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1. Ανακζτουςα αρχι και αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ 

 

1.1 Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ 
 

 

Επωνυμία ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΙΝΑΣ  

«ΕΛΕΝΘ Θ. ΔΘΜΘΤΙΟΥ» 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ ΕΓΝΑΤΙΑΣ 9 ΦΛΩΙΝΑ  

Ρόλθ ΦΛΩΙΝΑ  

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 53100 

Χϊρα ΕΛΛΑΔΑ  

Κωδικόσ ΝUTS 533 

Τθλζφωνο 23853/50266  

Φαξ 23850/22175  

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο  sprom@nosflorinas.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ ΤΣΩΤΣΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) www.florinahospital.gr  

Διεφκυνςθ του προφίλ αγοραςτι ςτο διαδίκτυο (URL) www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

  Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΙΝΑΣ «ΕΛΕΝΘ Θ. ΔΘΜΘΤΙΟΥ» και ανικει ςτο ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ και ςτθν 3 
ΥΡΕ ΔΥΤΙΚΘΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ). 

 

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α.
1
 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι  θ παροχι    ιατρικισ  περίκαλψθσ 

 

Στοιχεία Επικοινωνίασ 
 

α) Τα  ζγγραφα  τθσ  ςφμβαςθσ  είναι  διακζςιμα  για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ  & δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ 

ςτθν διεφκυνςθ (URL): μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 
 

β) Οι προςφορζσ πρζπει να υποβάλλονται θλεκτρονικά ςτθν διεφκυνςθ : 

www.promitheus.gov.gr 
 
γ Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από: το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΙΝΑΣ ΓΑΦΕΙΟ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ  και τθν 

προαναφερκείςα διεφκυνςθ: ΕΓΝΑΤΙΑΣ 9 ΦΛΩΙΝΑ ΤΚ 53100 ΤΘΛ 23853/50266  ΦΑΧ 23850/22175  

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 Στοιχεία Διαδικαςίασ-Χρθματοδότθςθ 
 

Είδοσ διαδικαςίασ 
 

     Ο  διαγωνιςμόσ  κα  διεξαχκεί  με  τθν  ανοικτι  διαδικαςία  τθσ  παρ.  1  του  αρκ.  27  του Ν.4412/2016 <με 

ελαχίςτθ προκεςμία παραλαβισ των προςφορων 35 θμερϊν από τθν θμερομθνία αποςτολισ  ςτθν υπθρεςία 

εκδόςεων τθσ ζνωςθσ τθσ προκιρυξθσ ςφμβαςθσ 

                                                           
 

http://www.florinahospital.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ  

 

      Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι το Γενικό Νοςοκομείο  ΦΛΩΙΝΑΣ  » .  

       Θ δαπάνθ για τθν εν λόγω ςφμβαςθ βαρφνει τθν ανακζτουςα αρχι  με Κ.Α.Ε: 0439  ςχετικι πίςτωςθ του προχπολογιςμοφ των 

οικονομικϊν ετϊν  2022  -2023 του Φορζα. 

 
 

1.3 Συνοπτικι Ρεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ 
 
 

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ   είναι θ   ανάκεςθ τθσ «ΥΡΘΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΙΣΜΟΥ ΚΤΙΙΩΝ», (CPV    90911200-8)   του  

 Α)  ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΦΛΩΙΝΑΣ  

 Β) ΤΟΥ  ΚΕΦΙΑΡ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ  

  Γ) ΤΟΥ ΚΕΦΙΑΡ   ΦΛΩΙΝΑΣ (ΡΩΘΝ ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ  ΦΛΩΙΝΑΣ )    και   για ΕΝΑ ΕΤΟΣ , ςυνολικισ προχπολογιηόμενθσ δαπάνθσ  

288867,38.€ χωρίσ ΦΡΑ (358.195,56 .€ με ΦΡΑ 24%),  και  κριτιριο  ανάκεςθσ  τθν  πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 

προςφορά, βάςθ  τιμισ <ΧΑΜΘΛΟΤΕΘ ΤΙΜΘ> ςφμφωνα με τισ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ  του Ραραρτιματοσ Ι 

Ρροςφορζσ υποβάλλονται για το ςφνολο των παρεχομζνων  υπθρεςιϊν   του ΓΝΦ , ΤΟ ΚΕΦΙΑΡ  ΑΜΥΝΤΑΙΟ – ΚΕΦΙΑΡ ΦΛΩΙΝΑ   

και  θ κατακφρωςθ κα γίνει ςτο μειοδότθ για το   ςφνολο των παρεχομζνων  υπθρεςιϊν    
 

Ρροςφορζσ για μζροσ των παρεχομζνων  υπθρεςιϊν   (μόνο για το  Α)  ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΦΛΩΙΝΑΣ  H  Β) ΤΟΥ  ΚΕΦΙΑΡ 

ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ   H Γ) ΤΟΥ ΚΕΦΙΑΡ   ΦΛΩΙΝΑΣ (ΡΩΘΝ ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ  ΦΛΩΙΝΑΣ  απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 
 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται   για ΕΝΑ ΕΤΟΣ ,  
 

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςθ ΧΑΜΘΛΟΤΕΘΣ ΤΙΜΘΣ  
 

Θ παρεχόμενθ υπθρεςία κατατάςςεται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων ςυμβάςεων (CPV) : 

90911200-8. 
 
 
 
 

1.4 Θεςμικό πλαίςιο 
 

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

 
 

1.1του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ)» 

1.2 του ν. 4314/2014 (Α' 265)
2,

 “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν 
προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ” και 
του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2007 
-2013», 

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

1.4 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του 
Δθμοςίου Τομζα-Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του 
άρκρου 1,   

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

1.6 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο» 
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1.7 του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και οριςμόσ των μελϊν τουσ με 
κλιρωςθ»,

3
 

1.8 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου 
Δθμοςίων Συμβάςεων…»,  

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

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

1.11 του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία 
ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων” για τθ διαςταφρωςθ των ςτοιχείων του αναδόχου με τα ςτοιχεία του Ε.Σ.., του π.δ/τοσ 
82/1996 (Α' 66) «Ονομαςτικοποίθςθ  μετοχϊν Ελλθνικϊν Ανωνφμων Εταιρειϊν που μετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ ανάλθψθσ ζργων ι 
προμθκειϊν του Δθμοςίου ι των νομικϊν προςϊπων του ευρφτερου δθμόςιου τομζα»

4
, τθσ κοινισ απόφαςθσ των Υπουργϊν 

Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) ςχετικά με τα ‘’Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του 
ν.3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με το ν.3414/2005’’, κακϊσ και τθσ απόφαςθσ του Υφυπουργοφ Οικονομίασ και Οικονομικϊν 
με αρικμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Βϋ 1590) “Κακοριςμόσ χωρϊν ςτισ οποίεσ λειτουργοφν εξωχϊριεσ εταιρίεσ 

1.12 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ»,  
1.13 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ”  και ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ 

15, 
1.14 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Ρνευματικι Ιδιοκτθςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και Ρολιτιςτικά Θζματα”,  
1.15 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και ςτοιχεία”,  
1.16 του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ” 
1.17 τθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «φκμιςθ ειδικότερων κεμάτων 

λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) του Υπουργείου Οικονομίασ 
και Ανάπτυξθσ» 

1.18 τθσ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και 
διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)», 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. 

1.19 Τον Ν.3213/2003 (ΦΕΚ Αϋ309/31.12.2003) «Διλωςθ και ζλεγχοσ περιουςιακισ κατάςταςθσ βουλευτϊν, δθμόςιων λειτουργϊν 
και υπαλλιλων, ιδιοκτθτϊν μζςων μαηικισ ενθμζρωςθσ και άλλων κατθγοριϊν προςϊπων» άρκρο 1:  

1.20 -Του N4 605 /ΦΕ Κ  Α/52 /1 - 4 -201 9  (  άρκρ ο 43 τρ ο πο ποίθςθ δ ια τά ξεω ν του  Ν  44 12/ 201 6 (Α147  )    
1.21  Τω ν Ν46 08 /20 19 ( Α66 )  κ αι  46 09 /20 19 ( Α6 7 )   με  τουσ  ο πο ίουσ  γ ίν ε τα ι  τρ ο ποπο ίθςθ  των     ε π ι μ ζρ ουσ  

δια τάξ εω ν του Ν 441 2/ 20 16  
1.22 Του Ν 4738…αρκρο 267 <αποκλειςμοσ οικονομικων φορεων από διαδικαςία ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ λόγω ακζτθςθσ 

φορολογικϊν και αςφαλιςτικϊν υποχρεϊςεων Τροποποίθςθ τθσ παρ. 2 και προςκικθ παρ. 2Α ςτο άρκρο 73 του ν ν. 4412/2016 
(Αϋ 147)  

1.23 Tων 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. 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 

1.24   το  αρκ.  68  του  ν.  3863/2010  (Α’  115)  «Συμβάςεισ  εργολαβίασ  εταιρειϊν  παροχισ υπθρεςιϊν»,  όπωσ  τροποποιικθκε  

και  ιςχφει  με  το  άρκρο  22  του  ν.  4144/13  (ΦΕΚ88/τ.Α/18-4-2013), και το Ν. 4488/2017 (ΦΕΚ 137/τ.Α/13-09-2017). 

 1.25  Το υ  Ν. 4782/2021 

 1.26  Του ΡΔ 39/2017 Κανονιςμόσ εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν ενϊπιον τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν 

  

Τισ κάτωκι αποφάςεισ: 

2.1 Τθν υπ’αρ. 13289/17.08.2015 απόφαςθ του Υπουργοφ Επικρατείασ «Κακοριςμόσ θμερθςίων και εβδομαδιαίων 

νομαρχιακϊν και τοπικϊν εφθμερίδων που ζχουν τθν δυνατότθτα καταχϊρθςθσ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου» 

και τθν αρικμ. 15278/11-09-2015 τροποποιθτικι αυτισ.  

2.2Το γεγονόσ ότι  θ ςφμβαςθ εμπίπτει ςτθ Συμφωνία περί Δθμοςίων Ρρομθκειϊν (ΣΔΣ)   και είναι  άνω των ορίων 

                                                           
 
 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/770
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2.3 Τθν υπ αρ 262/17-12-2021 κεμα 7 ΑΔΑ  21REQ00973014  απόφαςθ που ζλαβε το Διοικθτικό Συμβοφλιο 

(ΑΔΑ:…6ΒΑΣ46907Ι-Ξ32 ) αναφορικά με τθ διενζργεια Διεκνι Δθμόςιου Ανοικτοφ  Θλεκτρονικοφ  Διαγωνιςμοφ  για  τθν  
ανάκεςθ  των  «ΥΡΘΕΣΙΩΝ  ΚΑΘΑΙΣΜΟΥ ΚΤΙΙΩΝ»   του   Νοςοκομείου  CPV 90911200-8, για  ΕΝΑ  ΕΤΟΣ ,ΚΑΙ  
προχπολογιηόμενθσ δαπάνθσ   288867,38€ ΧΩΙΣ ΦΡΑ H 358195,56ΜΕ ΦΡΑ   24%), 
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2.4 -τθν υπϋαρι κ. 382/21-12-2021  (ΑΔΑ: ΨΣΝΥ46907Ι-Μ3Φ) ADAM 21REQ009794161  απόφαςθ ανάλθψθσ 

υποχρζωςθ που κα βαρφνει τα επόμενα οικονομικά ζτθ  

 
 
 

1.5 Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ 
 

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν, ςφμφωνα  του αρκ. 27 του Ν. 4412/2016 

ορίηεται για τθν 1-2-2022  και ϊρα 14:00. 
 

Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν 

Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.), μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ωσ άνω 

ςυςτιματοσ, τθν 7/2/2022  θμζρα Δευτζρα   και ϊρα 11:00. 

 
 
 

1.6 Δθμοςιότθτα 
 

Θμερομθνία 
αποςτολισ  τθσ 
προκιρυξθσ 
ςφμβαςθσ 
ςτθν Υπθρεςία 
Εκδόςεων  τθσ 
Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ 

Θμερομθνία 
ανάρτθςθσ ςτο 
Κεντρικό 
Θλεκτρονικό 
Μθτρϊο 
Δθμοςίων 
Συμβάςεων 
(ΚΘΜΔΘΣ) 

Θμερομθνία 
καταχϊρθςθσ 
ςτθ 
διαδικτυακι 
πφλθ του 
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ 

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ 
ΕΝΑΞΘΣ 
ΥΡΟΒΟΛΘΣ 
ΡΟΣΦΟΩΝ 
ςτθ 
διαδικτυακι 
πφλθ του 
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ 

Καταλθκτικι 
θμερομθνία 
και ϊρα 
υποβολισ 
προςφορϊν 
ςτθ 
διαδικτυακι 
πφλθ του 
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ 

Θμερομθνία και 
ϊρα 
διενζργειασ 
διαγωνιςμοφ 

 
(θλεκτρονικισ 
αποςφράγιςθσ) 

23/12/2021  29/12/2021 29/12/2021  30/12/2021  1/2/2022 7/2/2022  

 
Δθμοςιότθτα 

Α. Δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ  

Ρροκιρυξθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απεςτάλθ με θλεκτρονικά μζςα για δθμοςίευςθ ςτισ  29/12 /2021 ςτθν 

Υπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  και ζλαβε αρικμό EES 2021/S252-670367. (ΚΑΙ  προςωρινό αρικμό 

αναφορά  Reception Id (εςωτερικόσ … 2021-179468…) 

 

Β. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο  

Θ προκιρθξθ   και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο 

Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ)  

Θ προκιρθξθ , θ περίλθψθ και   το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ 

διαδικτυακι πφλθ του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.5:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου θ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία 

ςφναψθσ ςφμβαςθσ ςτθν πλατφόρμα ΕΣΘΔΘΣ ζλαβε  τουσ Συςτθμικο Αρικμο:145347 

 

Θ  περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ  και θ διακθρυξθ  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 προκιρυξθ ,θ  περίλθψθ τθσ Διακιρυξθσ  και  Διακιρυξθ καταχωρικθκε+ ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ (URL) :   www. http://florinahospital.gr    ςτισ   29/12/2021.  

                                                           
 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://florinahospital.gr/
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Θ    περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ  δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Τφπο, ςφμφωνα με το άρκρο 66 του Ν. 

4412/2016 ςε: 

Μια  θμεριςια  τοπικθ   εφθμερίδα  < ΒΘΜΑ  ΦΛΩΙΝΑΣ  

μια εβδομαδιαία  τοπικι εφθμερίδα < ΘΧΩ ΦΛΩΙΝΑΣ>  

μια θμεριςια περιφερειακθ εφθμεριδα  …<ΡΤΟΛΕΜΑΙΟΣ > 

Τον πίνακα ανακοινϊςεων του ΓΝ  ΦΛΩΙΝΑΣ  

 

 

Ζξοδα δθμοςιεφςεων 

Οι δαπάνεσ δθμοςίευςθσ και τα λοιπά ζξοδα δθμοςίευςθσ του διαγωνιςμοφ, αρχικισ και τυχόν επαναλθπτικισ, ςε 

τοπικζσ εφθμερίδεσ, κα καταβάλλονται ςε κάκε περίπτωςθ από τον μειοδότθ/τεσ που κα ανακθρυχκεί/οφν 

ανάδοχοσ/οί με τθ διαδικαςία, με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν (άρκρο 4 του Ν. 3548/2007), του Ν. 

4412/2016).  

 

 
 

1.7 Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ 
 

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 κακ’ 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 Γενικζσ Ρλθροφορίεσ 

 

2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 
 

 Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ είναι τα ακόλουκα: 

 Θ παροφςα Διακιρυξθ NO 20/2021  με τα Ραραρτιματα που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ –( ΑΝΑΛΥΤΙΚΘ 
ΡΕΙΓΑΦΘ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΘΣ       ΣΥΜΒΑΣΘΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ-  ΡΙΝΑΚΕΣ 
ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ – ΡΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ – ΥΡΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΟΛΩΝ – ΣΧΕΔΙΟ 
ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

 θ   με αρ. EES 2021/S252-670367  Ρροκιρυξθ τθσ Σφμβαςθσ όπωσ αυτι ζχει δθμοςιευτεί 

ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.(ΚΑΙ  προςωρινό αρικμό αναφορά  Reception Id 

(εςωτερικόσ … 2021-179468…) 

 το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ [ΕΕΕΣ] 

 οι   ςυμπλθρωματικζσ   πλθροφορίεσ   που   τυχόν   παρζχονται   ςτο   πλαίςιο   τθσ διαδικαςίασ, 

ιδίωσ ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά. 

 
 

 
2.1.2 Επικοινωνία - Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ 

 
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 Ραροχι Διευκρινίςεων 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά, το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν τθν 

καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα ςτο δικτυακό τόπο του διαγωνιςμοφ μζςω 

τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 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 ψθφιακά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων 

που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι ψθφιακά 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: 

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

 
2.1.4 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)6. 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 μποροφν να 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 (άρκρο 107, παρ.17, του Ν.4497/2017). 

Ειδικότερα, όλα τα δθμόςια ζγγραφα που αφοροφν αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ και που κα κατατεκοφν από τουσ 

οικονομικοφσ φορείσ ςτθν παροφςα διαδικαςία, κα είναι νόμιμα επικυρωμζνα, και θ μετάφραςθ των εν λόγω εγγράφων 

μπορεί να γίνει είτε από τθ μεταφραςτικι υπθρεςία του ΥΡ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικθγόρο κατά τθν 

ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρολ.Δ. και 53 του Κϊδικα περί Δικθγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραςτι τθσ χϊρασ προζλευςθσ, 

αν υφίςταται ςτθ χϊρα αυτι τζτοια υπθρεςία. 

Επιτρζπεται αντίςτοιχα θ κατάκεςθ οποιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ που αφορά αλλοδαπι Επιχείρθςθ 

με τθ μορφι επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο επικυρωμζνο ζγγραφο από το αρμόδιο Ρροξενείο 

τθσ χϊρασ του προςφζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο ζγγραφο με τθν ςφραγίδα ‘’Apostile” ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ τθσ 

Χάγθσ τθσ 05-10-61. Θ επικφρωςθ αυτι πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρ.Δ. και 53 

του Κϊδικα περί Δικθγόρων. 

Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μποροφν να υποβάλλονται 

ςτθν αγγλικι γλϊςςα, 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 Εγγυιςεισ  

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)7, 

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.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 

                                                           
 

7 Ρρβλ.  άρκρο 120 Ν.4512/2018 (ΦΕΚ Αϋ 5/17.1.2017), κακϊσ και  άρκρο 15 παρ.1 Ν.4541/2018  (ΦΕΚ Αϋ 

93/31.5.2018), 
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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 προςφοράσ, 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, άρκρου 72, 

ν.4412/2016).  

Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά 

τουσ. 

 
 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχισ - Κριτιρια Ροιοτικισ Επιλογισ 
 
 

2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ 
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. Θ Α.Α. μπορεί να απαιτιςει από τισ ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων 

να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι, εφόςον τουσ ανατεκεί θ ςφμβαςθ, ςτο μζτρο που θ περιβολι αυτισ τθσ νομικισ 

μορφισ είναι αναγκαία για τθν ικανοποιθτικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ (άρκρο 19 του ν.4412/2016). 

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 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ 

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από τουσ ςυμμετζχοντεσ 

οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ), εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, για μζροσ ι για το ςφνολο των ηθτουμζνων ειδϊν. Το 

φψοσ τθσ ανζρχεται ςε ποςοςτό 2% υπολογιηόμενο επί τθσ  εκτιμϊμενθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, 

 Το ποςό τθσ εγγυθτικισ ςυμμετοχισ προςδιορίηεται ςτο φψοσ των ευρϊ (5777,34.€). 

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. 



ΑΔΑ: 6Σ9Υ46907Ι-Φ4Α



18  

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για ζνα (1) μινα μετά τθ λιξθ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του 

άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, ιτοι τουλάχιςτον μζχρι (1) μινα  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 μετά:  

α) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ προςφυγισ ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επί αςκθκείςασ προςφυγισ κατά τθσ 

απόφαςθσ κατακφρωςθσ και  

β) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ αςφαλιςτικϊν μζτρων ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επ’ αυτϊν. 

Για τα προθγοφμενα ςτάδια τθσ κατακφρωςθσ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν περίπτωςθ 

απόρριψθσ τθσ προςφοράσ τουσ και εφόςον δεν ζχει αςκθκεί ενδικοφανισ προςφυγι ι ζνδικο βοικθμα ι ζχει εκπνεφςει 

άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ ενδικοφανοφσ προςφυγισ ι ζνδικων βοθκθμάτων ι ζχει λάβει χϊρα παραίτθςθσ από το 

δικαίωμα άςκθςθσ αυτϊν ι αυτά ζχουν απορριφκεί αμετακλιτωσ. 

2.2.2.3 Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν α) ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, β) 

παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 2.2.8., γ) αποδειχκεί ότι δεν καλφπτει τα 

κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ που αναφζρονται ςτα άρκρα 2.2.4. ζωσ 2.2.7. ςτθν παροφςα διακιρυξθ, δ) δεν προςκομίςει 

εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά ι ε) δεν προςζλκει εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

 
 
 

2.2.3 Λόγοι αποκλειςμοφ 
2.2.3 Λόγοι αποκλειςμοφ 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
8
 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,  

                                                           
8
 Ρρβλ. άρκρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017.  

 Ειδικότερα, επιςθμαίνεται ότι:  
 α) για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων, θ αναφορά ςτο ΕΕΕΣ ςε “τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ” νοείται, δεδομζνθσ 

τθσ ωσ άνω νομοκετικισ μεταβολισ, ωσ “αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ”, θ δε ςχετικι διλωςθ του οικονομικοφ 
φορζα ςτο Μζροσ ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο ςε αμετάκλθτεσ καταδικαςτικζσ αποφάςεισ,  

 β) για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων, οι ανακζτουςεσ αρχζσ πρζπει να προςαρμόηουν το ςχετικό πεδίο του Μζρουσ ΙΙΙ.Α 
του ΤΕΥΔ και ειδικότερα, αντί τθσ αναφοράσ ςε “τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ”, δεδομζνθσ τθσ ωσ άνω 
νομοκετικισ μεταβολισ, να κζτουν τθ φράςθ “αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ”, θ δε ςχετικι διλωςθ του 
οικονομικοφ φορζα ςτο ΤΕΥΔ αφορά, ομοίωσ, μόνο ςε αμετάκλθτεσ καταδικαςτικζσ αποφάςεισ. 
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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 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
9
. 

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

εκπροςϊπουσ τουσ. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (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:  

2. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οποιοςδιποτε οικονομικόσ φορζασ, εάν θ ανακζτουςα 

αρχι: 

α) γνωρίηει ότι ο εν λόγω 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,  

β) 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,  

γ) 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 ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ: 

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. Ο λόγοσ αποκλειςμοφ δεν εφαρμόηεται όταν θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ ΦΡΑ, είναι ίςθ ι 

κατϊτερθ από το ποςό των είκοςι χιλιάδων (20.000) ευρϊ. 

 

2Α. Αν ο οικονομικόσ φορζασ τθσ ανωτζρω   παρ. 2 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. Οι υποχρεϊςεισ των περ. αϋ και βϋ τθσ ανωτερω  παρ. 2 δεν κεωρείται ότι ζχουν ακετθκεί εφόςον δεν ζχουν 

καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον αυτζσ ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που τθρείται. Στθν περίπτωςθ αυτι, ο 

οικονομικόσ φορζασ δεν υποχρεοφται να απαντιςει καταφατικά ςτο ςχετικό ερϊτθμα του Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου 

Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), του άρκρου 79, ι άλλου αντίςτοιχου εντφπου ι διλωςθσ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικόσ φορζασ 

ζχει ανεκπλιρωτεσ υποχρεϊςεισ όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ι, κατά περίπτωςθ, εάν 
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ζχει ακετιςει τισ παραπάνω υποχρεϊςεισ του. 

Οι περ. αϋ και βϋ τθσ ανωτζρω  παρ. 2 παφουν να εφαρμόηονται όταν ο οικονομικόσ φορζασ εκπλθρϊςει τισ ανωτζρω 

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 ςτο μζτρο που τθρεί τουσ όρουσ του δεςμευτικοφ διακανονιςμοφ. 

Κατόπιν των ανωτζρω, 

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.
10

 

 

2.2.3.3 α) Κατ’ εξαίρεςθ, δεν αποκλείονται 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.  

   
β) Κατ' εξαίρεςθ, επίςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλειςμόσ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.3.2, κα 
ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν 
καταβλθκεί ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των 
υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ 
δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 4412/2016, πριν από τθν εκπνοι 
τθσ προκεςμίασ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.  

γ) 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.
11

 

2.2.3.4. Αποκλείεται
12

 από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, οικονομικόσ φορζασ ςε 

οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ
13

:  

(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016
14

,  

(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 

                                                                                                                                                                                            
9
 Ρρβλ. άρκρο 73 παρ. 1 τελευταία δφο εδάφια του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκαν με το άρκρο 107 περ. 7 του ν. 

4497/2017 
10

 Ρρβλ. άρκρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. Σχετικι διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα    
περιλαμβάνεται ςτο ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων) ςτο τυποποιθμζνο 
ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016.  

11
 Ρρβλ. άρκρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. Σχετικι διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα    

περιλαμβάνεται ςτο ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων) ςτο τυποποιθμζνο 
ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016.  

12
 Οι λόγοι τθσ παραγράφου 4 αποτελοφν δυνθτικοφσ λόγουσ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. 

Κατά ςυνζπεια, θ Α.Α. δφναται να επιλζξει ζναν, περιςςότερουσ, όλουσ ι ενδεχομζνωσ και κανζναν από τουσ λόγουσ 
αποκλειςμοφ τθσ παρ. 4, ςυνεκτιμϊντασ τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ (εκτιμϊμενθ αξία 
αυτισ, ειδικζσ περιςτάςεισ κλπ), με ςχετικι πρόβλεψθ ςτθ διακιρυξθ (πρβλ. αιτιολογικι ζκκεςθ νόμου 4412/2016 - 
άρκρο 73 παρ. 4). Επιςθμαίνεται, επίςθσ, ότι θ επιλογι από τθν Α.Α. λόγου/ων αποκλειςμοφ τθσ παρ. 4 διαμορφϊνει 
αντιςτοίχωσ τισ επιλογζσ τθσ ςτα ςχετικά πεδία του ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι του ΤΕΥΔ (για τισ 
ςυμβάςεισ κάτω των ορίων), κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2. 

13
  Ειδικά για τουσ δυνθτικοφσ λόγουσ αποκλειςμοφ πρβλ. τθν Κατευκυντιρια Οδθγία 20 τθσ Αρχισ (ΑΔΑ: ΩΞ3ΟΞΤΒ-95) 

 
14

 Θ ακζτθςθ τθσ υποχρζωςθσ αυτισ ςυνιςτά ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικοφ φορζα κατά τθν ζννοια 
τθσ περίπτωςθσ κϋ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 73. Ρρβλ. άρκρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2106, όπωσ τροποποιικθκε με 
το άρκρο 107 περ. 1 του ν. 4497/2017. 
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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,
15

  

(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,  

(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) εάν 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 περιπτϊςεισ (α) ζωσ (κ)  θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι 

ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ. 
16

 

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  

2.2.3.5. 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)
17

. 

2.2.3.6. 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  

2.2.3.7. 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 αδικιματοσ ι 

του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. 

                                                           
 
 
17

 Ο λόγοσ αποκλειςμοφ τθσ παρ. 2.2.3.5 τίκεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ μόνο εφόςον θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ υπό 
ανάκεςθ ςφμβαςθσ υπερβαίνει το 1.000.000,00 € χωρίσ ΦΡΑ. Κατά το ςτάδιο τθσ υποβολισ τθσ προςφοράσ θ μθ 
ςυνδρομι του ανωτζρω εκνικοφ λόγου αποκλειςμοφ δθλϊνεται ςτο αντίςτοιχο πεδίο του ΕΕΕΣ *αμιγϊσ εκνικοί λόγοι 
αποκλειςμοφ+ 
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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 
18

. 

2.2.3.8. 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
19

. 

2.2.3.9. 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. 

 

 
 
 

2.2.4 Κριτιρια Επιλογισ 
 
 

2.2.4 Καταλλθλόλθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ 
 

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 ςφμβαςθσ. .   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   Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

 

Πςον αφορά ςτθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται: 
 
 
 
Οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να παρζχουν πλθροφορίεσ ςχετικά με (α) να διακζτουν ''ειδικό'' ετιςιο κφκλο εργαςιϊν (Ο 
''ειδικόσ'' κφκλοσ εργαςιϊν αναφζρεται ςτον τομζα δραςτθριοτιτων που καλφπτεται από τθ ςφμβαςθ) για τισ τρεισ (3) 
τελευταίεσ οικονομικζσ  χριςεισ προ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, τουλάχιςτον ίςο με το 100% τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ 
τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ τον Φ.Ρ.Α .Πταν ο προςφζρων δραςτθριοποιείται για χρονικό διάςτθμα μικρότερο των τριϊν 
διαχειριςτικϊν  χριςεων, τότε ο ''ειδικόσ'' ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν για όςεσ διαχειριςτικζσ χριςεισ  δραςτθριοποιείται, κα 
πρζπει να είναι τουλάχιςτον ίςοσ με το 100% τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Ωσ “εκτιμϊμενθ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ”, 
για τθν εφαρμογι τθσ παροφςασ παραγράφου  ,νοείται θ αξία του ςυνόλου των ηθτοφμενων υπθρεςιϊν για τισ οποίεσ ο 
οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει προςφορά.(β) να μθν εμφανίηουν ηθμίεσ κατά τα τρία τελευταία ζτθ ιτοι κα πρζπει τα 
αποτελζςματα χριςθσ μετά από φόρουσ να είναι κετικά. Επομζνωσ κα πρζπει να καλφπτουν τισ χρθματοοικονομικζσ 
αναλογίεσ (δείκτεσ) ωσ εξισ : 

Κυκλοφοροφν Ενεργθτικό / Βραχυπρόκεςμεσ Υποχρεϊςεισ > 1,00 

Διακζςιμα / Βραχυπρόκεςμεσ Υποχρεϊςεισ > 0,15 
Ενεργθτικό / Σφνολο Υποχρεϊςεων > 1,00 

τουσ ετιςιουσ  λογαριαςμοφσ και δθ τθν αναλογία ςτοιχείων ενεργθτικοφ και πακθτικοφ. Οι οικονομικοί δείκτεσ  που πρζπει 
να αναγράφεται ςτθν προςφορά των ςυμμετεχόντων προσ απόδειξθ τθσ οικονομικισ  και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ 
τουσ κα προκφπτουν από το πθλίκο αρικμθτι και παρανομαςτι των παραπάνω κλαςμάτων πρζπει να είναι μεγαλφτερο τθσ 
τιμισ που απαιτείται. Οι παραπάνω  οικονομικοί δείκτεσ να προκφπτουν από τα ςτοιχεία των τελευταίων τριϊν (3) 

                                                           
18

 Ρρβλ παρ. 7 άρκρου 73 ν. 4412/2016.   
19

  Ρρβλ. απόφαςθ υπ’ αρικμ. 50844 (ΦΕΚ 279 τεφχοσ ΥΟΔΔ, 17-05-2018), με τθν οποία ζχει ςυςτακεί και ςυγκροτθκεί θ 
επιτροπι τθσ παρ 9 του άρκρου 73 του ν.4412/2016.  
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δθμοςιευμζνων  ιςολογιςμϊν του ςυμμετζχοντοσ οικονομικοφ φορζα ι αν νομίμωσ ο οικονομικόσ φορζασ δεν  δθμοςιεφει 
ιςολογιςμοφσ από ςχετικι διλωςθ ορκωτοφ λογιςτι.  (γ) να διακζτουν αςφαλιςτικι κάλυψθ ζναντι επαγγελματικϊν κινδφνων 
το όριο τθσ οποίασ να   ανζρχεται ςε ποςοςτό τουλάχιςτον ίςο με το 100% τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ τον 
Φ.Ρ.Α.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
(δ) να διακζτουν πιςτολθπτικι ικανότθτα προκφπτουςα από ςχετικι βεβαίωςθ πιςτωτικοφ  ιδρφματοσ, το όριο τθσ οποίασ να 
ανζρχεται ςε ποςοςτό τουλάχιςτον ίςο με το 100% τθ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ το Φ.Ρ.Α.  

II. ότι παρζχουν μζςο ειδικό ετιςιο κφκλο εργαςιϊν, τουλάχιςτον ίςο τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, για τισ τρεισ 
τελευταίεσ οικονομικζσ χριςεισ. 

JJ. Σε περίπτωςθ που οι πλθροφορίεσ ςχετικά με τον κφκλο εργαςιϊν (ειδικό) δεν είναι διακζςιμεσ για  ολόκλθρθ τθν 

απαιτοφμενθ περίοδο, ο οικονομικόσ φορζασ αναφζρει τθν θμερομθνία που ιδρφκθκε άρχιςε τισ δραςτθριότθτζσ του. 

 

Αν ο οικονομικόσ φορζασ λειτουργεί για χρόνο μικρότερο τθσ τριετίασ κα υποβάλει Διλωςθ για όςο  χρόνο λειτουργεί. 

 

2.2.6  Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

 

Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί 
φορείσ κα πρζπει 

A)  κατά τθ διάρκεια των   ΤΙΩΝ ετϊν να ζχουν εκτελζςει τουλάχιςτον μία (1) ςφμβαςθ ι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
ακροιςτικά πολλζσ ςυμβάςεισ ανά ζτοσ ςε Μονάδεσ Ραροχισ Υγείασ (δθμόςια ι ιδιωτικά Νοςοκομεία ,Κλινικζσ, 
Γθροκομεία, Κζντρα Αποκατάςταςθσ κλπ), φψουσ ίςου ι άνω τθσ προκθρυχκείςασ ετιςιασ  προχπολογιηόμενθσ δαπάνθσ με 
το ΦΡΑ, 

 B) να διακζτουν προςωπικό με επαρκι εμπειρία εργαςίασ ςε χϊρο παροχισ Υπθρεςιϊν 

Υγείασ, τουλάχιςτον 6 μθνϊν, κατά τθν τελευταία τριετία  

Γ) Να διακζτουν τον απαραίτθτο τεχνικό εξοπλιςμό για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ  

 

 
Δ) να διακζτουν ςφμβαςθ αςφάλιςθσ για τθν ζναντι τρίτων αςτικι ευκφνθ τουσ, για υλικζσ ηθμιζσ και ςωματικζσ βλάβεσ 

φψουσ 1.000.000,00 € τουλάχιςτον ανά γεγονόσ και ζωσ 3.000.000,00 € ακροιςτικά. 

 

2.2.7  Ρρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ 

 

Για τισ προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ κα πρζπει να προςκομιςκοφν πιςτοποιθτικά, τα οποία πρζπει να ζχουν εκδοκεί από 
ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ και να βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα ςυςτιματα και 
να πλθροφν όλεσ τισ άλλεσ απαιτιςεισ που προβλζπονται ςτο άρκρο 82 παρ.2 του ν. 4412/2016. 

 
Ο ανάδοχοσ όςο αφορά τθν εναρμόνιςθ του με τα πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ πρζπει να κατζχει και να προςκομίςει : 
1. Ριςτοποιθτικό για το ςφςτθμα Διαχείριςθσ Ροιότθτασ για το πεδίο εφαρμογισ Γενικζσ 
Υπθρεςίεσ Κακαριότθτασ ςε δθμόςιουσ και Ιδιωτικοφσ Χϊρουσ, ςφμφωνο με το πρότυπο ISO 
9001:2015 ι μεταγενζςτερο αυτοφ. 
2. Ριςτοποιθτικό για το ςφςτθμα Ρεριβαλλοντικισ Διαχείριςθσ για το πεδίο εφαρμογισ Γενικζσ 
Υπθρεςίεσ Κακαριότθτασ ςε δθμόςιουσ και Ιδιωτικοφσ Χϊρουσ, ςφμφωνο με το πρότυπο ISO 
14001:2015, ι μεταγενζςτερο αυτοφ. 
3. Ριςτοποιθτικό για το ςφςτθμα Διαχείριςθσ τθσ Υγείασ και τθσ Αςφάλειασ τθσ Εργαςίασ για το 
πεδίο εφαρμογισ Γενικζσ Υπθρεςίεσ Κακαριότθτασ ςε δθμόςιουσ και Ιδιωτικοφσ Χϊρουσ, 
ςφμφωνο με το πρότυπο ISO 45001:2018, ι μεταγενζςτερο αυτοφ, ςυνοδευόμενο από 
κατάλλθλθ βεβαίωςθ ζναντι COVID-19. 
4. Βεβαίωςθ για τθν Κοινωνικι Υπευκυνότθτα, ςφμφωνο με το πρότυπο ISO 26000:2010, ι 
μεταγενζςτερο αυτοφ. 
5. Ριςτοποιθτικό για το ςφςτθμα Διαχείριςθσ κατά τθσ δωροδοκίασ ςφμφωνο με το πρότυπο 
ISO 37001:2017, για το πεδίο εφαρμογισ Γενικζσ Υπθρεςίεσ Κακαριότθτασ ςε δθμόςιουσ και 
Ιδιωτικοφσ Χϊρουσ 
6. Ριςτοποιθτικό για το ςφςτθμα Διαχείριςθσ Αςφάλειασ Ρλθροφοριϊν ςφμφωνο με το πρότυπο 
ISO 27001:2013, για το πεδίο εφαρμογισ Γενικζσ Υπθρεςίεσ Κακαριότθτασ ςε δθμόςιουσ και 
Ιδιωτικοφσ Χϊρουσ 
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7. Βεβαίωςθ Συμμόρφωςθσ για τθν Ρροςταςία των Ρροςωπικϊν Δεδομζνων ςφμφωνα με το 
πρότυπο BS10012:2017. 
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2.2.8 Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων 
 
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 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 Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ 
 
 

2.2.9.1 Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν 
 

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   το  οποίο  αποτελεί 

ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίηεται 
 
 

4 
Ρρβλ άρκρο 78 παρ.1 του ν. 4412/2016. Δφνανται, επίςθσ, να ςτθρίηονται και ςτισ ικανότθτεσ  του/ των 
υπεργολάβων, ςτουσ  οποίουσ  προτίκενται να  ανακζςουν  τθν εκτζλεςθ τμιματοσ/  τμθμάτων  τθσ  υπό 
ανάκεςθσ ςφμβαςθσ 

5 
Ρρβλ άρκρο 78 παρ. 1 εδ. 2 του ν. 4412/2016. 

6 
Θ απαίτθςθ αυτι τίκεται κατά τθν κρίςθ τθσ A.A., άλλωσ διαγράφεται. 

7 
Ρρβλ τελευταίο εδάφιο παρ. 1 άρκρου 78  ν. 4412/2016. 
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βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του Ραραρτιματοσ 2 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 και ςυμπλθρϊνεται από 

τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ που βρίςκονται αναρτθμζνεσ ςτο διαδικτυακό 

τόπο :http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis//eees_odogies.pdf  και ςτα αναρτθμζνα 

ζγγραφα του εν λόγω θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ. 

 
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 Αποδεικτικά μζςα 
 

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 και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του άρκρου 

105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 
 

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,  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. 

http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/
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Τα παρακάτω αποδεικτικά μζςα ( Β.1. ζωσ Β.8. ) κα κατατεκοφν μόνο από τον προςωρινό  ανάδοχο, μαηί με τα 

δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ του άρκρου 103 του Ν.4412/2016, όπωσ αναφζρεται ςτθν Κατευκυντιρια Οδθγία 20 τθσ 

ΕΑΑΔΘΣΥ 

(ΑΔΑ: ΩΞ3ΟΞΤΒ-95). 
 
 

 

Β.1. Για τθν απόδειξθ τθσ  μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ 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. 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. 
 

Το ςχετικό απόςπαςμα πρζπει να ζχει θμερομθνία ζκδοςθσ ζωσ 3 μινεσ πριν από τθν θμερομθνία διενζργειασ του 

διαγωνιςμοφ. 
 

β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωςθ βϋ  πιςτοποιθτικό (αςφαλιςτικι και φορολογικι ενθμερότθτα) που 

εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ.  Τα ςχετικά απόςπαςμα πρζπει να είναι ςε ιςχφ 

κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 
 

Επιπλζον υπεφκυνθ διλωςθ του προςωρινοφ αναδόχου αναφορικά με τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ  αςφάλιςθσ  κφριασ  και  

επικουρικισ ςτουσ  οποίουσ  οφείλει  να  καταβάλει ειςφορζσ (ςτθν 

περίπτωςθ που ο προςωρινόσ ανάδοχοσ ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα).  Θ υπεφκυνθ διλωςθ πρζπει να ζχει 

θμερομθνία ζωσ 3 μινεσ πριν από τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 
 

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 
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πλατφόρμασ  τθσ  Ανεξάρτθτθσ  Αρχισ  Δθμοςίων  Εςόδων,  με  εκτφπωςθ  τθσ  καρτζλασ 

«Στοιχεία Μθτρϊου/Επιχείρθςθσ», όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτο taxisnet. 
 

