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ΟΠΞΡΙΚΗΡΗ 1/2023 

Γηα ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε, θαηά ηα 

πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 32 (παξ. 2γ ηνπ Μ.4412/2016) κε ηελ εηαηξία «ΔΕΡΟΞΘΜΑ Ι ΙΑΖΑΙΞΣ 

ΙΑΘ ΡΘΑ ΕΕ», κε αληηθείκελν ηελ δηάζεζε πξνζσπηθνύ πνπ ζα απαζρνιείηαη ζηνλ ηνκέα 

θαζαξηόηεηαο ηνπ Ο.Γ.Μ. Αιεμαλδξνύπνιεο, γηα ρξνληθό δηάζηεκα έμη (6) κελώλ, ζπλνιηθήο 

πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο 143.685,00€ πιένλ Φ.Ο.Α. (178.169,40 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ΦΟΑ). 

 

Έρνληαο ππόςε: 

1. Ρν Λ. 4412/2016 (Α' 147) «Γεκφζηεο Ππκβάζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο 

Νδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)». 

2. Ρν Λ. 4782/2021 (Φ.Δ.Θ. 36/Α/09.03.2021), «Δθζπγρξνληζκφο, απινπνίεζε θαη αλακφξθσζε ηνπ 

ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, εηδηθφηεξεο ξπζκίζεηο πξνκεζεηψλ ζηνπο ηνκείο ηεο 

άκπλαο θαη ηεο αζθάιεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο γηα ηελ αλάπηπμε, ηηο ππνδνκέο θαη ηελ πγεία». 

3. Ρελ ππ’ αξηζκ. Θ80/ΓΠ35/28-12-2022 (ΑΓΑ:9Γ6Ξ4690Υ3-9ΛΔ) Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ 

ηνπ Ξ.Γ.Λ. Αιεμαλδξνχπνιεο ζχκθσλα κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη ε δηελέξγεηα θιεηζηήο δηαπξαγκάηεπζεο 

ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε, θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 32 «Ξξνζθπγή ζηελ δηαδηθαζία κε 

δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε» ηνπ Λ. 4412/16, κε ηελ εηαηξεία «ΓΔΠΞΝΗΛΑ Θ. 

ΘΑΕΑΘΝ ΘΑΗ ΠΗΑ ΔΔ», ππφ ηηο θαησηέξσ πξνυπνζέζεηο: 

 «Η δηαπξαγκάηεπζε ζα αθνξά ηελ πξόζιεςε είθνζη (20) αηόκσλ πνπ ζα απαζρνινύληαη ζηνλ ηνκέα 

ηεο θαζαξηόηεηαο ζηνπο ρώξνπο θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Π.Γ.Ν. Αιεμαλδξνύπνιεο,  κε θαζεζηώο 

κεξηθήο απαζρόιεζεο (6σξε θαη 5λζήκεξε), γηα ρξνληθό δηάζηεκα έμη (6) κελώλ, ζπλνιηθήο 

πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο 143.685,00€ πιένλ Φ.Π.Α. (178.169,40 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ). 

 Τν πξνζσπηθό ζα θαιύπηεη βάξδηεο ηόζν θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο Δεπηέξα έσο Παξαζθεπή όζν θαη 

θαηά ην Σάββαην, θαζώο επίζεο ζα απαζρνιεζνύλ ζπλνιηθά εθαηόλ πελήληα (150) Κπξηαθέο ή 

Αξγίεο, βάξδηεο πνπ ζα επηκεξηζηνύλ θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα 

ησλ έμη (6) κελώλ. Οη βάξδηεο ζα πξνζαξκόδνληαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ, κεηαμύ 

ηνπ δηαζηήκαηνο 06:00-22:00. 

 Η ζύκβαζε πνπ ζα πξνθύςεη ζα παύζεη απηνκάησο λα ηζρύεη, ρσξίο θακία ππνρξέσζε ηνπ 

Ννζνθνκείνπ έλαληη ηνπ αλαδόρνπ, κε ηελ νινθιήξσζε ηεο ππ’ αξηζκ. 14/20 δηαγσληζηηθήο 

δηαδηθαζίαο.  

 Η ελ ιόγσ δηαπξαγκάηεπζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί βάζεη ησλ όξσλ θαη ησλ ηερληθώλ απαηηήζεσλ ηεο 

ππ. Αξηζκ. 14/20 Δηαθήξπμεο θαη εηδηθόηεξα ησλ άξζξσλ εθείλσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνρή 

πξνζσπηθνύ πξνο ην Ννζνθνκείν, ηηο ππνρξεώζεηο θαη αξκνδηόηεηέο ηνπ. Σεκεηώλεηαη όηη ζηελ 

ζύκβαζε πνπ ζα πξνθύςεη από ηελ παξνύζα δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα 

πιηθά θαζαξηόηεηαο θαη ηα κεραλήκαηα θαζαξηζκνύ ηα νπνία βαξύλνπλ ην Ννζνθνκείν».  

