘΣ   
ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ  
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΘΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΘΣ ΥΡΘΕΣΙΑΣ 
ΥΡΟΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΘΜΑ: ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ 
Ταχ. ∆/νςθ: ΔΑΓΑΝΑ 
Ταχ. Κϊδικασ: 68100, ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΘ 
Τθλ.: 2551353422, Fax  : 2551353409 
Εmail: prosfores@pgna.gr 
 
 

 

ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΥΡ' Α. 14/2020 
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΘΝ 

ΑΝΟΙΚΤΘ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ 
ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΙΟΥ ΕΦΑΜΟΓΘΣ ΤΘΣ 

ΕΝΩΣΙΑΚΘΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 
 
 

για τθν 

Επιλογι Αναδόχου Ραροχισ Υπθρεςιϊν Κακαριότθτασ, Απολφμανςθσ και 
Απεντόμωςθσ/Μυοκτονίασ  ςτουσ χϊρουσ του Ρ.Γ.Ν. Αλεξανδροφπολθσ,  ςτον Ξενϊνα 
¨Σταφροσ Νιάρχοσ¨ και ςτισ Δομζσ Ψυχικισ Υγείασ ευκφνθσ Ρ.Γ.Ν. Αλεξανδροφπολθσ για 
χρονικό διάςτθμα ενόσ ζτουσ με δυνατότθτα παράταςθσ ενόσ ακόμα ζτουσ. 

 
Κωδικόσ CPV: 90911200-8 

 
Κριτιριο κατακφρωςθσ θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά αποκλειςτικά 

βάςει τιμισ 
 

Ρροχπολογιςκείςα Δαπάνθ: 3.479.900,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ (1.739.950,00€ ανά 
ζτοσ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ) 
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1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

 

Επωνυμία Ρανεπιςτθμιακό Γενικό Νοςοκομείο 
Αλεξανδροφπολθσ - Φορζασ Ρ.Γ.Ν. 
Αλεξανδροφπολθσ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ ΔΑΓΑΝΑ 

Ρόλθ ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΘ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 68100 

Χϊρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικόσ ΝUTS EL 511 

Τθλζφωνο 2551353422 

Φαξ 2551353409 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο  prosfores@pgna.gr 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) http://pgna.gr/ 

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι Νοςοκομείο και ανικει ςτθν 4θ Υγειονομικι Ρεριφζρεια Μακεδονίασ - Θράκθσ.   

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ παροχι υπθρεςιϊν υγείασ. (πρωτοβάκμιασ και 
δευτεροβάκμιασ) 

Εφαρμοςτζο εκνικό δίκαιο είναι το ελλθνικό δίκαιο όπωσ αυτό ιςχφει κατά τθν θμερομθνία διακιρυξθσ 
του διαγωνιςμοφ.  

 

Στοιχεία Επικοινωνίασ  

α) Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 
πρόςβαςθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 

β) Κάκε είδουσ επικοινωνία και ανταλλαγι πλθροφοριϊν πραγματοποιείται μζςω τθσ διαδικτυακισ 
πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 

γ)        Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από τθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ: http://pgna.gr/  

δ) H θλεκτρονικι επικοινωνία απαιτεί τθν χριςθ εργαλείων και ςυςκευϊν που δεν είναι γενικϊσ 
διακζςιμα. Θ απεριόριςτθ, πλιρθσ, άμεςθ και δωρεάν πρόςβαςθ ςτα εν λόγω εργαλεία και 
ςυςκευζσ είναι δυνατι ςτθν διεφκυνςθ (URL): www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 

 

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16.  

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι ο τακτικόσ προχπολογιςμόσ του Ρ.Γ.Ν. 
Αλεξανδροφπολθσ και ειδικότερα θ με Κ.Α 0845 ςχετικι πίςτωςθ του προχπολογιςμοφ του Γενικοφ 
Νοςοκομείου Αλεξανδροφπολθσ ετϊν 2020-2021-2022.  
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1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο  

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ Ραροχι Υπθρεςιϊν Κακαριότθτασ, Απολφμανςθσ και 
Απεντόμωςθσ/Μυοκτονίασ  ςτουσ χϊρουσ του Ρ.Γ.Ν. Αλεξανδροφπολθσ,  ςτον Ξενϊνα ¨Σταφροσ 
Νιάρχοσ¨ και ςτισ Δομζσ Ψυχικισ Υγείασ ευκφνθσ Ρ.Γ.Ν. Αλεξανδροφπολθσ για χρονικό διάςτθμα ενόσ 
ζτουσ με δυνατότθτα παράταςθσ ενόσ ακόμα ζτουσ. Κωδικόσ CPV: 90911200-8 

 

Ρροςφορζσ γίνονται αποδεκτζσ για το ςφνολο των ηθτοφμενων υπθρεςιϊν. 

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 3.479.900,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24 
% (1.739.950,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ ανά ζτοσ). 

 

Θ διάρκεια τθσ αντίςτοιχθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε ζνα ζτοσ με δυνατότθτα παράταςθσ για ζνα ακόμα ζτοσ 
με μονομερι απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Ρ.Γ.Ν. Αλεξανδροφπολθσ.  

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ (τεχνικζσ προδιαγραφζσ) 
δίδεται ςτο ΡΑΑΤΘΜA I τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ 
αποκλειςτικά βάςει τιμισ. 

1.4 Θεζκηθό πιαίζην  

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπονται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ 
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ: 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 
Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 
2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν Προςϊπων 
και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ 
ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,   

 τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 
16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,  

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο» 

 του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «υγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και οριςμόσ 
των μελϊν τουσ με κλιρωςθ», 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ 
Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…»,  

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων 
των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και 
άλλεσ διατάξεισ”, 

 του άρκρου 4 του π.δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/10-7-2007) «Κανόνεσ δθμοςιότθτασ», 

 του άρκρου 5 τθσ απόφαςθσ με αρικμ. 11389/1993 (Βϋ 185) του Υπουργοφ Εςωτερικϊν 

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και 
τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ»,   

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ»,  

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ”  και ιδίωσ 
των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 
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 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα”,  

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και 
ςτοιχεία”,  

 του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ” 

 του π.δ. 39/2017 (Αϋ64) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ προδικαςτικϊν προςφυγϊν ενϊπιων τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ. τθσ με 
αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Ρφκμιςθ 
ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων 
υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ» 

 τθσ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Σεχνικζσ 
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)»,  

 του Ν. 3580/2007 «Ρρομικειεσ Φορζων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείασ και Κοινωνικισ 
Αλλθλεγγφθσ και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Α’ 134 /18-6-2007), 

 του Ν. 3868/2010 «Αναβάκμιςθ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Υγείασ και λοιπζσ διατάξεισ αρμοδιότθτασ του 
Υπουργείου Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ» (Φ.Ε.Κ.129/Α/03 082010), 

 του Ν. 4172/2013 «Φορολογία ειςοδιματοσ», άρκρο 64 παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ  

 του Ρ.∆. 28/2015 (ΦΕΚ 34/Α/21-3-2015) «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια 
ζγγραφα και ςτοιχεία», 

 των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που 
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  κακϊσ και του 
ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ 
δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται 
ρθτά παραπάνω. 

 

Τισ κάτωκι αποφάςεισ & ζγγραφα:  

 το υπ. Αρικμ. πρωτ. 20168/20-10-2015 απόςπαςμα πίνακα τθσ ΕΡΥ «Ενιαίοι Διαγωνιςμοί 4ΥΡΕ» με τθν 
65θ απόφαςθ τθσ Ολομζλειασ τθσ ΕΡΥ Αποφάςεισ Δ.Σ 

 τισ υπ. Αρικμ. Θ1/ΔΣ9/20-07-2020, Θ1/ΔΣ10/27-07-2020, Θ1/ΔΣ11/29-07-2020 και ΕΘΔ44/ΔΣ12/30-07-
2020 Αποφάςεισ του Δ.Σ του Ρ.Γ.Ν. Αλεξανδροφπολθσ.  

 Τθν με αρ. πρωτ. 1080/0 Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ (Α∆Α: 6ΞΟΣ4690Ω3-ΑΥ1) 

 

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ  

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ Ρζμπτθ 03/09/2020 και ϊρα 18:00 

Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.), θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr. 

 Θμερομθνία ανάρτθςθσ τθσ Διακιρυξθσ ςτθ διαδικτυακι πφλθ του ΕΣΘΔΘΣ: 48 ϊρεσ από τθν θμερομθνία 
αποςτολισ ςτθν Υπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ κατά τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 66 του Ν. 
4412/16. 

Θμερομθνία ζναρξθσ υποβολισ προςφορϊν: 06/08/2020 και ϊρα: 15:00 

 

1.6 Γεκνζηόηεηα 

Α. Δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 
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Ρροκιρυξθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απεςτάλθ με θλεκτρονικά μζςα για δθμοςίευςθ ςτισ 04/08/2020 
ςτθν Υπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ µε αρικ. 2020-102702 

Β. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο  

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο 
Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ). 

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του 
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου θ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
ςτθν πλατφόρμα ΕΣΘΔΘΣ ζλαβε Συςτθμικό Αφξοντα Αρικμό : 95846 

Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Τφπο ςφμφωνα με το 
άρκρο 66 του Ν. 4412/2016 :  

1. Εφθμερίδα «Μεκόριοσ» µε θμερομθνία αποςτολισ 04/08/2020  

2. Εφθμερίδα «Ρρωινι» µε θμερομθνία αποςτολισ 04/08/2020  

3. Εφθμερίδα «Καβάλα» µε θμερομθνία αποςτολισ 04/08/2020 

Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ 
παραγράφου 4 του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) 

Θ Διακιρυξθ καταχωρικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ 
(URL): http://pgna.gr/  

 

Γ. Ζξοδα δθμοςιεφςεων 

Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο βαρφνει τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο  

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν,  τισ 
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και 
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ 
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ 
απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω 
υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων 
ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ 
και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που 
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ, είναι τα ακόλουκα: 

1. θ με αρ. 14/20 Ρροκιρυξθ τθσ Σφμβαςθσ όπωσ αυτι ζχει δθμοςιευτεί ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ  

2. το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ *ΕΕΕΣ+ 

3. Θ παροφςα διακιρυξθ και τα παραρτιματά τθσ που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ 

4. οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ 
ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά 

5. το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ με τα Ραραρτιματά τθσ 

 

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο 

Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και 
όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ 
πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), θ οποία είναι 
προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr 

 

2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά,  το αργότερο 10 θμερολογιακζσ 
θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα, ςτο πλαίςιο 
τθσ παροφςασ, ςτθ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτθν πλατφόρμα του 
ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr. Αιτιματα 
παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ  ςτο 
ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ 
ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το 
κείμενο των ερωτθμάτων είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που 
υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι θλεκτρονικά 
υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται.  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι 
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν 
για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα 
ζγκαιρα, δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν 
παραλαβι των προςφορϊν,  

β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν ι των αλλαγϊν. 

Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία 
κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν. 
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2.1.4 Γιώζζα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Σε περίπτωςθ αςυμφωνίασ μεταξφ 
των τμθμάτων των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ που ζχουν ςυνταχκεί ςε περιςςότερεσ γλϊςςεσ, επικρατεί θ 
ελλθνικι ζκδοςθ. 

Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι 
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και 
δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 
(Αϋ188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι 
γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από 
πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο.  

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι 
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ 
τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά 
ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο 
αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν 
οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο. (Ρρβλ. άρκρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το 
άρκρο 107 περ. 14 του ν. 4497/2017 (Α 171). 

Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μποροφν να υποβάλλονται ςε άλλθ γλϊςςα αγγλικι, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν 
ελλθνικι. 

Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα 
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

2.1.5 Δγγπήζεηο 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα ι 
χρθματοδοτικά ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ 
παρ. 1 του άρκρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Αϋ13), που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι 
του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ 
διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να 
παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του 
αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων 
ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ 
εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ 
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) 
τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το 
ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ 
φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω 
για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ),  η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο 
δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ 
κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα 
ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία  υποβολισ προςφορϊν κ) τθν 
θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ 
εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι 
ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ 
εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ (παρ 4, άρκρο 72 
Ν.4412/2016).  

Υποδείγματα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν περιλαμβάνονται ςτο Ραράρτθμα V τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 
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Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει 
τθν εγκυρότθτά τουσ. 

 

2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο 

2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο  

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά 
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν 
Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ.  

 3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται 
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον. 

 

2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο 

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από 
τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ),  εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ φψουσ 2% επί 
τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ μθ ςυνυπολογιηόμενων των δικαιωμάτων προαίρεςθσ και 
παράταςθσ τθσ ςφμβαςθσ εκτόσ ΦΡΑ. Το ποςό τθσ εγγυθτικισ ςυμμετοχισ προςδιορίηεται ςτο φψοσ των 
28.065,00€ 
 

Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ 
εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου 
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα 
αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να παρατείνει, πριν τθ λιξθ 
τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 

2.2.2.2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ 
εκτζλεςθσ.  

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα 
ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ 
διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 
2.2.8, δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει 
εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

 

2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ 
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Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) οικονομικόσ 
φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο) 
ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ 
ακόλουκουσ λόγουσ: 

2.2.3.1.  Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ 
λόγουσ:  

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),  

β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν 
οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 
25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 
τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του 
οικονομικοφ φορζα,  

γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν 
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 
2803/2000 (Αϋ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, 
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 
2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι 
ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,  

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ 
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ 
ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ 
τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 
3691/2008 (Αϋ 166), 

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ 
και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για 
τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ 
οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215). 

Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε αμετάκλθτθ 
καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει 
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.  

Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 
ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (IKE), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά  ςτουσ 
διαχειριςτζσ. 

Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’ 

ελάχιςτον ςτον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και ςε όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

Στισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτα μζλθ του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων αφορά 

ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 
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Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτώςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ κατά τα ανωτζρω, περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει 

κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ 

καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ.  

 

2.2.3.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) όταν ο  οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με 
τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν 
εκνικι νομοκεςία ι/και   

β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο  οικονομικόσ φορζασ ζχει 
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Αν ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ 
του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι 
αςφάλιςθ. 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ 
τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, 
των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν 
καταβολι τουσ. 

ι/και 

γ) θ Ανακζτουςα Αρχι  γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε 
βάροσ του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ 
τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια 
ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που 
χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, 
ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) 
διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 
του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν 
αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ και 
ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ.  

 

2.2.3.3. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ οικονομικόσ 
φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  

(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε 
ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. 
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των 
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω 
φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα 
για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ, 

(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε 
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,  

δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  
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(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ 
φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του 
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ 
απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,  

(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που 
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων 
επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά 
που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ,  

(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα 
ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν 
ανάκεςθ,  

(κ) θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει, με κατάλλθλα μζςα ότι ζχει διαπράξει ςοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του.  

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτώςεισ (α) ζωσ (κ)  θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ 
απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ. 

Θ ανακζτουςα αρχι, αμζςωσ μετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των προςφορϊν, υποβάλλει 
γραπτό αίτθμα προσ τθ Διεφκυνςθ Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ 
Εργαςίασ για τθ χοριγθςθ πιςτοποιθτικοφ, από το οποίο να προκφπτουν όλεσ οι πράξεισ επιβολισ 
προςτίμου που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ εκάςτου των υποψιφιων εργολάβων. Το πιςτοποιθτικό 
αποςτζλλεται ςτθν ανακζτουςα αρχι μζςα ςε δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν υποβολι του αιτιματοσ. Σε 
περίπτωςθ άπρακτθσ παρζλευςθσ τθσ προκεςμίασ, θ ανακζτουςα αρχι δικαιοφται να προχωριςει ςτθ 
ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Για το χρονικό διάςτθμα που δεν καλφπτεται από το «Μθτρϊο Ραραβατϊν Εταιρειϊν Ραροχισ 
Υπθρεςιϊν Κακαριςμοφ ι/και Φφλαξθσ» ι εφόςον δεν είναι δυνατι θ ζκδοςθ του ανωτζρω 
πιςτοποιθτικοφ τθσ περίπτωςθσ α), οι εταιρείεσ παροχισ υπθρεςιϊν κακαριςμοφ ι/και φφλαξθσ 
προςκομίηουν υποχρεωτικά ζνορκθ βεβαίωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου αυτϊν ενϊπιον 
ςυμβολαιογράφου, περί μθ επιβολισ ςε βάροσ τουσ πράξθσ επιβολισ προςτίμου για παραβιάςεισ τθσ 
εργατικισ νομοκεςίασ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα, ο οποίοσ βρίςκεται ςε μια εκ των 
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παροφςασ παραγράφου, υπό τθν προχπόκεςθ ότι 
αποδεδειγμζνα ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ 
ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ  

2.2.3.4. Αποκλείεται, επίςθσ, οικονομικόσ φορζασ από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ 

παροφςασ  ςφμβαςθσ εάν ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 

3310/2005, όπωσ ιςχφει (αμιγϊσ εκνικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ). 

2.2.3.5. Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ 
διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι 
παραλείψεϊν του, είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ  

2.2.3.6. Οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι 
τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ 
αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν 
αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ 
φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ 
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αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα 
το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ 
διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν 
περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ. 

2.2.3.7. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν 
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν. 
4412/2016. 

2.2.3.8. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74 
του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία 
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 
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Κριτιρια Επιλογισ 

2.2.4 Καηαιιειόηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο 

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να 
αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ προμικειασ.  

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ 
εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016.  

Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ 
Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν 
προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα 
διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα 
επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα.  

Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι 
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο. 

2.2.5 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα 

Πςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ υποχρεοφνται επί ποινι απόρριψισ να  διακζτουν/ παρζχουν: 

α) τα πζντε (5) τελευταία ζτθ, ιτοι τα ζτθ 2015, 2016, 2017, 2018 και 2019 μζςο γενικό ετιςιο κφκλο 
εργαςιϊν ο οποίο ανζρχεται ςτο φψοσ των 700.000,00€ και  

β) αςφαλιςτικι κάλυψθ ζναντι επαγγελματικϊν κινδφνων 

ποςό (1.000.000,00€) νόμιςμα (ευρϊ) 

2.2.6 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα 

Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 
οι οικονομικοί φορείσ  απαιτείται επί ποινι αποκλειςμοφ κατά τθ διάρκεια των τελευταίων πζντε (5) ετϊν, 
ιτοι 2015,2016, 2017, 2018 και 2019 να ζχουν εκτελζςει τουλάχιςτον μία (1) ετιςια ςφμβαςθ παροχισ 
υπθρεςιϊν κακαριότθτασ ςε δθμόςιο Νοςοκομείο τουλάχιςτον 350 κλινϊν.  

2.2.7 Πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο  

Οι οικονομικοί φορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οφείλουν επί ποινι απόρριψθσ να 
ςυμμορφϊνονται με: 

α) Σφςτθμα Διαχείριςθσ Ροιότθτασ ΕΝ ISO 9001 

β) Σφςτθμα Διαχείριςθσ Υγιεινισ και Αςφάλειασ 18001  

γ) Σφςτθμα Ρεριβαλλοντικισ Διαχείριςθσ EN ISO 14001 

ι αντίςτοιχα.  

2.2.8 ηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ  

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ 
επάρκειασ (τθσ παραγράφου 2.2.5) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ 
παραγράφου 2.2.6), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των 
δεςμϊν τουσ με αυτοφσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ τουσ 
αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων 
ςτθρίηονται.  

Πταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα κριτιρια που 
ςχετίηονται με τθν απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι  εν λόγω 
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οικονομικοί φορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ. 

Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των 
ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων. 

2.2.9 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 

2.2.9.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ  

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ 
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ 
δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Ραράρτθμα ΙΙ, το οποίο 
αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίηεται βάςει 
του τυποποιθμζνου εντφπου  του Ραραρτιματοσ 2 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 και ςυμπλθρϊνεται από 
τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ  του Ραραρτιματοσ 1. 

Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται ζωσ δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των 
προςφορϊν. 

Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), το οποίο 
είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα ωσ  
προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 2.2.3.1 τθσ παροφςασ για το ςφνολο των 
φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν 
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν.  

Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το 
ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το 
αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ 
ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. 

2.2.9.2 Απνδεηθηηθά κέζα (Γηθαηνινγεηηθά Καηαθύξσζεο Πξνζσξηλνύ Αλαδόρνπ) 

Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, 
όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ παραγράφου και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ 
περιπτϊςεισ του άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, 
ςφμφωνα με τθν παράγραφό 2.2.8. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηεται 
υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι 
αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ κατά 
περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2. 4 και 2.2.8 ). 

Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται, 
εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι 
αποκλειςμοφ των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν 
και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ 
πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ 
Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, 
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θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε 
εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ)  

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που 
ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν. 

Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ: 

 οι ζνορκεσ βεβαιώςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί 
ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,  

 οι υπεφκυνεσ δθλώςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικών. Σθμειώνεται ότι δεν απαιτείται κεώρθςθ του γνθςίου τθσ 
υπογραφισ τουσ. 

Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι οικονομικοί 
φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά. 

α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει 
αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ 
ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο 
προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν 
υποβολι του. 

Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω 
παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια 
αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, άλλωσ, 
ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν 
από τθν υποβολι του. Ειδικά για τισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.2 α., πζραν του ωσ άνω 
πιςτοποιθτικοφ, υποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ ότι δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι 
διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των υποχρεϊςεϊν του όςον 
αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Ειδικότερα για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι δεν 
τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε 
διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα. Το 
πιςτοποιθτικό ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται 
από το οικείο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό 
εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Θ., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ 
κάκε φορά ιςχφουν. Τα φυςικά πρόςωπα (ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί 
μθ κζςεωσ ςε εκκακάριςθ.  

Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ 
ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ 
Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων. 

γ) Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.3.2γ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ 
Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ 
(3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που 
ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν 
θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.  Μζχρι να καταςτεί εφικτι θ ζκδοςθ του 
ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ, αυτό αντικακίςταται από υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα, χωρίσ να 

απαιτείται επίςθμθ διλωςθ του ΣΕΡΕ ςχετικά με τθν ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ. 

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά ι όπου το 
ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ 
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παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, τα 
ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά μπορεί να αντικακίςτανται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ 
χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον 
αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ 
οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο 
οικονομικόσ φορζασ. 

Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν 
καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, 
κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του 
επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis) του άρκρου 81 του ν. 4412/2016. 

δ) Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ 
φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ. 

ε) για τθν παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογθτικά ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν, εφόςον ο προςωρινόσ 
ανάδοχοσ είναι ανϊνυμθ εταιρία. *Εξαιροφνται τθσ υποχρζωςθσ αυτισ οι εταιρείεσ που είναι ειςθγμζνεσ 
ςτο Χρθματιςτιριο τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ και υποβάλλουν περί τοφτου υπεφκυνθ διλωςθ του 
νόμιμου εκπροςϊπου τουσ+: 

Ειδικότερα ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλλει πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από 
το οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ  είναι ονομαςτικζσ, το οποίο να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) 
εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του, κακϊσ και αναλυτικι κατάςταςθ με τα ςτοιχεία των 
μετόχων τθσ εταιρείασ και τον αρικμό των μετοχϊν κάκε μετόχου (μετοχολόγιο), όπωσ τα ςτοιχεία αυτά 
είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ, το πολφ τριάντα εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν 
θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ. 

Εάν ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είναι αλλοδαπι ανϊνυμθ εταιρία, και εφόςον ζχει, κατά το δίκαιο τθσ ζδρασ 
τθσ, ονομαςτικζσ μετοχζσ προςκομίηει πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από το 
οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ είναι ονομαςτικζσ, αναλυτικι κατάςταςθ μετόχων, με αρικμό των 
μετοχϊν του κάκε μετόχου, όπωσ τα ςτοιχεία αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ 
με θμερομθνία το πολφ 30 εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ προςφοράσ ι κάκε άλλο ςτοιχείο από 
το οποίο να προκφπτει θ ονομαςτικοποίθςθ μζχρι φυςικοφ προςϊπου των μετοχϊν, που ζχει ςυντελεςτεί 
τισ τελευταίεσ 30 (τριάντα) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ προςφοράσ. 

Σε διαφορετικι περίπτωςθ, δθλαδι εφόςον κατά το δίκαιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει τθν ζδρα τθσ  δεν 
ζχει ονομαςτικζσ μετοχζσ, υποβάλλει βεβαίωςθ περί μθ υποχρζωςθσ ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν 
από αρμόδια αρχι, εφόςον υπάρχει ςχετικι πρόβλεψθ, διαφορετικά προςκομίηει υπεφκυνθ διλωςθ του 
διαγωνιηόμενου, ζγκυρθ και ενθμερωμζνθ κατάςταςθ μετόχων που κατζχουν τουλάχιςτον 1% των 
μετοχϊν και αν δεν τθρείται τζτοια κατάςταςθ, ςχετικι κατάςταςθ μετόχων (με 1%), ςφμφωνα με τθν 
τελευταία Γενικι Συνζλευςθ, αν οι μζτοχοι αυτοί είναι γνωςτοί ςτθν εταιρεία. Αν δεν προςκομιςκεί 
κατάςταςθ κατά τα ανωτζρω, θ εταιρεία αιτιολογεί τουσ λόγουσ που οι μζτοχοι αυτοί δεν τθσ είναι 
γνωςτοί. 

Θ ανακζτουςα αρχι δεν υπειςζρχεται ςτθν κρίςθ τθσ ωσ άνω αιτιολογίασ. Δφναται, ωςτόςο, να  αποδείξει 
τθ δυνατότθτα υποβολισ τθσ κατάςταςθσ μετόχων, και μόνο ςτθν περίπτωςθ αυτι θ εταιρεία αποκλείεται 
από τθν παροφςα διαδικαςία. 

Ρεραιτζρω, πριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ υποβάλλεται θ υπεφκυνθ διλωςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ 
των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των 
μθτρϊων του ν. 3310/2005 όπωσ τροποποιικθκε με το ν. 3414/2005» και 

ςτ) για τθν παράγραφο 2.2.3.9. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ζχει 
εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016. 

B. 2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ 
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε 
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κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου 
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με 
το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν 
περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται 
από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από 
υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ 
χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ 
δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ. 

Οι  εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι 
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο. 

Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4 
(απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) γίνονται αποδεκτά, 
εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, εκτόσ αν, 
ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ διατάξεισ αυτών, φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 

Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αποςπάςματα οικονομικϊν καταςτάςεων. Εάν ο οικονομικόσ φορζασ, 
για βάςιμο λόγο, δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα ανωτζρω δικαιολογθτικά, μπορεί να αποδεικνφει 
τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι του επάρκεια με οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο ζγγραφο. 

Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν 
κατάλογο των αντίςτοιχων ςυμβάςεων υπθρεςιϊν κακαριότθτασ που εκτελζςτθκαν κατά τθν τελευταία 
πενταετία, με αναφορά του αντίςτοιχου ποςοφ, τθσ θμερομθνίασ, του δθμόςιου παραλιπτθ, κακϊσ και 
πιςτοποιθτικά ορκισ εκτζλεςθσ κάκε ςφμβαςθσ.  

Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα εν ιςχφ 
ηθτοφμενα πιςτοποιθτικά. Αναγνωρίηονται ιςοδφναμα πιςτοποιθτικά από οργανιςμοφσ εδρεφοντεσ ςε 
άλλα κράτθ - μζλθ. Επίςθσ, γίνονται δεκτά άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία για ιςοδφναμα μζτρα διαςφάλιςθσ 
ποιότθτασ, εφόςον ο ενδιαφερόμενοσ οικονομικόσ φορζασ δεν είχε τθ δυνατότθτα να αποκτιςει τα εν 
λόγω πιςτοποιθτικά εντόσ των ςχετικϊν προκεςμιϊν για λόγουσ για τουσ οποίουσ δεν ευκφνεται ο ίδιοσ, 
υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ αποδεικνφει ότι τα προτεινόμενα μζτρα διαςφάλιςθσ 
ποιότθτασ πλθροφν τα απαιτοφμενα πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ. Τα πιςτοποιθτικά που ηθτοφνται 
πρζπει να ζχουν εκδοκεί από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ και να βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ. 
  
Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι 
νομικό πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ 
μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΘ), προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, 
το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του.  Στισ 
λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ 
(όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ 
Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ 
του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. Από τα ανωτζρω 
ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςι του, όλεσ οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των 
καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ 
του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει 
χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ 
νόμιμου εκπροςϊπου. 

Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου, εφόςον αυτι 
προκφπτει από πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ (πχ γενικό πιςτοποιθτικό του ΓΕΜΘ), αρκεί θ υποβολι 
αυτοφ, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα 
κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα νόμιμθσ ςφςταςθσ και μεταβολϊν (όπωσ καταςτατικά, 
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πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), 
ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν 
υποβολι τουσ. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ 
εγκατάςταςθσ, αποδεικτικά ζγγραφα, και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ  του νόμιμου 
εκπροςϊπου, από τθν οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ ςφςταςθ, μεταβολζσ και 
εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ φορζα. 

Οι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ 
πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. 

Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ  του οικονομικοφ φορζα, όλεσ οι 
ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά 
τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν 
τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των 
μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται από τισ 
εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που 
ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό 
εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.  

Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω 
οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.  

Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το 
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον 
αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.  

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν 
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.  

Β.8. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.9. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, 
προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό. 

 

2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο   

2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο 

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά 
αποκλειςτικά βάςει τιμισ. 

 

2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ 

2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα Ι τθσ Διακιρυξθσ, για 
το ςφνολο των παρεχόμενων υπθρεςιϊν.  

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ. 
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Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
θλεκτρονικά είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό 
τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το 
είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ 
ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ  

2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ 
πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ 
παροφςα διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτον 
ν.4412/2016, ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν Υπουργικι Απόφαςθ αρικμ. 56902/215 «Σεχνικζσ 
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων 
(Ε..Η.ΔΗ..)». 

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν 
εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται 
από εγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό το οποίο χορθγικθκε από ζναν εγκεκριμζνο πάροχο υπθρεςιϊν 
πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ 
2009/767/ΕΚ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και τισ διατάξεισ τθσ Υ.Α. 
56902/215 “Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων υμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα 
(ΕΣΘΔΘΣ- Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθν διαδικαςία εγγραφισ του 
άρκρου 5 τθσ ίδιασ Υ.Α.  
 
Επιςθμαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ δεν ζχουν τθν υποχρζωςθ να υπογράφουν τα 
δικαιολογθτικά που υποβάλλουν με τθν  προςφορά τουσ, με χριςθ προθγμζνθσ θλεκτρονικισ υπογραφισ, 
αλλά μπορεί να τα αυκεντικοποιοφν με οποιονδιποτε άλλο πρόςφορο τρόπο, εφόςον ςτθ χϊρα 
προζλευςισ τουσ δεν είναι υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ ςε διαδικαςίεσ 
ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ θ αίτθςθ ςυμμετοχισ ςυνοδεφεται με υπεφκυνθ 
διλωςθ ςτθν οποία δθλϊνεται ότι ςτθν χϊρα προζλευςθσ δεν προβλζπεται θ χριςθ  προθγμζνθσ 
ψθφιακισ υπογραφισ ι ότι ςτθν χϊρα προζλευςθσ δεν είναι υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ 
υπογραφισ για τθν ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Θ υπεφκυνθ διλωςθ του 
προθγοφμενου εδαφίου φζρει υπογραφι ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία 
υποβολισ των προςφορϊν.  
 
2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του 
ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 9 τθσ ωσ άνω Υπουργικισ Απόφαςθσ. 
Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ 
προςφοράσ ςτο Σφςτθμα. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ ανακζτουςα 
αρχι κα ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι τθσ. 
 
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:  
(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ –Τεχνικι Ρροςφορά» ςτον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςφορά  ςφμφωνα με 
τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 

(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ οικονομικι 
προςφορά του οικονομικοφ φορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.  

Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ 
προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν. 
4412/16 . Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ 
τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ 
νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. 
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Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ προςφερόμενεσ 
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για 
τθν αξιολόγθςι τθσ. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςφορά ςυμπλθρϊνοντασ 
τισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει τα 
ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα θλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προςφζροντα.  
Σα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου 
θλεκτρονικοφ αρχείου pdf (το οποίο κα υπογραφεί θλεκτρονικά) πρζπει να ταυτίηονται. ε αντίκετθ 
περίπτωςθ το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το 
θλεκτρονικό αρχείο pdf]   

2.4.2.5. Ο χριςτθσ - οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Συςτιματοσ, 
όπωσ περιγράφεται παρακάτω: 

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία υποβάλλονται 
από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων τφπου .pdf και εφόςον ζχουν ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο, 
φζρουν εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ 
εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν, χωρίσ να απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ , με τθν επιφφλαξθ 
των αναφερκζντων ςτθν τελευταία υποπαράγραφο τθσ παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντοσ για τουσ 
αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ. 

Από το Σφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ, θ όποια αποςτζλλεται ςτον 
οικονομικό φορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.  

Στισ περιπτϊςεισ που με τθν προςφορά υποβάλλονται ιδιωτικά ζγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά  κατά τα 
προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του Ν. 4250/2014 (Α’ 94). 

Ενθμερωτικά τεχνικά φυλλάδια (prospectus) μθχανθμάτων, εξοπλιςμοφ γίνονται αποδεκτά και ςε απλι 
φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία βεβαιϊνεται  ότι ταυτίηονται με τα 
ςτοιχεία των τεχνικϊν φυλλαδίων (Prospectus) του καταςκευαςτικοφ οίκου. 

Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και 
δικαιολογθτικϊν προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε 
ζντυπθ μορφι και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ  προςφοράσ τα οποία απαιτείται 
να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 11 παρ. 2 του ν. 
2690/1999 ''Κϊδικασ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ'', όπωσ τροποποιικθκε με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 παρ. 2 
του  ν. 4250/2014. Τζτοια ςτοιχεία και δικαιολογθτικά είναι, ενδεικτικά, θ εγγυθτικι επιςτολι 
ςυμμετοχισ, τα πρωτότυπα ζγγραφα τα οποία ζχουν εκδοκεί από ιδιωτικοφσ φορείσ και δεν φζρουν 
επικφρωςθ από δικθγόρο, κακϊσ και τα ζγγραφα που φζρουν τθ Σφραγίδα τθσ Χάγθσ (Apostille). Δεν 
προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι ςτοιχεία και δικαιολογθτικά τα οποία φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι, 
τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όςα προβλζπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείσ υποχρεοφνται να 
αποδζχονται ςε αντίγραφα των πρωτοτφπων. 

Θ  ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί  από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο 
κατά τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι και ςε εφλογθ προκεςμία όλα ι 
οριςμζνα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία  που ζχουν υποβάλει θλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για τθν 
ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 

2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά»  

2.4.3.1 Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο  

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία 
περιλαμβάνουν: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 1 και 
3 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016 και β) τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 72 του 
Ν.4412/2016 και τα άρκρα  2.1.5 και 2.2.2 αντίςτοιχα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 
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Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο ζχει αναρτθκεί, ςε μορφι αρχείων 
τφπου XML και PDF, ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ και αποτελεί 
αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ (Ραράρτθμα ΙΙ).  

Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται ςε μορφι pdf (ΥΑ 56902/215/2017) ψθφιακά υπογεγραμμζνο κατά τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 73 του ν.4412/16 και τθν διακιρυξθ. 