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι  όπου  το  

ζγγραφο  ι  το  πιςτοποιθτικό  αυτό  δεν  καλφπτει  όλεσ  τισ  περιπτϊςεισ  που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 

2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 

2.2.3.3., 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 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 και ςτθν περίπτωςθ βϋ 

τθσ παραγράφου 2.2.3.3. 
 

Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.3 υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα 

ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ, 
 

γ) Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.3.2γ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ Ρρογραμματιςμοφ 

και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, 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. 
 

Σε  περίπτωςθ  που  δεν  ζχει  ολοκλθρωκεί,  μζχρι  και  τθν θμερομθνία  κατάκεςθσ  των 

δικαιολογθτικϊν   του   άρκρου  2.2.9.2,  θ   διαδικαςία  για  τθν   πλιρθ   υποςτιριξθ   τθσ λειτουργίασ   από   

το   θλεκτρονικό   ςφςτθμα   ΟΡΣ-ΣΕΡΕ,   τθσ   ζκδοςθσ   του   ανωτζρου πιςτοποιθτικοφ κα γίνεται δεκτι 

ζνορκθ βεβαίωςθ του άρκρου 80 παρ.2 του Ν.4412/16 (ςχετικό  ζγγραφο αρικμ.πρωτ.ΕΞ12161-2018/10001-12-1-

2018 του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ εργαςίασ προσ τθν ΕΕΑΔΘΣΥ το οποίο ζχει αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα  τθσ 

ΕΑΑΔΘΣΥ). 

δ) για τθν παράγραφο 2.2.3.4, δικαιολογθτικά ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν
8

, 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,  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 

 

8 
Ρρβλ. άρκρο 8 ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996. 
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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» 
9

 
 

ε) για τθν παράγραφο 2.2.3.8. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ζχει εκδοκεί 

ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 

4412/2016. 
 
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 καταλλθλόλθτασ για τθν άςκθςθ   

επαγγελματικισ  δραςτθριότθτασ)  προςκομίηουν  πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι 

εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε 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 

 

9 
Θ ΚΥΑ εκδόκθκε κατ’ εξουςιοδότθςθ του άρκρου 5 παρ. 5 ν. 3310/2005. 
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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. 
 
 
 

Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παρ. 2.2.5., οι οικονομικοί 
φορείσ προςκομίηουν: 

 

  Βεβαίωςθ αναγνωριςμζνου πιςτωτικοφ ιδρφματοσ για τθν πιςτολθπτικι ικανότθτα τθσ επιχείρθςθσ

 

 


 Διλωςθ περί του ολικοφ φψουσ του μζςου γενικοφ ετιςιου κφκλου εργαςιϊν για τισ τρεισ τελευταίεσ 

οικονομικζσ χριςεισ κατ’ ανϊτατο όριο. Ο μζςοσ γενικόσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν που απαιτείται να 
ζχουν οι οικονομικοί φορείσ να είναι τουλάχιςτον ίςο τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ

 

 

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: 

 


 Τα απαραίτθτα ζγγραφα   που να πιςτοποιοφν ότι το προςωπικό που κα διακζςει ο οικονομικόσ 

φορζασ,   διακζτει εμπειρία   εργαςίασ ςε χϊρο παροχισ Υπθρεςιϊν Υγείασ, τουλάχιςτον 6 μθνϊν, κατά 
τθν τελευταία τριετία

 


 Διλωςθ ςχετικά με τον τεχνικό εξοπλιςμό για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ

 


 Κατάλογο ςτον οποίο αναφζρονται οι κυριότερεσ παροχζσ υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν τθν τελευταία (3) 

τριετία, με αναφορά του αντίςτοιχου ποςοφ, τθσ θμερομθνίασ και του δθμόςιου ι ιδιωτικοφ παραλιπτθ.
 

 

Εάν θ επιχείρθςθ λειτουργεί ι αςκεί επιχειρθματικι δραςτθριότθτα ι διακζτει τθ ηθτοφμενθ από τθν 
διακιρυξθ υπθρεςία για χρονικό διάςτθμα μικρότερο τθσ ωσ άνω κακοριηόμενθσ τριετίασ, υποβάλλει τον 
κατάλογο παροχισ υπθρεςιϊν που ζχει πραγματοποιιςει κατά το διάςτθμα αυτό.

 

 

Ο κατάλογοσ προτείνεται να ζχει τθν μορφι του ακόλουκου υποδείγματοσ :
 

Υπόδειγμα Καταλόγου παραδόςεων 

 

 

α/α Ρεριγραφι ζργου Ροςό Θμερομθνίεσ Ραραλιπτθσ 
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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: 
 
1. Ριςτοποιθτικό για το ςφςτθμα Διαχείριςθσ Ροιότθτασ για το πεδίο εφαρμογισ Γενικζσ 
Υπθρεςίεσ Κακαριότθτασ ςε δθμόςιουσ και Ιδιωτικοφσ Χϊρουσ, ςφμφωνο με το πρότυπο ISO 
9001:2015 ι μεταγενζςτερο αυτοφ. 
2. Ριςτοποιθτικό για το ςφςτθμα Ρεριβαλλοντικισ Διαχείριςθσ για το πεδίο εφαρμογισ Γενικζσ 
Υπθρεςίεσ Κακαριότθτασ ςε δθμόςιουσ και Ιδιωτικοφσ Χϊρουσ, ςφμφωνο με το πρότυπο ISO 
14001:2015, ι μεταγενζςτερο αυτοφ. 
3. Ριςτοποιθτικό για το ςφςτθμα Διαχείριςθσ τθσ Υγείασ και τθσ Αςφάλειασ τθσ Εργαςίασ για το 
πεδίο εφαρμογισ Γενικζσ Υπθρεςίεσ Κακαριότθτασ ςε δθμόςιουσ και Ιδιωτικοφσ Χϊρουσ, 
ςφμφωνο με το πρότυπο ISO 45001:2018, ι μεταγενζςτερο αυτοφ, ςυνοδευόμενο από 
κατάλλθλθ βεβαίωςθ ζναντι COVID-19. 
4. Βεβαίωςθ για τθν Κοινωνικι Υπευκυνότθτα, ςφμφωνο με το πρότυπο ISO 26000:2010, ι 
μεταγενζςτερο αυτοφ. 
5. Ριςτοποιθτικό για το ςφςτθμα Διαχείριςθσ κατά τθσ δωροδοκίασ ςφμφωνο με το πρότυπο 
ISO 37001:2017, για το πεδίο εφαρμογισ Γενικζσ Υπθρεςίεσ Κακαριότθτασ ςε δθμόςιουσ και 
Ιδιωτικοφσ Χϊρουσ 
6. Ριςτοποιθτικό για το ςφςτθμα Διαχείριςθσ Αςφάλειασ Ρλθροφοριϊν ςφμφωνο με το πρότυπο 
ISO 27001:2013, για το πεδίο εφαρμογισ Γενικζσ Υπθρεςίεσ Κακαριότθτασ ςε δθμόςιουσ και 
Ιδιωτικοφσ Χϊρουσ 
7. Βεβαίωςθ Συμμόρφωςθσ για τθν Ρροςταςία των Ρροςωπικϊν Δεδομζνων ςφμφωνα με το 
πρότυπο BS10012:2017. 

 
 

 
 

Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ

 είναι νομικό πρόςωπο, προςκομίηει 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 διαγωνιηομζνου). 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. 

 
 
 

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 
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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.   Ειδικότερα,   προςκομίηεται   ζγγραφο   (ςυμφωνθτικό   ι   ςε   

περίπτωςθ   νομικοφ προςϊπου απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου διοίκθςθσ αυτοφ ι ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου υπεφκυνθ 

διλωςθ), δυνάμει του οποίου αμφότεροι, διαγωνιηόμενοσ  οικονομικόσ φορζασ και τρίτοσ φορζασ,  εγκρίνουν  τθ   μεταξφ   τουσ  

ςυνεργαςία  για  τθν  κατά  περίπτωςθ  παροχι  προσ  τον διαγωνιηόμενο τθσ χρθματοοικονομικισ ι/και τεχνικισ ι/και 

επαγγελματικισ ικανότθτασ του φορζα, ϊςτε αυτι να είναι ςτθ  διάκεςθ του διαγωνιηόμενου   για τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ. 

Θ ςχετικι αναφορά κα πρζπει να είναι λεπτομερισ και να αναφζρει κατ’ ελάχιςτον τουσ  ςυγκεκριμζνουσ πόρουσ που κα 

είναι διακζςιμοι για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τον τρόπο δια του οποίου κα χρθςιμοποιθκοφν αυτοί για τθν εκτζλεςθ τθσ 

ςφμβαςθσ. Ο τρίτοσ κα δεςμεφεται ρθτά ότι κα διακζςει ςτον  διαγωνιηόμενο  τουσ   ςυγκεκριμζνουσ  πόρουσ  κατά  τθ  διάρκεια  

τθσ  ςφμβαςθσ  και  ο διαγωνιηόμενοσ  ότι κα κάνει χριςθ αυτϊν ςε περίπτωςθ που του ανατεκεί θ ςφμβαςθ. 
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Σε περίπτωςθ που ο τρίτοσ διακζτει χρθματοοικονομικι επάρκεια, κα δθλϊνει επίςθσ ότι κακίςταται από κοινοφ με τον 

διαγωνιηόμενο υπεφκυνοσ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Σε περίπτωςθ  που  ο  τρίτοσ  διακζτει  ςτοιχεία  τεχνικισ  ι  επαγγελματικισ  καταλλθλότθτασ  που ςχετίηονται  με  τουσ  

τίτλουσ  ςπουδϊν  και  τα  επαγγελματικά  προςόντα  που  ορίηονται  ςτθν περίπτωςθ ςτ’ του Μζρουσ ΙΙ του 

Ραραρτιματοσ ΧΙΙ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016 ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, κα δεςμεφεται ότι 

κα εκτελζςει τισ εργαςίεσ ι υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ  απαιτοφνται οι  ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ,  δθλϊνοντασ  το τμιμα 

τθσ ςφμβαςθσ που κα εκτελζςει. 

 
Β.10. Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ςτθν προςφορά του ότι κα κάνει χριςθ υπεργολάβων, ςτισ 

ικανότθτεσ των οποίων δεν ςτθρίηεται, προςκομίηεται υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ με αναφορά του τμιματοσ τθσ 

ςφμβαςθσ το οποίο προτίκεται να ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ και υπεφκυνθ διλωςθ των 

υπεργολάβων ότι αποδζχονται τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν. 

 
Β.11. Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ: 

 
 

 οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί ζωσ τρεισ (3) 

μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, 

 οι   υπεφκυνεσ  δθλϊςεισ,   εφόςον  ζχουν  ςυνταχκεί  μετά   τθν  κοινοποίθςθ   τθσ πρόςκλθςθσ για τθν 

υποβολι των δικαιολογθτικϊν. Σθμειϊνεται ότι δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ τουσ. 

 

 

2.3 Κριτιρια Ανάκεςθσ 
 
 

2.3.1 Κριτιριο ανάκεςθσ 

Κριτιριο  ανάκεςθσ  τθσ  Σφμβαςθσ  είναι  θ  ΧΑΜΘΛΟΤΕΘ ΤΙΜΘ  
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2.4 Κατάρτιςθ - Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν 
 
 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ   απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα Ι- Τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ τθσ Διακιρυξθσ, για το ςφνολο των παρεχομζνων  υπθρεςιϊν . 
 

 
11 Ρρβλ άρκρο 86 παρ. 11, 13 και 16 ν. 4412/2016 
12 

Θ  βακμολόγθςθ πρζπει να είναι πλιρωσ και ειδικά αιτιολογθμζνθ και να περιλαμβάνει υποχρεωτικά, 
εκτόσ από τθ βακμολογία, και τθν λεκτικι διατφπωςθ τθσ κρίςθσ ανά κριτιριο. 
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Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ. 
 

Κάκε προμθκευτισ ςυμμετζχει με μια μόνο προςφορά. 
 

Ρροςφορζσ για μζροσ τθσ προκθρυχκείςασ ποςότθτασ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 
 
 
 

 

2.4.2 Χρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν 
 
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτθν Διακιρυξθ. 

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ. 

Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ψθφιακά 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 Χρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν  

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 «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ 

Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)».20 

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 “Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων 

(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.  

 Θ υπεφκυνθ διλωςθ του προθγοφμενου εδαφίου φζρει υπογραφι ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία 

υποβολισ των προςφορϊν.  

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. 

                                                           
 



ΑΔΑ: 6Σ9Υ46907Ι-Φ4Α



35  

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. 

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 ψθφιακά και υποβάλλονται από τον προςφζροντα. Τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι 

φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου θλεκτρονικοφ αρχείου pdf (το οποίο κα υπογραφεί θλεκτρονικά) πρζπει να 

ταυτίηονται. Σε 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 είτε κατά τα προβλεπόμενα 

ςτισ διατάξεισ του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία 

βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία φζρει υπογραφι μετά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. 

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. 
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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 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ- Τεχνικι Ρροςφορά» 

 
 

 
2.4.3.1 Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ 

 
Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ 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, 

ψθφιακά υπογεγραμμζνο. 
 

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 ). 
 

Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ  που βρίςκονται αναρτθμζνεσ ςτο διαδικτυακό

 τόπο 

http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis//eees_odogies.pdf  και   ςτα αναρτθμζνα ζγγραφα του εν 

λόγω θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ. 

 
 
 

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. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/
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Θ εγγυθτικι  επιςτολι  ςυμμετοχισ  προςκομίηεται  ςε  ζντυπθ  μορφι  (πρωτότυπο)  εντόσ τριϊν   (3)   

εργαςίμων  θμερϊν  από  τθν  θλεκτρονικι  υποβολι  και  ςφμφωνα  με  τθν παράγραφο 2.4.2.5. και με το 

υπόδειγμα του Ραραρτιματοσ  τθσ παροφςασ. 
 

Επιςθμαίνεται ότι θ εν λόγω υποχρζωςθ δεν ιςχφει για τισ εγγυιςεισ θλεκτρονικισ ζκδοςθσ 

(π.χ. εγγυιςεισ του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίεσ φζρουν προθγμζνθ ψθφιακι υπογραφι. 
 
 

 
γ)   Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986, υπογεγραμμζνθ από νόμιμο εκπρόςωπο 

με τθν οποία κα δθλϊνεται: 

 
 Αποδζχεται ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ τθσ παροφςασ  διακιρυξθσ. 

  Θ προςφορά ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, των οποίων οι 

προςφζροντεσ ζλαβαν πλιρθ και ανεπιφφλακτθ γνϊςθ. 

 Τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτθν προςφορά είναι αλθκι και ακριβι. 

  Ραραιτείται   από  κάκε   δικαίωμα   αποηθμίωςισ   του   ςχετικά   με   οποιαδιποτε απόφαςθ  τθσ  

Ανακζτουςασ  Αρχισ  για  αναβολι  ι  ακφρωςθ  –  ματαίωςθ  του διαγωνιςμοφ. 

 Συμμετζχει με μια μόνο προςφορά ςτο πλαίςιο του παρόντοσ διαγωνιςμοφ. 
 

  Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ είναι για διάςτθμα 360 θμερϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ 

του διαγωνιςμοφ. 
 

 Οι τιμζσ  τθσ προςφερόμενθσ υπθρεςίασ δεν υπερβαίνουν ι είναι ίςεσ με τισ τιμζσ που 

αναγράφονται ςτο Ραρατθρθτιριο Υπθρεςιϊν τθσ ΕΡΥ όπωσ αυτό ιςχφει κατά τθν θμερομθνία κατάκεςθσ 

των προςφορϊν, εφόςον υπάρχει. )   

 

 
 

2.4.3.2 Θ Τεχνικι Ρροςφορά 
 

Θ τεχνικι  προςφορά  ςυντάςςεται  ςυμπλθρϊνοντασ  τθν  ειδικι  θλεκτρονικι  φόρμα  του ςυςτιματοσ. Στθ 

ςυνζχεια, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο, ςε μορφι pdf, το οποίο υπογράφεται ψθφιακά και 

υποβάλλεται από τον προςφζροντα. Τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται  ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του 

ςυςτιματοσ και του παραγόμενου ψθφιακά  υπογεγραμμζνου   θλεκτρονικοφ  αρχείου  πρζπει  να  

ταυτίηονται.  Σε  αντίκετθ περίπτωςθ, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να 

παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο pdf. 
 

Εφόςον οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ δεν ζχουν αποτυπωκεί ςτο ςφνολό τουσ ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ

 φόρμεσ του ςυςτιματοσ, ο προςφζρων επιςυνάπτει ψθφιακά 

υπογεγραμμζνα τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία (ιδίωσ τθν ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ του). 
 

Θ τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί από 

τθν ανακζτουςα αρχι ςτο Ραράρτθμα Ι-Αναλυτικι περιγραφι –Τεχνικζσ 
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προδιαγραφζσ τθσ διακιρυξθσ, περιγράφοντασ ακριβϊσ πωσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ 

πλθροφνται. 
 

Ρεριλαμβάνει  ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλότθτα των 

προςφερόμενων υπθρεςιϊν ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο Ραράρτθμα Αναλυτικι περιγραφι –

Τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ. 
 

Ο επιμζρουσ φάκελοσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ κα περιζχει ςυνεπϊσ τα παρακάτω ςτοιχεία, ψθφιακά 

υπογεγραμμζνα : 
 

1.   Ρλιρθ αναλυτικι «Τεχνικι   Ρεριγραφι» ςτθν ελλθνικι γλϊςςα για τθ 

προςφερόμενθ υπθρεςία (κείμενο που δθμιουργείται από τον προςφζροντα) με τα απαραίτθτα  

δικαιολογθτικά-πιςτοποιθτικά  που  ηθτοφνται  από  το  Ραράρτθμα  - Αναλυτικι περιγραφι –

Τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 
 

2.   Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986, υπογεγραμμζνθ από νόμιμο 

εκπρόςωπο, με τθν οποία κα δθλϊνεται: 
 

(α) ότι δφναται  να παρζχει τισ υπθρεςίεσ τθσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ϊςτε να εξαςφαλίηεται 

θ απρόςκοπτθ λειτουργία του Νοςοκομείου και 
 

(β) δφναται να προςφζρει τισ υπθρεςίεσ τθσ από τθν επόμενθ θμζρα τθσ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. 
 

Θ υπεφκυνθ διλωςθ φζρει θμερομθνία εντόσ των τελευταία εξιντα (60) θμερολογιακϊν θμερϊν   από  τθν  

θμερομθνία  διενζργειασ,  υπογράφεται  ψθφιακά  από  το  νόμιμο εκπρόςωπο και δεν απαιτεί κεϊρθςθ 

του γνθςίου τθσ υπογραφισ. 
 

3.   Οικονομικι    προςφορά ςφμφωνα με το Ραράρτθμα  τθσ παροφςασ διακιρυξθσ 

ΧΩΙΣ ΤΙΜΕΣ. 
 

4.   Ριςτοποιθτικά διαςφάλιςθσ ποιότθτασ για: 
 
1. Ριςτοποιθτικό για το ςφςτθμα Διαχείριςθσ Ροιότθτασ για το πεδίο εφαρμογισ Γενικζσ 
Υπθρεςίεσ Κακαριότθτασ ςε δθμόςιουσ και Ιδιωτικοφσ Χϊρουσ, ςφμφωνο με το πρότυπο ISO 
9001:2015 ι μεταγενζςτερο αυτοφ. 
2. Ριςτοποιθτικό για το ςφςτθμα Ρεριβαλλοντικισ Διαχείριςθσ για το πεδίο εφαρμογισ Γενικζσ 
Υπθρεςίεσ Κακαριότθτασ ςε δθμόςιουσ και Ιδιωτικοφσ Χϊρουσ, ςφμφωνο με το πρότυπο ISO 
14001:2015, ι μεταγενζςτερο αυτοφ. 
3. Ριςτοποιθτικό για το ςφςτθμα Διαχείριςθσ τθσ Υγείασ και τθσ Αςφάλειασ τθσ Εργαςίασ για το 
πεδίο εφαρμογισ Γενικζσ Υπθρεςίεσ Κακαριότθτασ ςε δθμόςιουσ και Ιδιωτικοφσ Χϊρουσ, 
ςφμφωνο με το πρότυπο ISO 45001:2018, ι μεταγενζςτερο αυτοφ, ςυνοδευόμενο από 
κατάλλθλθ βεβαίωςθ ζναντι COVID-19. 
4. Βεβαίωςθ για τθν Κοινωνικι Υπευκυνότθτα, ςφμφωνο με το πρότυπο ISO 26000:2010, ι 
μεταγενζςτερο αυτοφ. 
5. Ριςτοποιθτικό για το ςφςτθμα Διαχείριςθσ κατά τθσ δωροδοκίασ ςφμφωνο με το πρότυπο 
ISO 37001:2017, για το πεδίο εφαρμογισ Γενικζσ Υπθρεςίεσ Κακαριότθτασ ςε δθμόςιουσ και 
Ιδιωτικοφσ Χϊρουσ 
6. Ριςτοποιθτικό για το ςφςτθμα Διαχείριςθσ Αςφάλειασ Ρλθροφοριϊν ςφμφωνο με το πρότυπο 
ISO 27001:2013, για το πεδίο εφαρμογισ Γενικζσ Υπθρεςίεσ Κακαριότθτασ ςε δθμόςιουσ και 
Ιδιωτικοφσ Χϊρουσ 
7. Βεβαίωςθ Συμμόρφωςθσ για τθν Ρροςταςία των Ρροςωπικϊν Δεδομζνων ςφμφωνα με το 
πρότυπο BS10012:2017. 

 

5.   Ρίνακα Συμμόρφωςθσ ςφμφωνα με το Ραράρτθμα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ςυμπλθρωμζνοσ 

ςφμφωνα με τισ παρακάτω επεξθγιςεισ και οδθγίεσ, τισ οποίεσ ο υποψιφιοσ είναι υποχρεωμζνοσ να 

ακολουκιςει: 
 

 Στθν ςτιλθ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ», περιγράφονται αναλυτικά οι 

αντίςτοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεϊςεισ ι επεξθγιςεισ για τα οποία κα πρζπει να δοκοφν 

αντίςτοιχεσ απαντιςεισ. 
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 Στθν ςτιλθ «ΑΡΑΙΤΘΣΘ» πρζπει να ςυμπλθρωκεί θ λζξθ «ΝΑΙ» που ςθμαίνει ότι, θ αντίςτοιχθ 

προδιαγραφι είναι υποχρεωτικι για τον υποψιφιο ανάδοχο. Εάν ςυμπλθρωκεί ζνασ αρικμόσ 

που ςθμαίνει υποχρεωτικό αρικμθτικό μζγεκοσ τθσ   προδιαγραφισ,  απαιτείται  ςυμμόρφωςθ  

προσ  αυτόν,  κεωροφμενο  ωσ απαράβατο όρο ςφμφωνα με τθν παροφςα. 
 

 Στθ ςτιλθ «ΑΡΑΝΤΘΣΘ» ςθμειϊνεται θ απάντθςθ του υποψθφίου αναδόχου που  ζχει τθν 

μορφι ΝΑΙ/ΟΧΙ, εάν θ αντίςτοιχθ προδιαγραφι πλθροφται ι όχι από τθν προςφορά ι ζνα 

αρικμθτικό μζγεκοσ που δθλϊνει τθν ποςότθτα του αντίςτοιχου χαρακτθριςτικοφ ςτθν 

προςφορά. 

 Στθ ςτιλθ   «ΡΑΑΡΟΜΡΘ»  καταγράφεται θ παραπομπι ςε 

ενότθτα/παράγραφο/ςελίδα τθσ τεχνικισ προςφοράσ του οικονομικοφ φορζα κακϊσ 

  και   των   απαραίτθτων    αποδεικτικϊν 

εγγράφων/δικαιολογθτικϊν/prospectus.  Τα  κατατεκειμζνα  αποδεικτικά/ 

prospectus πρζπει να είναι πρωτότυπα ι  αντίγραφα του μθτρικοφ 

καταςκευαςτικοφ   οίκου   ι   εκτυπϊςεισ   από   τθν   επίςθμθ   ιςτοςελίδα   του καταςκευαςτι 

ςτο διαδίκτυο, θ ακριβισ θλεκτρονικι διεφκυνςθ των οποίων πρζπει   να   δθλϊνεται   ςτθν   

προςφορά   ι   να   προκφπτει   ςαφϊσ   από   τα υποβλθκζντα ςτοιχεία. 
 

 
Α/Α 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 

 
ΑΡΑΙΤΘΣΘ 

 
ΑΡΑΝΤΘΣΘ 

 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

  ΝΑΙ   

 
 

 

Διευκρινίηεται ότι θ Ανακζτουςα Αρχι δεν απορρίπτει προςφορά προμθκευτι που πλθροί ζνα εκνικό 

πρότυπο, το οποίο αποτελεί μεταφορά ευρωπαϊκοφ προτφπου, μία ευρωπαϊκι τεχνικι  ζγκριςθ,  μία  κοινι  

τεχνικι  προδιαγραφι,  ζνα  διεκνζσ  πρότυπο  ι  ζνα  τεχνικό πλαίςιο αναφοράσ που ζχει εκπονθκεί από 

ευρωπαϊκό οργανιςμό τυποποίθςθσ, εφόςον τα εν λόγω πρότυπα  ι προδιαγραφζσ καλφπτουν τισ επιδόςεισ ι 

τισ λειτουργικζσ απαιτιςεισ που  ζχουν  οριςτεί  με  τθ   διακιρυξθ.  Σε  αυτι  τθν  περίπτωςθ  όμωσ,  ο  

προςφζρων υποχρεοφται  να  αποδεικνφει  ςτθν  προςφορά  του,  κατά  τρόπον  ικανοποιθτικό  για  τθν 

Ανακζτουςα Αρχι και με κάκε ενδεδειγμζνο μζςο, ότι το ζργο, προϊόν ι υπθρεςία, για το 
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οποίο δθλϊνει ότι πλθροί το ανωτζρω πρότυπο, ανταποκρίνεται πράγματι (ι υπερκαλφπτει) τισ  επιδόςεισ ι λειτουργικζσ 

απαιτιςεισ που ορίηει θ διακιρυξθ. Τεχνικόσ φάκελοσ του καταςκευαςτι  ι  ζκκεςθ  δοκιμϊν  από  αναγνωριςμζνο  

οργανιςμό  μπορεί  να  ςυνιςτά ενδεδειγμζνο μζςο. 

 
 

 
2.4.4 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» / Τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν προςφορϊν. 

 
 
 

Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ που είναι θ πλζον 

ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά  μόνο βάςει τιμισ,  ΧΑΜΘΛΟΤΕΘ ΤΙΜΘ    ςφμφωνα  με  το  υπόδειγμα  

οικονομικισ  προςφοράσ  που  περιλαμβάνεται  ςτο Ραράρτθμα  τθσ διακιρυξθσ. 

 
 
 

Θ  Οικονομικι   Ρροςφορά   υποβάλλεται   θλεκτρονικά   ςτον   (υπό)φάκελο   «Οικονομικι Ρροςφορά». Θ οικονομικι 

προςφορά, ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ. 
 

Στθ ςυνζχεια, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο, ςε μορφι .pdf, το οποίο υπογράφεται   ψθφιακά   και   

υποβάλλεται   από   τον   προςφζροντα.   Τα   ςτοιχεία   που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του 

ςυςτιματοσ και του παραγόμενου ψθφιακά   υπογεγραμμζνου  θλεκτρονικοφ  αρχείου  πρζπει  να  ταυτίηονται.  Σε  αντίκετθ 

περίπτωςθ, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο pdf.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. 
 

Εφόςον  θ  οικονομικι  προςφορά  δεν  ζχει  αποτυπωκεί  ςτο  ςφνολό  τθσ  ςτισ  ειδικζσ θλεκτρονικζσφόρμεσ του

 ςυςτιματοο προςφζρω  επιςυνάπτει ψθφιακά υπογεγραμμζνα τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία, ςε μορφι pdf . 

 
 
 

Θ οικονομικι προςφορά του ςυμμετζχοντοσ κα πρζπει να ζχει ςυνταχκεί με τζτοιο τρόπο ϊςτε: 
 

α. Θ προςφερόμενθ τιμι πρζπει να προκφπτει με ςαφινεια από τθν οικονομικι προςφορά τόςο ανά μονάδα (μινα) όςο 

και για το ςφνολο τθσ προκυρθχκείςασ υπθρεςίασ (12 μινεσ) και  κα  πρζπει  να  είναι  διαμορφωμζνθ  ςφμφωνα  με  όςα  

ηθτοφνται  από  τθν  παροφςα διακιρυξθ. Επιςθμαίνεται  ότι το εκάςτοτε Φ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ κα 
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υπολογίηεται αυτόματα από το ςφςτθμα. Διευκρινίηεται ότι το ποςό για το ςφνολο του ζργου χωρίσ Φ.Ρ.Α. 

πρζπει να αποτυπϊνεται ςτο ςφςτθμα. 

β. Οι τιμζσ πρζπει να περιλαμβάνουν το ςφνολο των επιβαρφνςεων, εκτόσ από τον Φ.Ρ.Α. (αποδοχζσ 

εργαηομζνων, αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ, διοικθτικό κόςτοσ, κρατιςεισ, αναλϊςιμα υλικά και  εργολαβικό 

κζρδοσ) και κάκε είδουσ άλλθ δαπάνθ (ζξοδα μεταφοράσ, ζξοδα τοποκζτθςθσ,  κόςτοσ  αςφάλιςθσ,  

χρθματοοικονομικά  ζξοδα  κ.λπ.)  που  βαρφνουν  τον ανάδοχο και κα πρζπει να ζχουν ςυνυπολογιςκεί 

ςτθν προςφορά. 

Θ τιμι κα ζχει υπολογιςκεί ςτα πλαίςια τθσ ιςχφουςασ Εκνικισ Γενικισ Συλλογικισ Σφμβαςθσ Εργαςίασ 

(Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.),που αφορά τουσ εργαηόμενουσ ςτισ ιδιωτικζσ επιχειριςεισ παροχισ υπθρεςιϊν τθσ  εργατικισ  
νομοκεςίασ  και  δε  κα  υπολείπεται  των  κατωτάτων  ορίων  τθσ  Εκνικισ Συλλογικισ ΣφμβαςθσΕργαςίασ. 

γ. Στθ προςφερόμενθ  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 και κα αναγράφονται δε ολογράφωσ και 

αρικμθτικϊσ. Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου  και ςτθν 

επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ. Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε ποςοςτό Φ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ 

κα υπολογίηεται αυτόματα από το ςφςτθμα. 

δ. Οι τιμζσ τθσ προςφοράσ είναι δεςμευτικζσ για τον ανάδοχο μζχρι και τθν τελευταία οριςτικι τμθματικι 

παροχι υπθρεςιϊν. Αποκλείεται θ αναπροςαρμογι ι ανακεϊρθςθ των τιμϊν τθσ  προςφοράσ ι οποιαδιποτε 

αξίωςθ του αναδόχου πζραν του αντιτίμου για τισ υπθρεςίεσ, που κα  παρζχει , βάςει των τιμϊν τθσ 

προςφοράσ του και κα ιςχφουν και κα δεςμεφουν τον Ανάδοχο μζχρι τθν πλιρθ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ 

ε. Κατά  τθν θμερομθνία  κατάκεςθσ  των  προςφορϊν, οι  τιμζσ  δεν επιτρζπεται να είναι ανϊτερεσ από τισ 

αντίςτοιχεσ τιμζσ του Ραρατθρθτθρίου Τιμϊν. (Ν. 3918/2011 άρκρο 13, όπωσ  αυτό  τροποποιικθκε  με τον  Ν.  

4052/2012  άρκρο  14).Σε  περίπτωςθ  που  θ  υπό προμικεια   υπθρεςία   δεν   είναι   καταχωρθμζνθ   ςτο   

Ραρατθρθτιριο   Τιμϊν,   τότε   θ προςφερόμενθ  τιμι  δεν  επιτρζπεται  να  είναι  μεγαλφτερθ  από  τθν  

προχπολογιηόμενθ δαπάνθ τθσ διακιρυξθσ. 

ςτ. Θ αναγραφι τθσ τιμισ ςε ΕΥΩ, μπορεί να γίνεται με μζχρι δφο δεκαδικά ψθφία. 

η. Εάν ςτο διαγωνιςμό οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι αςυνικιςτα χαμθλζσ κα εξετάηονται λεπτομερϊσ οι 

προςφορζσ πριν τθν ζκδοςθ απόφαςθσ κατακφρωςθσ. Για τον ςκοπό αυτό κα ηθτείται από τον οικονομικό 

φορζα ζγγραφθ αιτιολόγθςθ τθσ ανάλυςθσ τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ. Εάν και μετά τθν παροχι τθσ ανωτζρω 

αιτιολόγθςθσ, οι προςφερόμενεσ τιμζσ κρικοφν ωσ αςυνικιςτα χαμθλζσ, θ Ρροςφορά κα απορρίπτεται. 

θ. Ζνορκθ βεβαίωςθ του νομίμου εκπροςϊπου αυτοφ, ενϊπιον ςυμβολαιογράφου, περί μθ επιβολισ  ςε βάροσ 

τουσ πράξθσ επιβολισ προςτίμου  για  παραβιάςεισ  τθσ  εργατικισ 
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νομοκεςίασ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ» για το χρονικό διάςτθμα που δεν καλφπτεται από το Μθτρϊο 

Ραραβατϊν Εταιρειϊν Ραροχισ Υπθρεςιϊν Κακαριςμοφ ι/και Φφλαξθσ, ςφμφωνα με  τθ παρ. 2δ του άρκ. 68 του Ν. 

3863/2010, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 
 

Θ  Ανακζτουςα   Αρχι   υποχρεοφται   μετά   τθ   λιξθ   τθσ   προκεςμίασ   υποβολισ   των προςφορϊν,  να  υποβάλει  

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 υποψθφίων εργολάβων. 

 

 
Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτοιχεία απαραίτθτα για τθν 

τεκμθρίωςθ των προςφερομζνων τιμϊν κακϊσ και ςυμβάςεισ ι/και τιμολόγια  πϊλθςθσ προσ άλλεσ δθμόςιεσ 

υπθρεςίεσ, οι δε προμθκευτζσ υποχρεοφνται να παρζχουν αυτά. 
 
 

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 παροφςασ διακιρυξθσ. 
 

Απαράβατοσ   όροσ   με   ποινι   αποκλειςμοφ,   είναι   θ   Οικονομικι   Ρροςφορά   να περιλαμβάνει  βάςει  του  ν.  

3863/2010,  άρκρο  68  («Συμβάςεισ  εργολαβίασ  εταιρειϊν παροχισ  υπθρεςιϊν») όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με 

το άρκρο 22 του ν. 4144/13 (ΦΕΚ  88/τ.Α/18-4-2013),  και  το  Ν.  4488/2017  (ΦΕΚ  137/τ.Α/13-09-2017)  ςε  χωριςτό 

κεφάλαιο τθσ οικονομικισ προςφοράσ τα κάτωκι ςτοιχεία: 
 

1) Τον αρικμό των εργαηομζνων που κα απαςχολθκοφν ςτο ζργο. 
 

2) Τισ θμζρεσ και τισ ϊρεσ εργαςίασ. 
 

3) Τθ ςυλλογικι ςφμβαςθ εργαςίασ ςτθν οποία τυχόν υπάγονται οι εργαηόμενοι (τθν οποία κα υποβάλλουν ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΑ 

ςτο ςφςτθμα και κα προςκομίςουν ςε αντίγραφο) 
 

4) Το φψοσ του προχπολογιςμζνου ποςοφ που αφορά τισ πάςθσ φφςεωσ νόμιμεσ αποδοχζσ αυτϊν  των εργαηομζνων. (Το 

εργατικό κόςτοσ κα είναι ςφμφωνα και με τισ ϊρεσ και το προςωπικό που ζχουν δθλϊςει οι υποψιφιοι ανάδοχοι. Το 

εργατικό κόςτοσ κα πρζπει να υπολογιςκεί ςτθ βάςθ  του ςυμβατικοφ θμερομιςκίου που προβλζπεται από τθν οικεία 

Εκνικι Γενικι Συλλογικι Σφμβαςθ Εργαςία (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.), τισ ανάλογεσ προςαυξιςεισ τουσ (οι οποίεσ ςε καμία περίπτωςθ 

δεν  μπορεί να είναι κατϊτερεσ των προβλεπόμενων από τθν οικεία Κ.Σ.Σ.Ε.), τα επιδόματα κ.λπ. ) 
 

5)  Το  φψοσ  των  αςφαλιςτικϊν  ειςφορϊν  με  βάςθ  τα  προχπολογιςκζντα  ποςά  των αποδοχϊν. 
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6) Εφλογο ποςοςτό διοικθτικοφ κόςτουσ παροχισ των υπθρεςιϊν τουσ, των αναλϊςιμων, του εργολαβικοφ τουσ κζρδουσ και των 

νόμιμων υπζρ Δθμοςίου και τρίτων κρατιςεων, το οποίο πρζπει να δικαιολογοφν πλιρωσ. 

 
 
 

Οικονομικζσ προςφορζσ που δεν καλφπτουν τουλάχιςτον το κόςτοσ των αμοιβϊν και τθσ αςφάλιςθσ του προςωπικοφ που κα 

χρθςιμοποιθκεί, λαμβάνοντασ υπ’ όψιν τθν ιςχφουςα,  κατά  τον  χρόνο  υποβολισ  τθσ  προςφοράσ,  οικεία  Συλλογικι  Σφμβαςθ  

των εργαηομζνων   ςε   Ιδιωτικζσ   Εταιρίεσ-Επιχειριςεισ   Ραροχισ   Υπθρεςιϊν   όλθσ τθσ χϊρασ και δεν πλθροφν τουσ όρουσ 

υγιεινισ και αςφάλειασ των εργαηομζνων κ.λπ., κακϊσ και τα άλλα νόμιμα κόςτθ δεν κα γίνουν δεκτζσ. 
 

Επίςθσ,  διευκρινίηεται  ότι  προςφορζσ  που  δεν  κα  καλφπτουν  τα  διάφορα  άλλα  κόςτθ (λειτουργικά ζξοδα, κόςτοσ 

αναλωςίμων υλικϊν, εργολαβικό κζρδοσ και κρατιςεισ υπζρ τρίτων) κα απορρίπτονται, ωσ τυπικά απαράδεκτεσ και δεν κα 

αξιολογοφνται. 

 
Ρζρα τθσ οικονομικισ προςφοράσ του ςυςτιματοσ, κα πρζπει να κατατεκεί οικονομικι προςφορά ςφμφωνθ με το «ΡΙΝΑΚΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ» που περιλαμβάνεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

 
Τον ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ ςφμφωνα με τθν κείμενθ  ι ς χ υ ο υ ς α  

νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ, για τθν παροχι τθσ υπθρεςίασ ςτον τόπο και με τον τρόπο  που  προβλζπεται ςτα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ .Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ: 

 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 

 κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ τθσ ανάπτυξθσ και ςυντιρθςθσ του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ εκτόσ ΦΡΑ, 

τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν 

ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό του Υπουργείου Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ, ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του 

άρκρου 36 του Ν.4412/2016 
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 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) 

 Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3%και ςτθν 

επϋ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20% 

 κράτθςθ 2% υπζρ Οργανιςμϊν Ψυχικισ Υγείασ (Δ.Υ.6
α

) Γ.Ρ/οικ.36932/17.03.09 ΚΥΑ 

 θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ Νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ επί του 

κακαροφ ποςοφ. 

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 κακορίηεται  

ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ του 

άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ που κακορίηεται 

και τεκμθριϊνεται από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο άρκρο 1.3.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ . 

 

 
2.4.5  Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν 

 
Οι  υποβαλλόμενεσ  προςφορζσ  ιςχφουν  και  δεςμεφουν  τουσ  οικονομικοφσ  φορείσ  για διάςτθμα 360 

θμερϊν 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. 
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2.4.6 Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν 
 

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 κατακφρωςθσ) 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, 

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, και  δεν πλθροί τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ ςφμφωνα με το παράρτθμα  

τθσ διακιρυξθσ. 

ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ  για  τθν  

ίδια  υπθρεςία.  Ο  περιοριςμόσ  αυτόσ  ιςχφει,  υπό  τουσ  όρουσ  τθσ παραγράφου  2.2.3.3 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. 

 

 
ιτρα θκικοφ περιεχομζνου. 

Απορρίπτονται   προςφορζσ   επιχειριςεων   (καταςκευαςτικϊν   ι   εμπορικϊν)   που   κατά παράβαςθ  των  

Άρκρων  138  και  182  τθσ  Διεκνοφσ  Σφμβαςθσ  Εργαςίασ  απαςχολοφν  ι εκμεταλλεφονται ανθλίκουσ κάτω  

των  15 ετϊν.  Οι προςφζροντεσ  εφόςον  δεν  είναι  και καταςκευαςτζσ οφείλουν να είναι γνϊςτεσ τθσ 

εφαρμογισ τθσ προαναφερκείςασ ριτρασ ςτθν καταςκευάςτρια εταιρία του προϊόντοσ. 
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3. ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ 
 
 

3.1 Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν 
 
 
3.1.1 Θλεκτρονικι αποςφράγιςθ προςφορϊν 

Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ (Επιτροπι Διαγωνιςμοφ), 

εφεξισ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των φακζλων των προςφορϊν, κατά το 

άρκρο100 του ν. 4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια: 

 
 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι 

Ρροςφορά» και του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά»,  
 

ΔΕΥΤΕΑ   7/2/2022 ϊρα  11.: 00  το  μεςθμζρι .  

