
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΥΡϋΑΙΘΜ. 47/2017 

ΔΙΕΘΝΘ ΑΝΟΙΩΤΟΥ (ΑΝΫ ΤΫΝ ΟΙΫΝ) ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΫΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΑΟΩΘ ΥΡΘΕΣΙΫΝ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ ΤΫΝ 

ΚΤΙΙΑΚΫΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΫΝ & ΤΟΥ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΩΫΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΙΫΑΝΝΙΝΫΝ «Γ.ΩΑΤΗΘΚΫΣΤΑ 

ΚΑΙ ΤΫΝ ΡΑΑΤΘΜΑΤΫΝ ΑΥΤΟΥ ΘΤΟΙ ΤΫΝ ΚΤΙΙΫΝ ΑΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ (ΚΕΝΤΟ ΑΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ ΚΑΙ ΑϋΞΕΝΫΝΑΣ 

(ΪΥΩΑΓΫΣ)  - ΚΑΙ ΣΩΟΛΘΣ ΤΕΕ(ΡΑΛΑΙΟ ΩΑΤΗΘΚΫΣΤΑ). 

με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμωζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςωορά βάςει βζλτιςτθσ 

ςχζςθσ ποιότθτασ - τιμισ προχπολογιςμοφ 885.600,00€ με ΦΡΑ για χρονικό διάςτθμα δϊδεκα (12) μθνϊν. 

(CPV 90911200-8) 
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Σελίδα 4 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΩΘ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

1.1 Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ 

 

Επωνυμία Γενικό Νοςοκομείο Ιωαννίνων «Γ.Χατηθκϊςτα» 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ Λεωωόροσ Μακρυγιάννθ 50 

Ρόλθ Ιωάννινα 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 45501 

Χϊρα Ελλάδα 

Κωδικόσ ΝUTS GR 213 

Τθλζωωνο 2651366625 

Φαξ 2651029470 

Αρμόδιοσ για πλθροωορίεσ Γκορίτςα Σοωία – Μαυρίδθσ Γεϊργιοσ 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο  s.goritsa@gni-hatzikosta.gr 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) www.gni-hatzikosta.gr 

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι το Γ.Ν. Ιωαννίνων «Γ.Χατηθκϊςτα» (ΝΡΔΔ) και ανικει ςτο Υπουργείο Υγείασ. 

 

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ παροχι υπθρεςιϊν υγείασ 

 

Στοιχεία Επικοινωνίασ  

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

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

β) Οι προςωορζσ πρζπει να υποβάλλονται θλεκτρονικά ςτθν διεφκυνςθ : www.promitheus.gov.gr 

γ) Ρεραιτζρω πλθροωορίεσ είναι διακζςιμεσ από το γραωείο προμθκειϊν του Γ.Ν.Ιωαννίνων «Γ.Χατηθκϊςτα» 

προαναωερκείςα διεφκυνςθ και τθλζωωνο. 

δ) Θ απεριόριςτθ, πλιρθσ, άμεςθ και δωρεάν πρόςβαςθ ςτα εν λόγω εργαλεία και ςυςκευζσ είναι δυνατι ςτθν διεφκυνςθ 

(URL) :www.promitheus.gov.gr. 

1.2 Στοιχεία Διαδικαςίασ - Ωρθματοδότθςθ 

Είδοσ διαδικαςίασ  

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

 

Ωρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι το  Γενικό Νοςοκομείο Ιωαννίνων «Γ.Χατηθκϊςτα». Θ δαπάνθ για 

τθν παροφςα ςφμβαςθ βαρφνει τθν με Κ.Α.E : 0419 ςχετικι πίςτωςθ του προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2018 του 

Φορζα ςε εκτζλεςθ του ΡΡΥΥ 2015. 

1.3 Συνοπτικι Ρεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ 

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ  είναι θ παροχι υπθρεςιϊν κακαριότθτασ των κτιριακϊν εγκαταςτάςεων & του περιβάλλοντοσ 

χϊρου του Γενικοφ Νοςοκομείου Ιωαννίνων «Γ.Χατηθκϊςτα και των παραρτθμάτων αυτοφ ιτοι των Κτιρίων αποκατάςταςθσ 

(Κζντρο Αποκατάςταςθσ και ΑϋΞενϊνασ (Ψυχαργϊσ)  - και Σχολισ ΤΕΕ(Ραλαιό Χατηθκϊςτα). 

mailto:s.goritsa@gni-hatzikosta.gr
http://www.gni-hatzikosta.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/


 

Σελίδα 5 

Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων ςυμβάςεων (CPV) : 

90911200-8 

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 714.193,55€ χωρίσ ΦΡΑ ι 885.600,00€  ςυμπεριλαμβανομζνου 

ΦΡΑ 24 % . 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται  ςε δϊδεκα (12) μινεσ από τθν θμερομθνία υπογραωισ τθσ ςφμβαςθσ. Επιςθμαίνεται ότι 

θ ςφμβαςθ που κα προκφψει κα διακοπεί ςε περίπτωςθ που υπογραωοφν ατομικζσ ςυμβάςεισ μίςκωςθσ ζργου ςε 

εωαρμογι του άρκρου 97 του Ν.4368/2016. 

Αναλυτικι περιγραφι των υπθρεςιϊνκαι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν τουσ δίδεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ (Ι) τθσ παροφςασ 

διακιρυξθσ. 

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμωζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςωοράσ, βάςει  τθν βζλτιςτθ 

ςχζςθ ποιότθτασ – τιμισ. 

 

1.4 Θεςμικό πλαίςιο 

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ  κατϋ εξουςιοδότθςθ αυτισ εκδοκείςεσ 

κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ1: 

1. του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμηθειϊν και Τπηρεςιϊν (προςαρμογή ςτισ Οδηγίεσ 

2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

2. του ν. 4314/2014 (Α' 265)2, “Α) Για τη διαχείριςη, τον ζλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για την 

προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςη τησ Οδηγίασ 2012/17 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

υμβουλίου τησ 13ησ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηςη του ν. 3419/2005 (Α' 297) 

και άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριςη, ζλεγχοσ και εφαρμογή αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων 

για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013», 

3. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δημοςιονομικήσ διαχείριςησ και εποπτείασ (ενςωμάτωςη τησ Οδηγίασ 2011/85/ΕΕ) 

– δημόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

4. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργήςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν Προςϊπων και 

Τπηρεςιϊν του Δημοςίου Σομζα-Σροποποίηςη Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ ρυθμίςεισ» και 

ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,  

5. τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογή τησ ελληνικήσ νομοθεςίασ ςτην Οδηγία 2011/7 τησ 16.2.2011 για 

την καταπολζμηςη των καθυςτερήςεων πληρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,  

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

7. του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «υγκρότηςη ςυλλογικϊν οργάνων τησ διοίκηςησ και οριςμόσ των μελϊν 

τουσ με κλήρωςη»,3 

8. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςη ενιαίασ Ανεξάρτητησ Αρχήσ Δημοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ 