Για τθν ςφνταξθ ι/και ςυμπλιρωςθ του απαιτοφμενου θλεκτρονικοφ ΕΕΕΣ οι οικονομικοί φορείσ 
προτείνεται να χρθςιμοποιιςουν το αναρτθμζνο από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ επικουρικό αρχείο XML, 
προκειμζνου να εκμεταλλευτοφν τθν υπθρεςία eΕΕΕΣ τθσ ΕΕ και να παράξουν τθν απάντθςθ τουσ ςε 
μορφι αρχείου PDF. Το αρχείο PDF παράγεται ζμμεςα από τθν υπθρεςία eEEEΣ επιλζγοντασ το κουμπί 
«Εκτφπωςθ».  

Σε κάκε περίπτωςθ και ανεξαρτιτωσ τθσ φπαρξθσ επικουρικοφ αρχείου xml ςτον χϊρο του διαγωνιςμοφ, 
οι οικονομικοί φορείσ μποροφν να προςφεφγουν απ’ ευκείασ ςτθν θλεκτρονικι υπθρεςία τθσ Ευρωπαϊκισ 
Επιτροπισ (https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd) να δθμιουργοφν το EΕΕΣ, να 
ςυμπλθρϊνουν με ευκφνθ τουσ όλα τα δεδομζνα που αφοροφν τον εκάςτοτε διαγωνιςμό και 
αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, να ςυμπλθρϊνουν τισ ςχετικζσ απαντιςεισ και να το εκτυπϊνουν ςε μορφι 
pdf προκειμζνου να το υπογράψουν ψθφιακά και να το υποβάλλουν ςτο ςχετικό διαγωνιςμό. 

Επιςθμαίνεται, ότι θ Ανακζτουςα αρχι για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ, διατθρεί το δικαίωμα 
ςφμφωνα με το άρκρο 79 παρ. 5 του ν. 4412/2016, να ηθτιςει από τουσ προςφζροντεσ, ςε οποιοδιποτε 
χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν όλα ι οριςμζνα δικαιολογθτικά, με τα 
οποία αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τουσ.  

Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ προςκομίηεται ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο) εντόσ τριϊν (3) 
εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι. Επιςθμαίνεται ότι θ εν λόγω υποχρζωςθ δεν ιςχφει για 
τισ εγγυιςεισ θλεκτρονικισ ζκδοςθσ (π.χ. εγγυιςεισ του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.).  

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάκε 
οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 

2.4.3.2 Σερληθή πξνζθνξά 

 

   H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ  που 
ζχουν τεκεί από τθν ανακζτουςα αρχι με το κεφάλαιο “Απαιτιςεισ-Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ” του 
Ραραρτιματοσ  Ι τθσ Διακιρυξθσ, περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και 
προδιαγραφζσ πλθροφνται. Θα περιλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα 
αξιολογθκεί θ καταλλθλότθτα των προςφερόμενων ειδϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα 
αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο ωσ άνω Ραράρτθμα. Επίςθσ, ςφντομθ και ςαφι περιγραφι του τρόπου με 
τον οποίο προτίκεται να αντιμετωπίςει το ςυγκεκριμζνο ζργο (διάρκρωςθ και αρικμόσ εργαηομζνων ανά 
κατθγορία και τμιμα και ότι άλλο προτείνει ςχετικά με τον τρόπο οργάνωςθσ κ.λ.π.). Τζλοσ κα 
περιγράφονται οι προςφερόμενοι ςτο ζργο πόροι και ςυγκεκριμζνα (i) πλικοσ, ωράρια και κατανομι 
προςφερόμενου προςωπικοφ, (ii) διακζςιμα και προςφερόμενα μθχανιματα και εργαλεία και πάςθσ 
φφςεωσ εξοπλιςμόσ.  

 

Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που τυχόν προτίκενται να ανακζςουν υπό 
μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν. 

2.4.4 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξόπνο ζύληαμεο θαη ππνβνιήο 
νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ 

Θ οικονομικι προςφορά κα περιζχει τισ απαιτιςεισ που αναφζρονται ςτο άρκρο 68 του Ν. 3863/2010, 
(ΦΕΚ Αϋ115/15-7-2010), επί ποινι απόρριψθσ και επίςθσ κα περιλαμβάνει τα ςτοιχεία του Ραραρτιματοσ 
ΙΙ 
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Ο πίνακασ του Ραραρτιματοσ ΙΙ ςυμπλθρϊνεται (χωρίσ να τροποποιθκεί θ μορφι του) από τουσ 
υποψιφιουσ αναδόχουσ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ εργατικι, αςφαλιςτικι και ςχετικι Νομοκεςία. Θ τιμι 
για κακζνα από τα πεδία του παραπάνω πίνακα κα είναι μια και μοναδικι και κα αναλφεται επαρκϊσ και 
με ςαφινεια ο τρόποσ-μζκοδοσ υπολογιςμοφ-προςδιοριςμοφ αυτισ τθσ τιμισ. 

Εφόςον από τθν προςφορά δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι ι δεν δίδεται ενιαία τιμι θ 
προςφορά απορρίπτεται ςαν απαράδεκτθ. 

Θ υπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτοιχεία απαραίτθτα για τθν 
τεκμθρίωςθ των προςφερομζνων τιμϊν, οι δε υποψιφιοι ανάδοχοι υποχρεοφνται να παρζχουν αυτά 
εντόσ προκεςμίασ πζντε (5) εργαςίμων θμερϊν από τθν θμζρα που αυτά κα ηθτθκοφν. Θ ευκφνθ όμωσ για 
τθν ακρίβεια των αναφερομζνων βαρφνει αποκλειςτικά τον ανάδοχο. 

Οποιαδιποτε μεταβολι ςτθν ιςχφουςα νομοκεςία που διζπει τθν παροφςα διακιρυξθ/ςφμβαςθ αφενόσ 
είναι δεςμευτικι για τον ανάδοχο ο οποίοσ και οφείλει να  εφαρμόςει τισ τυχόν αλλαγζσ άμεςα αφετζρου 
δεν δφναται ςε καμία περίπτωςθ θ μεταβολι αυτι να προκαλζςει οποιαδιποτε πρόςκετθ οικονομικι 
επιβάρυνςθ για το Νοςοκομείο. 

Το προςφερόμενο μθνιαίο κόςτοσ κα υπολογιςκεί υποχρεωτικά Επί Ροινι Απόρριψθσ για εργαηόμενο με 
βαςικό θμερομίςκιο βάςθ τθσ ιςχφουςασ Εκνικισ Γενικισ Συλλογικισ Σφμβαςθσ Εργαςίασ κατά τθν 
θμερομθνία διενζργειασ του εν λόγω Διαγωνιςμοφ. 

Το κόςτοσ των εργατικϊν δεν κα πρζπει (επί ποινι αποκλειςμοφ) να υπολείπεται του ελάχιςτου 
προβλεπόμενου νομίμου ωσ ανωτζρω. Ρροςφορά που δεν ζχει υπολογιςκεί ςφμφωνα με το 
προαναφερόμενο τθσ παροφςθσ παραγράφου δεν λαμβάνεται υπόψθ και δεν αξιολογείται. 

Με το προςφερόμενο μθνιαίο κόςτοσ ωσ ανωτζρω, οι ςυμμετζχοντεσ ςτον διαγωνιςμό υποχρεοφνται επί 
ποινι απόρριψθσ να αναφζρουν ςτθν οικονομικι προςφορά και το κόςτοσ του ωρομιςκίου για πρωινι και 
απογευματινι βάρδια εργάςιμθσ θμζρασ, το ωρομίςκιο αργίασ και Σαββατοκφριακου κακϊσ και το 
ωρομίςκιο βραδινισ βάρδιασ. 

 

Α. Τιμζσ 

Θ τιμι τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ δίνεται  ςε ευρϊ ανά μονάδα.  

*Αν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα δεν μπορεί να αποτυπωκεί αναλυτικά θ οικονομικι προςφορά, ο 
προςφζρων κα επιςυνάψει ςτον (υπο)φάκελλο “οικονομικι προςφορά” τθν θλεκτρονικι οικονομικι 
προςφορά του ψθφιακά υπογεγραμμζνθ και τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία ςε μορφι pdf.+ 

Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παροχι των υπθρεςιϊν ςτον τόπο και με 
τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται  

Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που κακορίηεται  
ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ 
τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ 
που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν ανακζτουςα αρχι. 

Οι ςυμμετζχουςεσ εταιρείεσ παροχισ υπθρεςιϊν κακαριςμοφ (εργολάβοι), επί ποινι αποκλειςμοφ, 
υποχρεοφνται να αναφζρουν ςτθν προςφορά τουσ, εκτόσ των άλλων, τα εξισ: 

α) Τον αρικμό των εργαηομζνων που κα απαςχολθκοφν ςτο ζργο, οποίοσ επί ποινι απόρριψθσ δεν πρζπει 
να είναι μικρότεροσ των 72. 

β) Τισ θμζρεσ και τισ ϊρεσ εργαςίασ. 

γ) Τθ ςυλλογικι ςφμβαςθ εργαςίασ ςτθν οποία τυχόν υπάγονται οι εργαηόμενοι. 

δ) Το φψοσ του προχπολογιςμζνου ποςοφ που αφορά τισ πάςθσ φφςεωσ νόμιμεσ αποδοχζσ αυτϊν των 
εργαηομζνων. 
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ε) Το φψοσ των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν με βάςθ τα προχπολογιςκζντα ποςά. 

ςτ) Τα τετραγωνικά μζτρα κακαριςμοφ ανά άτομο, όταν πρόκειται για κακαριςμό χϊρων. 

Ρρζπει επίςθσ, επί ποινι απόρριψθσ, να αναφζρουν: 

Α) εφλογο ποςοςτό διοικθτικοφ κόςτουσ παροχισ των υπθρεςιϊν τουσ, 

Β)κόςτοσ αναλωςίμων κακϊσ και υλικϊν απεντόμωςθσ - μυοκτονίασ το οποίο δεν κα πρζπει να είναι 
μικρότερο ςε ποςοςτό 7%, τθσ ςυνολικισ οικονομικισ προςφοράσ τουσ χωρίσ ΦΡΑ. 

Γ)εργολαβικό κζρδοσ  

Δ) νόμιμεσ υπζρ Δθμοςίου και τρίτων κρατιςεων.  

Επιπροςκζτωσ, υποχρεοφνται να επιςυνάπτουν ςτθν προςφορά αντίγραφο τθσ ςυλλογικισ ςφμβαςθσ 
εργαςίασ ςτθν οποία τυχόν υπάγονται οι εργαηόμενoι. 

Τα ανωτζρω ςτοιχεία, επί ποινι αποκλειςμοφ, εξειδικεφονται ςε χωριςτό κεφάλαιο τθσ προςφοράσ τουσ.  

2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ 

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα δώδεκα  
(12) μθνών από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα 
αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με 
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' 
ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια. 

Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα 
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά 
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν 
προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω 
ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία 
ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. 

Σε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ προςφοράσ, θ 
ανακζτουςα αρχι δφναται με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, εφόςον θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εξυπθρετεί 
το δθμόςιο ςυμφζρον, να ηθτιςει εκ των υςτζρων από τουσ οικονομικοφσ φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ 
διαδικαςία είτε να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ είτε όχι. 

2.4.6 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ 

H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, 
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά: 

α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και 
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ 
υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ), 
2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
προςφορϊν) , 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 
(Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ, 

β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται 
ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί 
κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ 
διακιρυξθσ, 
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γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ 
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 
3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά,  

ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ. Ο 
περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ τθσ παροφςασ ( περ. γϋ τθσ παρ. 
4 του άρκρου73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, 
κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων, 

η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  

κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ 
παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ. 

ι) Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται οι προςφορζσ των οποίων θ τιμι είναι άνω του Ραρατθρθτθρίου 
Τιμϊν (εφόςον υπάρχουν κατά τθν θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν). 
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3. ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ   

3.1  Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ  

3.1.1 Ηιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ 

Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςφράγιςθ των  προςφορϊν  αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ (Επιτροπι Διαγωνιςμοφ), προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των 
φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια: 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι 
Ρροςφορά» τθν Τρίτθ 08/09/2020 και ϊρα 13:00 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», κατά τθν θμερομθνία 
και ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά προςωρινοφ αναδόχου» κατά 
τθν θμερομθνία και ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι 

 

Με τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 3.1.2 
τθσ παροφςασ, κάκε προςφζρων  αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςφορζσ και τα υποβλθκζντα 
δικαιολογθτικά τουσ, με τθν επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςφοράσ, που ζχουν 
χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν 
τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι 
οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ  

Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει ςτθν 
αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Σφςτθμα οργάνων τθσ, εφαρμοηόμενων κατά 
τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) Θ αρμόδια Επιτροπι καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα αυτϊν 
δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μζλθ 
του οργάνου. 

β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ μόνο των τεχνικϊν 
προςφορϊν των προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ 
γίνεται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και ςυντάςςεται πρακτικό για τθν απόρριψθ όςων τεχνικϊν 
προςφορϊν δεν πλθροφν τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και τθν αποδοχι 
όςων τεχνικϊν προςφορϊν αντίςτοιχα πλθροφν τα ανωτζρω. 

Για τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν μπορεί να ςυντάςςεται 
ενιαίο πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ 
«Επικοινωνίασ», μόνο ςτθν ανακζτουςα αρχι, προκειμζνου θ τελευταία να ορίςει τθν θμερομθνία και ϊρα 
αποςφράγιςθσ του (υπο)φακζλου των οικονομικϊν προςφορϊν. Δφναται δε θ αποςφράγιςθ των 
οικονομικϊν προςφορϊν να πραγματοποιθκεί ςτθν ίδια ςυνεδρίαςθ, αν αυτό κρικεί ςκόπιμο από τθν 
αρμόδια επιτροπι αξιολόγθςθσ.  

γ) Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται, είτε κατά τθν 
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ, είτε ςτθν ίδια ςυνεδρίαςθ, οι  φάκελοι όλων 
των υποβλθκειςϊν οικονομικϊν προςφορϊν. 

δ) Θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν των προςφερόντων, 
των οποίων τισ τεχνικζσ προςφορζσ και τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ και ςφμφωνα με τουσ 
όρουσ και τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν 
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αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ αναδόχου. Το 
εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», 
ςτθν ανακζτουςα αρχι προσ ζγκριςθ. 

Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ 
ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που 
προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν 
από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 
4412/2016.  

Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των 
οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του 
Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ.  

Στθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι μια απόφαςθ, με τθν οποία επικυρώνονται τα 
αποτελζςματα  όλων των ανωτζρω ςταδίων («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ», «Τεχνικι Ρροςφορά» και 
«Οικονομικι Ρροςφορά»), θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ ΕΣΘΔΘΣ, μαηί με αντίγραφο των αντιςτοίχων 
πρακτικών τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορών των ωσ άνω ςταδίων. 

Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 
τθσ παροφςασ. 

 

3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ - 
Γηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι  πρόςκλθςθ 
μζςω του ςυςτιματοσ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό 
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ 
ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ και τα πρωτότυπα ι 
αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των 
δικαιολογθτικϊν  που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.9.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά 
ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και 
για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτισ. 

Τα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςφζροντα («προςωρινό ανάδοχο»), θλεκτρονικά 
μζςω του ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείων pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από αυτόν εντόσ τριϊν 
(3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ τουσ, κατά τισ διατάξεισ του ν. 4250/2014 (Α’ 94). 
Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελοφν ιδιωτικά ζγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και ςε απλι 
φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ 
οποία πρζπει να ζχει ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των 
δικαιολογθτικϊν. Πταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι.  

Με τθν παραλαβι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, το ςφςτθμα εκδίδει επιβεβαίωςθ τθσ παραλαβισ τουσ και 
αποςτζλλει ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα ς’ αυτόν ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ. 

Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υπoβλικθκαν, 
και ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλει εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ παρ. 5.3.1 του παρόντοσ, αίτθμα προσ το 
αρμόδιο όργανο αξιολόγθςθσ για τθν παράταςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ, το οποίο ςυνοδεφεται με 
αποδεικτικά ζγγραφα από τα οποία να αποδεικνφεται ότι ζχει αιτθκεί τθν χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν, 
θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν για όςο χρόνο απαιτθκεί 
για τθν χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν από τισ αρμόδιεσ αρχζσ1 

Το παρόν εφαρμόηεται και ςτισ περιπτϊςεισ που θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν προςκόμιςθ των 
δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ και πριν το 
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ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του άρκρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016, 
τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ. 

Πςοι δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που 
κατατζκθκαν. 

Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ 
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ 
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν: 

i) κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ, είναι ψευδι ι ανακριβι, ι  

ii) δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι  

iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι 
και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 ζωσ 2.2.8 
(κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,  

Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ 
προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 
Σφμβαςθσ ότι πλθροί, οι οποίεσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν 
θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου 
(οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.  

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι 
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ 
επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.8 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν 
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν κατά τα 
οριηόμενα ανωτζρω και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ για 
τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ είτε για 
τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου.  

Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ 
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο  

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ 
διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα που δεν ζχει αποκλειςτεί 
οριςτικά και ζχει υποβάλει αποδεκτι προςφορά, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, θλεκτρονικά μζςω 
του ςυςτιματοσ.   

Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον θ ανακζτουςα αρχι δεν τθν 
κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά. Τα ζννομα αποτελζςματα 
τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται εφόςον ςυντρζξουν 
ςωρευτικά τα εξισ: 

α) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ, 
παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ. και ςε 
περίπτωςθ άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ., εκδοκεί απόφαςθ επί τθσ 
αίτθςθσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο τελευταίο 
εδάφιο τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 372 του ν.4412/2016, 
 
β) ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ ο προςυμβατικόσ ζλεγχοσ από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμφωνα με τα άρκρα 35 
και 36 του ν. 4129/2013, εφόςον απαιτείται, 
και  
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γ) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον ο τελευταίοσ υποβάλλει, 
ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται, ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράφεται 
κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 79Α, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του 
οψιγενείσ μεταβολζσ κατά τθν ζννοια του άρκρου 104 και μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ 
ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ. Θ υπεφκυνθ 
διλωςθ ελζγχεται από τθν αρμόδια Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, θ οποία ςυντάςςει πρακτικό που ςυνοδεφει 
τθ ςφμβαςθ. 
 
Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ 
του προκεςμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ 
ειδικισ πρόςκλθςθσ. Το ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.  

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα 
προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι 
ςυμμετοχισ του και ακολουκείται θ ίδια, ωσ άνω διαδικαςία, για τον προςφζροντα που υπζβαλε τθν  
αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.  

3.4 Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο - Πξνζσξηλή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία 

Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και ζχει ι 
είχε υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ 
κατά παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ, δικαιοφται να 
αςκιςει προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ κατά τθσ ςχετικισ πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το 
αίτθμά του. Σε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ προκεςμία για τθν άςκθςθ 
τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι: 

(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι  

(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν 
χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ   

γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα 
ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα.  

Ειδικά για τθν άςκθςθ προςφυγισ κατά προκιρυξθσ, θ πλιρθσ γνϊςθ αυτισ τεκμαίρεται μετά τθν πάροδο 
δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ δθμοςίευςθ ςτο ΚΘΜΔΘΣ.  

 

Σε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε 
(15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ. 

Θ προδικαςτικι προςφυγι κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του 
ΕΣΘΔΘΣ ςτον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ κατά περίπτωςθ τθν ζνδειξθ «Ρροδικαςτικι 
Ρροςφυγι» και επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραφο ςε μορφι θλεκτρονικοφ αρχείου Portable Document 
Format (PDF), το οποίο φζρει εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι 
υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν. 

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον 
προςφεφγοντα υπζρ του Δθμοςίου, κατά τα ειδικά οριηόμενα ςτο άρκρο 363 του ν. 4412/2016 ςτο άρκρο 
19 παρ. 1.1 και ςτο άρκρο 7  τθσ με αρικμ. 56902/215 Υ.Α..  

Το παράβολο  επιςτρζφεται ςτον προςφεφγοντα, ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ 
προςφυγισ του ι ςε περίπτωςθ που, πριν τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ προςφυγισ, θ 
ανακζτουςα αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια.  

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, θ οποία διαπιςτϊνεται με απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ μετά από άςκθςθ 
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προςφυγισ, ςφμφωνα με το άρκρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεςθ, δεν κωλφεται θ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ εάν υποβλικθκε μόνο μία (1) προςφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψιφιοι.  
Κατά τα λοιπά, θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ 
διαδικαςίασ, εκτόσ αν ηθτθκοφν προςωρινά μζτρα προςταςίασ κατά το άρκρο 366 του ν.4412/2016. 

Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μζςω τθσ λειτουργίασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΣΘΔΘΣ: 

• κοινοποιοφν τθν προςφυγι ςε κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν περ. α 
του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 
του π.δ. 39/2017. 

• διαβιβάηουν ςτθν Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ) τα προβλεπόμενα ςτθν περ. β του 
πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του 
π.δ. 39/2017. 

Θ ΑΕΡΡ αποφαίνεται αιτιολογθμζνα επί τθσ βαςιμότθτασ των προβαλλόμενων πραγματικϊν και νομικϊν 
ιςχυριςμϊν τθσ προςφυγισ και των ιςχυριςμϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ και, ςε περίπτωςθ παρζμβαςθσ, 
των ιςχυριςμϊν του παρεμβαίνοντοσ και δζχεται (εν όλω ι εν μζρει) ι απορρίπτει τθν προςφυγι με 
απόφαςι τθσ, θ οποία εκδίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμζρα 
εξζταςθσ τθσ προςφυγισ 
Θ Αρχι επιλαμβάνεται αποκλειςτικά επί κεμάτων που κίγονται με τθν προςφυγι και δεν μπορεί να 
ελζγξει παρεμπιπτόντωσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ ι ηθτιματα που αφοροφν τθ διενζργεια τθσ διαδικαςίασ. 
Σε περίπτωςθ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ επί τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, αυτι υποβάλλεται ζωσ και 
δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν ςυηιτθςθ τθσ προςφυγισ και κοινοποιείται αυκθμερόν ςτον προςφεφγοντα 
μζςω τθσ πλατφόρμασ του ΕΣΘΔΘΣ ι αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδιποτε πρόςφορο μζςο. 
Υπομνιματα επί των απόψεων και τθσ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ 
κατατίκενται μζςω τθσ πλατφόρμασ του ΕΣΘΔΘΣ ζωσ πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθ ςυηιτθςθ τθσ 
προςφυγισ.  
Οι χριςτεσ - οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ προςφυγισ από τθν 
ΑΕΡΡ. 

Θ άςκθςθ τθσ ωσ άνω προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων 
βοθκθμάτων  τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 του ν. 4412/2016 κατά 
των εκτελεςτϊν πράξεων ι παραλείψεων των ανακετουςϊν αρχϊν. 

Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον μπορεί να ηθτιςει τθν αναςτολι τθσ εκτζλεςθσ τθσ απόφαςθσ τθσ 
ΑΕΡΡ και τθν ακφρωςι τθσ ενϊπιον του αρμοδίου δικαςτθρίου. Δικαίωμα άςκθςθσ των ίδιων  
ενδίκων βοθκθμάτων ζχει και θ ανακζτουςα αρχι, αν θ ΑΕΡΡ κάνει δεκτι τθν προδικαςτικι 
προςφυγι. Με τα ζνδικα βοθκιματα τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ λογίηονται 
ωσ ςυμπροςβαλλόμενεσ με τθν απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ και όλεσ οι ςυναφείσ προσ τθν ανωτζρω απόφαςθ 
πράξεισ ι παραλείψεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον ζχουν εκδοκεί ι ςυντελεςτεί αντιςτοίχωσ 
ζωσ τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ ι τθν πρϊτθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ.  
 
Θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ δεν εξαρτάται από τθν προθγοφμενθ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ. 
Θ αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ ι τθν πλιρθ γνϊςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ. Για τθν άςκθςθ τθσ 
αιτιςεωσ αναςτολισ κατατίκεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 
4412/2016. 

Θ άςκθςθ αίτθςθσ αναςτολισ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο 
αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά. 

Τζλοσ, είναι δυνατι θ άςκθςθ προδικαςτικισ προςφυγισ ςτθν ΑΕΡΡ, για τθν κιρυξθ ακυρότθτασ τθσ 
ςυναφκείςασ ςφμβαςθσ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτα άρκρα 368 ζωσ και 371 του ν. 4412/2016. 

3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει, αιτιολογθμζνα, τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ 
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αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε 
οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να 
ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν 
επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.  
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4. ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

4.1 Δγγπήζεηο  (θαιήο εθηέιεζεο) 

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ:  

A) Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το 
άρκρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ 
ςφμβαςθσ, εκτόσ ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα 
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ 
ςχετικισ ςφμβαςθσ. Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο 
Ραράρτθμα V τθσ Διακιρυξθσ και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων 
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τυχόν ιςόποςθσ προσ αυτόν προκαταβολισ.  

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι 
εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΦΡΑ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι 
ειδικότερα ορίηει.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ δφναται να αποδεςμεφεται ςταδιακά μετά το τζλοσ του εκάςτοτε 
θμερολογιακοφ ζτουσ κατά το ποςό που αναλογεί ςτθν αξία του μζρουσ τθσ ποςότθτασ των ειδϊν που 
παραλιφκθκε οριςτικά. Για τθν ςταδιακι αποδζςμευςι τουσ απαιτείται προθγοφμενθ γνωμοδότθςθ του 
αρμόδιου οργάνου. Εάν ςτο πρωτόκολλο παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ 
παράδοςθ, θ παραπάνω ςταδιακι αποδζςμευςθ γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ κατά τα προβλεπόμενα 
των παρατθριςεων και του εκπρόκεςμου. (Ν. 4412/2016 άρκρο 72 παράγραφοσ 8 περ. β). 

4.2  πκβαηηθό Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία  

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.  

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

4.3.1 Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ 
Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016. 

Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και 
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ 
και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

 

4.4 Τπεξγνιαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ 
τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 
2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν ανακζτουςα 
αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι 
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οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.  
Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, 
κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο 
υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, 
προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ 
ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ 
γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι 
εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον 
οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία.  

4.4.3. Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ, 
όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.9.2 
τθσ παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει 
υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά  το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) 
τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 
του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα 
τθσ ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.  

Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται να 
απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131 του 
ν. 4412/2016.  

4.5 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο 

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ ςε περίπτωςθ μεταςτζγαςθσ, ςυγχϊνευςθσ ι 
κατάργθςθσ μονάδων ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ χωρίσ να τροποποιείται το ςυνολικό οικονομικό τίμθμα και 
χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, όπωσ προβλζπεται από τουσ όρουσ και τισ 
προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου.   

4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο  

4.6.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει 
τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν. 
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ  

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ 
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που 
υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του 
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 
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5. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο  

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιείται ανά μινα με τον πιο κάτω τρόπο :  

α) Το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υπθρεςιϊν 

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και 
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, κακϊσ και 
κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον 
ζλεγχο και τθν πλθρωμι.  

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:   

α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει)  

β) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 
Ρροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016). 

γ) Κράτθςθ 2% Υπζρ Οργανιςμϊν Ψυχικισ Υγείασ του Υπουργείου Υγείασ & Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ 
(άξζ.3 ηνπ Λ. 3580/07 (ΦΔΘ 134Α /18-06-2007) θαη αξ. 24 Λ3846/2010 (ΦΔΘ 66Α /11-05-

2010) θαη αξ. 77 παξ.1 Λ 3918/2011 (ΦΔΘ 31Α/02-03-2011) 

ηπρφλ ινηπέο θξαηήζεηο πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο. 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ. 

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου 
ειςοδιματοσ αξίασ 8% επί του κακαροφ ποςοφ. 

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο  

5.2.1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που 
απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου 
οργάνου, εφόςον δεν φορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκευάςει ι 
ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμφωνα με όςα 
προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016 και τα αναφερόμενα ςτθν παροφςα. 

Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ  όταν: 

α) θ υπθρεςία δεν παραςχεκεί με ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ. 

β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ 

Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του 
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 
τον ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ: 

α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

β) είςπραξθ εντόκωσ τθσ προκαταβολισ που χορθγικθκε ςτον ζκπτωτο από τθ ςφμβαςθ ανάδοχο είτε από 
ποςόν που δικαιοφται να λάβει είτε με κατάκεςθ του ποςοφ από τον ίδιο είτε με κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ 
προκαταβολισ. Ο υπολογιςμόσ των τόκων γίνεται από τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ προκαταβολισ από τον 
ανάδοχο μζχρι τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ απόφαςθσ κιρυξθσ του ωσ εκπτϊτου, με το ιςχφον κάκε φορά 
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ανϊτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από τθν θμερομθνία δε αυτι και μζχρι τθσ 
επιςτροφισ τθσ, με το ιςχφον κάκε φορά επιτόκιο για τόκο υπερθμερίασ 

 

5.2.2.  Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ 
ςφμβαςθσ και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, επιβάλλονται εισ βάροσ του 
ποινικζσ ριτρεσ, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 
Οι ποινικζσ ριτρεσ υπολογίηονται ωσ εξισ: 
     Α) Για κάκε  παράλειψθ ι πλθµμελι εργαςία που κα επιςθμανκεί ςτον ανάδοχο κα επιβάλλεται 
ποινικι ριτρα από ίςθ με ποςοςτό από 3% ζωσ 10%, παρακρατοφµενθσ από τθν μθνιαία αμοιβι. 
     Οι ποινικζσ ριτρεσ για υπζρβαςθ των τμθματικϊν προκεςμιϊν είναι ανεξάρτθτεσ από τισ 
επιβαλλόμενεσ για υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και δφνανται να ανακαλοφνται με 
αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν οι υπθρεςίεσ που αφοροφν ςτισ ωσ άνω τμθματικζσ 
προκεςμίεσ παραςχεκοφν μζςα ςτθ ςυνολικι τθσ διάρκεια και τισ εγκεκριμζνεσ παρατάςεισ αυτισ και με 
τθν προχπόκεςθ ότι το ςφνολο τθσ ςφμβαςθσ ζχει εκτελεςτεί πλιρωσ. 
Το ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν αφαιρείται/ςυμψθφίηεται από/με τθν αμοιβι του αναδόχου. 
Θ επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν ανακζτουςα αρχι το δικαίωμα να κθρφξει τον ανάδοχο 
ζκπτωτο. 
 

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ 

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των 
άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.4. 
(Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), κακϊσ και κατ’ εφαρμογι των ςυμβατικϊν όρων να 
αςκιςει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ μζςα 
ςε ανατρεπτικι προκεςμία (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ ι τθσ πλιρουσ γνϊςθσ τθσ 
ςχετικισ απόφαςθσ. Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςφυγισ αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί 
τθσ προςφυγισ αποφαςίηει το αρμοδίωσ αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
προβλεπόμενου ςτισ περιπτϊςεισ βϋ και δϋ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 του ν.4412/2016 
οργάνου, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται ωσ ςιωπθρϊσ 
απορριφκείςα. Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ διοικθτικισ 
προςφυγισ. Αν κατά τθσ απόφαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ προςφυγι ι αν 
απορριφκεί αυτι από το αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ κακίςταται οριςτικι. Αν αςκθκεί 
εμπρόκεςμα προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να οριςτικοποιθκεί. 

 

5.4 Γηθαζηηθή επίιπζε δηαθνξώλ 

Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται ςτο 
πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο 
τθσ Ρεριφζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ 
και 6 του άρκρου 205Α του ν. 4412/2016. Ρριν από τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο 
προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ προβλεπόμενθσ ςτο άρκρο 205 ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ, 
διαφορετικά θ προςφυγι απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 
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6. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ  

6.1  Παξαθνινύζεζε ηεο ζύκβαζεο  

6.1.1. Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ και θ διοίκθςθ αυτισ κα διενεργθκεί από το τμιμα 
Επιςταςίασ του Νοςοκομείου το οποίο και κα ειςθγείται ςτο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ιτοι το 
Διοικθτικό Συμβοφλιο του Νοςοκομείου για όλα τα ηθτιματα που αφοροφν ςτθν προςικουςα εκτζλεςθ 
όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και ςτθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του αναδόχου, ςτθ λιψθ των 
επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω όρων και ιδίωσ για ηθτιματα που αφοροφν ςε 
τροποποίθςθ του αντικειμζνου και παράταςθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, υπό τουσ όρουσ του άρκρου 
132 του ν. 4412/2016.  

6.1.2. Θ αρμόδια υπθρεςία μπορεί, με απόφαςι τθσ να ορίηει για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ ωσ 
επόπτθ με κακικοντα ειςθγθτι υπάλλθλο τθσ υπθρεςίασ. Με τθν ίδια δφνανται να ορίηονται και άλλοι 
υπάλλθλοι τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ ι των εξυπθρετοφμενων από τθν ςφμβαςθ φορζων, ςτουσ οποίουσ 
ανατίκενται επιμζρουσ κακικοντα για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ. Σε αυτι τθν περίπτωςθ ο 
επόπτθσ λειτουργεί ωσ ςυντονιςτισ. 

Τα κακικοντα του επόπτθ είναι, ενδεικτικά, θ πιςτοποίθςθ τθσ εκτζλεςθσ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, 
κακϊσ και ο ζλεγχοσ τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ. Με ειςιγθςθ του 
επόπτθ θ υπθρεςία που διοικεί τθ ςφμβαςθ μπορεί να απευκφνει ζγγραφα με οδθγίεσ και εντολζσ προσ 
τον ανάδοχο που αφοροφν ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

6.1.3. Για τθν προςικουςα και ζγκαιρθ παραλαβι των υπθρεςιϊν τθρείται από τον ανάδοχο θμερολόγιο 
ςτο οποίο καταγράφονται θ τμθματικι εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, θ κακθμερινι 
απαςχόλθςθ του προςωπικοφ ςε αρικμό και ειδικότθτα, ζκτακτα ςυμβάντα και άλλα ςτοιχεία που 
ςχετίηονται με τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Το θμερολόγιο ςυνυπογράφεται από τον επόπτθ τθσ 
ςφμβαςθσ, που μπορεί να ςθμειϊςει επί αυτοφ παρατθριςεισ για τθν τιρθςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ και 
φυλάςςεται ςτον χϊρο εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ ι όταν αυτό δεν είναι εφικτό προςκομίηεται από τον 
ανάδοχο ςτθ ζδρα τθσ υπθρεςίασ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί. Οι καταγραφζσ του αποτελοφν ςτοιχείο για τθν 
παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ από τθν επιτροπι παραλαβισ. 

6.2  Γηάξθεηα ζύκβαζεο 

6.2.1. Θ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ ορίηεται ςε ζνα (1) χρόνο. 

6.3 Παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο  

Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων γίνεται από επιτροπι παραλαβισ που 
ςυγκροτείται, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρκρου 221 του ν. 4412/2016  

Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ διενεργείται ο ωσ άνω ζλεγχοσ, μπορεί δε να καλείται να παραςτεί και ο 
ανάδοχοσ. 

Αν θ επιτροπι παραλαβισ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα δεν ανταποκρίνονται 
πλιρωσ ςτουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςεται πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ, που αναφζρει τισ 
παρεκκλίςεισ που διαπιςτϊκθκαν από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενεσ 
παρεκκλίςεισ επθρεάηουν τθν καταλλθλόλθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων και 
ςυνεπϊσ αν μποροφν οι τελευταίεσ να καλφψουν τισ ςχετικζσ ανάγκεσ. 

Στθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι δεν επθρεάηεται θ καταλλθλόλθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του 
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι των εν λόγω παρεχόμενων 
υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, θ οποία κα πρζπει να είναι ανάλογθ 
προσ τισ διαπιςτωκείςεσ παρεκκλίςεισ. Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ωσ άνω απόφαςθσ, θ επιτροπι παραλαβισ 
υποχρεοφται να προβεί ςτθν οριςτικι παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων τθσ 
ςφμβαςθσ και να ςυντάξει ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν 
απόφαςθ. 
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Το πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφαςι του, 
θ οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και ςτον ανάδοχο. Αν παρζλκει χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των 30 
θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ του και δεν λθφκεί ςχετικι απόφαςθ για τθν ζγκριςθ ι τθν 
απόρριψι του, κεωρείται ότι θ παραλαβι ζχει ςυντελεςκεί αυτοδίκαια. 

Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθ ςφμβαςθ ζλεγχοι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 6 του 
άρκρου 218 του ν. 4412/2016. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν 
επιςτρζφονται πριν τθν ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπόμενων ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν 
πρωτοκόλλων.  

6.4  Απόξξηςε παξαδνηέσλ – Αληηθαηάζηαζε 

Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρου ι μζρουσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν με ζκπτωςθ επί 
τθσ ςυμβατικισ αξίασ, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςθ των 
υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων αυτϊν με άλλα, που να είναι ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα 
ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ τθσ 
ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι 
μεγαλφτερθ του 25% τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, ο δε ανάδοχοσ υπόκειται ςε ποινικζσ ριτρεσ, 
ςφμφωνα με το άρκρο 218 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 5.2.2 τθσ παροφςασ, λόγω εκπρόκεςμθσ 
παράδοςθσ. 

Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τισ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν 
προκεςμία που του τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει θ ςυνολικι διάρκεια, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και 
υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 

6.5 Αλαπξνζαξκνγή ηηκήο 

Δεν προβλζπεται θ αναπροςαρμογι τθσ τιμισ. 

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΘΤΘΣ ΤΟΥ Ρ.Γ.Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΟYΡΟΛΘΣ 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΟΥΦΟΣ 
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ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

 

     Οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν τθσ παροφςασ αποτελοφν τα ελάχιςτα αναγκαία χαρακτθριςτικά 
τθσ υπθρεςίασ που απαιτοφνται, προκειμζνου αυτι να προςδιοριςκεί αντικειμενικά με τρόπο που να 
ανταποκρίνεται ςτισ ανάγκεσ του Νοςοκομείου, είναι δε απαράβατοι και θ οποιαδιποτε μθ ςυμμόρφωςθ 
προσ αυτοφσ ςυνεπάγεται απόρριψθ τθσ προςφοράσ, ςφμφωνα με τθν κρίςθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ 
Αξιολόγθςθσ. 

    Σε οριςμζνα ςθμεία ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ που ακολουκοφν και όπου δεν είναι εφικτι θ πλιρθσ 
τεχνικι περιγραφι των ηθτουμζνων τεχνικϊν προδιαγραφϊν ίςωσ να αναφζρονται ενδεικτικά 
ςυγκεκριμζνα προϊόντα ι εμπορικά ςιματα. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ τα ηθτοφμενα προϊόντα/υπθρεςίεσ 
είναι απλϊσ αντίςτοιχα ι ιςοδφναμα των ενδεικτικϊσ αναφερομζνων. Οι υποψιφιοι οικονομικοί φορείσ 
μποροφν να υποβάλλουν προςφορζσ τεκμθριϊνοντασ με τον καλφτερο κατά τθν κρίςθ τουσ τρόπο τθν 
αντιςτοιχία) 
 

Η. ΓΔΛΗΘΔΠ ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 

 

Άρθρο 1. 

ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΡΝ ΑΛΑΓΝΣΝ 

 

   Ο ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν κακαριότθτα και τθν απολφμανςθ και τθν απεντόμωςθ/μυοκτονία των 
κτιριακϊν εγκαταςτάςεων και των εν γζνει χϊρων του Ρανεπιςτθμιακοφ Γενικοφ Νοςοκομείου 
Αλεξανδροφπολθσ, του Ξενϊνα Σταφροσ Νιάρχοσ και των δομϊν Ψυχικισ Υγείασ ευκφνθσ του, ςφμφωνα με 
τουσ ςυνθμμζνουσ πίνακεσ ( Ραράρτθμα: Ι , Ρίνακασ: 1 ) , κακϋ όλο το 24ωρο και για όλεσ τισ θμζρεσ του 
χρόνου, υπό τουσ παρακάτω όρουσ και προχποκζςεισ. 

   Σε όλα τα ςτάδια τθσ παροχισ υπθρεςιϊν ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί τθ νομοκεςία, τισ κείμενεσ 
υγειονομικζσ και αςτυκτθνιατρικζσ διατάξεισ, τον εςωτερικό κανονιςμό λειτουργίασ του Νοςοκομείου και 
τισ διαδικαςίεσ που τθροφνται ςε αυτό.  

     Ο κακαριςμόσ των χϊρων κα γίνεται κακθμερινά περιλαμβανομζνων των Κυριακϊν, αργιϊν και 
εξαιρετζων θμερϊν όλο το  εικοςιτετράωρο, περιλαμβάνει δε όλα τα τμιματα και χϊρουσ τθσ Υ.Μ κακϊσ 
και χϊρων ευκφνθσ τουσ,  που κατά τθν κατάρτιςθ τθσ ςφμβαςθσ λειτουργοφν και χρθςιμοποιοφνται. Ο 
ανάδοχοσ είναι εξάλλου υποχρεωμζνοσ ςε τακτά χρονικά διαςτιματα και ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ 
Υ.Μ, να κακαρίηει και τυχόν χϊρουσ που κατά τθ κατάρτιςθ τθσ ςφμβαςθσ δεν χρθςιμοποιοφνται. Θ 
ςυμμετοχι ςτθν παροφςα ςθμαίνει γνϊςθ εκ μζρουσ του αναδόχου των χϊρων του Νοςοκομείου που 
ςιμερα χρθςιμοποιοφνται και λειτουργοφν και τθσ εκτάςεωσ αυτϊν, ακόμθ κι αν δεν αναφζρονται ρθτά 
ςτθν παροφςα  ι υπάρχει εφλογθ απόκλιςθ ςτθν ζκταςι τουσ.  

     Θ υπθρεςία ζχει το δικαίωμα να ανακζςει ςτον ανάδοχο πρόςκετεσ εργαςίεσ πζραν των ςυμβατικϊν ςε 
ποςοςτό μζχρι 30 % για κάλυψθ τυχόν εκτάκτων αναγκϊν που δεν μποροφν να προβλεφκοφν και κα 
πρζπει να ειδοποιείται εγγράφωσ από τθν υπθρεςία ςε εφλογο χρονικό διάςτθμα. Θ τιμι των προςκζτων 
εργαςιϊν κα υπολογίηεται από τθν προςφερκείςα τιμι, θ οποία δεςμεφει τον ανάδοχο.      Επίςθσ θ 
υπθρεςία μπορεί να μειϊςει τουσ χϊρουσ εφόςον δε λειτουργοφν και το τίµθµα κα μειωκεί µε ανάλογθ 
μείωςθ του προςωπικοφ.  
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         Ωσ ολοκλιρωςθ του κακαριςμοφ κεωρείται και θ αποκομιδι των απορριμμάτων που κα γίνεται 
ςφμφωνα με τισ ςυςτάςεισ τθσ  Επιτροπισ Νοςοκομειακϊν Λοιμϊξεων (Ε.Ν.Λ.) τθσ Υ.Μ.  

               Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να γνωρίηει και να τθρεί τθν ιςχφουςα Ελλθνικι Νομοκεςία για τθν 
διαχείριςθ των Νοςοκομειακϊν απορριμμάτων (Ενδεικτικά αναφζρεται ςτθν ΚΥΑ 146163 /2012, ΦΕΚ 
1537). Τα νοςοκομειακά απορρίμματα κα διαχωρίηονται ςτα: : α) αςτικά ςτερεά απόβλθτα οικιακοφ 
τφπου (ΑΣΑ),  τα οποία και κα τοποκετοφνται ςε μαφρουσ ςάκουσ, β) επικίνδυνα απόβλθτα αμιγϊσ 
μολυςματικά (ΕΑΑΜ), τα οποία κα τοποκετοφνται ςε κίτρινουσ ςάκουσ ι δοχεία μιασ χριςθσ, αδιαφανι 
αδιάτρθτα  αδιαπζραςτα από υγραςία  και να φζρουν ευδιάκριτα και ανεξίτθλα το αναγνωριςτικό ςιμα 
«Απόβλθτα Υγειονομικισ Μονάδασ (ΑΥΜ)» και το ςιμα του βιολογικοφ κινδφνου, γ) μικτά επικίνδυνα 
απόβλθτα (ΜΕΑ),τα οποία κα τοποκετοφνται ςε ειδικά χαρτοκυτία μιασ χριςθσ Hospital boxes και ςτθ 
ςυνζχεια κα  κλείνονται ςε κόκκινο ςάκο με το αναγνωριςτικό ςιμα «Απόβλθτα Υγειονομικϊν Μονάδων 
(ΑΥΜ)»  και το ςιμα του βιολογικοφ - τοξικοφ κινδφνου κόκκινου χρϊματοσ. Επιπλζον του χάρτινου 
δοχείου, τα μικτά απορρίμματα κα τοποκετοφνται και ςε κόκκινουσ ςάκουσ που κα φζρουν όλεσ τισ 
ανωτζρω επιςθμάνςεισ, δ) άλλα επικίνδυνα απόβλθτα (ΑΕΑ) κα τοποκετοφνται ςε πράςινουσ ςάκουσ και 
να φζρουν ευδιάκριτα και ανεξίτθλα το αναγνωριςτικό ςιμα « Απόβλθτα Υγειονομικϊν Μονάδων (ΑΥΜ): 
» και το ςιμα του  τοξικοφ κινδφνου και ε) ανκρϊπινα μζλθ κα τοποκετοφνται ςε μπλε ςάκουσ με  τθ 
ςιμανςθ μολυςματικοφ, ςτ) τα υλικά προσ ανακφκλωςθ, τα οποία κα  τοποκετοφνται αποκλειςτικά μόνο 
ςε   διαφανείσ  ςάκουσ μασ χριςθσ,(ενϊ οι υπόλοιποι ςάκοι κα πρζπει να είναι αδιαφανείσ). 

             Πλοι οι ςάκοι να δζνονται με ςφιγκτιρα, απαραίτθτα  κα φζρουν αυτοκόλλθτθ ετικζτα ςτθν οποία 
κα αναγράφεται το νοςοκομείο, το τμιμα απ' το οποίο προζρχονται & θ θμερομθνία αποκομιδισ. Πλοι οι 
ςάκοι κα πρζπει να είναι αδιαφανείσ αδιάτρθτοι και  αδιαπζραςτοι από υγραςία. Τα απορρίμματα να 
ςυλλζγονται κατά το δυνατόν πλθςιζςτερα ςτον τόπο παραγωγισ τουσ και να αποκλείονται οι διαδικαςίεσ 
εκκζνωςθσ και επαναλαμβανόμενθσ πλιρωςθσ τθσ ςυςκευαςίασ. ,κάκε φορά κα αλλάηει ο ςάκοσ .Μια 
φορά τθν θμζρα  κα πλζνονται οι περιζκτεσ ςτουσ καλάμουσ και  ςτουσ κοινόχρθςτουσ 
χϊρουσ(εςωτερικοφσ-εξωτερικοφσ). Για τθν ενδονοςοκομειακι μεταφορά των απορριμμάτων πρζπει να 
χρθςιμοποιοφνται τροχιλατοι κάδοι οι οποίοι να κλείνουν αςφαλϊσ και να απολυμαίνονται μετά από 
κάκε χριςθ. Οι κάδοι να είναι ανοξείδωτοι ι πλαςτικοί ανάλογου χρϊματοσ με τα απορρίμματα που 
μεταφζρουν, χωρθτικότθτασ 350-500lit., να διακζτουν καπάκι και προςτατευτικά, για τθν αποφυγι 
πρόςκρουςθσ. Στον πυκμζνα τουσ να υπάρχει αποχζτευςθ για τον ςυχνό κακαριςμό τουσ. 

            Σε περίπτωςθ που δεν τθρείται θ διαδικαςία διαχείριςθσ των απορριμμάτων, θ Διοίκθςθ τθσ Υ.Μ  
ζχει το δικαίωμα να επιβάλλει πρόςτιμο ζωσ 30 € για κάκε παράβαςθ. 

           Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζτει όλα τα αναγκαία μθχανιματα, υλικά και εξοπλιςμό για τθν 
παροχι των υπθρεςιϊν του, κακϊσ επίςθσ επαρκισ ποςότθτεσ από ςάκουσ απορριμμάτων (κόκκινουσ-
κίτρινουσ-πράςινουσ-μαφρουσ-μπλζ & διαφανείσ) και Hospital Boxes που κα επιβαρφνουν τον ανάδοχο. 

            Ο ανάδοχοσ με τθν προςφορά του υποχρεοφται να κατακζςει κατάςταςθ διάκεςθσ είδουσ που κα 
τον επιβαρφνουν: υλικά, εξοπλιςμό, ςάκουσ απορριμμάτων (κόκκινουσ-κίτρινουσ-πράςινουσ-μαφρουσ-
μπλε & διαφανείσ) και Hospital Boxes που διακζτει για τθν  Υ.Μ  

            Τα μθχανιματα και ο εξοπλιςμόσ που χρθςιμοποιοφνται κατά τθ διάρκεια του κακαριςμοφ πρζπει 
να είναι καινοφργια και να βρίςκονται ςε άριςτθ κατάςταςθ τόςο από άποψθ λειτουργίασ όςο και από 
εμφάνιςθ.  

           Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζτει όλα τα απαραίτθτα υλικά κακαριςμοφ, τα οποία κα πρζπει  να  
είναι εγκεκριμζνα από το Γενικό Χθμείο του Κράτουσ και από τον Εκνικό Οργανιςμό Φαρμάκων και να 
ζχουν ςιμανςθ CE mark. Υποχρεοφται να χορθγεί τισ απαιτοφμενεσ - επαρκείσ ποςότθτεσ των 
απαραίτθτων αναλωςίμων υλικϊν κακαριότθτασ και των υγρϊν κακαριςτικϊν, ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ 
του αρμοδίου οργάνου τθσ Υ.Μ . 

            Ο ανάδοχοσ με τθν προςφορά του υποχρεοφται, επί ποινι απόρριψθσ, να κατακζςει κατάςταςθ 
υλικϊν κακαριότθτασ (ανάλυςθ ςφνκεςθσ – ιδιότθτεσ), που προτίκεται να χρθςιμοποιιςει, χθμικά 
κακθμερινοφ και γενικοφ κακαριςμοφ, απολφμανςθσ για μάρμαρα, κεραμικά πλακάκια, P.V.C. , πατϊματα 
linoleum  και υλικά κακαριςμοφ μοκζτασ κλπ.. 
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           Ο ανάδοχοσ υποχρεοφνται για τθν εφαρμογι παρκετίνθσ τουλάχιςτον ανά εξάμθνο με τεχνικά 
χαρακτθριςτικά παρκετίνθσ μθ ολιςκθρισ και με αντοχι ςε προϊόντα με αλκοόλθ και άλλα απολυμαντικά, 
που να προφυλάςςουν τα πατϊματα από linoleum,  από τθ φκορά. 

            Τα απορρυπαντικά και τα απολυμαντικά προϊόντα δεν πρζπει να αναδφουν δυςάρεςτεσ οςμζσ, να 
μθν είναι επιβλαβι για τθν υγεία των αςκενϊν, του προςωπικοφ και των επιςκεπτϊν και να μθν 
προκαλοφν φκορζσ βραχυχρόνια και μακροχρόνια ςτισ εγκαταςτάςεισ και ςτον εξοπλιςμό των κτιρίων. 
Επίςθσ ειδικά απορρυπαντικά άοςμα για χριςθ ςε ευαίςκθτα τμιματα – κλινικζσ.  Ειδικά για τα 
απορρυπαντικά κα πρζπει να αποδεικνφεται με τθν προςκόμιςθ του ΙSO 9000:14001 ι αντίςτοιχο ότι είναι 
φιλικά προσ το περιβάλλον. 

           Ο τακτικόσ και επαναλαμβανόμενοσ εφοδιαςμόσ με υλικά υγιεινισ (χαρτί υγείασ, χειροπετςζτεσ, 
ςαποφνι, κτλ.) ςε όλουσ τουσ χϊρουσ κα αποτελεί υποχρζωςθ  του αναδόχου, ο ανάδοχοσ επιβαρφνεται  
με τθν παροχι  ειδϊν ατομικισ υγιεινισ, για τισ ανάγκεσ των αςκενϊν, των επιςκεπτϊν και του 
προςωπικοφ του Νοςοκομείου  

          Σε περίπτωςθ βλάβθσ των μθχανθμάτων ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να τα αντικαταςτιςει 
αμζςωσ ϊςτε θ εκτζλεςθ του αναλθφκζντοσ ζργου να είναι απρόςκοπτθ.  

          Θ  Υ.Μ. κα παρζχει ςτον ανάδοχο χϊρο για τθν φφλαξθ  των εργαλείων, των μθχανθμάτων και 
υλικϊν κακαριότθτασ, κακϊσ επίςθσ και αποδυτιρια για το προςωπικό του. Τα υλικά πολλαπλϊν χριςεων 
(ςφουγγαρίςτρεσ, μάπεσ με μικροϊνεσ, πανάκια) κα πλζνονται ςε πλυντιρια και κα ςτεγνϊνονται ςε 
ςτεγνωτιρια που κα βρίςκονται εντόσ του χϊρου του νοςοκομείου. Ο ανάδοχοσ οφείλει να διατθρεί τθν 
τάξθ και τθν κακαριότθτα των χϊρων αυτϊν και να τουσ επιςτρζψει μετά τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ ςτθν 
αρχικι τουσ κατάςταςθ. Ο ανάδοχοσ ζχει υποχρζωςθ να αδειάηει τουσ χϊρουσ που του παραςχζκθκαν για 
τθν εργαςία του με δικά του ζξοδα, μόλισ αυτά ηθτθκοφν από τθν  Υ.Μ  Ο εργοδότθσ δεν ευκφνεται για 
κλοπι ι φκορά για οποιοδιποτε λόγο των αντικειμζνων που φζρνει ι ζχει αποκθκευμζνα ο ανάδοχοσ και 
οι υπάλλθλοί του ςτο χϊρο τθσ Υ.Μ.  

            Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί όλουσ τουσ κανόνεσ πυραςφάλειασ και αςφάλειασ και να 
ςυμμορφϊνεται με τισ ςχετικζσ οδθγίεσ τθσ Υ.Μ . 

           Ο ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για τθν αποκατάςταςθ  οποιαςδιποτε ηθμιάσ ι βλάβθσ που κα 
προκλθκεί ςτο προςωπικό και ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ Υ.Μ  ι ςε οποιονδιποτε τρίτο, εφ' όςον αυτι 
οφείλεται ςε υπαιτιότθτα των υπαλλιλων του ιδίου (αναδόχου) ι των εργαςιϊν του.  

           Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί ζντυπθ αλλθλογραφία µε τουσ αρμόδιουσ τθσ Υ.Μ  µε ςκοπό τθν 
επιςιμανςθ τυχόν παραλείψεων όςο και παραπόνων.  

          Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να αντικακιςτά αμζςωσ κάκε ζλλειψθ και παράλειψθ ι πλθμμελι εργαςία 
που κα παρατθρείται και γνωςτοποιείται ς’ αυτόν από τουσ υπεφκυνουσ τθσ Υ.Μ  και τθν Ε.Ν.Λ. Εάν ο 
ανάδοχοσ δεν φροντίηει ςφμφωνα µε τα ανωτζρω για τθν αποκατάςταςθ τθσ ζλλειψθσ ι παράλειψθσ ι 
πλθμμελοφσ εργαςίασ κα επιβάλλονται από τθν Υ.Μ  οι κάτωκι ποινικζσ ριτρεσ:  

          Για κάκε  παράλειψθ ι πλθµμελι εργαςία που κα επιςθμανκεί ςτον ανάδοχο κα επιβάλλεται 
ποινικι ριτρα από ίςθ με ποςοςτό από 3% ζωσ 10%, παρακρατοφµενθσ από τθν μθνιαία αμοιβι. Σε κάκε 
περίπτωςθ το Νοςοκομείο δικαιοφται να κθρφξει ζκπτωτο τον ανάδοχο χωρίσ άλλθ διατφπωςθ.  

      Για οποιαδιποτε αλλαγι τρόπου κακαριότθτασ και χριςθσ υλικϊν πρζπει να υπάρχει ζγκριςθ από τθν 
Ε.Ν.Λ. 

      Κατά τθν παροχι υπθρεςιϊν από τον ανάδοχο, δεν πρζπει  να παρακωλφεται θ  λειτουργία τθσ Υ.Μ  
οφτε να ενοχλοφνται αςκενείσ, προςωπικό και επιςκζπτεσ.  

     Ο ανάδοχοσ πρζπει να φροντίηει για τθν ζγκαιρθ ανάλθψθ υπθρεςίασ από τουσ υπαλλιλουσ του και για 
τθν αποχϊρθςι τουσ από το Νοςοκομείο, µετά το τζλοσ τθσ εργαςίασ τουσ.  

     Ο ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για τθν παροχι υπθρεςιϊν, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ αυξθμζνεσ 
απαιτιςεισ που ςυνεπάγεται θ παροχι υπθρεςιϊν ςτο χϊρο ενόσ Νοςθλευτικοφ Ιδρφματοσ.  
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     Ρριν τθν ανάλθψθ τθσ εργαςίασ ο ανάδοχοσ καταρτίηει με τισ ςχετικζσ οδθγίεσ του Νοςοκομείου 
πρόγραμμα για τθν κακαριότθτα και τθν απολφμανςθ των χϊρων. Επιπλζον μζτρα απολφμανςθσ μποροφν 
να ηθτθκοφν από τον εργοδότθ. 

     Ο ανάδοχοσ επιβαρφνεται με όλα τα ζξοδα που αφοροφν τθν παροχι των υπθρεςιϊν του (όπωσ ςτολζσ 
προςωπικοφ, υλικά κακαριότθτασ, μθχανιματα, εξοπλιςμό, ςακοφλεσ απορριμμάτων κ.τ.λ). 

    Ο ανάδοχοσ δεν επιβαρφνεται με δαπάνεσ φδρευςθσ, παροχισ θλεκτρικοφ ρεφματοσ, κζρμανςθσ, 
κλιματιςμοφ και καυςίμων, τα οποία βαρφνουν τθν Υ.Μ , με τθν προχπόκεςθ τθσ εφλογθσ χριςθσ και 
κατανάλωςθσ από τον ανάδοχο. 

    Απαγορεφεται ςτον ανάδοχο να διακόψει για οιοδιποτε λόγο τθν παροχι των υπθρεςιϊν του. Για το 
λόγο αυτό ο ανάδοχοσ δθλϊνει ςτθν προςφορά του ότι αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να παρζχει τισ 
υπθρεςίεσ του ςυνεχϊσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ περίπτωςθσ απεργίασ προςωπικοφ. 

 

Άρκρο 2. 
ΤΘΘΣΘ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΥΓΙΕΙΝΘΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 
Κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ πρζπει να ςυμμορφϊνεται με τουσ Κανονιςμοφσ Υγιεινισ 
και Αςφάλειασ Ν.1568/85 που προβλζπονται από το ιςχφον εκνικό, κοινοτικό και διεκνζσ δίκαιο ι ζχει 
ειδικά κεςπίςει το Νοςοκομείο, βάςει Οδθγϊν Ορκισ Υγιεινισ Ρρακτικισ και να προςαρμόηεται ςε κάκε 
μεταβολι τουσ,  ΙSO,  EΛOT. 

Ο Ανάδοχοσ, ωσ υπόχρεοσ να τθρεί τουσ Κανονιςμοφσ Υγιεινισ και Αςφάλειασ, υποχρεοφται να 
ανακοινϊνει αμζςωσ ςτθν Υπθρεςία τισ οδθγίεσ που απευκφνονται ι κοινοποιοφνται ςε αυτόν κατά τθ 
διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ και τα ζγγραφα των διάφορων Αρμόδιων Αρχϊν ςχετικά με τουσ εν λόγω 
Κανονιςμοφσ. 

Τόςο θ Υπθρεςία όςο και κάκε Αρμόδια Αρχι δικαιοφνται να παρακολουκοφν και να ελζγχουν τθ 
ςυμμόρφωςθ του Αναδόχου με τουσ Κανονιςμοφσ Υγιεινισ και Αςφάλειασ. 

 

Άρκρο 3. 
ΡΟΣΩΡΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 
     Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζςει ζμπειρο προςωπικό (με προχπθρεςία ςε χϊρο παροχισ 
Υπθρεςιϊν Υγείασ τουλάχιςτον 6μθνϊν) που δεν κα εναλλάςςεται ςυχνά ςφμφωνα με πρόγραμμα που κα 
ζχει υλοποιθκεί και κα κατατεκεί, εκπαιδευμζνο ςε γενικοφσ και ειδικοφσ κανόνεσ υγιεινισ, ανάλογα με τθ 
κζςθ εργαςίασ του,  

    Ο ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για τθ ςυνεχι ενθμζρωςθ και εκπαίδευςθ του προςωπικοφ του για κζματα 
που αφοροφν τθν χριςθ των υλικϊν κακαριότθτασ, τθν τεχνολογία και υγιεινι ϊςτε να υλοποιοφνται οι 
νομοκετικζσ απαιτιςεισ. Τα ζξοδα αυτά βαρφνουν αποκλειςτικά τον ανάδοχο. 

     Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν απαρζγκλιτθ τιρθςθ τθσ εκάςτοτε ιςχφουςασ εργατικισ και 
αςφαλιςτικισ νομοκεςίασ, αναφορικά με τθν παροχι εργαςίασ του προςωπικοφ του, ιδίωσ δε ωσ προσ τθν 
καταβολι των αποδοχϊν, οι οποίεσ ςε καμία περίπτωςθ δεν μπορεί να είναι κατϊτερεσ των 
προβλεπομζνων από τθν ιςχφουςα  Σ.Σ.Ε, τθν τιρθςθ του νομίμου ωραρίου, των όρων υγιεινισ και 
αςφάλειασ κλπ. Ραράβαςθ τθσ υποχρζωςθσ αυτισ δίνει το δικαίωμα ςτο Νοςοκομείο για μονομερι 
καταγγελία τθσ ςυμβάςεωσ και κιρυξθ του αναδόχου ωσ εκπτϊτου. 

     Το προςωπικό κακαριότθτασ υποχρεοφται να τθρεί τισ κείμενεσ διατάξεισ ςχετικά µε τθν υγιεινι και 
αςφάλειά του και ο ανάδοχοσ είναι αποκλειςτικόσ και μόνοσ υπεφκυνοσ ποινικά και αςτικά για κάκε 
ατφχθμα που τυχόν προκφψει.  

     Στθν Υ.Μ. κα παραδοκοφν αποδεικτικά αςφάλιςθσ των εργαηομζνων ςτο Ι.Κ.Α ι ςε άλλο δθμόςιο 
οργανιςμό.  Αλλοδαποί μποροφν να απαςχολθκοφν μόνο εφ' όςον ζχουν τα απαραίτθτα ζγγραφα 
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παραμονισ και εργαςίασ ςτθν Ελλάδα. Ο εργοδότθσ μπορεί να ηθτιςει οποτεδιποτε οποιαδιποτε 
πλθροφορία για τθν εργαςιακι ςχζςθ του προςωπικοφ με τον ανάδοχο. 

     Το προςωπικό που κα απαςχολείται από τον ανάδοχο πρζπει να είναι υγιζσ, γεγονόσ που 
αποδεικνφεται με τθν προςκόμιςθ βιβλιαρίου υγείασ εν ιςχφ, κεωρθμζνου από τισ αρμόδιεσ αρχζσ. 
Σθμειϊνεται ότι το προςωπικό πρζπει να ζχει ελεγχκεί για θπατίτιδα Β  και c ,να είναι εφοδιαςμζνο µε 
κάρτα εμβολιαςμοφ ζναντι τθσ θπατίτιδασ Β και του τετάνου.   

     Το προςωπικό που κα απαςχολθκεί κα πρζπει να γνωρίηει πολφ καλά τθν Ελλθνικι γλϊςςα (ικανότθτα 
προφορικοφ λόγου), να είναι άριςτο ςτο ικοσ του, άψογο από πλευράσ ςυμπεριφοράσ απζναντι ςε 
τρίτουσ και ςτο προςωπικό τθσ Υ.Μ . 

     Οι υπάλλθλοι του αναδόχου δεν επιτρζπεται να ςυηθτοφν με αςκενείσ για τθν αςκζνειά τουσ τθν 
κεραπευτικι αγωγι τουσ  και να επεμβαίνουν ςε αυτι με ςυμβουλευτικι. Επίςθσ απαγορεφεται  θ 
ςυναναςτροφι με τουσ αςκενείσ, όπωσ και θ προμικεια φαγθτϊν, ποτϊν, τςιγάρων, φαρμάκων κ.τ.λ. 
Ακόμθ Οι υπάλλθλοι του αναδόχου δεν  επιτρζπεται να κριτικάρουν τισ δραςτθριότθτεσ των γιατρϊν, των 
νοςθλευτικϊν , του βοθκθτικοφ και λοιποφ  προςωπικοφ.  

     Θ Υ.Μ  ζχει το δικαίωμα να ηθτιςει από τον ανάδοχο τθν απομάκρυνςθ εργαηομζνων από τθν εργαςία 
ςτο ςυγκεκριμζνο χϊρο, που κρίνει ότι δεν ανταποκρίνονται ςτισ υποχρεϊςεισ τουσ, ι δείχνουν ολιγωρία 
ι δεν πεικαρχοφν ςτισ οδθγίεσ και τουσ κανόνεσ τθσ Υ.Μ.  Ο εργαηόμενοσ δεν ζχει καμία αξίωςθ για το 
λόγο αυτό από τθ Υ.Μ . 

     Ο ανάδοχοσ και το προςωπικό που κα χρθςιμοποιιςει κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου, δεν ζχουν καμία 
απολφτωσ ςχζςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ με τθν  Υ.Μ , οι δε μιςκοί και αμοιβζσ τουσ, κακϊσ και 
οποιεςδιποτε άλλεσ υποχρεϊςεισ, οι οποίεσ επιβάλλονται από τθν εργατικι και αςφαλιςτικι νομοκεςία, 
βαρφνουν αποκλειςτικά τον ανάδοχο,  ο οποίοσ είναι ο μόνοσ υπεφκυνοσ ζναντι αυτϊν με τουσ οποίουσ 
ςυνδζεται  με εργαςιακι ι άλλθ ςχζςθ κακϊσ και ζναντι τρίτων εξ’ αφορμισ των ςχζςεων αυτϊν. 

     Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται  να διακζτει 72 εργαηομζνουσ απαςχόλθςθσ 40 ωρϊν εβδομαδιαίωσ, για τον 
κακαριςμό των ηθτοφμενων χϊρων, οι οποίοι κα καλφπτουν όλεσ τισ βάρδιεσ ςε όλα τα τμιματα με 
τουλάχιςτον 2.880 εργατοϊρεσ/εβδομάδα. Σε περίπτωςθ μθ πλιρουσ απαςχόλθςθσ του προςωπικοφ 
(μερικι απαςχόλθςθ) ο αρικμόσ των ατόμων προςαυξάνεται αναλόγωσ. Κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, 
κα πρζπει να επιςυνάπτεται μθνιαίωσ πίνακασ κατανομισ του προςωπικοφ, ονομαςτικόσ ανά βάρδια, 
κεωρθμζνοσ από τθν Επικεϊρθςθ Εργαςίασ. 

   Τα Σαββατοκφριακα και τισ αργίεσ κα απαςχολοφνται είκοςι πζντε (25) άτομα θμερθςίωσ με 8ωρθ 
απαςχόλθςθ (25 το Σάββατο, 25 τθν Κυριακι, 25 κάκε Αργία –ςτα άτομα αυτά κα ςυμπεριλαμβάνονται 
και οι επόπτεσ), ενϊ ςτθν νυχτερινι βάρδια κα εργάηονται δφο (2) άτομα με 8ωρθ απαςχόλθςθ, τόςο τισ 
κακθμερινζσ, όςο και τα Σαββατοκφριακα και τισ Αργίεσ. 

    Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζτει ωσ επόπτεσ ζνα άτομο για τθν πρωινι βάρδια και ζνα άτομο για 
τθν απογευματινι βάρδια για τισ ανάγκεσ επιτιρθςθσ του ζργου που κα ςυμπεριλαμβάνονται ςτουσ 
πίνακεσ κατανομισ του προςωπικοφ. Θ παρουςία των εποπτϊν κα είναι κακθμερινι για όλεσ τισ θμζρεσ 
τθσ εβδομάδασ, ςυμπεριλαμβανομζνων Σαββατοκφριακων και Αργιϊν. Οι ανωτζρω επόπτεσ 
ςυμπεριλαμβάνονται ςτα 72 άτομα πλιρουσ απαςχόλθςθσ που προβλζπονται από τθν παροφςα 
διακιρυξθ.   

Θ Υ.Μ   δφναται να ηθτιςει από τον ανάδοχο να προςλάβει και άλλουσ υπαλλιλουσ, αν κρίνει ότι θ 
ςφνκεςθ του προςωπικοφ τόςο αρικμθτικά όςο και κατά ειδικότθτεσ δεν επαρκεί για τθν εξυπθρζτθςθ του 
Νοςοκομείου.  

Το προςωπικό  ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ ενδζχεται να είναι επιφορτιςμζνο με τθν κακαριότθτα του 
περιβάλλοντα χϊρου του αςκενι υπό τθν κακοδιγθςθ και τθ  ςυνεργαςία των προϊςταμζνων  των 
νοςθλευτικϊν τμθμάτων. 

 Οι βάρδιεσ του προςωπικοφ και οι ϊρεσ αναπλθρωματικισ ανάπαυςθσ (repo) κα εναλλάςςονται με 
τζτοιο τρόπο, ϊςτε να διαςφαλίηεται θ ςυνεχισ κακαριότθτα των χϊρων του Ρ.Γ.Ν.Α.  

 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να καταρτίςει πρόγραμμα εργαςίασ για το προςωπικό του, το οποίο κα 
κοινοποιείται ςτον εργοδότθ. Το μθνιαίο πρόγραμμα του προςωπικοφ κακαριότθτασ, ςτο οποίο κα 
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περιγράφεται αναλυτικά το ωράριο και ο χϊροσ που κα απαςχολείται ο κάκε εργαηόμενοσ, κα 
παραδίδεται ςτον προϊςτάμενο του Τμιματοσ Επιςταςίασ, το αργότερο τθν 25θ θμζρα του προθγοφμενου 
μινα. Επίςθσ κα κατατίκεται και εβδομαδιαίο πρόγραμμα όπου κα αναφζρεται το προςωπικό και το 
τμιμα ςτο οποίο εργάηεται. 

Το προςωπικό κα είναι μόνιμο για κάκε νοςθλευτικό τμιμα δεν κα μετακινείται κατά τθ διάρκεια τθσ 
βάρδιασ και δεν κα εναλλάςςεται (ειδικά ςε κλειςτά τμιματα όπωσ μονάδεσ και χειρουργεία). Αλλαγζσ κα 
γίνονται μόνο μετά από ενθμζρωςθ του Ρροϊςτάμενου του Γραφείου Επιςταςίασ και με τθ ςφμφωνθ 
γνϊμθ αυτοφ.  

Το προςωπικό κα είναι μόνιμο για κάκε νοςθλευτικό τμιμα δεν κα μετακινείται κατά τθ διάρκεια τθσ 
βάρδιασ και δεν κα εναλλάςςεται (ειδικά ςε κλειςτά τμιματα όπωσ μονάδεσ και χειρουργεία). Αλλαγζσ κα 
γίνονται μόνο μετά από ενθμζρωςθ του Ρροϊςτάμενου του Γραφείου Επιςταςίασ και με τθ ςφμφωνθ 
γνϊμθ αυτοφ.  