 

Στο ςτάδιο αυτό τα ςτοιχεία των προςφορϊν που αποςφραγίηονται είναι προςβάςιμα μόνο ςτα μζλθ τθσ Επιτροπισ 

Διαγωνιςμοφ και τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

 
 

3.1.2 Αξιολόγθςθ προςφορϊν 
 

Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει  ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν, 

μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο ΕΣΘΔΘΣ οργάνων τθσ, εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων. 

Θ ανακζτουςα αρχι, τθρϊντασ τισ αρχζσ τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ, ηθτά από τουσ προςφζροντεσ  οικονομικοφσ  

φορείσ,  όταν  οι  πλθροφορίεσ  ι  θ  τεκμθρίωςθ  που  πρζπει  να 
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υποβάλλονται είναι ι εμφανίηονται ελλιπείσ ι λανκαςμζνεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων εκείνων ςτο EEΣΣ,   ι   όταν   λείπουν   

ςυγκεκριμζνα   ζγγραφα,   να   υποβάλλουν,να   ςυμπλθρϊνουν,   να αποςαφθνίηουν ι να ολοκλθρϊνουν τισ ςχετικζσ πλθροφορίεσ 

ι τεκμθρίωςθ, εντόσ προκεςμίασ όχι μικρότερθσ των δζκα (10) θμερϊν και όχι μεγαλφτερθσ των είκοςι (20) θμερϊν από τθν 

θμερομθνία κοινοποίθςθσ ςε αυτοφσ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Θ ςυμπλιρωςθ ι θ αποςαφινιςθ ηθτείται και γίνεται αποδεκτι 

υπό τθν προχπόκεςθ ότι δεν τροποποιείται θ προςφορά του οικονομικοφ φορζα και  ότι  αφορά   ςε  ςτοιχεία  ι  δεδομζνα,  

των  οποίων  είναι  αντικειμενικά  εξακριβϊςιμοσ  ο προγενζςτεροσ  χαρακτιρασ  ςε  ςχζςθ  με  το  πζρασ  τθσ  καταλθκτικισ  

προκεςμίασ  παραλαβισ προςφορϊν. Τα  ανωτζρω  ιςχφουν κατϋ αναλογία και για τυχόν ελλείπουςεσ δθλϊςεισ, υπό τθν 

προχπόκεςθ ότι βεβαιϊνουν γεγονότα αντικειμενικϊσ εξακριβϊςιμα. 

Ειδικότερα: 
 

α) Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ εξετάηει αρχικά τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1 του 

άρκρου 72. Σε περίπτωςθ παράλειψθσ προςκόμιςθσ, είτε τθσ  εγγφθςθσ ςυμμετοχισ θλεκτρονικισ ζκδοςθσ, μζχρι τθν 

καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, είτε του πρωτοτφπου τθσ ζντυπθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, μζχρι τθν θμερομθνία 

και ϊρα αποςφράγιςθσ, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ ωσ 

απαράδεκτθσ. 

Στθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνεται το ανωτζρω πρακτικό. Θ απόφαςθ 

απόρριψθσ τθσ προςφοράσ του παρόντοσ εδαφίου εκδίδεται πριν από τθν ζκδοςθ  οποιαςδιποτε άλλθσ απόφαςθσ ςχετικά με 

τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν τθσ οικείασ διαδικαςίασ   ανάκεςθσ  ςφμβαςθσ  και  κοινοποιείται  ςε  όλουσ  τουσ  

προςφζροντεσ,  μζςω  τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ. 

Κατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 3.4 τθσ παροφςασ. 

β) Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ανωτζρω απόφαςθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει αρχικά ςτον ζλεγχο   των  δικαιολογθτικϊν  

ςυμμετοχισ   και   εν  ςυνεχεία   ςτθν  αξιολόγθςθ   των  τεχνικϊν προςφορϊν των  προςφερόντων των οποίων  τα  

δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ.  Θ αξιολόγθςθ  γίνεται  ςφμφωνα  με  τουσ  όρουσ  τθσ  παροφςασ  και  θ  

διαδικαςία  αξιολόγθςθσ ολοκλθρϊνεται  με  τθν  καταχϊριςθ  ςε  πρακτικό  των  προςφερόντων,  των  αποτελεςμάτων  του 

ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν. 

γ) Στθ ςυνζχεια θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν των προςφερόντων, των 

οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ και θ τεχνικι προςφορά κρίκθκαν αποδεκτά,  ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο 

καταχωρίηονται οι οικονομικζσ προςφορζσ κατά ςειρά μειοδοςίασ  και   ειςθγείται  αιτιολογθμζνα  τθν  αποδοχι  ι  απόρριψι  

τουσ,  τθν  κατάταξθ  των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ αναδόχου. 

Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα  αρχι  απαιτεί  

από  τουσ  οικονομικοφσ  φορείσ,  μζςω  τθσ  λειτουργικότθτασ  τθσ 
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«Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που προτείνουν ςτθν 

προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ 

πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα  άρκρα  88  και  89  ν.  4412/2016.  Εάν  τα  παρεχόμενα  ςτοιχεία  δεν  

εξθγοφν  κατά  τρόπο ικανοποιθτικό  το  χαμθλό   επίπεδο  τθσ  τιμισ  ι  του  κόςτουσ  που  προτείνεται,  θ  προςφορά 

απορρίπτεται ωσ μθ κανονικι. 

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, εφόςον το αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ εγκρίνει τα ανωτζρω πρακτικά εκδίδεται 

απόφαςθ για τα  αποτελζςματα  όλων των ανωτζρω ςταδίων («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ»,   «Τεχνικι  Ρροςφορά»  και  

«Οικονομικι  Ρροςφορά»)  και  θ  ανακζτουςα  αρχι προςκαλεί εγγράφωσ, μζςω τθσ

 λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, τον 

πρϊτο ςε κατάταξθ μειοδότθ ςτον οποίον πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινόσ ανάδοχοσ») να υποβάλει τα 

δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ, ςφμφωνα  με όςα  ορίηονται  ςτο  άρκρο  103  και  τθν  παράγραφο  3.2  τθσ  παροφςασ,  περί  

πρόςκλθςθσ  για υποβολι δικαιολογθτικϊν. 

Θ απόφαςθ ζγκριςθσ των πρακτικϊν δεν κοινοποιείται ςτουσ προςφζροντεσ και ενςωματϊνεται ςτθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

 
3.2 Ρρόςκλθςθ  υποβολισ  δικαιολογθτικϊν  προςωρινοφ  αναδόχου  -  Δικαιολογθτικά προςωρινοφ αναδόχου 

Μετά  τθν  αξιολόγθςθ  των  προςφορϊν,  θ  ανακζτουςα  αρχι  αποςτζλλει  ςχετικι  θλεκτρονικι πρόςκλθςθ  ςτον  

προςφζροντα,  ςτον  οποίο  πρόκειται  να  γίνει  θ  κατακφρωςθ  («προςωρινό ανάδοχο»),  μζςω  τθσ λειτουργικότθτασ τθσ 

«Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ 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 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   

Ειδικότερα, το ςφνολο των ςτοιχείων και δικαιολογθτικϊν τθσ ωσ άνω παραγράφου αποςτζλλονται από αυτόν ςε μορφι 

θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF, ςφμφωνα με τα ειδικϊσ οριηόμενα ςτθν παράγραφο 2.4.2.5 τθσ παροφςασ. 

Εντόσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ και το αργότερο ζωσ τθν τρίτθ εργάςιμθ  θμζρα από τθν 

καταλθκτικι θμερομθνία θλεκτρονικισ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν   κατακφρωςθσ,  προςκομίηονται  με  ευκφνθ  του  

οικονομικοφ  φορζα,  ςτθν  ανακζτουςα  αρχι,  ςε ζντυπθ  μορφι και ςε κλειςτό φάκελο, ςτον οποίο αναγράφεται ο 

αποςτολζασ, τα ςτοιχεία του Διαγωνιςμοφ και  ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά, τα 

οποία  απαιτείται  να  προςκομιςκοφν  ςε  ζντυπθ  μορφι  (ωσ  πρωτότυπα  ι  ακριβι  αντίγραφα), ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα 

ςτισ διατάξεισ τθσ ωσ άνω παραγράφου 2.4.2.5. 

Επίςθσ προςκομίηονται επικαιροποιθμζνα ςυμφωνθτικά μίςκωςθσ ι υπεργολαβίασ. 
 

Αν  δεν  προςκομιςκοφν  τα  παραπάνω  δικαιολογθτικά  ι  υπάρχουν  ελλείψεισ  ςε  αυτά  που υπoβλικθκαν, θ ανακζτουςα 

αρχι καλεί τον προςωρινό ανάδοχο να προςκομίςει τα ελλείποντα δικαιολογθτικά ι να ςυμπλθρϊςει τα ιδθ υποβλθκζντα ι να 

παράςχει διευκρινιςεισ, με τθν ζννοια του  άρκρου 102 του ν. 4412/2016, εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ 

ςχετικισ πρόςκλθςθσ ςε αυτόν. 

Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ δφναται να υποβάλει   αίτθμα, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ 
 

«Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ  ςτο  ΕΣΘΔΘΣ,  προσ τθν ανακζτουςα αρχι,  για παράταςθ   τθσ  ωσ  άνω  

προκεςμίασ,  ςυνοδευόμενο  από  αποδεικτικά  ζγγραφα  περί  αίτθςθσ χοριγθςθσ  δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου. 

Στθν περίπτωςθ αυτι θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ αυτϊν, για όςο χρόνο απαιτθκεί για τθ 

χοριγθςι τουσ από τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ. 

 

 

 



ΑΔΑ: 6Σ9Υ46907Ι-Φ4Α



48  

 

 

 Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ μπορεί να αξιοποιεί τθ δυνατότθτα αυτι τόςο εντόσ τθσ  αρχικισ προκεςμίασ για τθν υποβολι 

δικαιολογθτικϊν όςο και εντόσ τθσ προκεςμίασ για τθν προςκόμιςθ  ελλειπόντων  ι τθ ςυμπλιρωςθ ιδθ υποβλθκζντων 

δικαιολογθτικϊν, κατά τθν ζννοια  του  άρκρου  102  του  ν.  4412/2016,  ωσ  ανωτζρω  προβλζπεται.  Θ  παροφςα  ρφκμιςθ 

εφαρμόηεται αναλόγωσ και όταν θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία 

αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ και πριν από το ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του 

πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 5 του άρκρου 79  του ν.4412/2016, τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ. 

 
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  (ΕΕΕΣ) είναι  εκ  προκζςεωσ  απατθλά,  ι  ζχουν υποβλθκεί 

πλαςτά αποδεικτικά ςτοιχεία , 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 αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι  των λόγων 

αποκλειςμοφ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) ι θ πλιρωςθ μιασ ι περιςςοτζρων από τισ απαιτιςεισ 

των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 ζωσ 2.2.8 (κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ, 
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για  τθν  απόδειξθ  για  κόςτθ  μιςκϊςεων  ι  υπεργολαβίασ  ο  ανάδοχοσ  υποχρεοφται  επί  ποινι αποκλειςμοφ, να κατακζςει 

ςτα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ ιδιωτικό ςυμφωνθτικό μίςκωςθσ ι υπεργολαβίασ που να αποδεικνφεται και θ προςκόμιςθ του 

ςτθν αρμόδια ΔΟΥ 

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  (ΕΕΕΣ) ότι πλθροί, οι οποίεσ μεταβολζσ 

επιλκαν ι για τισ οποίεσ μεταβολζσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ (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  ζγγραφα  και  δικαιολογθτικά  ι  δεν  αποδείξει  ότι:  α)  δεν βρίςκεται  ςε  μία από τισ καταςτάςεισ τθσ 

παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και β) πλθροί  τα  ςχετικά  κριτιρια  ποιοτικισ  επιλογισ  τα  οποία  ζχουν  

κακοριςτεί  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 ςφμφωνα   με   όςα   ορίηονται   ανωτζρω   

(παράγραφοσ   3.1.2.1.)   και   τθ   διαβίβαςι   του   ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε 

για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ. 

 
 
 

3.3 Κατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ 

 3.3.1.  Τα  αποτελζςματα  του  ελζγχου  των  παραπάνω  δικαιολογθτικϊν  κατακφρωςθσ  και  τθσ ειςιγθςθσ τθσ

 Επιτροπισ επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, ςτθν οποία 

ενςωματϊνεται θ απόφαςθ ζγκριςθσ των πρακτικϊν των περ. α & β τθσ παρ. 2 του άρκρου 100 του ν. 4412/2016 (περί αξιολόγθςθσ 

των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τθσ τεχνικισ και τθσ οικονομικισ προςφοράσ). 

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςε όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που 

ζλαβαν μζροσ ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ, εκτόσ από όςουσ αποκλείςτθκαν οριςτικά δυνάμει τθσ παρ. 1 του άρκρου 72 του ν. 

4412/2016, τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, ςτθν οποία   αναφζρονται   υποχρεωτικά  οι  προκεςμίεσ  για  τθν  αναςτολι  τθσ  

ςφναψθσ  ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τα άρκρα 360 ζωσ 372 του ν. 4412/2016, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ 

διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, και, επιπλζον, αναρτά τα δικαιολογθτικά του προςωρινοφ αναδόχου ςτα 

«Συνθμμζνα Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ». 

Μετά τθν ζκδοςθ και κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ οι προςφζροντεσ λαμβάνουν γνϊςθ των λοιπϊν ςυμμετεχόντων 

ςτθ διαδικαςία και των ςτοιχείων που υποβλικθκαν από αυτοφσ, με ενζργειεσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 

Κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.4 τθσ 

παροφςασ. 
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Δεν επιτρζπεται θ άςκθςθ άλλθσ διοικθτικισ προςφυγισ κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ. 
 

3.3.2. Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ κακίςταται   οριςτικι, εφόςον   ςυντρζξουν   οι ακόλουκεσ 

προχποκζςεισ ςωρευτικά: 

α) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ  κατακφρωςθσ ςε όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά, 

β) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ, παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία 

άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ και ςε περίπτωςθ άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ 

ΑΕΡΡ, εκδοκεί απόφαςθ επί τθσ αίτθςθσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται  

ςτο τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 4 του άρκρου 372 του ν. 4412/2016, 

γ) ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ ο προςυμβατικόσ ζλεγχοσ από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμφωνα με τα άρκρα 324 ζωσ 327 του ν. 

4700/2020, εφόςον απαιτείται, και 

δ) ο   προςωρινόσ ανάδοχοσ, υποβάλλει, ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται και ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, 

που υπογράφεται ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 79Α του ν. 

4412/2016, ςτθν οποία δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του οψιγενείσ μεταβολζσ κατά τθν ζννοια του άρκρου 

104 του ν. 4412/2016 και μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατά τθσ 

απόφαςθσ κατακφρωςθσ. Θ υπεφκυνθ διλωςθ  ελζγχεται  από   τθν  ανακζτουςα  αρχι  και  μνθμονεφεται  ςτο  ςυμφωνθτικό.  

Εφόςον δθλωκοφν οψιγενείσ μεταβολζσ, θ  διλωςθ ελζγχεται από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, θ οποία ειςθγείται προσ το 

αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 

 
 

Μετά από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο,   μζςω  τθσ  

λειτουργικότθτασ  τθσ  «Επικοινωνίασ»,  να  προςζλκει  για  υπογραφι  του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ του προκεςμία δεκαπζντε 

(15) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Θ ςφμβαςθ κεωρείται ςυναφκείςα με τθν κοινοποίθςθ τθσ 

πρόςκλθςθσ του προθγοφμενου εδαφίου ςτον ανάδοχο. 

 
 

Ρριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, υποβάλλεται θ υπεφκυνθ διλωςθ τθσ κοινισ Απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και 

Επικρατείασ 20977/23-08-2007 (Βϋ1673) «Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του ν. 3310/2005 όπωσ τροποποιικθκε  με 

τον ν.3414/2005» 

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα προκεςμία, με τθν 

επιφφλαξθ αντικειμενικϊν λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι 

επιςτολι ςυμμετοχισ του και ακολουκείται θ ίδια,  ωσ  άνω  διαδικαςία,  για  τον  προςφζροντα  που  υπζβαλλε  τθν  αμζςωσ  

επόμενθ  πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά. 

Αν  κανζνασ  από  τουσ  προςφζροντεσ  δεν  προςζλκει  για  τθν  υπογραφι  του  ςυμφωνθτικοφ,  θ διαδικαςία ανάκεςθσ 

ματαιϊνεται ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.5 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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Στθνπερίπτωςθ αυτι θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτιςει αποηθμίωςθ πζρα από τθν καταπίπτουςα εγγυθτικι επιςτολι, ιδίωσ 

δυνάμει των άρκρων 197 και 198 Α.Κ 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι δεν απευκφνει τθν ειδικι πρόςκλθςθ για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ εντόσ   χρονικοφ  διαςτιματοσ  

εξιντα  (60)  θμερϊν  από  τθν  οριςτικοποίθςθ  τθσ  απόφαςθσ κατακφρωςθσ,   με   τθν  επιφφλαξθ  τθσ  φπαρξθσ  επιτακτικοφ  

λόγου  δθμόςιου  ςυμφζροντοσ  ι αντικειμενικϊν λόγων  ανωτζρασ βίασ, ο ανάδοχοσ δικαιοφται να απζχει από τθν υπογραφι 

του ςυμφωνθτικοφ, χωρίσ να εκπζςει θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του, κακϊσ και να αναηθτιςει αποηθμίωςθ ιδίωσ δυνάμει των άρκρων 

197 και 198 ΑΚ. 
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3.4 Ρροδικαςτικζσ Ρροςφυγζσ - Ρροςωρινι Δικαςτικι Ρροςταςία Α. Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον 

να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ δθμόςια ςφμβαςθ  και ζχει υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι 

παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ  κατά παράβαςθ τθσ ευρωπαϊκισ ενωςιακισ ι εςωτερικισ νομοκεςίασ ςτον τομζα των 

δθμοςίων  ςυμβάςεων, ζχει δικαίωμα να προςφφγει ςτθν ανεξάρτθτθ Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ), 

ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτα άρκρα 345 επ. ν.4412/2016  και  1  επ.  π.δ.  39/2017,  ςτρεφόμενοσ  με  προδικαςτικι  

προςφυγι,  κατά  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 που αποδίδεται ςτθν ανακζτουςα αρχι, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ 

είναι δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ. 

Οι προκεςμίεσ ωσ προσ τθν υποβολι των  προδικαςτικϊν προςφυγϊν και των παρεμβάςεων αρχίηουν τθν επομζνθ τθσ 

θμζρασ τθσ προαναφερκείςασ κατά περίπτωςθ κοινοποίθςθσ ι γνϊςθσ και λιγουν όταν περάςει ολόκλθρθ θ τελευταία θμζρα και 

ϊρα 23:59:59 και, αν αυτι είναι εξαιρετζα ι Σάββατο, όταν περάςει ολόκλθρθ θ επομζνθ εργάςιμθ θμζρα και ϊρα 23:59:59. 

Θ προδικαςτικι προςφυγι ςυντάςςεται υποχρεωτικά με τθ χριςθ του τυποποιθμζνου εντφπου του 
 

Ραραρτιματοσ  Ι  του  π.δ/τοσ  39/2017  και  κατατίκεται  θλεκτρονικά  μζςω  τθσ  λειτουργικότθτασ 
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«Επικοινωνία» ςτθν θλεκτρονικι περιοχι του ςυγκεκριμζνου διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ τθν ζνδειξθ 
 

«Ρροδικαςτικι Ρροςφυγι» ςφμφωνα με το άρκρο 18 τθσ Κ.Υ.Α. Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ. 
 

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον προςφεφγοντα υπζρ  του 

Ελλθνικοφ Δθμοςίου,  ςφμφωνα με όςα ορίηονται  ςτο άρκρο  363  Ν.4412/2016 . Θ επιςτροφι του παραβόλου ςτον 

προςφεφγοντα γίνεται: α) ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ προςφυγισ του, β) όταν θ ανακζτουςα αρχι ανακαλεί 

τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια πριν από τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ 

προςφυγισ, γ) ςε περίπτωςθ παραίτθςθσ του προςφεφγοντα από τθν προςφυγι του ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ από τθν κατάκεςθ 

τθσ προςφυγισ. 

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  προδικαςτικισ προςφυγισ, ςφμφωνα με το 

άρκρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 

39/2017.  Πμωσ,  μόνθ  θ  άςκθςθ  τθσ  προδικαςτικισ  προςφυγισ  δεν  κωλφει  τθν  πρόοδο  τθσ διαγωνιςτικισ   διαδικαςίασ,   υπό   

τθν   επιφφλαξθ   χοριγθςθσ   από   το   Κλιμάκιο   προςωρινισ 

προςταςίασ ςφμφωνα με το άρκρο 366 παρ. 1-2 ν. 4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017. 
 

Θ προθγοφμενθ παράγραφοσ δεν εφαρμόηεται ςτθν περίπτωςθ που, κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, 

υποβλθκεί μόνο μία (1) προςφορά. 

Μετά τθν, κατά τα ωσ άνω, θλεκτρονικι κατάκεςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ θ ανακζτουςα αρχι,  μζςω τθσ λειτουργίασ 

«Επικοινωνία»  : 

α) Κοινοποιεί τθν προςφυγι το αργότερο ζωσ τθν επομζνθ εργάςιμθ θμζρα από τθν κατάκεςι τθσ ςε  κάκε  ενδιαφερόμενο  

τρίτο,  ο  οποίοσ  μπορεί  να  κίγεται  από  τθν αποδοχι  τθσ  προςφυγισ, προκειμζνου να αςκιςει το, προβλεπόμενο από τα άρκρα 

362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρζμβαςισ  του  ςτθ  διαδικαςία  εξζταςθσ  τθσ  προςφυγισ,  για  τθ  διατιρθςθ  τθσ  

ιςχφοσ  τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, προςκομίηοντασ όλα τα κρίςιμα ζγγραφα που ζχει ςτθ διάκεςι του. 

β) Διαβιβάηει ςτθν ΑΕΡΡ, το αργότερο εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν θμζρα κατάκεςθσ, τον πλιρθ  φάκελο τθσ υπόκεςθσ, 

τα αποδεικτικά κοινοποίθςθσ ςτουσ ενδιαφερόμενουσ τρίτουσ αλλά και τθν Ζκκεςθ  Απόψεϊν τθσ επί τθσ προςφυγισ. Στθν 

Ζκκεςθ Απόψεων θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρακζςει αρχικι ι ςυμπλθρωματικι

 αιτιολογία για τθν υποςτιριξθ τθσ προςβαλλόμενθσ με τθν προδικαςτικι προςφυγι 

πράξθσ. 

γ) Κοινοποιεί ςε όλα τα μζρθ τθν Ζκκεςθ Απόψεων, τισ Ραρεμβάςεισ και τα ςχετικά ζγγραφα που τυχόν  τθ  ςυνοδεφουν,  μζςω  

του  θλεκτρονικοφ  τόπου  του  διαγωνιςμοφ  το  αργότερο  ζωσ  τθν επομζνθ εργάςιμθ θμζρα από τθν κατάκεςι τουσ. 

δ)Συμπλθρωματικά υπομνιματα κατατίκενται από οποιοδιποτε από τα μζρθ μζςω τθσ πλατφόρμασ του  ΕΣΘΔΘΣ  το  αργότερο  

εντόσ  πζντε  (5)  θμερϊν  από  τθν  κοινοποίθςθ  των  απόψεων  τθσ ανακζτουςασ αρχισ . 

Θ άςκθςθ  τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για  τθν άςκθςθ των  ζνδικων βοθκθμάτων τθσ αίτθςθσ 

αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 ν. 4412/2016 κατά 
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των εκτελεςτϊν πράξεων ι παραλείψεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ . 
 

Β. Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον μπορεί να ηθτιςει, εφαρμοηόμενων αναλογικά των διατάξεων του π.δ. 18/1989, τθν αναςτολι 

τθσ εκτζλεςθσ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ και τθν ακφρωςι τθσ ενϊπιον του αρμοδίου διοικθτικοφ δικαςτθρίου, το οποίο 

αποφαίνεται αμετακλιτωσ. 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 ωσ άνω ακυρωτικό δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10)  θμερϊν από κοινοποίθςθ ι τθν πλιρθ γνϊςθ 

τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και ςυηθτείται το αργότερο εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν κατάκεςι τθσ. Θ 

άςκθςι τθσ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί   

διαφορετικά.   Για   τθν   άςκθςθ   τθσ   αιτιςεωσ   αναςτολισ   κατατίκεται   παράβολο αποκλειςτικά  διπλότυπο  είςπραξθσ από  

τισ  Δθμόςιεσ Οικονομικζσ Υπθρεςίεσ,  ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα  ςτο άρκρο 372 παρ. 4 εδ. γϋ-ηϋ του ν. 

4412/2016. Με τθν κατάκεςθ τθσ αιτιςεωσ αναςτολισ θ προκεςμία άςκθςθσ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ διακόπτεται και αρχίηει από 

τθν επίδοςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Ο διάδικοσ που πζτυχε υπζρ αυτοφ τθν αναςτολι τθσ εκτζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ 

πράξθσ, οφείλει μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν επίδοςθ τθσ απόφαςθσ αυτισ, να αςκιςει τθν αίτθςθ 

ακφρωςθσ, διαφορετικά αίρεται αυτοδικαίωσ θ ιςχφσ τθσ αναςτολισ. 

Γ. Διαφορζσ από τον ςυγκεκριμζνο διαγωνιςμό που ανακφπτουν: α) από πράξεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ οι  οποίεσ 

κοινοποιοφνται ςτον κιγόμενο, ι των οποίων προκφπτει εκ μζρουσ του πλιρθσ γνϊςθ,  μετά  τθν  1.9.2021,  β)  από  

παραλείψεισ  που  ςυντελοφνται  από  μζρουσ  τθσ  μετά  τθν 

1.9.2021, εκδικάηονται με τισ νζεσ ειδικζσ δικονομικζσ διατάξεισ του άρκρου 372 ν. 4412/2016 όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 

138 ν. 4782/2021 , ςφμφωνα με τισ οποίεσ: 

Με το ίδιο δικόγραφο δφναται δικονομικά να αςκθκεί αίτθςθ αναςτολισ εκτζλεςθσ και ακφρωςθσ των αποφάςεων τθσ ΑΕΡΡ. 

Θ προκεςμία  για  τθν  άςκθςθ  και  θ  άςκθςθ  τθσ  αίτθςθσ  ενϊπιον  του  αρμοδίου  δικαςτθρίου κωλφουν,  εκ του νόμου, τθ 

ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ οριςτικισ δικαςτικισ απόφαςθσ, εκτόσ εάν με προςωρινι διαταγι το δικαςτιριο 

αυτό αποφανκεί διαφορετικά. Επίςθσ, θ προκεςμία  για  τθν  άςκθςθ  και  θ  άςκθςθ  τθσ  αίτθςθσ  κωλφουν  τθν  πρόοδο  τθσ  

διαδικαςίασ ανάκεςθσ για χρονικό διάςτθμα δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν άςκθςθ τθσ αίτθςθσ, εκτόσ εάν με προςωρινι 

διαταγι το δικαςτιριο αυτό αποφανκεί διαφορετικά. 
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3.5 Ματαίωςθ Διαδικαςίασ 
 

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 αρμόδιασ Επιτροπισ του 

Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε  οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, 

μετά από γνϊμθ τθσ ωσ άνω Επιτροπισ, 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. 

Ειδικότερα, θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει τθ διαδικαςία ςφναψθσ όταν αυτι αποβεί άγονθ είτε λόγω μθ υποβολισ προςφοράσ είτε 

λόγω απόρριψθσ όλων των προςφορϊν, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ του δευτζρου εδαφίου τθσ παρ. 7 του άρκρου 105, περί 

κατακφρωςθσ και ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Επίςθσ μπορεί  να  ματαιϊςει  τθ  διαδικαςία: α)  λόγω παράτυπθσ διεξαγωγισ τθσ 

διαδικαςίασ ανάκεςθσ, εκτόσ εάν μπορεί να κεραπεφςει το ςφάλμα ι τθν παράλειψθ ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του  άρκρου 106 , 

β) αν οι οικονομικζσ και τεχνικζσ παράμετροι που ςχετίηονται με τθ διαδικαςία ανάκεςθσ άλλαξαν ουςιωδϊσ και θ εκτζλεςθ του 

ςυμβατικοφ αντικειμζνου δεν ενδιαφζρει πλζον τθν ανακζτουςα αρχι ι τον φορζα για τον οποίο προορίηεται το υπό ανάκεςθ 

αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτζρασ βίασ, δεν είναι δυνατι θ κανονικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, δ) αν θ επιλεγείςα προςφορά κρικεί 

ωσ μθ ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ, ε) ςτθν περίπτωςθ των παρ. 3 και 4 του άρκρου 

97, περί χρόνου ιςχφοσ προςφορϊν, ςτ) για άλλουσ επιτακτικοφσ λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ, όπωσ ιδίωσ, δθμόςιασ υγείασ 

ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ. 

 
 

4. ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

 

4.1 Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ  Εγγυιςεισ ) 
 

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο  72  παρ.  4  του  ν.  

4412/2016,  το  φψοσ  τθσ  οποίασ  ανζρχεται  ςε  ποςοςτό  4%  επί  τθσ εκτιμϊμενθσ   αξίασ   τθσ  ςφμβαςθσ  και  θ  οποία  

κατατίκεται  μζχρι  και  τθν υπογραφι  του 

ςυμφωνθτικοφ.   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 2 που περιλαμβάνεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ IV 
 

τθσ παροφςασ 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. 

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ ςυμβατικισ αξίασ, ο 

ανάδοχοσ οφείλει να κατακζςει μζχρι τθν υπογραφι τθσ τροποποιθμζνθσ ςφμβαςθσ, ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, 

το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 



ΑΔΑ: 6Σ9Υ46907Ι-Φ4Α



56  

 

 

4% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. 
 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ μετά από τθν ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του ςυνόλου του 

αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. 

Σε περίπτωςθ που ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται 

παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παροχι, θ επιςτροφι των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ  γίνεται  μετά  από  

τθν  αντιμετϊπιςθ,  ςφμφωνα  με  όςα  προβλζπονται,  των παρατθριςεων και του εκπρόκεςμου. 

 
 

4.2 Συμβατικό πλαίςιο – Εφαρμοςτζα νομοκεςία 
 

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

ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ. 

 
 

4.3 Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 
 

4.3.1  Κατά  τθν  εκτζλεςθ  τθσ  ςφμβαςθσ  ο  ανάδοχοσ  τθρεί  τισ  υποχρεϊςεισ  ςτουσ  τομείσ  του περιβαλλοντικοφ, 

κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ   Ζνωςθσ,  το  εκνικό  δίκαιο,  ςυλλογικζσ  

ςυμβάςεισ  ι  διεκνείσ  διατάξεισ  περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ  και  εργατικοφ  δίκαιο,  οι  οποίεσ  απαρικμοφνται  ςτο  

Ραράρτθμα  Χ  του Ρροςαρτιματοσ Α 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, ςφμφωνα με το άρκρο 130 του ν.4412/2016. 

Το Νοςοκομείο υποχρεοφται να παρζχει ςτον ανάδοχο χϊρο για τθν αςφαλι αποκικευςθ των μθχανθμάτων, εργαλείων και 

υλικϊν που χρθςιμοποιοφνται ςτο ζργο. Επίςθσ κα παρζχονται από το  Νοςοκομείο οι απαραίτθτεσ ποςότθτεσ νεροφ και 

θλεκτρικοφ ρεφματοσ για τθν παροχι των κακαριςμϊν. Τζλοσ το Νοςοκομείο κα παραχωριςει χϊρο για τθ ενδιαίτθςθ και τθν 

ανάπαυςθ του προςωπικοφ  κακαριότθτασ,  εντόσ  του  ωραρίου  τουσ,  ςφμφωνα  με  τα  προβλεπόμενα  για  τθν αςφάλεια  και  

υγιεινι   των  εργαηομζνων.  Ο  ανάδοχοσ  οφείλει  να  διατθρεί  τθν  τάξθ  και  τθν κακαριότθτα των χϊρων αυτϊν ζτςι ϊςτε να 

αποφευχκεί τυχόν εξάπλωςθ μικροβίων. 

Ειδικά ςτισ ςυμβάςεισ παροχισ υπθρεςιϊν κακαριςμοφ περιλαμβάνονται, επιπλζον του όρου του πρϊτου εδαφίου, και τα 

ςτοιχεία που αναφζρονται ςτισ περιπτϊςεισ αϋ ζωσ ςτϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 68 του ν. 3863/2010 (Αϋ 115), όπωσ 

εκάςτοτε ιςχφει, κακϊσ και ο ειδικόσ όροσ τθσ παραγράφου 3 του ίδιου άρκρου. 

4.3.2 Ο ανάδοχοσ δεςμεφεται ότι: 
 

α)  ςε  όλα  τα  ςτάδια  που  προθγικθκαν  τθσ  ςφμβαςθσ  δεν  ενιργθςε  ακζμιτα,  παράνομα  ι καταχρθςτικά και ότι  κα 

εξακολουκιςει  να  μθν ενεργεί κατ`  αυτόν τον τρόπο κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 
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β) ότι κα δθλϊςει αμελλθτί ςτθν ανακζτουςα αρχι, από τθ ςτιγμι που λάβει γνϊςθ, οποιαδιποτε κατάςταςθ  (ακόμθ  και  

ενδεχόμενθ)  ςφγκρουςθσ  ςυμφερόντων  (προςωπικϊν,  οικογενειακϊν, οικονομικϊν, πολιτικϊν ι άλλων κοινϊν ςυμφερόντων, 

ςυμπεριλαμβανομζνων και αντικρουόμενων επαγγελματικϊν ςυμφερόντων) μεταξφ των νομίμων ι εξουςιοδοτθμζνων 

εκπροςϊπων του κακϊσ και  υπαλλιλων ι ςυνεργατϊν τουσ οποίουσ απαςχολεί ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ (π.χ. με 

ςφμβαςθ υπεργολαβίασ) και μελϊν του προςωπικοφ τθσ ανακζτουςασ αρχισ που εμπλζκονται κακ’ οιονδιποτε τρόπο  ςτθ 

διαδικαςία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ι/και μποροφν να επθρεάςουν τθν ζκβαςθ και τισ αποφάςεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ 

περί τθν εκτζλεςι τθσ, οποτεδιποτε και εάν θ κατάςταςθ αυτι προκφψει κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

Οι υποχρεϊςεισ και οι απαγορεφςεισ τθσ ριτρασ αυτισ ιςχφουν, αν ο ανάδοχοσ είναι ζνωςθ, για όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ, 

κακϊσ και για τουσ υπεργολάβουσ που χρθςιμοποιεί. Στο ςυμφωνθτικό περιλαμβάνεται ςχετικι δεςμευτικι διλωςθ τόςο του 

αναδόχου όςο και των υπεργολάβων του. 

γ) Τθρεί όλουσ τουσ υπόλοιπουσ ειδικοφσ όρουσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτο άρκρο 130 του ν.4412/2016 

 
 

4.4 Υπεργολαβία 
 

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  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 
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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 Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ 

 
Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, μόνο 

ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν.4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου 

οργάνου.Θ διάρκεια  τθσ  ςφμβαςθσ  ορίηεται  ςε  ζνα  (1)  ζτοσ   

 
 

4.6 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ 
 

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. 

δ) ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα, κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, για ζνα από τα αδικιματα που αναφζρονται 

ςτθν παρ. 2.2.3.1 τθσ παροφςασ, 

ε) ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία ειδικισ εκκακάριςθσ ι τεκεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ   από  εκκακαριςτι  

ι  από  το  δικαςτιριο  ι  υπαχκεί  ςε  διαδικαςία  πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ  ι   αναςτείλει  τισ  επιχειρθματικζσ  του  

δραςτθριότθτεσ  ι  υπαχκεί  ςε  διαδικαςία εξυγίανςθσ και δεν τθρεί  τουσ όρουσ αυτισ ι εάν βρεκεί ςε οποιαδιποτε 

ανάλογθ κατάςταςθ, προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. Θ ανακζτουςα αρχι 

μπορεί να μθν καταγγείλει τθ  ςφμβαςθ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο ανάδοχοσ ο οποίοσ κα βρεκεί ςε μία εκ των καταςτάςεων 

που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι αποδεικνφει ότι είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ  υπόψθ τισ 

ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ. 
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ςτ) ο ανάδοχοσ παραβεί αποδεδειγμζνα τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθν δζςμευςθ 

ακεραιότθτασ τθσ παρ. 4.3.2. τθσ παροφςασ, ωσ αναλυτικά περιγράφονται ςτο ςυνθμμζνο ςτθν παροφςα 

ςχζδιο ςφμβαςθσ. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

 

5.1 Τρόποσ πλθρωμισ 
 

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιείται ανά μινα, για το 100% τθσ μθνιαίασ ςυμβατικισ  

αξίασ,  μετά  τθν  οριςτικι  παραλαβι  και  υπό  τον  όρο  ότι  δεν  ςυντρζχει περίπτωςθ   επιβολισ   

προςτίμων   ι   άλλων   οικονομικϊν   κυρϊςεων   εισ   βάροσ   του προμθκευτι,  μετά  τθν  ζκδοςθ  του  

πρωτοκόλλου  οριςτικισ  ποιοτικισ  και  ποςοτικισ παραλαβισ, με χρθματικό ζνταλμα πλθρωμισ και μετά 

τθ κεϊρθςι του από τθν αρμόδια υπθρεςία  του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου με βάςθ τα νόμιμα δικαιολογθτικά 

πλθρωμισ και τα λοιπά  ςτοιχεία που προβλζπονται ςτθν παρ. 4 του άρκρου 200 του Ν.4412/2016 και τθν 

ιςχφουςα νομοκεςία για τθν εξόφλθςθ τίτλων πλθρωμισ ι τθν είςπραξθ απαιτιςεων από το Δθμόςιο και τα 

Ν.Ρ.Δ.Δ. 
 

Χρόνοσ εξόφλθςθσ: εντόσ εξιντα (60) θμερϊν, υπολογιηόμενων από τθν επομζνθ τθσ υποβολισ του 

τιμολογίου πϊλθςθσ από τον προμθκευτι. 
 

Θ  υποβολι  του  τιμολογίου  δεν  μπορεί  να  γίνει  πριν  από  τθν  εκπλιρωςθ  των ςυμβατικϊν 

υποχρεϊςεων. 
 

Σε περίπτωςθ που θ εξόφλθςθ των τιμολογίων γίνει μετά τθν πιο πάνω προκεςμία, το Νοςοκομείο 

κακίςταται υπεριμερο, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 4152 «Επείγοντα μζτρα  εφαρμογισ των νόμων 

4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (ΦΕΚ 107/9-5-2013) παραγ. Η5 «ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΩΝ 

ΚΑΙ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΑΧΩΝ». 
 

Θ προκεςμία πλθρωμισ αναςτζλλεται: 
 

α) κατά το χρονικό διάςτθμα που μεςολαβεί από τθν αποςτολι του ςχετικοφ χρθματικοφ εντάλματοσ 

πλθρωμισ ςτον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου και μζχρι τθ κεϊρθςθ αυτοφ, 
 

β)  κατά  το  χρονικό  διάςτθμα  τυχόν  δικαςτικϊν  ι  εξϊδικων  διενζξεων  μεταξφ  του Νοςοκομείου και 

του Ρρομθκευτι, που αφοροφν ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και 
 

γ) ςτισ λοιπζσ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτο ςχετικό άρκρο του Ν. 4412/2016. 
 
 

 
Επίςθσ,  δεν  προςμετράται  ο  χρόνοσ  κακυςτζρθςθσ  τθσ  πλθρωμισ,  που  οφείλεται  ςε υπαιτιότθτα του 

προμθκευτι (μθ ζγκαιρθ υποβολι των αναγκαίων δικαιολογθτικϊν κ.λ.π.). 

 
 
 

Τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά για τθν πλθρωμι του προμθκευτι είναι κατ’ ελάχιςτον τα εξισ: 
 

α) Ρρωτόκολλο οριςτικισ ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ ι ςε περίπτωςθ αυτοδίκαιθσ παραλαβισ, 

αποδεικτικό, ςφμφωνα με το άρκρο 208 του Ν.4412/2016. 
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β) Τιμολόγιο του προμθκευτι. 
 

γ) Ριςτοποιθτικά Φορολογικισ και Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ. 
 