Μητρϊου Δημοςίων υμβάςεων…»,  

9. του άρκρου 68 “υμβάςεισ εργολαβίασ εταιρειϊν παροχήσ υπηρεςιϊν” του ν. 3863/2010 (Α 115) “Νζο αςφαλιςτικό 

ςφςτημα και ςυναφείσ διατάξεισ, ρυθμίςεισ ςτισ εργαςιακζσ ςχζςεισ 

10. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςη τησ διαφάνειασ με την υποχρεωτική ανάρτηςη νόμων και πράξεων των 

κυβερνητικϊν, διοικητικϊν και αυτοδιοικητικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ 

διατάξεισ”, 

11. του άρκρου 4 του π.δ. 118/07 (Αϋ150) 

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

                                                           
1
 Ρροςκικεσ και εν γζνει προςαρμογζσ άρκρων τθσ διακιρυξθσ (πζραν των όςων ιδθ προβλζπονται ρθτά ςτο κείμενο και τισ 

υποςθμειϊςεισ τθσ διακιρυξθσ), μποροφν να προςτίκενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εωόςον είναι απόλυτα ςυμβατζσ με 
τθν ιςχφουςα νομοκεςία, ςτο πλαίςιο τθσ ριτρασ ευελιξίασ. 

2
 Εωόςον πρόκειται για ςφμβαςθ που ςυγχρθματοδοτείται από πόρουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  

3
 Μόνο εωόςον επιλεγεί θ διενζργεια κλιρωςθσ  για τθ ςυγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων 
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13. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςη δημοςιεφςεων των φορζων του Δημοςίου ςτο νομαρχιακό και τοπικό Σφπο 

και άλλεσ διατάξεισ»,   

14. του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εκνικό Τυπογραωείο, Εωθμερίσ τθσ Κυβερνιςεωσ και λοιπζσ διατάξεισ” 

15. του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μζτρα για τη διαςφάλιςη τησ διαφάνειασ και την αποτροπή καταςτρατηγήςεων κατά τη 

διαδικαςία ςφναψησ δημοςίων ςυμβάςεων” για τθ διαςταφρωςθ των ςτοιχείων του αναδόχου με τα ςτοιχεία του 

Ε.Σ.., του π.δ/τοσ 82/1996 (Α' 66) «Ονομαςτικοποίηςη  μετοχϊν Ελληνικϊν Ανωνφμων Εταιρειϊν που μετζχουν ςτισ 

διαδικαςίεσ ανάληψησ ζργων ή προμηθειϊν του Δημοςίου ή των νομικϊν προςϊπων του ευρφτερου δημόςιου 

τομζα»4, τθσ κοινισ απόωαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) ςχετικά με τα 

‘’Δικαιολογητικά για την τήρηςη των μητρϊων του ν.3310/2005, όπωσ τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’’, κακϊσ 

και τθσ απόωαςθσ του Υωυπουργοφ Οικονομίασ και Οικονομικϊν με αρικμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Βϋ 1590) 

“Καθοριςμόσ χωρϊν ςτισ οποίεσ λειτουργοφν εξωχϊριεσ εταιρίεσ”, 

16. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςη Κϊδικα Φόρου Προςτιθζμενησ Αξίασ»,  

17. του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςη του Κϊδικα Διοικητικήσ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ”  και ιδίωσ των άρκρων 7 

και 13 ζωσ 15, 

18. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτηςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα”,  

19. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηςη διατάξεων για την πρόςβαςη ςε δημόςια ζγγραφα και ςτοιχεία”,  

20. του π.δ 80/2016 (Αϋ 145) “Ανάληψη υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ”,  

21. τθσ με αρ. Ρ1 2380/2012 Κοινισ Υπουργικισ Απόωαςθσ (Β’ 3400) «Ρφθμιςη των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίασ 

και διαχείριςησ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μητρϊου Δημοςίων υμβάςεων του Τπουργείου Ανάπτυξησ, 

Ανταγωνιςτικότητασ, Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων » 

22. τθσ με αρ. Ρ1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόωαςθσ του Υπουργοφ Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ “Σεχνικζσ 

λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εθνικοφ υςτήματοσ Θλεκτρονικϊν Δημοςίων υμβάςεων 

(Ε..Θ.ΔΘ..), 

23. τθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόωαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Ρφθμιςη ειδικότερων 
θεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςησ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μητρϊου Δημοςίων υμβάςεων (ΚΘΜΔΘ) του 
Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξησ» 

24. τθσ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόωαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Σεχνικζσ 

λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εθνικοφ υςτήματοσ Θλεκτρονικϊν Δημοςίων υμβάςεων 

(Ε..Θ.ΔΘ..)» 

25. των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που αναωζρονται 

ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  κακϊσ και του ςυνόλου των διατάξεων 

του αςωαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και ωορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και 

εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναωζρονται ρθτά παραπάνω. 

26. τθσ  αρικμ. 909/23.01.2017 Απόωαςθσ του Διοικθτι του Νοςοκομείου περί οριςμοφ επιτροπϊν διενζργειασ και 

αξιολόγθςθσ διαγωνιςμϊν 

27. τθσ αρικμ. 16/07.08.2017 (Θ.8) Απόωαςθσ του ΔΣ του Νοςοκομείου ζγκριςθσ τεχνικϊν προδιαγραωϊν και 

διενζργειασ διαγωνιςμοφ (ΑΔΑ: 7ΤΒ446906Ω-ΟΙ4 και ΑΔΑΜ: 17REQ001997539).  

28. Τθν αρικμ.13148/26.09.2017 Απόωαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ (ΑΔΑ: 6ΨΟ46906Ω-ΟΘΓ και ΑΔΑΜ: 
17REQ002005713). 

1.5 Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ 

Ο διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί µε χριςθ τθσ πλατωόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συβάςεων 

(ΕΣΘΔΘΣ) µζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Συςτιματοσ. Οι προςωορζσ υποβάλλονται από τουσ 

οικονομικοφσ ωορείσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ., φςτερα από 

                                                           
4
 Θ υποχρζωςθ ονομαςτικοποίθςθσ μετοχϊν εταιρειϊν που ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, απαιτείται ςφμωωνα με το άρκρο 

8 του ν. 3310/2005, ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων εκτιμϊμενθσ αξίασ ανϊτερθσ του ενόσ εκατομμυρίου 
ευρϊ (1.000.000,00 €) 
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προκεςμία τριάντα πζντε (35) θμερϊν (αρ. 27 παρ. 1 και 4 του ν. 4412/2016), από τθν θμερομθνία αποςτολισ τθσ 

διακιρυξθσ ςτθν Υπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ζνωςθσ και μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται παρακάτω, 

ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό ωάκελο, ςφμωωνα με τα αναωερόμενα ςτο Ν.4155/13 (ΦΕΚ Αϋ/29-5-2013), ςτο άρκρο 

11 τθσ Υ.Α. Ρ1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/βϋ/21-10-2013) «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ 

Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)».Επιλζγεταιθ διαδικαςία του διεκνοφσ ανοιχτοφ διαγωνιςμοφ 

λόγω του φψουσ τθσ προχπολογιςκείςασ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμωωνα με το άρκρο 6 του Ν.4412/2016. 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΡΟΣ 

ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΨΟΫΝ 

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ 

ΑΝΑΤΘΣΘΣ ΤΘΣ 

ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ ΣΤΘ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΘ  

ΡΥΛΘ  

ΤΟΥ ΕΣΘΔΘΣ 

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ 

ΕΝΑΞΘΣ 

ΥΡΟΒΟΛΘΣ 

ΡΟΣΨΟΫΝ 

ΚΑΤΑΛΘΚΤΙΚΘ 

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ & 

ΫΑ ΥΡΟΒΟΛΘΣ 

ΡΟΣΨΟΫΝ 

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ 

ΑΡΟΣΨΑΓΙΣΘΣ ΤΫΝ 

ΡΟΣΨΟΫΝ  

Θ διαδικτυακι πφλθ 

www.promitheus.gov.gr 

του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 

04/10/2017 

Θμζρα: Τετάρτθ 

04/10/2017  

Θμζρα: Τετάρτθ 

08/11/2017  

Θμζρα: Τετάρτθ  

ΫΑ: 15:00 

15/11/2017 

Θμζρα: Τετάρτθ 

άρα: 10:00 

Οι ενδιαωερόμενοι (άρκ. 96 ν.4412/2016) μποροφν να προετοιμάηουν τθν προςωορά τουσ ςτο ςφςτθμα και ζχουν τθ 

δυνατότθτα να τθν υποβάλουν αμζςωσ μετά τθ δθμοςιοποίθςθ του διαγωνιςμοφ ςτθν ιςτοςελίδα του ΕΣΘΔΘΣ. 

Επιςθμαίνεται ότι οι ςυμμετζχοντεσ δεν ζχουν δυνατότθτα να αποςφρουν ι να ακυρϊςουν προςωορά μετά τθν υποβολι τθσ. 

Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ προςωοράσ ςτο 

Σφςτθμα. 

Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςωοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα 

από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ ςφμωωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ.3 του άρκρου 6 του Ν.4155/13 και το 

άρκρο 6 τθσ ΥΑ Ρ1-2390/2013 «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν 

Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)».  

Ρροςωορζσ που τυχόν υποβλθκοφν ι περιζλκουν ςτθν Υπθρεςία αποκλειςτικά ςε ζντυπθ μορωι και για τισ οποίεσ δεν ζχει 

πραγματοποιθκεί κατάκεςθ θλεκτρονικισ προςωοράσ ςτο ςφςτθμα, δεν αποςωραγίηονται και επιςτρζωονται ςτουσ 

αποςτολείσ τουσ. 

1.6 Δθμοςιότθτα 

Α. Δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ  

Ρροκιρυξθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απεςτάλθ με θλεκτρονικά μζςα για δθμοςίευςθ ςτισ 02.10.2017 ςτθν Υπθρεςία 

Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  

Β. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο  

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων 

(ΚΘΜΔΘΣ) ςτισ 04.10.2017 

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.:  

http://www.promitheus.gov.gr,ςτισ 04.10.2017 όπου ζλαβε Συςτθμικό Αρικμό : 44936 

Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) δθμοςιεφεται ςτο τεφχοσ Διακθρφξεων Δθμοςίων Συμβάςεων τθσ 

Εωθμερίδασ τθσ Κυβζρνθςθσ. 

Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Τφπο, ςφμωωνα με το άρκρο 66 του Ν. 

4412/2016 :  

1) «ΔΘΜΟΡΑΣΙΩΝ ΡΛΕΙΣΤΘΙΑΣΜΩΝ»- ΕΦΘΜΕΙΔΑ ΑΘΘΝΩΝ, E-mail: dimonews@dimoprasion.gr 

2) «ΘΧΩ ΔΘΜΟΡΑΣΙΩΝ» ΕΦΘΜΕΙΔΑ ΑΘΘΝΩΝ, E-mail: ihodimoprasion@acn.gr 

3) «ΘΡΕΙΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ» ΕΦΘΜΕΙΔΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, E-mail: info@agon.gr 

4) «ΕΛΕΥΘΕΙΑ» ΕΦΘΜΕΙΔΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, E-mail: ele@ele.gr 

5) «ΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΘΣ ΔΕΥΤΕΑΣ» ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΘΜΕΙΔΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, E-mail: info@proionoslogos.gr 

Θ περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσόπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ παραγράωου 4 του άρκρου 2 του Ν. 

3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ςτισ 04.10.2017 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
mailto:dimonews@dimoprasion.gr
mailto:ihodimoprasion@acn.gr
mailto:info@agon.gr
mailto:ele@ele.gr
mailto:ele@ele.gr
mailto:ele@ele.gr
mailto:info@proionoslogos.gr
http://et.diavgeia.gov.gr/
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Θ Διακιρυξθ κακϊσ και το Ε.Ε.Ε.Σ καταχωρικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ 

(URL) :   www.gni-hatzikosta.gr  ςτθν καρτζλα «Διαγωνιςμοί- Ρρομικειεσ» ςτισ 04.10.2017 

 

Γ. Ζξοδα δθμοςιεφςεων 

Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο βαρφνει τθν Ανακζτουςα Αρχι 

1.7 Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ 

Οι οικονομικοί ωορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εωόςον επιλεγοφν,  τισ υποχρεϊςεισ τουσ 

που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςωαλιςτικισ 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 κακϋόλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, αλλά και κατά το 

ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εωόςον επιλεγοφν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαωυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροωοριϊν που ζχουν χαρακτθριςκεί 

ωσ τζτοιεσ. 

 

http://www.gni-hatzikosta.gr/
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΩΘΣ 

2.1 Γενικζσ Ρλθροφορίεσ 

2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

Τα ζγγραωα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ  είναι τα ακόλουκα: 

 θ παροφςα Διακιρυξθ με τα Ραραρτιματα που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ, ιτοι: 

1. ΡΑΑΤΘΜΑ (I) «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΑΝΑΔΕΙΞΘ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΙΑΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΤΟΥ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Γ.ΧΑΤΗΘΚΩΣΤΑ» 

2. ΡΑΑΤΘΜΑ (II) «ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ»  
3. ΡΑΑΤΘΜΑ (III) «ΥΡΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΟΛΩΝ» 
4. ΡΑΑΤΘΜΑ (IV) «ΡΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ» 
5. ΡΑΑΤΘΜΑ (V)  «ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ» 
6. ΡΑΑΤΘΜΑ (VI) «ΕΕΕΣ» 

 

 οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροωορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ ςχετικά με τισ 

προδιαγραωζσ 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 

πλθροωοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ πλατωόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ 

Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ωσ άνω 

ςυςτιματοσ. 