 

 





 

Σελίδα 2 

Ραο Ιαινύκε Ρηελ Δηαδηθαζία εο Δηαπξαγκάηεπζεο Τσξίο Οξνεγνύκελε Δεκνζίεπζε 
 

Κε αληηθείκελν ηελ δηάζεζε πξνζσπηθνχ πνπ ζα απαζρνιείηαη ζηνλ ηνκέα θαζαξηφηεηαο ζηνπο ρψξνπο θαη 

ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Ξ.Γ.Λ. Αιεμαλδξνχπνιεο, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα έμη (6) κελψλ, ζπλνιηθήο 
πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 143.685,00€ πιένλ ΦΞΑ (178.169,40€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ). Ρν 
Λνζνθνκείν δχλαηαη λα ιχζεη κνλνκεξψο ηελ ζχκβαζε θαη πξηλ ηελ πάξνδν ηεο ζπκβαηηθήο δηάξθεηαο, 
αθελφο ζηελ πεξίπησζε νινθιήξσζεο ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο ηεο ππ’ αξηζκ. 14/20 Γηαθήξπμεο κε 
ηελ ππνγξαθή ζχκβαζεο κε ηνλ αλάδνρν θαη αθεηέξνπ εάλ ππνρξεσζεί δηθαζηηθά πξνο ηνχην, ρσξίο θακία 
ππνρξέσζε ηνπ Λνζνθνκείνπ έλαληη ηεο αλαδφρνπ εηαηξείαο. Ρν Λνζνθνκείν δηαηεξεί επίζεο ην δηθαίσκα λα 
αλαβάιεη-καηαηψζεη ηελ παξνχζα δηαπξαγκάηεπζε γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ρσξίο θακία ππνρξέσζε έλαληη ηεο 

αλαδφρνπ εηαηξείαο. 
 
 
Ρπλνπηηθή Οεξηγξαθή Φπζηθνύ θαη Ξηθνλνκηθνύ Αληηθεηκέλνπ ηεο Ρύκβαζεο 
 
Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο είλαη ε δηάζεζε είθνζη (20) εξγαδνκέλσλ νη νπνίνη ζα απαζρνινχληαη επηθνπξηθά 

κε ην ήδε ππάξρνλ πξνζσπηθφ κε αληηθείκελν ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο ζηνπο ρψξνπο θαη ηηο 
εγθαηαζηάζεηο ηνπ Ξ.Γ.Λ. Αιεμαλδξνχπνιεο, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα έμη (6) κελψλ. Ν Αλάδνρνο νθείιεη λα 
δηαζέηεη ζε ζπλερή βάζε ζην Ξ.Γ.Λ. Αιεμαλδξνχπνιεο είθνζη (20) θαζαξηζηέο/ζηξηεο κε θαζεζηώο 

κεξηθήο απαζρόιεζεο (6 ώξεο εκεξεζίσο) θαη 5λζήκεξεο εξγαζίαο ζε φιεο ηηο βάξδηεο, (Γεπηέξα 
έσο Ξαξαζθεπή ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Παββάηνπ, ησλ αξγηψλ θαη ησλ Θπξηαθψλ), βάζεη πξνγξάκκαηνο 
πνπ ζα νξίδεηαη απφ ην αξκφδην ηκήκα ηνπ Λνζνθνκείνπ. Πε πεξίπησζε απνπζίαο ππαιιήινπ ιφγσ άδεηαο 
(πρ θαλνληθήο, αλαξξσηηθήο θ.ά) ν αλάδνρνο δεζκεχεηαη λα ηνλ αληηθαζηζηά ρσξίο θαζπζηέξεζε ψζηε ην 

Λνζνθνκείν λα έρεη πάληα ζηε δηάζεζή ηνπ είθνζη (20) εξγαδφκελνπο.    

Νη παξερφκελεο ππεξεζίεο θαηαηάζζνληαη ζηνπο αθφινπζνπο θσδηθνχο ηνπ Θνηλνχ Ιεμηινγίνπ δεκνζίσλ 
ζπκβάζεσλ (CPV) : 90911200-8 – «πεξεζίεο θαζαξηζκνχ θηηξίσλ». 
 
Ζ ζπλνιηθή πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 143.685,00€ πιένλ ΦΞΑ 
(178.169,40€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ). 
 

Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε έμη (6) κήλεο. 
 
Ζ ζχκβαζε ζα αλαηεζεί κε ην θξηηήξην ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο, βάζεη 
ηηκήο. 

Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο είλαη ν ηαθηηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ Λνζνθνκείνπ. Ζ 

δαπάλε γηα ηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε βαξχλεη ηελ κε Θ.Α.: 041901α ζρεηηθή πίζησζε ηνπ ηαθηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2023 ηνπ Ξαλεπηζηεκηαθνχ Γεληθνχ Λνζνθνκείνπ Αιεμαλδξνχπνιεο 
(ΑΓΑ: 6ΗΑ4690Υ3-ΜΓ3). 

Δθαξκνζηέν εζληθφ δίθαην είλαη ην ειιεληθφ δίθαην φπσο απηφ ηζρχεη θαηά ηελ εκεξνκελία δηαθήξπμεο ηεο 
πξφζθιεζεο ζε δηαπξαγκάηεπζε.  

 

Οξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ 

Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ είλαη ε 19-01-2023 εκέξα Οέκπηε θαη ώξα 

15:00. Νη πξνζθνξέο ζα ππνβιεζνχλ ζηελ πιαηθφξκα ηνπ ΔΠΖΓΖΠ θαη ζα πξέπεη λα ζηαινχλ ην αξγφηεξν 
έσο ηελ εκεξνκελία απνζθξάγηζεο ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν (Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο-Ρερληθή 
Ξξνζθνξά-Νηθνλνκηθή πξνζθνξά) ζηελ ππεξεζία ηνπ Λνζνθνκείνπ κε αλαθνξά ζηνλ ηίηιν ηεο 
πξφζθιεζεο. 

Ζ δηαδηθαζία ζα δηελεξγεζεί κε ρξήζε ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκφζησλ Ππκβάζεσλ 
(ΔΠΖΓΖΠ) Ξξνκήζεηεο θαη πεξεζίεο ηνπ  ΝΞΠ ΔΠΖΓΖΠ (Γηαδηθηπαθή Ξχιε www.promitheus.gov.gr).  