 

 
5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ 

νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ: 
 

α) Toν  Ανάδοχο βαρφνουν οι  υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ 

ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παροχι τθσ υπθρεςίασ 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 

β) Κράτθςθ  φψουσ  0,02%  υπζρ  τθσ  ανάπτυξθσ  και  ςυντιρθςθσ  του  ΟΡΣ  ΕΣΘΔΘΣ,  θ  οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, 

εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό  αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι 

από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό του Υπουργείου Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ, ςφμφωνα με τθν 

παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016. 

γ) 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) . 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ αυτοφ ειςφορά 

υπζρ ΟΓΑ 20%. 

Επίςθσ γίνεται κράτθςθ 2% υπζρ Οργανιςμϊν Ψυχικισ Υγείασ (Δ.Υ.6α) Γ.Ρ. /οικ.36932/17.03.09 
 

ΚΥΑ). 
 

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

κακαροφ ποςοφ. 

 

 

Ειδικότερα κα πρζπει ο ανάδοχοσ να προςκομίςει: 

 

          1.Μ θ ν ι α ί ε σ       Α ν α λ υ τ ι κ ζ σ      Ρ ε ρ ι ο δ ι κ ζ σ Δθ λ ϊ ς ε ι σ  του διαςτιματοσ που αφορά το πρόγραμμα 

 

εργαςίασ 

 

 

Πλεσ οι πλθρωμζσ κα γίνονται ςε ευρϊ με τθν προςκόμιςθ των νόμιμων δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ 
ιςχφουςεσ διατάξεισ κατά το χρόνο πλθρωμισ. Για όλεσ τισ πλθρωμζσ κα εκδίδονται τα απαραίτθτα νόμιμα παραςτατικά / 
δικαιολογθτικά. 
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5.2 Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ 
 

5.2.1. Ο ανάδοχοσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, 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: 
 

α) ςτθν περίπτωςθ τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 105, 
 

β) αν δεν εκπλθρϊςει τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ εντολζσ τθσ 

υπθρεςίασ, που είναι ςφμφωνεσ με τθ ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ  και αν υπερζβθ υπαίτια τθ ςυνολκι 

προκεςμία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ , λαμβανομζνων υπόψθ των παρατάςεων. 
 

Στθν περίπτωςθ αυτι του κοινοποιείται ειδικι όχλθςθ, θ οποία περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι των 

ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί αυτόσ, κζτοντασ προκεςμία για τθ ςυμμόρφωςι του, θ οποία δεν 

μπορεί να είναι μικρότερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν. Αν θ προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι όχλθςθ 

παρζλκει χωρίσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται αιτιολογθμζνα ζκπτωτοσ μζςα ςε τριάντα (30) θμζρεσ από τθν 

άπρακτθ πάροδο τθσ ωσ άνω προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ. 
 

Στον ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, μετά από κλιςθ του για παροχι 

εξθγιςεων , οι παρακάτω κυρϊςεισ: 
 

α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 
 

Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί προςωρινόσ αποκλειςμόσ του αναδόχου από το ςφνολο των ςυμβάςεων 

προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν των φορζων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του παρόντοσ νόμου κατά τα 

ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 74 του ν.4412/2017. 
 
 

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 κακυςτζρθςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το 50% τθσ προβλεπόμενθσ

 ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ ι ςε περίπτωςθ 

τμθματικϊν/ενδιαμζςων  προκεςμιϊν  τθσ  αντίςτοιχθσ  προκεςμίασ  επιβάλλεται  ποινικι ριτρα  2,5%  επί  

τθσ  ςυμβατικισ  αξίασ  χωρίσ  ΦΡΑ  των  υπθρεςιϊν  που  παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 
 

β) για κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινικι ριτρα 5% χωρίσ ΦΡΑ επί τθσ ςυμβατικισ 

αξίασ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 
 

γ) 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 
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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. 

 

 
ΑΝΩΤΕΑ ΒΙΑ 

 
Τα  ςυμβαλλόμενα  μζρθ  δεν  ευκφνονται  για  τθ  μθ  εκπλιρωςθ  των  ςυμβατικϊν  τουσ υποχρεϊςεων, ςτο 

μζτρο που θ αδυναμία εκπλιρωςθσ οφείλεται ςε περιςτατικά ανωτζρασ βίασ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 

Αςτικοφ Δικαίου. 
 

Ο προμθκευτισ που επικαλείται ανωτζρα βία υποχρεοφται, μζςα ςε είκοςι (20) θμζρεσ από τότε   που   

ςυνζβθςαν  τα  περιςτατικά  που  ςυνιςτοφν  τθν  ανωτζρω  βία,  να  αναφζρει εγγράφωσ  αυτά  και  να  

προςκομίςει  ςτθν  Υπθρεςία  τα  ανάλογα  αποδεικτικά  ςτοιχεία. (άρκρο 204 του Ν. 4412/2016) 

 
 

 
5.3 Διοικθτικζσ προςφυγζσ κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ των 

ςυμβάςεων 

 

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),να υποβάλει προςφυγι για  λόγουσ   νομιμότθτασ  και  

ουςίασ  ενϊπιον  του  φορζα  που  εκτελεί  τθ ςφμβαςθ,  μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) 

θμερϊν από τθν θμερομθνία που ζλαβε  γνϊςθ  τθσ  ςχετικισ  απόφαςθσ.   Επί  τθσ  προςφυγισ,  αποφαςίηει  

το  αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του προβλεπόμενου ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ 

παραγράφου 11 του άρκρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου. 
 

Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι προςφυγι. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ 
 
 

6.1 Ραρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ 
 

6.1.1. Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ κα διενεργθκεί από  Επιτροπι που κα  ορίςει  θ 

Ανακζτουςα Αρχι, θ οποία και κα ειςθγείται   ςτο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, 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 απόφαςθ 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 Διάρκεια ςφμβαςθσ
15

 
 

Θ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ ορίηεται ςε ΕΝΑ ΕΤΟΣ . 
 

Το  Νοςοκομείο  διατθρεί  το  δικαίωμα  καταγγελίασ  τθσ  ςφμβαςθσ  εάν  ολοκλθρωκεί αντίςτοιχοσ 

διαγωνιςμόσ από Κεντρικι Αρχι (ΕΚΑΡΥ, ΚΑΑ) ι εφόςον ςυναφκοφν ατομικζσ ςυμβάςεισ παροχισ 

υπθρεςιϊν ςφμφωνα με το άρκρο 97 του Ν.4368/2016. 
 

15 
Άρκρο 217 του ν. 4412/2016 
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6.3 Ραραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ 
 

Θ  παραλαβι   των   παρεχόμενων   υπθρεςιϊν   γίνεται   από   επιτροπι   παραλαβισ   που ςυγκροτείται για το 

ςκοπό αυτό, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρκρου221
16  

του ν. 4412/2016, ςφμφωνα με 

τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο Ραράρτθμα  τθσπαροφςασ. 
 

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

 
Αν  θ  επιτροπι  παραλαβισ  κρίνει  ότι  οι  παρεχόμενεσ  υπθρεςίεσ  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 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, 
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. 

 
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
17

. 

 

6.4 Απόρριψθ παραδοτζων – Αντικατάςταςθ
18

 
 

Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρου ι μζρουσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν, με απόφαςθ  τθσ  
ανακζτουςασ  αρχισ  μπορεί  να εγκρίνεται αντικατάςταςθ των υπθρεςιϊν 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. 

 
 
 
 
 

 
17 

Για τισ υπθρεςίεσ κακαριότθτασ -φφλαξθσ πρβλ άρκρο 68 παρ. 5 εδ. βϋ του ν. 3863/2010 
18 

Άρκρο 220 του ν. 4412/2016 
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Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τισ υπθρεςίεσ που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του  τάχκθκε 
και εφόςον ζχει λιξει θ ςυνολικι διάρκεια, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ 
κυρϊςεισ. 

 

Για  κάκε  κζμα  που  δεν  αναφζρεται  ρθτϊσ  ςτθν  παροφςα  Διακιρυξθ  ιςχφει  θ  κείμενθ Νομοκεςία για 

τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, προμθκειϊν και υπθρεςιϊν, όπωσ ορίηεται ςτο Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Αϋ 

147/08-08-2016). 

 
 
 
 
 

Ο ΔΙΟΙΚΘΤΘΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
 
 
 

 

ΡΑΡΟΥΛΚΑΣ ΧΘΣΤΟΣ 
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ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ 
 
ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ 

 

 

ΕΝΘΜΕΩΣΘ ΓΙΑ ΤΘΝ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑ ΡΟΣΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Θ Ανακζτουςα Αρχι ενθμερϊνει υπό τθν ιδιότθτά τθσ ωσ υπεφκυνθσ επεξεργαςίασ το φυςικό πρόςωπο που υπογράφει τθν προςφορά 

ωσ Ρροςφζρων ι ωσ Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ Ρροςφζροντοσ, ότι το ίδιο ι και τρίτοι, κατ’ εντολι και για λογαριαςμό του, κα 

επεξεργάηονται τα ακόλουκα δεδομζνα ωσ εξισ: 

Ι. Αντικείμενο επεξεργαςίασ είναι τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα που περιζχονται ςτουσ φακζλουσ τθσ προςφοράσ και τα 

αποδεικτικά μζςα τα οποία υποβάλλονται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, ςτο πλαίςιο του παρόντοσ Διαγωνιςμοφ, από το φυςικό πρόςωπο 

το οποίο είναι το ίδιο Ρροςφζρων ι Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ Ρροςφζροντοσ. 

ΙΙ. Σκοπόσ τθσ επεξεργαςίασ είναι θ αξιολόγθςθ του Φακζλου Ρροςφοράσ, θ ανάκεςθ τθσ Σφμβαςθσ, θ προάςπιςθ των δικαιωμάτων 

τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, θ εκπλιρωςθ των εκ του νόμου υποχρεϊςεων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και θ εν γζνει αςφάλεια και 

προςταςία των ςυναλλαγϊν. Τα δεδομζνα ταυτοπροςωπίασ και επικοινωνίασ κα χρθςιμοποιθκοφν από τθν Ανακζτουςα Αρχι και για 

τθν ενθμζρωςθ των Ρροςφερόντων ςχετικά με τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν. 

ΙΙΙ. Αποδζκτεσ των ανωτζρω (υπό Α) δεδομζνων ςτουσ οποίουσ κοινοποιοφνται είναι:  

(α) Φορείσ ςτουσ οποίουσ θ Ανακζτουςα Αρχι ανακζτει τθν εκτζλεςθ ςυγκεκριμζνων ενεργειϊν για λογαριαςμό τθσ, δθλαδι οι 

Σφμβουλοι, τα υπθρεςιακά ςτελζχθ, μζλθ Επιτροπϊν Αξιολόγθςθσ, Χειριςτζσ του Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ και λοιποί εν γζνει 

προςτθκζντεσ τθσ, υπό τον όρο τθσ τιρθςθσ ςε κάκε περίπτωςθ του απορριτου. 

(β) Το Δθμόςιο, άλλοι δθμόςιοι φορείσ ι δικαςτικζσ αρχζσ ι άλλεσ αρχζσ ι δικαιοδοτικά όργανα, ςτο πλαίςιο των αρμοδιοτιτων τουσ. 

(γ) Ζτεροι ςυμμετζχοντεσ ςτο Διαγωνιςμό, ςτο πλαίςιο τθσ αρχισ τθσ διαφάνειασ και του δικαιϊματοσ προδικαςτικισ και δικαςτικισ 

προςταςίασ των ςυμμετεχόντων ςτο Διαγωνιςμό, ςφμφωνα με το νόμο. 

IV. Τα δεδομζνα κα τθροφνται για χρονικό διάςτθμα για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, και μετά τθ 

λιξθ αυτισ για χρονικό διάςτθμα πζντε ετϊν, για μελλοντικοφσ φορολογικοφσ-δθμοςιονομικοφσ ι ελζγχουσ χρθματοδοτϊν ι άλλουσ 

προβλεπόμενουσ ελζγχουσ από τθν κείμενθ νομοκεςία, εκτόσ εάν θ νομοκεςία προβλζπει διαφορετικι περίοδο διατιρθςθσ. Σε 

περίπτωςθ εκκρεμοδικίασ αναφορικά με δθμόςια ςφμβαςθ τα δεδομζνα τθροφνται μζχρι το πζρασ τθσ εκκρεμοδικίασ. Μετά τθ λιξθ 

των ανωτζρω περιόδων, τα προςωπικά δεδομζνα κα καταςτρζφονται. 

V. Το φυςικό πρόςωπο που είναι είτε Ρροςφζρων είτε Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ του Ρροςφζροντοσ, μπορεί να αςκεί κάκε νόμιμο 

δικαίωμά του ςχετικά με τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα που το αφοροφν, απευκυνόμενο ςτον υπεφκυνο προςταςίασ 

προςωπικϊν δεδομζνων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

VI. H Ανακζτουςα Αρχι ζχει υποχρζωςθ να λαμβάνει κάκε εφλογο μζτρο για τθ διαςφάλιςθ του απόρρθτου και τθσ αςφάλειασ τθσ 

επεξεργαςίασ των δεδομζνων και τθσ προςταςίασ τουσ από τυχαία ι ακζμιτθ καταςτροφι, τυχαία απϊλεια, αλλοίωςθ, απαγορευμζνθ 

διάδοςθ ι πρόςβαςθ από οποιονδιποτε και κάκε άλλθσ μορφι ακζμιτθ επεξεργαςία. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ Ι – Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ - Αναλυτικι Ρεριγραφι 
 
 
 

ΓΙΑ ΤΘΝ ΑΝΑΘΕΣΘ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ 

 
 
 
 

Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 
 
 
 

Ρεριγραφι Χϊρων  
 
 
Οι χϊροι που πρζπει να κακαρίηονται αφοροφν κλινικζσ, εργαςτιρια, χϊρουσ αποκθκϊν, τεχνικά  εργαςτιρια, γραφεία, 

βοθκθτικοφσ και κοινόχρθςτουσ χϊρουσ, αφλειουσ χϊρουσ και πάρκινγκ. ΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΩΩΝ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΘΣΘΣ ΤΩΝ 

ΤΕΤΑΓΩΝΙΚΩΝ ΜΕΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΚΑΤΘΓΟΙΟΡΟΙΘΣΘΣ ΤΘΣ ΕΜΒΑΔΟΜΕΤΘΣΘΣ ΤΘΣ ΕΡΥ 

Α.1. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΙΝΑΣ 

     

Α/α ΚΩΔ: ΧΩΟΙ  ΕΜΒΑΔΟΝ 

 1 92-00-21 ΡΑΘΟΛΟΓΙΚΘ ΚΛΙΝΙΚΘ  555,000 

2 92-00-24 ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΚΘ ΚΛΙΝΙΚΘ  628,000 

3 92-00-28 ΧΕΙΟΥΓΙΚΘ ΚΛΙΝΙΚΘ  500,000 

4 92-00-33 ΟΥΟΛΟΓΙΚΘ ΚΛΙΝΙΚΘ  475,000 

5 92-00-35 ΟΘΟΡΕΔΙΚΘ ΚΛΙΝΙΚΘ  395,000 

6 92-00-37 ΜΑΙΕΥΤΙΚΘ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΘ  517,000 

7 92-00-40 ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΘΤΟΥ ΝΕΦΟΥ  554,000 

8 92-00-42 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΘ ΚΛΙΝΙΚΘ  197,000 

9 92-00-42 ΡΑΙΔΙΑΤΙΚΘ ΚΛΙΝΙΚΘ  188,000 

10 92-00-56 ΟΔΟΝΤΙΑΤΙΚΟ  57,000 

11 92-00-60 ΜΙΚΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΓΑΣΤΘΙΟ  295,000 

12 92-00-62 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ   419,000 

13 92-00-65 ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΓΑΣΤΘΙΟ  217,000 

14 92-00-70 ΚΕΝΤΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ  198,000 

15 92-00-73 ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΑΦΟΣ  34,000 

16 92-00-74 ΚΕΝΤΙΚΘ ΑΡΟΣΤΕΙΩΣΘ - ΚΛΙΒΑΝΟΣ  115,000 

17 92-00-75 ΤΕΧΝΙΚΘ ΥΡΘΕΣΙΑ  742,000 

18 92-00-77 ΦΑΜΑΚΕΙΟ  353,000 
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19 92-00-78 ΧΕΙΟΥΓΕΙΟ  487,000 

20 92-00-80 ΑΝΑΙΣΘΘΣΙΟΛΟΓΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ  53,000 

21 92-00-81 ΕΞΩΤΕΙΚΑ ΙΑΤΕΙΑ  1.325,000 

22 92-00-82 ΟΔΘΓΟΙ- ΓΑΦΕΙΟ ΤΘΛΕΦΩΝΘΤΩΝ  26,000 

23 92-00-83 ΜΑΓΕΙΕΙΑ  223,000 

24 92-01-01 ΔΙΟΙΚΘΣΘ  568,000 

25   ΚΥΛΙΚΕΙΟ  62,000 

  ΣΥΝΟΛΟ  9.183,00 

ΚΑΤΘΓΟΙΟΡΟΙΘΣΕΙΣ ΤΕΤΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΑ/ΩΑ 

Α. υπαίκριοι – αφλιοι χϊροι – υπαίκρια πάρκινγκ 8000 τ.μ./1000 = 8 ΩΕΣ  

Β. Κτθριακζσ εγκαταςτάςεισ   

1. Κεντρικζσ εγκαταςτάςεισ Θ/Μ χϊρων και πάρκινγκ υπογείων 

χϊρων 

0 τ.μ. 

2. Βοθκθτικό – αποκθκευτικοί χϊροι, αποδυτιρια νοςθλευτικοφ 

προςωπικοφ 

1892,5 τ.μ./150 = 12,62 ΩΕΣ 

3. Κλιμακοςτάςια – κοινόχρθςτοι χϊροι 2966,5 τ.μ./250 = 11,87 ΩΕΣ 

4. Γραφειακοί χϊροι (διοίκθςθ , υπθρεςίεσ , γραφεία ιατρϊν 

,αμφικζατρα ,βιβλιοκικεσ) 

1980,0 τ.μ./180 = 11 ΩΕΣ 

 

5. Εργαςτθριακά τμιματα 659,0 τ.μ./70 = 9,42 ΩΕΣ 

6. Ειδικά τμιματα (μονάδεσ ΜΕΘ, χειρουργεία) 296,0 τ.μ./30 = 9,87 ΩΕΣ 

7. Χϊροι νοςθλείασ - κάλαμοι 1389,0 τ.μ./80 = 17,37 ΩΕΣ 

Επιπλζον 10 ϊρεσ θμερθςίωσ για κοινόχρθςτουσ χϊρουσ (2500,00 τ.μ./250 = 10)  

ΣΥΝΟΛΟ ΩΩΝ ΘΜΕΘΣΙΩΣ  90,15 ΑΡΟ ΔΕΥΤΕΑ ΕΩΣ ΡΑΑΣΚΕΥΘ. 

Για τον υπολογιςμό των ωρϊν του Σαββατοκφριακου αφαιροφνται τα τετραγωνικά μζτρα των μθ λειτουργοφντων χϊρων. 

ΚΑΤΘΓΟΙΟΡΟΙΘΣΕΙΣ ΤΕΤΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΑ/ΩΑ 

Β. Κτθριακζσ εγκαταςτάςεισ   

1. Κεντρικζσ εγκαταςτάςεισ Θ/Μ χϊρων και πάρκινγκ υπογείων 

χϊρων 

0 τ.μ. 

3. Κλιμακοςτάςια – κοινόχρθςτοι χϊροι 2966,5 τ.μ./250 = 11,87 ΩΕΣ 

6. Ειδικά τμιματα (μονάδεσ ΜΕΘ, χειρουργεία) 296,0 τ.μ./30 = 9,87 ΩΕΣ 

7. Χϊροι νοςθλείασ - κάλαμοι 1389,0 τ.μ./80 = 17,37 ΩΕΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΩΩΝ ΘΜΕΘΣΙΩΣ  39,11 ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΙΑΚΟ. 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ 528,97. 
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Α.2. ΚΕΦΙΑΡ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 

ΘΑΛΑΜΟΙ ΝΟΣΘΛΕΙΑΣ 320 

ΓΑΦΕΙΑ - ΕΞΕΤΑΣΤΘΙΑ 910 

ΚΟΙΝΟΧΘΣΤΟΙ 470 

ΒΟΘΘΘΤΙΚΟΙ (ΚΟΥΗΙΝΑ ΚΛΡ)  200 

ΣΥΝΟΛΟ 1900 

  

ΟΙΚΟΡΕΔΟ 25000 

ΚΑΛΥΨΘ 4000 

ΑΥΛΙΟΣ ΧΩΟΣ ΡΟΥ ΚΑΘΑΙΗΕΤΑΙ  2000 

ΚΑΤΘΓΟΙΟΡΟΙΘΣΕΙΣ ΤΕΤΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΑ/ΩΑ 

Κτθριακζσ εγκαταςτάςεισ   

Κλιμακοςτάςια – κοινόχρθςτοι χϊροι 470,0 τ.μ./250 = 1,88 ΩΕΣ 

Γραφειακοί χϊροι (εξεταςτιρια , διοίκθςθ , υπθρεςίεσ , 

γραφεία ιατρϊν ,αμφικζατρα , βιβλιοκικεσ) 

910,0 τ.μ./180 = 5,06 ΩΕΣ 

 

Βοθκθτικοί χϊροι (κουηίνα, κλπ) 200,0 τ.μ./150 = 1,34 ΩΕΣ 

Χϊροι νοςθλείασ - κάλαμοι 320,0 τ.μ./80 = 4,00 ΩΕΣ 

  

Υπαίκριοι- αφλιοι χϊροι-υπαίκρια πάρκινγκ 2000,0 τ.μ./1000= 2,00 ΩΕΣ  

ΣΥΝΟΛΟ ΩΩΝ ΘΜΕΘΣΙΩΣ  14,28 ΑΡΟ ΔΕΥΤΕΑ ΕΩΣ ΡΑΑΣΚΕΥΘ. 

 Για τον υπολογιςμό των ωρϊν του Σαββατοκφριακου αφαιροφνται τα τετραγωνικά μζτρα των μθ λειτουργοφντων χϊρων. 

ΚΑΤΘΓΟΙΟΡΟΙΘΣΕΙΣ ΤΕΤΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΑ/ΩΑ 

Κτθριακζσ εγκαταςτάςεισ   

Κλιμακοςτάςια – κοινόχρθςτοι χϊροι 470,0 τ.μ./250 = 1,88 ΩΕΣ 

Γραφειακοί χϊροι (εξεταςτιρια , διοίκθςθ , υπθρεςίεσ , 

γραφεία ιατρϊν ,αμφικζατρα , βιβλιοκικεσ) 

0 τ.μ. 

 

Βοθκθτικοί χϊροι (κουηίνα, κλπ) 200,0 τ.μ./150 = 1,34 ΩΕΣ 

Χϊροι νοςθλείασ - κάλαμοι 320,0 τ.μ./80 = 4,00 ΩΕΣ 

Υπαίκριοι- αφλιοι χϊροι-υπαίκρια πάρκινγκ 0 τ.μ. 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΩΩΝ ΘΜΕΘΣΙΩΣ  7,22 ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΙΑΚΟ  
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ΣΥΝΟΛΟ ΟΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ 85,84 . 

 

Α.3. ΚΕΦΙΑΡ ΦΛΩΙΝΑΣ 

ΓΑΦΕΙΑ - ΕΞΕΤΑΣΤΘΙΑ 600 

ΚΟΙΝΟΧΘΣΤΟΙ 300 

ΒΟΘΘΘΤΙΚΟΙ (ΚΟΥΗΙΝΑ ΚΛΡ) 72,44 

ΣΥΝΟΛΟ 972,44 

  

ΟΙΚΟΡΕΔΟ 2673,83 

ΚΑΛΥΨΘ 1280 

ΑΥΛΙΟΣ ΧΩΟΣ ΡΟΥ ΚΑΘΑΙΗΕΤΑΙ  1393,83 

ΚΑΤΘΓΟΙΟΡΟΙΘΣΕΙΣ ΤΕΤΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΑ/ΩΑ 

Κτθριακζσ εγκαταςτάςεισ   

Κλιμακοςτάςια – κοινόχρθςτοι χϊροι 300,0 τ.μ./250 = 1,20 ΩΕΣ 

Γραφειακοί χϊροι (εξεταςτιρια , διοίκθςθ , υπθρεςίεσ , 

γραφεία ιατρϊν ,αμφικζατρα , βιβλιοκικεσ) 

600,0 τ.μ./180 = 3,34 ΩΕΣ 

 

Βοθκθτικοί χϊροι (κουηίνα, κλπ) 72,44 τ.μ./150 = 0,49 ΩΕΣ 

Υπαίκριοι- αφλιοι χϊροι-υπαίκρια πάρκινγκ 1393,83 τ.μ./1000= 1,40 ΩΕΣ  

 

ΣΥΝΟΛΟ ΩΩΝ ΘΜΕΘΣΙΩΣ  6,43 ΑΡΟ ΔΕΥΤΕΑ ΕΩΣ ΡΑΑΣΚΕΥΘ.  

 

(ΤΟ ΚΕΝΤΟ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΙΑΚΟ) 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ 32,15 . 

 

Οι εργαςίεσ του προςωπικοφ κακαριότθτασ εποπτεφονται από το Τμιμα Επιςταςίασ & Ιματιςμοφ, το οποίο δφναται να 

αποφαςίηει, κατόπιν ενθμζρωςθσ του Αναδόχου, τθ βζλτιςτθ διαχείριςθ των εργαηομζνων (τοποκζτθςθ ςε άλλεσ κζςεισ 

εργαςίασ, αφξθςθ ι μείωςθ αρικμοφ ατόμων ι/και ωρϊν ανά κζςθ εργαςίασ 



ΑΔΑ: 6Σ9Υ46907Ι-Φ4Α



72  

 
 

κλπ), αναλόγωσ των υφιςτάμενων αναγκϊν του νοςοκομείου και υπό τθν προχπόκεςθ ότι δεν υπερβαίνεται το γενικό 

ςφνολο ωρϊν τθσ διακιρυξθσ. 
 

 
 
 
 
 
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται: 

1) Μαηί με τθν προςφορά του να υποβάλλει πρόγραμμα εργαςίασ και κακαριςμοφ για το ςωςτό και επαρκι, κακθμερινό κακαριςμό 
των χϊρων του Νοςοκομείου   όλεσ τισ θμζρεσ τθσ εβδομάδασ, όλεσ τισ θμζρεσ του ζτουσ, ςυμπεριλαμβανομζνων Σαββάτων-Κυριακϊν 
και Αργιϊν. Το τελικό πρόγραμμα κα κακοριςκεί πριν τθν ανάλθψθ τθσ εργαςίασ από τον Ανάδοχο ςε ςυνεργαςία με τo Νοςοκομείo 
και ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ του. 

2) Να κακαρίηει με επιμζλεια και προςοχι τουσ χϊρουσ που κακορίηονται ςτισ ςυνθμμζνεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, 

διατθροφμενου του δικαιϊματοσ του Νοςοκομείου να αλλάξει κάποιο χϊρο με χϊρο ιδίου εμβαδοφ περίπου , διακζτοντασ το 

ςυνεργείο του κακθμερινά με ομοιόμορφθ κακαρι ενδυμαςία (οι εργαηόμενοι ςτθν μεταφορά μολυςματικϊν και μθ απορριμάτων 

κα φζρουν διαφορετικι ενδυμαςία από τουσ υπόλοιπουσ εργαηόμενουσ ςτθν κακαριότθτα, κατάλλθλθ για τθν αςφάλειά τουσ), 

ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και να είναι υπεφκυνοσ ζναντι του Νοςοκομείου για τθν εξαςφάλιςθ τθσ κακαριότθτασ των 

παραπάνω χϊρων για όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και για τα χρονικά διαςτιματα που ορίηονται ς' αυτζσ. 

3) Να τθρεί όλουσ τουσ ςχετικοφσ νόμουσ με τθν εργαςία (εργατικι νομοκεςία), τισ αμοιβζσ, ωράριο εργαςίασ, κοινωνικζσ 

παροχζσ, αποηθμιϊςεισ, φόρουσ, υγεία-αςφάλεια εργατϊν κ.λ.π. και κα ευκφνεται ζναντι των Ελλθνικϊν Αρχϊν για τθν τιρθςθ κάκε 

υποχρζωςθσ που προκφπτει απ'αυτζσ. 

4) Να εκπλθρϊνει όλεσ του τισ υποχρεϊςεισ απζναντι ςτο Δθμόςιο, ςτουσ αςφαλιςτικοφσ φορείσ και ςε κάκε τρίτο. 

5) Να αποκακιςτά κάκε είδουσ ηθμιά ι βλάβθ που κα προκλθκεί ςτο προςωπικό ι ςτισ κτιριακζσ ι άλλεσ εγκαταςτάςεισ 

του Νοςοκομείου ι ςε οποιονδιποτε τρίτο, εφόςον αυτι οφείλεται ςε υπαιτιότθτα του προςωπικοφ του ι των εργαςιϊν του. 

6) Να χρθςιμοποιεί προςωπικό αποδεκτό ςτο Νοςοκομείο, ειδικευμζνο, υγιζσ άριςτο ςτο είδοσ του, άψογο από πλευράσ 

εργατικότθτασ, ςυνζπειασ, ικουσ, ςυμπεριφοράσ απζναντι ςτουσ τρίτουσ και ςτο προςωπικό του Νοςοκομείου. Επίςθσ το προςωπικό 

κα πρζπει να γνωρίηει άψογα τθν Ελλθνικι γλϊςςα ϊςτε να επιτυγχάνεται θ καλφτερθ δυνατι επικοινωνία με το προςωπικό του 

Νοςοκομείου και τρίτουσ. Αλλοδαποί μποροφν να εργάηονται μόνο εφόςον ζχουν τα απαραίτθτα ζγγραφα παραμονισ και εργαςίασ 

ςτθν Ελλάδα. 

7) Να αποκακιςτά αμζςωσ κάκε ζλλειψθ ι παράλειψθ ι πλθμμελι εργαςία που κα παρατθρείται και κα γνωςτοποιείται 

ς'αυτόν από τα αρμόδια όργανα του Νοςοκομείου.  

8) Να τθρεί τισ κείμενεσ διατάξεισ ςχετικά με τθν αςφάλεια των εργαηομζνων και να είναι αποκλειςτικόσ και μόνοσ 

υπεφκυνοσ ποινικά και αςτικά για κάκε ατφχθμα που τυχόν κα προζκυπτε ςτο προςωπικό του. 

9) Να χρθςιμοποιεί αποκλειςτικά το εργατικό προςωπικό του, που είναι αςφαλιςμζνο από αυτόν ςτο αρμόδιο 

αςφαλιςτικό ταμείο ι οργανιςμό. Το Νοςοκομείο διατθρεί το δικαίωμα να απαγορεφει ςε εργαηόμενο του Αναδόχου να εργαςτεί, αν 

δεν αποδείξει ο Ανάδοχοσ ότι είναι αςφαλιςμζνοσ, υποχρεοφμενου του Αναδόχου να εφοδιάηει το Νοςοκομείο με τα ςχετικά επίςθμα 

ζγγραφα. 

10) Να επιβλζπει ο ίδιοσ ι νόμιμοσ εκπρόςωπόσ του (ΕΡΟΡΤΘΣ) το ζργο και να επικοινωνεί με τα αρμόδια όργανα του 

Νοςοκομείου . Θ παρουςία του Επόπτθ αντί του Αναδόχου κα γνωςτοποιείται ςτο Νοςοκομείο.  

11) Να τθρεί όλουσ τουσ κανόνεσ πυραςφάλειασ και αςφάλειασ ςτον χϊρο που κα του δοκεί από το Νοςοκομείο για τθν 

φφλαξθ των πραγμάτων και των υλικϊν του. 

12) Να παρζχει ςτο προςωπικό τισ νόμιμεσ άδειεσ, αναπαφςεισ και να καλφπτει τα κενά από αςκζνειεσ ι αδικαιολόγθτεσ 

απουςίεσ για τθν εκπλιρωςθ των αναλαμβανομζνων με τθν παροφςα υποχρεϊςεων του ζναντι του Νοςοκομείου. 

13) Να τθρεί βιβλία επικοινωνίασ με τουσ αρμόδιουσ του Νοςοκομείου με ςκοπό τθν αναγραφι ς' αυτά τυχόν 

παραλείψεων όςο και παραπόνων. 
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14) Να ςυμμορφϊνεται με τισ οδθγίεσ του υπεφκυνου τθσ κακαριότθτασ κακϊσ και τθν επιτροπι ενδονοςοκομειακϊν 

λοιμϊξεων του Νοςοκομείου ςε κάκε κζμα που ζχει ςχζςθ με τισ εκτελοφμενεσ εργαςίεσ, οι οποίοι είναι και αρμόδιοι για τθν 

επίβλεψθ και διαπίςτωςθ τθσ εκτζλεςθσ των ςχετικϊν εργαςιϊν. 

15) Να γνωςτοποιεί εγγράφωσ ςτο απαςχολοφμενο απ'αυτόν ςτο Νοςοκομείο προςωπικό ότι ουδεμία εξάρτθςθ ι 

εργαςιακι ςχζςθ ζχει με το Νοςοκομείο και να δζχεται τον ζλεγχο από τα αρμόδια όργανα των τυχόν αποςκευϊν του κατά τθν 

αποχϊρθςθ από το Νοςοκομείο. Ο Υπεφκυνοσ ζχει το δικαίωμα να αξιϊςει τθν απομάκρυνςθ κάκε μζλουσ του προςωπικοφ του 

Ανάδοχου, αν αυτό δείξει ολιγωρία ι δεν πεικαρχεί ςτισ διαταγζσ-οδθγίεσ του. 

16) Να διακζτει το απαραίτθτο προςωπικό αςφαλείασ, ϊςτε να καλφπτονται κενά από άδειεσ, ρεπό, αςκζνειεσ και κάκε 

είδουσ απουςίεσ του τακτικοφ προςωπικοφ (π.χ. απεργίεσ) με ςκοπό τον επαρκι κακαριςμό των χϊρων . 

17) Οι εργαηόμενοι πρζπει υποχρεωτικά να είναι  α)  εμβολιαςμζνοι ζναντι τθσ νόςου covid-19, ςφμφωνα με τα 

προβλεπόμενα ςτο άρκρο 207 του Ν. 4820/2021, όπωσ  τροποποιικθκαν μετά τθ δθμοςίευςθ του ν. 4829 (άρκρο 36ο) 

  Β)  για Τζτανο και Θπατίτιδα Βϋκαι να προςκομίςουν ςτθν Αρμόδια Υπθρεςία ενδονοςοκομειακϊν λοιμϊξεων των 

Νοςοκομείων αντίγραφο τθσ κάρτασ εμβολιαςμϊν, άλλωσ δεν κα γίνονται αποδεκτοί. Επίςθσ το προςωπικό κακαριότθτασ που κα 

απαςχολείται ςτουσ χϊρουσ εςτίαςθσ (μαγειρεία) κα πρζπει να προςκομίςει ςτο Γραφείο Νοςοκομειακϊν Λοιμϊξεων βιβλιάριο 

υγείασ ςφμφωνα με το άρκρο 14 του Ρ.Δ. 138/92, 68/22-4-92.   

             18) Ο ανάδοχοσ φροντίηει ϊςτε οι υπάλλθλοί του να μθν φζρνουν ςτθ δουλειά ξζνα άτομα ι ςυγγενικά του τα οποία τουσ 

κακυςτεροφν ςτθν εργαςία τουσ. 

            19) Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να χρθςιμοποιεί προςωπικό που ζχει πείρα ςτο αντικείμενο και να μπορεί να εγγυθκεί ότι 

δεν κα υπάρξει  κανζνα κϊλυμα κατά τθ διάρκεια των εργαςιϊν του Νοςοκομείου. Οι υπάλλθλοί του δεν επιτρζπεται να βλζπουν 

ζγγραφα ι φακζλουσ του Νοςοκομείου. Ο ανάδοχοσ φροντίηει ϊςτε οι υπάλλθλοί του να μθν ανακοινϊνουν ςε κανζναν πράγματα 

που τουσ ζγιναν γνωςτά λόγω τθσ εργαςίασ τουσ (ιατρικό απόρρθτο κ.λ.π.) Αυτι θ υποχρζωςθ εξακολουκεί να υπάρχει ακόμθ και μετά 

το πζρασ τθσ ςυμβάςεωσ. 

         20) Οι υπάλλθλοι του Αναδόχου δεν μποροφν να μιλοφν με αςκενείσ για τθν αςκζνειά τουσ και τθν αγωγι που τουσ χορθγείται 

για τθ κεραπεία τουσ. Επίςθσ δεν τουσ επιτρζπεται να κριτικάρουν τισ δραςτθριότθτεσ των γιατρϊν και του βοθκθτικοφ και 

νοςθλευτικοφ προςωπικοφ. Ακόμθ δεν μποροφν να δίνουν ςυμβουλζσ για κεραπείεσ ςτουσ αςκενείσ. Είναι απαγορευμζνθ θ 

ςυναναςτροφι με τουσ αςκενείσ, όπωσ και θ προμικεια φαγθτϊν, ποτϊν, τςιγάρων, φαρμάκων κ.λ.π. 

       21) Οι ςτολζσ του προςωπικοφ πρζπει να είναι κακαρζσ και ευπρεπείσ. Τισ ςτολζσ τισ παρζχει ο Ανάδοχοσ. Το χρϊμα τουσ 

κακορίηεται από το Νοςοκομείο. 

     22) Το προςωπικό που κα αςχολείται με τθ ςυλλογι και μεταφορά των μολυςματικϊν – τοξικϊν απορριμμάτων – αποβλιτων 

πρζπει να διακζτει τον εξισ προςτατευτικό εξοπλιςμό: 

 Κράνθ με ι χωρίσ προςωπίδα 
 Μάςκεσ προςϊπου 
 Γυαλιά 
 Φόρμα προςταςίασ 
 Βιομθχανικζσ ποδιζσ 
 Ροδονάρια ι μπότεσ 
 Χοντρά γάντια για εργάτεσ απορριμμάτων. 

   23) Θ κατανομι των εργατοωρϊν ανά τμιμα ςτο Νοςοκομείο κα γίνεται ςε ςυνεννόθςθ με τα αρμόδια όργανα ςφμφωνα με τισ 

ανάγκεσ που προκφπτουν. Το Νοςοκομείο κα μπορεί να ηθτιςει μζροσ των εργατοωρϊν να χρθςιμοποιθκοφν για εργαςίεσ μεταφοράσ 

υλικϊν (εντόσ των χϊρων των Νοςοκομείων), κακαριςμοφ – καλωπιςμοφ εξωτερικϊν χϊρων κ.λ.π. 

Ο Επόπτθσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ επίβλεψθσ του ζργου και παρίςταται αντί του Αναδόχου. 

24. Να  κατακζτει μθναίο υπογεγραμμζνο  πρόγραμμα απαςχολοφμενου προςωπικοφ του . 

25. Να κατακζςει τισ ατομικζσ ςυμβάςεισ εργαςίασ μερικισ απαςχολιςεωσ ςφμφωνα με το υπόδειγμα που αποτελεί αναπόςπαςτο 

τμιμα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.   

26. Σε περίπτωςθ αλλαγισ προςωπικοφ ( λόγω αςκζνειασ –κτλ. ) να δθλϊνεται ζγκαιρα από τον ανάδοχο και με πλιρθ ςτοιχεία του 

αντικαταςτάτθ ο οποίοσ κα πλθρθ  τισ προχποκζςεισ ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ διακθρφξεωσ. 
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27. Κατά τθν άςκθςθ κακικοντοσ κακαριότθτασ οτιδιποτε γίνεται αντιλθπτό όςο αφορά τθν εγκατάςταςθ του κτιριακϊν υποδομϊν 

του ΓΝΦ ( υδραυλικά –τοιχϊματα –θλεκτρικά κ.τ.λ. ) να αναφζρεται ςτον αρμόδιο του Νοςοκομείου προκειμζνου να λθφκοφν τα 

κατάλλθλα μζτρα .    

Το (Νοςοκομείο) ζχει το δικαίωμα να διενεργεί ελζγχουσ με τα αρμόδια όργανά του. Υγειονομικοί και βακτθριολογικοί ζλεγχοι κακϊσ 

και ζλεγχοι ποιότθτασ υλικϊν κακαριςμοφ και απολφμανςθσ διενεργοφνται από τθν Επιτροπι ενδονοςοκομειακϊν Λοιμϊξεων χωρίσ 

προθγοφμενθ προειδοποίθςθ. Το κόςτοσ ανάκεςθσ πικανϊν ελζγχων ςε υπθρεςίεσ εκτόσ του Νοςοκομείου κα βαρφνει το ίδιο το 

Νοςοκομείο εκτόσ από τισ περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ τα αποτελζςματα ζχουν αποκλίςεισ από τα κακοριςμζνα όρια, οπότε το κόςτοσ 

επανελζγχου μετά τθν ςυμμόρφωςθ – διόρκωςθ κα βαρφνει τον Ανάδοχο. 