H αρικμ. 47/17 Διακιρυξθ διατίκεται επίςθσ και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Υπθρεςίασ μασ, ιτοι ςτθ διεφκυνςθ 
www.gni.hatzikosta.gr 

Από το άρκ. 21 του ν. 4412/2016 προκφπτει ο χαρακτθριςμόσ ωσ εμπιςτευτικϊν των πλθροωοριϊν που κατατίκενται με τθν 

προςωορά των οικονομικϊν ωορζων. Ωςτόςο ςτθν παράγραωο 4 του άρκ. 21 του ν. 4412/2016 περιγράωονται αναλυτικά 

ποιεσ πλθροωορίεσ δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ 

2.1.3 Ραροχι Διευκρινίςεων 

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

θμερομθνία υποβολισ προςωορϊν 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 πλθροωοριϊν – διευκρινίςεων  

υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ  ςτο ςφςτθμα οικονομικοφσ ωορείσ, 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 ψθωιακά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που υποβάλλονται είτε με 

άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι ψθωιακά υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται.  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςωορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι οι ενδιαωερόμενοι 

οικονομικοί ωορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροωοριϊν για τθν κατάρτιςθ των προςωορϊν 

ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροωορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό ωορζα ζγκαιρα, δεν ζχουν 

παραςχεκεί το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν παραλαβι των προςωορϊν,  

β) όταν τα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ υωίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

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

Πταν οι πρόςκετεσ πλθροωορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία κατάλλθλων 

προςωορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν. 

http://www.gni.hatzikosta.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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2.1.4 Γλϊςςα 

Τα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςωυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςωορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ 

μετάωραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Τα αποδεικτικά ζγγραωα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάωραςι τουσ ςτθν ελλθνικι 

γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραωα και δικαιολογθτικά εωαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που 

κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188). 

Ειδικότερα, όλα τα δθμόςια ζγγραωα που αωοροφν αλλοδαποφσ οικονομικοφσ ωορείσ και που κα κατατεκοφν από τουσ 

προςωζροντεσ ςτθν παροφςα διαδικαςία, κα είναι νόμιμα επικυρωμζνα, και θ μετάωραςθ των εν λόγω εγγράωων μπορεί να 

γίνει είτε από τθ μεταωραςτικι 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 μεταωραςτι τθσ χϊρασ προζλευςθσ, αν 

υωίςταται ςτθ χϊρα αυτι τζτοια υπθρεςία. 

Επιτρζπεται αντίςτοιχα θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράωου και δικαιολογθτικοφ που αωορά αλλοδαπι Επιχείρθςθ 

με τθ μορωι επικυρωμζνθσ ωωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο επικυρωμζνο ζγγραωο από το αρμόδιο Ρροξενείο 

τθσ χϊρασ του προςωζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο ζγγραωο με τθν ςωραγίδα ‘’Apostile” ςφμωωνα 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 ωυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μποροφν να 

υποβάλλονται ςε άλλθ γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάωραςθ ςτθν ελλθνικι. 

Κάκε μορωισ 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 παραγράωων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που λειτουργοφν νόμιμα ςτα 

κράτθ - μζλθ τθσ Ενωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμωωνα με τισ 

ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με 

γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν 

ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράωων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα 

τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζωονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ 

εγγφθςθ οικονομικό ωορζα. 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν ωορζων από ζναν ι περιςςότερουσ εκδότεσ τθσ 

παραπάνω παραγράωου. 

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 ωορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν 

περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράωονται όλα τα παραπάνω για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ),  η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ 

παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιωφλακτα, 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 θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, 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 ζγγραωθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν 

περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.  

Σχετικά Υποδείγματα υπάρχουν διακζςιμα ςτο Ραράρτθμα ΙΙΙ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ.  

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

τουσ. 
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2.2 Δικαίωμα Συμμετοχισ - Κριτιρια Ροιοτικισ Επιλογισ 

2.2.1 Δικαιοφμενοι ςυμμετοχισ 

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν ωυςικά ι νομικά πρόςωπα και, ςε 

περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν ωορζων, 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 Συμωωνίασ, 

κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράωου και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι 

πολυμερείσ ςυμωωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν ωορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν απαιτείται να 

περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορωι για τθν υποβολι προςωοράσ.  

3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςωοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν ωορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται ζναντι τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.  

2.2.2 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ 

2.2.2.1. Φψοσ τθσ Εγγυθτικισ Επιςτολισ Συμμετοχισ 

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

οικονομικοφσ ωορείσ (προςωζροντεσ),  εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, που ανζρχεται ςε ποςοςτό 2% επί τθσ ςυνολικισ 

προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ εκτόσ ΨΡΑ  και ςτο ποςό των δεκατεςςάρων χιλιάδων διακοςίων ογδόντα τεςςάρων ευρϊ 

(14.284,00€).  

Υπόδειγμα τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ υπάρχει ςτο Ραράρτθμα ΙΙΙ τθσ παροφςασ. 

Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν ωορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ εγγφθςθ καλφπτει τισ 

υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν ωορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου ιςχφοσ τθσ 

προςφοράσ ιτοι ζωσ τθν 15.06.2018, όπωσ αναωζρεται και ςτο άρκρο 2.4.5 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςωορά 

απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςωοράσ, να ηθτά από τον προςωζροντα να παρατείνει, πριν 

τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςωοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 

2.2.2.2.Επιςτροφι Τθσ Εγγυθτικισ Επιςτολισ Συμμετοχισ Στουσ Ρροςφζροντεσ 

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

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζωεται ςτουσ λοιποφσ προςωζροντεσ μετά:  

α) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ προςωυγισ ι τθν ζκδοςθ απόωαςθσ επί αςκθκείςασ προςωυγισ κατά τθσ 
απόωαςθσ κατακφρωςθσ και  

β) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ αςωαλιςτικϊν μζτρων ι τθν ζκδοςθ απόωαςθσ επ’ αυτϊν, και   

γ) τθν ολοκλιρωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου από το Ελεγκτικό Συνζδριο,   

2.2.2.3.Κατάπτωςθ Τθσ Εγγυθτικισ Επιςτολισ Συμμετοχισ 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςωζρων αποςφρει τθν προςωορά του κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, παρζχει 

ψευδι ςτοιχεία ι πλθροωορίεσ που αναωζρονται ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 2.2.8, δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα 

από τθν παροφςα δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει εγκαίρωσ για υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ. 

2.2.3 Λόγοι αποκλειςμοφ (Αφορά τθν ςυμπλιρωςθ του ΕΕΕΣ) 

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) προςωζρων οικονομικόσ 

ωορζασ, εωόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο ωυςικό ι νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα 

μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν ωορζων) ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ: 
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2.2.3.1.   Πταν υπάρχει ςε βάροσ του τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόωαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ (ΕΕΕΣ – 

Μζροσ ΙΙΙ. Λόγοι αποκλειςμοφ – Α. Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ): 

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόωαςθσ-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 διαωκοράσ ςτθν οποία ενζχονται 

υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραωο 

1 του άρκρου 2 τθσ απόωαςθσ-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 ωορζα,  

γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν ςυμωερόντων των 

Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (Αϋ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλιμαται εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα 

άρκρα 1 και 3 τθσ απόωαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ 

τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ 

ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,  

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτο 

άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με 

τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ 

δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν 

εκνικι νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Αϋ 166), 

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του 

Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ 

ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόωαςθσ-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 ωορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε τελεςίδικθ 

καταδικαςτικι απόωαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει εξουςία 

εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποωάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. 

 Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και IKE 

ιδιωτικϊν κεωαλαιουχικϊν εταιρειϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαωίου  αωορά κατ’ ελάχιςτον ςτουσ 

διαχειριςτζσ. 

 Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαωίου αωορά κατ’ ελάχιςτον τον 

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

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

νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

 

2.2.3.2. Πταν ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθνκαταβολι φόρων ι 

ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόωαςθ με τελεςίδικθ και 

δεςμευτικι ιςχφ, ςφμωωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν εκνικι νομοκεςία  ι/και όταν θ 

ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο προςωζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον 

αωορά τθν καταβολι ωόρων ι ειςωορϊν κοινωνικισ αςωάλιςθσ. (ΕΕΕΣ – Μζροσ ΙΙΙ. Λόγοι αποκλειςμοφ – Β. Λόγοι που 

ςχετίηονται τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ) 

 Αν ο προςωζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που αωοροφν 

τισ ειςωορζσ κοινωνικισ αςωάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι αςωάλιςθ. 

 Δεν αποκλείεται ο προςωζρων οικονομικόσ ωορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ 

τουσ ωόρουσ ι τισ ειςωορζσ κοινωνικισ αςωάλιςθσ που οωείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των 

δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ.  

 

2.2.3.3. Ραρζκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό των παρ.2.2.3.1 και 2.2.3.2  

α)Κατ’ εξαίρεςθ, δεν αποκλείονται για τουσ λόγουσ των ανωτζρω παραγράωων, εωόςον ςυντρζχουν οι πιο κάτω επιτακτικοί 
λόγοι δθμόςιου ςυμωζροντοσ, όπωσ ενδεικτικά δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.  
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β) Κατ' εξαίρεςθ, επίςθσ, ο προςωζρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλειςμόσ, ςφμωωνα με τθν παράγραωο 2.2.3.2, κα ιταν 

ςαωϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των ωόρων ι των ειςωορϊν κοινωνικισ αςωάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί 

ι όταν ο οικονομικόσ ωορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οωείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν 

του όςον αωορά ςτθν καταβολι ωόρων ι ειςωορϊν κοινωνικισ αςωάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα 

να λάβει μζτρα, ςφμωωνα με το τελευταίο εδάωιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 4412/2016, πριν από τθν εκπνοι τθσ 

προκεςμίασ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςωοράσ. 

2.2.3.4. Αποκλείεται από τθν ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, προςφζρων οικονομικόσ 

φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ (ΕΕΕΣ – Μζροσ ΙΙΙ. Λόγοι αποκλειςμοφ – Γ. Λόγοι που ςχετίηονται 

με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα): 

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

(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό αναγκαςτικι 
διαχείριςθαπό 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 ωορζα 
ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των καταςτάςεων που αναωζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι 
αποδεικνφει ότι ο εν λόγω ωορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και 
τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ,  

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

δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμωερόντων 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 ωορζα 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 ωορζα 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 πλθροωοριϊν που απαιτοφνται για τθν 
εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροωορίεσ 
αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατ’ εωαρμογι του άρκρου 23 τθσ παροφςασ,  

(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποωάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ, να αποκτιςει 
εμπιςτευτικζσ πλθροωορίεσ που ενδζχεται να του αποωζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να 
παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροωορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποωάςεισ που αωοροφν 
τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ,  

(κ) εάν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμωιβόλω τθν ακεραιότθτά του, για το οποίο 
του επιβλικθκε ποινι που του ςτερεί το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ δθμοςίων ζργων και 
καταλαμβάνει τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία.  

Ειδικά για τισ ςυμβάςεισ παροχισ υπθρεςιϊν κακαριςμοφ ι/ και ωφλαξθσ ωσ ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα νοοφνται, 
ιδίωσ, οι λόγοι που αναωζρονται ςτθν περίπτωςθ γ τθσ παρ. 2 του άρκρου 68 του ν. 3863/2010 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό ωορζα, ο οποίοσ βρίςκεται ςε μια εκ των καταςτάςεων που 
αναωζρονται ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παρ. 4, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεδειγμζνα ο εν λόγω ωορζασ 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. Ο προςωζρων αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 

παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν του, είτε πριν είτε κατά τθ 

διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ  

2.2.3.6. Ρροςωζρων οικονομικόσ ωορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναωζρονται ςτισ παραγράωουσ 

2.2.3.1 και 2.2.3.3μπορεί 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 ωορζασ δεν αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται 

από τουσ οικονομικοφσ ωορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ 
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αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό ωορζα το ςκεπτικό τθσ 

απόωαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ ωορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμωωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόωαςθ, 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 απόωαςθ.  

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

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

 

Κριτήρια Επιλογήσ 

2.2.4 Καταλλθλόλθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ (ΕΕΕΣ-Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ - Α:Καταλλθλότθτα) 

Οι οικονομικοί ωορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται: 

 να αςκοφν επαγγελματικι δραςτθριότθτα ςυναωι με το αντικείμενο των προσ παροχι υπθρεςιϊν, ιτοι τθν 

«Ραροχι υπθρεςιϊν κακαριότθτασ ςε χϊρουσ Νοςοκομείου».  

 

 να είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ-μζλοσ 

εγκατάςταςισ τουσ, όπωσ περιγράωεται ςτο Ραράρτθμα ΧΙ του Ρροςαρτιματοσ Α' του Ν. 4412/2016 ι να 

ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα αυτό 

 

2.2.5.  Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια (ΕΕΕΣ- Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ –Β: Οικονομικι και 

Χρθματοοικονομικι Επάρκεια) 

Πςον αωορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, οι 

οικονομικοί ωορείσ απαιτείται: 

 να ζχουν γενικό ετιςιο κφκλο εργαςιϊν των τριϊν (3) τελευταίων διαχειριςτικϊν χριςεων (2016, 2015 και 2014) ι 

για όςο χρόνο δραςτθριοποιοφνται, εωόςον αυτόσ είναι μικρότεροσ, τουλάχιςτον ίςο με το 100% τθσ 

προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α, τθσ παροφςασ Δ/ξθσ.  

Σε περίπτωςθ δε Ζνωςθσ εταιρειϊν/Κοινοπραξίασ θ ςυγκεκριμζνθ ελάχιςτθ προχπόκεςθ μπορεί να καλφπτεται ακροιςτικά 

από όλα τα μζλθ τθσ Ζνωςθσ-Κοινοπραξίασ.  