 

Δεκνζίεπζε ζε εζληθό επίπεδν 

Ρν πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο θαηαρσξήζεθε ζην Θεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Κεηξψν Γεκνζίσλ 
Ππκβάζεσλ (ΘΖΚΓΖΠ) θαη ζηνλ ηζηφηνπν http://et.diavgeia.gov.gr/.  

Ρα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθαλ ζηε ζρεηηθή ειεθηξνληθή δηαδηθαζία 
ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο ζην ΔΠΖΓΖΠ, ε νπνία έιαβε Ππζηεκηθφ Αχμνληα Αξηζκφ: 181740 θαη 
αλαξηήζεθαλ ζηε Γηαδηθηπαθή Ξχιε (www.promitheus.gov.gr) ηνπ ΝΞΠ ΔΠΖΓΖΠ.  

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/




 

Σελίδα 3 

Ζ πξφζθιεζε θαηαρσξήζεθε ζην δηαδίθηπν, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ζηε δηεχζπλζε (URL):   
www.pgna.gr. 

Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύκβαζεο 

Νη νηθνλνκηθνί θνξείο δεζκεχνληαη φηη: 

α) ηεξνχλ θαη ζα εμαθνινπζήζνπλ λα ηεξνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ,  ηηο 
ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη 
εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο 
ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη 
ζην Ξαξάξηεκα Σ ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016,  

β) δελ ζα ελεξγήζνπλ αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, 
αιιά θαη θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ, 

γ) ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαθπιάμνπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ 
ραξαθηεξηζζεί σο ηέηνηεο. 

δ) παξαηηνχληαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπο ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο 
Αξρήο γηα αλαβνιή – καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ. 

ε) ζπκκνξθψλνληαη κε φινπο ηνπο φξνπο θαη απαηηήζεηο ηνπ Ξαλεπηζηεκηαθνχ Γεληθνχ Λνζνθνκείνπ 
Αιεμαλδξνχπνιεο.   

Επηθνηλσλία - Οξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο Ρύκβαζεο 

Όιεο νη επηθνηλσλίεο θαζψο θαη φιεο νη αληαιιαγέο πιεξνθνξηψλ, εθηεινχληαη κε ηε ρξήζε ηεο 
πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (ΔΠΖΓΖΠ), ε νπνία είλαη 
πξνζβάζηκε κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο Ξχιεο (www.promitheus.gov.gr). 

Γιώζζα 

Όια ηα έγγξαθα ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Εγγπήζεηο  

Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο δελ απαηηείηαη (άξζξν 31Α ηνπ Λ. 4412/2016). Ξξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο απαηηείηαη εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ίζε κε πνζνζηφ 4% επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο 

ζχκβαζεο εθηφο ΦΞΑ θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 ηνπ λ. 4412/2016 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. Ζ 
εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ζηελ πεξίπησζε παξαβίαζεο, απφ ηνλ 

αλάδνρν, ησλ φξσλ πνπ νξίδνληαη ζηε ζχκβαζε. 

 
 
Κόγνη απνθιεηζκνύ  

Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο (δηαπξαγκάηεπζε) νηθνλνκηθφο 
θνξέαο, εθφζνλ ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα κεκνλσκέλν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν) ή 

ζε έλα απφ ηα κέιε ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ) έλαο ή πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο 
αθφινπζνπο ιφγνπο: 

1.  Όηαλ ππάξρεη ζε βάξνο ηνπ ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλα απφ ηα αθφινπζα εγθιήκαηα:  

α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 
2008/841/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 24εο Νθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ 
εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42), θαη ηα εγθιήκαηα ηνπ άξζξνπ 187 ηνπ Ξνηληθνχ Θψδηθα 
(εγθιεκαηηθή νξγάλσζε), 

β) ελεξγεηηθή δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο 
ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 
ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ 
ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 
31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, θαη ηα εγθιήκαηα 
ησλ άξζξσλ 159Α (δσξνδνθία πνιηηηθψλ πξνζψπσλ), 236 (δσξνδνθία ππαιιήινπ), 237 παξ. 2-4 

(δσξνδνθία δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ), 237Α παξ. 2 (εκπνξία επηξξνήο – κεζάδνληεο), 396 παξ. 2 
(δσξνδνθία ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα) ηνπ Ξνηληθνχ Θψδηθα, 

http://www.pgna.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/




 

Σελίδα 4 

γ) απάηε, εηο βάξνο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Έλσζεο, θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 3 θαη 4 ηεο 
Νδεγίαο (ΔΔ) 2017/1371 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 5εο Ηνπιίνπ 2017 ζρεηηθά 

κε ηελ θαηαπνιέκεζε, κέζσ ηνπ πνηληθνχ δηθαίνπ, ηεο απάηεο εηο βάξνο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο 
Έλσζεο (L 198/28.07.2017) θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 159Α (δσξνδνθία πνιηηηθψλ πξνζψπσλ), 216 

(πιαζηνγξαθία), 236 (δσξνδνθία ππαιιήινπ), 237 παξ. 2-4 (δσξνδνθία δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ), 242 
(ςεπδήο βεβαίσζε, λφζεπζε θ.ιπ.) 374 (δηαθεθξηκέλε θινπή), 375 (ππεμαίξεζε), 386 (απάηε), 386Α 
(απάηε κε ππνινγηζηή), 386Β (απάηε ζρεηηθή κε ηηο επηρνξεγήζεηο), 390 (απηζηία) ηνπ Ξνηληθνχ Θψδηθα θαη 
ησλ άξζξσλ 155 επ. ηνπ Δζληθνχ Ρεισλεηαθνχ Θψδηθα (λ. 2960/2001, Α’ 265), φηαλ απηά ζηξέθνληαη θαηά 
ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ζπλδένληαη κε ηελ πξνζβνιή απηψλ ησλ 
ζπκθεξφλησλ, θαζψο θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 23 (δηαζπλνξηαθή απάηε ζρεηηθά κε ηνλ ΦΞΑ) θαη 24 
(επηθνπξηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ πνηληθή πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο) 