                                                             

Υλικά-Τεχνικι κακαριότθτασ 

Πλα τα απαιτοφμενα αναλϊςιμα υλικά, που απαιτοφνται για τθν κακαριότθτα των χϊρων και τθν αποκομιδι των απορριμμάτων 

(μθ μολυςματικϊν) , κα βαρφνουν τον Ανάδοχο.  

Ο Ανάδοχοσ μαηί με τθν προςφορά του υποχρεοφται να κατακζςει, επί ποινι απόρριψθσ κατάςταςθ υλικϊν κακαριςμοφ ενθμερωτικά 

φυλλάδια τθσ καταςκευάςτριασ εταιρείασ του κάκε προϊόντοσ. Για τα υλικά απολφμανςθσ επιφανειϊν   πρζπει να κατατεκεί θ ζγκριςθ 

κυκλοφορίασ από τον Ε.Ο.Φ. Για τα υλικά απολφμανςθσ επιφανειϊν με κακαριςτικζσ ιδιότθτεσ πρζπει να κατατεκεί θ ζγκριςθ 

κυκλοφορίασ από τον Ε.Ο.Φ. και θ καταχϊρθςθ από το Γενικό Χθμείο του Κράτουσ. Επίςθσ υποχρεοφται να υποβάλλει πίνακα του 

μθχανικοφ και λοιποφ εξοπλιςμοφ που κα χρθςιμοποιθκεί. Ο ωσ άνω εξοπλιςμόσ και οποιοδιποτε άλλο εργαλείο, κακϊσ και τα 

αναλϊςιμα υλικά κα είναι αποκλειςτικά κυριότθτασ του Αναδόχου. 

Τα υλικά και οι ποςότθτεσ που κα χρθςιμοποιοφνται προτείνονται από τον Ανάδοχο και εγκρίνονται ι διαφοροποιοφνται από το 

Νοςοκομείο. 

Για οποιαδιποτε αλλαγι ςτα υλικά κακαριότθτασ   κα ενθμερϊνεται το αρμόδιο τμιμα του Νοςοκομείου (Γραφείο Νοςοκομειακϊν 
Λοιμϊξεων) και απαιτείται θ ζγκριςι του.  

 

ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ ΤΟΥ ΕΓΟΥ  

ΕΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ ΣΤΟ ΧΩΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  

( τεχνικζσ ,ςυχνότθτα , προγραμματιςμόσ )  

1. ΡΟΣΟΤΙΚΟΣ ΡΟΣΔΙΟΙΣΜΟΣ: 

Κακαριςμοί κα γίνονται όταν οι ανάγκεσ το απαιτοφν άςχετα με τθν ςυχνότθτα και το πρόγραμμα που ζχει κακοριςτεί. 

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΘ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑ 

Οι διαδικαςίεσ για τθν κακαριότθτα που ακολουκοφν ορίηονται ζτςι ϊςτε να διαςφαλίηεται θ μθ φκορά των αντικειμζνων όπωσ και θ 
κακαριότθτα και υγιεινι τουσ. 

 

3. ΥΓΟ ΚΑΘΑΙΣΜΑ ΜΕ ΑΡΟΛΥΜΑΝΣΘ (ςφουγγάριςμα δαπζδου) 

Τα δάπεδα ςφουγγαρίηονται με ειδικό απολυμαντικό υγρό. 

Ιδιαίτερθ προςοχι πρζπει να δίδεται: 

α) Για κάκε δωμάτιο αςκενϊν πρζπει να χρθςιμοποιείται κακαρό πανί, κακϊσ και κακαρό διάλυμα απολυμαντικοφ. 

β) Μετά από δφςκολουσ λεκζδεσ πρζπει να αντικακίςταται το πανί. Τα πανιά πρζπει απαραιτιτωσ να πλζνονται και να δίδονται ςτεγνά 

για επόμενθ χριςθ. 
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γ) Να χρθςιμοποιείται  τόςθ ποςότθτα υγροφ κακαριότθτασ και απολφμανςθσ ϊςτε να επιτυγχάνεται θ ςίγουρθ κακαριότθτα και 

απολφμανςθ, ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του ςκευάςματοσ. 

 

4. ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑ ΔΑΡΕΔΩΝ. 

 

Τα δάπεδα ςτουσ διαδρόμουσ και ςτισ αίκουςεσ πρζπει να φροντίηονται ιδιαίτερα. Θ επιλογι του υγροφ κακαριότθτασ και 
απολφμανςθσ γίνεται  κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τον υπεφκυνο  επιτιρθςθσ Νοςοκομειακϊν Λοιμϊξεων  που ορίηει  το Νοςοκομεία. 

Για ςυχνι και ςτακερι κακαριότθτα κα πρζπει να χρθςιμοποιείται ζνα μθχάνθμα κακαριότθτασ που δεν κάνει κόρυβο. 

Τα δάπεδα των διαδρόμων των κλινικϊν κακϊσ και των κεντρικϊν ειςόδων, κα κακαρίηονται τρεισ (3) φορζσ τθν θμζρα κακϊσ και 

εκτάκτωσ αν ςυμβεί να λερωκοφν. 

Για το ςκοφπιςμα των δαπζδων απαγορεφεται θ χριςθ χειροκίνθτθσ ςκοφπασ. 

Τα εξαρτιματα-μθχανιματα για τον κακαριςμό και ςυντιρθςθ του κτιρίου του Νοςοκομείου, κα επιβαρφνουν τον ανάδοχο. Οι 

θλεκτρικζσ ςκοφπεσ πρζπει να είναι φλεγμζνεσ ζτςι ϊςτε ο αζρασ που αποβάλλουν να φιλτράρεται. 

Ο εξοπλιςμόσ (μάπεσ κουβάδεσ) μετά τθν χριςθ κα πλζνονται απολυμαίνονται και κα αποκθκεφεται ςτεγνόσ. 

Απαραίτθτθ θ χριςθ διπλϊν τροχιλατων κουβάδων. 

5. ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑ ΤΩΝ W.C. 

Θ κακαριότθτα λουτρά-τουαλζτεσ κα γίνεται κακθμερινά ςτο πρωϊνό και απογευματινό ωράριο και εκτάκτωσ οποιαδιποτε άλλθ 

ςτιγμι τθσ θμζρασ χρειαςτεί με τα κατάλλθλα κακαριςτικά απολυμαντικά υγρά. Στισ κοινόχρθςτεσ τουαλζτεσ ο κακαριςμόσ κα γίνεται 

ανά μία ϊρα ςε κάκε βάρδια. 

Οι λεκάνεσ, οι ντουηιζρεσ, μπανιζρεσ, νιπτιρεσ ςαπουνίηονται με απολυμαντικό υγρό και ξεπλζνονται ζτςι ϊςτε να απομακρφνονται 

πάςθσ φφςεωσ λεκζδεσ  ςτίγματα, άλατα κλπ. υδραυλικζσ εγκαταςτάςεισ προςτατευτικά ελάςματα, κακρζπτεσ, κικεσ ςαπουνιϊν 

όπωσ επίςθσ πόρτεσ, χεροφλια, κακαρίηονται με απολυμαντικό υγρό. 

Για να επιτευχκεί θ κακαριότθτα που πρζπει, χωρίηονται οι εργαςίεσ για όλα τα αντικείμενα που βρίςκονται πάνω ςτο δάπεδο ςε τρεισ 

κατθγορίεσ: 

ΚΑΤΘΓΟΙΑ Α: Λεκάνεσ WC 

ΚΑΤΘΓΟΙΑ Β: Νεροχφτεσ και πλακάκια, ντουηιζρεσ και μπανιζρεσ. 

ΚΑΤΘΓΟΙΑ Γ: Λοιπά αντικείμενα εξοπλιςμοφ. 

Ο ανάδοχοσ είναι αυςτθρά υποχρεωμζνοσ να χρθςιμοποιεί διαφορετικοφ χρϊματοσ κουβάδεσ και πανιά για κάκε μία από τισ 

παραπάνω κατθγορίεσ. 

Επίςθσ τα δάπεδα των W.C. κα κακαρίηονται με πανιά μιασ χριςθσ. 

6.  ΚΑΔΟΙ ΑΧΘΣΤΩΝ 

Οι κάδοι αχριςτων πρζπει να αδειάηονται κατά τακτά χρονικά διαςτιματα κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ θμζρασ. Εμφανείσ λεκζδεσ πρζπει 

να κακαρίηονται και να απολυμαίνονται. 

Μία φορά τθν εβδομάδα πλζνονται οι κάδοι  αδειάηονται και πλζνονται. Τα ςκουπίδια μαηεφονται ξεχωριςτά. Σε μαφρουσ ςάκουσ τα 

κοινά απορρίμματα και ςε κίτρινουσ τα μολυςματικά απορρίμματα (ωσ μολυςματικά κεωροφνται αυτά που προζρχονται από αςκενείσ 

με ΑΙDS,θπατίτιδα θ καλλιζργειεσ πακογόνων μικροβίων κλπ. και γενικά όλα τα άχρθςτα αντικείμενα που ζχουν ζλκει ςε επαφι με 

αίμα π.χ. επίδεςμοι, γάηεσ και λοιπά κεωροφμενα μολυςματικά. 
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Οι βελόνεσ και τα λοιπά αιχμθρά αντικείμενα αφοφ τοποκετθκοφν από το προςωπικό του αναδόχου ςε κίτρινουσ ςάκουσ και αφοφ 

δζνονται, κα μεταφζρονται από το προςωπικό του αναδόχου ςτο ψυκτικό κάλαμο. 

Οι ςάκοι απορριμάτων κα δζνονται με ςφιγκτιρεσ και κα μεταφζρονται κακθμερινά με τουσ ειδικοφσ κάδουσ που διακζτει το 

Νοςοκομείο από το προςωπικό του αναδόχου  ςτουσ χϊρουσ που ζχει προβλεφκεί. 

Τισ ςακοφλεσ τισ διακζτει ο ανάδοχοσ και χρθςιμοποιοφνται μόνο μία φορά. Οι κάδοι μεταφοράσ απορριμάτων κακθμερινά κα 

πλζνονται και κα αποκθκεφονται ςτεγνοί. 

7. ΕΡΙΡΛΑ 

ϋΠλα τα ζπιπλα ςτουσ καλάμουσ αςκενϊν κα κακαρίηονται εξωτερικά με τα κατάλλθλα απολυμαντικά-κακαριςτικά υλικά. Ρρζπει να 

χρθςιμοποιείται προϊόν που ςτεγνϊνει χωρίσ να αφινει γραμμζσ και χνοφδια. Ορατζσ βρωμιζσ κακαρίηονται κακθμερινά. Τα ζπιπλα 

ςτα γραφεία των ιατρϊν, Διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν, βιβλιοκικθ κα γίνονται κακθμερινά ςτα γραφεία όλων των υπθρεςιϊν αλλά και 

ςτουσ καλάμουσ των αςκενϊν μία φορά  το μινα κα γίνεται γενικόσ κακαριςμόσ δθλ. κακαριςμόσ τοίχων ταβανιϊν λαμπτιρων 

εικόνων, νιπτιρων, ντουλαπιϊν περβαηιϊν ςωμάτων κζρμανςθσ κλιματιςτικϊν, κακρεπτϊν, πόρτεσ με απολυμαντικά κακαριςτικά 

προϊόντα. 

Τα πανιά που κα κακαρίηονται τα ζπιπλα κα είναι διαφορετικοφ χρϊματοσ απϋαυτά που χρθςιμοποιοφνται για το κακαριςμό ςτισ 

τουαλζτεσ και τα γραφεία. 

Στα ζπιπλα και τοίχουσ που βρίςκονται ςτουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ κα γίνεται κακαριςμόσ κάκε 15 θμζρεσ κακϊσ και εκτάκτωσ αν 

χρειαςτεί. 

8. ΥΓΟ ΚΑΘΑΙΣΜΑ ΣΤΙΣ ΕΣΩΤΕΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΙΚΕΣ ΡΟΤΕΣ 

Ρλφςιμο τισ πόρτεσ και από τισ δφο πλευρζσ (ςτα αςανςζρ περιλαμβάνονται όλεσ οι εςωτερικζσ επιφάνειεσ) τα κουφϊματα τα 

προςτατευτικά ελάςματα με απολυμαντικό υγρό κάκε 15 θμζρεσ. Ορατζσ βρωμιζσ κακαρίηονται κακθμερινά. 

9. ΤΗΑΜΙΑ – ΡΑΝΤΗΟΥΙΑ 

Ο κακαριςμόσ των τηαμιϊν κα γίνεται κάκε 15 θμζρεσ. Ραντηοφρια και ςτόρια μία φορά το μινα 

10. ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΕΡΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΣΩΤΕΙΚΩΝ ΧΩΩΝ 

Δαχτυλιζσ και λεκζδεσ κακαρίηονται γυάλινεσ επιφάνειεσ εςωτερικϊν χϊρων κακαρίηονται με υγρό απολυμαντικό  

ςυμπεριλαμβανομζνων των κορνιηϊν, των ςτθριγμάτων ι και λοιπϊν εξαρτθμάτων αυτϊν 

11. ΑΑΧΝΕΣ 

Οι αράχνεσ πρζπει να απομακρφνονται ςυνεχϊσ. 

12. ΑΥΛΕΙΟΙ ΧΩΟΙ ΕΞΩΤΕΙΚΕΣ ΣΚΑΛΕΣ 

Οι χϊροι αυτοί κακαρίηονται κακθμερινά με μθχανικά μζςα που διακζτει ο ανάδοχοσ ι με ςκοφπιςμα προςωπικοφ του αναδόχου 

ςφμφωνα με το πρόγραμμα εργαςίασ του Νοςοκομείου λαμβάνοντασ τα απαραίτθτα μζτρα ϊςτε κατά το ςκοφπιςμα να αποφεφγεται 

θ δθμιουργία ςκόνθσ. 

Ιδιαίτερθ προςοχι πρζπει να δίδεται ςτον κακαριςμό των φρεατίων απορροισ όμβριων υδάτων από ξζνα ςϊματα (όπωσ φφλλα, 

χαρτιά, πλαςτικά κτλ.) 

13. ΕΣΩΤΕΙΚΕΣ ΣΚΑΛΕΣ 

Οι εςωτερικζσ ςκάλεσ κα κακαρίηονται κακθμερινά. 
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14. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΑΣΤΘΙΑ 

Τα δάπεδα και ζπιπλα αυτϊν των χϊρων κα κακαρίηονται κακθμερινά. Τα τηάμια κα κακαρίηονται κάκε 15 θμζρεσ. 

 

15. ΡΛΥΝΤΘΙΑ-ΑΦΕΙΑ 

Ο κακαριςμόσ ςτουσ χϊρουσ αυτοφσ κα γίνεται 3 φορζσ τθν εβδομάδα και εκτάκτωσ αν προκφψει ανάγκθ. 

16. ΚΑΘΑΙΣΜΟΣ ΧΕΙΟΥΓΕΙΩΝ & ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΘΤΟΥ ΝΕΦΟΥ 

Ο κακαριςμόσ ςτα χειρουργεία και ςτθ Μονάδα Τεχνθτοφ Νεφροφ αποτελείται από ενδιάμεςθ κακαριότθτα και τελικι κακαριότθτα. 

Και τα δφο παραπάνω μζρθ κακαρίηονται επακριβϊσ ςτο πρόγραμμα εργαςίασ. 

17. ΕΝΔΙΑΜΕΣΘ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑ ΧΕΙΟΥΓΕΙΩΝ 

Ρρζπει να διατίκεται το απαιτοφμενο προςωπικό ϊςτε να μθν παρατθροφνται κακυςτεριςεισ ςτισ επεμβάςεισ κακϊσ και ςτισ 

διαδοχικζσ αλλαγζσ ςτθν βάρδια αιμοκάκαρςθσ. 

Οι κάδοι απορριμάτων αδειάηονται και πλζνονται με απολυμαντικό υγρό. 

Οι ςακοφλεσ απορριμάτων και οι ςάκοι ακάκαρτου ιματιςμοφ αντικακίςτανται. Οι παραπάνω ςακοφλεσ και οι ςάκοι ςφραγίηονται με 

τρόπο που ζχει προκακοριςκεί και είναι ζτοιμα για απομάκρυνςθ. 

Το δάπεδο γφρω από το τραπζηι χειρουργείου κακαρίηεται και απολυμαίνεται εντατικά. 

Οι νιπτιρεσ κακαριςμοφ του προςωπικοφ του χειρουργείου απολυμαίνονται. 

Ανανεϊνεται το υγρό ςαποφνι χεριϊν και το υγρό απολφμανςθσ αυτϊν. 

18. ΤΕΛΙΚΘ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑ ΧΕΙΟΥΓΕΙΩΝ-ΚΑΘΘΜΕΙΝΕΣ ΕΓΑΣΙΕΣ 

Νιπτιρεσ κακαριςμοφ του προςωπικοφ του χειρουργείου απολυμαίνονται, οι πάγκοι γφρω από τουσ νιπτιρεσ κακαρίηονται και 

ανανεϊνονται το υγρό ςαποφνι χεριϊν και το υγρό απολφμανςθσ. 

Οι κάδοι απορριμάτων αδειάηονται και πλζνονται με απολυμαντικό υγρό. 

Οι ςακοφλεσ απορριμάτων και οι ςάκοι ακάκαρτου ιματιςμοφ αντικακίςτανται. Οι παραπάνω ςακοφλεσ και ςάκοι ςφραγίηονται με 

τρόπο που ζχει προκακοριςκεί και είναι ζτοιμα για απομάκρυνςθ. 

Το δάπεδο ςτο κζντρο  του χειρουργείου ςφουγγαρίηεται πρϊτα και ςτθ ςυνζχεια ςτο ςθμείο αυτό μεταφζρονται όλα τα είδθ 

κακαριςμζνα μθχανιματα και τροχιλατα. 

ϋΟλεσ οι γυάλινεσ επιφάνειεσ και πόρτεσ κακαρίηονται και απολυμαίνονται (ςυμπεριλαμβάνεται θ εςωτερικι πλευρά όλων των 

υαλοπινάκων). 

Οι τοίχοι ςε φψοσ ζωσ 2μ. κακαρίηονται και απολυμαίνονται. 

ϋΟλεσ οι χειρολαβζσ, διακόπτεσ φωτιςμοφ, ςωλινεσ κονςόλεσ, ςϊματα κζρμανςθσ πρεβάηια παρακφρων, κακαρίηονται και 

απολυμαίνονται. 
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Τρίψιμο με μθχάνθμα δαπζδου. 

Κακαριςμόσ δαπζδου με υγρι πανζτα και απολφμανςθ αυτοφ, μετακινοφμενων των μθχανθμάτων και τροχιλατων ςτισ κακαριςμζνεσ 

επιφάνειεσ και τρίψιμο με μθχανι και απολφμανςθ των υπόλοιπων δαπζδων. 

 

Τα υλικά που απαιτοφνται για τθν απολφμανςθ  των χωρϊν του χειρουργείου κα δίδονται από το ΓΝΦ  ςφμφωνα με τθν  

γνϊμθ τθσ  επιτροπισ  ενδονοςοκομειακϊν λοιμϊξεων  και τθσ προϊςτάμενθσ του χειρουργείου   

 

19. ΚΟΥΤΙΝΕΣ 

Πταν παραςτεί ανάγκθ το κατζβαςμα και το κρζμαςμα των κουρτινϊν κα γίνεται από εργαηόμενο του Συνεργείου Κακαριότθτασ. 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΕΓΑΣΙΕΣ 

Τοίχοι και οροφι, υγρό κακάριςμα και απολφμανςθ. 

Πλα τα ντουλάπια ςυμπεριλαμβανομζνων και των εντοιχιςμζνων απολυμαίνονται εςωτερικά και εξωτερικά με πανιά μιασ χριςθσ. 

Πλα τα ντουλάπια ςυμπεριλαμβανομζνων και των εντοιχιςμζνων απολυμαίνονται  εςωτερικά και εξωτερικά. 

Κακαριςμόσ των φωτιςτικϊν των διαδρόμων κακϊσ επίςθσ και των αικουςϊν και κακαριςμόσ των τηαμιϊν κάκε 15 θμζρεσ. 

ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ 

Το είδοσ τθσ παραςχεκείςθσ  εργαςίασ ςτουσ χϊρουσ του χειρουργείου  εγκρίνεται από τθν προϊςταμζνθ του χειρουργείου. 

Υπό οριςμζνεσ ςυνκικεσ μπορεί να τροποποιθκοφν κάποια από τα ανωτζρω περιγραφόμενα για τουσ χϊρουσ  των χειρουργείων. Αντί 

των παραπάνω αναγραφομζνων δίδονται εντολζσ απϋ ευκείασ από τθν προϊςταμζνθ του χειρουργείου. 

ΒΑΣΙΚΘ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑ 

Στθ βαςικι κακαριότθτα κακορίηονται επακριβϊσ τα υλικά απολφμανςθσ και κακαριςμοφ που κα χρθςιμοποιοφνται. Τα υλικά 

απολφμανςθσ και κακαριςμοφ ςε περίπτωςθ που δεν επιφζρουν το επικυμθτό αποτζλεςμα το Νοςοκομείο ζχει το δικαίωμα να 

ηθτιςει τθν αντικατάςταςι τουσ. 

Υποχρζωςθ του αναδόχου είναι και θ ςυμπλιρωςθ οποιοδιποτε εντφπου ηθτθκεί από το Νοςοκομείο που κα ζχει ωσ ςτόχο τθν 

καλφτερθ παρακολοφκθςθ των εργαςιϊν κακαριότθτασ. 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΓΑΣΙΑΣ 

  Α)  ΡΕΙΟΙΣΜΕΝΘ ΕΓΑΣΙΑ 

Κυριακζσ και εορτζσ δεν γίνεται θ κακοριςμζνθ επί κακθμερινισ βάςεωσ κακαριότθτα. Σε όλουσ τουσ χϊρουσ εκτόσ από τθν μονάδα 

εντατικισ κεραπείασ χειρουργεία και τα εργαςτιρια. Σε καμία πάντωσ περίπτωςθ οι περιοριςμζνεσ εργαςίεσ δεν κα είναι δφο (2) 

ςυνεχόμενεσ θμζρεσ. 

Ο περιοριςμζνοσ κακαριςμόσ ιςχφει μόνο για τοίχουσ και ζπιπλα των χϊρων. Στθ ςυνολικι φροντίδα ςυμπεριλαμβάνεται πλιρθσ 

κακαριςμόσ WC, νιπτιρων κτλ. 
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Β)ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΙΣΜΟΥ 

Τα υλικά κακαριςμοφ που υποχρεοφνται να διακζτει ο Ανάδοχοσ και να χρθςιμοποιεί είναι τα εξισ: 

1) Υγρό απολυμαντικό – κακαριςτικό επιφανειϊν και δαπζδων . Να μθν περιζχει αλδεχδεσ, φαινόλεσ, να είναι βακτθριοκτόνο, 
μυκθτοκτόνο, φυματιοκτόνο, ιοκτόνο (HBV, HIV), να είναι ςυμβατό με όλεσ τισ επιφάνειεσ. 

. 

2) Υγρό κακαριςμοφ και απολφμανςθσ χϊρων WC. Να μθν περιζχει αλδεχδεσ, φαινόλεσ, να είναι βακτθριοκτόνο, μυκθτοκτόνο, 
φυματιοκτόνο, ιοκτόνο (HBV, HIV), να είναι ςυμβατό με όλεσ τισ επιφάνειεσ. 

3) Χλωρίνθ 
4) Κακαριςτικό δαπζδων 
5) Κακαριςτικό για ζπιπλα 
6) Κακαριςτικό για τηάμια – γυάλινεσ επιφάνειεσ 
7) Αφαιρετικό επίμονων λεκζδων. 
 

Γ) ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ 

Ρλαςτικζσ ςακοφλεσ (μαφρεσ, διαφανείσ. ) 

Σφιγκτιρεσ για κλείςιμο πλαςτικισ ςακοφλασ. 

Και οποιαδιποτε άλλα αναλϊςιμα υλικά ι υλικά κακαριςμοφ και απολφμανςθσ απαιτοφνται ϊςτε ο δείκτθσ κακαριότθτασ  να φτάςει 

ςτο υψθλότερο ςθμείο. 

Ωσ ολοκλιρωςθ του κακαριςμοφ κεωρείται θ αποκομιδι των απορριμάτων κ.λ.π. από τουσ αναφερόμενουσ χϊρουσ κακϊσ και θ 

μεταφορά και τοποκζτθςθ αυτϊν ςτουσ κάδουσ απορριμάτων ςτο ςθμείο τελικισ ςυλλογισ (κοντεϊνερ). 

 

ΣΘΜΕΙΩΣΘ: 

Για τθν αποκομιδι των απορριμάτων ωσ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΑ κεωροφνται αυτά που προζρχονται από αςκενείσ με AIDS, θπατίτιδα ι 

καλλιζργειεσ πακογόνων μικροβίων – ιϊν κ.λ.π. και γενικά όλα τα άχρθςτα πια αντικείμενα που ζχουν ζλκει ςε επαφι με αίμα π.χ. 

επίδεςμοι γάηεσ κ.λ.π. Τα απορρίματα αυτά κα τοποκετοφνται ςε διπλοφσ ςάκουσ χρϊματοσ κίτρινου και αφοφ δζνονται κα 

μεταφζρονται, αποκλειςτικά ςε χϊρο που κα υποδειχκεί από τον Υπεφκυνο κακαριότθτασ του Νοςοκομείου. Οι βελόνεσ και τα λοιπά 

αιχμθρά αντικείμενα, αφοφ τοποκετθκοφν από το προςωπικό του Νοςοκομείου ςτα ειδικά πλαςτικά κυτία που υπάρχουν, κα 

μεταφζρονται ςε χϊρο που κα υποδειχκεί από τον Υπεφκυνο κακαριότθτασ του Νοςοκομείου. 

Ωσ τοξικά κεωροφνται τα απόβλθτα που περιζχουν υδράργυρο, άλλα βαρζα μζταλλα, αμίαντο, κυτταροςτατικά και άλλα φάρμακα, 

χλωροφόρμιο, ξυλζνιο, ακετόνθ, μεκανόλθ, ανόργανεσ χθμικζσ ενϊςεισ, που περιζχουν οξζα και αλκάλια, αμαλγάματα οδοντιατρικισ,  

φαινόλεσ, κατεςτραμμζνα κερμόμετρα πιεςόμετρα υδραργφρου, ζλαια εκροισ από αντλίεσ κενοφ, εξαντλθμζνα προςροφθτικά υλικά, 

φίλτρα, διαλφτεσ που χρθςιμοποιοφνται ςτα ακτινολογικά εργαςτιρια κ.α.. Τα ανωτζρω απόβλθτα κα τοποκετοφνται από το 

προςωπικό των Νοςοκομείων ςε ειδικοφσ περιζκτεσ και κα μεταφζρονται ςε ειδικά διαμορφωμζνουσ χϊρουσ που κα του υποδειχκοφν 

από τον Υπεφκυνο κακαριότθτασ των Νοςοκομείων.   

 

 

ΥΛΙΚΑ   

Θ κακθμερινι ρουτίνα, θ περιοδικι κακαριότθτα, θ τεχνικι τθσ και τα υλικά που κα χρθςιμοποιοφνται, κα ορίηονται για κάκε χϊρο  ςε 

ςυνεργαςία και με γραπτζσ οδθγίεσ του Υπεφκυνου κακαριότθτασ τθσ Επιτροπισ ενδονοςοκομειακϊν λοιμϊξεων, των αρμόδιων 

Υπθρεςιϊν του Νοςοκομείου και του Αναδόχου. 

Το Νοςοκομείο κα χορθγιςει ςτον Ανάδοχο, χϊρο για τθν αποκικευςθ των μθχανθμάτων και υλικϊν, όπωσ και ερμάρια αποδυτθρίου 

για το προςωπικό του. 
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Οι ςακοφλεσ απορριμμάτων, τα ςαποφνια, τα χαρτιά υγείασ και οι χειροπετςζτεσ κα τοποκετοφνται από τον Ανάδοχο ςτουσ χϊρουσ 

που απαιτείται. 

 

 

                                    ιτρα θκικοφ περιεχομζνου 

 Απορρίπτονται προςφορζσ επιχειριςεων που κατά παράβαςθ των Άρκρων 138 και 182 τθσ Διεκνοφσ Σφμβαςθσ Εργαςίασ απαςχολοφν 

ι εκμεταλλεφονται ανθλίκουσ κάτω των 15 ετϊν. 

 

  ΡΕΙΓΑΦΘ ΧΩΩΝ ΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΘ ΓΙΑ ΚΑΘΑΙΣΜΟ 

1. Θάλαμοι αςκενϊν. 
2. Λουτρά – Τουαλζτεσ. 
3. Διάδρομοι. 
4. Αίκουςεσ αναμονισ. 
5. Κοινόχρθςτοι χϊροι, βοθκθτικοί, ςκάλεσ, ανελκυςτιρεσ. 
6. Γραφεία Ιατρϊν, Διευκυντϊν, εξεταςτιρια. 
7. Εργαςτιρια. 
8. Χϊροι Τεχνικισ Υπθρεςίασ. 
9. Γραφεία Ρροϊςταμζνων – Υπευκφνων, Αδελφϊν Νοςοκόμων. 

10.    Γραφεία Οικονομικισ & Διοικθτικισ Υπθρεςίασ, Αίκουςα Δ. Σ. κλπ. 
11. Πλων των εφθμερίων. 
12. Καλλωπιςμόσ – κακαριότθτα αυλίου χϊρου. 
13. Αποκθκευτικοί χϊροι (μόνο περιοδικά και όταν ηθτθκεί). 
14. Κακαριςμόσ των χϊρων τθσ Μ.Τ.Ν.  
15. Γενικά όλων των χϊρων του Νοςοκομείου 9.500 τ.μ. περίπου.  
16. Κακαριςμόσ χϊρων χειρουργείου. 
17. Κουηίνα  
18. Σιδερωτιριο 
19. Ρλυντιρια  

 

 

Ελάχιςτο εξοπλιςμό που κα πρζπει να διακζτει ο ανάδοχοσ κακαριότθτασ:  

α) Ρεριςτρεφόμενθ μθχανι κακαριότθτασ. 

β) Μθχάνθμα αναρρόφθςθσ υγρϊν. 

γ) Μθχάνθμα ςκουπίςματοσ αυλισ. 

δ) Μθχάνθμα κοπισ γκαηόν. 

ε) Θλεκτρικι ςκοφπα. 

ςτ) Μθχάνθμα κακαριςμοφ μοκετϊν-χαλιϊν. 

η) Μθχάνθμα κακαριςμοφ ςκαλοπατιϊν (για τρίψιμο). 

θ) Καρότςι μεταφοράσ απορριμμάτων.  

Θ) Καρότςια ςφουγγαρίςματοσ επαγγελματικά δίπλα τουλάχιςτον 14 τεμ.  

 
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. 
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ΚΑΤΑΝΟΜΘ ΥΡΑΛΛΘΛΩΝ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ 
 
 
 

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. 

 
Τα  άτομα  που  κα  απαςχολεί  το  ςυνεργείο   για  τθν   κακαριότθτα  των  κτιριακϊν εγκαταςτάςεων   και   του   αφλειου   
χϊρου   ανζρχονται   ςε  Συνολικά 23 άτομα 

 
Θ κατανομι των ωρϊν εργαςίασ ανά κτίριο κα κακορίηεται από το τμιμα Επιςταςίασ. 

1) Για το Γ. Ν. Φλϊρινασ  ενδεικτικά απαιτοφνται : 
18 άτομα με 4ϊρθ απαςχόλθςθ 

2) :Για  το ΚΕΦΙΑΡ Αμυνταίου  απαιτοφνται : 
4άτομα με 4ϊρθ απαςχόλθςθ 

3)  Για  το ΚΕΦΙΑΡ Φλϊρινασ  απαιτοφνται : 
1 άτομο με 4ϊρθ απαςχόλθςθ 
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Θ κατανομι του προςωπικοφ και ςυγκεκριμζνα οι ςυνολικζσ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ για το κακορίηονται   ωσ 
ακολοφκωσ: 

 
 
 

ΘΜΕΕΣ ΩΕΣ 
ΚΑΘΘΜΕΘΝΘΣΒΑΔΙΑΣ/ 

ΦΟΕΑΣ 

ΩΕΣ 
/ΒΔΟΜΑΔΑ 

ΘΜΕΕΣ 

ΔΕΥΤΕΑ ΩΣ ΡΑΑΣΚΕΥΘ ΕΓΑΣΙΜΕΣ 

 

7.00-21.00=86.15 Γ.Ν.Φ 

7.00-21.00=14.28 ΚΑΦΚΑ 

7.00-21.00=6.43 ΚΕΚΥ 

00:00-06:00=4.00 Γ.Ν.Φ 

ΣΥΝΟΛΟ= 110.86 

 

430.75 

71.40 

32.15 

20.00 

554.30 

261 

ΣΑΒΒΑΤΟ 7.00-21.00=35.11Γ.Ν.Φ 

7.00-21.00=7.22 ΚΑΦΚΑ 

00:00-06:00=4.00 Γ.Ν.Φ 

ΣΥΝΟΛΟ= 46.33 

 

35.11 

7.22 

4.00 

46.33 

52 

ΚΥΙΑΚΕΣ- ΑΓΙΕΣ 7.00-21.00=35.11Γ.Ν.Φ 

7.00-21.00=7.22 ΚΑΦΚΑ 

00:00-06:00=4.00 Γ.Ν.Φ 

ΑΓΙΕΣ 

ΣΥΝΟΛΟ= 46.33 

35.11 

7.22 

4.00 

 

46.33 

52 

  646.96 365 
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ – Εκτιμϊμενεσ ποςότθτεσ υλικϊν και πίνακεσ 
παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ τθσ κακαριότθτασ 

 
 

Ενδεικτικά αναφζρονται οι εκτιμϊμενεσ ποςότθτεσ υλικϊν ατομικισ υγιεινισ (ΡΙΝΑΚΑΣ 1) 
και ειδικϊν απολυμαντικϊν (ΡΙΝΑΚΑΣ 2). 

 
 
 

ΡΙΝΑΚΑΣ 1: ΥΛΙΚΑ ΑΤΟΜΙΚΘΣ ΥΓΙΕΙΝΘΣ 
 

*Επιςθμαίνεται ότι  οι παρακάτω ποςότθτεσ δίνονται ενδεικτικά. Απαιτείται τακτικόσ και επαναλαμβανόμενοσ 
εφοδιαςμόσ με υλικά (χαρτί, χειροπετςζτεσ, ςαποφνι, κτλ.) ςε όλουσ τουσ  χϊρουσ, ζτςι ϊςτε ανά πάςα 
ςτιγμι τα παρακάτω υλικά να είναι ςτθ διάκεςθ του προςωπικοφ των επιςκεπτϊν και των αςκενϊν χωρίσ 
επιπλζον οικονομικι επιβάρυνςθ.  

 
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΘ ΜΘΝΑΙΑ 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΘ ΜΘΝΙΑΙΑ 

ΔΑΡΑΝΘ ΣΕ €(ΜΕ ΦΡΑ) 

1 ΧΑΤΙ    ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 400 400,00 

2 ΧΕΙΟΡΕΤΣΕΤΕΣ& ΧΑΤΟΡΕΤΣΕΤΕΣ ΡΑΚΕΤΑ 30 300,00 

3 ΧΛΩΙΝΘ/ΧΛΩΙΟ ΤΕΜΑΧΙΑ 150 300,00 

4 ΔΙΑΦΟΑ ΚΑΘΑΙΣΤΙΚΑ ΥΓΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 300 400,00 

5 ΥΓΑ ΚΕΜΟΣΑΡΟΥΝΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 80 100,00 

6 ΣΦΟΥΓΓΑΙΑ/ΒΕΤΕΞ ΚΑΘΑΙΣΜΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ 150              200,00 

7 ΣΦΟΥΓΓΑΙΣΤΕΣ/ΣΚΟΥΡΕΣ/ΜΑΡΕΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 80 300,00 

8 ΣΑΚΟΥΛΕΣ  ΑΡΟΙΜΑΤΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 300 500,00 

9 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 220 500,00 

   ΣΥΝΟΛΟ: 3.000,00 

ΜΘΝΙΑΙΩΣ 

     

 
 

 

 
Α/Α 

 
ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΙΔΟΥΣ 

1 ΧΛΩΙΝΘ 
 

(διάλυμα υποχλωριϊδουσ νατρίου (NaCLO), ςυγκζντρωςθ 4,5 % ζωσ 5,5 % 
για Νοςοκομειακι χριςθ (όχι παχφρευςτθ)) 

2 ΧΑΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 
 

(χθμικόσ λευκαςμζνοσ πολτόσ πλιρωσ υδατοδιαλυτόσ  μθ ανακυκλωμζνοσ με 2-φφλλα,    90 gr ) αποδεκτι θ 
τοποκζτθςθ επαγγελματικισ χαρτοκικθσ WC  για ορκολογικι χριςθ. 

 ΧΑΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 
 

(χθμικόσ λευκαςμζνοσ πολτόσ πλιρωσ υδατοδιαλυτόσ  μθ ανακυκλωμζνοσ με   2-φφλλα,  450   gr   )   αποδεκτι   
θ   τοποκζτθςθ   επαγγελματικισ χαρτοκικθσ WC για ορκολογικι χριςθ. 
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3 ΧΕΙΟΡΕΤΣΕΤΕΣ ΗΙΚ ΗΑΚ 
 

(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. 

 ΧΕΙΟΡΕΤΣΕΤΕΣ ΟΛΟ 
 

(χθμικόσ λευκαςμζνοσ πολτόσ πλιρωσ υδατοδιαλυτόσ  μθ ανακυκλωμζνοσ, 
80 χ 450 γρ.)   αποδεκτι θ τοποκζτθςθ επαγγελματικισ χαρτοκικθσ για χειροπετςζτεσ ι ρολό για ορκολογικι 
χριςθ. 

4 ΚΕΜΟΣΑΡΟΥΝΟ 
 

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 ανα 
λιπαντικοφσ παράγοντεσ του δζρματοσ.   Να  ζχει   ουδζτερο  PH  5,5-7  και   να  είναι  δερματολογικά ελεγμζνο.  Να  
περιζχει  επιπρόςκετα  μία  ι  περιςςότερεσ  ουςίεσ  ςαν 
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ΡΙΝΑΚΑΣ 2: ΕΙΔΙΚΑ ΑΡΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ & ΑΛΛΑ ΥΛΙΚΑ (όπου απαιτοφνται) 
 
 
 

 
Α/Α 

 
ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΙΔΟΥΣ 

1 ΥΓΟ ΤΑΧΕΙΑΣ  ΑΡΟΛΥΜΑΝΣΘΣ ΧΩΟΥ ΚΑΙ ΕΡΙΦΑΝΕΙΩΝ  ΜΕ ΨΕΚΑΣΜΟ 
 

Το προϊόν να είναι ζτοιμο προσ χριςθ διάλυμα, ςε μορφι ςπρζι που καλφπτει τισ ανάγκεσ ΑΡΟΛΥΜΑΝΣΘΣ και 
ΚΑΘΑΙΣΜΟΥ επιφανειϊν όπωσ ανοξείδωτων, εξωτερικϊν επιφανειϊν μθχανθμάτων και γενικά επιφανειϊν και 
εξοπλιςμοφ του Νοςοκομείου με ςυμβατότθτα για όλεσ τισ επιφάνειεσ,  να είναι ελεφκερο αλδεχδϊν,  να  ςτεγνϊνει  
χωρίσ  κατάλοιπα  και  βιολογικά  διαςπάςιμο  με  ΒΑΚΤΘΙΟΚΤΟΝΟ  (ςυμπ. 
Salmonella, Listeria), ΜΥΚΘΤΟΚΤΟΝΟ, ΦΥΜΑΤΙΟΚΤΟΝΟ, ΙΟΚΤΟΝΟ (ςυμπ. HBV/HIV, Adeno, Rota, Papova 
& Vaccinia ) δράςθ και με  Άδεια Κυκλοφορίασ Ε.Ο.Φ, Αρικμό Καταχϊρθςθσ Γ.Χ.Κ. και ςιμανςθ CE 

2 ΥΓΟ  ΚΑΘΑΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΡΟΛΥΜΑΝΣΘΣ ΧΩΟΥ ΚΑΙ ΕΡΙΦΑΝΕΙΩΝ 
 

Υγρό κακαριςμοφ και απολφμανςθσ δαπζδων & επιφανειϊν ςε φακελάκια ι ςε ςυςκευαςία slit με δοςομετρικι αντλία 
Για τον κακαριςμό και τθν απολφμανςθ όλων των χϊρων και των επιφανειϊν ςτο νοςοκομείο.,  ελεφκερο   αλδεχδϊν   
και  τοξικϊν πτθτικϊν  ςυςτατικϊν, με μικροβιοκτόνο δράςθ κατά Βακτθρίων (περιλ. Βάκιλλοι ΤΒ), Μυκιτων, Ιϊν 
(περιλ. HBV και HIV),να είναι ςυμβατό με τα άλλα κακαριςτικά υλικά. Κατάλλθλο για τον κακαριςμό και τθν 
απολφμανςθ ευαίςκθτων υλικϊν π. χ. ακρυλικό γυαλί (κερμοκοιτίδεσ), να διατίκεται και ςε ςυςκευαςία φακελίςκου 
ζωσ  20ml 

3 
 

Σακοφλεσ  υδατοδιαλυτζσ  για  μολυςματικό  υλικό,  διαςτάςεων  70Χ100cm  περίπου.  Αυτοδιαλυόμενοσ ςάκοσ,  
υδατοδιαλυτόσ  για  τθν  μεταφορά  του  ακακάρτου  ιματιςμοφ  καταςκευαςμζνοσ  από  πλαςτικό υλικό με 
δυνατότθτα να διαλφονται ςτο πλυντιριο. 
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ΘΜΕΘΣΙΟΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ 

ΧΩΟΣ: ΧΕΙΟΥΓΕΙΑ ΚΩΔ:  ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ: 

ΕΓΑΣΙΕΣ ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ΡΩΙ ΑΡΟΓΕΥΜΑ ΔΕ Τ ΤΕ ΡΕ ΡΑ ΣΑ ΚΥ 

Ρ Α Ρ Α Ρ Α Ρ Α Ρ Α Ρ Α Ρ Α 

ΡΟΓ. ΡΟΓ. 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ: 

ΑΡΟΚΟΜΙΔΘ ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ-ΡΛΥΣΙΜΟ ΚΑΔΩΝ Χ Χ               

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΘ  ΣΑΚΩΝ  ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ  ΚΑΙ 
ΣΑΚΩΝ ΑΚΑΘΑΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 

Χ Χ               

ΚΑΘΑΙΣΜΑ-ΑΡΟΛΥΜΑΝΣΘ   (ΛΑΜΡΕΣ   ΧΕΙ/ΓΕΙΟΥ, 
ΕΡΙΦΑΝΕΙΕΣ, ΤΑΡΕΗΙΑ ΧΕΙ/ΓΕΙΟΥ). 