Σε περίπτωςθ που ο αρικμόσ του απαςχολθμζνου προςωπικοφ είναι λιγότεροσ από εκείνον που 
αναγράφεται ςτο πρόγραμμα και που είναι υποχρεωμζνοσ να υποβάλλει ο ανάδοχοσ ςτθν υπθρεςία τθσ 
Υ.Μ   κα επιβάλλονται οι παρακάτω ποινζσ:  

Ρρόςτιμο 44 € για τθν απουςία κάκε ατόμου ςε ζνα 24ωρο.  

Ρρόςτιµο 132 € αν απουςιάηουν µζχρι 3 άτοµα µζςα ςε ζνα 24ωρο.  

Ρρόςτιµο 176 € αν απουςιάηουν µζχρι 4 άτοµα µζςα ςε ζνα 24ωρο. 

Ρρόςτιµο 440 € αν απουςιάηουν µζχρι 5 άτοµα µζςα ςε ζνα 24ωρο.  

Σε περίπτωςθ ςυςτθματικισ απουςίασ προςωπικοφ και µθ τιρθςθσ του προβλεπόμενου προγράμματοσ θ 
Υ.Μ   διατθρεί το δικαίωμα καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ και κιρυξθσ του αναδόχου ωσ ζκπτωτου. 

Κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και μετά τθ λιξθ τθσ, ο ανάδοχοσ και το προςωπικό του αναλαμβάνουν  
τθν υποχρζωςθ να τθροφν εμπιςτευτικά όλα τα ςτοιχεία, που τουσ ζγιναν γνωςτά λόγω τθσ εργαςίασ τουσ, 
ςχετικά με τισ δραςτθριότθτεσ και τουσ χϊρουσ του Νοςοκομείου. Θ παραπάνω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ 
τα ςτοιχεία ςχετικά με τθν κατάςταςθ υγείασ των αςκενϊν  και γενικά κάκε ςτοιχείο που μπορεί να 
κεωρθκεί ότι εμπίπτει ςτο ιατρικό απόρρθτο. 

Ο ανάδοχοσ και το προςωπικό του οφείλει να τθρεί αυςτθρά τουσ κανόνεσ πρόλθψθσ ατυχθμάτων για τθν 
προςωπικι αςφάλεια κάκε εργαηομζνου. Τθν ευκφνθ για τθν τιρθςθ των κανόνων αυτϊν ζχει ο 
ανάδοχοσ. 

Σε περίπτωςθ προκλθκείςασ βλάβθσ ςτουσ χϊρουσ ι ςτον εξοπλιςμό του Νοςοκομείου, από το 
προςωπικό του αναδόχου αυτόσ υποχρεοφται, με δικι του δαπάνθ, να αποκαταςτιςει άμεςα τθ βλάβθ 
και ο εξοπλιςμόσ να παραδοκεί ςτθν ίδια καλι κατάςταςθ που είχε παραλθφκεί. 

Το προςωπικό οφείλει να διατθρεί υψθλό επίπεδο ατομικισ υγείασ και υγιεινισ, φζρει δε κακαρι και 
ευπαρουςίαςτθ ςτολι. 

Θ προμικεια, ςυντιρθςθ και πλφςιμο των ςτολϊν βαρφνουν αποκλειςτικά τον ανάδοχο. Οι ςτολζσ 
εργαςίασ του προςωπικοφ του αναδόχου κα είναι ομοιόμορφθ και ίδια από πλευράσ ποιότθτασ και 
χρϊματοσ ϊςτε θ εμφάνιςι του να είναι άριςτθ και να τυγχάνει τθσ εγκρίςεωσ τθσ Υ.Μ   . 

Οι ςτολζσ του προςωπικοφ πρζπει να είναι κακαρζσ και ευπρεπείσ. Σε κάκε εργαηόμενο πρζπει να 
διατεκοφν τουλάχιςτον δφο (2) ςτολζσ εργαςίασ οι οποίεσ κα αναγράφουν τθν επωνυμία και το λογότυπο 
του αναδόχου. Το χρϊμα των ςτολϊν εργαςίασ πρζπει να εγκρικεί από τθν Υ.Μ ,  ϊςτε να μθν ομοιάηει με 
τον χρωματιςμό των ςτολϊν εργαςίασ του προςωπικοφ τθσ Υ.Μ. 

Το προςωπικό του αναδόχου υποχρεοφται να φζρει ςτθν ςτολι εργαςίασ του και ςε εμφανζσ ςθμείο 
ειδικι πλαςτικοποιθμζνθ κονκάρδα θ οποία κα φζρει τα εξισ : 1) φωτογραφία 2) ονοµατεπϊνυµο 3) 
ειδικότθτα εργαςίασ 4)  τμιμα 5) επωνυμία και λογότυπο του αναδόχου. 

 

 

ΑΔΑ: 6ΓΚ64690Ω3-6ΦΙ
20PROC007147605 2020-08-06



       

Πειίδα 45 απφ 87 

 

ΑΘΟ 4. 

ΥΛΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΘ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ 

Τον ανάδοχο βαρφνουν τα ζξοδα, μθχανθμάτων, υλικϊν κακαριότθτασ,  ςάκων απορριμμάτων (κόκκινουσ-
κίτρινουσ-πράςινουσ-μαφρουσ-μπλε & διαφανείσ), Hospital boxes, υλικά ατομικισ  υγιεινισ  γενικά και 
ειδικά ανά Υ.Μ (Ραράρτθμα: ΙΙ,  Ρίνακασ:1-2). Οι ςάκοι απορριμμάτων πρζπει να είναι ανκεκτικοί και να 
αποτρζπουν τθν διαρροι υγρϊν. Πλα τα υλικά πρζπει να αποδεικνφεται με ςχετικά ζγγραφα ότι είναι 
άριςτθσ ποιότθτασ και ότι πλθροφν τισ προδιαγραφζσ που τίκενται από τθν κείμενθ νομοκεςία.  

Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει με τθν προςφορά του κατάςταςθ των υλικϊν που κα τον 
επιβαρφνουν, ιτοι υλικά κακαριςμοφ, απολφμανςθσ, απεντόμωςθσ, μυοκτονίασ, πλθροφοριακά ζντυπα, 
δελτία δεδομζνων αςφαλείασ κτλ. Τα υλικά κακαριςμοφ, απολφμανςθσ και οι ποςότθτεσ που κα 
χρθςιμοποιοφνται τελοφν υπό τθν ζγκριςθ του Νοςοκομείου 

Για τα υλικά απολφμανςθσ κα πρζπει να κατατεκεί με τθν προςφορά του θ ζγκριςθ κυκλοφορίασ τουσ από 
τον Ε.Ο.Φ., θ  ςιμανςθ CE mark κατά περίπτωςθ.  

 Τα απορρυπαντικά και τα απολυμαντικά προϊόντα δεν πρζπει να αναδφουν δυςάρεςτεσ οςμζσ, να μθν 
είναι επιβλαβι για τθν υγεία των αςκενϊν, του προςωπικοφ και των επιςκεπτϊν, να μθν προκαλοφν 
φκορζσ βραχυχρόνια και μακροχρόνια ςτισ εγκαταςτάςεισ και ςτον εξοπλιςμό των κτιρίων. Επίςθσ, ειδικά 
απορρυπαντικά άοςμα, για χριςθ ςε ευαίςκθτα τμιματα – κλινικζσ. Ακόμθ για  τα απορρυπαντικά κα 
πρζπει να αποδεικνφεται θ καταλλθλότθτα τουσ με τθν προςκόμιςθ ςτθν προςφορά του ΙSO 9000:14001 ι 
αντίςτοιχο ότι είναι φιλικά προσ το περιβάλλον 

Στα προϊόντα κακαριςμοφ - απολυμαντικά  δαπζδων  και επιφανειϊν να αναγράφεται το ποςοςτό του 
ενεργοφ χλωρίου (4,2 % ζωσ 6%)  ι τα ppm που αποδεςμεφει ανά λίτρο νεροφ και γενικότερα θ ςφνκεςι 
του κακϊσ και θ θμερομθνία παραγωγισ και λιξθσ.  

Τα υλικά κακαριςμοφ, απολφμανςθσ και οι ποςότθτεσ κα χρθςιμοποιοφνται ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ 
Επιτροπισ Ελζγχου Λοιμϊξεων και  υπό τθν ζγκριςθ τθσ Υ.Μ. 

Σε περίπτωςθ που νζεσ μζκοδοι και τεχνικζσ προκφψουν για καλφτερο κακαριςμό και απολφμανςθ, ο 
ανάδοχοσ υποχρεοφται  να χρθςιμοποιεί τισ βελτιωμζνεσ μεκόδουσ και μζςα. Σε κάκε περίπτωςθ πρζπει 
να φροντίηει ϊςτε οι υπάλλθλοί του να γνωρίηουν τθ χριςθ των υλικϊν κακαριότθτασ και μεκόδων που 
χρθςιμοποιοφν 

Θ κακαριότθτα κακθμερινισ ρουτίνασ, θ τεχνικι κακαριότθτασ, θ γενικι μθνιαία κακαριότθτα, και τα 
υλικά που χρθςιμοποιοφνται, κα ορίηονται για κάκε χϊρο με τθ  ςυνεργαςία του επόπτθ κακαριότθτασ, 
τθσ Επιτροπισ Ελζγχου Λοιμϊξεων και τθσ προϊςταμζνθσ του κάκε  τμιματοσ ι κλινικισ με γραπτζσ και 
προφορικζσ οδθγίεσ. 

Ο μθχανικόσ εξοπλιςμόσ πλυςίματοσ, παρκεταρίςματοσ και απολφμανςθσ των χϊρων και μικροεργαλεία 
(κουβάδεσ κακϊσ και μθχανι πλφςεωσ και κακαριςμοφ δαπζδων που κα λειτουργεί με ρεφμα ι μπαταρία 
και κα ευρίςκεται ςε μόνιμθ βάςθ ςτθν Υ.Μ  και άλλα όπωσ αναφζρονται ςτθν ςυνθμμζνθ κατάςταςθ του 
μθχανικοφ εξοπλιςμοφ) κα διατίκενται από τον ανάδοχο.  

Ο τεχνικόσ εξοπλιςμόσ πρζπει να πλθροί τουσ παρακάτω όρουσ :  

Να ανταποκρίνεται πλιρωσ ςτισ ανάγκεσ τθσ Υ.Μ. για τθν κακαριότθτα.  

Να είναι ςε άριςτθ λειτουργικι κατάςταςθ . 

Ο εξοπλιςμόσ, τα εργαλεία και υλικά κακαριςμοφ, απαραιτιτωσ να είναι πρϊτθσ ποιότθτασ και πλζον 
κατάλλθλα και ςφμφωνα µε τισ τελευταίεσ επιςτθμονικζσ εξελίξεισ.  

Να είναι κατά το δυνατό ακόρυβα και να βρίςκονται ςε άριςτθ κατάςταςθ, τόςο από άποψθ λειτουργίασ, 
όςο και από εμφάνιςθ.  

Ο εξοπλιςμόσ, τα εργαλεία και υλικά κακαριςμοφ να μθν προκαλοφν φκορζσ (βραχυχρόνια και 
μακροχρόνια) ςτισ εγκαταςτάςεισ και ςτον εξοπλιςμό του νοςοκομείου.  

ΑΔΑ: 6ΓΚ64690Ω3-6ΦΙ
20PROC007147605 2020-08-06



       

Πειίδα 46 απφ 87 

 

Τα απαραίτθτα μθχανιματα - εξοπλιςμόσ (κάδοι ςφουγγαρίςματοσ διπλοφ ςυςτιματοσ, ςφουγγαρίςτρεσ, 
πανζτεσ με μικροϊνεσ, τρόλεϊ κακαριςτριϊν με όλα τα ςυνοδευτικά εξαρτιματα, ςφουγγάρια, ξφςτρεσ  κτλ) 
να είναι διαφορετικά για κάκε Κλινικι - Τµιµα - Εργαςτιρια - Μονάδεσ, πτζρυγα Διοίκθςθσ και άλλων 
Υπθρεςιϊν και να μθν μεταφζρονται εκτόσ των τμθμάτων για τα οποία προορίηονται. Σε περίπτωςθ 
αιτιολογθμζνθσ μεταφοράσ κα χρθςιμοποιείται αποκλειςτικά ο ανελκυςτιρασ ακακάρτων. 

Αφροπαραγωγό για μοκζτεσ τεμάχια: ζνα (1). 

Κακαριςτι Ρερςίδων τεμάχια: ζνα (1). 

Ο παραπάνω χρθςιμοποιοφμενοσ εξοπλιςμόσ των χϊρων να είναι µμαρκαριςμζνοσ µε τθν ονομαςία του 
χϊρου και τθν χριςθ για τθν οποία προορίηεται.  

Σε κάκε τρόλεϊ απαιτείται να υπάρχει πλαςτικοποιθμζνο ζντυπο με τισ οδθγίεσ χριςθσ και τισ αραιϊςεισ 
των απορρυπαντικϊν και απολυμαντικϊν διαλυμάτων που χρθςιμοποιοφνται κακϊσ επίςθσ και να 
διατίκενται εφχρθςτοι δοςομετρθτζσ για κάκε τρόλεϊ. 

Ανυψωτικό µθχάνθµα για τον κακαριςµό των υαλοπινάκων – φωτιςτικϊν. 

Για τουσ καλάμουσ απομόνωςθσ των Κλινικϊν να χρθςιμοποιείται ξεχωριςτόσ εξοπλιςμόσ και υλικά 
κακαριςμοφ.  

Με αποκλειςτικι ευκφνθ του αναδόχου κα πρζπει να εξαςφαλίηεται θ δυνατότθτα για ςυνεχι και πλιρθ 
τεχνικι υποςτιριξθ (επιςκευζσ, ανταλλα     κτικά κλπ), που είναι απαραίτθτα για τθ λειτουργία του 
εξοπλιςμοφ, κακϊσ επίςθσ θ ςυνεχισ και πλιρθσ παροχι των εγκεκριμζνων από τθν Υ.Μ προϊόντων 
κακαριςμοφ και απολφμανςθσ. Ο ανάδοχοσ δεν μπορεί να αρνθκεί τθν παροχι των υπθρεςιϊν του, 
επικαλοφμενοσ τουσ ανωτζρω λόγουσ.  

Τα απορρίμματα κα τοποκετοφνται ςε πλαςτικοφσ ςάκουσ και κα μεταφζρονται ςτουσ χϊρουσ 
ςυγκζντρωςθσ που κα του υποδειχκοφν από τθν αρμόδια υπθρεςία τθσ Υ.Μ , τρεισ (3) τουλάχιςτον φορζσ 
θμερθςίωσ, ζτςι ϊςτε να είναι εφκολθ θ ανακομιδι τουσ από τα ειδικά τροχιλατα  μεταφοράσ 
απορριμμάτων.  

Πλεσ οι ςακοφλεσ των απορριμμάτων κα αλλάηονται και κα απορρίπτονται χωρίσ να χρθςιμοποιοφνται για 
δεφτερθ φορά και κα δζνονται με ςφικτιρεσ, κακϊσ επίςθσ κα επικολλάται ετικζτα με τθ ςιμανςθ του 
ςθμείου παραγωγισ τθν οποία κα προμθκεφει θ Υ.Μ και κα πρζπει να αναγράφουν οι υπάλλθλοι του 
αναδόχου τθν θμερομθνία αποκομιδισ από το ςθμείο παραγωγισ τουσ . Εάν κάποιοσ ςάκοσ ζχει διαρροι 
υγρϊν, τοποκετείται ςε δεφτερο του ιδίου χρϊματοσ που και αυτόσ δζνεται καλά. Δεν επιτρζπεται θ 
διαδικαςία του αδειάςματοσ  των απορριμμάτων από μια ςακοφλα ςε άλλθ ςακοφλα.  

0 ανάδοχοσ υποχρεοφται να εφοδιάςει το προςωπικό µε τα κατάλλθλα για κάκε εργαςία γάντια, ιδίωσ δε 
με χονδρά (κουηίνασ), μιασ χριςεωσ και δερμάτινα χονδρά γάντια τουσ μεταφορείσ των απορριμμάτων.  

Τα ςαποφνια  των νιπτιρων,  τα χαρτιά υγείασ και χειροπετςζτεσ κα τοποκετοφνται από τον ανάδοχο 
ςτουσ χϊρουσ που απαιτείται. 

Τα υλικά κακαριςμοφ και οι ποςότθτεσ που κα χρθςιμοποιοφνται προτείνονται από τον ανάδοχο και 
εγκρίνονται από τθν Υ.Μ  τόςο όςο προσ τθν ποιότθτά τουσ, όςο και ωσ προσ τθν ποςότθτά τουσ.  

Ο εργοδότθσ μπορεί να ηθτιςει τθ χριςθ οριςμζνων απολυμαντικϊν και υγρϊν κακαριςμοφ γενικότερα, 
ςε περίπτωςθ μθ ικανοποίθςθσ από τα χρθςιμοποιοφμενα. 

Σε περίπτωςθ που νζεσ μζκοδοι και τεχνικζσ προκφψουν για καλφτερο κακαριςμό και απολφμανςθ, ο 
ανάδοχοσ υποχρεοφται  να χρθςιμοποιεί τισ βελτιωμζνεσ μεκόδουσ και μζςα. Σε κάκε περίπτωςθ πρζπει 
να φροντίηει ϊςτε οι υπάλλθλοί του να γνωρίηουν τθ χριςθ των υλικϊν κακαριότθτασ και μεκόδων που 
χρθςιμοποιοφν.  

 

Άρκρο 5. 

Διαδικαςια Ελεγχου Αναδοχου 
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     Ο ανάδοχοσ επικεωρείται και ελζγχεται από οριςκείςα Επιτροπι και κάκε εξουςιοδοτθμζνο προσ τοφτο 
από το Δ.Σ πρόςωπο, για τθ διαπίςτωςθ τθσ ποιότθτασ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν. Ζλεγχοσ μπορεί να 
διενεργθκεί χωρίσ προθγοφμενθ ειδοποίθςθ από τθν Ε.Ν.Λ. τθσ Υ.Μ  από μζλοσ τθσ Διοίκθςθσ του 
Νοςοκομείου, των και από τον Υπεφκυνο Επιςταςίασ. Οι ανωτζρω ζλεγχοι είναι ανεξάρτθτοι του ελζγχου 
που ενεργείται από τθν υγειονομικι υπθρεςία ι άλλεσ κρατικζσ αρχζσ αυτεπαγγζλτωσ.  

    Ο ανάδοχοσ οφείλει να τθρεί τον Εςωτερικό Κανονιςμό Λειτουργίασ του Νοςοκομείου, τισ αποφάςεισ 
του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ι των εξουςιοδοτθμζνων οργάνων του και τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ βάςει 
των οποίων κα ελζγχεται – επικεωρείται.  Για όςα δεν αναγράφονται  ςτθν ςφμβαςθ ιςχφουν  όςα  
περιγράφονται  ςτθν Διακιρυξθ και τισ ςχετικζσ Νομοκεςίεσ που αφοροφν τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ του 
αναδόχου.   

   Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να δζχεται τον ανωτζρω ζλεγχο και να διευκολφνει τα όργανα που τον αςκοφν. 

   Ο ανάδοχοσ τθρεί βιβλίο επικοινωνίασ µε τθν επιτροπι ελζγχου κακαριότθτασ µε ςκοπό τθν αναγραφι 
ςε αυτό τυχόν ελλείψεων ι παραπόνων παρουςία του εκπροςϊπου του αναδόχου, το οποίο κα 
υπογράφεται και από τα δφο μζρθ. Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ςυμμορφϊνεται και να 
επιλαμβάνεται των αναφερομζνων ςτο βιβλίο ελλείψεων. Θ επιτροπι ελζγχου κακαριότθτασ επικεωρεί 
και υπογράφει τθν εξάλειψθ των παραλείψεων ι εάν δεν υπάρχει ςυμμόρφωςθ για τθν αποκατάςταςθ 
του ανωτζρω το αργότερο εντόσ του επομζνου 24ϊρου, επιβάλλεται από το νοςοκομείο πρόςτιμο 150 €, 
αναγράφεται ςτο πρωτόκολλο του μινα που τελεςιδίκθςε θ απόφαςθ για ποινι και παρακρατείται από το 
μθνιαίο τίµθµα. Θ απόφαςθ επιβολισ προςτίµου κοινοποιείται ςτον ανάδοχο που δικαιοφται να 
διατυπϊςει εγγράφωσ αντιρριςεισ εντόσ πζντε (5) εργαςίμων θμερϊν από τθν προσ αυτόν κοινοποίθςθ 
του προςτίμου. Ραράβαςθ των υποχρεϊςεων αυτϊν δίνει το δικαίωμα ςτο Νοςοκομείο για μονομερι 
καταγγελία τθσ ςυμβάςεωσ και κιρυξθ του αναδόχου ωσ ζκπτωτου. 

    Αξιολόγθςθ κακαριότθτασ κα διενεργείται και μζςω εντφπων που κα ςυμπλθρϊνονται ςε εβδομαδιαία 
βάςθ από τουσ προϊςτάμενουσ των τμθμάτων και κα ςυλλζγονται από τον Ρροϊςτάμενο του Γραφείου 
Επιςταςίασ. Δείγματα ζντυπων εβδομαδιαίασ αξιολόγθςθσ επιςυνάπτονται. 

 

Άρκρο 6 
ΡΛΘΜΜΕΛΘΣ ΕΚΡΛΘΩΣΘ ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ 

 

     Σε περίπτωςθ πλθμμελοφσ παροχισ υπθρεςιϊν κακαριςμοφ και απολφμανςθσ ο ανάδοχοσ 
ενθμερϊνεται άμεςα από τον εργοδότθ και είναι υποχρεωμζνοσ να εκτελζςει άμεςα  τθν υπθρεςία, 
εφόςον αυτό επιτρζπεται από τισ ανάγκεσ του εργοδότθ. Σε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν 
αποκαταςτιςει τισ πλθμμελϊσ  εκτελεςκείςεσ εργαςίεσ άμεςα, τότε δεν καταβάλλεται αμοιβι για αυτζσ. 
Ρεραιτζρω  ο εργοδότθσ ζχει το δικαίωμα να ανακζςει ςε τρίτο φυςικό ι νομικό πρόςωπο τισ από τθ 
ςφμβαςθ προκακοριςμζνεσ εργαςίεσ κακαριςμοφ και απολφμανςθσ, ςε βάροσ του ανάδοχου, όταν αυτόσ - 
κατόπιν και γραπτισ ειδοποίθςθσ - δεν εκπλθρϊςει άμεςα τισ υποχρεϊςεισ του. Σε κάκε περίπτωςθ ο 
εργοδότθσ διατθρεί το δικαίωμα να λφςει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ, κθρφςςοντασ των ανάδοχο ζκπτωτο  
και να αξιϊςει αποηθμίωςθ.  

 

Άρκρο 7. 

ΑΡΟΗΘΜΙΩΣΘ ΕΚ ΜΕΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο ανάδοχοσ ευκφνεται ςε αποηθμίωςθ ζναντι τθσ Υ.Μ , για κάκε φκορά και βλάβθ που κα ζχει προκλθκεί 
ςτο χϊρο και ςτα αντικείμενα που χρθςιμοποιεί  και κακαρίηει πζρα από τθ κανονικι και ςυνικθ χριςθ. 

  Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αποηθμιϊνει πλιρωσ το Νοςοκομείο, τουσ υπαλλιλουσ του,  και κάκε τρίτο 
άτομο για όλα τα ζξοδα, απϊλειεσ, ηθμίεσ και δαπάνεσ.  Ακόμθ, να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ, που 
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πθγάηουν από ι ςε ςχζςθ με οποιαδιποτε πράξθ ι παράλειψθ του Αναδόχου ςχετιηόμενθ με τθ παροφςα 
Σφμβαςθ. Το ίδιο ιςχφει για κάκε  παράβαςθ  που πθγάηει ι απορρζει από τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν 
που  ςυντελζςτθκαν ι προκλικθκαν ςε ςχζςθ με : 

ςωματικζσ βλάβεσ (ςυμπεριλαμβανομζνων βλαβϊν που απζβθςαν κανατθφόρεσ), και/ι 

οποιαδιποτε απϊλεια ι ηθμία τθσ ακίνθτθσ και κινθτισ περιουςίασ τθσ Υ.Μ. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί τισ κείμενεσ διατάξεισ ςχετικά με τθν αςφάλεια των εργαηομζνων και 
είναι αποκλειςτικόσ και μόνοσ υπεφκυνοσ ποινικά και αςτικά για κάκε ατφχθμα ςτο προςωπικό του. 

 

Άρκρο 8. 

ΑΣΦΑΛΙΣΘ ΤΟΥ ΕΓΟΥ 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυνάπτει και να διατθρεί, αποκλειςτικά με δικι του δαπάνθ, αςφαλίςεισ κακ’ 
όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ ςφμφωνα με τθ Ελλθνικι νομοκεςία και τα 
προβλεπόμενα ςτθν παροφςα Σφμβαςθ, για οποιεςδιποτε δραςτθριότθτεσ προβλζπονται ι εμπίπτουν 
ςτθν παροφςα Σφμβαςθ, ιδίωσ δε τθν ςχετικά με τθν αςφάλιςθ του προςωπικοφ του και για αςτικι 
ευκφνθ ζναντι τρίτων. 

Ο Ανάδοχοσ κα εξαςφαλίςει, ότι κα υφίςτανται ςε ιςχφ οι κάτωκι αναφερόμενεσ αςφαλιςτικζσ καλφψεισ 
κακ' όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ του Ζργου :  

Κάλυψθ οποιαςδιποτε Αςτικισ Ευκφνθσ προσ οποιονδιποτε τρίτο, θ οποία ανακφπτει από ι οφείλεται 
ςτθν εκτζλεςθ του Ζργου, περιλαμβανομζνων αλλά όχι μόνο, περιπτϊςεων κανάτου, ςωματικϊν βλαβϊν, 
απϊλειασ ι ηθμίασ περιουςίασ, ατυχθματικισ ρφπανςθσ, ψυχικισ οδφνθσ και θκικισ βλάβθσ, μζχρι 
εκείνων των ορίων ευκφνθσ τα οποία κα διατθροφςε ςε ιςχφ ζνασ ςυνετόσ λειτουργόσ ζργου παρόμοιασ 
φφςθσ, μεγζκουσ και χαρακτθριςτικϊν του Ζργου και τα οποία ςε καμία περίπτωςθ δεν κα είναι 
χαμθλότερα των Ευρϊ 1.000.000,00 € ανά γεγονόσ και Ευρϊ 2.000.000,00 € ακροιςτικά ετθςίωσ. Στθν 
κάλυψθ κα περιλαμβάνεται ρθτά και θ εκ του Άρκρου 922 του Αςτικοφ Κϊδικα απορρζουςα ευκφνθ τθσ 
Υπθρεςίασ (ευκφνθ προςτιςαντοσ).  

Με το αςφαλιςτιριο, ςτο οποίο το Νοςοκομείο κα αναφζρεται ωσ «ςυναςφαλιηόμενοσ» κα καλφπτεται 
και θ εκ του Νόμου ευκφνθ του Αναδόχου, τθν οποία ζχει με τθν ιδιότθτα του Εργοδότθ και περιλαμβάνει 
τθν, από τα άρκρα 657, 658 και 932 του ιςχφοντοσ Α.Κ., προβλεπόμενθ υποχρζωςθ του Αςφαλιςμζνου 
ζναντι του προςωπικοφ του που είναι αςφαλιςμζνο ςτο ΙΚΑ και απαςχολείται ςτισ περιγραφόμενεσ ςτθν 
παροφςα ςφμβαςθ εργαςίεσ, ςε περίπτωςθ ςωματικϊν βλαβϊν που κα προκλθκοφν κατά τθ διάρκεια τθσ 
εργαςίασ. Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να εξαςφαλίςει ότι τα ανωτζρω τθροφνται και από τουσ πάςθσ φφςεωσ 
ςυμβοφλουσ, ςυνεργάτεσ και υπεργολάβουσ αυτοφ. 

    Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αςφαλίςει το προςωπικό του ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ Ελλθνικισ 
Εργατικισ Νομοκεςίασ όπωσ αυτζσ ιςχφουν ανά πάςα χρονικι ςτιγμι. Σε περίπτωςθ που προςωπικό του 
Αναδόχου δεν υπάγεται ςε διατάξεισ τθσ ιςχφουςασ Νομοκεςίασ, αυτόσ υποχρεοφται να το αςφαλίςει 
ζναντι ατυχθμάτων ςε αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ. Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να εξαςφαλίςει ότι τα ανωτζρω 
τθροφνται και από τουσ πάςθσ φφςεωσ ςυμβοφλουσ, ςυνεργάτεσ και υπεργολάβουσ αυτοφ. 

   Πλεσ οι αςφαλιςτικζσ ςυμβάςεισ κα καταρτίηονται εγγράφωσ και κα τυγχάνουν τθσ εγκρίςεωσ τθσ 
Υπθρεςίασ, θ οποία κα ζχει τθν ζννοια του ελζγχου και τθσ εκ μζρουσ τθσ αποδοχισ ότι ςυμμορφϊνονται 
επαρκϊσ με τουσ όρουσ του παρόντοσ Άρκρου, του Ρροςαρτιματοσ περί ελάχιςτων αςφαλιςτικϊν 
απαιτιςεων και των λοιπϊν όρων τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ . 

   Οι αςφαλίςεισ δεν απαλλάςςουν οφτε περιορίηουν κακ’ οιονδιποτε τρόπο τισ υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ 
του αναδόχου που απορρζουν από τθν παροφςα Σφμβαςθ. Σε κάκε περίπτωςθ, ο Ανάδοχοσ ευκφνεται 
πλιρωσ για όλουσ τουσ κινδφνουσ που απορρζουν ι ςχετίηονται με τθν παροχι των υπθρεςιϊν του και 
παραμζνει αποκλειςτικά και εξ ολοκλιρου υπεφκυνοσ για τθν πλιρθ και ζγκαιρθ αποκατάςταςθ ηθμιϊν 
ςε πρόςωπα ι / και πράγματα, ανεξάρτθτα εάν και ςε ποιο βακμό καλφπτονται από αςφαλιςτικζσ 
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ςυμβάςεισ ι αποηθμιϊνονται από τουσ αςφαλιςτζσ, ακόμθ και πζραν των ποςϊν κάλυψθσ των εν λόγω 
ςυμβάςεων. 

 

Άρκρο 9 

ΡΟΙΝΙΚΕΣ ΘΤΕΣ 

Το Νοςοκομείο ζχει δικαίωμα να επιβάλλει τισ ποινικζσ ριτρεσ που προβλζπονται από τουσ νόμουσ που 
διζπουν τθν παροφςα κακϊσ και από τθν ςφμβαςθ που κα υπογραφκεί με τον ανάδοχο. 

 

Άρκρο 10 

ΆΛΛΟΙ ΠΟΙ 

   Θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ του εν λόγω διαγωνιςμοφ μπορεί να επιςκεφτεί χϊρουσ όπου ο ανάδοχοσ 
παρζχει υπθρεςίεσ ςτο αντικείμενο κακαριότθτασ Νοςοκομείων, για να ζχει ςαφι εικόνα τθσ παροχισ 
υπθρεςιϊν του. Θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ κα ςυνοδεφεται από μζλθ τθσ Ε.Ν.Λ. και  δικαιοφται να πάρει 
πλθροφορίεσ από τουσ αποδζκτεσ των υπθρεςιϊν για το ποιοτικό επίπεδο παροχισ υπθρεςιϊν του 
αναδόχου, όπωσ επίςθσ να ηθτιςει από τον ανάδοχο δείγματα των υλικϊν και ειδϊν που κα 
χρθςιμοποιιςει. 

    Απαγορεφεται ςτον ανάδοχο θ με οποιανδιποτε τρόπο εκχϊρθςθ ι μεταβίβαςθ προσ τρίτουσ των 
δικαιωμάτων και υποχρεϊςεων του που απορρζουν από τθ παροφςα ςφμβαςθ 

    Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να προςαρμόηεται ςτισ υποδείξεισ που προκφπτουν ζπειτα από ελζγχουσ είτε τθσ 
Υ.Μ  είτε από άλλουσ κρατικοφσ φορείσ (π.χ. Σϊμα Επικεωρθτϊν Υπθρεςιϊν Υγείασ και Ρρόνοιασ, Δ/νςθ 
Υγιεινισ Νομαρχίασ κ.τ.λ.) 

 

ΙΙ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ  ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ ΚΑΙ ΑΡΟΛΥΜΑΝΣΘΣ 

Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να παρζχει υψθλοφ επιπζδου υπθρεςίεσ κακαριότθτασ και 
απολφμανςθσ, ςφμφωνα με όςα ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά αναφζρονται παρακάτω, κακϊσ επίςθσ 
και ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ Επιτροπισ Νοςοκομειακϊν Λοιμϊξεων όπωσ  κα τεκοφν κατά  τθν 
κατάρτιςθ τθσ ςφμβαςθσ. Επιςθμαίνεται ότι ςτον κακθμερινό κακαριςμό περιλαμβάνεται και θ 
υποχρζωςθ να ξανακακαριςτεί κάποιοσ χϊροσ, εφόςον μετά τον τακτικό κακαριςμό, το αποτζλεςμα δεν 
είναι ικανοποιθτικό ι εφόςον ο χϊροσ λερωκεί ξανά.  

Γενικζσ Αρχζσ 

Ρροθγείται ο κακαριςμόσ, ζπεται θ απολφμανςθ. 

Σε καμία περίπτωςθ δεν αναμιγνφεται απορρυπαντικό με απολυμαντικό  

Δεν επιτρζπεται θ  διάλυςθ του χλωρίου ςε ηεςτό νερό. 

Κακαριότθτα εφαρμόηεται  από τα ΨΘΛΑ προσ τα ΧΑΜΘΛΑ  

H κακαριότθτα κα γίνεται με προεμποτιςμζνα πανιά δαπζδου & επιφανειϊν 

Κακαρίηονται πρϊτα οι πιο κακαροί χϊροι,  δθλ. οι διάδρομοι και οι κοινόχρθςτοι χϊροι,  μετά  οι 
κάλαμοι νοςθλείασ και τζλοσ οι κάλαμοι όπου νοςθλεφονται αςκενείσ με μεταδοτικά νοςιματα ι 
πολυανκεκτικά μικρόβια (κόκκινοσ ι πράςινοσ κφκλοσ ςτο κρεβάτι του αςκενι).  

Οι επιφάνειεσ που αγγίηονται ςυχνά με τα χζρια του προςωπικοφ ι των αςκενϊν όπωσ πόμολα, 
κουδοφνια, επιφάνειεσ ιατρικοφ εξοπλιςμοφ, απαιτοφν ςυχνι κακαριότθτα και δεν πρζπει να αγγίηονται 
με λερωμζνα χζρια ι γάντια 

Οι επιφάνειεσ που ζχουν μολυνκεί με βιολογικά υγρά κακαρίηονται ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ ΕΝΛ 
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Τα μπάνια νιπτιρεσ τουαλζτεσ και ο επιτοίχιοσ εξοπλιςμόσ τουσ κακαρίηονται λεπτομερϊσ με 
απολυμαντικι διάλυςθ. 

Για τουσ ιδιαίτερου χϊρουσ του νοςοκομείου π.χ. χειρουργεία, μονάδεσ, ακολουκοφνται πιςτά οι οδθγίεσ 
τθσ Επιτροπισ Νοςοκομειακϊν Λοιμϊξεων. 