ηνπ λ. 4689/2020 (Α’ 103),  

δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, 
αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 3-4 θαη 5-12 ηεο Νδεγίαο (ΔΔ) 2017/541 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
Ππκβνπιίνπ ηεο 15εο Καξηίνπ 2017 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο 
απφθαζεο-πιαηζίνπ 2002/475/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο απφθαζεο 2005/671/ΓΔ 
ηνπ Ππκβνπιίνπ (ΔΔ L 88/31.03.2017) ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, 

φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 14 απηήο, θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 187Α θαη 187Β ηνπ Ξνηληθνχ Θψδηθα, 

θαζψο θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 32-35 ηνπ λ. 4689/2020 (Α’103), 

ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο 
νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Νδεγίαο (ΔΔ) 2015/849 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 
20εο Καΐνπ 2015, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε 
λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, ηελ 
ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζκ. 648/2012 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ, θαη 

ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 2005/60/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ θαη ηεο νδεγίαο 
2006/70/ΔΘ ηεο Δπηηξνπήο (ΔΔ L 141/05.06.2015) θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 2 θαη 39 ηνπ λ. 
4557/2018 (Α’ 139), 

ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Νδεγίαο 
2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε 
θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ 
αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), θαη 

ηα εγθιήκαηα ηνπ άξζξνπ 323Α ηνπ Ξνηληθνχ Θψδηθα (εκπνξία αλζξψπσλ). 

Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη, επίζεο, φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε  ακεηάθιεηε 
θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρεη εμνπζία 

εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ. Ζ ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά:  

- ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Ξ.Δ.) ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ (Η.Θ.Δ.) 
θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ν.Δ. θαη Δ.Δ.) ηνπο δηαρεηξηζηέο. 

- ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ηνλ δηεπζχλνληα Πχκβνπιν, ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ, θαζψο θαη ηα πξφζσπα ζηα νπνία κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ έρεη αλαηεζεί ην 

ζχλνιν ηεο δηαρείξηζεο θαη εθπξνζψπεζεο ηεο εηαηξείαο. 

- ζηηο πεξηπηψζεηο Ππλεηαηξηζκψλ, ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. 

- ζε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ηνλ θαηά πεξίπησζε λφκηκν εθπξφζσπν. 

Εάλ ζηηο σο άλσ πεξηπηώζεηο (α) έσο (ζη) ε θαηά ηα αλσηέξσ πεξίνδνο απνθιεηζκνύ δελ έρεη 

θαζνξηζηεί κε ακεηάθιεηε απόθαζε, απηή αλέξρεηαη ζε πέληε (5) έηε από ηελ εκεξνκελία ηεο 

θαηαδίθεο κε ακεηάθιεηε απόθαζε.  

2.  Πηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο : 

α) φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή 
εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηφ έρεη δηαπηζησζεί απφ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε 
ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο  ή ηελ εζληθή 
λνκνζεζία ή  

β) φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη 
αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

Αλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο 
ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή 
αζθάιηζε. 





 

Σελίδα 5 

Νη ππνρξεψζεηο ησλ πεξ. α’ θαη β’ ζεσξείηαη φηη δελ έρνπλ αζεηεζεί εθφζνλ δελ έρνπλ θαηαζηεί 
ιεμηπξφζεζκεο ή εθφζνλ απηέο έρνπλ ππαρζεί ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ πνπ ηεξείηαη. 

Γελ απνθιείεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, φηαλ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο ηνπο 
θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, ησλ 

δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή 
ηνπο ζην κέηξν πνπ ηεξεί ηνπο φξνπο ηνπ δεζκεπηηθνχ θαλνληζκνχ. 

3.  Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε 
νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο:  
(α) εάλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016, 
πεξί αξρψλ πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, 

(β) εάλ ηειεί ππφ πηψρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή 

δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή 
έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θαη δελ 
ηεξεί ηνπο φξνπο απηήο ή εάλ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα 
δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα κελ απνθιείεη έλαλ 
νηθνλνκηθφ θνξέα ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε κία εθ ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε απηή, 
ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απνδεηθλχεη φηη ν ελ ιφγσ θνξέαο είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηα κέηξα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ 
ιεηηνπξγίαο.  

(γ) εάλ, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 3β ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ λ. 3959/2011 πεξί πνηληθψλ θπξψζεσλ 
θαη άιισλ δηνηθεηηθψλ ζπλεπεηψλ, ππάξρνπλ επαξθψο εχινγεο ελδείμεηο πνπ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπλήςε ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ 
αληαγσληζκνχ,  

(δ) εάλ κία θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 4412/2016 δελ 

κπνξεί λα ζεξαπεπζεί απνηειεζκαηηθά κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα,  

(ε) εάλ κία θαηάζηαζε ζηξέβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηελ πξφηεξε ζπκκεηνρή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 
θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 48 ηνπ λ. 
4412/2016, δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα,  

(ζη) εάλ έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο 
ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα θνξέα ή 
πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο 

ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο,  

(δ) εάλ έρεη θξηζεί έλνρνο εθ πξνζέζεσο ζνβαξψλ απαηειψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ 
πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ  

(ε) εάλ επηρείξεζε λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο 
αξρήο, λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε 
δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρεη κε απαηειφ ηξφπν παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ 

ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ 
αλάζεζε,  

(ζ) εάλ ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απνδείμεη, κε θαηάιιεια κέζα φηη έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ 
επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ ακθηβφισ ηελ αθεξαηφηεηά ηνπ .  