Χ Χ               

ΚΑΘΑΙΣΜΑ-ΑΡΟΛΥΜΑΝΣΘ  ΔΑΡΕΔΟΥ Χ Χ               

ΚΑΘΑΙΣΜΑ-ΑΡΟΛΥΜΑΝΣΘ  ΝΙΡΤΘΩΝ Χ Χ               

ΤΕΛΙΚΟΣ: 

ΑΡΟΚΟΜΙΔΘ ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ-ΡΛΥΣΙΜΟ ΚΑΔΩΝ Χ Χ               

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΘ  ΣΑΚΩΝ  ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ  ΚΑΙ 
ΣΑΚΩΝ ΑΚΑΘΑΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 

Χ Χ               

ΚΑΘΑΙΣΜΑ-ΑΡΟΛΥΜΑΝΣΘ  (ΛΑΜΡΕΣ 
ΧΕΙΟΥΓΕΙΟΥ,  ΟΛΕΣ   ΟΙ   ΕΡΙΦΑΝΕΙΕΣ,   ΤΟΙΧΟΙ, 
ΟΔΕΣ,  ΡΟΤΕΣ,  ΧΕΙΟΛΑΒΕΣ,  ΤΑΡΕΗΙΑ 
ΧΕΙΟΥΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΡΑ ΕΞΑΤΘΜΑΤΑ). 

Χ Χ               

ΚΑΘΑΙΣΜΑ-ΑΡΟΛΥΜΑΝΣΘ  ΔΑΡΕΔΟΥ Χ Χ               

ΚΑΘΑΙΣΜΑ-ΑΡΟΛΥΜΑΝΣΘ  ΝΙΡΤΘΩΝ Χ Χ               

ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑ ΡΑΡΟΥΤΣΙΩΝ Χ Χ               

ΛΟΥΤΑ-ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ 

ΑΡΟΚΟΜΙΔΘ ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ-ΡΛΥΣΙΜΟ ΚΑΔΩΝ Χ Χ               
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ΡΛΥΣΙΜΟ-ΑΡΟΛΥΜΑΝΣΘ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΘΣ Χ Χ               

ΣΦΟΥΓΓΑΙΣΜΑ ΔΑΡΕΔΟΥ Χ Χ               

ΛΟΙΡΟΙ ΧΩΟΙ (ΓΑΦΕΙΑ-ΒΟΘΘΘΤΙΚΟΙ ΧΩΟΙ) 

ΚΑΘΑΙΣΜΑ    ΕΡΙΦΑΝΕΙΩΝ,    ΕΡΙΡΛΩΝ,    ΣΥΣΚΕΥΩΝ 
ΝΤΟΥΛΑΡΩΝ 

Χ Χ               

ΣΚΟΥΡΙΣΜΑ-ΣΦΟΥΓΓΑΙΣΜΑ ΔΑΡΕΔΟΥ Χ Χ               

ΑΡΟΚΟΜΙΔΘ ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ Χ Χ               

ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ: 

ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ: 
 

 Θ ΕΝΔΙΑΜΕΣΘ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑ ΧΕΙΟΥΓΕΙΩΝ, ΕΦϋΟΣΟΝ ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ, ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΡΑΓΜΑΤΟΡΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕΤΑ ΑΡΟ ΚΑΘΕ 
ΕΡΕΜΒΑΣΘ. 

 
 

 ΑΝΕΞΑΤΘΤΑ ΤΟΥ ΘΜΕΘΣΙΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, Θ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑ ΚΑΙ Θ ΑΡΟΛΥΜΑΝΣΘ ΤΩΝ ΧΩΩΝ 
ΕΡΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΤΑΝ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟ ΑΡΑΙΤΟΥΝ. 

 
 

 Ο ΥΡΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΘΜΑΤΟΣ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΜΕΙΜΝΑ ΩΣΤΕ ΤΟ ΡΑΩΝ ΕΝΤΥΡΟ ΝΑ ΡΑΑΔΙΔΕΤΑΙ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ, ΕΥΚΙΝΩΣ ΚΑΙ ΣΥΜΡΛΘΩΜΕΝΟ ΣΤΟΝ ΥΡΕΥΘΥΝΟ ΕΡΙΣΤΑΣΙΑΣ. 

ΙΚΑΝΟΡΟΙΘΤΙΚΘ  

ΜΕΤΙΑ  

ΚΑΚΘ  

Ο ΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΘΜΑΤΟΣ                                                       ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΑΑΛΑΒΘ  

Θ ΤΙΜΕΛΘΣ ΕΡΙΤΟΡΘ ΡΑΑΛΑΒΘΣ ΚΑΙ 

ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘΣ ΤΟΥ ΕΓΟΥ 
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ΘΜΕΘΣΙΟΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ 

ΧΩΟΣ: ΕΓΑΣΤΘΙΑ ΚΩΔ:  ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ: 

ΕΓΑΣΙΕΣ ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ΡΩΙ ΑΡΟΓΕΥΜΑ ΔΕ Τ ΤΕ ΡΕ ΡΑ ΣΑ ΚΥ 

Ρ Α Ρ Α Ρ Α Ρ Α Ρ Α Ρ Α Ρ Α 

ΡΟΓ. ΡΟΓ. 

ΚΟΙΝΟΙ ΧΩΟΙ 

ΚΑΘΑΙΣΜΑ  ΕΡΙΦΑΝΕΙΩΝ,  ΕΡΙΡΛΩΝ  ΣΥΣΚΕΥΩΝ  & 
ΝΤΟΥΛΑΡΙΩΝ 

 
ΑΡΟΛΥΜΑΝΣΘ ΟΡΟΥ ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ 

 Χ               

ΡΛΥΣΙΜΟ ΝΙΡΤΘΩΝ  Χ               

ΚΑΘΑΙΣΜΟΣ ΤΗΑΜΙΩΝ ΕΣΩΤΕΙΚΑ  Χ               

ΑΡΟΚΟΜΙΔΘ ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ  Χ               

ΣΚΟΥΡΙΣΜΑ  ΣΦΟΥΓΓΑΙΣΜΑ  ΔΑΡΕΔΟΥ 
ΑΡΟΛΥΜΑΝΣΘ ΟΡΟΥ ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ 

 Χ               

ΛΟΥΤΑ-ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ 

ΑΡΟΚΟΜΙΔΘ ΑΡΟΙΜΑΤΩΝ-ΡΛΥΣΙΜΟ ΚΑΔΩΝ 2Χ Χ               

ΡΛΥΣΙΜΟ-ΑΡΟΛΥΜΑΝΣΘ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΘΣ 2Χ Χ               

ΣΦΟΥΓΓΑΙΣΜΑ ΔΑΡΕΔΟΥ 2Χ Χ               

ΛΟΙΡΟΙ ΧΩΟΙ (ΓΑΦΕΙΑ-ΒΟΘΘ,ΧΩΟΙ) 

ΚΑΘΑΙΣΜΑ   ΕΡΙΦΑΝΕΙΩΝ,   ΕΡΙΡΛΩΝ,   ΣΥΣΚΕΥΩΝ 
ΝΤΟΥΛΑΡΩΝ 

Χ                
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ΣΚΟΥΡΙΣΜΑ-ΣΦΟΥΓΓΑΙΣΜΑ ΔΑΡΕΔΟΥ Χ Χ               

ΑΡΟΚΟΜΙΔΘ ΑΡΟΙΜΑΤΩΝ Χ Χ               

ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ: 

ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ: 
 

 

 ΑΝΕΞΑΤΘΤΑ ΤΟΥ ΘΜΕΘΣΙΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, Θ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑ ΚΑΙ Θ ΑΡΟΛΥΜΑΝΣΘ ΤΩΝ ΧΩΩΝ 
ΕΡΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΤΑΝ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟ ΑΡΑΙΤΟΥΝ. 

 
 
 
 

 

 ΛΟΓΩ ΤΘΣ ΙΔΙΑΙΤΕΟΤΘΤΑΣ ΤΩΝ ΧΩΩΝ ΡΙΘΑΝΩΣ ΝΑ ΑΡΑΙΤΘΘΕΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΘ ΣΥΧΝΟΤΘΤΑ ΕΓΑΣΙΩΝ 

ΙΚΑΝΟΡΟΙΘΤΙΚΘ  

ΜΕΤΙΑ  

ΚΑΚΘ   
 

 Ο ΥΡΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΘΜΑΤΟΣ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΜΕΙΜΝΑ ΩΣΤΕ ΤΟ ΡΑΩΝ ΕΝΤΥΡΟ ΝΑ ΡΑΑΔΙΔΕΤΑΙ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ, ΕΥΚΙΝΩΣ ΚΑΙ ΣΥΜΡΛΘΩΜΕΝΟ ΣΤΟΝ ΥΡΕΥΘΥΝΟ ΕΡΙΣΤΑΣΙΑΣ. 

Ο ΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΘΜΑΤΟΣ                                                       ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΑΑΛΑΒΘ  

Θ ΤΙΜΕΛΘΣ ΕΡΙΤΟΡΘ ΡΑΑΛΑΒΘΣ ΚΑΙ 
ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘΣ ΤΟΥ ΕΓΟΥ 
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ΘΜΕΘΣΙΟΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ 

ΧΩΟΣ: ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΩΔ:  ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ: 

ΕΓΑΣΙΕΣ ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ΡΩΙ ΑΡΟΓΕΥΜΑ ΔΕ Τ ΤΕ ΡΕ ΡΑ ΣΑ ΚΥ 

Ρ Α Ρ Α Ρ Α Ρ Α Ρ Α Ρ Α Ρ Α 

ΡΟΓ. ΡΟΓ. 

ΚΟΙΝΟΙ ΧΩΟΙ 

ΚΑΘΑΙΣΜΑ ΑΡΟΛΥΜΑΝΣΘ ΕΡΙΦΑΝΕΙΩΝ, ΕΡΙΡΛΩΝ, 
ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΡΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ 

2Χ 2Χ               

ΡΛΥΣΙΜΟ ΝΙΡΤΘΩΝ 2Χ 2Χ               

ΚΑΘΑΙΣΜΟΣ ΤΗΑΜΙΩΝ ΕΣΩΤΕΙΚΑ 2Χ 2Χ               

ΑΡΟΚΟΜΙΔΘ ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ ΡΛΥΣΙΜΟ ΚΑΔΩΝ 2Χ 2Χ               

ΣΚΟΥΡΙΣΜΑ  ΣΦΟΥΓΓΑΙΣΜΑ  ΑΡΟΛΥΜΑΝΣΘ 

ΔΑΡΕΔΟΥ 

2Χ 2Χ               

ΛΟΥΤΑ-ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ 

ΑΡΟΚΟΜΙΔΘ ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ-ΡΛΥΣΙΜΟ ΚΑΔΩΝ 2Χ 2Χ               

ΡΛΥΣΙΜΟ-ΑΡΟΛΥΜΑΝΣΘ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΘΣ 2Χ 2Χ               

ΣΦΟΥΓΓΑΙΣΜΑ ΔΑΡΕΔΟΥ 2Χ 2Χ               

ΛΟΙΡΟΙ ΧΩΟΙ (ΓΑΦΕΙΑ-ΒΟΘΘ,ΧΩΟΙ) 

ΚΑΘΑΙΣΜΑ   ΕΡΙΦΑΝΕΙΩΝ,   ΕΡΙΡΛΩΝ,   ΣΥΣΚΕΥΩΝ 
ΝΤΟΥΛΑΡΩΝ 

Χ Χ               
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ΣΚΟΥΡΙΣΜΑ-ΣΦΟΥΓΓΑΙΣΜΑ ΔΑΡΕΔΟΥ Χ Χ               

ΑΡΟΚΟΜΙΔΘ ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ Χ Χ               

ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ: 

ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ: 
 

 

 ΑΝΕΞΑΤΘΤΑ ΤΟΥ ΘΜΕΘΣΙΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, Θ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑ ΚΑΙ Θ ΑΡΟΛΥΜΑΝΣΘ ΤΩΝ ΧΩΩΝ 
ΕΡΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΤΑΝ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟ ΑΡΑΙΤΟΥΝ. 

 
 

 Ο ΥΡΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΘΜΑΤΟΣ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΜΕΙΜΝΑ ΩΣΤΕ ΤΟ ΡΑΩΝ ΕΝΤΥΡΟ ΝΑ ΡΑΑΔΙΔΕΤΑΙ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ, ΕΥΚΙΝΩΣ ΚΑΙ ΣΥΜΡΛΘΩΜΕΝΟ ΣΤΟΝ ΥΡΕΥΘΥΝΟ ΕΡΙΣΤΑΣΙΑΣ. 

ΙΚΑΝΟΡΟΙΘΤΙΚΘ  

ΜΕΤΙΑ  

ΚΑΚΘ  

Ο ΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΘΜΑΤΟΣ                                                       ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΑΑΛΑΒΘ  

Θ ΤΙΜΕΛΘΣ ΕΡΙΤΟΡΘ ΡΑΑΛΑΒΘΣ ΚΑΙ 

ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘΣ ΤΟΥ ΕΓΟΥ 
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ΘΜΕΘΣΙΟΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ 

ΧΩΟΣ: ΚΛΙΝΙΚΘ ΚΩΔ:  ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ: 

ΕΓΑΣΙΕΣ ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ΡΩ 
Ι 

ΑΡΟ 
ΓΕΥ 
ΜΑ 

ΔΕ Τ ΤΕ ΡΕ ΡΑ ΣΑ ΚΥ 

Ρ Α Ρ Α Ρ Α Ρ Α Ρ Α Ρ Α Ρ Α 

ΡΟ 
Γ. 

ΡΟ 
Γ. 

ΘΑΛΑΜΟΙ ΑΣΘΕΝΩΝ 

ΣΚΟΥΡΙΣΜΑ-ΣΦΟΥΓΓΑΙΣΜΑ 
ΔΑΡΕΔΟΥ 

2Χ                

ΚΑΘΑΙΣΜΑ  (ΕΡΙΤ.  ΦΩΤΙΣΜΟΙ, 
ΕΛΙΚΕΣ  ΑΝΕΜ/ΩΝ,    ΚΟΝΙΗΕΣ, 
ΚΑΛΟΙΦΕ  & ΛΟΙΡΑ 
ΕΞΑΤΘΜΑΤΑ) 

 
 

Χ 

               

ΚΑΘΑΙΣΜΑ (ΝΙΡΤΘΕΣ) 2Χ                

ΚΑΘΑΙΣΜΑ-ΑΡΟΛΥΜΑΝΣΘ 
ΕΡΙΡΛΑ, 

 
ΔΙΑΚΟΡΤΕΣ, ΡΟΜΟΛΑ) 

Χ                

ΣΚΟΥΡΙΣΜΑ (ΜΡΑΛΚΟΝΙΑ) Χ                

ΑΡΟΚΟΜΙΔΘ ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ 2Χ Χ               

ΛΟΥΤΑ-ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ 

ΑΡΟΚΟΜΙΔΘ  ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ- 
ΡΛΥΣΙΜΟ ΚΑΔΩΝ 

2Χ Χ               

ΡΛΥΣΙΜΟ-ΑΡΟΛΥΜΑΝΣΘ  ΕΙΔΩΝ 
ΥΓΙΕΙΝΘΣ 

2Χ Χ               

ΣΦΟΥΓΓΑΙΣΜΑ ΔΑΡΕΔΟΥ 2Χ Χ               

ΛΟΙΡΟΙ ΧΩΟΙ (ΓΑΦΕΙΑ-ΒΟΘΘ,ΧΩΟΙ) 
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ΚΑΘΑΙΣΜΑ  ΕΡΙΦΑΝΕΙΩΝ, 
ΕΡΙΡΛΩΝ,  ΣΥΣΚΕΥΩΝ 
ΝΤΟΥΛΑΡΩΝ 

Χ                

ΣΚΟΥΡΙΣΜΑ-ΣΦΟΥΓΓΑΙΣΜΑ 
ΔΑΡΕΔΟΥ 

Χ                

ΑΡΟΚΟΜΙΔΘ ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ Χ                

ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ: 

ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ: 
 
 
 
 

 ΑΝΕΞΑΤΘΤΑ ΤΟΥ ΘΜΕΘΣΙΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, Θ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑ ΚΑΙ Θ ΑΡΟΛΥΜΑΝΣΘ ΤΩΝ ΧΩΩΝ 
ΕΡΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΤΑΝ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟ ΑΡΑΙΤΟΥΝ. 

 
 

 Ο ΥΡΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΘΜΑΤΟΣ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΜΕΙΜΝΑ ΩΣΤΕ ΤΟ ΡΑΩΝ ΕΝΤΥΡΟ ΝΑ ΡΑΑΔΙΔΕΤΑΙ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ, ΕΥΚΙΝΩΣ ΚΑΙ ΣΥΜΡΛΘΩΜΕΝΟ ΣΤΟΝ ΥΡΕΥΘΥΝΟ ΕΡΙΣΤΑΣΙΑΣ. 

ΙΚΑΝΟΡΟΙΘΤΙΚΘ  

ΜΕΤΙΑ  

ΚΑΚΘ 

Ο ΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΘΜΑΤΟΣ                                                       ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΑΑΛΑΒΘ  

Θ ΤΙΜΕΛΘΣ ΕΡΙΤΟΡΘ ΡΑΑΛΑΒΘΣ ΚΑΙ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘΣ ΤΟΥ ΕΓΟΥ  
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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ) 

ΤΜΘΜΑ-ΚΛΙΝΙΚΘ-ΔΟΜΘ 

ΘΜΕΟΜ

ΘΝΙΑ 

ΡΩ ΑΡΟ ΔΕΥΤ. 

 

Τ. ΤΕΤ. ΡΕΜ. ΡΑ. ΣΑΒ. ΚΥ. 

ΘΑΛΑΜΟΙ

/ΧΩΟΙ 

ΕΓΑΣΙΩΝ 

  ΡΩ ΑΡΟ ΡΩ ΑΡΟ ΡΩ ΑΡΟ ΡΩ ΑΡΟ ΡΩ ΑΡΟ ΡΩ ΑΡΟ ΡΩ ΑΡΟ 

Κακάριςμ

α, 

απολφμαν

ςθ 

επιφανει

ϊν, 

επίπλων , 

εςωτ. 

τηαμιϊν 

X X               

Σκοφπιςμ

α-

ςφουγγάρ

ιςμα 

δαπζδου 

X X               

Αποκομιδ

ι 

απορριμμ

άτων 

X X               

WC 

Αποκομιδ

ι 

απορριμμ

άτων-

πλφςιμο 

κάδων 

2X X               

Ρλφςιμο-

απολφμαν

ςθ ειδϊν 

υγιεινισ 

2X X               

Σφουγγάρ

ιςμα 

δαπζδου 

2X X               

ΛΟΙΡΟΙ ΧΩΟΙ ΓΑΦΕΙΑ ΙΑΤΩΝ , ΣΤΑΣΘ ΝΟΣΘΛΕΥΤΩΝ, ΑΡΟΔΥΤΘΙΑ κ.α. 
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Κακάριςμ

α-

απολφμαν

ςθ 

επιφανει

ϊν, 

επίπλων, 

ςυςκευϊν 

                

Σκοφπιςμ

α-

ςφουγγάρ

ιςμα 

δαπζδου 

                

Αποκομιδ

ι 

απορριμμ

άτων 

                

ΡΑΑΤΘ

ΘΣΕΙΣ 

                

ΚΛΙΜΑΚΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓ

ΘΣΘΣ 

 Γενικζσ παρατθριςεισ 

ικανοποιθ

τικι 

                

μζτρια                 

κακι                 

ο 

προϊςταμ

ζνο/υπεφ

κυνο 

τμιματοσ 

Ο προϊςταμζνοσ του τμιματοσ Επιςταςίασ-Ιματιςμοφ 

 

 

Θ επιτροπι παρακολοφκθςθσ ζργου 
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ΙV.1 ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

 

        

          

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ   Θμερομθνία: 

ΦΟΕΑ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ 

 
 Αφοφ λάβαμε υπϋ όψθ τουσ όρουσ τθσ υπ’ αρικμ. 20 /2021 διακιρυξθσ για τθν ανάδειξθ αναδόχου «Ραροχισ υπθρεςιϊν 
κακαριότθτασ των χϊρων του Γενικοφ Νοςοκομείου» τουσ οποίουσ δθλϊνουμε ότι αποδεχόμαςτε πλιρωσ και ανεπιφφλακτα ςασ 
κατακζτουμε τθν κάτωκι προςφορά: 
 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΥΡΘΕΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΘΣΘΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ 
ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΘ ΤΙΜΘ 

ΧΩΙΣ ΦΡΑ (€)  

 
ΦΡΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ 
ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΘ    
ΤΙΜΘ ΜΕ ΦΡΑ (€) 

(5) = (3) + (4) 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

 
 
1. 

Ραροχι υπθρεςιϊν κακαριότθτασ των 

χϊρων του Γενικοφ Νοςοκομείου  και 

των εποπτευομζνων φορζων αυτοφ  

1    

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΘ  ΤΙΜΘ ΧΩΙΣ ΦΡΑ (Ολογράφωσ)  

 
Ο Χρόνοσ Ιςχφοσ τθσ Ρροςφοράσ είναι (αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ) :  ……………….……..………………………….. 

 

Ο Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ : …………………..……………… 

 
 
(Υπογραφι – ςφραγίδα) 

 Σθμείωςθ: Θ παροφςα υποβάλλεται ςε μορφι .pdf  ςτον υποφάκελο τθσ οικονομικισ προςφοράσ και φζρει τθν ψθφιακι 
υπογραφι του προςφζροντοσ. 
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IV.2 ΡΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΘΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

                    Ρίνακασ  
IV.2Α ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΟΣΩΝ ΑΡΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΩΝ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ 

                                       (ΡΩΙΝΘ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘ – ΕΓΑΣΙΜΕΣ ΘΜΕΕΣ 
1. ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΟΣΩΝ ΑΡΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΩΝ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ  

 

ΡΙΝΑΚΑΣ IIΙ.2 Α 

             (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  

Α/Α  ΑΙΘΜ
ΟΣ 
ΑΡΑΣΧ
ΟΛΟΥΜ
ΕΝΩΝ  

ΣΥΛΛΟΓ
ΙΚΘ 
ΣΥΜΒΑΣ
Θ 
ΕΓΑΣΙΑ
Σ*  

ΘΜΕΕΣ 
ΕΓΑΣΙΑΣ  

ΘΜΕΟΜΙΣ
ΘΙΟ  

ΩΕΣ 
ΕΓΑΣΙΑΣ  

ΩΟΜΙΣΘΙ
Ο  

ΑΡΟΔΟΧΕΣ 
ΕΓΑΗΟΜΕΝ
ΩΝ  
**  

ΑΣΦΑ
ΛΙΣΤΙΚ
ΕΣ 
ΕΙΣΦΟ
ΕΣ  
**  

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΘΝΙΑΙΩΝ 
ΑΡΟΔΟΧΩΝ 
ΚΑΙ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙ
ΚΩΝ 
ΕΙΣΦΟΩΝ  

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΤΘΣΙΩΝ 
ΑΡΟΔΟΧΩΝ 
ΚΑΙ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 
ΕΙΣΦΟΩΝ  

1.  

2.  

3.  

4…  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

* Θα επιςυναφκεί θ ςυλλογικι ςφμβαςθ εργαςίασ ςτθν οποία υπάγονται οι εργαηόμενοι  
**Να παρουςιάηεται αναλυτικά και λεπτομερϊσ ο ακριβισ τρόποσ υπολογιςμοφ / Θα πρζπει να γίνεται ξεχωριςτι αναφορά ςτο κόςτοσ επιδόματοσ 
αδείασ με τισ αντίςτοιχεσ εργοδοτικζσ ειςφορζσ, ςτο κόςτοσ δϊρων Ράςχα και Χριςτουγζννων με τισ αντίςτοιχεσ εργοδοτικζσ ειςφορζσ κακϊσ και 
ςτο κόςτοσ αντικαταςτατϊν εργαηομζνων ςε κανονικι άδεια. Θ ανάλυςθ κα υποβάλλεται ςε ξεχωριςτοφσ πίνακεσ.  
Να γίνει ξεχωριςτι αναφορά ςτα τετραγωνικά μζτρα κακαριςμοφ ανά άτομο  

 

 

ΡίνακασIV.2Β ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΟΣΩΝ ΑΡΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΩΝ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ 
               (ΑΓΙΕΣ) 

  

( ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙΙ  

ΡΙΝΑΚΑΣ IIΙ.2 Β 

             (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  

Α/Α  ΑΙΘΜ
ΟΣ 
ΑΡΑΣΧ
ΟΛΟΥΜ
ΕΝΩΝ  

ΣΥΛΛΟΓ
ΙΚΘ 
ΣΥΜΒΑΣ
Θ 
ΕΓΑΣΙΑ
Σ*  

ΘΜΕΕΣ 
ΕΓΑΣΙΑΣ  

ΘΜΕΟΜΙΣ
ΘΙΟ  

ΩΕΣ 
ΕΓΑΣΙΑΣ  

ΩΟΜΙΣΘΙ
Ο  

ΑΡΟΔΟΧΕΣ 
ΕΓΑΗΟΜΕΝ
ΩΝ  
**  

ΑΣΦΑ
ΛΙΣΤΙΚ
ΕΣ 
ΕΙΣΦΟ
ΕΣ  
**  

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΘΝΙΑΙΩΝ 
ΑΡΟΔΟΧΩΝ 
ΚΑΙ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙ
ΚΩΝ 
ΕΙΣΦΟΩΝ  

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΤΘΣΙΩΝ 
ΑΡΟΔΟΧΩΝ 
ΚΑΙ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 
ΕΙΣΦΟΩΝ  

1.  

2.  

3.  

4…  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

* Θα επιςυναφκεί θ ςυλλογικι ςφμβαςθ εργαςίασ ςτθν οποία υπάγονται οι εργαηόμενοι  
**Να παρουςιάηεται αναλυτικά και λεπτομερϊσ ο ακριβισ τρόποσ υπολογιςμοφ / Θα πρζπει να γίνεται ξεχωριςτι αναφορά ςτο κόςτοσ επιδόματοσ 
αδείασ με τισ αντίςτοιχεσ εργοδοτικζσ ειςφορζσ, ςτο κόςτοσ δϊρων Ράςχα και Χριςτουγζννων με τισ αντίςτοιχεσ εργοδοτικζσ ειςφορζσ κακϊσ και 
ςτο κόςτοσ αντικαταςτατϊν εργαηομζνων ςε κανονικι άδεια. Θ ανάλυςθ κα υποβάλλεται ςε ξεχωριςτοφσ πίνακεσ.  
Να γίνει ξεχωριςτι αναφορά ςτα τετραγωνικά μζτρα κακαριςμοφ ανά άτομο  
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Ρίνακασ IV.2Γ ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΟΣΩΝ ΑΡΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΩΝ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ 
(ΒΑΔΥΝΘ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘ) 

 

  

ΡΙΝΑΚΑΣ IIΙ.2 Γ 

             (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  

Α/Α  ΑΙΘΜ
ΟΣ 
ΑΡΑΣΧ
ΟΛΟΥΜ
ΕΝΩΝ  

ΣΥΛΛΟΓ
ΙΚΘ 
ΣΥΜΒΑΣ
Θ 
ΕΓΑΣΙΑ
Σ*  

ΘΜΕΕΣ 
ΕΓΑΣΙΑΣ  

ΘΜΕΟΜΙΣ
ΘΙΟ  

ΩΕΣ 
ΕΓΑΣΙΑΣ  

ΩΟΜΙΣΘΙ
Ο  

ΑΡΟΔΟΧΕΣ 
ΕΓΑΗΟΜΕΝ
ΩΝ  
**  

ΑΣΦΑ
ΛΙΣΤΙΚ
ΕΣ 
ΕΙΣΦΟ
ΕΣ  
**  

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΘΝΙΑΙΩΝ 
ΑΡΟΔΟΧΩΝ 
ΚΑΙ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙ
ΚΩΝ 
ΕΙΣΦΟΩΝ  

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΤΘΣΙΩΝ 
ΑΡΟΔΟΧΩΝ 
ΚΑΙ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 
ΕΙΣΦΟΩΝ  

1.  

2.  

3.  

4…  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

* Θα επιςυναφκεί θ ςυλλογικι ςφμβαςθ εργαςίασ ςτθν οποία υπάγονται οι εργαηόμενοι  
**Να παρουςιάηεται αναλυτικά και λεπτομερϊσ ο ακριβισ τρόποσ υπολογιςμοφ / Θα πρζπει να γίνεται ξεχωριςτι αναφορά ςτο κόςτοσ επιδόματοσ 
αδείασ με τισ αντίςτοιχεσ εργοδοτικζσ ειςφορζσ, ςτο κόςτοσ δϊρων Ράςχα και Χριςτουγζννων με τισ αντίςτοιχεσ εργοδοτικζσ ειςφορζσ κακϊσ και 
ςτο κόςτοσ αντικαταςτατϊν εργαηομζνων ςε κανονικι άδεια. Θ ανάλυςθ κα υποβάλλεται ςε ξεχωριςτοφσ πίνακεσ.  
Να γίνει ξεχωριςτι αναφορά ςτα τετραγωνικά μζτρα κακαριςμοφ ανά άτομο  

 

 

 

 

Ρίνακασ IV.3 ΣΥΓΚΕΝΤΩΤΙΚΟΣ ΡΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΘΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 
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Σθμείωςθ: Θ παροφςα υποβάλλεται ςε μορφι .pdf ςτον υποφάκελο τθσ οικονομικισ προςφοράσ και φζρει τθν ψθφιακι υπογραφι 

του προςφζροντοσ. 

 

 

 

    ΡΑΑΤΘΜΑ IV 

ΡΙΝΑΚΑΣ IV.3 ΑΝΑΛΥΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

 (1) (2) (3) (4) 

 

 

Α/Α 

 

 

ΡΕΙΓΑΦΘ 

ΑΜΟΙΒΘΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ            ΓΙΑ ΟΛΟ 

ΤΟ ΧΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΘΜΑ 

ΡΑΟΧΘΣ ΥΡΘΕΣΙΩΝ  

ΡΟ Φ.Ρ.Α. 

 

ΡΟΣΟ 

Φ.Ρ.Α. 

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ  

ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΧΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΘΜΑ 

ΡΑΟΧΘΣ ΥΡΘΕΣΙΩΝ  

ΜΕ Φ.Ρ.Α. 

 

1. 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΑΡΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 

ΕΙΣΦΟΩΝ 

(ΚΑΘΘΜΕΙΝΕΣ 

ΕΓΑΣΙΜΕΣ ΘΜΕΕΣ)* 

   

2. 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΑΡΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 

ΕΙΣΦΟΩΝ 

(ΑΓΙΕΣ)** 

   

3. 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΑΡΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 

ΕΙΣΦΟΩΝ 

(ΒΑΔΥΝΘ 

ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘ)*** 

   

4. ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ    

5. ΝΟΜΙΜΕΣ ΚΑΤΘΣΕΙΣ    

6. ΕΓΟΛΑΒΙΚΟ ΚΕΔΟΣ    

7. 
ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 

ΥΛΙΚΩΝ 
   

8. 
ΛΟΙΡΑ ΚΟΣΤΘ 

(ΛΕΡΤΟΜΕΘΣ ΑΝΑΦΟΑ 

& ΤΕΚΜΘΙΩΣΘ) 

   

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ     

*      Στθ ςτιλθ (2) κα αναγραφεί το αποτζλεςμα τθσ ςτιλθσ (10) του Ρίνακα ΙΙ.2Α 

**    Στθ ςτιλθ (2) κα αναγραφεί το αποτζλεςμα τθσ ςτιλθσ (10) του Ρίνακα ΙΙ.2Β 

***  Στθ ςτιλθ (2) κα αναγραφεί το αποτζλεςμα τθσ ςτιλθσ (10) του Ρίνακα ΙΙ.2Γ 
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ΡΑΑΤΘΜΑ V – Υποδείγματα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν 

 

 

Τα κάτωκι υποδείγματα εγγυθτικϊν επιςτολϊν αφοροφν ςε εγγυθτικζσ επιςτολζσ που εκδίδονται από Ριςτωτικά Ιδρφματα ι 

από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε. .Ε.. Τα γραμμάτια ςφςταςθσ χρθματικισ παρακατακικθσ του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων, 

για τθν παροχι εγγυιςεων ςυμμετοχισ και καλισ εκτζλεςθσ ςυςτινονται ςφμφωνα με τθν ειδικι νομοκεςία που διζπει αυτό 

και ειδικότερα βάςει του άρκρου 4 του π.δ. τθσ 30 Δεκεμβρίου 1926/3-1-2017 (βλ. Διευκρίνιςθ 2756/23-5-2017 ΕΑΑΔΘΣΥ, ΑΔΑ: 

7ΝΣΟΞΤΒ) 

 

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ 1 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

 

Εκδότθσ (Ονομαςία Τράπεηασ, υποκατάςτθμα) : 

 

Θμερομθνία ζκδοςθσ : 

 

Ρροσ τθν (Ρλιρθ ςτοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ) : 

 

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΥΡ' ΑΙΘΜΟΝ ........................... ΓΙΑ ΡΟΣΟ ....................... ΕΥΩ 

 

1. Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ρθτά, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ευκυνόμενοι 
απζναντι ςασ εισ ολόκλθρο και ωσ αυτοφειλζτεσ, μζχρι του ποςοφ των ………………..ευρϊ και ολογράφωσ 

 

……………………………… υπζρ τθσ εταιρείασ…………………………… με ΑΦΜ ………………………….., ΔΟΥ……………………………. και εδρεφει ςτθν 

………………………………………………………………………ι ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ των εταιρειϊν 

α)…………..………….β)……..…………….κ.λπ., ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ 

τουσ, εκ τθσ ιδιότθτασ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ, για τθν ςυμμετοχι τουσ ςτον διαγωνιςμό τθσ Υπθρεςίασ ςασ τθσ 

.…/………/……….., για τθν ανάδειξθ αναδόχου …………………………………………………… , τθσ με αρικ. …20………./2021 … διακιρυξθ ςασ με 

θμερομθνία διενζργειασ………………….. 

 

2. Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ από τθ ςυμμετοχι ςτον ανωτζρω διαγωνιςμό απορρζουςεσ υποχρεϊςεισ τθσ εν λόγω 
Εταιρείασ/ Εταιρειϊν κακ' όλο τον χρόνο ιςχφοσ τθσ. 

 

3. Ραραιτοφμαςτε ρθτά και ανεπιφφλακτα από τθν ζνςταςθ του ευεργετιματοσ τθσ διηιςεωσ από το δικαίωμα προβολισ 

εναντίον ςασ όλων των ενςτάςεων του πρωτοφειλζτθ ακόμθ και των μθ προςωποπαγϊν και ιδιαίτερα οποιαςδιποτε άλλθσ 

ζνςταςθσ των άρκρων 852 - 855, 862 - 864 και 866 - 869 του Αςτικοφ Κϊδικα, όπωσ και από τα δικαιϊματα μασ που τυχόν 

απορρζουν από τα άρκρα αυτά. 
 

4. Σε περίπτωςθ που αποφανκείτε με τθν ελεφκερθ και αδζςμευτθ κρίςθ ςασ τθν οποία κα μασ γνωςτοποιιςετε ότι θ (εταιρεία) 
……………………….. δεν εκπλιρωςε τθν υποχρζωςθ τθσ που περιγράφεται ςτο ανωτζρω ςθμείο 1, ςασ 

 

δθλϊνουμε ότι αναλαμβάνουμε με τθν παροφςα επιςτολι τθ ρθτι υποχρζωςθ να ςασ καταβάλουμε, χωρίσ οποιαδιποτε από μζρουσ 

μασ αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ, ολόκλθρο ι μζροσ του ποςοφ τθσ 

εγγφθςθσ, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ ςασ και εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν θμερομθνία που μασ το ηθτιςετε. Θ καταβολι του ποςοφ 

γίνεται με μόνθ τθ διλωςθ ςασ. 
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5. Για τθν καταβολι τθσ υπόψθ εγγφθςθσ δεν απαιτείται καμία εξουςιοδότθςθ ι ενζργεια ςυγκατάκεςθσ τθσ (εταιρείασ) 

……………..…………………… οφτε κα λθφκεί υπόψθ οποιαδιποτε τυχόν ζνςταςθ ι επιφφλαξθ ι προςφυγι αυτισ ςτθ διαιτθςία ι ςτα 

δικαςτιρια, με αίτθμα τθν μθ κατάπτωςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ, ι τθν κζςθ αυτισ υπό δικαςτικι μεςεγγφθςθ. 
 

6. Σασ δθλϊνουμε ακόμθ ότι θ υπόψθ εγγφθςθ μασ ζχει ιςχφ μζχρι τισ ….../……../……….. οπότε και κα επιςτραφεί ς' εμάσ θ παροφςα 

εγγυθτικι επιςτολι, μαηί με ζγγραφθ διλωςθ ςασ ότι απαλλάςςετε τθν Τράπεηα μασ από τθν υπόψθ εγγφθςθ και κάκε ςχετικι 

υποχρζωςθ. Μζχρι τότε, κα παραμείνουμε υπεφκυνοι για τθν άμεςθ καταβολι ς' εςάσ του ποςοφ τθσ εγγφθςθσ. Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ 

εγγυθτικισ αυτισ κα παρατακεί εφόςον ηθτθκεί από τθν Υπθρεςία ςασ πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ. 
 

7. Βεβαιοφμε ότι όλεσ οι ιςχφουςεσ Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ τθσ Τράπεηασ μασ που ζχουν χορθγθκεί ςτο Δθμόςιο και ΝΡΔΔ, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ και αυτισ, δεν υπερβαίνουν το όριο των εγγυιςεων που ζχει κακοριςκεί από το Υπουργείο Οικονομικϊν για 

τθν Τράπεηα μασ. 
 

8. Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγυθτικισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου 

(Εξουςιοδοτθμζνθ υπογραφι) 
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ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ 2 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ 

 

Ονομαςία Τράπεηασ ………………………….. 

 

Κατάςτθμα ……………………… 

 

(Δ/νςθ οδόσ -αρικμόσ TK fax )………….. 

 

Θμερομθνία ζκδοςθσ  

Ρροσ 

 

(Ρλιρθ ςτοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ 

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ Α. …… ΕΥΩ ……………….. 

 

- Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςασ εγγυθτικισ 
 

επιςτολισ ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των 
ΕΥΩ. ………………… (και ολογράφωσ) …………..……….. ……. ςτο οποίο και μόνο περιορίηεται θ υποχρζωςι 

 

μασ, υπζρ τθσ εταιρείασ ……………………………………, με ΑΦΜ……………………………………., ΔΟΥ ………………………………., δ\νςθ 

 

……………………………………………… 

 

για τθν καλι εκτζλεςθ από αυτιν των όρων τθσ με αρικμό …………. ςφμβαςθσ, που υπζγραψε μαηί ςασ 

 

……………………………………(αρ.διακ/ξθσ……/……...) προσ κάλυψθ αναγκϊν του ……..…………….και το οποίο ποςόν καλφπτει 

 

το 5% τθσ ςυμβατικισ προ Φ.Ρ.Α. αξίασ ………...ΕΥΩ αυτισ για τισ Υπθρεςίεσ Κακαριςμοφ Κτιρίων. 

 

- Το παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζροσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ 

και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 
 

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

- Θ παροφςα εγγφθςι μασ αφορά μόνο τθν παραπάνω αιτία και ιςχφει μζχρι ………………………………. 
 

Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και ΝΡΔΔ, ςυνυπολογίηοντασ και το 

ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχει κακοριςκεί από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά 

μασ. 

 

(Εξουςιοδοτθμζνθ υπογραφι) 
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ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

 

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ : 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΙΝΑΣ   

 

 

   

    

  «Υπθρεςίεσ Κακαριςμοφ Κτιρίων»  

3
Θ
  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΘ ΡΕΙΦΕΕΙΑ 

ΥΡΘΕΣΙΑ : 

ΥΡΘΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΙΣΜΟΥ ΚΤΘΙΩΝ» Α)  ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΦΛΩΙΝΑΣ  Β) ΤΟΥ  ΚΕΦΙΑΡ 

ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ   Γ) ΤΟΥ ΚΕΦΙΑΡ   ΦΛΩΙΝΑΣ 

(ΡΩΘΝ ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ  ΦΛΩΙΝΑΣ )    (CPV 

90911200-8), ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ  

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

  

 

(CPV: 90911200-8) 

 

   

    

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  

Συμβατικό Ροςό : ……………………………. € με τον Φ.Ρ.Α.  

   

 

   

Αρ. Σφμβαςθσ : ……………./…………………. 

 

  

    

    

 

Στθ   ΦΛΩΙΝΑ ςιμερα τθν ....……….. του ζτουσ ………., οι πιο κάτω ςυμβαλλόμενοι: 

 

αφενόσ 

 

ο ………………………….., Διοικθτισ του νοςοκομείου , ο οποίοσ εκπροςωπεί με τθν ιδιότθτά του αυτι νόμιμα το εδρεφον ςτθ 

ΦΛΩΙΝΑ ΕΓΝΜΑΤΙΑΣ 9 ΤΚ 53100ςτο εξισ κα αναφζρεται ςτθν παροφςα ςφμβαςθ ωσ «θ ανακζτουςα αρχι» και αφετζρου 
 

…………………………που εδρεφει ςτθ……………………, ζχει αρικμό φορολογικοφ μθτρϊου ................., υπάγεται ςτθ ΔΟΥ............ και 

εκπροςωπείται νόμιμα από τον κ. …………………….., …………………….. (ιδιότθτα), ςφμφωνα με το ............. 

 

και που ςτο εξισ κα αναφζρεται ςτθν παροφςα ςφμβαςθ ωσ «ο ανάδοχοσ», 

λαμβάνοντασ υπόψθ : 
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 τθ με αρικμό 20 /2021 διακιρυξθ του Θλεκτρονικοφ Δθμοςίου Ανοικτοφ Διαγωνιςμοφ (ςυςτθμικόσ αρικμόσ145347 

……………) για τισ «Υπθρεςίεσ Κακαριςμοφ Κτιρίων» (CPV: 90911200-8) για τισ ανάγκεσ του  Γενικοφ Νοςοκομείου  

ΦΛΩΙΝΑΣ και των εποπτευομενων φορεων αυτου   προχπολογιηόμενθσ δαπάνθσ € ………………………πλζον ΦΡΑ, ιτοι € 

…………………………… με ΦΡΑ 24% με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά 

μόνο βάςει τιμισ. 
 

 τθν με αρικμό ……………………………………………. προςφορά του αναδόχου, που υποβλικθκε ςτο πλαίςιο του διαγωνιςμοφ 
τθσ προαναφερόμενθσ διακιρυξθσ 

 

 τθ με αρικμό ................... απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, με τθν οποία κατακυρϊκθκε το αποτζλεςμα του 
διαγωνιςμοφ τθσ προαναφερόμενθσ διακιρυξθσ ςτον ανάδοχο και 

 

 τθ με αρικμό………………απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ με τθν οποία εγκρίκθκε το πρακτικό τθσ αρμόδιασ επιτροπισ 

που αφοροφςε ςτον ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ ωσ προσ τθν πλθρότθτα και τθ νομιμότθτά τουσ 
 

ςυμφϊνθςαν και ζκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουκα: 

 

Άρκρο 1. Οριςμοί 

 

Αντίκλθτοσ: Το πρόςωπο που ο ανάδοχοσ με ζγγραφθ διλωςι του, ςτθν οποία περιλαμβάνονται τα πλιρθ ςτοιχεία  του 

προςϊπου (ονοματεπϊνυμο, ταχυδρομικι διεφκυνςθ, αρικμόσ τθλεφϊνου, φαξ, κ.λπ.) ορίηει ωσ υπεφκυνο για τισ ενδεχόμενεσ 

ανάγκεσ επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ με αυτόν και αυτόσ με υπεφκυνθ διλωςι του αποδζχκθκε το διοριςμό αυτό. 

 

Διοικθτικι εντολι: οιαδιποτε οδθγία ι εντολι δίδεται γραπτϊσ από τθν ανακζτουςα αρχι ςχετικά με τθν ανάκεςθ του ζργου. 

 

Ζγγραφο: κάκε χειρόγραφθ, δακτυλογραφθμζνθ ι ζντυπθ ειδοποίθςθ, εντολι ι οδθγία ι πιςτοποιθτικό που εκδίδεται βάςει τθσ 

ςφμβαςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των τθλετυπιϊν, των τθλεγραφθμάτων και των τθλεομοιοτυπιϊν. 

 

Ζργο: Οι «Υπθρεςίεσ Κακαριςμοφ Κτιρίων» (CPV: 90911200-8) για τισ ανάγκεσ του Γενικοφ Νοςοκομείου ΦΛΩΙΝΑΣ με κριτιριο 

κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά  βάςει - τιμισ. 

 

Θμερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ: …../..…/……. 

 

Θμζρα: θ θμερολογιακι θμζρα. 

 

Ρροκεςμίεσ: τα αναφερόμενα ςτθ ςφμβαςθ χρονικά διαςτιματα ςε θμζρεσ, που αρχίηουν να υπολογίηονται από τθν επόμενθ τθσ 

πράξθσ, ενζργειασ ι γεγονότοσ που ορίηεται ςτθ ςφμβαςθ ωσ αφετθρία. Πταν θ τελευταία θμζρα του χρονικοφ διαςτιματοσ 

ςυμπίπτει με μθ εργάςιμθ θμζρα, θ προκεςμία λιγει ςτο τζλοσ τθσ πρϊτθσ εργάςιμθσ θμζρασ μετά τθν τελευταία θμζρα του 

χρονικοφ διαςτιματοσ. 

 

Ρροςφορά: θ με αρικμό …………………….. προςφορά του αναδόχου προσ τθν ανακζτουςα αρχι. 

 

Σφμβαςθ: θ παροφςα ςυμφωνία που ςυνάπτουν και υπογράφουν τα ςυμβαλλόμενα μζρθ για τθν ανάκεςθ τθσ υπθρεςίασ, όπωσ είναι 

δυνατό να τροποποιθκεί ι ςυμπλθρωκεί με μεταγενζςτερθ απόφαςθ του Δ.Σ. τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 

 

Συμβατικά τεφχθ: Τα τεφχθ τθσ ςφμβαςθσ μεταξφ τθσ ανακζτουςασ αρχισ και του αναδόχου, κακϊσ και όλα τα τεφχθ που τθ 

ςυνοδεφουν και τθ ςυμπλθρϊνουν και περιλαμβάνουν κατά ςειρά ιςχφοσ: α) τθ ςφμβαςθ, β) τθ διακιρυξθ, γ) τθν προςφορά του 

αναδόχου. 
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Συμβατικό τίμθμα: το ςυνολικό ςυμβατικό αντάλλαγμα για τθν υλοποίθςθ τθσ υπθρεςίασ 

 

Εκπρόςωποσ Ανακζτουςασ Αρχισ: ο εκάςτοτε Διοικθτισ. Σε περίπτωςθ απομάκρυνςθσ ι παραίτθςθσ του Διοικθτι του Νοςοκομείου, 

θ παροφςα ςφμβαςθ και οποιαδιποτε μεταβολι αυτισ κα υπογράφεται από τον νόμιμο αντικαταςτάτθ του. 

 

Άρκρο 2. Αντικείμενο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ 

 

Με τθν παροφςα θ ανακζτουςα αρχι ανακζτει και ο ανάδοχοσ αναλαμβάνει, ζναντι τθσ αμοιβισ που αναφζρεται πιο κάτω ςτθν 

παροφςα, τισ «Υπθρεςίεσ Κακαριςμοφ Κτιρίων» (CPV: 90911200-8) για τισ ανάγκεσ του Νοςοκομείου καΙ ΤΩΝ ΕΡΟΡΤΕΥΟΜΕΝΩΝ 

ΚΤΘΙΟΥ ΑΥΤΟΥ . Το ζργο τθσ ανάκεςθσ κα πραγματοποιθκεί ςφμφωνα με τθν προςφορά του αναδόχου ςε ςυνδυαςμό με τουσ όρουσ 

τθσ με αρικμό 20 /2021 διακιρυξθσ και τθσ με αρικμό ……………............. απόφαςθσ κατακφρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 

 

Άρκρο 3. Διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ 

 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε (12) μινεσ.Το  Νοςοκομείο  διατθρεί  το  δικαίωμα  καταγγελίασ  τθσ  ςφμβαςθσ  εάν  
ολοκλθρωκεί αντίςτοιχοσ διαγωνιςμόσ από Κεντρικι Αρχι (ΕΚΑΡΥ, ΚΑΑ) ι εφόςον ςυναφκοφν ατομικζσ ςυμβάςεισ παροχισ 
υπθρεςιϊν ςφμφωνα με το άρκρο 97 του Ν.4368/2016. 

 

 

Άρκρο 4. Ροινικζσ ριτρεσ - Εκπτϊςεισ 

 

Σε περίπτωςθ επανειλθμμζνων κακυςτεριςεων ςτθν εκτζλεςθ του ςυμβατικοφ ζργου ι ςε περίπτωςθ παράβαςθσ από τον ανάδοχο 

οποιουδιποτε όρου τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ ι πλθμμελοφσ εκτζλεςθσ των υποχρεϊςεων του, θ 

ανακζτουςα αρχι φςτερα από πρόταςθ τθσ αρμόδιασ επιτροπισ παρακολοφκθςθσ του ζργου δικαιοφται να κθρφξει τον ανάδοχο 

ζκπτωτο και να λφςει τθ ςφμβαςθ αηθμίωσ για το ελλθνικό δθμόςιο. Θ ζκπτωςθ δεν επζρχεται αν ο ανάδοχοσ αποδείξει ότι θ 

πλθμμελισ εκτζλεςθ των υποχρεϊςεων του οφείλεται ςε ανϊτερθ βία ι ςε υπαιτιότθτα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςφμφωνα με τα 

οριηόμενα ςτισ διατάξεισ του ν. 4412/2016 και με τα παρακάτω: 

 

Σε περίπτωςθ ζκπτωςθσ καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ και υποχρεοφται ο ανάδοχοσ 

ςε αποκατάςταςθ κάκε ηθμίασ από τθν παράβαςθ για τθν οποία επιβλικθκε θ ζκπτωςθ. Για τθ διαδικαςία κιρυξθσ του αναδόχου 

ζκπτωτου, ζχουν ανάλογθ εφαρμογι οι διατάξεισ του άρκρου 203 του ν. 4412/2016. 

 

Επίςθσ, ςε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ κακυςτερεί χωρίσ να ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ τθν εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ πζρα από 

τα χρονικά περικϊρια που αναφζρονται ςτθ παροφςα διακιρυξθ και γίνουν αμοιβαία αποδεκτά ςτθ ςχετικι ςφμβαςθ, θ ανακζτουςα 

αρχι δφναται να επιβάλει κυρϊςεισ με τθ μορφι προςτίμων. Τα πρόςτιμα ορίηονται ςφμφωνα με το άρκρο 207 του ν. 4412/2016. Θ 

ανακζτουςα αρχι διατθρεί τθν ευχζρεια να ειςπράξει τα πρόςτιμα παρακρατϊντασ είτε μζροσ τθσ πλθρωμισ είτε τθν εγγυθτικι 

επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ. 

 

Σε περίπτωςθ άρνθςθσ του αναδόχου να υλοποιιςει το αντικείμενο του δικαιϊματοσ προαίρεςθσ, θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να 

επιβάλει, τισ, ανά είδοσ ςφμβαςθσ (προμικειεσ, υπθρεςίεσ, ζργα, ςφμβαςθ παραχϊρθςθσ ζργων ι υπθρεςιϊν), προβλεπόμενεσ, ςτισ 

οικείεσ διατάξεισ των ν. 4412/2016 & 4413/2016 κυρϊςεισ (κατάπτωςθ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ποινικζσ ριτρεσ, κιρυξθ αναδόχου 

εκπτϊτου κλπ), κακϊσ και ςτο κείμενο τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ. 
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Άρκρο 5. Ραρακολοφκθςθ και Επίβλεψθ τθσ ςφμβαςθσ 

 

Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ κα διενεργθκεί από τθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ Ζργου (ΕΡΡΕ), 

θ οποία κα ζχει τθ ςυνολικι εποπτεία τθσ πορείασ εργαςιϊν και των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του Αναδόχου, 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. Θ ανακζτουςα αρχι, με απόφαςι τθσ κα ορίςει για τθν 

παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ υπάλλθλο τθσ με κακικοντα επόπτθ. 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. 
 

Ραρακολοφκθςθ κατά τθν εξζλιξθ των εργαςιϊν 

 

Ο Ανάδοχοσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια εξζλιξθσ των εργαςιϊν κα ςυνεργάηεται ςτενά με τθν ΕΡΡΕ και τον επόπτθ παρακολοφκθςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ, ενϊ κα παρζχει τα απαραίτθτα ςτοιχεία, διευκολφνοντασ το ζργο του ςυντονιςμοφ και ελζγχου. 
 

Βαςικι δραςτθριότθτα τθσ ΕΡΡΕ κατά τθν εξζλιξθ των εργαςιϊν είναι θ παρακολοφκθςθ και ο δειγματολθπτικόσ ζλεγχοσ των 
προςφερόμενων υπθρεςιϊν από τον Ανάδοχο, ϊςτε αυτζσ να μθν αποκλίνουν από τα προβλεπόμενα επίπεδα ποιότθτασ και 
πλθρότθτασ. 

 

Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν ανάκεςθ που ζγινε ςτο όνομα του και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από 
αυτιν, με απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ ΕΡΡΕ: α) αν ο Ανάδοχοσ δεν εκπλθρϊςει 
τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ εντολζσ τθσ υπθρεςίασ, που είναι ςφμφωνεσ με τθν ςφμβαςθ ι τισ 
κείμενεσ διατάξεισ και β) αν υπερζβθ υπαίτια τθ ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, λαμβανομζνων υπόψθ των 
παρατάςεων. 
 

Στθν περίπτωςθ ςυνδρομισ λόγου ζκπτωςθσ του αναδόχου από ςφμβαςθ παροχισ υπθρεςιϊν, θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί ςτον 

ανάδοχο ειδικι όχλθςθ, θ οποία μνθμονεφει τισ διατάξεισ του άρκρου αυτοφ και περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι των 

ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί ο ανάδοχοσ κζτοντασ προκεςμία για τθ ςυμμόρφωςι του. Θ ταςςόμενθ προκεςμία πρζπει 

να είναι εφλογθ και ανάλογθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και πάντωσ όχι μικρότερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν. Αν θ προκεςμία, που 

τζκθκε με τθν ειδικι όχλθςθ, παριλκε χωρίσ ο ανάδοχοσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται ζκπτωτοσ μζςα ςε προκεςμία τριάντα (30) 

θμερϊν από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Στθν απόφαςθ 

προςδιορίηονται οι λόγοι τθσ μθ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου προσ τθν ειδικι όχλθςθ και αιτιολογείται θ ζκπτωςθ με αναφορά ςτουσ 

λόγουσ που οδιγθςαν ςε αυτιν. 

 

Αναλυτικότερα, τα ςχετικά με τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ και τθν εξζλιξθ των εργαςιϊν περιγράφονται ςτο άρκρο 5 – 
«Διαδικαςία ελζγχου αναδόχου» και άρκρο 6 – «Ζλεγχο εκτελοφμενων υπθρεςιϊν (checklist)» του Μζρουσ Βϋ- Τεχνικζσ 
Ρροδιαγραφζσ» τθσ με αρικμό 20/2021 διακιρυξθσ. 

 

Άρκρο 6. Αμοιβι – τρόποσ πλθρωμισ 

 

Θ αμοιβι που κα καταβλθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι ςτον Ανάδοχο ανζρχεται ςτο ποςό των ………………….. ευρϊ και ……………….. 

λεπτϊν (……………,.. €), πλζον ΦΡΑ, ιτοι ςυνολικά ……………………. ευρϊ και …………. λεπτϊν (……………..,…€). Ο ανάδοχοσ αναλαμβάνει 

τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ κεωρϊντασ το ςυμβατικό αντάλλαγμα επαρκζσ, νόμιμο και εφλογο για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ 

παροφςασ μετά από ςυνολικι ζρευνα που πραγματοποίθςε πριν από τθν κατάκεςθ τθσ προςφοράσ του. Στο τίμθμα περιλαμβάνονται 

όλεσ οι ενδεχόμενεσ αμοιβζσ τρίτων κακϊσ και οι δαπάνεσ του αναδόχου για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ καμία περαιτζρω 

επιβάρυνςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 
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Oι πλθρωμζσ κα γίνονται με τθν προςκόμιςθ των νόμιμων παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ 

διατάξεισ κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο 

και τθν πλθρωμι. 

 

Ο ανάδοχοσ επιβαρφνεται με κάκε νόμιμθ κράτθςθ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. 

 

Πλα τα τιμιματα τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ παραμζνουν ςτακερά και δεν υπόκεινται ςε καμία ανακεϊρθςθ ι αφξθςθ ζωσ τθν 
ολοκλιρωςθ τθσ ςφμβαςθσ και τθσ τυχόν παράταςθσ αυτισ. 

 

Θ ανακζτουςα αρχι δεν ζχει υποχρζωςθ καταβολισ αποηθμίωςθσ για υπερωριακι απαςχόλθςθ ι οποιαδιποτε άλλθ αμοιβι ςτο 
προςωπικό του Αναδόχου ι τρίτων. 
 

 

Άρκρο 7. Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ 

 

Για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ παροφςασ, ο ανάδοχοσ κατζκεςε ςτθν ανακζτουςα αρχι τθ με αρικμό …………………………. 

 

εγγυθτικι επιςτολι τθσ …………….. τράπεηασ, ποςοφ …………………….. ευρϊ (………………. €) (4% τθσ ςυμφωνθμζνθσ με 

 

τθν παροφςα αμοιβισ του Αναδόχου, χωρίσ το φόρο προςτικζμενθσ αξίασ), ιςχφοσ μζχρι και τρεισ (3) μινεσ, τουλάχιςτον, από τθν 
θμερομθνία λιξθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

 

Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ κα αποδεςμευτεί άπαξ και κα επιςτραφεί μετά τθ λιξθ τθσ ιςχφοσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ 
φςτερα από τθν ζγγραφθ εκκακάριςθ των τυχόν απαιτιςεων από τουσ δφο ςυμβαλλόμενουσ και ςφμφωνα με οριηόμενα ςτον ν. 
4412/2016. 
 

Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ με τθν ζγγραφθ ειδοποίθςθ προσ τθν εγγυιτρια 
τράπεηα και κοινοποίθςθ προσ τον Αναδόχου ςε περίπτωςθ παράβαςθσ κάποιου όρου τθσ παροφςασ ι/και τθσ διακιρυξθσ και ςε 
διάςτθμα τριϊν θμερϊν από τθν ειδοποίθςθ αυτισ για επικείμενθ κατάπτωςθ. 

 

Άρκρο 8. Υποχρεϊςεισ Αναδόχου 

 

Κακόλθ τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ κα πρζπει να ςυνεργάηεται ςτενά με τθν ανακζτουςα αρχι, 
υποχρεοφται δε να λαμβάνει υπ’ όψιν του οποιεςδιποτε παρατθριςεισ τθσ ςχετικά με τθν εκτζλεςι τθσ. 

 

Ο ανάδοχοσ κα είναι πλιρωσ και αποκλειςτικά μόνοσ υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ τθσ: 

 

 ιςχφουςασ νομοκεςίασ ωσ προσ το απαςχολοφμενο από αυτόν προςωπικό για τθν εκτζλεςθ των υποχρεϊςεων τθσ ςφμβαςθσ. Σε 
περίπτωςθ οποιαςδιποτε παράβαςθσ ι ηθμίασ που προκλθκεί ςε τρίτουσ, υποχρεοφται μόνοσ αυτόσ προσ αποκατάςταςι τθσ. 
 

 Σε περίπτωςθ ανωτζρασ βίασ, θ απόδειξθ αυτισ βαρφνει εξολοκλιρου τον ανάδοχο, ο οποίοσ υποχρεοφται μζςα ςε είκοςι (20) 
θμερολογιακζσ μζρεσ από τότε που ςυνζβθςαν τα περιςτατικά που ςυνιςτοφν τθν ανωτζρα βία να τα αναφζρει εγγράφωσ και να 
προςκομίςει ςτθν υπθρεςία τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. 
 

 Ο ανάδοχοσ εγγυάται και φζρει όλεσ τισ υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ που προβλζπονται ι απορρζουν από τθν παροφςα ςφμβαςθ 
και το νόμο και ςε ςχζςθ με οποιαδιποτε εργαςία εκτελείται από υπάλλθλό του που κα ςχετίηεται με τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ 
ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ οποιαςδιποτε παράβαςθσ ι ηθμίασ που προκλθκεί ςε τρίτουσ υποχρεοφται μόνον αυτόσ προσ 
αποκατάςταςι τθσ. 
 



ΑΔΑ: 6Σ9Υ46907Ι-Φ4Α



120 

 

 κα ενεργεί με επιμζλεια και φροντίδα, ϊςτε να εμποδίηει πράξεισ ι παραλείψεισ, που κα μποροφςαν να ζχουν αποτζλεςμα 
αντίκετο με το ςυμφζρον τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 
 

 Απαγορεφεται ςτον ανάδοχο να ανακζςει ςε τρίτουσ οποιεςδιποτε υπευκυνότθτεσ και ευκφνεσ, που απορρζουν γι’ αυτόν από 
τθν παροφςα. 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΑ  

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται: 

1) Μαηί με τθν προςφορά του να υποβάλλει πρόγραμμα εργαςίασ και κακαριςμοφ για το ςωςτό και επαρκι, κακθμερινό κακαριςμό 
των χϊρων του Νοςοκομείου   όλεσ τισ θμζρεσ τθσ εβδομάδασ, όλεσ τισ θμζρεσ του ζτουσ, ςυμπεριλαμβανομζνων Σαββάτων-
Κυριακϊν και Αργιϊν. Το τελικό πρόγραμμα κα κακοριςκεί πριν τθν ανάλθψθ τθσ εργαςίασ από τον Ανάδοχο ςε ςυνεργαςία με τo 
Νοςοκομείo και ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ του. 

2) Να κακαρίηει με επιμζλεια και προςοχι τουσ χϊρουσ που κακορίηονται ςτισ ςυνθμμζνεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, 

διατθροφμενου του δικαιϊματοσ του Νοςοκομείου να αλλάξει κάποιο χϊρο με χϊρο ιδίου εμβαδοφ περίπου , διακζτοντασ το 

ςυνεργείο του κακθμερινά με ομοιόμορφθ κακαρι ενδυμαςία (οι εργαηόμενοι ςτθν μεταφορά μολυςματικϊν και μθ απορριμάτων 

κα φζρουν διαφορετικι ενδυμαςία από τουσ υπόλοιπουσ εργαηόμενουσ ςτθν κακαριότθτα, κατάλλθλθ για τθν αςφάλειά τουσ), 

ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και να είναι υπεφκυνοσ ζναντι του Νοςοκομείου για τθν εξαςφάλιςθ τθσ κακαριότθτασ των 

παραπάνω χϊρων για όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και για τα χρονικά διαςτιματα που ορίηονται ς' αυτζσ. 

3) Να τθρεί όλουσ τουσ ςχετικοφσ νόμουσ με τθν εργαςία (εργατικι νομοκεςία), τισ αμοιβζσ, ωράριο εργαςίασ, κοινωνικζσ 

παροχζσ, αποηθμιϊςεισ, φόρουσ, υγεία-αςφάλεια εργατϊν κ.λ.π. και κα ευκφνεται ζναντι των Ελλθνικϊν Αρχϊν για τθν τιρθςθ κάκε 

υποχρζωςθσ που προκφπτει απ'αυτζσ. 

4) Να εκπλθρϊνει όλεσ του τισ υποχρεϊςεισ απζναντι ςτο Δθμόςιο, ςτουσ αςφαλιςτικοφσ φορείσ και ςε κάκε τρίτο. 

5) Να αποκακιςτά κάκε είδουσ ηθμιά ι βλάβθ που κα προκλθκεί ςτο προςωπικό ι ςτισ κτιριακζσ ι άλλεσ εγκαταςτάςεισ 

του Νοςοκομείου ι ςε οποιονδιποτε τρίτο, εφόςον αυτι οφείλεται ςε υπαιτιότθτα του προςωπικοφ του ι των εργαςιϊν του. 

6) Να χρθςιμοποιεί προςωπικό αποδεκτό ςτο Νοςοκομείο, ειδικευμζνο, υγιζσ άριςτο ςτο είδοσ του, άψογο από πλευράσ 

εργατικότθτασ, ςυνζπειασ, ικουσ, ςυμπεριφοράσ απζναντι ςτουσ τρίτουσ και ςτο προςωπικό του Νοςοκομείου. Επίςθσ το προςωπικό 

κα πρζπει να γνωρίηει άψογα τθν Ελλθνικι γλϊςςα ϊςτε να επιτυγχάνεται θ καλφτερθ δυνατι επικοινωνία με το προςωπικό του 

Νοςοκομείου και τρίτουσ. Αλλοδαποί μποροφν να εργάηονται μόνο εφόςον ζχουν τα απαραίτθτα ζγγραφα παραμονισ και εργαςίασ 

ςτθν Ελλάδα. 

7) Να αποκακιςτά αμζςωσ κάκε ζλλειψθ ι παράλειψθ ι πλθμμελι εργαςία που κα παρατθρείται και κα γνωςτοποιείται 

ς'αυτόν από τα αρμόδια όργανα του Νοςοκομείου.  

8) Να τθρεί τισ κείμενεσ διατάξεισ ςχετικά με τθν αςφάλεια των εργαηομζνων και να είναι αποκλειςτικόσ και μόνοσ 

υπεφκυνοσ ποινικά και αςτικά για κάκε ατφχθμα που τυχόν κα προζκυπτε ςτο προςωπικό του. 

9) Να χρθςιμοποιεί αποκλειςτικά το εργατικό προςωπικό του, που είναι αςφαλιςμζνο από αυτόν ςτο αρμόδιο 

αςφαλιςτικό ταμείο ι οργανιςμό. Το Νοςοκομείο διατθρεί το δικαίωμα να απαγορεφει ςε εργαηόμενο του Αναδόχου να εργαςτεί, αν 

δεν αποδείξει ο Ανάδοχοσ ότι είναι αςφαλιςμζνοσ, υποχρεοφμενου του Αναδόχου να εφοδιάηει το Νοςοκομείο με τα ςχετικά επίςθμα 

ζγγραφα. 

10) Να επιβλζπει ο ίδιοσ ι νόμιμοσ εκπρόςωπόσ του (ΕΡΟΡΤΘΣ) το ζργο και να επικοινωνεί με τα αρμόδια όργανα του 

Νοςοκομείου . Θ παρουςία του Επόπτθ αντί του Αναδόχου κα γνωςτοποιείται ςτο Νοςοκομείο.  

11) Να τθρεί όλουσ τουσ κανόνεσ πυραςφάλειασ και αςφάλειασ ςτον χϊρο που κα του δοκεί από το Νοςοκομείο για τθν 

φφλαξθ των πραγμάτων και των υλικϊν του. 

12) Να παρζχει ςτο προςωπικό τισ νόμιμεσ άδειεσ, αναπαφςεισ και να καλφπτει τα κενά από αςκζνειεσ ι αδικαιολόγθτεσ 

απουςίεσ για τθν εκπλιρωςθ των αναλαμβανομζνων με τθν παροφςα υποχρεϊςεων του ζναντι του Νοςοκομείου. 

13) Να τθρεί βιβλία επικοινωνίασ με τουσ αρμόδιουσ του Νοςοκομείου με ςκοπό τθν αναγραφι ς' αυτά τυχόν 

παραλείψεων όςο και παραπόνων. 

14) Να ςυμμορφϊνεται με τισ οδθγίεσ του υπεφκυνου τθσ κακαριότθτασ κακϊσ και τθν επιτροπι ενδονοςοκομειακϊν 

λοιμϊξεων του Νοςοκομείου ςε κάκε κζμα που ζχει ςχζςθ με τισ εκτελοφμενεσ εργαςίεσ, οι οποίοι είναι και αρμόδιοι για τθν 

επίβλεψθ και διαπίςτωςθ τθσ εκτζλεςθσ των ςχετικϊν εργαςιϊν. 



ΑΔΑ: 6Σ9Υ46907Ι-Φ4Α



121 

 

15) Να γνωςτοποιεί εγγράφωσ ςτο απαςχολοφμενο απ'αυτόν ςτο Νοςοκομείο προςωπικό ότι ουδεμία εξάρτθςθ ι 

εργαςιακι ςχζςθ ζχει με το Νοςοκομείο και να δζχεται τον ζλεγχο από τα αρμόδια όργανα των τυχόν αποςκευϊν του κατά τθν 

αποχϊρθςθ από το Νοςοκομείο. Ο Υπεφκυνοσ ζχει το δικαίωμα να αξιϊςει τθν απομάκρυνςθ κάκε μζλουσ του προςωπικοφ του 

Ανάδοχου, αν αυτό δείξει ολιγωρία ι δεν πεικαρχεί ςτισ διαταγζσ-οδθγίεσ του. 

16) Να διακζτει το απαραίτθτο προςωπικό αςφαλείασ, ϊςτε να καλφπτονται κενά από άδειεσ, ρεπό, αςκζνειεσ και κάκε 

είδουσ απουςίεσ του τακτικοφ προςωπικοφ (π.χ. απεργίεσ) με ςκοπό τον επαρκι κακαριςμό των χϊρων . 

17) Οι εργαηόμενοι πρζπει υποχρεωτικά να είναι  α)  εμβολιαςμζνοι ζναντι τθσ νόςου covid-19, ςφμφωνα με τα 

προβλεπόμενα ςτο άρκρο 207 του Ν. 4820/2021, όπωσ  τροποποιικθκαν μετά τθ δθμοςίευςθ του ν. 4829 (άρκρο 36ο) 

  Β)  για Τζτανο και Θπατίτιδα Βϋκαι να προςκομίςουν ςτθν Αρμόδια Υπθρεςία ενδονοςοκομειακϊν λοιμϊξεων των 

Νοςοκομείων αντίγραφο τθσ κάρτασ εμβολιαςμϊν, άλλωσ δεν κα γίνονται αποδεκτοί. Επίςθσ το προςωπικό κακαριότθτασ που κα 

απαςχολείται ςτουσ χϊρουσ εςτίαςθσ (μαγειρεία) κα πρζπει να προςκομίςει ςτο Γραφείο Νοςοκομειακϊν Λοιμϊξεων βιβλιάριο 

υγείασ ςφμφωνα με το άρκρο 14 του Ρ.Δ. 138/92, 68/22-4-92.   

             18) Ο ανάδοχοσ φροντίηει ϊςτε οι υπάλλθλοί του να μθν φζρνουν ςτθ δουλειά ξζνα άτομα ι ςυγγενικά του τα οποία τουσ 

κακυςτεροφν ςτθν εργαςία τουσ. 

            19) Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να χρθςιμοποιεί προςωπικό που ζχει πείρα ςτο αντικείμενο και να μπορεί να εγγυθκεί ότι 

δεν κα υπάρξει  κανζνα κϊλυμα κατά τθ διάρκεια των εργαςιϊν του Νοςοκομείου. Οι υπάλλθλοί του δεν επιτρζπεται να βλζπουν 

ζγγραφα ι φακζλουσ του Νοςοκομείου. Ο ανάδοχοσ φροντίηει ϊςτε οι υπάλλθλοί του να μθν ανακοινϊνουν ςε κανζναν πράγματα 

που τουσ ζγιναν γνωςτά λόγω τθσ εργαςίασ τουσ (ιατρικό απόρρθτο κ.λ.π.) Αυτι θ υποχρζωςθ εξακολουκεί να υπάρχει ακόμθ και 

μετά το πζρασ τθσ ςυμβάςεωσ. 

         20) Οι υπάλλθλοι του Αναδόχου δεν μποροφν να μιλοφν με αςκενείσ για τθν αςκζνειά τουσ και τθν αγωγι που τουσ χορθγείται 

για τθ κεραπεία τουσ. Επίςθσ δεν τουσ επιτρζπεται να κριτικάρουν τισ δραςτθριότθτεσ των γιατρϊν και του βοθκθτικοφ και 

νοςθλευτικοφ προςωπικοφ. Ακόμθ δεν μποροφν να δίνουν ςυμβουλζσ για κεραπείεσ ςτουσ αςκενείσ. Είναι απαγορευμζνθ θ 

ςυναναςτροφι με τουσ αςκενείσ, όπωσ και θ προμικεια φαγθτϊν, ποτϊν, τςιγάρων, φαρμάκων κ.λ.π. 

       21) Οι ςτολζσ του προςωπικοφ πρζπει να είναι κακαρζσ και ευπρεπείσ. Τισ ςτολζσ τισ παρζχει ο Ανάδοχοσ. Το χρϊμα τουσ 

κακορίηεται από το Νοςοκομείο. 

     22) Το προςωπικό που κα αςχολείται με τθ ςυλλογι και μεταφορά των μολυςματικϊν – τοξικϊν απορριμμάτων – αποβλιτων 

πρζπει να διακζτει τον εξισ προςτατευτικό εξοπλιςμό: 

 Κράνθ με ι χωρίσ προςωπίδα 
 Μάςκεσ προςϊπου 
 Γυαλιά 
 Φόρμα προςταςίασ 
 Βιομθχανικζσ ποδιζσ 
 Ροδονάρια ι μπότεσ 
 Χοντρά γάντια για εργάτεσ απορριμμάτων. 

   23) Θ κατανομι των εργατοωρϊν ανά τμιμα ςτο Νοςοκομείο κα γίνεται ςε ςυνεννόθςθ με τα αρμόδια όργανα ςφμφωνα με τισ 

ανάγκεσ που προκφπτουν. Το Νοςοκομείο κα μπορεί να ηθτιςει μζροσ των εργατοωρϊν να χρθςιμοποιθκοφν για εργαςίεσ μεταφοράσ 

υλικϊν (εντόσ των χϊρων των Νοςοκομείων), κακαριςμοφ – καλωπιςμοφ εξωτερικϊν χϊρων κ.λ.π. 

Ο Επόπτθσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ επίβλεψθσ του ζργου και παρίςταται αντί του Αναδόχου. 

24. Να  κατακζτει μθναίο υπογεγραμμζνο  πρόγραμμα απαςχολοφμενου προςωπικοφ του . 

25. Να κατακζςει τισ ατομικζσ ςυμβάςεισ εργαςίασ μερικισ απαςχολιςεωσ ςφμφωνα με το υπόδειγμα που αποτελεί αναπόςπαςτο 

τμιμα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.   

26. Σε περίπτωςθ αλλαγισ προςωπικοφ ( λόγω αςκζνειασ –κτλ. ) να δθλϊνεται ζγκαιρα από τον ανάδοχο και με πλιρθ ςτοιχεία του 

αντικαταςτάτθ ο οποίοσ κα πλθρθ  τισ προχποκζςεισ ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ διακθρφξεωσ. 
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27. Κατά τθν άςκθςθ κακικοντοσ κακαριότθτασ οτιδιποτε γίνεται αντιλθπτό όςο αφορά τθν εγκατάςταςθ του κτιριακϊν υποδομϊν 

του ΓΝΦ ( υδραυλικά –τοιχϊματα –θλεκτρικά κ.τ.λ. ) να αναφζρεται ςτον αρμόδιο του Νοςοκομείου προκειμζνου να λθφκοφν τα 

κατάλλθλα μζτρα .    

Το (Νοςοκομείο) ζχει το δικαίωμα να διενεργεί ελζγχουσ με τα αρμόδια όργανά του. Υγειονομικοί και βακτθριολογικοί ζλεγχοι κακϊσ 

και ζλεγχοι ποιότθτασ υλικϊν κακαριςμοφ και απολφμανςθσ διενεργοφνται από τθν Επιτροπι ενδονοςοκομειακϊν Λοιμϊξεων χωρίσ 

προθγοφμενθ προειδοποίθςθ. Το κόςτοσ ανάκεςθσ πικανϊν ελζγχων ςε υπθρεςίεσ εκτόσ του Νοςοκομείου κα βαρφνει το ίδιο το 

Νοςοκομείο εκτόσ από τισ περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ τα αποτελζςματα ζχουν αποκλίςεισ από τα κακοριςμζνα όρια, οπότε το κόςτοσ 

επανελζγχου μετά τθν ςυμμόρφωςθ – διόρκωςθ κα βαρφνει τον Ανάδοχο. 

                                                             

Υλικά-Τεχνικι κακαριότθτασ 

Πλα τα απαιτοφμενα αναλϊςιμα υλικά, που απαιτοφνται για τθν κακαριότθτα των χϊρων και τθν αποκομιδι των απορριμμάτων 

(μθ μολυςματικϊν) , κα βαρφνουν τον Ανάδοχο.  

Ο Ανάδοχοσ μαηί με τθν προςφορά του υποχρεοφται να κατακζςει, επί ποινι απόρριψθσ κατάςταςθ υλικϊν κακαριςμοφ ενθμερωτικά 

φυλλάδια τθσ καταςκευάςτριασ εταιρείασ του κάκε προϊόντοσ. Για τα υλικά απολφμανςθσ επιφανειϊν   πρζπει να κατατεκεί θ ζγκριςθ 

κυκλοφορίασ από τον Ε.Ο.Φ. Για τα υλικά απολφμανςθσ επιφανειϊν με κακαριςτικζσ ιδιότθτεσ πρζπει να κατατεκεί θ ζγκριςθ 

κυκλοφορίασ από τον Ε.Ο.Φ. και θ καταχϊρθςθ από το Γενικό Χθμείο του Κράτουσ. Επίςθσ υποχρεοφται να υποβάλλει πίνακα του 

μθχανικοφ και λοιποφ εξοπλιςμοφ που κα χρθςιμοποιθκεί. Ο ωσ άνω εξοπλιςμόσ και οποιοδιποτε άλλο εργαλείο, κακϊσ και τα 

αναλϊςιμα υλικά κα είναι αποκλειςτικά κυριότθτασ του Αναδόχου. 

Τα υλικά και οι ποςότθτεσ που κα χρθςιμοποιοφνται προτείνονται από τον Ανάδοχο και εγκρίνονται ι διαφοροποιοφνται από το 

Νοςοκομείο. 

Για οποιαδιποτε αλλαγι ςτα υλικά κακαριότθτασ   κα ενθμερϊνεται το αρμόδιο τμιμα του Νοςοκομείου (Γραφείο Νοςοκομειακϊν 
Λοιμϊξεων) και απαιτείται θ ζγκριςι του.  

 

ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ ΤΟΥ ΕΓΟΥ  

ΕΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ ΣΤΟ ΧΩΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  

( τεχνικζσ ,ςυχνότθτα , προγραμματιςμόσ )  

1. ΡΟΣΟΤΙΚΟΣ ΡΟΣΔΙΟΙΣΜΟΣ: 

Κακαριςμοί κα γίνονται όταν οι ανάγκεσ το απαιτοφν άςχετα με τθν ςυχνότθτα και το πρόγραμμα που ζχει κακοριςτεί. 

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΘ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑ 

Οι διαδικαςίεσ για τθν κακαριότθτα που ακολουκοφν ορίηονται ζτςι ϊςτε να διαςφαλίηεται θ μθ φκορά των αντικειμζνων όπωσ και θ 
κακαριότθτα και υγιεινι τουσ. 

 

3. ΥΓΟ ΚΑΘΑΙΣΜΑ ΜΕ ΑΡΟΛΥΜΑΝΣΘ (ςφουγγάριςμα δαπζδου) 

Τα δάπεδα ςφουγγαρίηονται με ειδικό απολυμαντικό υγρό. 

Ιδιαίτερθ προςοχι πρζπει να δίδεται: 

α) Για κάκε δωμάτιο αςκενϊν πρζπει να χρθςιμοποιείται κακαρό πανί, κακϊσ και κακαρό διάλυμα απολυμαντικοφ. 

β) Μετά από δφςκολουσ λεκζδεσ πρζπει να αντικακίςταται το πανί. Τα πανιά πρζπει απαραιτιτωσ να πλζνονται και να δίδονται 

ςτεγνά για επόμενθ χριςθ. 

γ) Να χρθςιμοποιείται  τόςθ ποςότθτα υγροφ κακαριότθτασ και απολφμανςθσ ϊςτε να επιτυγχάνεται θ ςίγουρθ κακαριότθτα και 

απολφμανςθ, ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του ςκευάςματοσ. 
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4. ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑ ΔΑΡΕΔΩΝ. 