Θ απολυμαντικι διάλυςθ ετοιμάηεται λίγο πριν τθ χριςθ τθσ και δεν πρζπει να χρθςιμοποιείται 
περιςςότερο από μία ϊρα.  

Απαραίτθτθ θ  ςιμανςθσ (χριςθ  τθσ πινακίδασ ) µε τθν ζνδειξθ "Βρεγμζνο Ράτωμα" ςτισ διαδικαςίεσ 
κακαριότθτασ. 

ΜΟΝΩΣΕΙΣ όπου νοςθλεφονται αςκενείσ με μειωμζνθ αντίςταςθ ςτισ λοιμϊξεισ, κα πρζπει να 
κακαρίηονται πριν από τουσ υπόλοιπουσ καλάμουσ με ξεχωριςτόσ εξοπλιςμό και υλικά κακαριςμοφ.  

ΣΕΙΑ ΕΓΑΣΙΩΝ: Αποκομιδι απορριμμάτων, ςκοφπιςμα με αντιςτατικό πανί ι πανζτεσ μιασ χριςεωσ dust 
mop, υγρό ξεςκόνιςμα (με προεμποτιςμζνα πανάκια), ςφουγγάριςμα (ςφςτθμα με προεμποτιςμζνεσ 
πανζτεσ ι ςφουγγαρίςτρεσ  διπλοφ κουβά) 

Σε κάκε κάλαμο χρθςιμοποιοφνται τουλάχιςτον 2 κακαρζσ προεμποτιςμζνεσ πανζτεσ και ο επαρκισ 
αρικμόσ προεμποτιςμζνων πανιϊν.  

Ρλφςιμο εξοπλιςμοφ (κάδοι, κουβάδεσ) και ςτζγνωμα ςτο τζλοσ τθσ βάρδιασ. 

Πλα τα υλικά κα παρζχονται ςε επαρκι ποςότθτα από τθν αρχι τθσ βάρδιασ. 

Πλα τα υλικά (ςφουγγαρίςτρεσ, πανζτεσ, πανάκια) παραλαμβάνονται κακαρά και ςε περίπτωςθ φκοράσ 
αντικακίςτανται άμεςα. 

Πλα τα υλικά (ςφουγγαρίςτρεσ, πανζτεσ, πανάκια), που χρθςιμοποιοφνται ςτα Κλειςτά Τμιματα κα είναι 
αποκλειςτικά, κα διαφζρουν  και κα πλζνονται ξεχωριςτά. 

Πλα τα υλικά (ςφουγγαρίςτρεσ, πανζτεσ, πανάκια) που χρθςιμοποιοφνται για τθ ςυλλογι μεγάλθσ 
ποςότθτασ αίματοσ ι άλλων βιολογικϊν υγρϊν κα απορρίπτονται ςε κίτρινο περιζκτθ (π.χ. Υλικά 
Χειρουργείου, Μαιευτθρίου κ.τ.λ.) 

 Στα κλινικά τμιματα τα πανάκια που χρθςιμοποιοφνται για τον κακαριςμό των γραφείων ιατρϊν-
νοςθλευτικϊν ςτάςεων κλπ, κα είναι διαφορετικά από αυτά τθσ κακθμερινισ κακαριότθτασ των καλάμων. 

Άρκρο 1 

 

ΚΑΘΘΜΕΙΝΟΣ ΚΑΘΑΙΣΜΟΣ εκτελείται και ςε όλουσ τουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ, ιδίωσ δε 

Λουτρά - Τουαλζτεσ  
Διάδρομοι  
Αίκουςεσ αναμονισ – Κόμβοι τμθμάτων 
Γραφεία  
Σκάλεσ και αςανςζρ.  
Κουηίνεσ Τµθµάτων- Ανάπαυςθ Ρροςωπικοφ  
Μαγειρεία - Τραπεηαρία.  
Βεράντεσ  
Ρεριβάλλοντα χϊρο των ειςόδων 
Ψφκτεσ νεροφ  
Επίςθσ, κακθμερινόσ κακαριςμόσ απαιτείται εκτόσ των άλλων και ςτουσ εξισ χϊρουσ: 
Control Room.  
BMS. 
W.C.  μθχανοςταςίων.  
Ψυγείων Επικίνδυνων Ιατρικϊν Αποβλιτων. 
Πλουσ τουσ χϊρουσ του Νεκροτομείου (ςυμπεριλαμβανομζνου των ψυγείων-νεκροκαλάμων). 
Φυλακίων ( πφλεσ ειςόδου ). 
Αφλειου χϊρου  
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Άρκρο 2 

Θ κακαριότθτα και απολφμανςθ των χϊρων γίνεται ςφμφωνα με όςα ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά 
αναφζρονται παρακάτω, κακϊσ επίςθσ και ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ Επιτροπισ Νοςοκομειακϊν 
Λοιμϊξεων (Ε.Ν.Λ.) όπωσ  κα τεκοφν κατά τθν κατάρτιςθ τθσ ςφμβαςθσ, ειδικότερα για χϊρουσ ηωτικισ 
ςθμαςίασ για τον αςκενι, όπωσ οι κάλαμοι απομόνωςθσ, τα χειρουργεία,  μονάδεσ εντατικισ κεραπείασ, 
τα εργαςτιρια, θ αποςτείρωςθ κλπ. 

1. ΘΑΛΑΜΟΙ ΑΣΘΕΝΩΝ  

Ο κάλαμοσ πρζπει να κακαρίηεται ςτον ελάχιςτο δυνατό χρόνο, ϊςτε να µθ κωλφονται άλλεσ 
δραςτθριότθτεσ (γεφματα, ιατρικζσ επιςκζψεισ, νοςθλεία, επιςκεπτιριο κλπ).  Θ κακαριότθτα ςτουσ 
καλάμουσ γίνεται κακθμερινά και ξεκινά με :  

Αποκομιδι των απορριμμάτων.  

Σκοφπιςμα µε αντιςτατικό πανί  μιασ χριςεωσ που κα αλλάηει από κάλαμο ςε κάλαμο. Αν είναι 
πολλαπλϊν χριςεων κα πρζπει να υπάρχει πλυντιριο-ςτεγνωτιριο για να πλζνονται και να ςτεγνϊνονται 
μετά από κάκε χριςθ. Απαγορεφεται θ χριςθ απλισ οικιακισ ςκοφπασ.  

Υγρό ξεςκόνιςμα του καλάμου με προεμποτιςμζνα πανάκια το οποίο περιλαμβάνει το ξεςκόνιςμα ςε: 
τραπζηια, φωτιςτικά τοίχου, κακίςματα, περβάηια, παράκυρα, πόρτεσ και τα χεροφλια τουσ, ντουλάπεσ, 
τηάμια και περβάηια παρακφρων. 

Το ςφουγγάριςμα κα εφαρμόηεται ς' όλα τα δάπεδα εκτόσ από μοκζτεσ και παρκζτα.  

Σε περίπτωςθ επιλογισ του ςφουγγαρίςματοσ  με το ςφςτθμα προεμποτιςμζνων πανζτων, θ ςυνοπτικι 
περιγραφι χριςθσ κα είναι ωσ εξισ: 

Τοποκετείται ςτο κοντάρι θ προεμποτιςμζνθ πανζτα. Το ςφουγγάριςμα ξεκινάει από το εςωτερικό του 
καλάμου και προσ τα ζξω. Στο τζλοσ θ χρθςιμοποιθμζνθ πανζτα απορρίπτεται και τοποκετείται κακαρι 
ςτο κοντάρι για τον επόμενο κάλαμο. Ο ελάχιςτοσ αρικμόσ πανετϊν για ζνα κάλαμο είναι δφο (2).  Εάν 
χρειαςτεί απολφμανςθ, τα πανάκια κα πρζπει να είναι εμποτιςμζνα με απολυμαντικό διάλυμα. 

Σε περίπτωςθ επιλογισ του ςφουγγαρίςματοσ  με το ςφςτθμα  διπλοφ κουβά, θ ςυνοπτικι περιγραφι 
χριςθσ κα είναι ωσ εξισ: 

ΜΡΛΕ κάδοσ: απορρυπαντικό/απολυμαντικό διάλυμα. 

ΚΟΚΚΙΝΟΣ κάδοσ: νερό για ξζβγαλμα. 

ΣΦΙΓΚΤΘΑΣ: ςτον κόκκινο κάδο. 

ΧΘΣΘ:  

Εμβάπτιςθ τθσ ςφουγγαρίςτρασ ςτο απορρυπαντικό ι απολυμαντικό διάλυμα (μπλε κάδοσ). 

Στίψιμο τθσ ςφουγγαρίςτρασ (κόκκινοσ κάδοσ). 

Σφουγγάριςμα επιφάνειασ.  

Εμβάπτιςθ ςτον κόκκινο κάδο (ξζπλυμα-ςτίψιμο) & επανάλθψθ τθσ διαδικαςίασ. 

Ο κάδοσ με το απολυμαντικό αδειάηεται ςτθν επόμενθ τουαλζτα. 

Θ ςφουγγαρίςτρα που κα χρθςιμοποιείται για τισ τουαλζτεσ κα είναι αποκλειςτικά για τισ τουαλζτεσ και 
δεν κα χρθςιμοποιείται ςε άλλουσ χϊρουσ.  

 

Τα πανάκια, οι πανζτεσ, οι ςφουγγαρίςτρεσ πλζνονται κακθμερινά ςε πλυντιριο  με τουσ εξισ τρόπουσ: 1. 
Στουσ 90 οC ι οπωςδιποτε >70 οC ι 2. Στουσ 60 οC με τθν προςκικθ Cl2  με  απορρυπαντικό και 
ςτεγνϊνονται. Ρριν το πλφςιμο αφαιροφνται τα ξζνα ςϊματα (τρίχεσ, χνοφδια κτλ). Οι ςφουγγαρίςτρεσ και 
τα πανάκια  των WC πλζνονται ςε χωριςτό πλυντιριο ι εάν αυτό δεν είναι εφικτό μετά το πζρασ των 
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πλφςεων είτε με τισ πανζτεσ είτε με τισ ςφουγγαρίςτρεσ κα πραγματοποιείται μια κενι πλφςθ με χλϊριο 
για τθ μείωςθ του μικροβιακοφ φορτίου.  

Αν δθλωκεί μολυςματικό περιςτατικό ι αςκενισ µε ανοςοκαταςτολι χρθςιµοποιοφνται ξεχωριςτά υλικά 
ς' αυτοφσ τουσ καλάμουσ (ςφουγγαρίςτρα WC, πανάκια).  

Στουσ διαδρόµουσ και ςτισ µεγάλεσ ανοικτζσ επιφάνειεσ µπορεί να χρθςιμοποιθκεί µθχανι ταυτόχρονου 
ςκουπίςματοσ και ςφουγγαρίςματοσ ι εναλλακτικά, κοινι ςφουγγαρίςτρα, διαφορετικοφ χρϊματοσ απ' 
αυτι του  WC, με ςφςτθμα διπλοφ κουβά. 

 

Οι παραπάνω ενζργειεσ εκτελοφνται τουλάχιςτον μία φορά ςε κάκε βάρδια και όποτε κρικεί απαραίτθτο. 

Κακαριότθτα-απολφμανςθ νοςθλευτικϊν κλινϊν κα γίνεται και μετά από εξιτιρια αςκενϊν. 

Γενικι Κακαριότθτα καλάμων πραγματοποιείται τουλάχιςτον ςε μθνιαία βάςθ, ι ςυχνότερα  εφ' όςον 
κρικεί απαραίτθτο από τθν προϊςταμζνθ ι από τθν Ε.Ν.Λ. Θ γενικι κακαριότθτα περιλαμβάνει 
ανεξαιρζτωσ ότι υπάρχει μζςα ςτο κάλαμο (νοςθλευτικι κλίνθ, κομοδίνο, τραπεηίδιο κ.τ.λ.) 

Συχνι κακαριότθτα κατά τθ διάρκεια του 24ϊρου ςτα πόμολα, χειρολαβζσ και ςτα κομβία των 
ανελκυςτιρων που υπάρχουν ςτουσ κόμβουσ κάκε ορόφου. 

Κακαριότθτα τηαμιϊν τουλάχιςτον 2 φορζσ μθνιαίωσ. 

Κακαριότθτα κακιςμάτων τουλάχιςτον μία φορά εβδομαδιαίωσ. 

2. ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ  

Αποκομιδι απορριμμάτων. 

Θ κακαριότθτα αρχίηει  από πάνω προσ τα κάτω και από τα πιο κακαρά προσ τα ακάκαρτα ςθμεία 
κακθμερινά. Κακαρίηεται  πρϊτα θ λάμπα µε υγρό ξεςκονόπανο, οι κακρζπτεσ, οι τοίχοι γφρω από τον 
νεροχφτθ, κακαρίηεται θ κικθ των χειροπετςετϊν και αναπλθρϊνεται. Αν υπάρχουν αυτόματεσ ςυςκευζσ 
ςαπουνιοφ αντικακίςταται το δοχείο ςαπουνιοφ (ςε καμία περίπτωςθ δεν επαναπλθρϊνεται). Ακολουκεί 
διαδικαςία κακαριότθτασ και απολφμανςθσ ςε όλα τα είδθ υγιεινισ και εξαρτιματα. 

Γίνεται κακαριότθτα αρχικά ςτο νιπτιρα με προεμποτιςμζνα με απορρυπαντικό πανάκια από το κίτρινο 
κουβαδάκι – Ξζπλυμα. Ακολουκεί απολφμανςθ του νιπτιρα με προεμποτιςμζνα με απολυμαντικό 
διάλυμα πανάκια από το κίτρινο κουβαδάκι. Επαναλαμβάνεται θ ίδια διαδικαςία για τθ λεκάνθ τθσ 
τουαλζτασ με το κόκκινο κουβαδάκι. Συνοπτικά, απαιτείται κακαριςμόσ- ξζπλυμα -απολφμανςθ για ότι 
υπάρχει ςτθν τουαλζτα, και χριςθ πολλϊν πανιϊν για: τον νιπτιρα-μπαταρίεσ-κικθ χειροπετςετϊν-
ςαπουνοκικθ και τθ λεκάνθ-κάδο απορριμμάτων-πιγκάλ. Εφοδιάηουμε με υλικά (χαρτί, χειροπετςζτεσ, 
ςαποφνι).Ακολουκεί ςφουγγάριςμα με ςφςτθμα με προεμποτιςμζνεσ πανζτεσ ι διπλοφ κουβά. 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΘΣ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ ΘΑΛΑΜΟΥ 

ΘΑΛΑΜΟΙ ΑΣΘΕΝΩΝ  

Ο γενικόσ κακαριςμόσ δωματίου μετά το εξιτιριο (ι ο μθνιαίοσ) πρζπει να γίνεται ζγκαιρα, ϊςτε να ζχει 
ολοκλθρωκεί πριν τθν  ειςαγωγι άλλου αςκενι.  

Ακολουκοφμενα  βιματα:  

1.Ο κινθτόσ εξοπλιςμόσ του καλάμου (κρεβάτια, κομοδίνα, τραπεηίδια, καρζκλεσ, πολυκρόνα) 
κακαρίηονται, ξεπλζνονται, απολυμαίνονται  και  μεταφζρονται εκτόσ καλάμου. 

2. Αποκομιδι  απορριμμάτων  

3. Αφαίρεςθ κουρτινϊν 

4. Αφαίρεςθ παραβάν 
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5. Σκοφπιςμα µε αντιςτατικό πανί μιασ χριςθσ. Απαγορεφεται θ χριςθ απλισ οικιακισ ςκοφπασ.  

6. Υγρό ξεςκόνιςμα με προεμποτιςμζνα πανάκια των φωτιςτικϊν τοίχου του καλάμου και του 
ςιδθροδρόμου των παραβάν. 

7. Χριςθ προεμποτιςμζνων πανιϊν με απορρυπαντικό.  Με τθ χριςθ πανζτασ  κακαρίηουμε τουσ τοίχουσ 
από πάνω προσ τα κάτω και δίνουμε ζμφαςθ ςτα ςθμεία που ζχουν περιςςότερουσ ρφπουσ. Αλλάηουμε 
πανζτεσ τακτικά. 

8. Ξεπλζνουμε με κακαρό νερό και τθ χριςθ πανζτασ. 

9. Χριςθ προεμποτιςμζνων πανιϊν με απολυμαντικό. Διάλυςθ διςκίων χλωρίου  (αραίωςθ:2 διςκία ςε 3 lt 
νερό περ. 1000 ppm/lt).  Με τθ χριςθ  πανζτασ απολυμαίνουμε  τουσ τοίχουσ από πάνω προσ τα κάτω. 

10. Απολυμαίνουμε τα φϊτα και τον υπόλοιπο εξοπλιςμό που βρίςκεται ςτον τοίχο χρθςιμοποιϊντασ 
προεμποτιςμζνα πανάκια με απολυμαντικό: Διάλυςθ διςκίων χλωρίου  (αραίωςθ:2 διςκία ςε 3 lt νερό 
περ. 1000 ppm/lt) Απολυμαίνουμε επίςθσ το ςιδθρόδρομο των παραβάν. 

11. Κακαριςμόσ τηαμιϊν. 

12. Κακαριςμόσ τθλεόραςθσ. 

13. Κακαριςμόσ-ξζπλυμα-απολφμανςθ των υπόλοιπων επιφανειϊν του καλάμου (ντουλάπεσ, πόρτεσ WC 
και καλάμου εςωτερικά – εξωτερικά) με προεμποτιςμζνα πανάκια με το αντίςτοιχο προϊόν για κάκε 
εργαςία. 

14.  Επανάλθψθ απολφμανςθσ του εξοπλιςμοφ του καλάμου και επανατοποκζτθςθ ςτο κάλαμο. 

ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ 

Θ κακαριότθτα αρχίηει  από πάνω προσ τα κάτω και από τα πιο κακαρά προσ τα ακάκαρτα ςθμεία.  

Κακαρίηεται  πρϊτα θ λάμπα µε υγρό ξεςκονόπανο, οι κακρζπτεσ, οι τοίχοι γφρω από τον νεροχφτθ, 
κακαρίηεται θ κικθ των χειροπετςετϊν. 

Γίνεται κακαριότθτα-ξζπλυμα-απολφμανςθ ςτουσ τοίχουσ με τθ χριςθ πανζτασ. 

Ακολουκεί διαδικαςία κακαριότθτασ και απολφμανςθσ ςε όλα τα είδθ υγιεινισ και εξαρτιματα. 

Γίνεται κακαριότθτα αρχικά ςτο νιπτιρα με προεμποτιςμζνα πανάκια με απορρυπαντικό από το κίτρινο 
κουβαδάκι – Ξζπλυμα. 

Ακολουκεί απολφμανςθ του νιπτιρα με προεμποτιςμζνα πανάκια με απολυμαντικό διάλυμα (διςκία 
χλωρίου) από το κίτρινο κουβαδάκι  

Επαναλαμβάνεται θ ίδια διαδικαςία για τθ λεκάνθ τθσ τουαλζτασ με το κόκκινο κουβαδάκι. 

Συνοπτικά, απαιτείται κακαριςμόσ-ξζπλυμα-απολφμανςθ για ότι υπάρχει ςτθν τουαλζτα και χριςθ 
πολλϊν πανιϊν με τα αντίςτοιχα διαλφματα για: τουσ τοίχουσ, το νιπτιρα-μπαταρίεσ-κικθ χειροπετςετϊν-
ςαπουνοκικθ και τθ λεκάνθ-κάδο απορριμμάτων-πιγκάλ.  

Εφοδιάηουμε με υλικά (χαρτί, χειροπετςζτεσ, ςαποφνι).  

Ακολουκεί ςφουγγάριςμα με ςφςτθμα με προεμποτιςμζνεσ πανζτεσ ι διπλοφ κουβά. 

3. ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΑΝΑΜΟΝΘΣ (κόμβοι - ςαλόνι κλινικισ) 

Διενεργείται: 

Σκοφπιςμα με αντιςτατικό πανί  μιασ χριςεωσ ι πλζνεται μετά από κάκε χριςθ, εφ' όςον είναι πολλαπλϊν 
χριςεων.  

Υγρό ξεςκόνιςμα με προεμποτιςμζνα πανάκια των κακιςμάτων, τραπεηιδίων, περβάηια παρακφρων.  

Ρλζνονται τα δοχεία απορριμμάτων και τοποκετοφνται κακαρζσ ςακοφλεσ, δεν αδειάηονται οι παλιζσ.  

Σφουγγάριςμα με προεμποτιςμζνεσ µε απορρυπαντικό πανζτεσ.  
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Ρεριοδικά κακαρίηονται τα φωτιςτικά εφόςον κρικεί απαραίτθτο από τθν προϊςταμζνθ του τµιµατοσ.  

Τηάμια παρακφρων 2 φορζσ μθνιαίωσ. 

4. ΚΟΥΗΙΝΕΣ ΤΜΘΜΑΤΩΝ  

Γίνεται κακθμερινά επιςταμζνθ κακαριότθτα του χϊρου. 

Αποκομιδι απορριμμάτων. 

Σκοφπιςμα με αντιςτατικό πανί. 

Υγρό ξεςκόνιςμα με προεμποτιςμζνα πανάκια ςε ότι υπάρχει ςτο χϊρο. 

Σφουγγάριςμα με προεμποτιςμζνθ πανζτα. 

5. ΓΑΦΕΙΑ  

Τα γραφεία  κακαρίηονται µια φορά τθν θμζρα.  

Αποκομιδι απορριμμάτων. 

Σκοφπιςμα με αντιςτατικό πανί.  

Εφόςον υπάρχουν μοκζτεσ, ςκοφπιςμα µε θλεκτρικι ςκοφπα και περιοδικό πλφςιμο µε το   ανάλογο 
μθχάνθμα. 

Υγρό ξεςκόνιςμα με προεμποτιςμζνα πανάκια.  

Σφουγγάριςμα µε προεμποτιςμζνθ με απορρυπαντικό πανζτα.  

Τηάμια παρακφρων 2 φορζσ μθνιαίωσ.  

6. ΕΞΩΤΕΙΚΑ ΙΑΤΕΙΑ  

Κακθμερινά:  

Συχνι αποκομιδι απορριμμάτων 

Σκοφπιςμα με αντιςτατικό πανί.  

Υγρό ξεςκόνιςμα με προεμποτιςμζνα πανάκια.. Ξεςκονίηονται τα εξισ:  γραφεία,  καρζκλεσ, πόμολα, 
χειρολαβζσ, πάγκοι. 

Κακαρίηονται και Απολυμαίνονται τα εξεταςτικά κρεβάτια με τα αντίςτοιχα προεμποτιςμζνα πανάκια.. 

Ρλζνονται και απολυμαίνονται οι νεροχφτεσ και τα καλακάκια των αχριςτων.  

Σφουγγάριςμα µε προεμποτιςμζνθ με απορρυπαντικό πανζτα. 

Τηάμια παρακφρων 2  φορζσ μθνιαίωσ.  

 

Πταν οι τοίχοι και οι επιφάνειεσ είναι λερωμζνα κακαρίηονται μθχανικά. Τα W.C λόγω τθσ ςυχνισ  χριςθσ  
κακαρίηονται και απολυμαίνονται ςε ςυχνι βάςθ με τον ίδιο τρόπο-διαδικαςία με τουσ καλάμουσ των 
αςκενϊν. Γενικι κακαριότθτα των ιατρείων πραγματοποιείται κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν προϊςταμζνθ.  

7. ΤΜΘΜΑ ΕΡΕΙΓΟΝΤΩΝ ΡΕΙΣΤΑΤΙΚΩΝ  

Κακθμερινά:  

Συχνι αποκομιδι απορριμμάτων 

Σκοφπιςμα με αντιςτατικό πανί.  

Υγρό ξεςκόνιςμα με προεμποτιςμζνα πανάκια. Ξεςκονίηονται τα εξισ:  γραφεία,  καρζκλεσ, πόμολα, 
χειρολαβζσ, πάγκοι. 

Κακαρίηονται και Απολυμαίνονται τα εξεταςτικά κρεβάτια με τα αντίςτοιχα προεμποτιςμζνα πανάκια. 
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Ρλζνονται  και απολυμαίνονται οι νεροχφτεσ και τα καλακάκια των αχριςτων.  

Σφουγγάριςμα µε προεμποτιςμζνεσ με απολυμαντικό πανζτεσ. 

Τηάμια παρακφρων τακτικά 2  φορζσ μθνιαίωσ.   

Πταν οι τοίχοι και οι επιφάνειεσ είναι λερωμζνα κακαρίηονται μθχανικά. Κατά τθ διάρκεια και τθν επόμενθ 
τθσ εφθμερίασ απαιτείται ςχολαςτικι κακαριότθτα και απολφμανςθ κατόπιν υπόδειξθσ τθσ Ρροϊςταμζνθσ. 
Τα W.C λόγω τθσ ςυχνισ  χριςθσ κακαρίηονται και απολυμαίνονται ςε ςυχνι βάςθ με τον ίδιο τρόπο-
διαδικαςία με τουσ καλάμουσ των αςκενϊν. 

Γενικι κακαριότθτα πραγματοποιείται κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν Ρροϊςταμζνθ. Πλοι οι παραπάνω 
χϊροι ανάλογα με τθν ςυχνότθτα χριςθσ τουσ κακαρίηονται και περιςςότερεσ από δφο φορζσ. Πταν 
κρίνεται από τθν Ρροϊςταμζνθ γίνεται γενικόσ κακαριςμόσ των ιατρείων.  

8. ΜΟΝΑΔΕΣ, ΧΕΙΟΥΓΕΙΑ, ΕΓΑΣΤΘΙΑ 

Σφμφωνα με το πρωτόκολλο εργαςίασ που κα κατακζςει θ Ε.Ν.Λ.  

Επιβάλλεται θ ΑΜΕΣΘ αποκομιδι των μολυςματικϊν απορριμμάτων από τουσ ευαίςκθτουσ χϊρουσ ( 
Χειρουργεία- Μαιευτικά  Γενικά, Αποςτείρωςθ, ΜΕΘ) κακ' όλο το 24ωρο.  

 9. ΚΟΙΤΩΝΕΣ- WC 

Αποκομιδι απορριμμάτων 

Υγρό ξεςκόνιςμα με προεμποτιςμζνα πανάκια.  

Σκοφπιςμα με αντιςτατικό πανί 

Σφουγγάριςμα µε προεμποτιςμζνθ με απορρυπαντικό πανζτα.  

Τηάμια παρακφρων 2  φορζσ μθνιαίωσ.   

Κακθμερινι κακαριότθτα WC ςφμφωνα με τισ δοκείςεσ οδθγίεσ   

10 .ΚΑΘΑΙΣΜΟΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΩΝ - ΑΝΕΛΚΥΣΤΘΩΝ  

Τα κλιμακοςτάςια κακαρίηονται μια φορά τθν θμζρα. Σκουπίηονται με θλεκτρικι ςκοφπα ι αντιςτατικό 
πανί. Ξεςκονίηονται οι πινακίδεσ, τα καπάκια φωτιςμοφ. Απολυμαίνονται οι χειρολαβζσ των κυρϊν εξόδου 
προσ το κλιμακοςτάςιο, το περβάηι, οι κουπαςτζσ και το ςοβατεπί. Σφουγγάριςμα με ςφςτθμα διπλοφ 
κουβά και αλλαγι νεροφ τουλάχιςτον ανά όροφο. Χρθςιμοποιείται θ πινακίδα µε τθν ζνδειξθ "Βρεγμζνο 
Ράτωμα". Το κλιμακοςτάςιο ςφουγγαρίηεται ςε ϊρεσ µθ αιχμισ (06.00-08.00). Ο γενικόσ κακαριςμόσ 
γίνεται εβδομαδιαία κάκε Σάββατο. Επιςθμαίνεται ότι κακθμερινά γίνεται ζλεγχοσ και ςε περίπτωςθ 
ζκτακτθσ ανάγκθσ (νζοι λεκζδεσ, ςκουπίδια κλπ.), ειδοποιείται το Τμιμα κακαριςμοφ και επιμελείται 
άμεςα τον κακαριςμό των κλιμακοςταςίων.  

Ανελκυςτιρεσ  

Σκοφπιςμα µε απορροφθτικι ςκοφπα του δαπζδου και των οδθγϊν ολιςκιςεωσ των κυρϊν των  καλάμων 
δφο φορζσ τθν θμζρα. Πλεσ οι επιφάνειεσ και το πάτωμα κακαρίηονται µε υγρό κακαριςµοφ και υγρό 
απολφμανςθσ δφο φορζσ τθν θμζρα.  

Οι διακόπτεσ λειτουργίασ κα κακαρίηονται µε προεμποτιςμζνα ςε απολυμαντικό πανάκια τουλάχιςτον 2 
φορζσ ςε κάκε βάρδια. Σε ςυνεργαςία µε τθν τεχνικι υπθρεςία τθσ Υ.Μ κα κακαρίηονται κάκε τρίμθνο οι 
ψευδοροφζσ και τα φωτιςτικά των καλάμων.  

11. ΚΟΙΝΟΧΘΣΤΟΙ ΔΙΑΔΟΜΟΙ-ΥΑΛΟΡΙΝΑΚΕΣ  

Κακαρίηονται τουλάχιςτον μία φορά τθν θμζρα και περιςςότερεσ από µία φορά ςτουσ πολυςφχναςτουσ 
διαδρόμουσ. Οι ενθμερωτικζσ πινακίδεσ να κακαρίηονται ανά 15ιµερο. Οι ψευδοροφζσ κακϊσ και τα 
φωτιςτικά ςϊματα να κακαρίηονται κάκε τρίμθνο ςε ςυνεργαςία µε τθν τεχνικι υπθρεςία του 
Νοςοκομείου. Οι υαλοπίνακεσ να κακαρίηονται εςωτερικά και εξωτερικά µε τθν χριςθ του ανυψωτικοφ 
μθχανιματοσ ανά 15ιµερο.  
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12. ΕΞΩΤΕΙΚΟΙ ΧΩΟΙ - ΑΙΘΙΑ  

Κακαρίηονται κακθμερινά αλλά και ςε ζκτακτεσ ανάγκεσ όλοι οι εξωτερικοί χϊροι των ειςόδων, αίκριων 
και  αφλειων χϊρων ςυμπεριλαμβανομζνων των πεηοδρομίων και των κιπων, ιδιαίτερα κατά τθ χειμερινι 
περίοδο ο ανάδοχοσ μεριμνά  για τθ βατότθτα των δρόμων του αφλειου χϊρου ( απομάκρυνςθ χιονιοφ, 
πάγου ,τθ ρίψθ άλατοσ κ.τ.λ). Σε τακτικι βάςθ απαιτείται κακαριςμόσ με ειδικι μθχανι, γίνεται ςυχνι 
αποκομιδι απορριμμάτων, απαιτείται ςυχνι κακαριότθτα των κάδων. 

13.   ΨΥΓΕΙΑ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ (ΕΑΑΜ / ΜΕΑ)  

Τισ θμζρεσ τθσ αποκομιδισ των Επικινδφνων Αποβλιτων , τα ψυγεία κα κακαρίηονται με ςχολαςτικά και 
κα απολυμαίνονται. 

 

Ειδικότερεσ οδθγίεσ κακαριςμοφ και απολφμανςθσ κακϊσ επίςθσ και οδθγίεσ για τθν εφαρμογι 
ςυγκεκριμζνων τεχνικϊν ςε περιπτϊςεισ ατυχθμάτων όπωσ διαςπορά αίματοσ και άλλων βιολογικϊν 
υγρϊν κα δοκοφν εγγράφωσ από τθν Ε.Ν.Λ. 

 

Άρκρο 3. 

ΜΘΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ  (ενδεικτικά) 

 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζτει τουλάχιςτον τον κάτωκι περιγραφόμενο εξοπλιςμό. Θ Υ.Μ 
δικαιοφται να ηθτιςει αναβάκμιςθ του εξοπλιςμοφ του αναδόχου, εφόςον κρικεί  ότι ο εξοπλιςμόσ που 
κα χρθςιμοποιείται δεν είναι κατάλλθλοσ για τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων.  

Ρεριςτροφικι µθχανι, για υγρό κακαριςμό δαπζδων, µοκετϊν (1 τμχ) 

Απορροφθτζσ υγρϊν και ςκόνθσ. Μεγάλθσ ιςχφοσ 2000 W και χαμθλισ εκποµπισ      

      κορφβου (1 τμχ) 

Μπαταριοκίνθτεσ και θλεκτροκίνθτεσ µθχανζσ πλφςθσ δαπζδων, χαµθλισ εκποµπισ  

       κορφβου. Χρθςιµοποιοφνται για µεγάλεσ επιφάνειεσ (3 τμχ) 

Ριεςτικό µθχάνθµα για εξωτερικοφσ χϊρουσ  (1 τμχ) 

Αφροπαραγωγόσ για µοκζτεσ (1 τμχ) 

Μθχάνθµα γυαλίςµατοσ παρκετίνθσ δαπζδου (2 τµχ.)  

Μπαλαντζηεσ (5 τµχ.)  

Λάςτιχο ( 5τµχ.)  

Σκάλα (8 τµχ.)  

Τρόλεϊ κακαριςτριϊν ςχεδιαςμζνα, ζτςι ϊςτε να μποροφν να τοποκετθκοφν  όλα τα απαραίτθτα υλικά 
κακαριςμοφ,(κουβαδάκια τζςςερα (4τμχ)  διαφορετικοφ χρϊματοσ πανιά - ςφουγγάρια  κακαριςμοφ 
αντίςτοιχου χρϊματοσ ) ζνα για κάκε κλινικό τμιμα. (70 τμχ) 

 Τροχιλατα  καρότςια για απορρίμματα κα πρζπει να είναι κλειςτοφ τφπου, λειτουργικά καλαίςκθτα να 
αποτελοφνται από υλικό που να επιτρζπει τθν απολφμανςθ τουσ (70 τμχ) 

Τροχιλατα καρότςια ςφουγγαρίςματοσ με ςυςτιματα διπλοφ κουβά (μπλε-κόκκινο) και ειδικό ςτίφτθ 
διπλοφ ςυςτιματοσ ι ανάλογο ςφςτθμα για προεμποτιςμζνεσ πανζτεσ   (70 τμχ.)  
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Τροχιλατα καρότςια μεταφοράσ απορριμμάτων ανάλογου χρϊματοσ και αντίςτοιχθσ ςιμανςθσ 
επικινδυνότθτασ  για τθν μεταφορά απορριμμάτων: 

Α) Τροχιλατα καρότςια  κλειςτοφ τφπου για τθ μεταφορά αςτικϊν  ςτερεοφ  αποβλιτων 

   (ΑΣΑ) (3 τμχ)  

Β) Τροχιλατα καρότςια  κλειςτοφ τφπου για τθ μεταφορά Επικίνδυνων Απόβλθτων Αμιγϊσ   Μολυςματικα  
(ΕΑΑΜ) Χαρακτιρα (ΜΧ)  για τα χειρουργεία ζνα (1τμχ), για  ΜΕΘ ζνα (1τμχ), και τα Τμιματα – Κλινικζσ 
ζνα (1τμχ). Σφνολο :(3 τμχ),   

Γ) Τροχιλατο καρότςι  κλειςτοφ τφπου για τθ μεταφορά απορριμμάτων Μικτϊν Επικίνδυνων Αποβλιτων 
(ΜΕΑ) (1 τμχ) 

Δ) Τροχιλατο καρότςι  κλειςτοφ τφπου για τθ μεταφορά άλλων επικινδφνων αποβλιτων  

     Χαρακτιρα (ΑΕΑ) (1 τμχ) 

Ε) Τροχιλατο καρότςι  για τθ μεταφορά χαρτοκιβωτίων (1 τμχ) 

 Κουβάδεσ ςφουγγαρίςματοσ μονοφσ για WC (100 τμχ) 

Κουβάδεσ ςφουγγαρίςματοσ μονοφσ για καλάμουσ απομόνωςθσ (100 τμχ) 

Θ θλεκτρικι ςκοφπα, θ οποία να είναι ευζλικτθ µε ρόδεσ, µεγάλθσ ιςχφοσ απορρόφθςθσ 1800-2000 W, να 
διακζτει φίλτρα κατακράτθςθσ και να είναι μικρισ εκπομπισ κορφβου. Να διακζτει εξαρτιµατα που 
διευκολφνουν τισ διάφορεσ εργαςίεσ (20 τμχ) ι ι παρκετζηεσ  μιασ χριςθσ dust mop (70 τμχ ) 

Μθχανικι φορθτι θλεκτρικι ι με μπαταρία ςκοφπα ικανοποιθτικισ ιςχφοσ απορρόφθςθσ (1 τµχ.) 