 να είναι αςωαλιςμζνοι ζναντι επαγγελματικϊν κινδφνων με ποςό αςωάλιςθσ αξίασ ίςο με τθν  προχπολογιςκείςα 

δαπάνθ και χρόνο ιςχφοσ αντίςτοιχο με το χρόνο διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ που κα υπογραωεί. Οι οικονομικοί ωορείσ 

μποροφν να προςκομίηουν το εν ιςχφ και ετθςίωσ ανανεοφμενο ςυμβόλαιό τουσ, αρκεί αυτό να ζχει χρόνο ιςχφοσ 

αντίςτοιχο με το χρόνο διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ που κα υπογραωεί και αξία τουλάχιςτον ίςθ τθσ 

προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ. Για το διάςτθμα του ςυμβατικοφ χρόνου για το οποίο δν ζχει ανανεωκεί ακόμθ το 

αςωαλιςτιριο ςυμβόλαιο και πρόκειται να ανανεωκεί προςκομίηουν Υπεφκυνθ Διλωςθ ότι κα προςκομίςουν το 

αςωαλιςτιριο ςυμβόλαιο για το υπολοιπόμενο χρονικό διάςτθμα τθσ ςφμβαςθσ. 

2.2.6 Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (ΕΕΕΣ- Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ –Γ: Τεχνικι και Επαγγελματικι Ικανότθτα) 

Πςον αωορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί 

ωορείσ: 

 απαιτείταινα ζχουν εκτελζςει κατά τα τρία (3) τελευταία ζτθ ι για όςο χρόνο δραςτθριοποιοφνται, εωόςον είναι 

μικρότεροσ, εργαςίεσ ςυναωείσ με τθν υπό ανάκεςθ υπθρεςία. Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ των εργαςιϊν κα  

πρζπει να είναι τουλάχιςτον ίςοσ με το 50% τθσ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. τθσ 

παροφςασ Δ/ξθσ. Εωόςον μια εργαςία δεν ζχει ολοκλθρωκεί κα λαμβάνεται υπόψθ το φψοσ τθσ εκτελεςκείςασ 

δαπάνθσ που καλφπτεται από βεβαιϊςεισ καλισ εκτζλεςθσ.  

 δθλϊνουν το μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό προςωπικό και τον αρικμό των διευκυντικϊν ςτελεχϊν τουσ κατά τα 

τελευταία τρία ζτθ ι για όςο χρόνο δραςτθριοποιοφνται, εωόςον είναι μικρότεροσ.  

 περιγράωουν τον τεχνικό εξοπλιςμό που διακζτουν και τα μζτρα που λαμβάνουν για τθν εξαςωάλιςθ τθσ 

ποιότθτασ.  
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2.2.7 Ρρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ (ΕΕΕΣ- Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ –Δ: 

Συςτιματα Διαςωάλιςθσ Ροιότθτασ και Ρρότυπα Ρεριβαλλοντικισ Διαχείριςθσ) 

Οι οικονομικοί ωορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οωείλουν να ςυμμορωϊνονται με:  

 Ρρότυπα διαςωάλιςθσ ποιότθτασ  

 Ρρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

2.2.8 Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων (ΕΕΕΣ- Μζροσ ΙΙ: Γ. Ρλθροωορίεσ ςχετικά με τθν ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων 

οντοτιτων) 

Οι οικονομικοί ωορείσ μποροφν, όςον αωορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ (τθσ 
παραγράωου 2.2.5) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ παραγράωου 2.2.6), να ςτθρίηονται ςτισ 
ικανότθτεσ άλλων ωορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ ωφςθσ 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 ωορζων ςτθν 
ικανότθτα των οποίων ςτθρίηονται.   

Ειδικά, όςον αωορά ςτα κριτιρια επαγγελματικισ ικανότθτασ που ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα 
επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του Ραραρτιματοσ ΧΙΙ του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του 
Ν. 4412/2016 ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί ωορείσ, μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ 
άλλων ωορζων, μόνο, εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι 
ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.  

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

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

2.2.9 Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ 

2.2.9.1.  Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν 

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςωζροντεσ οικονομικοί ωορείσ:  

α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ καταςτάςεισ τθσ παραγράωου 2.2.3 και  

β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράωων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ, 

προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςωοράσ τουσ, ωσ δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 

παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραωο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), ςφμωωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα 

Ραράρτθμα(VΙ) το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. 

Το ΕΕΕΣ καταρτίηεται βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου  του Ραραρτιματοσ 2 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 και 

ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςωζροντεσ οικονομικοφσ ωορείσ. Στθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ 

http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eeesodigies.pdf , αναρτϊνται οδθγίεσ για τθν θλεκτρονικι 

ςυμπλιρωςθ του ΕΕΕΣ και ςυμβουλζσ ςχετικά με τθ χριςθ τθσ υπθρεςίασ eΕΕΕΣ . Το ΕΕΕΣ είναι αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα 

του Νοςοκομείου (www.gni-hatzikosta.gr). 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μζςα(Δικαιολογθτικά Κατακφρωςθσ) 

Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν ωορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, όπωσ ορίηονται ςτισ 

παραγράωουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςωοράσ, 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. 

Στθν περίπτωςθ που προςωζρων οικονομικόσ ωορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων ωορζων, ςφμωωνα 

με τθν παράγραωο 2.2.8 τθσ παροφςασ, οι ωορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των 

δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράωου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι 

πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ κατά περίπτωςθ (παράγραωοι 2.2.4 - 2.2.8). 

Οι οικονομικοί ωορείσ 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 ςυναωείσ πλθροωορίεσ απευκείασ μζςω 

πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό 

μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό ωάκελο επιχείρθςθσ, θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράωων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. 

Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραωο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ)  

http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees%20odigies.pdf
http://www.gni-hatzikosta.gr/
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Οι οικονομικοί ωορείσ 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. 

Β.1.Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράωου 2.2.3 οι προςωζροντεσ οικονομικοί 

ωορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 

α) για τθν παράγραωο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει αυτοφ, 

ιςοδφναμο ζγγραωο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι 

τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ ωορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι 

προχποκζςεισ. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αωορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 

εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ ωορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποωάςεων 

ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναωερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραωο, 

β) για τισ παραγράωουσ 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου 

κράτουσ-μζλουσ ι χϊρασ και υπεφκυνθ διλωςθ του προςωρινοφ αναδόχου αναωορικά με τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ 

αςωάλιςθσ (ςτθν περίπτωςθ που ο προςωρινόσ ανάδοχοσ ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα αωορά Οργανιςμοφσ 

κφριασ και επικουρικισ αςωάλιςθσ) ςτου οποίουσ οωείλει να καταβάλει ειςωορζσ.   

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

πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναωζρονται ςτισ παραγράωουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν 

περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράωου 2.2.3.4, το ζγγραωο 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 ενδιαωερομζνου 

ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράωου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ 

του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ ωορζασ.  

Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναωζρεται ότι δεν εκδίδονται 

τα ζγγραωα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράωου ι ότι τα ζγγραωα αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που 

αναωζρονται ςτισ παραγράωουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράωου 2.2.3.4.  