 

Τα δάπεδα ςτουσ διαδρόμουσ και ςτισ αίκουςεσ πρζπει να φροντίηονται ιδιαίτερα. Θ επιλογι του υγροφ κακαριότθτασ και 
απολφμανςθσ γίνεται  κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τον υπεφκυνο  επιτιρθςθσ Νοςοκομειακϊν Λοιμϊξεων  που ορίηει  το Νοςοκομεία. 

Για ςυχνι και ςτακερι κακαριότθτα κα πρζπει να χρθςιμοποιείται ζνα μθχάνθμα κακαριότθτασ που δεν κάνει κόρυβο. 

Τα δάπεδα των διαδρόμων των κλινικϊν κακϊσ και των κεντρικϊν ειςόδων, κα κακαρίηονται τρεισ (3) φορζσ τθν θμζρα κακϊσ και 

εκτάκτωσ αν ςυμβεί να λερωκοφν. 

Για το ςκοφπιςμα των δαπζδων απαγορεφεται θ χριςθ χειροκίνθτθσ ςκοφπασ. 

Τα εξαρτιματα-μθχανιματα για τον κακαριςμό και ςυντιρθςθ του κτιρίου του Νοςοκομείου, κα επιβαρφνουν τον ανάδοχο. Οι 

θλεκτρικζσ ςκοφπεσ πρζπει να είναι φλεγμζνεσ ζτςι ϊςτε ο αζρασ που αποβάλλουν να φιλτράρεται. 

Ο εξοπλιςμόσ (μάπεσ κουβάδεσ) μετά τθν χριςθ κα πλζνονται απολυμαίνονται και κα αποκθκεφεται ςτεγνόσ. 

Απαραίτθτθ θ χριςθ διπλϊν τροχιλατων κουβάδων. 

5. ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑ ΤΩΝ W.C. 

Θ κακαριότθτα λουτρά-τουαλζτεσ κα γίνεται κακθμερινά ςτο πρωϊνό και απογευματινό ωράριο και εκτάκτωσ οποιαδιποτε άλλθ 

ςτιγμι τθσ θμζρασ χρειαςτεί με τα κατάλλθλα κακαριςτικά απολυμαντικά υγρά. Στισ κοινόχρθςτεσ τουαλζτεσ ο κακαριςμόσ κα γίνεται 

ανά μία ϊρα ςε κάκε βάρδια. 

Οι λεκάνεσ, οι ντουηιζρεσ, μπανιζρεσ, νιπτιρεσ ςαπουνίηονται με απολυμαντικό υγρό και ξεπλζνονται ζτςι ϊςτε να απομακρφνονται 

πάςθσ φφςεωσ λεκζδεσ  ςτίγματα, άλατα κλπ. υδραυλικζσ εγκαταςτάςεισ προςτατευτικά ελάςματα, κακρζπτεσ, κικεσ ςαπουνιϊν 

όπωσ επίςθσ πόρτεσ, χεροφλια, κακαρίηονται με απολυμαντικό υγρό. 

Για να επιτευχκεί θ κακαριότθτα που πρζπει, χωρίηονται οι εργαςίεσ για όλα τα αντικείμενα που βρίςκονται πάνω ςτο δάπεδο ςε 

τρεισ κατθγορίεσ: 

ΚΑΤΘΓΟΙΑ Α: Λεκάνεσ WC 

ΚΑΤΘΓΟΙΑ Β: Νεροχφτεσ και πλακάκια, ντουηιζρεσ και μπανιζρεσ. 

ΚΑΤΘΓΟΙΑ Γ: Λοιπά αντικείμενα εξοπλιςμοφ. 

Ο ανάδοχοσ είναι αυςτθρά υποχρεωμζνοσ να χρθςιμοποιεί διαφορετικοφ χρϊματοσ κουβάδεσ και πανιά για κάκε μία από τισ 

παραπάνω κατθγορίεσ. 

Επίςθσ τα δάπεδα των W.C. κα κακαρίηονται με πανιά μιασ χριςθσ. 

6.  ΚΑΔΟΙ ΑΧΘΣΤΩΝ 

Οι κάδοι αχριςτων πρζπει να αδειάηονται κατά τακτά χρονικά διαςτιματα κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ θμζρασ. Εμφανείσ λεκζδεσ πρζπει 

να κακαρίηονται και να απολυμαίνονται. 

Μία φορά τθν εβδομάδα πλζνονται οι κάδοι  αδειάηονται και πλζνονται. Τα ςκουπίδια μαηεφονται ξεχωριςτά. Σε μαφρουσ ςάκουσ τα 

κοινά απορρίμματα και ςε κίτρινουσ τα μολυςματικά απορρίμματα (ωσ μολυςματικά κεωροφνται αυτά που προζρχονται από αςκενείσ 

με ΑΙDS,θπατίτιδα θ καλλιζργειεσ πακογόνων μικροβίων κλπ. και γενικά όλα τα άχρθςτα αντικείμενα που ζχουν ζλκει ςε επαφι με 

αίμα π.χ. επίδεςμοι, γάηεσ και λοιπά κεωροφμενα μολυςματικά. 

Οι βελόνεσ και τα λοιπά αιχμθρά αντικείμενα αφοφ τοποκετθκοφν από το προςωπικό του αναδόχου ςε κίτρινουσ ςάκουσ και αφοφ 

δζνονται, κα μεταφζρονται από το προςωπικό του αναδόχου ςτο ψυκτικό κάλαμο. 
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Οι ςάκοι απορριμάτων κα δζνονται με ςφιγκτιρεσ και κα μεταφζρονται κακθμερινά με τουσ ειδικοφσ κάδουσ που διακζτει το 

Νοςοκομείο από το προςωπικό του αναδόχου  ςτουσ χϊρουσ που ζχει προβλεφκεί. 

Τισ ςακοφλεσ τισ διακζτει ο ανάδοχοσ και χρθςιμοποιοφνται μόνο μία φορά. Οι κάδοι μεταφοράσ απορριμάτων κακθμερινά κα 

πλζνονται και κα αποκθκεφονται ςτεγνοί. 

7. ΕΡΙΡΛΑ 

ϋΠλα τα ζπιπλα ςτουσ καλάμουσ αςκενϊν κα κακαρίηονται εξωτερικά με τα κατάλλθλα απολυμαντικά-κακαριςτικά υλικά. Ρρζπει να 

χρθςιμοποιείται προϊόν που ςτεγνϊνει χωρίσ να αφινει γραμμζσ και χνοφδια. Ορατζσ βρωμιζσ κακαρίηονται κακθμερινά. Τα ζπιπλα 

ςτα γραφεία των ιατρϊν, Διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν, βιβλιοκικθ κα γίνονται κακθμερινά ςτα γραφεία όλων των υπθρεςιϊν αλλά και 

ςτουσ καλάμουσ των αςκενϊν μία φορά  το μινα κα γίνεται γενικόσ κακαριςμόσ δθλ. κακαριςμόσ τοίχων ταβανιϊν λαμπτιρων 

εικόνων, νιπτιρων, ντουλαπιϊν περβαηιϊν ςωμάτων κζρμανςθσ κλιματιςτικϊν, κακρεπτϊν, πόρτεσ με απολυμαντικά κακαριςτικά 

προϊόντα. 

Τα πανιά που κα κακαρίηονται τα ζπιπλα κα είναι διαφορετικοφ χρϊματοσ απϋαυτά που χρθςιμοποιοφνται για το κακαριςμό ςτισ 

τουαλζτεσ και τα γραφεία. 

Στα ζπιπλα και τοίχουσ που βρίςκονται ςτουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ κα γίνεται κακαριςμόσ κάκε 15 θμζρεσ κακϊσ και εκτάκτωσ αν 

χρειαςτεί. 

8. ΥΓΟ ΚΑΘΑΙΣΜΑ ΣΤΙΣ ΕΣΩΤΕΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΙΚΕΣ ΡΟΤΕΣ 

Ρλφςιμο τισ πόρτεσ και από τισ δφο πλευρζσ (ςτα αςανςζρ περιλαμβάνονται όλεσ οι εςωτερικζσ επιφάνειεσ) τα κουφϊματα τα 

προςτατευτικά ελάςματα με απολυμαντικό υγρό κάκε 15 θμζρεσ. Ορατζσ βρωμιζσ κακαρίηονται κακθμερινά. 

9. ΤΗΑΜΙΑ – ΡΑΝΤΗΟΥΙΑ 

Ο κακαριςμόσ των τηαμιϊν κα γίνεται κάκε 15 θμζρεσ. Ραντηοφρια και ςτόρια μία φορά το μινα 

10. ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΕΡΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΣΩΤΕΙΚΩΝ ΧΩΩΝ 

Δαχτυλιζσ και λεκζδεσ κακαρίηονται γυάλινεσ επιφάνειεσ εςωτερικϊν χϊρων κακαρίηονται με υγρό απολυμαντικό  

ςυμπεριλαμβανομζνων των κορνιηϊν, των ςτθριγμάτων ι και λοιπϊν εξαρτθμάτων αυτϊν 

11. ΑΑΧΝΕΣ 

Οι αράχνεσ πρζπει να απομακρφνονται ςυνεχϊσ. 

12. ΑΥΛΕΙΟΙ ΧΩΟΙ ΕΞΩΤΕΙΚΕΣ ΣΚΑΛΕΣ 

Οι χϊροι αυτοί κακαρίηονται κακθμερινά με μθχανικά μζςα που διακζτει ο ανάδοχοσ ι με ςκοφπιςμα προςωπικοφ του αναδόχου 

ςφμφωνα με το πρόγραμμα εργαςίασ του Νοςοκομείου λαμβάνοντασ τα απαραίτθτα μζτρα ϊςτε κατά το ςκοφπιςμα να αποφεφγεται 

θ δθμιουργία ςκόνθσ. 

Ιδιαίτερθ προςοχι πρζπει να δίδεται ςτον κακαριςμό των φρεατίων απορροισ όμβριων υδάτων από ξζνα ςϊματα (όπωσ φφλλα, 

χαρτιά, πλαςτικά κτλ.) 

13. ΕΣΩΤΕΙΚΕΣ ΣΚΑΛΕΣ 

Οι εςωτερικζσ ςκάλεσ κα κακαρίηονται κακθμερινά. 
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14. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΑΣΤΘΙΑ 

Τα δάπεδα και ζπιπλα αυτϊν των χϊρων κα κακαρίηονται κακθμερινά. Τα τηάμια κα κακαρίηονται κάκε 15 θμζρεσ. 

 

15. ΡΛΥΝΤΘΙΑ-ΑΦΕΙΑ 

Ο κακαριςμόσ ςτουσ χϊρουσ αυτοφσ κα γίνεται 3 φορζσ τθν εβδομάδα και εκτάκτωσ αν προκφψει ανάγκθ. 

16. ΚΑΘΑΙΣΜΟΣ ΧΕΙΟΥΓΕΙΩΝ & ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΘΤΟΥ ΝΕΦΟΥ 

Ο κακαριςμόσ ςτα χειρουργεία και ςτθ Μονάδα Τεχνθτοφ Νεφροφ αποτελείται από ενδιάμεςθ κακαριότθτα και τελικι κακαριότθτα. 

Και τα δφο παραπάνω μζρθ κακαρίηονται επακριβϊσ ςτο πρόγραμμα εργαςίασ. 

17. ΕΝΔΙΑΜΕΣΘ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑ ΧΕΙΟΥΓΕΙΩΝ 

Ρρζπει να διατίκεται το απαιτοφμενο προςωπικό ϊςτε να μθν παρατθροφνται κακυςτεριςεισ ςτισ επεμβάςεισ κακϊσ και ςτισ 

διαδοχικζσ αλλαγζσ ςτθν βάρδια αιμοκάκαρςθσ. 

Οι κάδοι απορριμάτων αδειάηονται και πλζνονται με απολυμαντικό υγρό. 

Οι ςακοφλεσ απορριμάτων και οι ςάκοι ακάκαρτου ιματιςμοφ αντικακίςτανται. Οι παραπάνω ςακοφλεσ και οι ςάκοι ςφραγίηονται με 

τρόπο που ζχει προκακοριςκεί και είναι ζτοιμα για απομάκρυνςθ. 

Το δάπεδο γφρω από το τραπζηι χειρουργείου κακαρίηεται και απολυμαίνεται εντατικά. 

Οι νιπτιρεσ κακαριςμοφ του προςωπικοφ του χειρουργείου απολυμαίνονται. 

Ανανεϊνεται το υγρό ςαποφνι χεριϊν και το υγρό απολφμανςθσ αυτϊν. 

18. ΤΕΛΙΚΘ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑ ΧΕΙΟΥΓΕΙΩΝ-ΚΑΘΘΜΕΙΝΕΣ ΕΓΑΣΙΕΣ 

Νιπτιρεσ κακαριςμοφ του προςωπικοφ του χειρουργείου απολυμαίνονται, οι πάγκοι γφρω από τουσ νιπτιρεσ κακαρίηονται και 

ανανεϊνονται το υγρό ςαποφνι χεριϊν και το υγρό απολφμανςθσ. 

Οι κάδοι απορριμάτων αδειάηονται και πλζνονται με απολυμαντικό υγρό. 

Οι ςακοφλεσ απορριμάτων και οι ςάκοι ακάκαρτου ιματιςμοφ αντικακίςτανται. Οι παραπάνω ςακοφλεσ και ςάκοι ςφραγίηονται με 

τρόπο που ζχει προκακοριςκεί και είναι ζτοιμα για απομάκρυνςθ. 

Το δάπεδο ςτο κζντρο  του χειρουργείου ςφουγγαρίηεται πρϊτα και ςτθ ςυνζχεια ςτο ςθμείο αυτό μεταφζρονται όλα τα είδθ 

κακαριςμζνα μθχανιματα και τροχιλατα. 

ϋΟλεσ οι γυάλινεσ επιφάνειεσ και πόρτεσ κακαρίηονται και απολυμαίνονται (ςυμπεριλαμβάνεται θ εςωτερικι πλευρά όλων των 

υαλοπινάκων). 

Οι τοίχοι ςε φψοσ ζωσ 2μ. κακαρίηονται και απολυμαίνονται. 

ϋΟλεσ οι χειρολαβζσ, διακόπτεσ φωτιςμοφ, ςωλινεσ κονςόλεσ, ςϊματα κζρμανςθσ πρεβάηια παρακφρων, κακαρίηονται και 

απολυμαίνονται. 

Τρίψιμο με μθχάνθμα δαπζδου. 
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Κακαριςμόσ δαπζδου με υγρι πανζτα και απολφμανςθ αυτοφ, μετακινοφμενων των μθχανθμάτων και τροχιλατων ςτισ κακαριςμζνεσ 

επιφάνειεσ και τρίψιμο με μθχανι και απολφμανςθ των υπόλοιπων δαπζδων. 

 

Τα υλικά που απαιτοφνται για τθν απολφμανςθ  των χωρϊν του χειρουργείου κα δίδονται από το ΓΝΦ  ςφμφωνα με τθν  

γνϊμθ τθσ  επιτροπισ  ενδονοςοκομειακϊν λοιμϊξεων  και τθσ προϊςτάμενθσ του χειρουργείου   

 

19. ΚΟΥΤΙΝΕΣ 

Πταν παραςτεί ανάγκθ το κατζβαςμα και το κρζμαςμα των κουρτινϊν κα γίνεται από εργαηόμενο του Συνεργείου Κακαριότθτασ. 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΕΓΑΣΙΕΣ 

Τοίχοι και οροφι, υγρό κακάριςμα και απολφμανςθ. 

Πλα τα ντουλάπια ςυμπεριλαμβανομζνων και των εντοιχιςμζνων απολυμαίνονται εςωτερικά και εξωτερικά με πανιά μιασ χριςθσ. 

Πλα τα ντουλάπια ςυμπεριλαμβανομζνων και των εντοιχιςμζνων απολυμαίνονται  εςωτερικά και εξωτερικά. 

Κακαριςμόσ των φωτιςτικϊν των διαδρόμων κακϊσ επίςθσ και των αικουςϊν και κακαριςμόσ των τηαμιϊν κάκε 15 θμζρεσ. 

ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ 

Το είδοσ τθσ παραςχεκείςθσ  εργαςίασ ςτουσ χϊρουσ του χειρουργείου  εγκρίνεται από τθν προϊςταμζνθ του χειρουργείου. 

Υπό οριςμζνεσ ςυνκικεσ μπορεί να τροποποιθκοφν κάποια από τα ανωτζρω περιγραφόμενα για τουσ χϊρουσ  των χειρουργείων. Αντί 

των παραπάνω αναγραφομζνων δίδονται εντολζσ απϋ ευκείασ από τθν προϊςταμζνθ του χειρουργείου. 

ΒΑΣΙΚΘ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑ 

Στθ βαςικι κακαριότθτα κακορίηονται επακριβϊσ τα υλικά απολφμανςθσ και κακαριςμοφ που κα χρθςιμοποιοφνται. Τα υλικά 

απολφμανςθσ και κακαριςμοφ ςε περίπτωςθ που δεν επιφζρουν το επικυμθτό αποτζλεςμα το Νοςοκομείο ζχει το δικαίωμα να 

ηθτιςει τθν αντικατάςταςι τουσ. 

Υποχρζωςθ του αναδόχου είναι και θ ςυμπλιρωςθ οποιοδιποτε εντφπου ηθτθκεί από το Νοςοκομείο που κα ζχει ωσ ςτόχο τθν 

καλφτερθ παρακολοφκθςθ των εργαςιϊν κακαριότθτασ. 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΓΑΣΙΑΣ 

  Α)  ΡΕΙΟΙΣΜΕΝΘ ΕΓΑΣΙΑ 

Κυριακζσ και εορτζσ δεν γίνεται θ κακοριςμζνθ επί κακθμερινισ βάςεωσ κακαριότθτα. Σε όλουσ τουσ χϊρουσ εκτόσ από τθν μονάδα 

εντατικισ κεραπείασ χειρουργεία και τα εργαςτιρια. Σε καμία πάντωσ περίπτωςθ οι περιοριςμζνεσ εργαςίεσ δεν κα είναι δφο (2) 

ςυνεχόμενεσ θμζρεσ. 

Ο περιοριςμζνοσ κακαριςμόσ ιςχφει μόνο για τοίχουσ και ζπιπλα των χϊρων. Στθ ςυνολικι φροντίδα ςυμπεριλαμβάνεται πλιρθσ 

κακαριςμόσ WC, νιπτιρων κτλ. 
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Β)ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΙΣΜΟΥ 

Τα υλικά κακαριςμοφ που υποχρεοφνται να διακζτει ο Ανάδοχοσ και να χρθςιμοποιεί είναι τα εξισ: 

8) Υγρό απολυμαντικό – κακαριςτικό επιφανειϊν και δαπζδων . Να μθν περιζχει αλδεχδεσ, φαινόλεσ, να είναι βακτθριοκτόνο, 
μυκθτοκτόνο, φυματιοκτόνο, ιοκτόνο (HBV, HIV), να είναι ςυμβατό με όλεσ τισ επιφάνειεσ. 

. 

9) Υγρό κακαριςμοφ και απολφμανςθσ χϊρων WC. Να μθν περιζχει αλδεχδεσ, φαινόλεσ, να είναι βακτθριοκτόνο, μυκθτοκτόνο, 
φυματιοκτόνο, ιοκτόνο (HBV, HIV), να είναι ςυμβατό με όλεσ τισ επιφάνειεσ. 

10) Χλωρίνθ 
11) Κακαριςτικό δαπζδων 
12) Κακαριςτικό για ζπιπλα 
13) Κακαριςτικό για τηάμια – γυάλινεσ επιφάνειεσ 
14) Αφαιρετικό επίμονων λεκζδων. 
 

Γ) ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ 

Ρλαςτικζσ ςακοφλεσ (μαφρεσ, διαφανείσ. ) 

Σφιγκτιρεσ για κλείςιμο πλαςτικισ ςακοφλασ. 

Και οποιαδιποτε άλλα αναλϊςιμα υλικά ι υλικά κακαριςμοφ και απολφμανςθσ απαιτοφνται ϊςτε ο δείκτθσ κακαριότθτασ  να φτάςει 

ςτο υψθλότερο ςθμείο. 

Ωσ ολοκλιρωςθ του κακαριςμοφ κεωρείται θ αποκομιδι των απορριμάτων κ.λ.π. από τουσ αναφερόμενουσ χϊρουσ κακϊσ και θ 

μεταφορά και τοποκζτθςθ αυτϊν ςτουσ κάδουσ απορριμάτων ςτο ςθμείο τελικισ ςυλλογισ (κοντεϊνερ). 

 

ΣΘΜΕΙΩΣΘ: 

Για τθν αποκομιδι των απορριμάτων ωσ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΑ κεωροφνται αυτά που προζρχονται από αςκενείσ με AIDS, θπατίτιδα ι 

καλλιζργειεσ πακογόνων μικροβίων – ιϊν κ.λ.π. και γενικά όλα τα άχρθςτα πια αντικείμενα που ζχουν ζλκει ςε επαφι με αίμα π.χ. 

επίδεςμοι γάηεσ κ.λ.π. Τα απορρίματα αυτά κα τοποκετοφνται ςε διπλοφσ ςάκουσ χρϊματοσ κίτρινου και αφοφ δζνονται κα 

μεταφζρονται, αποκλειςτικά ςε χϊρο που κα υποδειχκεί από τον Υπεφκυνο κακαριότθτασ του Νοςοκομείου. Οι βελόνεσ και τα λοιπά 

αιχμθρά αντικείμενα, αφοφ τοποκετθκοφν από το προςωπικό του Νοςοκομείου ςτα ειδικά πλαςτικά κυτία που υπάρχουν, κα 

μεταφζρονται ςε χϊρο που κα υποδειχκεί από τον Υπεφκυνο κακαριότθτασ του Νοςοκομείου. 

Ωσ τοξικά κεωροφνται τα απόβλθτα που περιζχουν υδράργυρο, άλλα βαρζα μζταλλα, αμίαντο, κυτταροςτατικά και άλλα φάρμακα, 

χλωροφόρμιο, ξυλζνιο, ακετόνθ, μεκανόλθ, ανόργανεσ χθμικζσ ενϊςεισ, που περιζχουν οξζα και αλκάλια, αμαλγάματα οδοντιατρικισ,  

φαινόλεσ, κατεςτραμμζνα κερμόμετρα πιεςόμετρα υδραργφρου, ζλαια εκροισ από αντλίεσ κενοφ, εξαντλθμζνα προςροφθτικά υλικά,  

φίλτρα, διαλφτεσ που χρθςιμοποιοφνται ςτα ακτινολογικά εργαςτιρια κ.α.. Τα ανωτζρω απόβλθτα κα τοποκετοφνται από το 

προςωπικό των Νοςοκομείων ςε ειδικοφσ περιζκτεσ και κα μεταφζρονται ςε ειδικά διαμορφωμζνουσ χϊρουσ που κα του 

υποδειχκοφν από τον Υπεφκυνο κακαριότθτασ των Νοςοκομείων.   

 

 

ΥΛΙΚΑ   

Θ κακθμερινι ρουτίνα, θ περιοδικι κακαριότθτα, θ τεχνικι τθσ και τα υλικά που κα χρθςιμοποιοφνται, κα ορίηονται για κάκε χϊρο ςε 

ςυνεργαςία και με γραπτζσ οδθγίεσ του Υπεφκυνου κακαριότθτασ τθσ Επιτροπισ ενδονοςοκομειακϊν λοιμϊξεων, των αρμόδιων 

Υπθρεςιϊν του Νοςοκομείου και του Αναδόχου. 

Το Νοςοκομείο κα χορθγιςει ςτον Ανάδοχο, χϊρο για τθν αποκικευςθ των μθχανθμάτων και υλικϊν, όπωσ και ερμάρια αποδυτθρίου 

για το προςωπικό του. 

Οι ςακοφλεσ απορριμμάτων, τα ςαποφνια, τα χαρτιά υγείασ και οι χειροπετςζτεσ κα τοποκετοφνται από τον Ανάδοχο ςτουσ χϊρουσ 

που απαιτείται. 
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                                    ιτρα θκικοφ περιεχομζνου 

 Απορρίπτονται προςφορζσ επιχειριςεων που κατά παράβαςθ των Άρκρων 138 και 182 τθσ Διεκνοφσ Σφμβαςθσ Εργαςίασ 

απαςχολοφν ι εκμεταλλεφονται ανθλίκουσ κάτω των 15 ετϊν. 

 

  ΡΕΙΓΑΦΘ ΧΩΩΝ ΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΘ ΓΙΑ ΚΑΘΑΙΣΜΟ 

20. Θάλαμοι αςκενϊν. 
21. Λουτρά – Τουαλζτεσ. 
22. Διάδρομοι. 
23. Αίκουςεσ αναμονισ. 
24. Κοινόχρθςτοι χϊροι, βοθκθτικοί, ςκάλεσ, ανελκυςτιρεσ. 
25. Γραφεία Ιατρϊν, Διευκυντϊν, εξεταςτιρια. 
26. Εργαςτιρια. 
27. Χϊροι Τεχνικισ Υπθρεςίασ. 
28. Γραφεία Ρροϊςταμζνων – Υπευκφνων, Αδελφϊν Νοςοκόμων. 

29.    Γραφεία Οικονομικισ & Διοικθτικισ Υπθρεςίασ, Αίκουςα Δ. Σ. κλπ. 
30. Πλων των εφθμερίων. 
31. Καλλωπιςμόσ – κακαριότθτα αυλίου χϊρου. 
32. Αποκθκευτικοί χϊροι (μόνο περιοδικά και όταν ηθτθκεί). 
33. Κακαριςμόσ των χϊρων τθσ Μ.Τ.Ν.  
34. Γενικά όλων των χϊρων του Νοςοκομείου 9.500 τ.μ. περίπου.  
35. Κακαριςμόσ χϊρων χειρουργείου. 
36. Κουηίνα  
37. Σιδερωτιριο 
38. Ρλυντιρια  

 

 

Ελάχιςτο εξοπλιςμό που κα πρζπει να διακζτει ο ανάδοχοσ κακαριότθτασ:  

α) Ρεριςτρεφόμενθ μθχανι κακαριότθτασ. 

β) Μθχάνθμα αναρρόφθςθσ υγρϊν. 

γ) Μθχάνθμα ςκουπίςματοσ αυλισ. 

δ) Μθχάνθμα κοπισ γκαηόν. 

ε) Θλεκτρικι ςκοφπα. 

ςτ) Μθχάνθμα κακαριςμοφ μοκετϊν-χαλιϊν. 

η) Μθχάνθμα κακαριςμοφ ςκαλοπατιϊν (για τρίψιμο). 

θ) Καρότςι μεταφοράσ απορριμμάτων.  

Θ) Καρότςια ςφουγγαρίςματοσ επαγγελματικά δίπλα τουλάχιςτον 14 τεμ.  

 
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. 

 
 
 
 
 

ΚΑΤΑΝΟΜΘ ΥΡΑΛΛΘΛΩΝ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ 
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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. 

 
Τα  άτομα  που  κα  απαςχολεί  το  ςυνεργείο   για  τθν   κακαριότθτα  των  κτιριακϊν εγκαταςτάςεων   και   του   
αφλειου   χϊρου   ανζρχονται   ςε  Συνολικά 23 άτομα 

 
Θ κατανομι των ωρϊν εργαςίασ ανά κτίριο κα κακορίηεται από το τμιμα Επιςταςίασ. 

4) Για το Γ. Ν. Φλϊρινασ  ενδεικτικά απαιτοφνται : 
18 άτομα με 4ϊρθ απαςχόλθςθ 

5) :Για  το ΚΕΦΙΑΡ Αμυνταίου  απαιτοφνται : 
4άτομα με 4ϊρθ απαςχόλθςθ 

6)  Για  το ΚΕΦΙΑΡ Φλϊρινασ  απαιτοφνται : 
1 άτομο με 4ϊρθ απαςχόλθςθ 

 

Άρκρο 9. Εμπιςτευτικότθτα 

 

Κακόλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ αλλά και μετά τθ λιξθ ι τθ λφςθ αυτισ, ο ανάδοχοσ κα αναλάβει τθν υποχρζωςθ να τθριςει 
εμπιςτευτικά και να μθν γνωςτοποιιςει ςε οποιοδιποτε τρίτο, οποιαδιποτε ζγγραφα ι πλθροφορίεσ που κα περιζλκουν ςε γνϊςθ 
του κατά τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του. Επίςθσ κα αναλάβει τθν υποχρζωςθ να μθ γνωςτοποιιςει μζροσ ι το ςφνολο τθσ 
υπθρεςίασ που κα εκτελζςει χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ζγκριςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 

 

Ειδικότερα ο ανάδοχοσ δφναται να αποκαλφπτει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςε όςουσ υπαλλιλουσ αςχολοφνται άμεςα με τθν 
εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ και διαςφαλίηει ότι οι υπάλλθλοι αυτοί είναι ςε πλιρθ γνϊςθ και ςυμφωνοφν με τισ υποχρεϊςεισ 
εμπιςτευτικότθτασ και εχεμφκειασ. Ο ανάδοχοσ μεταφζρει αυτζσ τισ υποχρεϊςεισ του και ςτουσ υπεργολάβουσ του και ςτουσ με 
οποιονδιποτε τρόπο ςυνδεόμενουσ με αυτόν για τθν εκτζλεςθ των όρων τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. 

 

Σε κάκε περίπτωςθ απαγορεφεται θ χριςθ ι εκμετάλλευςθ των πλθροφοριϊν οι οποίεσ κα περιζλκουν ςε γνϊςθ του αναδόχου κακ’ 
οιονδιποτε τρόπο ςτο πλαίςιο εκτζλεςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, οι οποίεσ είναι εμπιςτευτικζσ για ςκοποφσ διαφορετικοφσ από τθν 
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ αυτισ. Ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ και ςτοιχεία νοοφνται όςα δεν είναι γνωςτά ςε τρίτουσ ακόμα και αν 
δεν ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοια. 

 

Ο ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να διαςφαλίηει τθ διαφφλαξθ όλων των πλθροφοριακϊν ςτοιχείων ςτουσ κοινοφσ χϊρουσ 
ςυνεργαςίασ και ςτουσ ανκρϊπουσ που αςχολοφνται με τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ αποκλειόμενθσ τθσ διαφυγισ, 
διαρροισ ι μεταφοράσ ςε άλλα άτομα, χϊρουσ ι εταιρίεσ. 
 

Χωρίσ τθν προθγοφμενθ γραπτι ςυναίνεςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ο ανάδοχοσ δεν αποκαλφπτει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που του 
δόκθκαν ι που ο ίδιοσ ανακάλυψε κατά τθν υλοποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ οφτε κοινοποιεί ςτοιχεία, ζγγραφα και πλθροφορίεσ των 
οποίων λαμβάνει γνϊςθ ςε ςχζςθ με τθ ςφμβαςθ. Επίςθσ, υποχρεοφται να μεριμνά ϊςτε το προςωπικό του και κάκε ςυνεργαηόμενοσ 
με αυτόν να τθρεί τθν ωσ άνω υποχρζωςθ. 

 

Σε περίπτωςθ ακζτθςθσ από τον Ανάδοχο τθσ ωσ άνω υποχρζωςισ του, θ ανακζτουςα αρχι δικαιοφται να απαιτιςει τθν 
αποκατάςταςθ τυχόν ηθμίασ τθσ, τθν παφςθ κοινοποίθςθσ των εμπιςτευτικϊν πλθροφοριϊν και τθν παράλειψι τθσ ςτο μζλλον. 

 

Ο ανάδοχοσ δε δφναται να προβαίνει ςε δθμόςιεσ δθλϊςεισ ςχετικά με τθν υπό ανάκεςθ προμικεια χωρίσ τθν προθγοφμενθ 
ςυναίνεςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, οφτε να ςυμμετζχει ςε δραςτθριότθτεσ αςυμβίβαςτεσ με τισ υποχρεϊςεισ του απζναντι ςτθν 
ανακζτουςα αρχι και δεν τθ δεςμεφει με κανζνα τρόπο χωρίσ τθν προθγοφμενθ γραπτι τθσ ςυναίνεςθ. 

 

Άρκρο 10. Ανωτζρα βία 
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Τα ςυμβαλλόμενα μζρθ δεν ευκφνονται για τθ μθ εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν τουσ υποχρεϊςεων, ςτο μζτρο που θ αδυναμία 
εκπλιρωςθσ οφείλεται ςε περιςτατικά ανωτζρασ βίασ. 

 

Ο ανάδοχοσ, επικαλοφμενοσ υπαγωγι τθσ αδυναμίασ εκπλιρωςθσ υποχρεϊςεϊν του ςε γεγονόσ που εμπίπτει ςτθν ζννοια τθσ 
ανωτζρασ βίασ, οφείλει να γνωςτοποιιςει και επικαλεςκεί προσ τθν ανακζτουςα αρχι τουσ ςχετικοφσ λόγουσ και περιςτατικά εντόσ 
αποςβεςτικισ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερολογιακϊν θμερϊν από τότε που ςυνζβθςαν, προςκομίηοντασ τα απαραίτθτα αποδεικτικά 
ςτοιχεία. Θ ανακζτουςα αρχι υποχρεοφται να απαντιςει εντόσ είκοςι (20) περαιτζρω θμερολογιακϊν θμερϊν ςτο ςχετικό αίτθμα του 
προμθκευτι, διαφορετικά, με τθν πάροδο άπρακτθσ τθσ προκεςμίασ, τεκμαίρεται αποδοχι του αιτιματοσ. 

 

Άρκρο 11. Λφςθ τθσ ςφμβαςθσ 

 

Σε περίπτωςθ λφςθσ τθσ ανάδοχθσ εταιρίασ ι πτϊχευςθσ του αναδόχου που αναφζρεται ςτθν αρχι τθσ παροφςασ ι κζςθσ τθσ 
περιουςίασ αυτοφ ςε αναγκαςτικι διαχείριςθ, τότε θ παροφςα ςφμβαςθ λφεται αυτοδίκαια από τθν θμζρα επζλευςθσ των ανωτζρω 
γεγονότων. Σε τζτοια περίπτωςθ καταπίπτει υπζρ του δθμοςίου και θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ που προβλζπεται ςτθν 
παροφςα. 

 

Τροποποίθςθ των όρων τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ γίνεται μόνον με μεταγενζςτερθ γραπτι και ρθτι ςυμφωνία των μερϊν και 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 132 του ν. 4412/2016. 

 

Θ παροφςα ςφμβαςθ κα μπορεί να διακόπτεται μονομερϊσ από τθν εντολοδόχο Υπθρεςία ι να αναπροςαρμόηεται με κοινι 
ςυμφωνία των δφο μερϊν αν υπογραφεί άλλθ ςφμβαςθ ςτο πλαίςιο των Υπθρεςιϊν του Ελλθνικοφ Δθμοςίου με ςυμφερότερουσ 
όρουσ για όμοιο προϊόν. 
 

Το παρόν άρκρο ιςχφει και για τθ ςφμβαςθ που κα προκφψει από τθν ενεργοποίθςθ του δικαιϊματοσ προαίρεςθσ κακϊσ και για 
τυχόν παράταςθσ αυτισ. 

 

 

Άρκρο 12. Εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ 

 

Θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι ζχει εκτελεςτεί όταν παρζλκει το ζτοσ παροχισ Υπθρεςιϊν Κακαριότθτασ , γίνει θ αποπλθρωμι του 
ςυμβατικοφ τιμιματοσ, εκπλθρωκοφν οι τυχόν λοιπζσ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ και αποδεςμευκοφν οι 
ςχετικζσ εγγυιςεισ κατά τα προβλεπόμενα ςτθ ςφμβαςθ. 

 

Άρκρο 12. Τροποποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

 

Θ παροφςα Σφμβαςθ δφναται να τροποποιθκεί ςε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 
132 του ν. 4412/2016. Σε κάκε περίπτωςθ για κάκε πικανι τροποποίθςι τθσ Σφμβαςθσ πρζπει να ζχει προθγθκεί απόφαςθ του 
Οργάνου Λιψθσ Αποφάςεων του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. 
 

Θ Ανακζτουςα Αρχι, με μονομερι τθσ Απόφαςθ, φςτερα από ζγγραφθ γνωμοδότθςθ του Ρροϊςταμζνου του Τμιματοσ Επιςταςίασ, 
δφναται να ενεργοποιιςει δικαίωμα προαίρεςθσ για ζνα (1) επιπλζον ζτοσ. Οι όροι και οι τιμζσ τθσ ςφμβαςθσ κα παραμείνουν 
ςτακεροί και ςτο δικαίωμα προαίρεςθσ. 

 

Άρκρο 13. Εφαρμοςτζο Δίκαιο – Επίλυςθ Διαφορϊν 

 

Θ εν λόγω Σφμβαςθ διζπεται από το Ελλθνικό Δίκαιο. 
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Σε περίπτωςθ διαφορϊν, που ενδεχομζνωσ προκφψουν ςχετικά με τθν ερμθνεία ι τθν εκτζλεςθ ι τθν εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ι εξ’ 
αφορμισ τθσ, το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ και ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ καταβάλλουν κάκε προςπάκεια για τθ φιλικι επίλυςι τουσ, ςφμφωνα με τουσ 
κανόνεσ τθσ καλισ πίςτθσ και των χρθςτϊν ςυναλλακτικϊν θκϊν πάντα υπό το πρίςμα τθσ προςταςίασ του δθμοςίου ςυμφζροντοσ. 

 

Σε περίπτωςθ αδυναμίασ εξεφρεςθσ κοινά αποδεκτισ λφςθσ αποκλειςτικά αρμόδια είναι τα Ελλθνικά Δικαςτιρια. 

 

Άρκρο 14. Ιςχφουςεσ Διατάξεισ 

 

Για όλα τα λοιπά κζματα αναφορικά με τθν υπθρεςία θ οποία πραγματοποιείται με τθν παροφςα Σφμβαςθ, ιςχφουν οι όροι τθσ 
διακιρυξθσ 20/2021 και τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ …../……...., τα αναφερόμενα ςτο Ν. 4412/2016 

 

«Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), κακϊσ και τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 68 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/15.07.2010) των οποίων ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ζλαβε γνϊςθ και δζχκθκε αυτοφσ 
ανεπιφφλακτα, ςε ςυνδυαςμό προσ τθν προςφορά του. 

 

Από τα παραπάνω τρία πρωτότυπα τα μεν δφο κατατζκθκαν ςτο αρμόδιο γραφείο του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, το δε τρίτο παρζλαβε ο 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΡΟΜΘΘΕΥΤΘ 
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙΙ – ΕΕΕΣ 
 
 

Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου Συμβάςεων (ΕΕΕΣ) 
Μζροσ Ι: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ και τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα 

 
Για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ για τισ οποίεσ ζχει δθμοςιευτεί προκιρυξθ διαγωνιςμοφ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, οι πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςτο μζροσ Ι ανακτϊνται αυτόματα, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ζχει 
χρθςιμοποιθκεί θ θλεκτρονικι υπθρεςία ΕΕΕΡ για τθ ςυμπλιρωςθ του ΕΕΕΡ. Ραρατίκεται θ ςχετικι ανακοίνωςθ που 
δθμοςιεφεται ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ: 
Αρικμόσ τθσ προκιρυξθσ 20/2021 
Αρικμόσ ανακοίνωςθσ ςτθν ΕΕ: 
- 
URL τθσ ΕΕ 
Εκνικι επίςθμθ εφθμερίδα 
- 
Εάν δεν ζχει δθμοςιευκεί προκιρυξθ διαγωνιςμοφ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι αν δεν υπάρχει υποχρζωςθ 
δθμοςίευςθσ εκεί, θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ κα πρζπει να ςυμπλθρϊςει πλθροφορίεσ με τισ οποίεσ κα είναι 
δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ (π.χ. παραπομπι ςε δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο) 

 
Επίςθμθ ονομαςία: ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  
Χϊρα: Ελλάδα 

 
Είδοσ διαδικαςίασ Ανοικτι διαδικαςία 

Τίτλοσ: ΑΝΑΘΕΣΘ «ΥΡΘΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΙΣΜΟΥ ΚΤΘΙΩΝ» (CPV 90911200-8), ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ  

Σφντομθ περιγραφι: ΔΙΕΘΝΘΣ ΔΘΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΑΝΑΘΕΣΘ 

«ΥΡΘΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΙΣΜΟΥ ΚΤΘΙΩΝ» (CPV 90911200-8), ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΗΟΜΕΝΘΣ ΔΑΡΑΝΘΣ (…358195,56  € ME ΦΡΑ … 

ΜΕ ΚΙΤΘΙΟ ΑΝΑΘΕΣΘΣ ΤΘ ΡΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΟΥΣΑ ΑΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΑΡΟΨΘ ΡΟΣΦΟΑ ΒΑΣΘ ΧΑΜΘΛΟΤΕΘ ΤΙΜΘΣ   
Αρικμόσ αναφοράσ αρχείου που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα (εάν υπάρχει): 
20/2021 
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