Δάλ ζηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο (α) έσο (ζ)  ε πεξίνδνο απνθιεηζκνχ δελ έρεη θαζνξηζηεί κε ακεηάθιεηε 

απφθαζε, απηή αλέξρεηαη ζε ηξία (3) έηε απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο πξάμεο πνπ βεβαηψλεη ην ζρεηηθφ 

γεγνλφο.  

4. Νηθνλνκηθφο θνξέαο, ζε βάξνο ηνπ νπνίνπ έρεη επηβιεζεί ε θχξσζε ηνπ νξηδφληηνπ απνθιεηζκνχ 
ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ απηή νξίδεη, απνθιείεηαη απφ ηελ 
παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο. 

 

Απαξαίηεηα Δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη ερληθήο πξνζθνξάο (επί πνηλή απνθιεηζκνύ) 

Πηνλ θχξην θάθειν ζα πεξηέρεηαη: 

 Έλαο (ππν)θάθεινο κε ηελ έλδεημε «Δηθαηνινγεηηθά Ρπκκεηνρήο», ζηνλ νπνίν ζα θαηαηεζνχλ ηα 
θάησζη: 

o Γηα ηελ απφδεημε θαηαιιειφηεηαο γηα ηελ άζθεζε επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο λα 
πξνζθνκηζηεί βεβαίσζε εγγξαθήο ζην νηθείν επαγγεικαηηθφ κεηξψν ή πηζηνπνηεηηθφ πνπ 
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εθδίδεηαη απφ ηελ νηθεία ππεξεζία ηνπ Γ.Δ.ΚΖ. 
o Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 

«Ιφγνη απνθιεηζκνχ» λα θαηαηεζεί απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ. Ζ ππνρξέσζε 
πξνζθφκηζεο ηνπ σο άλσ απνζπάζκαηνο αθνξά ζηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή 

επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή ζηα πξφζσπα πνπ έρνπλ εμνπζία 
εθπξνζψπεζεο 

o Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ηνπ ιφγνπ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 3 πεξ. β ηνπ 
άξζξνπ «Ιφγνη απνθιεηζκνχ» λα θαηαηεζεί α) Δληαίν Ξηζηνπνηεηηθφ Γηθαζηηθήο 
Φεξεγγπφηεηαο απφ ην αξκφδην Ξξσηνδηθείν, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ 
πηψρεπζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή δηθαζηηθή εθθαζάξηζε ή 
φηη δελ έρνπλ ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο β) Ξηζηνπνηεηηθφ ηνπ Γ.Δ.Κ.Ζ. απφ ην νπνίν 

πξνθχπηεη φηη ην λνκηθφ πξφζσπν δελ έρεη ιπζεί θαη ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε κε απφθαζε ησλ 
εηαίξσλ θαη γ) Δθηχπσζε ηεο θαξηέιαο “Πηνηρεία Κεηξψνπ/ Δπηρείξεζεο” απφ ηελ 
ειεθηξνληθή πιαηθφξκα ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ, φπσο απηά 
εκθαλίδνληαη ζην taxisnet, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ε κε αλαζηνιή ηεο επηρεηξεκαηηθήο 
δξαζηεξηφηεηάο ηνπο. 

o Γηα ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ «Ιφγνη απνθιεηζκνχ» ππεχζπλε 

δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ νη 
νξηδφκελνη ζηελ παξάγξαθν ιφγνη απνθιεηζκνχ 

o Γηα ηελ απφδεημε ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ «Ιφγνη απνθιεηζκνχ» ππεχζπλε δήισζε 
ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα πεξί κε επηβνιήο ζε βάξνο ηνπ ηεο θχξσζεο ηνπ 
νξηδφληηνπ απνθιεηζκνχ, ζχκθσλα ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. 

o Γεληθφ πηζηνπνηεηηθφ κεηαβνιψλ ηνπ ΓΔΚΖ εθφζνλ έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ 
απφ ηελ ππνβνιή ηνπ 

o Ξηζηνπνηεηηθφ ηζρχνπζαο εθπξνζψπεζεο ην νπνίν πξέπεη λα έρεη εθδνζεί έσο ηξηάληα (30) 
εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ 

o Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο πεξ. 2 ηεο παξαγξάθνπ 
«Ιφγνη απνθιεηζκνχ» λα θαηαηεζεί: α) Απνδεηθηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο εθδηδφκελν 
απφ ηελ Α.Α.Γ.Δ. πνπ λα είλαη ελ ηζρχ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηνπ. Β) Απνδεηθηηθφ 
αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα απφ ηνλ e-ΔΦΘΑ πνπ λα είλαη ελ ηζρχ 
θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηνπ θαη γ) πεχζπλε Γήισζε φηη δελ έρεη εθδνζεί δηθαζηηθή ή 

δηνηθεηηθή απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ γηα ηελ αζέηεζε ησλ ππνρξεψζεψλ 
ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

 
 
 Έλαο (ππν)θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ερληθή πξνζθνξά». Εεηείηαη λα θαηαηεζεί πεχζπλε Γήισζε 

ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε ζηελ νπνία ν ππνςήθηνο αλάδνρνο ζα δειψλεη φηη: 

 
o απνδέρεηαη πιήξσο ηνπο φξνπο ηεο ππ’ αξηζκ. 14/20 Γηαθήξπμεο, φηη πιεξνχληαη ζην 

ζχλνιφ ηνπο νη απαηηήζεηο θαη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο, εηδηθφηεξα ηα άξζξα εθείλα πνπ 
αλαθέξνληαη ζηελ παξνρή πξνζσπηθνχ πξνο ην Λνζνθνκείν, ηηο ππνρξεψζεηο θαη 
αξκνδηφηεηέο ηνπ.  