Μθχανι παραγωγισ ατµοφ για τον κακαριςµό των περςίδων του ςυςτιµατοσ κλιµατιςµοφ - εξαεριςµοφ. 
(2 τµχ.)  

Ρλυντιριο - ςτεγνωτιριο για το κακθµερινό πλφςιµο και ςτζγνωμα των υλικϊν πολλαπλϊν χριςεων. (1 
τµχ.) 

Ανυψωτικό µθχάνθµα για τον κακαριςµό των υαλοπινάκων - φωτιςτικϊν. (1 τμχ) 

Άρκρο 4. 

ΡΟΓΑΜΜΑ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ 

Ανάλογα µε τθ χριςθ του χϊρου κακορίηεται θ ςυχνότθτα του κακαριςµοφ και τθσ απολφμανςθσ, όπωσ 
φαίνεται τον παρακάτω πίνακα ςτο Άρκρο 5. Ανεξαρτιτωσ αυτϊν, ςε κάκε περίπτωςθ, για κάκε εργαςία 
και κάκε χϊρο εργαςίασ κακορίηεται από τθν Υ.Μ ο χρόνοσ παροχισ αυτισ, κακϊσ επίςθσ και οι ϊρεσ 
ζναρξθσ και λιξθσ αυτισ. Οι εργαςίεσ κακαριςµοφ γίνονται ςτα χρονικά διαςτιματα που δεν εµποδίηεται 
θ λειτουργία των χϊρων τθσ Υ.Μ.  

 

Ενδεικτικά ωράρια κακαριςμοφ: 

Κοινόχρθςτοι χϊροι: Κακθµερινά από 06:30 ζωσ 22:00.  

Νοςθλευτικά Τµιµατα - Δωμάτια νοςθλείασ: Κακθμερινόσ κακαριςμόσ από 06:30  ζωσ 14:00. 
Απογευματινό ςκοφπιςμα - ςφουγγάριςμα και αποκομιδι  απορριµµάτων από 15:00 ζωσ 20:00. Κάλυψθ 
εκτάκτων αναγκϊν από 20:00 ζωσ  06:30.  

Μονάδεσ Εντατικισ: Κακαριςµοί από 06:30 ζωσ 22:00 και κάλυψθ εκτάκτων αναγκϊν από 22:00  ζωσ 
06:30. 

Εξωτερικά ιατρεία: Κακθμερινόσ κακαριςµόσ από 6:30 ζωσ 8:00 και από 15:00  ζωσ 22:00.  

Τµιµα Επειγόντων Ρεριςτατικϊν: Κακθμερινόσ κακαριςµόσ κακ' όλθ τθ διάρκεια του 24ϊρου.  

Διαγνωςτικά Εργαςτιρια: Κακθµερινόσ κακαριςµόσ από 06:30  ζωσ 13:30.  

Γραφεία: Κακθµερινζσ εργαςίεσ από 06:30 ζωσ 13:30.  
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Χειρουργεία: Ενδιάµεςοι κακαριςµοί: από 07:00 µζχρι λιξθ επεμβάςεων, τελικόσ κακαριςμόσ : από τθ 
λιξθ επεμβάςεων ζωσ 06:00. 

Ρλυντιρια: Κακαριςµόσ από 07:00  ζωσ 14:00.  

Αποκικεσ: Κακθμερινά από 07:00 ζωσ 08:30. Ο κακαριςμόσ γίνεται παρουςία του αποκθκάριου και όχι 
εκτόσ ωραρίου εργαςίασ για λόγουσ αςφαλεία 

Μθχανοςτάςια: Ρεριοδικόσ γενικόσ κακαριςµόσ (τουλάχιςτον μθνιαίωσ).  

Απογευµατινι αποκοµιδι απορριµµάτων και κάλυψθ εκτάκτων αναγκϊν 

 Γενικι κακαριότθτα:  μθνιαία κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν προϊςταμζνθ ι τον υπεφκυνο του κάκε 
τμιματοσ. 

ΣΘΜΕΙΩΣΘ :  

1. Εκτόσ του ωραρίου τακτικϊν-προγραμματιςμζνων εργαςιϊν απαιτείται 24ωρθ κάλυψθ τθσ Υ.Μ για τθν 
αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν.  

2. Στισ περιπτϊςεισ που υπάρχουν διαφορετικζσ κατθγορίεσ εργαςιϊν, Ρ.χ. ςε ζνα όροφο να απαιτείται 
κακαριςµόσ καλάµου, κακαριςµόσ γραφείων, κακαριςµόσ κοινοχριςτων χϊρων κλ.π., είναι προφανζσ ότι 
κα πρζπει να γίνει ςυντονιςµόσ και να εξαςφαλιςτεί θ αλλθλουχία εκτζλεςθσ των εργαςιϊν.  

3. Ο ανάδοχοσ οφείλει να ζχει επόπτθ κακαριότθτασ ςτθν πρωινι και απογευματινι βάρδια. 

ΑΘΟ 5 

Ενδεικτικά για τθ ςυχνότθτα εκτζλεςθσ εργαςιϊν προβλζπονται τα εξισ: 

ΣΥΧΝΟΤΘΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΕΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΙΣΜΟΥ 

α/α ΡΑΕΧΟΜΕΝΘ ΥΡΘΕΣΙΑ ΣΥΧΝΟΤΘΤΑ 

1 
Σκοφπιςµα - ςφουγγάριςµα δαπζδων, καλάµων 
αςκενϊν και W/C, υγρό ξεςκόνιςμα 

Κακθμερινά τουλάχιςτον μία φορά ςε 
κάκε βάρδια 

2 Βεράντεσ-ξθρό ςκοφπιςµα-ςφουγγάριςµα δαπζδων Κάκε εβδομάδα 

3 Κοινόχρθςτα WC 
Τουλάχιςτον 2 φορζσ ανά βάρδια (πιο 
ςυχνά ςτα Τ.Ε.Ι. και ςτα Τ.Ε.Ρ.) 

4 Ρλαςτικά δάπεδα-γυάλιςµα  Μθνιαία 

5 Ρλαςτικά δάπεδα-αντικατάςταςθ παρκετίνθ Κάκε 6μθνο & όταν κρικεί απαραίτθτο 

6 Αποκομιδι Απορριμμάτων 

Κακθμερινά, τουλάχιςτον δφο φορζσ 
ςτθν πρωινι βάρδια και δφο φορζσ το 
απόγευμα, ςυχνότερα ςε Μονάδεσ, 
Χειρουργεία, Εργαςτιρια & ΤΕΡ 

7 
Κακαριότθτα-απολφμανςθ καλάμων αςκενϊν (box), 
Μονάδων (ΜΕΘ-ΜΕΘ-ΚΔΧ), ςκοφπιςμα, 
ςφουγγάριςμα, αποκομιδι, απορριμμάτων 

Κακθμερινά δφο φορζσ το πρωί και δφο 
φορζσ το απόγευμα κακϊσ και ςε κάκε 
νζο αςκενι 

8 Θ/Μ χϊροι-τοφνελ (ςυνοδεία τεχνικοφ) Κάκε τετράμθνο 

9 Κοινόχρθςτοι χϊροι, κλιμακοςτάςια, αςανςζρ Κακθμερινά  

10 Εξωτερικοί χϊροι ειςόδων Κακθμερινά  

11 Κλινικζσ που λειτουργοφν Κακθμερινά  

12 Χϊροι που δεν λειτουργοφν  
Σφμφωνα με τισ υποδείξεισ του 
Νοςοκομείου 
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ΚΑΤΑΝΟΜΘ ΥΡΑΛΛΘΛΩΝ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ ΑΝΑ ΒΑΔΙΑ  

Θ κατανομι των υπαλλιλων κακαριότθτασ και θ ζναρξθ των διαδικαςιϊν ςτα Τμιματα και τισ Κλινικζσ κα 
γίνεται ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ τθσ Υ.Μ ,τθ βαρφτθτα του Τμιματοσ- Κλινικισ ςε ςυνεννόθςθ τθσ 
Ρροϊςταμζνθσ τθσ Κλινικισ- Τμιματοσ με τθν Επιτροπι Ελζγχου του Ζργου, του/τθσ Ρροϊςταμζνου/θσ τθσ 
Επιςταςίασ τθσ Υ.Μ και του Επόπτθ του αναδόχου του ζργου.  

 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Η ΡΔΣΛΗΘΥΛ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΥΛ 

ΡΙΝΑΚΑΣ Ι 

 

Α/Α 

Κ
Ω

Δ
ΙΚ

Ο
Σ 

ΤΜ
Θ

Μ
Α

ΤΟ
Σ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΟΥ ΤΜΘΜΑΤΟΣ ΚΤΙΙΟ 

ΣΤ
Α

Θ
Μ

Θ
 

Κ
Α

Θ
Α


Ο

 
ΕΜ

Β
Α

Δ
Ο

Ν
 Σ

Ε 
m

2  

1 1 ΤΜΘΜΑ ΑΚΤΙΝΟΘΕΑΡΕΙΑΣ Γ.Ι -2 1.524,80 

2 2 
ΝΟΣΘΛΕΥΤΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ 

ΑΚΤΙΝΟΘΕΑΡΕΙΑΣ 
Γ.Ι -2 538,50 

3 3 ΜΟΝΑΔΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ  Γ.ΙΙΙ -2 933,40 

4 4 ΨΥΧΙΑΤΙΚΘ ΝΟΣΘΛΕΥΤΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ Δ -2 1.382,00 

5 5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΟΘΘΚΕΣ Β.ΙΙ -2 1.404,70 

6 Κ 
ΚΟΙΝΟΧΘΣΤΟΙ ΧΩΟΙ-ΔΙΑΤΜΘΜΑΤΙΚΟΙ 

ΔΙΑΔΟΜΟΙ 
Β.ΙΙ , Γ -2 3.099,70 

7 Μ ΜΘΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΟΙ Β.ΙΙ , Γ -2 433,20 

8 6 ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΘΤΩΝ Α.ΙΙ -1 307,50 

9 7 ΣΥΝΕΓΕΙΑ Α.ΙΙ -1 481,20 

10 8 ΡΛΥΝΤΘΙΟ - ΚΕΝΤΙΚΘ ΛΙΝΟΘΘΚΘ Β.Ι -1 666,50 

11 9 ΦΑΜΑΚΕΙΟ Β.Ι -1 544,90 

12 10 ΚΕΝΤΙΚΘ ΑΡΟΣΤΕΙΩΣΘ Β.Ι -1 439,80 

13 11 ΜΑΓΝΘΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΑΦΟΣ Β.Ι -1 488,70 

14 12 ΑΡΟΛΥΜΑΝΣΘ ΚΛΙΝΩΝ Β.Ι -1 265,80 

15 13 ΝΕΚΟΤΟΜΕΙΟ Β.ΙΙ -1 532,40 

16 14 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΟΘΘΚΕΣ Β.ΙΙ -1 329,40 

17 15 ΥΡΘΕΣΙΑ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΟΣ Β.ΙΙ -1 220,20 

18 16 ΑΡΟΤΕΦΩΤΙΚΟΣ ΚΛΙΒΑΝΟΣ Β.ΙΙ -1 222,30 

19 17 ΙΑΤΙΚΟ ΑΧΕΙΟ Β.ΙΙ -1 805,20 

20 18 ΑΡΟΔΥΤΘΙΑ & ΧΩΟΙ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ Β.ΙΙ -1 224,50 

21 19 ΜΑΓΕΙΕΙΟ Β.ΙΙΙ -1 1.454,90 

22 20 ΕΣΤΙΑΤΟΙΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ Β.ΙΙΙ -1 439,60 
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23 21 
ΝΟΣΘΛΕΥΤΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ ΧΕΙΟΥΓΙΚΟΥ 

ΤΟΜΕΑ 
Γ.Ι -1 1.016,80 

24 22 
ΝΟΣΘΛΕΥΤΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ ΡΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΤΟΜΕΑ 
Γ.ΙΙΙ -1 1.016,80 

25 Μ ΜΘΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΟΙ Α,Β.Ι,Β.ΙΙ,Β.ΙΙΙ -1 326,20 

26 Κ 
ΚΟΙΝΟΧΘΣΤΟΙ ΧΩΟΙ-ΔΙΑΤΜΘΜΑΤΙΚΟΙ 

ΔΙΑΔΟΜΟΙ 
Α,Β.Ι,Β.ΙΙ,Β.ΙΙΙ -1 1.750,60 

27 23 ΤΜΘΜΑ ΕΡΕΙΓΟΝΤΩΝ ΡΕΙΣΤΑΤΙΚΩΝ Α.Ι 0 1.605,00 

28 24 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΙΚΑ ΙΑΤΕΙΑ Α.ΙΙ,Α.ΙΙΙ 0 2.780,60 

29 25 
ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘ ΕΓΚΥΩΝ-ΟΙΚΟΓ. 

ΡΟΓ/ΜΟΣ 
Α.ΙΙΙ 0 259,40 

30 26 
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ-ΑΞΟΝΙΚΟΣ 

ΤΟΜΟΓΑΦΟΣ                 Β.Ι 
0 1.997,00 

31 27 ΤΜΘΜΑ ΡΥΘΝΙΚΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ Β.Ι 0 719,10 

32 28 
ΜΘΧΑΝΟΓΑΝΩΣΘ-ΜΘΧΑΝΟΓΑΦΘΣΘ –

ΡΛΘΟΦΟΙΚΘ 
Β.ΙΙ 0 285,30 

33 29 ΤΕΧΝΙΚΘ ΥΡΘΕΣΙΑ Β.ΙΙ 0 221,60 

34 30 ΤΜΘΜΑ ΒΙΟΪΑΤΙΚΘΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Β.ΙΙ 0 347,70 

35 31 ΚΥΛΙΚΕΙΟ Β.ΙΙ 0 481,00 

36 32 ΑΜΦΙΘΕΑΤΟ Β.ΙΙ 0,(+1) 1.180,80 

37 33 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΓΟΙ Β.ΙΙΙ 0 201,70 

38 34 ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ Β.ΙΙΙ 0 310,30 

39 35 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΘ ΑΝΑΙΜΙΑ Β.ΙΙΙ 0 530,30 

40 36 
ΝΟΣΘΛΕΥΤΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ ΧΕΙΟΥΓΙΚΟΥ 

ΤΟΜΕΑ 
Γ.Ι 0 1.016,80 

41 37 
ΝΟΣΘΛΕΥΤΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ ΡΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΤΟΜΕΑ 
Γ.ΙΙΙ 0 1.016,80 

42 M ΜΘΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΟΙ Α,Β,Γ 0 598,10 

43 K 
ΚΟΙΝΟΧΘΣΤΟΙ ΧΩΟΙ-ΔΙΑΤΜΘΜΑΤΙΚΟΙ 

ΔΙΑΔΟΜΟΙ 
Α,Β,Γ 0 1.657,00 

44 38 ΜΟΝΑΔΑ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ Α.Ι +1 1.238,40 

45 39 ΜΟΝΑΔΑ ΒΑΧΕΙΑΣ ΝΟΣΘΛΕΙΑΣ Α.Ι +1 340,80 

46 40 
ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΘΤΟΥ ΝΕΦΟΥ & 

ΡΕΙΤΟΝΑΪΚΘΣ ΚΑΘΑΣΘΣ 
Α.ΙΙ +1 763,20 

47 41 ΤΜΘΜΑ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ Α.ΙΙΙ +1 312,20 
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48 42 ΤΜΘΜΑ ΦΥΣΙΚΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ Α.ΙΙΙ +1 919,40 

49 43 ΜΑΙΕΥΤΘΙΟ Β.Ι +1 1.001,00 

50 44 ΣΘΡΤΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΧΕΙΟΥΓΕΙΟ Β.Ι +1 262,50 

51 45 ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΘΤΘΣ ΓΟΝΙΜΟΡΟΙΘΣΘΣ Β.Ι +1 562,40 

52 46 ΝΕΟΓΝΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ Β.Ι +1 698,50 

53 47 ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΕΣ ΥΡΘΕΣΙΕΣ Β.ΙΙ +1 681,50 

54 48 ΚΕΝΤΙΚΘ ΕΙΣΟΔΟΣ Β.ΙΙ +1 563,50 

55 49 ΝΟΣΘΛΕΥΤΙΚΘ ΥΡΘΕΣΙΑ Β.ΙΙ +1 273,90 

56 50 ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘ Β.ΙΙΙ +1 915,60 

57 51 
ΝΟΣΘΛΕΥΤΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ ΧΕΙΟΥΓΙΚΟΥ 

ΤΟΜΕΑ 
Γ.Ι +1 1.016,80 

58 52 MAIEYTIKH ΝΟΣ/ΚΘ ΜΟΝΑΔΑ Γ.ΙΙ +1 1.196,50 

59 53 ΡΑΙΔΙΑΤΙΚΘ ΝΟΣΘΛΕΥΤΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ Γ.ΙΙΙ +1 1.344,60 

60 K 
ΚΟΙΝΟΧΘΣΤΟΙ ΧΩΟΙ-ΔΙΑΤΜΘΜΑΤΙΚΟΙ 

ΔΙΑΔΟΜΟΙ 
Α,Β,Γ +1 2.182,17 

61 54 ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΘΣ ΘΕΑΡΕΙΑΣ Α.Ι +2 1.077,30 

62 55 ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΘΣ ΝΟΣΘΛΕΙΑΣ Α.Ι +2 428,20 

63 56 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΓΑΣΤΘΙΑ Α.ΙΙ,Α.ΙΙΙ +2 1.688,60 

64 57 ΧΕΙΟΥΓΕΙΑ Β.Ι +2 2.701,30 

65 58 ΔΙΟΙΚΘΣΘ - ΙΑΤΙΚΘ ΥΡΘΕΣΙΑ Β.ΙΙ +2 1.147,10 

66 59 ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΑΓΜΑΤΩΝ Β.ΙΙΙ +2 634,00 

67 60 ΤΜΘΜΑ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Β.ΙΙΙ +2 545,40 

68 61 
ΝΟΣΘΛΕΥΤΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ ΧΕΙΟΥΓΙΚΟΥ 

ΤΟΜΕΑ 
Γ.Ι +2 1.016,80 

69 62 
ΝΟΣΘΛΕΥΤΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ ΧΕΙΟΥΓΙΚΟΥ 

ΤΟΜΕΑ 
Γ.ΙΙ +2 746,70 

70 63 
ΝΟΣΘΛΕΥΤΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ ΧΕΙΟΥΓΙΚΟΥ 

ΤΟΜΕΑ 
Γ.Ι +2 1.016,80 

71 64 
ΝΟΣΘΛΕΥΤΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ ΡΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΤΟΜΕΑ 
Γ.ΙΙΙ +2 746,70 

72 K 
ΚΟΙΝΟΧΘΣΤΟΙ ΧΩΟΙ-ΔΙΑΤΜΘΜΑΤΙΚΟΙ 

ΔΙΑΔΟΜΟΙ 
Α,Β,Γ +2 1.832,50 

73 65 ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ Α.Ι +3 599,10 

ΑΔΑ: 6ΓΚ64690Ω3-6ΦΙ
20PROC007147605 2020-08-06



       

Πειίδα 62 απφ 87 

 

Α/Α 
Κ

Ω
Δ

ΙΚ
Ο

Σ 
ΤΜ

Θ
Μ

Α
ΤΟ

Σ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΟΥ ΤΜΘΜΑΤΟΣ ΚΤΙΙΟ 

ΣΤ
Α

Θ
Μ

Θ
 

Κ
Α

Θ
Α


Ο

 
ΕΜ

Β
Α

Δ
Ο

Ν
 Σ

Ε 
m

2  

74 66 ΕΝΔΟΣΚΟΡΘΣΕΙΣ- ΣΘΡΤΙΚΟ ΧΕΙΟΥΓΕΙΟ Β.Ι +3 779,90 

75 67 
ΝΟΣΘΛΕΥΤΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ ΧΕΙΟΥΓΙΚΟΥ 

ΤΟΜΕΑ 
Γ.Ι +3 1.016,80 

76 68 
ΝΟΣΘΛΕΥΤΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ ΧΕΙΟΥΓΙΚΟΥ 

ΤΟΜΕΑ 
Γ.ΙΙ +3 746,70 

77 69 
ΝΟΣΘΛΕΥΤΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ ΧΕΙΟΥΓΙΚΟΥ 

ΤΟΜΕΑ 
Γ.ΙΙ +3 746,70 

78 70 
ΝΟΣΘΛΕΥΤΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ ΡΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΤΟΜΕΑ 
Γ.ΙΙΙ +3 1.016,80 

79 M ΜΘΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΟΙ Α.ΙΙΙ,Β.Ι,Β.ΙΙ,Γ.ΙΙΙ +3 5.908,00 

80 K 
ΚΟΙΝΟΧΘΣΤΟΙ ΧΩΟΙ-ΔΙΑΤΜΘΜΑΤΙΚΟΙ 

ΔΙΑΔΟΜΟΙ 
Α.ΙΙΙ,Β.Ι,Β.ΙΙ,Γ.ΙΙΙ +3 863,70 

81 M ΜΘΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΟΙ Α.Ι,Β.Ι,Β.ΙΙ,Γ.Ι,ΓΙΙ,Γ.ΙΙΙ +4,+5 3.123,30 

82 K 
ΚΟΙΝΟΧΘΣΤΟΙ ΧΩΟΙ-ΔΙΑΤΜΘΜΑΤΙΚΟΙ 

ΔΙΑΔΟΜΟΙ 
Α.Ι,Β.Ι,Β.ΙΙ,Γ.Ι,ΓΙΙ,Γ.ΙΙΙ +4 405,90 

83 71 ΚΤΙΙΟ ΡΕΙΑΜΑΤΟΗΩΩΝ Α.ΙV ΙΣΟΓ 367,20 

84 72 ΚΤΙΙΟ ΕΝΕΓΕΙΑΣ B.IV -1,-2 2.058,30 

85 73Α ΘΥΩΕΙΟ ΚΕΝΤΙΚΘΣ ΕΙΣΟΔΟΥ   ΙΣΟΓ 16,60 

86 73Β ΘΥΩΕΙΟ ΥΡΘΕΣΙΑΚΘΣ ΕΙΣΟΔΟΥ   ΙΣΟΓ 16,60 

  ΣΥΝΟΛΟ   82.846,07 

 

ΡΙΝΑΚΑΣ ΙΙ 

α/α ΧΩΟΙ ΕΥΘΥΝΘΣ Ρ.Γ.Ν.Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ  

  Κακαρό 
Εμβαδόν ςε 
m2   

1 Ξενϊνασ «ΣΤΑΥΟΣ ΝΙΑΧΟΣ» εντόσ των χϊρων ΡΓΝΑ 1268 

2 Ξενϊνασ Βραχείασ Ραραμονισ "ΑΝΑΓΕΝΝΘΣΘ" Χωριό Μαϊςτροσ  320 

3 Κζντρο Ψυχικισ Υγείασ/Ιατροπαιδαγωγικό Κζντρο (Ι. Καβφρθ 6) 170 

4 Ξενϊνασ  Μακράσ Ραραμονισ  Φιλιππουπόλεωσ 2 300 

5 Κζντρο Θμεριςιασ Απαςχόλθςθσ  όδου 1 70 

 ΣΥΝΟΛΟ  2128 

 

Α) ΞΕΝΩΝΑΣ «ΣΤΑΥΟΣ ΝΙΑΧΟΣ» (εντόσ των χϊρων ΡΓΝΑ) 1268 ΤΜ 

    Ζνα (1) άτομο με 6ϊρθ απαςχόλθςθ ζξθ φορζσ εβδομαδιαίωσ (Δευτζρα – Σαββάτο εκτόσ Αργιϊν) 
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Β) ΞΕΝΩΝΑΣ ΒΑΧΕΙΑΣ ΡΑΑΜΟΝΘΣ ¨ΑΝΑΓΕΝΝΘΣΘ¨  (χωριό Μαΐςτροσ) 320ΤΜ  

Ζνα (1) άτομο με 6ϊρθ απαςχόλθςθ ζξθ φορζσ εβδομαδιαίωσ (Δευτζρα – Σαββάτο εκτόσ Αργιϊν) 

 

Γ) Κζντρο Ψυχικισ Υγείασ/Ιατροπαιδαγωγικό Κζντρο (Ι. Καβφρθ 6) 

Ζνα (1) άτομο με 2ϊρθ απαςχόλθςθ τρείσ φορζσ εβδομαδιαίωσ  (Δευτζρα – Ραραςκευι εκτόσ Αργιϊν) 

 

Δ)  Α΄ Ξενώνασ (Φιλιπουπόλεωσ)  300ΤΜ περίπου  

    Ζνα (1) άτομο με 6ϊρθ απαςχόλθςθ δφο φορζσ εβδομαδιαίωσ (Δευτζρα – Ραραςκευι εκτόσ Αργιϊν) 
 

Ε) Κζντρο  θμεριςιασ απαςχόλθςθσ (όδου 1 ) 70 ΤΜ περίπου  

Ζνα (1) άτομο με 2ϊρθ απαςχόλθςθ πζντε φορζσ εβδομαδιαίωσ  (Δευτζρα – Ραραςκευι εκτόσ Αργιϊν) 
 
 
ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗΗ ΡΔΣΛΗΘΥΛ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΥΛ 

Υλικά  ατομικισ υγιεινισ με τισ αντίςτοιχεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ (πίνακασ: 1) και εκτιμϊμενεσ ποςότθτεσ 
για τθν Υ.Μ, ( πίνακασ :2 ).  

Ρίνακασ :1                            

       

                                            ΙΗΘΑ  ΑΡΝΚΗΘΖΠ ΓΗΔΗΛΖΠ   

Α/Α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΔΗΓΝΠ 

1 ΧΑΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 

( χθμικόσ λευκαςμζνοσ πολτόσ πλιρωσ υδατοδιαλυτόσ μθ ανακυκλωμζνοσ με 2-φφλλα   > 140 gr) 
αποδεκτι θ τοποκζτθςθ επαγγελματικισ χαρτοκικθσ WC  για ορκολογικι χριςθ. 

2 ΧΕΙΟΡΕΤΣΕΤΕΣ 

(χθμικόσ λευκαςμζνοσ πολτόσ πλιρωσ υδατοδιαλυτόσ  μθ ανακυκλωμζνοσ, διαςτάςεων 
τουλάχιςτον 21 χ 25 cm)  αποδεκτι θ τοποκζτθςθ επαγγελματικισ χαρτοκικθσ για χειροπετςζτεσ 
ι ρολό  για ορκολογικι χριςθ. 

3 ΘΟΔΚΝΠΑΞΝΛΝ 

Οι προςφορζσ κα αναφζρονται ςε ςυςκευαςία μιασ χριςθσ του  1 lt Επιςθμαίνεται ότι τα δοχεία 
δεν κα επαναπλθρϊνονται με ςαποφνι αλλά κα απορρίπτονται απευκείασ όταν αδειάηουν, για τθν 
αποφυγι αποικιςμοφ τουσ με μικροβιακοφσ παράγοντεσ και κα τοποκετείται νζο δοχείο. Να 
περιζχει ενυδατικοφσ και αναλιπαντικοφσ παράγοντεσ του δζρματοσ. Να ζχει ουδζτερο PH 5,5-7 
και να είναι δερματολογικά ελεγμζνο. Να περιζχει επιπρόςκετα μία ι περιςςότερεσ ουςίεσ ςαν 
ςυντθρθτικά ςυςτατικά για τθ μθ ανάπτυξθ μικροβίων, όπωσ αυτά χαρακτθρίηονται ςτο ΦΕΚ 329, 
τεφχοσ δεφτερο 21/4/1997 ΚΥΑ 6α/οικ., 3320 παράρτθμα VI (εκτόσ triclosan). Να ζχει άδεια ςαν 
καλλυντικό (απαιτείται γνωςτοποίθςθ ςτον ΕΟΦ) ι ςαν απορρυπαντικό χεριϊν (απαιτείται θ 
καταχϊρθςθ ςτο ΓΧΚ) θ οποία να προςκομιςτεί ςτθν τεχνικι προςφορά. Να αναφζρονται ςαφϊσ 
τα ςυςτατικά του προϊόντοσ ςτθν ετικζτα του(ςτα ελλθνικά) και να κατατεκοφν 3 (τρία) δείγματα 
ςτθν κανονικι τουσ ςυςκευαςία. Κάκε ςυςκευαςία του 1Lt να ςυνοδεφεται και από αντλία για 
χριςθ εκτόσ dispenser 
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*Επιςθμαίνεται ότι απαιτείται τακτικόσ και επαναλαμβανόμενοσ εφοδιαςμόσ με υλικά (χαρτί, 
χειροπετςζτεσ, ςαποφνι, κτλ.) ςε όλουσ τουσ χϊρουσ, ζτςι ϊςτε ανά πάςα ςτιγμι τα παραπάνω υλικά να 
είναι ςτθ διάκεςθ του προςωπικοφ των επιςκεπτϊν και των αςκενϊν. 

 

ΞΝΠΝΡΖΡΔΠ  ΙΗΘΥΛ  ΑΡΝΚΗΘΖΠ ΓΗΔΗΛΖΠ   

 

Εκτιμϊμενεσ ποςότθτεσ υλικϊν ατομικισ υγιεινισ  

1.)  Σαρηί γείας :  

 

 

Κονάδα 

μέηρηζης 

Δκηιμώμενες 

Ξοζόηηηες / 

Δκηιμώμενες 

ποζόηηηες/ 

  ημτ ζε ρολό μηνός έηοσς 

Ξ.Γ.Λ.Α Ρκρ ζε ξνιφ   5.420 65.040 

Μελψλαο «Πηαχξνο 

Ληάξρνο» Ρκρ ζε ξνιφ   160 1.920 

Θέληξν Τπρηθήο 

γείαο/Ηαηξνπαηδαγσγηθφ 

Θέληξν 

(Η. Θαβχξε 6) Ρκρ ζε ξνιφ   80 960 

Μελψλαο Καθξάο 

Ξαξακνλήο 

(Φηιηπνππφιεσο 2) Ρκρ ζε ξνιφ   60 720 

Μελψλαο Βξαρείαο 

Ξαξακνλήο Ρκρ ζε ξνιφ   60 720 

(Κατζηξν)    

Θέληξν Ζκεξήζηαο 

Απαζρφιεζεο Ρκρ ζε ξνιφ   60 720 

(Οφδνπ 1)    

ΠΛΝΙΝ  Ρμτ ζε ρολό   5.840 70.080 

 

2) Σειροπεηζέηες : 

 

 

Κονάδα 

Πσζκεσαζία  

Δκηιμώμενες 

Ξοζόηηηες / 

Δκηιμώμενες 

ποζόηηηες/ 

  

Ξαθέην > 250 

θχιια &  

21 ρ 25 cm ημτ  μηνός έηοσς 

Ξ.Γ.Λ.Α Ξαθέηα   3.500 42.000 

Μελψλαο «Πηαχξνο 

Ληάξρνο» Ξαθέηα 180 2.160 

Θέληξν Τπρηθήο 

γείαο/Ηαηξνπαηδαγσγηθφ 

Θέληξν Ξαθέηα 40 480 
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(Η. Θαβχξε 6) 

Μελψλαο Καθξάο 

Ξαξακνλήο 

(Φηιηπνππφιεσο 2) Ξαθέηα  80 960 

Μελψλαο Βξαρείαο 

Ξαξακνλήο Ξαθέηα 80 960 

(Κατζηξν)    

Θέληξν Ζκεξήζηαο 

Απαζρφιεζεο Ξαθέηα  80 960 

(Οφδνπ 1)    

ΠΛΝΙΝ   3.960 47.520 

 

3) Θρεμοζάποσνο  : 

 

 

Κονάδα 

μέηρηζης 

Δκηιμώμενες 

Ξοζόηηηες / 

Δκηιμώμενες 

ποζόηηηες/ 

  (ημτ –λίηρα) μηνός έηοσς 

Ξ.Γ.Λ.Α ηκρ/1ιηη 800 9.600 

Μελψλαο «Πηαχξνο 

Ληάξρνο» ηκρ/1ιηη 12 144 

Θέληξν Τπρηθήο 

γείαο/Ηαηξνπαηδαγσγηθφ 

Θέληξν 

(Η. Θαβχξε 6) ηκρ/1ιηη 5 60 

Μελψλαο Καθξάο 

Ξαξακνλήο 

(Φηιηπνππφιεσο 2) ηκρ/1ιηη 5 60 

Μελψλαο Βξαρείαο 

Ξαξακνλήο 

(Κατζηξν) 

ηκρ/1ιηη 

  

5 

  

60 

  

Θέληξν Ζκεξήζηαο 

Απαζρφιεζεο 

(Οφδνπ 1) 

ηκρ/1ιηη 5 60 

      

ΠΛΝΙΝ   832 9.984 
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A-1.      ΖΚΔΟΖΠΗΝΠ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΠΚΝΠ ΘΑΗ  ΘΙΗΛΗΘΖ                

ΚΩΔ.: ΗΜΕΡ/ΝΙΑ: 

ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΞΟΥΗ ΑΞΝΓΔΚΑ ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ 

ΞΟΝΓΟ. 

ΑΜΗΝΙ. ΞΟΝΓΟ. ΑΜΗΝΙ. 

ΘΑΙΑΚΝΗ 

ΘΑΘΑΟΗΠΚΑ ΑΞΝΙΚΑΛΠΖ ΔΞΗΦΑΛΔΗΥΛ 
ΔΞΗΞΙΥΛ, ΠΠΘΔΥΛ, ΔΠΥΡ. ΡΕΑΚΗΥΛ   

Σ 

 

 

 Ρν πξνζσπηθφ  ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ελδέρεηαη λα είλαη 
επηθνξηηζκέλν κε ηελ θαζαξηφηεηα ηνπ πεξηβάιινληα ρψξνπ ηνπ 
αζζελή ππφ ηελ θαζνδήγεζε θαη ηε  ζπλεξγαζία ηεο 
πξντζηακέλεο ηεο Θιηληθήο   

 ΠΘΝΞΗΠΚΑ-ΠΦΝΓΓΑΟΗΠΚΑ ΓΑΞΔΓΝ Σ  X  

ΑΞΝΘΝΚΗΓΖ ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΥΛ 2Σ  2X  Ξιχζηκν θαιαζηψλ φηαλ απαηηείηαη 

ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΙΔΘΗΑΠΚΔΛΥΛ ΘΝΟΡΗΛΥΛ - 
ΞΑΟΑΒΑΛ 

 
 

 
 

Όηαλ απαηηείηαη 

ΡΝΑΙΔΡΔΠ - ΚΞΑΛΗΑ  

ΑΞΝΘΝΚΗΓΖ ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΥΛ -ΞΙΠΗΚΝ ΘΑΓΥΛ 2Σ  2X   

ΞΙΠΗΚΝ – ΑΞΝΙΚΑΛΠΖ ΔΗΓΥΛ ΓΗΔΗΛΖΠ 2Σ  2Σ   

ΠΦΝΓΓΑΟΗΠΚΑ ΓΑΞΔΓΝ 2Σ  2X   

ΙΝΗΞΝΗ ΣΥΟΝΗ (ΠΡΑΘΚΝΠ ΛΝΠΖΙΔΡΥΛ, ΓΟΑΦΔΗΑ ΗΑΡΟΥΛ, ΒΝΖΘΖΡΗΘΝΗ ΣΥΟΝΗ) 

ΘΑΘΑΟΗΠΚΑ ΔΞΗΦΑΛΔΗΥΛ, ΔΞΗΞΙΥΛ, ΠΠΘΔΥΛ, 
ΔΠΥΡ. ΡΕΑΚΗΥΛ 

Σ  Σ   

ΠΘΝΞΗΠΚΑ, ΠΦΝΓΓΑΟΗΠΚΑ ΓΑΞΔΓΝ Σ  Σ   

ΑΞΝΘΝΚΗΓΖ ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΥΛ 2Χ  Σ  
Ξιχζηκν θαιαζηψλ φηαλ απαηηείηαη 

 

ΘΙΗΚΑΘΑ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ 
ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ: 

2. Αλεμαξηήησο ηνπ εκεξεζίνπ πξνγξακκαηηζκνχ ε θαζαξηφηεηα θαη ε απνιχκαλζε ησλ ρψξσλ επαλαιακβάλνληαη 
φηαλ έθηαθηεο αλάγθεο ην απαηηνχλ.  