γ) για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, ιτοι για τισ περιπτϊςεισ (α), (γ), (δ), (ε), (ςτ), (η), (θ) και (κ)υπεφκυνθ 

διλωςθ του προςωζροντοσ οικονομικοφ ωορζα ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράωου ι 

αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ 

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

δ)για τθν παράγραφο 2.2.3.8 υπεφκυνθ διλωςθ του προςωζροντοσ οικονομικοφ ωορζα ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι 

διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράωου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ 

χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του 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 τθσ παραγράωου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλόλθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ 

δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν: 

α) Ριςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου που τθρείται ςτο κράτοσ-μζλοσ 

εγκατάςταςισ τουσ, όπωσ περιγράωεται ςτο Ραράρτθμα ΧΙ του Ρροςαρτιματοσ Α' του Ν. 4412/2016 και με το οποίο να 

πιςτοποιείται αωενόσ θ εγγραωι τουσ ςε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τουσ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα και ςτα άρκρα 76 

και 77, κατά περίπτωςθ, του Ν. 4412/2016.  

Οι οικονομικοί ωορείσ μποροφν να αποδεικνφουν το ειδικό επάγγελμά τουσ με οποιοδιποτε άλλο πρόςωορο μζςο. 

Ενδεικτικά αναωζρεται θ βεβαίωςθ από αρμόδια ωορολογικι αρχι ζναρξθσ εργαςιϊν ωυςικοφ ι νομικοφ προςϊπου, 

βεβαίωςθ αρμόδιασ ωορολογικισ αρχισ από τθν οποία να προκφπτει ο κωδικόσ αρικμόσ δραςτθριοτιτων, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ ζνορκθσ διλωςθσ ενϊπιον ςυμβολαιογράωου, ςτθν οποία αναωζρεται το ειδικό επάγγελμά τουσ.   

Ειδικά οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα πάροχοι υπθρεςιϊν κακαριςμοφ κτιρίων προςκομίηουν αντίγραωο άδειασ παροχισ 

των προςωερόμενων υπθρεςιϊν.  

 

Β.3 Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί ωορείσ 

προςκομίηουν:  
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α) Δθμοςιευμζνουσ Ιςολογιςμοφσ ι αποςπάςματα δθμοςιευμζνων ιςολογιςμϊν των τελευταίων τριϊν (3) διαχειριςτικϊν 

χριςεων (2016, 2015 και 2014) ι για όςο χρόνο δραςτθριοποιοφνται, εωόςον είναι μικρότεροσ, ςε περίπτωςθ που 

υποχρεοφνται ςτθν ζκδοςθ Ιςολογιςμϊν ι υπεφκυνθ διλωςθ περί του ςυνολικοφ φψουσ του ετιςιου κφκλου εργαςιϊν των 

τριϊν (3) προθγοφμενων ετϊν, ςε περίπτωςθ που δεν υποχρεοφνται ςτθν ζκδοςθ Ιςολογιςμϊν. Ωσ τελευταία χριςθ νοείται 

αυτι του ζτουσ 2016.  

Στθν περίπτωςθ κατά τθν οποία ο ιςολογιςμόσ του 2016 δεν ζχει δθμοςιευκεί, οι προςωζροντεσ υποβάλουν, επικυρωμζνο 

ωωτοαντίγραωο κεωρθμζνου από τθν Εωορία ιςοηυγίου μθνόσ Δεκεμβρίου 2016. Το ιςοηφγιο αυτό πρζπει να ςυνοδεφεται 

από κατάςταςθ ςτθν οποία κα εμωανίηεται ο Συνολικόσ Κφκλοσ Εργαςιϊν για τθ χριςθ 2016 και από ποιουσ λογαριαςμοφσ 

του ιςοηυγίου αποτελείται αυτόσ.  

Εωόςον ο προςωζρων δεν είναι Ανϊνυμθ Εταιρεία υποχρεοφται να προςκομίςει αντίγραωα, κεωρθμζνα από τθν αρμόδια 

υπθρεςία, των ωορολογικϊν δθλϊςεων ι των εκκακαριςτικϊν ςθμειωμάτων ι των εντφπων Ε3 και Ε5 για το χρονικό 

διάςτθμα που αντιςτοιχεί ςτισ τρεισ (3) χριςεισ ι για όςο διάςτθμα αςκεί τθν επιχειρθςιακι του δράςθ εωόςον αυτό είναι 

μικρότερο.  

Εάν ο οικονομικόσ ωορζασ, 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 ζγγραωο.  

Σε περίπτωςθ που ο Υποψιωιοσ Ανάδοχοσ αποτελεί Ζνωςθ/Κοινοπραξία τα απαιτοφμενα ςτθν παροφςα παράγραωο 

ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ πρζπει να υποβάλλονται χωριςτά όςα απαιτοφνται για κάκε Μζλοσ τθσ Ζνωςθσ/Κοινοπραξίασ ι/και 

ςυγκεντρωτικά για τθν Ζνωςθ/Κοινοπραξία όςα απαιτοφνται.  

β) Αςφαλιςτιριο Συμβόλαιο Αςτικισ Ευκφνθσ αξίασ ίςθσ  με τθν  προχπολογιςκείςα δαπάνθ και χρόνο ιςχφοσ αντίςτοιχο με 

το χρόνο διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ που κα υπογραωεί, με το οποίο κα καλφπτονται ηθμίεσ ι βλάβεσ που τυχόν κα 

προκλθκοφν ςτο κτιριακό ςυγκρότθμα ι ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ Υπθρεςίασ Αςφλου, ςτο εργαηόμενο ςε αυτιν προςωπικό ι 

ςε οποιονδιποτε τρίτο, από αποκλειςτικι αμζλεια του αναδόχου ι των υπαλλιλων του ι των προςτθκζντων του, 

ανεξάρτθτα από τον αρικμό των πακόντων, οι οποίοι τυχόν κα εγείρουν αξίωςθ αποηθμίωςθσ κατά τθ διάρκεια τθσ 

αςωαλιςτικισ περιόδου.  

Στοιχεία τεκμθρίωςθσ που εκδίδονται ςε γλϊςςα άλλθ, εκτόσ τθσ ελλθνικισ, κα ςυνοδεφονται υποχρεωτικά από επίςθμθ 

μετάωραςι τουσ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα 

 

Β.4 Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί ωορείσ προςκομίηουν:  

α) Ρίνακα των κυριότερων εργαςιϊν που εκτζλεςαν ι ςτισ οποίεσ ςυμμετείχαν κατά τα τρία (3) τελευταία ζτθ ι για όςο 

χρόνο δραςτθριοποιοφνται, εωόςον είναι μικρότεροσ, και είναι ςυναωείσ με τθν υπό ανάκεςθ υπθρεςία. Εάν ο αποδζκτθσ 

είναι Δθμόςιοσ Φορζασ ωσ ςτοιχείο τεκμθρίωςθσ υποβάλλεται πιςτοποιθτικό ι πρωτόκολλο παραλαβισ που ςυντάςςεται 

από τθν αρμόδια Δθμόςια Αρχι. Εάν ο Αποδζκτθσ είναι ιδιϊτθσ, υποβάλλονται ωσ ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ τα αντίςτοιχα 

παραςτατικά ι εωόςον δεν προβλζπεται θ ζκδοςι τουσ ι τζτοια δεν υπάρχουν, υποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ του ωορζα 

και, εάν τοφτο δεν είναι δυνατό, υπεφκυνθ διλωςθ του παρόχου. Ο Ρίνακασ εργαςιϊν πρζπει να ςυνταχκεί ςφμωωνα με το 

ακόλουκο υπόδειγμα:  

Α/Α ΑΡΟΔΕΚΤΘΣ 
ΣΥΝΤΟΜΘ ΡΕΙΓΑΨΘ 

ΕΓΑΣΙΑΣ 
ΔΙΑΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ 

ΕΓΑΣΙΑΣ 
ΡΟΧΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΒΕΒΑΙΫΣΘ 
ΝΑΙ-ΟΩΙ 

1      

2      

3      

Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ των ανωτζρω εργαςιϊν κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον ίςοσ με το 50% τθσ 

προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. τθσ παροφςασ Δ/ξθσ. 