 
 

Ξηθνλνκηθή πξνζθνξά (επί πνηλή απνθιεηζκνύ) 

 
Πηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα αλαγξάθεηαη έλα ζπλνιηθό ηίκεκα γηα φιν ην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ έμη (6) 
κελψλ, ζην νπνίν ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ζα αλαιχνληαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ νη απαηηήζεηο πνπ 
αλαθέξνληαη ζην άξζξν 68 ηνπ Λ. 3863/2010: 

 
 Ν αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ζα απαζρνιεζνχλ, ν νπνίνο ζα είλαη είθνζη (20) άηνκα 

6σξεο θαη 5λζήκεξεο απαζρφιεζεο. 

 Ζ ζπιινγηθή ζχκβαζε εξγαζίαο ζηελ νπνία ππάγνληαη νη εξγαδφκελνη 
 Ρν χςνο ηνπ πνζνχ πνπ αθνξά ηηο πάζεο θχζεσο λφκηκεο απνδνρέο θαη ην χςνο ησλ 

αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ, γηα ηνπο είθνζη (20) εξγαδνκέλνπο κε ηελ εηδηθφηεηα ηνπ 
θαζαξηζηή/ζηξηαο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα έμη (6) κελψλ. Ρν θφζηνο ζα ππνινγηζηεί κε βάζε 
ηελ ηξέρνπζα εξγαηηθή θαη αζθαιηζηηθή λνκνζεζία (θαηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 

ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο). 
 Νη νηθνλνκηθνί θνξείο θαινχληαη λα ζπλππνινγίζνπλ ζηελ νηθνλνκηθή ηνπο πξνζθνξά 

ζπλνιηθά 150 βάξδηεο εξγαζίαο Θπξηαθήο ή Αξγίαο νη νπνίεο ζα επηκεξηζηνχλ ζηνπο 
εξγαδφκελνπο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, θαηά ηελ θξίζε ηνπ ππεχζπλνπ 
πξνγξάκκαηνο.  
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 Πεκεηψλεηαη φηη ζε πεξίπησζε απαζρφιεζεο Θπξηαθήο ή Αξγίαο ζα είλαη ζηα πιαίζηα ηεο 

5λζήκεξεο εξγαζίαο ζπλεπψο εθφζνλ έρεη ήδε ππνινγηζζεί ην εκεξνκίζζην δεηείηαη ν 
ππνινγηζκφο κφλν ηεο λφκηκεο πξνζαχμεζεο. 

 Πεκεηψλεηαη φηη νη βάξδηεο ζα πξνζαξκφδνληαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Λνζνθνκείνπ 
κεηαμχ ηνπ δηαζηήκαηνο 06:00-22:00 

 Γηα ηνλ ιφγν φηη δελ κπνξεί λα θαζνξηζηεί κε αθξίβεηα ε εκεξνκελία έλαξμεο θαη ιήμεο ηεο 
ζχκβαζεο, δεηείηαη απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ν ππνινγηζκφο ηνπ Γψξνπ Ξάζρα γηα ρξνληθφ 
δηάζηεκα ηξηψλ (3) κελψλ θαη Γψξνπ Σξηζηνπγέλλσλ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ (3) κελψλ 

 Δπίδνκα Αδείαο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα έμη (6) κελψλ. 
 Πεκεηψλεηαη φηη ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ επηδνκάησλ θαη δψξσλ ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε 

νη θάζε είδνπο πξνζαπμήζεηο (πρ Θπξηαθή ή Αξγία) 
 Άδεηα αληηθαηαζηαηψλ ή απνδεκίσζε αδείαο  
 Ρν εξγνιαβηθφ θέξδνο. Ξξνζθνξά κε αζπλήζηζηα ρακειφ πνζνζηφ εξγνιαβηθνχ θέξδνπο ζα 

θξίλνληαη αλάινγα θαη έπεηηα απφ εηδηθή αηηηνιφγεζε πνπ ζα απαηηεζεί απφ ηνλ νηθνλνκηθφ 
θνξέα αλ θαη εθφζνλ ηνπ δεηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

 Ρα δηνηθεηηθά θφζηε θαη θφζηε αλαισζίκσλ (πξνκήζεηα ζηνιήο, πιχζηκν ζηνιήο θ.ά).  

 Πεκεηψλεηαη φηη ζηελ παξνχζα δελ βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν ηα πιηθά θαζαξηφηεηαο θαη ηα 
κεραλήκαηα θαζαξηζκνχ. 

 Ξάζεο θχζεσο θξαηήζεηο1 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηεο παξαθξάηεζεο Φ.Δ. 8%. 
 Ρα ηεηξαγσληθά κέηξα θαζαξηφηεηαο αλά άηνκν (ΓΔΛ ΕΖΡΔΗΡΑΗ ΠΡΖΛ ΞΑΟΝΠΑ) 

 
 

πεχζπλε Γήισζε ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηεο εηαηξίαο:  

 
1. φηη ε ππνβαιιφκελε πξνζθνξά ηζρχεη θαη δεζκεχεη ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα γηα δηάζηεκα δχν (2) 

κελψλ απφ ηελ επφκελε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ.  
2. φηη ε νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά θαιχπηεη ην ειάρηζην λφκηκν εξγαηηθφ θφζηνο (ηηο απνδνρέο πάζεο 

θχζεσο θαη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο) ζχκθσλα κε ηελ ηξέρνπζα εξγαηηθή θαη αζθαιηζηηθή 
λνκνζεζία. 