3. Ν ππεχζπλνο ηνπ ηκήκαηνο ζα πξέπεη λα κεξηκλά ψζηε ην παξψλ έληππν λα πεξηέξρεηαη εβδνκαδηαίσο, επθξηλψο 
ζπκπιεξσκέλν ζηνλ ππεχζπλν επηζηαζίαο 

4. Γηα νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ην παξψλ έληππν επηθνηλσλήζηε κε ηνλ ππεχζπλν επηζηαζίαο.ή ηελ 
Δπηηξνπή Διέγρνπ Θαζαξηφηεηαο  

ΗΘΑΛΝΞΝΗΖΡΗΘΖ  

ΚΔΡΟΗΑ  

ΘΑΘΖ  

Ν ΞΔΘΛΝΠ ΡΚΖΚΑΡΝΠ 

 

 Ν ΞΔΘΛΝΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΑΟΑΙΑΒΖ 
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Α-3.     ΖΚΔΟΖΠΗΝΠ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΠΚΝΠ ΘΑΗ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΘΑΘΑΟΗΝΡΖΡΑΠ (ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΑ) ΔΞΔΗΓΝΛΡΑ ΞΔΟΗΠΡΑΡΗΘΑ (ΡΔΞ),  ΚΝΛΑΓΔΠ 

ΚΩΔ.: ΗΜΕΡ/ΝΙΑ: 

ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΞΟΥΗ ΑΞΝΓΔΚΑ ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ 

ΞΟΝΓΟ. 

ΑΜΗΝΙ. ΞΟΝΓΟ. ΑΜΗΝΙ. 

ΘΝΗΛΝΗ ΣΥΟΝΗ     

Ιφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ησλ ρψξσλ πηζαλψο λα 
απαηηεζεί κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα εξγαζηψλ. 

Ζ απνιχκαλζε ηνπ εμνπιηζκνχ ζα γίλεηαη κε  
επίβιεςε - θαζνδήγεζε ηεο πξντζηακέλεο θαη ηνπ 
λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ.  

 

ΘΑΘΑΟΗΠΚΑ ΑΞΝΙΚΑΛΠΖ ΔΞΗΦΑΛΔΗΥΛ, 
ΔΞΗΞΙΥΛ, ΠΠΘΔΥΛ   

2Σ 
 

2X 
 

ΞΙΠΗΚΝ ΛΗΞΡΖΟΥΛ 2Σ  2X  

ΘΑΘΑΟΗΠΚΝΠ ΡΕΑΚΗΥΛ ΔΠΥΡΔΟΗΘΑ 2Σ  2X  

ΑΞΝΘΝΚΗΓΖ ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΥΛ 4X  2X  

ΠΘΝΞΗΠΚΑ ΠΦΝΓΓΑΟΗΠΚΑ ΑΞΝΙΚΑΛΠΖ 
ΓΑΞΔΓΝ 

2X 
 

2X 
 

ΡΝΑΙΔΡΔΠ - ΚΞΑΛΗΑ      

ΑΞΝΘΝΚΗΓΖ ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΥΛ – ΞΙΠΗΚΝ ΘΑΓΥΛ 2Σ  2X   

ΞΙΠΗΚΝ – ΑΞΝΙΚΑΛΠΖ ΔΗΓΥΛ ΓΗΔΗΛΖΠ 2Σ  X   

ΠΘΝΞΗΠΚΑ ΠΦΝΓΓΑΟΗΠΚΑ ΓΑΞΔΓΝ 2X  X   

ΘΙΗΚΑΘΑ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ 
ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ: 

5. Αλεμαξηήησο ηνπ εκεξεζίνπ πξνγξακκαηηζκνχ ε θαζαξηφηεηα θαη ε απνιχκαλζε ησλ ρψξσλ 
επαλαιακβάλνληαη φηαλ έθηαθηεο αλάγθεο ην απαηηνχλ.  

6. Ν ππεχζπλνο ηνπ ηκήκαηνο ζα πξέπεη λα κεξηκλά ψζηε ην παξψλ έληππν λα πεξηέξρεηαη εβδνκαδηαίσο, 
επθξηλψο ζπκπιεξσκέλν ζηνλ ππεχζπλν επηζηαζίαο 

7. Γηα νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ην παξψλ έληππν επηθνηλσλήζηε κε ηνλ ππεχζπλν επηζηαζίαο .ή 
ηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ Θαζαξηφηεηαο 

ΗΘΑΛΝΞΝΗΖΡΗΘΖ  

ΚΔΡΟΗΑ  

ΘΑΘΖ  

Ν ΞΔΘΛΝΠ ΡΚΖΚΑΡΝΠ  Ν ΞΔΘΛΝΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΑΟΑΙΑΒΖ 
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  ΣΔΗΟΝΟΓΔΗΑ 

ΚΩΔ.: ΗΜΕΡ/ΝΙΑ: 

ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΞΟΥΗ ΑΞΝΓΔΚΑ ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ 

ΞΟΝΓΟ. ΑΜΗΝΙ. ΞΟΝΓΟ. ΑΜΗΝΙ. 

ΘΑΘΑΟΗΠΚΑ ΑΞΝΙΚΑΛΠΖ ΔΞΗΦΑΛΔΗΥΛ ΔΞΗΞΙΥΛ, 
ΠΠΘΔΥΛ 

Σ 
 

X 
 

Νη εξγαζίεο απηέο, εθ’ φζνλ απαηηείηαη, ζα πξέπεη λα 
πξαγκαηνπνηνχληαη κεηά απφ θάζε επέκβαζε. 

Ρην εσθύνη για ηον προζδιοριζμό ηης 
ζστνόηηηας έτει η προϊζηαμένη ηοσ ημήμαηος. 

Νπσζδήπνηε ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη 
ζρνιαζηηθά κεηά ην πέξαο ηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο ηνπ 
ρεηξνπξγείνπ 

ΘΑΘΑΟΗΠΚΝΠ ΑΞΝΙΚΑΛΠΖ ΓΑΞΔΓΝ ΑΗΘΝΠΑΠ Σ 
 

X 
 

ΑΞΝΘΝΚΗΓΖ ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΥΛ Σ  X  

ΑΞΝΙΚΑΛΠΖ ΘΑΓΥΛ Σ  X  

ΘΑΘΑΟΗΠΚΝΠ, ΑΞΝΙΚΑΛΠΖ ΛΗΞΡΖΟΥΛ Σ 
 

X 
 

ΘΑΘΑΟΗΠΚΝΠ, ΑΞΝΙΚΑΛΠΖ ΡΝΗΣΝΞΝΗΗΑΠ ΘΑΗ 
ΙΝΗΞΥΛ ΚΗΘΟΝΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΥΛ (ΞΝΚΝΙΑ, ΞΟΗΕΔΠ, 
ΓΗΑΘΝΞΡΔΠ, ΡΕΑΚΗΑ θιπ) 

Σ 
 

Σ 
  

ΘΑΘΑΟΗΠΚΝΠ, ΑΞΝΙΚΑΛΠΖ ΒΝΖΘΖΡΗΘΥΛ ΣΥΟΥΛ 
(ΑΛΑΛΖΤΖ, ΑΞΝΓΡΖΟΗΑ, ΑΞΝΘΖΘΖ 
ΑΞΝΠΡΔΗΟΥΚΔΛΝ ΙΗΘΝ) 

Σ 
 

X 
  

ΘΙΗΚΑΘΑ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ 
ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ: 

8. Αλεμαξηήησο ηνπ εκεξεζίνπ πξνγξακκαηηζκνχ ε θαζαξηφηεηα θαη ε απνιχκαλζε ησλ ρψξσλ 
επαλαιακβάλνληαη φηαλ έθηαθηεο αλάγθεο ην απαηηνχλ. 

9. Ν ππεχζπλνο ηνπ ηκήκαηνο ζα πξέπεη λα κεξηκλά ψζηε ην παξψλ έληππν λα πεξηέξρεηαη εβδνκαδηαίσο, 
επθξηλψο ζπκπιεξσκέλν ζηνλ ππεχζπλν επηζηαζίαο. 

10. Γηα νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ην παξψλ έληππν επηθνηλσλήζηε κε ηνλ ππεχζπλν επηζηαζίαο ή 
ηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ Θαζαξηφηεηαο 

ΗΘΑΛΝΞΝΗΖΡΗΘΖ  

ΚΔΡΟΗΑ  

ΘΑΘΖ  

Ν ΞΔΘΛΝΠ ΡΚΖΚΑΡΝΠ  Ν ΞΔΘΛΝΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΑΟΑΙΑΒΖ 
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 EΘΞΑΗΓΔΠΖΠ, ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ, ΡΔΣΛΗΘΖΠ, 

ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖΠ, ΗΑΡΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ  ΚΩΔ.: ΗΜΕΡ/ΝΙΑ: 

ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΞΟΥΗ ΑΞΝΓΔΚΑ ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ 

ΞΟΝΓΟ. ΑΜΗΝΙ. ΞΟΝΓΟ. ΑΜΗΝΙ. 

ΘΝΗΛΝΗ ΣΥΟΝΗ      

ΘΑΘΑΟΗΠΚΑ ΔΞΗΦΑΛΔΗΥΛ ΔΞΗΞΙΥΛ 
ΠΠΘΔΥΛ & ΛΡΝΙΑΞΗΥΛ 

X 
 

X 
  

ΠΘΝΞΗΠΚΑ ΠΦΝΓΓΑΟΗΠΚΑ ΓΑΞΔΓΝ Σ  X   

ΑΞΝΘΝΚΗΓΖ ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΥΛ Σ  X  Ξιχζηκν θαιαζηψλ 2 θνξέο ηελ εβδνκάδα 

ΡΝΑΙΔΡΔΠ - ΚΞΑΛΗΑ      

ΑΞΝΘΝΚΗΓΖ ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΥΛ – ΞΙΠΗΚΝ 
ΘΑΓΥΛ 

Σ 
 

X 
 Ππρλφο θαζαξηζκφο ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη νη 

ηνπαιέηεο είλαη θνηλφρξεζηεο . Ξιχζηκν θαιαζηψλ 2 
θνξέο ηελ εβδνκάδα. 

ΞΙΠΗΚΝ – ΑΞΝΙΚΑΛΠΖ ΔΗΓΥΛ ΓΗΔΗΛΖΠ Σ  X  

ΠΘΝΞΗΠΚΑ ΠΦΝΓΓΑΟΗΠΚΑ ΓΑΞΔΓΝ Σ  X  

ΘΙΗΚΑΘΑ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ: 

 Αλεμαξηήησο ηνπ εκεξεζίνπ πξνγξακκαηηζκνχ ε θαζαξηφηεηα θαη ε απνιχκαλζε ησλ ρψξσλ 

επαλαιακβάλνληαη φηαλ έθηαθηεο αλάγθεο ην απαηηνχλ.  
 Ν ππεχζπλνο ηνπ ηκήκαηνο ζα πξέπεη λα κεξηκλά ψζηε ην παξφλ έληππν λα πεξηέξρεηαη  εβδνκαδηαίσο, 

επθξηλψο ζπκπιεξσκέλν ζηνλ πεχζπλν Δπηζηαζίαο 
 Γηα νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ην παξψλ έληππν επηθνηλσλήζηε κε ηνλ πεχζπλν Δπηζηαζίαο .ή ηελ 

Δπηηξνπή Διέγρνπ Θαζαξηφηεηαο 

ΗΘΑΛΝΞΝΗΖΡΗΘΖ  

ΚΔΡΟΗΑ  

ΘΑΘΖ  

Ν ΞΔΘΛΝΠ ΡΚΖΚΑΡΝΠ  Ν ΞΔΘΛΝΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΑΟΑΙΑΒΖ 

ΑΔΑ: 6ΓΚ64690Ω3-6ΦΙ20PROC007147605 2020-08-06



       

 

Σελίδα 70 

 

 

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
 

.Κ
 

 

ΘΝΗΛΝΣΟΖΠΡΝΗ ΣΥΟΝΗ, ΘΔΛΡΟ. ΔΗΠΝΓΝΠ, ΞΝΓΝΣΖ              

ΘΥΓ.: ΖΚΔΟ/ΛΗΑ: 

ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΞΟΥΗ ΑΞΝΓΔΚΑ ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ 

ΞΟΝΓΟ. ΑΜΗΝΙ. ΞΟΝΓΟ. ΑΜΗΝΙ. 

ΞΝΓΝΣΖ 

ΘΑΘΑΟΗΠΚΑ ΔΞΗΦΑΛΔΗΥΛ ΔΞΗΞΙΥΛ, ΡΖΙ. 
ΘΑΙΑΚΥΛ, ΤΘΡΥΛ   

Σ 
 

 
 

Δθφζνλ απαηηεζεί πξαγκαηνπνηείηαη 
έθηαθηε θαζαξηφηεηα ΠΘΝΞΗΠΚΑ-ΠΦΝΓΓΑΟΗΠΚΑ ΓΑΞΔΓΥΛ, 

ΘΙΗΚΑΘΝΠΡΑΠΗΥΛ, ΑΛΔΙΘΠΡΖΟΥΛ 
2Σ 

 

X 

 

ΑΞΝΘΝΚΗΓΖ ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΥΛ 2Σ 
 

2X 
 Ξιχζηκν θαιαζηψλ 2 θνξέο ηελ 

εβδνκάδα 

ΡΝΑΙΔΡΔΠ - ΚΞΑΛΗΑ  

ΑΞΝΘΝΚΗΓΖ ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΥΛ -ΞΙΠΗΚΝ ΘΑΓΥΛ 2Σ  2X  Ππρλφο θαζαξηζκφο ιφγσ ηνπ 
γεγνλφηνο φηη νη ηνπαιέηεο είλαη 
θνηλφρξεζηεο . Ξιχζηκν θαιαζηψλ 2 
θνξέο ηελ εβδνκάδα. 

ΞΙΠΗΚΝ – ΑΞΝΙΚΑΛΠΖ ΔΗΓΥΛ ΓΗΔΗΛΖΠ 2Σ  2Σ  

ΠΦΝΓΓΑΟΗΠΚΑ ΓΑΞΔΓΝ 2Σ  2X  

ΔΜΥΡΔΟΗΘΝΗ ΣΥΟΝΗ 

ΑΞΝΘΝΚΗΓΖ ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΥΛ Σ  Σ  Ξιχζηκν θάδσλ 2 θνξέο ηελ εβδνκάδα 

ΘΑΘΑΟΗΠΚΝΠ ΓΑΞΔΓΝ ΔΗΠΝΓΝ   Σ   

ΦΙΑΘΗΝ ΔΗΠΝΓΝ   Σ   

ΘΙΗΚΑΘΑ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ 
ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ: 

11. Ν ππεχζπλνο ηνπ ηκήκαηνο ζα πξέπεη λα κεξηκλά ψζηε ην παξψλ έληππν λα πεξηέξρεηαη εβδνκαδηαίσο, 
επθξηλψο ζπκπιεξσκέλν ζηνλ ππεχζπλν επηζηαζίαο 

12. Γηα νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ην παξψλ έληππν επηθνηλσλήζηε κε ηνλ ππεχζπλν επηζηαζίαο ή 
ηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ Θαζαξηφηεηαο 

ΗΘΑΛΝΞΝΗΖΡΗΘΖ  

ΚΔΡΟΗΑ  

ΘΑΘΖ  

Ν ΞΔΘΛΝΠ ΡΚΖΚΑΡΝΠ  Ν ΞΔΘΛΝΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΑΟΑΙΑΒΖ 
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ποτρεώζεις Αναδότοσ ζηην παροτή σπηρεζιών απενηόμωζης & μσοκηονίας 

Παξνρή  ππεξεζηώλ  θαηαπνιέκεζεο ησλ ηξσθηηθώλ θαη εληόκσλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ηνπ αύιηνπ ρώξνπ 
ηνπ Π.Γ.Ν.Αιεμαλδξνύπνιεο ζε όινπο ηνπο  ρώξνπο  ησλ θηηξίσλ ησλ Υγεηνλνκηθώλ Μνλάδσλ : ζάιακνη 
αζζελώλ (όηαλ απαηηεζεί), γξαθεία, βνεζεηηθνί ρώξνη, ηνπαιέηεο, ρεηξνπξγεία, δηάδξνκνη, καγεηξεία, 

εξγαζηήξηα, πεξβάδηα παξαζύξσλ, πιπληήξηα, ηα πξναύιηα όισλ ησλ θηηξίσλ. Σηνπο θξίζηκνπο ρώξνπο: 

θεληξηθέο απνρεηεύζεηο θαη θξεάηηα, ππόγεηνη ρώξνη, απνζήθεο, θάδνη ζθνππηδηώλ, θαη ρώξνη ζπιινγήο 
απνβιήησλ. 

Η ζεηξά έλαξμεο ηεο απνιύκαλζεο ζε θάζε εθαξκνγή, θαζνξίδεηαη από ηνπο θνξείο ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

Οη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα είλαη λνκηθά πξόζσπα πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνλ ηνκέα απηό θαη θαιύπηνπλ 
ηνπο παξαθάησ όξνπο: 

1. Δηαζέηνπλ άδεηα θαηαπνιέκεζεο εληόκσλ θαη ηξσθηηθώλ ζε θαηνηθεκέλνπο ρώξνπο, εγθεθξηκέλε από ην 

Υπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Τξνθίκσλ, ηελ νπνία ζα επηζπλάςεη ζε επηθπξσκέλα θσηναληίγξαθα. 

2. Δηαζέηνπλ: α) Σφςτθμα Διαχείριςθσ Ροιότθτασ ΕΝ ISO 9001, β) Σφςτθμα Διαχείριςθσ Υγιεινισ και 
Αςφάλειασ 18001, γ) Σφςτθμα Ρεριβαλλοντικισ Διαχείριςθσ EN ISO 14001 γηα παξνρή ππεξεζηώλ 

ειέγρνπ παξαζίησλ, επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ νπνίνπ ζα πξέπεη λα επηζπλαθζεί καδί κε ηελ θαηάζεζε 
ηεο πξνζθνξάο. 

3. Δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθό εγγξαθήο ζην νηθείν Επαγγεικαηηθό Επηκειεηήξην (δειώλεηαη ζηελ ππεύζπλε 

δήισζε). 
4. Μπνξνύλ λα πηζηνπνηήζνπλ επηηπρή εθηέιεζε αλάινγσλ έξγσλ θαηαπνιέκεζεο παξαζίησλ θαηαζέηνληαο 

ηελ εκπεηξία ηνπο ζε άιια Ννζνθνκεία ηνπ Ε.Σ.Υ. ή ζε άιινπο θνξείο – ππεξεζίεο – επηρεηξήζεηο.  
5. Να απαζρνινύλ κόληκν επηζηεκνληθό πξνζσπηθό κε εκπεηξία ζην αληηθείκελν, ην νπνίν θαη ζα εθηειεί ην 

ίδην ην έξγν. 

6. Δηαζέηνπλ αζθαιηζηηθή θάιπςε έλαληη αζηηθήο επζύλεο πξνο ηξίηνπο γηα βιάβε ζε πξόζσπα ή πιηθά πνπ 
κπνξεί λα επέιζεη θαηά ηε δηάξθεηα ή εμαηηίαο ησλ πξαγκαηνπνηνύκελσλ εθαξκνγώλ. 

7. Να αλαιάβνπλ λα εγθαηαζηήζνπλ ζύζηεκα ειεθηξνληθήο παξαθνινύζεζεο θαη ειέγρνπ ηνπ έξγνπ πνπ 
ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ζήκαλζε ησλ ζέζεσλ ειέγρνπ κε barcode. 
 

Ρετνικές Ξροδιαγραθές Απολύμανζης 

   Ζ απνιύκαλζε ζα αθνξά δηαθόξνπο ρώξνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ, νη νπνίνη ζα απνιπκαίλνληαη ύζηεξα από 

ζρεηηθή ππόδεημε ηεο επηηξνπήο ινηκώμεσλ. Θα πξαγκαηνπνηνύληαη θαζ΄όιε ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο, ώζηε λα 

δηεπθνιύλεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ Ννζνθνκείνπ, ελώ ε αληαπόθξηζε ηεο εηαηξίαο ζα είλαη εληόο έμη (6) σξώλ. 

Επηζεκαίλεηαη ηέινο, όηη ηα θάξκαθα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζα είλαη ελδεδεηγκέλα γηα λνζνθνκεηαθή ρξήζε.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ – ΠΙΝΑΚΑ ΝΟΜΟΤ 3863/2010. 

 

Α/Α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΠΡΝΗΣΔΗΝ 

ΑΟΗΘΚΝΠ 

ΑΡΝΚΥΛ 
(*1) 

ΚΖΛΗΑΗΑ 
ΓΑΞΑΛΖ 

ΘΑΡΑ 
ΑΡΝΚΝ 

ΚΖΛΗΑΗΑ 
ΓΑΞΑΛΖ 

ΠΛΝΙΗΘΖ 

ΠΛΝΙΗΘΖ 
ΓΑΞΑΛΖ 

(ΚΖΛΗΑΗΑ Σ 12 
ΚΖΛΔΠ) 

1.  
Κηθηέο απνδνρέο πξνζσπηθνχ κε πιήξε 
απαζρφιεζε 

    

2.  Δηζθνξέο ΗΘΑ εξγνδφηνπ 
    

3.  
Θφζηνο επηδφκαηνο αδείαο (πεξηιακβαλνκέλσλ 
θαη εηζθνξψλ ΗΘΑ ηνπ εξγνδφηε) 

    

4.  

Θφζηνο δψξσλ Ξάζρα - Σξηζηνπγέλλσλ 
(πεξηιακβαλνκέλσλ θαη εηζθνξψλ ΗΘΑ ηνπ 
εξγνδφηε) 

    

5.  

Δπηπιένλ θφζηνο Θπξηαθψλ-Αξγηψλ 
(πεξηιακβαλνκέλσλ θαη εηζθνξψλ ΗΘΑ ηνπ 
εξγνδφηε) 8σξεο απαζρφιεζεο 

    

6.  

Δπηπιένλ θφζηνο λπρηεξηλψλ 
(πεξηιακβαλνκέλσλ θαη εηζθνξψλ ΗΘΑ ηνπ 
εξγνδφηε) 8σξεο απαζρφιεζεο 

    

7.  
Θφζηνο αληηθαηαζηαηψλ εξγαδνκέλσλ ζε 
θαλνληθή άδεηα 

    

8.  

Θφζηνο δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο, εγγπεηηθψλ 
επηζηνιψλ, αζθάιεηαο  & πγηεηλήο (ΚΑΞ), 
ινηπά έμνδα 

    

9.  

ΙΝΗΞΑ ΔΜΝΓΑ (Λα αλαθεξζνχλ αλαιπηηθά θαη 
λα ηεθκεξησζνχλ θαηά ηελ θξίζε θάζε 
ππνςεθίνπ αλαδφρνπ) 

 
   

  

 

 

ΠΛΝΙΗΘΝ 
ΚΖΛΗΑΗΝ 
ΘΔΟΓΝΠ 

 

ΠΛΝΙΗΘΝ 
ΘΔΟΓΝΠ  

(ΚΖΛΗΑΗΝ Σ 12 
ΚΖΛΔΠ) 

10.  Δξγνιαβηθφ θέξδνο   

  

 ΠΛΝΙΗΘΝ 
ΚΖΛΗΑΗΝ ΤΝΠ 
ΛΝΚΗΚΥΛ 
ΘΟΑΡΖΠΔΥΛ 

ΠΛΝΙΗΘΝ ΤΝΠ 
ΛΝΚΗΚΥΛ 
ΘΟΑΡΖΠΔΥΛ 

(ΚΖΛΗΑΗΝ Σ 12 
ΚΖΛΔΠ) 

11.  Λφκηκεο θξαηήζεηο επί ηεο αμίαο ηηκνινγίνπ   

  

 ΠΛΝΙΗΘΝ 
ΚΖΛΗΑΗΝ 
ΡΗΚΖΚΑ ΓΗΑ ΡΝ 
ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ 

  

ΠΛΝΙΗΘΝ  
ΡΗΚΖΚΑ ΓΗΑ ΡΝ 
ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ 

(ΚΖΛΗΑΗΝ Σ 12 
ΚΖΛΔΠ) 

12.  ΠΛΝΙΑ ΘΑΘΑΟΥΛ ΑΜΗΥΛ (άλεπ Φ.Ξ.Α.)   

13.  ΠΛΝΙΑ ΑΜΗΥΛ (κε Φ.Ξ.Α.)   
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙI – ΔΔΔ (Πξνζαξκνζκέλν από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή) 

Το ΕΕΕΣ κα αναρτθκεί ςτο ΕΣΘΔΘΣ ςτον χϊρο του διαγωνιςμοφ, ςε ιδιαίτερο αρχείο.  

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV – Τπόδεηγκα Πίλαθα πκκόξθσζεο Ηιεθηξνληθήο Φόξκαο 
πζηήκαηνο (Πξνζαξκνζκέλν από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή) 

 

ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΑΞΑΗΡΖΠΖ ΑΞΑΛΡΖΠΖ ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ 

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ     

Οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν τθσ παροφςασ αποτελοφν τα 
ελάχιςτα αναγκαία χαρακτθριςτικά τθσ υπθρεςίασ που απαιτοφνται, 
προκειμζνου αυτι να προςδιοριςκεί αντικειμενικά με τρόπο που να 
ανταποκρίνεται ςτισ ανάγκεσ του Νοςοκομείου, είναι δε απαράβατοι 
και θ οποιαδιποτε μθ ςυμμόρφωςθ προσ αυτοφσ ςυνεπάγεται 
απόρριψθ τθσ προςφοράσ, ςφμφωνα με τθν κρίςθ τθσ αρμόδιασ 
Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ. 

ΝΑΙ   

Η. ΓΔΛΗΘΔΠ ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ    

 

Άρθρο 1. 

ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΡΝ ΑΛΑΓΝΣΝ  
  

Ο ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν κακαριότθτα και τθν απολφμανςθ των 
κτιριακϊν εγκαταςτάςεων και των εν γζνει χϊρων του 
Ρανεπιςτθμιακοφ Γενικοφ Νοςοκομείου Ζβρου (Ρ.Γ.Ν.Ε) – Φορζα: 
Αλεξανδροφπολθσ, των Κζντρων Υγείασ και Ρεριφερειακϊν Ιατρείων 
ευκφνθσ του και εφεξισ (ΥΜ)  ςφμφωνα με τουσ ςυνθμμζνουσ πίνακεσ 
( Ραράρτθμα: Ι , Ρίνακασ: 1 ) , κακϋ όλο το 24ωρο και για όλεσ τισ 
θμζρεσ του χρόνου, υπό τουσ παρακάτω όρουσ και προχποκζςεισ. 

 

ΝΑΙ 

  

Σε όλα τα ςτάδια τθσ παροχισ υπθρεςιϊν ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να 
τθρεί τθ νομοκεςία, τισ κείμενεσ υγειονομικζσ και αςτυκτθνιατρικζσ 
διατάξεισ, τον εςωτερικό κανονιςμό λειτουργίασ του Νοςοκομείου και 
τισ διαδικαςίεσ που τθροφνται ςε αυτό.  

 

ΝΑΙ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V Τπνδείγκαηα Δγγπεηηθώλ Δπηζηνιώλ  

 

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

ΕΚΔΟΤΘΣ....................................................................... 

Θμερομθνία ζκδοςθσ........................... 

Ρροσ: …………………. 

…………………………… 

Εγγυθτικι επιςτολι μασ υπ’ αρικμ................ για ευρϊ....................... 

Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και 
διηιςεωσ, υπζρ  

{ε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ εταιρίασ: τθσ Εταιρίασ ……….., ΑΦΜ ………………..,  οδόσ …………. αρικμόσ …, ΤΚ ………..,- 

{ι ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ: των Εταιριϊν  

α)…….….... οδόσ............................. αρικμόσ.................ΤΚ………………, ΑΦΜ …………… 

β)……….…. οδόσ............................. αρικμόσ.................ΤΚ………………, ΑΦΜ …………… 

γ)………….. οδόσ............................. αρικμόσ.................ΤΚ………………, ΑΦΜ …………… 

μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μια από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων 
μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ,- 

και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ........................., για τθ ςυμμετοχι ςτο διενεργοφμενο διαγωνιςμό τθσ….………….για 
εκτζλεςθ του Ζργου ……………….. ςυνολικισ αξίασ..................................., ςφμφωνα με τθ με αρικμό................... 
Διακιρυξι ςασ.  

Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει κακ’ όλο το χρόνο ιςχφοσ τθσ μόνο τισ από τθ ςυμμετοχι ςτον ανωτζρω διαγωνιςμό 
απορρζουςεσ υποχρεϊςεισ 

{ε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ εταιρίασ: τθσ εν λόγω Εταιρίασ- 

{ι ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ: των Εταιριϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ ατομικά για κάκε μια από αυτζσ 
και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι 
Κοινοπραξίασ- 

Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να ςασ καταβάλουμε ολικά ι 
μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, 
μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ……………… 

(Σθμείωςθ προσ τθν Τράπεηα: ο χρόνοσ ιςχφοσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ τουλάχιςτον κατά ζνα (1) μινα του 
χρόνου ιςχφοσ τθσ Ρροςφοράσ). 

Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ, φςτερα από απλό ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ ςασ, με τθν 
προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμα ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθ τθσ. 

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ 
χαρτοςιμου.         

(Εξουςιοδοτθμζνθ υπογραφι) 
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ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ 

ΕΚΔΟΤΘΣ....................................................................... 

Θμερομθνία ζκδοςθσ........................... 

Ρροσ: …………………. 

…………………………… 

Εγγυθτικι επιςτολι μασ υπ’ αρικμ................ για ευρϊ....................... 

Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και 
διηιςεωσ, υπζρ  

,Σε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ εταιρίασ : τθσ Εταιρίασ ……………, ΑΦΜ …………, Οδόσ …………. Αρικμόσ ……. Τ.Κ. ………-  

,ι ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ : των Εταιριϊν  

α) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. ………….., ΑΦΜ …………… 

β) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. ………….., ΑΦΜ …………… 

γ) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. ………….., ΑΦΜ …………… 

…… 

μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων 
μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ-, και μζχρι του ποςοφ των 
ευρϊ........................., για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ με αρικμό................... που αφορά ςτο διαγωνιςμό τθσ 
…………. με αντικείμενο …….………..…… ςυνολικισ αξίασ ………........, ςφμφωνα με τθ με αρικμό................... Διακιρυξι 
ςασ. 

Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να ςασ καταβάλουμε ολικά ι 
μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, 
μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να 
κεωριςουμε τθν Τράπεηά μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ. 

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου. 

(Εξουςιοδοτθμζνθ υπογραφι) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VI – ρέδην ύκβαζεο  

 

                                                              

                                                                 
       ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 

    4η ΞΔ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ - ΘΟΑΘΖΠ 

ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΑΘΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ  

ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΞΝΙΖΠ 

 

 

 

 

 

 

 

Γιεύθσνζη: ΞΔΟΗΝΣΖ «ΓΟΑΓΑΛΑ» 9ν ρικ. Αιεμαλδξνχπνιεο – Θνκνηελήο  

Α.Φ.Κ:   999387835  

Γ.Ν.: Αιεμαλδξνχπνιεο  

Ρηλέθωνο: 25513-53422  

Fax: 25513-53409  

 

ΠΚΒΑΠΖ ……../2020 

ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΑΟΝΣΖ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΘΑΘΑΟΗΝΡΖΡΑΠ ΠΡΗΠ ΘΡΗΟΗΑΘΔΠ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΡΝ 

ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΑΘΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΞΝΙΖΠ, ΠΡΝΛ ΜΔΛΥΛΑ 

«ΠΡΑΟΝΠ ΛΗΑΟΣΝΠ» ΘΑΗ ΠΡΗΠ ΓΝΚΔΠ ΤΣΗΘΖΠ ΓΔΗΑΠ ΔΘΛΖΠ ΡΝ ΓΗΑ 

ΣΟΝΛΗΘΝ ΓΗΑΠΡΖΚΑ ΓΥΓΔΘΑ (12) ΚΖΛΥΛ ΚΔ ΓΛΑΡΝΡΖΡΑ ΞΑΟΑΡΑΠΖΠ ΔΛΝΠ 

ΑΘΝΚΑ ΔΡΝΠ 

 

Πην Ξαλεπηζηεκηαθφ Γεληθφ Λνζνθνκείν Έβξνπ, ζήκεξα …/…/2020 νη παξαθάησ 

ζπκβαιιφκελνη, αθελφο ην  Λ.Ξ.Γ.Γ κε ηελ επσλπκία «ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΑΘΝ ΓΔΛΗΘΝ 

ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΞΝΙΖΠ» πνπ εδξεχεη ζηελ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΞΝΙΖ – 6ο τλμ. 

ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΞΝΙΖΠ - ΘΝΚΝΡΖΛΖΠ, λφκηκα εθπξνζσπνχκελν απφ ηνλ Γηνηθεηή απηνχ 

………………………………….., ην νπνίν ράξηλ ζπληνκίαο ζα θαιείηαη εθεμήο «Λνζνθνκείν» 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.Ρ ………………………… ππφ 

ηελ ηδηφηεηά ηεο σο λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηεο εηαηξίαο θαη ε νπνία, ράξηλ ζπληνκίαο ζα θαιείηαη  

ζην εμήο «Αλάδνρνο»,  

έρνληαο ππφςε: 

 ……………………….. 

 …………………………  

 ………………………….     Ππκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηα παξαθάησ : 

 

ΑΟΘΟΝ 1ο 

ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΠΚΒΑΠΖΠ 

     Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο είλαη ε Θαζαξηφηεηα ησλ Θηηξηαθψλ Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ξ.Γ.Λ. 

Αιεμαλδξνχπνιεο ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη ζην ζρεηηθφ Ξαξάξηεκα ηεο Γηαθήξπμεο,  

ζχκθσλα κε ηελ θάησζη πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ: 

  

Α/Α 
ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 

ΠΡΝΗΣΔΗΝ 

ΑΟΗΘΚΝΠ 

ΑΡΝΚΥΛ 

(*1) 

ΚΖΛΗΑΗΑ 

ΓΑΞΑΛΖ 

ΘΑΡΑ 

ΑΡΝΚΝ 

ΚΖΛΗΑΗΑ 

ΓΑΞΑΛΖ 

ΠΛΝΙΗΘΖ 

ΔΡΖΠΗΑ 

ΓΑΞΑΛΖ 

(ΚΖΛΗΑΗΑ Σ 

12 ΚΖΛΔΠ) 

1.  Κηθηέο απνδνρέο     
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πξνζσπηθνχ (θαζαξηζηέο 

– ζηξηεο θαη επφπηεο) κε 

πιήξε απαζρφιεζε 

2.  Δηζθνξέο ΗΘΑ εξγνδφηνπ     

3.  