3. Όηη ν Αλάδνρνο ζα εμαζθαιίδεη αλειιηπψο ζην Λνζνθνκείν ην ζπκθσλεκέλν αξηζκφ πξνζσπηθνχ 

(20) εξγαδνκέλσλ  
4. Όηη ζα ηεξεί ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ 

θαη ζα είλαη απνθιεηζηηθά θαη κφλνο ππεχζπλνο πνηληθά θαη αζηηθά γηα θάζε αηχρεκα πνπ ήζειε 
ζπκβεί ζην πξνζσπηθφ ηνπ. 

5. Όηη ην πξνζσπηθφ δελ ηεξεί θακία ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο κε ην Ξ.Γ.Λ. Αιεμαλδξνχπνιεο 

 

Πε πεξίπησζε  αχμεζεο ηνπ θαηψηαηνπ κηζζνχ εξγαδφκελνπ ζε ζρέζε κε απηφλ πνπ ίζρπε θαηά ηελ 
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, ε ηηκή ζα αλαπξνζαξκνζηεί ζχκθσλα κε ηνλ θάησζη 
ηχπν: 
 
 = πξνζθνξάο Τ (1+α) 
 
Όπνπ α: ην πνζνζηφ αχμεζεο ηνπ θαηψηαηνπ κηζζνχ εξγαδφκελνπ ζε ζρέζε κε απηφλ πνπ ίζρπε θαηά ηελ 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, Ρ_πξνζθνξάο: ε ηηκή ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηνλ νπνίν αλαηίζεηαη ε ζχκβαζε θαη Ρ: ε αλαπξνζαξκνζκέλε ηηκή. 
 

                                                           
1 α) Θξάηεζε 0,10% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο, θαζψο  

θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο πέξ ηεο Δληαίαο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ επηβάιιεηαη ζε ζπλέρεηα  ησλ 
ηξνπνπνηήζεσλ πνπ επήιζαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξ. 7 ηνπ Λ. 4912/21 «Δληαία Αξρή Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ θαη άιιεο 
δηαηάμεηο ηνπ πνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο» (ΦΔΘ59/η. Α΄/17.03.22). 

β) Θξάηεζε χςνπο 0,02% ππέξ ηεο αλάπηπμεο θαη ζπληήξεζεο ηνπ ΝΞΠ ΔΠΖΓΖΠ, ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, 
εθηφο ΦΞΑ, ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. Ρν πνζφ απηφ παξαθξαηείηαη ζε θάζε πιεξσκή 
απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ  ηνπ πνπξγείνπ Τεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο ζχκθσλα κε ηελ 
παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 4412/2016. 

γ) Θξάηεζε 2% ππέξ ησλ νξγαληζκψλ ςπρηθήο πγείαο επί ηεο αμίαο ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο ζχκβαζεο κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ 
ΦΞΑ θαη θάζε άιινπ παξαθξαηνχκελνπ πνζνχ ππέξ ηξίησλ. 

Νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ θαη ζηελ επ’ απηνχ εηζθνξά ππέξ 
ΝΓΑ  
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Δάλ ν θαηψηαηνο κηζζφο δηαηεξεζεί ζηαζεξφο φπσο ίζρπε θαηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ 
πξνζθνξψλ ε ηηκή δελ ζα αλαπξνζαξκνζηεί θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. 

Υο απαξάδεθηεο ζα απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο ζηηο νπνίεο: α) δελ δίλεηαη ηηκή ζε ΔΟΥ ή θαζνξίδεηαη  ζρέζε 
ΔΟΥ πξνο μέλν λφκηζκα, β) δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, κε ηελ επηθχιαμε  ηνπ 

άξζξνπ 102 ηνπ λ. 4412/2016, θαη γ) ε ηηκή ππεξβαίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ζχκβαζεο. 

 
 

Ηιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ 

 
Γηα ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ην αξκφδην φξγαλν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ήηνη ε επηηξνπή 
δηελέξγεηαο/επηηξνπή αμηνιφγεζεο, πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο 

φισλ ησλ θαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ην άξζξν 100 ηνπ λ. 4412/2016, αθνινπζψληαο ηα εμήο ζηάδηα: 

 Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ησλ (ππφ)θαθέισλ «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο-Ρερληθή Ξξνζθνξά» 
θαη ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά», ζηηο 20-01-2023 εκέξα Οαξαζθεπή θαη ώξα 
11:00. 

 

Πην ζηάδην απηφ ηα ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγίδνληαη είλαη πξνζβάζηκα κφλν ζηα κέιε ηεο 

Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ θαη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

 

Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 

 
Α) ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ελ ζπλερεία ζηελ 
αμηνιφγεζε ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο εάλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θξίζεθαλ πιήξε. Ζ αμηνιφγεζε 
γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο θαη ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο νινθιεξψλεηαη κε ηελ 

θαηαρψξηζε ζε πξαθηηθφ ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 
ζπκκεηνρήο θαη ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο. 
 
Β) ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ απνζθξάγηζε ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο θαη ηελ αμηνιφγεζε 
απηψλ ησλ νπνίσλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη ε ηερληθή πξνζθνξά θξίζεθαλ απνδεθηά, ζπληάζζεη 
πξαθηηθφ ζην νπνίν θαηαρσξείηαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαη εηζεγείηαη αηηηνινγεκέλα ηελ απνδνρή ή 
απφξξηςή ηεο θαη ηελ αλάδεημε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ. 

Πηε ζπλέρεηα, εθφζνλ ην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο εγθξίλεη ηα αλσηέξσ πξαθηηθά, 
εθδίδεηαη απφθαζε γηα ηα  απνηειέζκαηα  φισλ ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ (Ξξαθηηθφ Γηθαηνινγεηηθψλ 
ζπκκεηνρήο θαη Ρερληθήο αμηνιφγεζεο θαη Ξξαθηηθφ Νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο). 

Ζ αλσηέξσ απφθαζε επέρεη ζέζε θαηαθχξσζεο θαη θνηλνπνηείηαη ζε φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ 
έιαβαλ κέξνο ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο κέζσ «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ΔΠΖΓΖΠ.  

Κεηά ηελ έθδνζε θαη θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο έγθξηζεο ησλ απνηειεζκάησλ νη πξνζθέξνληεο ιακβάλνπλ 

γλψζε ησλ ινηπψλ ζπκκεηερφλησλ ζηε δηαδηθαζία θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβιήζεθαλ απφ απηνχο, κε 
ελέξγεηεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 

Θαηά ηεο απφθαζεο ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ελψπησλ ηεο ΑΔΞΞ θαηά ηα πξνβιεπφκελα ησλ άξζξσλ 
360 έσο 365 ηνπ Λ.4412/2016 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.   

Ζ απφθαζε θαζίζηαηαη νξηζηηθή, εθφζνλ ζπληξέμνπλ νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο ζσξεπηηθά: 

Α) θνηλνπνηεζεί ε απφθαζε θαηαθχξσζεο ζε φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο. 
Β) παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία άζθεζεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο. Πε πεξίπησζε κνλαδηθήο πξνζθνξάο 

δελ ηίζεηαη ππνρξέσζε εθαξκνγήο δεθαήκεξεο πξνζεζκίαο γηα ηελ άζθεζε πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηά 

ησλ απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 
 
Ρύλαςε Ρύκβαζεο 

Κεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο απφθαζεο ε αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν ζε έθδνζε εγγπεηηθήο 
επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο (βι. παξ. «Δγγπήζεηο») θαη ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

 

Οαξαθνινύζεζε ηεο Ρύκβαζεο 
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Ζ παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο Πχκβαζεο θαη ε δηνίθεζε απηήο ζα δηελεξγεζεί απφ αξκφδηα επηηξνπή 
ε νπνία ζα νξηζζεί κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηνπ Λνζνθνκείνπ θαη ε νπνία θαη ζα εηζεγείηαη  ζην αξκφδην 

απνθαηλφκελν φξγαλν γηα φια ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζήθνπζα εθηέιεζε φισλ ησλ φξσλ ηεο 
ζχκβαζεο θαη ζηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ. 

 

ξόπνο Οιεξσκήο 

Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε ηνλ πην θάησ ηξφπν :  

Ρν 100% ηεο αμίαο ηνπ ηηκνινγίνπ πνπ ζα εθδίδεηαη αλά κήλα. 

Ζ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ 
πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 200 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016, θαζψο θαη θάζε άιινπ 
δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ 

πιεξσκή.  

Ρνλ Αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε 
λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α., γηα ηηο εξγαζίεο ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη 
ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

Δηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, λα θαηαγγείιεη ηε 

ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο, εθφζνλ: 

α) νινθιεξσζεί ε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία ηεο ππ’ αξηζκ. 14/20 Γηαθήξπμεο  

β) εάλ ππνρξεσζεί απφ δηθαζηηθή αξρή 

γ) ε ζχκβαζε ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 
4412/2016, πνπ ζα απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο  

δ) ν αλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ 
αλαθέξνληαη ζην άξζξν 73 ηνπ Λ. 4412/2016 θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα έπξεπε λα έρεη απνθιεηζηεί απφ ηε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, 

ε) ε ζχκβαζε δελ έπξεπε λα αλαηεζεί ζηνλ αλάδνρν ιφγσ ζνβαξήο παξαβίαζεο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ 
ππέρεη απφ ηηο Ππλζήθεο θαη ηελ Νδεγία 2014/24/ΔΔ, ε νπνία έρεη αλαγλσξηζηεί κε απφθαζε ηνπ 
Γηθαζηεξίνπ ηεο Έλσζεο ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 258 ηεο ΠΙΔΔ. 

ζη) ν αλάδνρνο θαηαδηθαζηεί ακεηάθιεηα, θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, γηα έλα απφ ηα 

αδηθήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 73 ηνπ Λ. 4412/2016. 

δ) ν αλάδνρνο πησρεχζεη ή ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηεζεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε 

απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή αλαζηείιεη ηηο 
επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θαη δελ ηεξεί ηνπο φξνπο απηήο ή 
εάλ βξεζεί ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε, πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε 
εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ.  

 

Οαξάξηεκα Θ - ερληθέο πξνδηαγξαθέο  

Ρν θπζηθφ αληηθείκελν ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ππ’ 
αξηζκ. 14/20 Γηαθήξπμεο θαη εηδηθφηεξα ζηα άξζξα εθείλα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνρή πξνζσπηθνχ πξνο 
ην Λνζνθνκείν, ηηο ππνρξεψζεηο θαη αξκνδηφηεηέο ηνπ.  

 

 

Ξ ΣΟΞΔΘΞΘΙΗΗΡ ΞΣ Ο.Γ.Μ. 
ΑΚΕΝΑΜΔΠΞΣΟΞΚΗΡ 
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