Θφζηνο επηδφκαηνο 

αδείαο 

(πεξηιακβαλνκέλσλ θαη 

εηζθνξψλ ΗΘΑ ηνπ 

εξγνδφηε) 

    

4.  

Θφζηνο δψξσλ Ξάζρα - 

Σξηζηνπγέλλσλ 

(πεξηιακβαλνκέλσλ θαη 

εηζθνξψλ ΗΘΑ ηνπ 

εξγνδφηε) 

    

5.  

Δπηπιένλ θφζηνο 

Θπξηαθψλ-Αξγηψλ 

(πεξηιακβαλνκέλσλ θαη 

εηζθνξψλ ΗΘΑ ηνπ 

εξγνδφηε) 8σξεο 

απαζρφιεζεο 

    

6.  

Δπηπιένλ θφζηνο 

λπρηεξηλψλ 

(πεξηιακβαλνκέλσλ θαη 

εηζθνξψλ ΗΘΑ ηνπ 

εξγνδφηε) 8σξεο 

απαζρφιεζεο 

    

7.  

Θφζηνο αληηθαηαζηαηψλ 

εξγαδνκέλσλ ζε 

θαλνληθή άδεηα 

    

8.  

Θφζηνο αλαισζίκσλ 

πιηθψλ (ζάθνη 

απνξξηκκάησλ, 

απνξξππαληηθά, θιπ) 

    

9.  

Θφζηνο εξγαιείσλ θαη 

κεραλεκάησλ 

θαζαξηζκνχ 

(απνζβέζεηο, βιάβεο, 

ζπληήξεζε) 

    

10.  

Θφζηνο δηνηθεηηθήο 

ππνζηήξημεο, 

εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ, 

αζθάιεηαο  & πγηεηλήο 

(ΚΑΞ), ινηπά έμνδα 

    

11.  

ΙΝΗΞΑ ΔΜΝΓΑ (Λα 

αλαθεξζνχλ αλαιπηηθά 

θαη λα ηεθκεξησζνχλ 

θαηά ηελ θξίζε θάζε 

ππνςεθίνπ αλαδφρνπ 

    

    

ΠΛΝΙΗΘΝ 

ΚΖΛΗΑΗΝ 

ΘΔΟΓΝΠ 

 

ΠΛΝΙΗΘΝ 

ΔΡΖΠΗΝ 

ΘΔΟΓΝΠ 

(ΚΖΛΗΑΗΝ Σ 
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12 ΚΖΛΔΠ) 

12.  Δξγνιαβηθφ θέξδνο   

   

ΠΛΝΙΗΘΝ 

ΚΖΛΗΑΗΝ 

ΤΝΠ 

ΛΝΚΗΚΥΛ 

ΘΟΑΡΖΠΔΥΛ 

ΠΛΝΙΗΘΝ 

ΔΡΖΠΗΝ  

ΤΝΠ 

ΛΝΚΗΚΥΛ 

ΘΟΑΡΖΠΔΥΛ 

(ΚΖΛΗΑΗΝ Σ 

12 ΚΖΛΔΠ) 

13.  Λφκηκεο θξαηήζεηο επί ηεο αμίαο ηηκνινγίνπ   

   

ΠΛΝΙΗΘΝ 

ΚΖΛΗΑΗΝ 

ΡΗΚΖΚΑ ΓΗΑ 

ΡΝ 

ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ 

 

ΠΛΝΙΗΘΝ 

ΔΡΖΠΗΝ  

ΡΗΚΖΚΑ ΓΗΑ 

ΡΝ 

ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ 

(ΚΖΛΗΑΗΝ Σ 

12 ΚΖΛΔΠ) 

14.  ΠΛΝΙΑ ΘΑΘΑΟΥΛ ΑΜΗΥΛ (άλεπ Φ.Ξ.Α.)   

15.  ΠΛΝΙΑ ΑΜΗΥΛ (κε Φ.Ξ.Α.)   

    

 

Πχκθσλα κε ηελ νπνία ην ηίκεκα παξνρήο ηεο πεξεζίαο Θαζαξηφηεηαο ησλ Θηηξηαθψλ 

Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ Λνζνθνκείνπ, ηνπ Μελψλα Πηαχξνο Ληάξρνο θαη ησλ δνκψλ ςπρηθήο πγείαο 

επζχλεο ηνπ αλέξρεηαη ζην χςνο ησλ ………………………….. ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.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.Θ. θαη ησλ επνκέλσλ ηνπ. 

  Νπνηαδήπνηε 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 Λνζνθνκείν. 

Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, 

ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α., γηα ηελ παξνρή ησλ 

ππεξεζηψλ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο 

Νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη ζηαζεξέο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη δελ 

αλαπξνζαξκφδνληαη  

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.  

     Κε ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο Πχκβαζεο επαλαεπηβεβαηψλνληαη νη ππνρξεψζεηο ηνπ 

ΑΛΑΓΝΣΝ, 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 Ξαξαξηήκαηα απηήο. 

      

 

 

 

ΑΟΘΟΝ 2ο 

ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΘΑΗ ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΡΖΠ ΗΠΣΝΠ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ 
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1. Ζ παξνχζα ζχκβαζε ζα έρεη δηάξθεηα δψδεθα (12) κελψλ θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ….-….-

2020 εσο …-…-2021. Γχλαηαη φπσο λα παξαηαζεί γηα έλα (1) αθφκα έηνο κε κνλνκεξή απφθαζε 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ Λνζνθνκείνπ.  

2. Θακία 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. 

3. Ρν Λνζνθνκείν έρεη ην δηθαίσκα κνλνκεξνχο ιχζεο ηεο παξνχζαο ζηελ πεξίπησζε 

θαηάξγεζεο ή ξηδηθήο δηαθνξνπνίεζεο ησλ ζπλζεθψλ επί ησλ νπνίσλ είρε ζηεξηρζεί ε 

ππνγξαθή ηεο. Πε πεξίπησζε πνπ ην πνπξγείν γείαο ή .Ξε ή άιιε πεξθείκελε Αξρή ή 

άιινο θνξέαο ρνξεγήζεη είδε/παξέρεη ηε ζρεηηθή πεξεζία ζην Ίδξπκα κε νπνηνδήπνηε ηξφπν 

(δσξεά, ζχκβαζε, θ.ι.π.) ή ππνγξαθνχλ αηνκηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο πνπ θαιχπηεη ζην 

ζχλνιν ή θαηά έλα κέξνο ηηο αλάγθεο ηνπ, κνλνκεξψο ην Λνζνθνκείν θαη ρσξίο δηθαίσκα γηα 

απνδεκίσζε απφ κέξνπο ηνπ αλαδφρνπ κπνξεί λα κεηψζεη ηηο ζπκβαηηθέο πνζφηεηεο/ππεξεζίεο 

κέρξη θαη ηνπ ζπλφινπ απηψλ.   

4. Ζ ζχκβαζε παξακέλεη ζε ηζρχ θαη φηαλ ην Λνζνθνκείν δελ θάλεη ρξήζε απηήο, ή γηαηί 

εθνδηάδεηαη κε ηα είδε ηεο ή θαη κε άιια πνπ κπνξνχλ λα αληηθαηαζηήζνπλ απηά, απφ ην 

Θξάηνο 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. Θαηαγγειία, δηαθνπή, ή αλαζεψξεζε ηεο ζχκβαζεο επηηξέπεηαη κφλνλ εάλ λφκνο ην 

επηβάιεη ή φξνη ηεο δηαθήξπμεο ην πξνβιέπνπλ. 

7. Νη 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.Θ. θαη ησλ 

επνκέλσλ ηνπ. 

 

ΑΟΘΟΝ 3ο 

ΔΓΓΖΠΖ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ 

1. Γηα ηελ εθηέιεζε απηήο ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο θαηέζεζε ζην Λνζνθνκείν ηελ κε 

αξηζκφ ……………………………. θαη πνζνχ ………………………….€ εγγπεηηθή επηζηνιή ηεο 

………………………………………………., ε νπνία ηζρχεη κέρξη ηελ επηζηξνθήο ηεο. 

2. Ζ εγγχεζε επηζηξέθεηαη κε ηελ ιήμε ηεο ζχκβαζεο, κε ηελ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε φηη 

δελ ππάξρνπλ εθθξεκείο ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ. 

 

 

ΑΟΘΟΝ 4ο 

ΡΖΟΖΠΖ ΘΑΛΝΛΗΠΚΥΛ ΓΗΔΗΛΖΠ ΘΑΗ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ 

 Θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο Πχκβαζεο, ν Αλάδνρνο πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο 

Θαλνληζκνχο γηεηλήο θαη Αζθάιεηαο Λ.1568/85 πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην ηζρχνλ εζληθφ, 

θνηλνηηθφ θαη δηεζλέο δίθαην ή έρεη εηδηθά ζεζπίζεη ην Λνζνθνκείν, βάζεη Νδεγψλ Νξζήο γηεηλήο 

Ξξαθηηθήο θαη λα πξνζαξκφδεηαη ζε θάζε κεηαβνιή ηνπο,  ΗSO,  EΙOT. 

 Ν Αλάδνρνο, σο ππφρξενο λα ηεξεί ηνπο Θαλνληζκνχο γηεηλήο θαη Αζθάιεηαο, ππνρξενχηαη 

λα αλαθνηλψλεη ακέζσο ζηελ πεξεζία ηηο νδεγίεο πνπ απεπζχλνληαη ή θνηλνπνηνχληαη ζε απηφλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Πχκβαζεο θαη ηα έγγξαθα ησλ δηάθνξσλ Αξκφδησλ Αξρψλ ζρεηηθά κε ηνπο 

ελ ιφγσ Θαλνληζκνχο. 

 Ρφζν ε πεξεζία φζν θαη θάζε Αξκφδηα Αξρή δηθαηνχληαη λα παξαθνινπζνχλ θαη λα ειέγρνπλ 

ηε ζπκκφξθσζε ηνπ Αλαδφρνπ κε ηνπο Θαλνληζκνχο γηεηλήο θαη Αζθάιεηαο. 

 

Άρθρο 5ο . 

ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΡΝ ΑΛΑΓΝΣΝ 
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Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέζεη έκπεηξν πξνζσπηθφ (κε πξνυπεξεζία ζε ρψξν παξνρήο 

πεξεζηψλ γείαο 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,  

Ν 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. Ρα έμνδα απηά βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ αλάδνρν. 

Ν 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 ηζρχνπζα  Π.Π.Δ, ηελ ηήξεζε ηνπ λνκίκνπ σξαξίνπ, ησλ φξσλ 

πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο θιπ. Ξαξάβαζε ηεο ππνρξέσζεο απηήο δίλεη ην δηθαίσκα ζην 

Λνζνθνκείν γηα κνλνκεξή θαηαγγειία ηεο ζπκβάζεσο θαη θήξπμε ηνπ αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ. 

Ρν 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.  

Πηελ .Κ.  ζα παξαδνζνχλ απνδεηθηηθά αζθάιηζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζην Η.Θ.Α ή ζε άιιν 

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

έγγξαθα παξακνλήο θαη εξγαζίαο ζηελ Διιάδα. Ν εξγνδφηεο κπνξεί λα δεηήζεη νπνηεδήπνηε 

νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία γηα ηελ εξγαζηαθή ζρέζε ηνπ πξνζσπηθνχ κε ηνλ αλάδνρν. 

Ρν 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. Πεκεηψλεηαη 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.   

Ρν 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 . 

Νη 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 Νη ππάιιεινη ηνπ αλαδφρνπ δελ  επηηξέπεηαη λα θξηηηθάξνπλ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ γηαηξψλ, ησλ λνζειεπηηθψλ , ηνπ βνεζεηηθνχ θαη ινηπνχ  πξνζσπηθνχ.  

Ζ .Κ  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.  Ν εξγαδφκελνο δελ 

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

Ν 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. 

Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη  λα δηαζέηεη 72 εξγαδνκέλνπο απαζρφιεζεο 40 σξψλ εβδνκαδηαίσο, 

γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ δεηνχκελσλ ρψξσλ, νη νπνίνη ζα θαιχπηνπλ φιεο ηηο βάξδηεο ζε φια ηα 

ηκήκαηα κε ηνπιάρηζηνλ 2.880 εξγαηνψξεο/εβδνκάδα. Πε πεξίπησζε κε πιήξνπο απαζρφιεζεο 

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

ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ζα πξέπεη λα επηζπλάπηεηαη κεληαίσο πίλαθαο θαηαλνκήο ηνπ 

πξνζσπηθνχ, νλνκαζηηθφο αλά βάξδηα, ζεσξεκέλνο απφ ηελ Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο. 

Ρα Παββαηνθχξηαθα θαη ηηο αξγίεο ζα απαζρνινχληαη είθνζη πέληε (25) άηνκα εκεξεζίσο κε 

8σξε απαζρφιεζε (25 ην Πάββαην, 25 ηελ Θπξηαθή, 25 θάζε Αξγία –ζηα άηνκα απηά ζα 

ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη επφπηεο), ελψ ζηελ λπρηεξηλή βάξδηα ζα εξγάδνληαη δχν (2) άηνκα 

κε 8σξε απαζρφιεζε, ηφζν ηηο θαζεκεξηλέο, φζν θαη ηα Παββαηνθχξηαθα θαη ηηο Αξγίεο. 

Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη σο επφπηεο έλα άηνκν γηα ηελ πξσηλή βάξδηα θαη έλα 

άηνκν γηα ηελ απνγεπκαηηλή βάξδηα γηα ηηο αλάγθεο επηηήξεζεο ηνπ έξγνπ πνπ ζα 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνπο πίλαθεο θαηαλνκήο ηνπ πξνζσπηθνχ. Ζ παξνπζία ησλ επνπηψλ ζα 

είλαη θαζεκεξηλή γηα φιεο ηηο εκέξεο ηεο εβδνκάδαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ Παββαηνθχξηαθσλ 

θαη Αξγηψλ. Νη αλσηέξσ επφπηεο ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα 72 άηνκα πιήξνπο απαζρφιεζεο πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε.   

Ζ .Κ   δχλαηαη λα δεηήζεη απφ ηνλ αλάδνρν λα πξνζιάβεη θαη άιινπο ππαιιήινπο, αλ θξίλεη 
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φηη ε ζχλζεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηφζν αξηζκεηηθά φζν θαη θαηά εηδηθφηεηεο δελ επαξθεί γηα ηελ 

εμππεξέηεζε ηνπ Λνζνθνκείνπ.  

Ρν 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. 

Νη βάξδηεο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη νη ψξεο αλαπιεξσκαηηθήο αλάπαπζεο (repo) ζα ελαιιάζζνληαη 

κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε ζπλερήο θαζαξηφηεηα ησλ ρψξσλ ηνπ Ξ.Γ.Λ.Α.  

Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαξηίζεη πξφγξακκα εξγαζίαο γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ, ην νπνίν ζα 

θνηλνπνηείηαη ζηνλ εξγνδφηε. Ρν 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 Ρκήκαηνο 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. 

Ρν 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 Ξξντζηάκελνπ ηνπ Γξαθείνπ 

Δπηζηαζίαο θαη κε ηε ζχκθσλε γλψκε απηνχ.  

Ρν 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 Ξξντζηάκελνπ ηνπ Γξαθείνπ 

Δπηζηαζίαο θαη κε ηε ζχκθσλε γλψκε απηνχ.  

Πε 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 .Κ   ζα επηβάιινληαη νη παξαθάησ πνηλέο:  

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

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

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

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

 Πε πεξίπησζε ζπζηεκαηηθήο απνπζίαο πξνζσπηθνχ θαη µε ηήξεζεο ηνπ πξνβιεπφκελνπ 

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

αλαδφρνπ σο έθπησηνπ. 

Θαηά 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 

Λνζνθνκείνπ. Ζ 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. 

Ν αλάδνρνο θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ νθείιεη λα ηεξεί απζηεξά ηνπο θαλφλεο πξφιεςεο 

αηπρεκάησλ γηα ηελ πξνζσπηθή αζθάιεηα θάζε εξγαδνκέλνπ. Ρελ επζχλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

θαλφλσλ απηψλ έρεη ν αλάδνρνο. 

Πε πεξίπησζε πξνθιεζείζαο βιάβεο ζηνπο ρψξνπο ή ζηνλ εμνπιηζκφ ηνπ Λνζνθνκείνπ, 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. 

Ρν πξνζσπηθφ νθείιεη λα δηαηεξεί πςειφ επίπεδν αηνκηθήο πγείαο θαη πγηεηλήο, θέξεη δε θαζαξή 

θαη εππαξνπζίαζηε ζηνιή. 

Ζ πξνκήζεηα, ζπληήξεζε θαη πιχζηκν ησλ ζηνιψλ βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ αλάδνρν. Νη 

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   . 

Νη ζηνιέο ηνπ πξνζσπηθνχ πξέπεη λα είλαη θαζαξέο θαη εππξεπείο. Πε θάζε εξγαδφκελν πξέπεη 

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

ην ινγφηππν ηνπ αλαδφρνπ. Ρν ρξψκα ησλ ζηνιψλ εξγαζίαο πξέπεη λα εγθξηζεί απφ ηελ .Κ ,  

ψζηε λα κελ νκνηάδεη κε ηνλ ρξσκαηηζκφ ησλ ζηνιψλ εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο .Κ. 

Ρν 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 6ο . 

ΙΗΘΑ-ΡΔΣΛΗΘΖ ΘΑΘΑΟΗΝΡΖΡΑΠ 
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Ρνλ 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). Νη 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.  

Ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη κε ηελ πξνζθνξά ηνπ θαηάζηαζε ησλ πιηθψλ πνπ 

ζα ηνλ επηβαξχλνπλ, ήηνη πιηθά θαζαξηζκνχ, απνιχκαλζεο, πιεξνθνξηαθά έληππα, δειηία 

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

ρξεζηκνπνηνχληαη ηεινχλ ππφ ηελ έγθξηζε ηνπ Λνζνθνκείνπ 

Γηα ηα πιηθά απνιχκαλζεο ζα πξέπεη λα θαηαηεζεί κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ε έγθξηζε θπθινθνξίαο 

ηνπο απφ ηνλ Δ.Ν.Φ., ν αξηζκφο έγθξηζεο απφ ην Γεληθφ Σεκείν ηνπ Θξάηνπο, 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   

 Ρα 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 ζηελ πξνζθνξά ηνπ ΗSO 9000:14001 φηη είλαη θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ 

Πηα 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.  

Ρα πιηθά θαζαξηζκνχ, απνιχκαλζεο θαη νη πνζφηεηεο ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο 

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

Πε πεξίπησζε πνπ λέεο κέζνδνη θαη ηερληθέο πξνθχςνπλ γηα θαιχηεξν θαζαξηζκφ θαη 

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

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

θαζαξηφηεηαο θαη κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

Ζ 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 Ινηκψμεσλ θαη ηεο πξντζηακέλεο ηνπ θάζε  ηκήκαηνο ή 

θιηληθήο κε γξαπηέο θαη πξνθνξηθέο νδεγίεο. 

Ν 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.  

Ν ηερληθφο εμνπιηζκφο πξέπεη λα πιεξνί ηνπο παξαθάησ φξνπο :  

Λα αληαπνθξίλεηαη πιήξσο ζηηο αλάγθεο ηεο .Κ. γηα ηελ θαζαξηφηεηα.  

Λα είλαη ζε άξηζηε ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε . 

Ν εμνπιηζκφο, ηα εξγαιεία θαη πιηθά θαζαξηζκνχ, απαξαηηήησο λα είλαη πξψηεο πνηφηεηαο θαη 

πιένλ θαηάιιεια θαη ζχκθσλα µε ηηο ηειεπηαίεο επηζηεκνληθέο εμειίμεηο.  

Λα είλαη θαηά ην δπλαηφ αζφξπβα θαη λα βξίζθνληαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε, ηφζν απφ άπνςε 

ιεηηνπξγίαο, φζν θαη απφ εκθάληζε.  

Ν εμνπιηζκφο, ηα εξγαιεία θαη πιηθά θαζαξηζκνχ λα κελ πξνθαινχλ θζνξέο (βξαρπρξφληα θαη 

καθξνρξφληα) ζηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ζηνλ εμνπιηζκφ ηνπ λνζνθνκείνπ.  

Ρα απαξαίηεηα κεραλήκαηα - εμνπιηζκφο (θάδνη ζθνπγγαξίζκαηνο δηπινχ ζπζηήκαηνο, 

ζθνπγγαξίζηξεο, παλέηεο κε κηθξντλεο, ηξφιετ θαζαξηζηξηψλ κε φια ηα ζπλνδεπηηθά 

εμαξηήκαηα, ζθνπγγάξηα, μχζηξεο  θηι) λα είλαη δηαθνξεηηθά γηα θάζε Θιηληθή - Ρµήµα - 

Δξγαζηήξηα - Κνλάδεο, πηέξπγα Γηνίθεζεο θαη άιισλ πεξεζηψλ θαη λα κελ κεηαθέξνληαη εθηφο 

ησλ ηκεκάησλ γηα ηα νπνία πξννξίδνληαη. Πε πεξίπησζε αηηηνινγεκέλεο κεηαθνξάο ζα 

ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά ν αλειθπζηήξαο αθαζάξησλ. 

Αθξνπαξαγσγφ γηα κνθέηεο ηεκάρηα: έλα (1). 

Θαζαξηζηή Ξεξζίδσλ ηεκάρηα: έλα (1). 

Ν παξαπάλσ ρξεζηκνπνηνχκελνο εμνπιηζκφο ησλ ρψξσλ λα είλαη µκαξθαξηζκέλνο µε ηελ 

νλνκαζία ηνπ ρψξνπ θαη ηελ ρξήζε γηα ηελ νπνία πξννξίδεηαη.  

Πε θάζε ηξφιετ απαηηείηαη λα ππάξρεη πιαζηηθνπνηεκέλν έληππν κε ηηο νδεγίεο ρξήζεο θαη ηηο 
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αξαηψζεηο ησλ απνξξππαληηθψλ θαη απνιπκαληηθψλ δηαιπκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαζψο 

επίζεο θαη λα δηαηίζεληαη εχρξεζηνη δνζνκεηξεηέο γηα θάζε ηξφιετ. 

Αλπςσηηθφ µεράλεµα γηα ηνλ θαζαξηζµφ ησλ παινπηλάθσλ – θσηηζηηθψλ. 

Γηα ηνπο ζαιάκνπο απνκφλσζεο ησλ Θιηληθψλ λα ρξεζηκνπνηείηαη μερσξηζηφο εμνπιηζκφο θαη 

πιηθά θαζαξηζκνχ.  

Κε 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. Ν αλάδνρνο δελ κπνξεί λα αξλεζεί ηελ 

παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ, επηθαινχκελνο ηνπο αλσηέξσ ιφγνπο.  

Ρα 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.  

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.  

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.  

Ρα ζαπνχληα  ησλ ληπηήξσλ,  ηα ραξηηά πγείαο θαη ρεηξνπεηζέηεο ζα ηνπνζεηνχληαη απφ ηνλ 

αλάδνρν ζηνπο ρψξνπο πνπ απαηηείηαη. 

Ρα 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.  

Ν εξγνδφηεο κπνξεί λα δεηήζεη ηε ρξήζε νξηζκέλσλ απνιπκαληηθψλ θαη πγξψλ θαζαξηζκνχ 

γεληθφηεξα, ζε πεξίπησζε κε ηθαλνπνίεζεο απφ ηα ρξεζηκνπνηνχκελα. 

Πε πεξίπησζε πνπ λέεο κέζνδνη θαη ηερληθέο πξνθχςνπλ γηα θαιχηεξν θαζαξηζκφ θαη 

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

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

θαζαξηφηεηαο θαη κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ.  

 
Άρθρο 7Ν  .  

ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΔΙΔΓΣΝ ΑΛΑΓΝΣΝ 

     Ν αλάδνρνο επηζεσξείηαη θαη ειέγρεηαη απφ νξηζζείζα Δπηηξνπή θαη θάζε εμνπζηνδνηεκέλν 

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

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

.Κ  απφ κέινο ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Λνζνθνκείνπ, ησλ θαη απφ ηνλ πεχζπλν Δπηζηαζίαο. Νη 

αλσηέξσ έιεγρνη είλαη αλεμάξηεηνη ηνπ ειέγρνπ πνπ ελεξγείηαη απφ ηελ πγεηνλνκηθή ππεξεζία ή 

άιιεο θξαηηθέο αξρέο απηεπαγγέιησο.  

    Ν αλάδνρνο νθείιεη λα ηεξεί ηνλ Δζσηεξηθφ Θαλνληζκφ Ιεηηνπξγίαο ηνπ Λνζνθνκείνπ, ηηο 

απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ 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 Λνκνζεζίεο πνπ 

αθνξνχλ ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο ηνπ αλαδφρνπ.   

   Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δέρεηαη ηνλ αλσηέξσ έιεγρν θαη λα δηεπθνιχλεη ηα φξγαλα πνπ 

ηνλ αζθνχλ. 

   Ν 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. Ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα 

ζπκκνξθψλεηαη θαη λα επηιακβάλεηαη ησλ αλαθεξνκέλσλ ζην βηβιίν ειιείςεσλ. Ζ 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 
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24ψξνπ, επηβάιιεηαη απφ ην λνζνθνκείν πξφζηηκν 150 €, αλαγξάθεηαη ζην πξσηφθνιιν ηνπ 

κήλα πνπ ηειεζηδίθεζε ε απφθαζε γηα πνηλή θαη παξαθξαηείηαη απφ ην κεληαίν ηίµεµα. Ζ 

απφθαζε επηβνιήο πξνζηίµνπ θνηλνπνηείηαη ζηνλ αλάδνρν πνπ δηθαηνχηαη λα δηαηππψζεη 

εγγξάθσο αληηξξήζεηο εληφο πέληε (5) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ πξνο απηφλ θνηλνπνίεζε ηνπ 

πξνζηίκνπ. Ξαξάβαζε ησλ ππνρξεψζεσλ απηψλ δίλεη ην δηθαίσκα ζην Λνζνθνκείν γηα 

κνλνκεξή θαηαγγειία ηεο ζπκβάζεσο θαη θήξπμε ηνπ αλαδφρνπ σο έθπησηνπ. 

    Αμηνιφγεζε θαζαξηφηεηαο ζα δηελεξγείηαη θαη κέζσ εληχπσλ πνπ ζα ζπκπιεξψλνληαη ζε 

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

Ξξντζηάκελν ηνπ Γξαθείνπ Δπηζηαζίαο. Γείγκαηα έληππσλ εβδνκαδηαίαο αμηνιφγεζεο 

επηζπλάπηνληαη. 

 

Άρθρο 8 

ΞΙΖΚΚΔΙΖΠ ΔΘΞΙΖΟΥΠΖ ΞΝΣΟΔΥΠΔΥΛ 

     Πε 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. Πε πεξίπησζε πνπ ν 

αλάδνρνο δελ απνθαηαζηήζεη ηηο πιεκκειψο  εθηειεζζείζεο εξγαζίεο άκεζα, ηφηε δελ 

θαηαβάιιεηαη ακνηβή γηα απηέο. Ξεξαηηέξσ  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. Πε θάζε πεξίπησζε ν εξγνδφηεο δηαηεξεί ην δηθαίσκα 

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

απνδεκίσζε.  

 
Άρθρο 9. 

ΑΞΝΕΖΚΗΥΠΖ ΔΘ ΚΔΟΝΠ ΡΝ ΑΛΑΓΝΣΝ 

 

Ν 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. 

  Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα απνδεκηψλεη πιήξσο ην Λνζνθνκείν, 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 Πχκβαζε. Ρν ίδην ηζρχεη γηα θάζε  παξάβαζε  πνπ πεγάδεη ή 

απνξξέεη απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ πνπ  ζπληειέζηεθαλ ή πξνθιήζεθαλ ζε ζρέζε κε : 

ζσκαηηθέο βιάβεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ βιαβψλ πνπ απέβεζαλ ζαλαηεθφξεο), θαη/ή 

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

Ν 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. 
 

 

Άρθρο 10. 

ΑΠΦΑΙΗΠΖ ΡΝ ΔΟΓΝ 

Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπλάπηεη θαη λα δηαηεξεί, απνθιεηζηηθά κε δηθή ηνπ δαπάλε, 

αζθαιίζεηο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο παξνχζαο Πχκβαζεο ζχκθσλα κε ηε Διιεληθή 

λνκνζεζία θαη ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξνχζα Πχκβαζε, γηα νπνηεζδήπνηε δξαζηεξηφηεηεο 

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

πξνζσπηθνχ ηνπ θαη γηα αζηηθή επζχλε έλαληη ηξίησλ. 

Ν Αλάδνρνο ζα εμαζθαιίζεη, φηη ζα πθίζηαληαη ζε ηζρχ νη θάησζη αλαθεξφκελεο αζθαιηζηηθέο 

θαιχςεηο θαζ' φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ :  
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Θάιπςε 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. Πηελ θάιπςε ζα πεξηιακβάλεηαη ξεηά θαη ε εθ ηνπ 

Άξζξνπ 922 ηνπ Αζηηθνχ Θψδηθα απνξξένπζα επζχλε ηεο πεξεζίαο (επζχλε πξνζηήζαληνο).  

Κε ην αζθαιηζηήξην, ζην νπνίν ην Λνζνθνκείν ζα αλαθέξεηαη σο «ζπλαζθαιηδφκελνο» ζα 

θαιχπηεηαη θαη ε εθ ηνπ Λφκνπ επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ, ηελ νπνία έρεη κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ 

Δξγνδφηε θαη πεξηιακβάλεη ηελ, απφ ηα άξζξα 657, 658 θαη 932 ηνπ ηζρχνληνο Α.Θ., 

πξνβιεπφκελε ππνρξέσζε ηνπ Αζθαιηζκέλνπ έλαληη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ πνπ είλαη 

αζθαιηζκέλν ζην ΗΘΑ θαη απαζρνιείηαη ζηηο πεξηγξαθφκελεο ζηελ παξνχζα ζχκβαζε εξγαζίεο, 

ζε πεξίπησζε ζσκαηηθψλ βιαβψλ πνπ ζα πξνθιεζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο. Ν 

Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίζεη φηη ηα αλσηέξσ ηεξνχληαη θαη απφ ηνπο πάζεο θχζεσο 

ζπκβνχινπο, ζπλεξγάηεο θαη ππεξγνιάβνπο απηνχ. 

    Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίζεη ην πξνζσπηθφ ηνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

Διιεληθήο Δξγαηηθήο Λνκνζεζίαο φπσο απηέο ηζρχνπλ αλά πάζα ρξνληθή ζηηγκή. Πε πεξίπησζε 

πνπ πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ δελ ππάγεηαη ζε δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο Λνκνζεζίαο, απηφο 

ππνρξενχηαη λα ην αζθαιίζεη έλαληη αηπρεκάησλ ζε αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο. Ν Αλάδνρνο ζα 

πξέπεη λα εμαζθαιίζεη φηη ηα αλσηέξσ ηεξνχληαη θαη απφ ηνπο πάζεο θχζεσο ζπκβνχινπο, 

ζπλεξγάηεο θαη ππεξγνιάβνπο απηνχ. 

   Όιεο νη αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο ζα θαηαξηίδνληαη εγγξάθσο θαη ζα ηπγράλνπλ ηεο εγθξίζεσο 

ηεο πεξεζίαο, ε νπνία ζα έρεη ηελ έλλνηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο εθ κέξνπο ηεο απνδνρήο φηη 

ζπκκνξθψλνληαη επαξθψο κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο Άξζξνπ, ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο πεξί 

ειάρηζησλ αζθαιηζηηθψλ απαηηήζεσλ θαη ησλ ινηπψλ φξσλ ηεο παξνχζαο Πχκβαζεο . 

   Νη αζθαιίζεηο δελ απαιιάζζνπλ νχηε πεξηνξίδνπλ θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν ηηο ππνρξεψζεηο θαη 

επζχλεο ηνπ αλαδφρνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ παξνχζα Πχκβαζε. Πε 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. 

 

Άρθρο 11 

ΞΝΗΛΗΘΔΠ ΟΖΡΟΔΠ 

 

Ρν Λνζνθνκείν 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. 
Άρθρο 12. 

ΆΙΙΝΗ ΌΟΝΗ 

 

Ζ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ηνπ ελ ιφγσ δηαγσληζκνχ κπνξεί λα επηζθεθηεί ρψξνπο φπνπ ν 

αλάδνρνο παξέρεη ππεξεζίεο ζην αληηθείκελν θαζαξηφηεηαο Λνζνθνκείσλ, γηα λα έρεη ζαθή 

εηθφλα ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπ. Ζ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ζα ζπλνδεχεηαη απφ κέιε ηεο 

Δ.Λ.Ι. 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. 

Απαγνξεχεηαη ζηνλ αλάδνρν ε κε νπνηαλδήπνηε ηξφπν εθρψξεζε ή κεηαβίβαζε πξνο ηξίηνπο 

ησλ δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηε παξνχζα ζχκβαζε 

Ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο ππνδείμεηο πνπ πξνθχπηνπλ έπεηηα απφ ειέγρνπο 
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είηε ηεο .Κ  είηε απφ άιινπο θξαηηθνχο θνξείο (π.ρ. Πψκα Δπηζεσξεηψλ πεξεζηψλ γείαο θαη 

Ξξφλνηαο, Γ/λζε γηεηλήο Λνκαξρίαο θ.η.ι.) 
 

ΑΟΘΟΝ 13Ν  

ΑΛΔΘΣΥΟΖΡΝ  ΠΚΒΑΠΖΠ-ΡΔΙΗΘΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ 

Ζ ζχκβαζε απηή ζα εθηειεζζεί απνθιεηζηηθά απφ ηνλ αλάδνρν, απαγνξεπκέλεο ηεο εθρσξήζεψο 

ηεο, ζε νπνηνδήπνηε άιιν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν.  

Ρν θείκελν ηεο ζχκβαζεο ππεξηζρχεη απφ θάζε άιιν ζρεηηθφ θείκελν (Γηαθήξπμε, πξνζθνξά 

θ.ι.π.) πιελ πξνθαλψλ ζθαικάησλ, ή παξαδξνκψλ ελ γέλεη απηνχ. 

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 Ξξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ. 

Ζ ελ ιφγσ ζχκβαζε δηέπεηαη απφ ην Διιεληθφ Γίθαην. Πε πεξίπησζε δηαθνξψλ, πνπ 

ελδερνκέλσο πξνθχςνπλ ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία ή ηελ εθηέιεζε ή ηελ εθαξκνγή ηεο 

Πχκβαζεο 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. 

Πε πεξίπησζε αδπλακίαο εμεχξεζεο θνηλά απνδεθηήο ιχζεο απνθιεηζηηθά αξκφδηα είλαη ηα 

Διιεληθά Γηθαζηήξηα θαη δε απηά ησλ Αζελψλ. 

 

 

 

 

 

 

Ζ Πχκβαζε 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 Λνζνθνκείνπ, γηα ινγαξηαζκφ ηνπ πξψηνπ ησλ ζπκβαιινκέλσλ, ην δε άιιν 

παξέιαβε ν αλάδνρνο. 

 

 ΝΗ ΠΚΒΑΙΙΝΚΔΛΝΗ 

 

Συνημμένα: 

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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