Εωόςον μια εργαςία δεν ζχει ολοκλθρωκεί κα λαμβάνεται υπόψθ το φψοσ τθσ εκτελεςκείςασ δαπάνθσ που καλφπτεται από 

βεβαιϊςεισ καλισ εκτζλεςθσ.  

β) Κατάςταςθ του προςωπικοφ τθσ εταιρείασ με τισ τυχόν τροποποιιςεισ τθσ μζχρι και τον προθγοφμενο μινα αυτοφ τθσ 

υποβολισ τθσ προςωοράσ, και διλωςθ ςχετικά με το μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό δυναμικό του και τον αρικμό των 

ςτελεχϊν τθσ εταιρείασ κατά τθν τελευταία τριετία ι για όςο διάςτθμα αςκοφν τθν επιχειρθςιακι τουσ δράςθ.  

γ) Ρεριγραφι του τεχνικοφ εξοπλιςμοφ που διακζτουν και τα μζτρα που λαμβάνουν για τθν εξαςωάλιςθ τθσ ποιότθτασ.  
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Β.5 Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρωωςισ τουσ με πρότυπα διαςωάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

τθσ παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί ωορείσ προςκομίηουν τα παρακάτω πιςτοποιθτικά ποιότθτασ (ςε πρωτότυπο ι 

νομίμωσ επικυρωμζνο ωωτοαντίγραωο), που εκδίδονται από επίςθμα γραωεία ποιοτικοφ ελζγχου ι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ 

αναγνωριςμζνων ικανοτιτων:  

α) ISO 9001:2008 (ιςχφσ ζωσ 14.09.2018), ISO 9001:2015 άλλο ιςοδφναμο για το ςφςτθμα Διαχείριςθσ Ροιότθτασ   

β) ISO 14001:2004 (ιςχφσ ζωσ 14.09.2018), ISO 14001:2015 ι άλλο ιςοδφναμο για το ςφςτθμα Ροιότθτασ - Ρεριβαλλοντικισ 

Διαχείριςθσ  

γ) OHSAS 18001:2007 ι άλλο ιςοδφναμο για το ςφςτθμα Ροιότθτασ - Διαχείριςθσ Υγιεινισ και Αςωάλειασ 

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

πρόςωπο, προςκομίηει τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραωα ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ 

καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα Φ.Ε.Κ., ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κ.λπ., ανάλογα με 

τθ νομικι μορωι του διαγωνιηομζνου). Από τα ανωτζρω ζγγραωα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςι του, όλεσ οι 

ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρεία κατά τθν θμερομθνία 

διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραωισ κ.λπ.), 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 ωορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται από τισ εκάςτοτε 

ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που ςυμμορωϊνονται με τα 

ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του Ν. 4412/2016, 

μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό εγγραωισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το 

πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.  

Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναωζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραωι των εν λόγω οικονομικϊν 

ωορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.   

Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραωι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το πιςτοποιθτικό, που 

εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλόλθτασ όςον αωορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ 

επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.   

Οι οικονομικοί ωορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν υποχρζωςθ υποβολισ 

των δικαιολογθτικϊν που αναωζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραωισ τουσ 

Β8. Ειδικά για τισ ςυμβάςεισ παροχισ υπθρεςιϊν κακαριςμοφ ι/και φφλαξθσ:  

α) θ ανακζτουςα αρχι, αμζςωσ μετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των προςωορϊν, υποβάλλει γραπτό αίτθμα προσ τθ 

Διεφκυνςθ Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για τθ χοριγθςθ πιςτοποιθτικοφ, από το 

οποίο να προκφπτουν όλεσ οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ εκάςτου των υποψιωιων 

εργολάβων. Το πιςτοποιθτικό αποςτζλλεται ςτθν ανακζτουςα αρχι μζςα ςε δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν υποβολι του 

αιτιματοσ. Σε περίπτωςθ άπρακτθσ παρζλευςθσ τθσ προκεςμίασ, θ ανακζτουςα αρχι δικαιοφται να προχωριςει ςτθ ςφναψθ 

τθσ ςφμβαςθσ.  

β) για το χρονικό διάςτθμα που δεν καλφπτεται από το «Μθτρϊο Ραραβατϊν Εταιρειϊν Ραροχισ Υπθρεςιϊν Κακαριςμοφ 

ι/και Ψφλαξθσ» οι εταιρείεσ παροχισ υπθρεςιϊν κακαριςμοφ ι/και φφλαξθσ προςκομίηουν υποχρεωτικά ζνορκθ 

βεβαίωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου αυτϊν ενϊπιον ςυμβολαιογράφου, περί μθ επιβολισ ςε βάροσ τουσ πράξθσ 

επιβολισ προςτίμου για παραβιάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ.  

Β.9 Οι ενϊςεισ οικονομικϊν ωορζων που υποβάλλουν κοινι προςωορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωςθ 

δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό ωορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμωωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο 

άρκρο 19 παρ. 2 του Ν. 4412/2016.  

Β.10 Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ ωορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων ωορζων, ςφμωωνα με τθν 

παράγραφο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι 

ζγγραωθ δζςμευςθ των ωορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό.  
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2.3 Κριτιρια Ανάκεςθσ 

2.3.1 Κριτιριο ανάκεςθσ 

Κριτιριο ανάκεςθστθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμωζρουςα από οικονομικι άποψθ προςωορά  βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ 

ποιότθτασ – τιμισ, θ οποία εκτιμάται βάςει των κάτωκι κριτθρίων:  

ΚΙΤΘΙΟ ΡΕΙΓΑΨΘ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘΣ 

ΒΑΥΤΘΤΑΣ 

ΟΜΑΔΑ Α. Συντελεςτισ βαρφτθτασ 70% 

Α1 Αντίλθψθ του υποψθωίου αναδόχου για το ςφνολο του ζργου και των ιδιαιτζρων 
απαιτιςεων αυτοφ. Ρλθρότθτα, ρεαλιςτικότθτα, αποτελεςματικότθτα προτεινόμενθσ 
οργάνωςθσ για τθ παροχι των υπθρεςιϊν κακαριότθτασ. 

30% 

Α2 Ρροτεινόμενεσ πρόςκετεσ εργαςίεσ που ςυνδζονται με τθν υλοποίθςθ του ζργου 15% 

Α3 Ρροςωερόμενοι πόροι (μθχανιματα, εργαλεία, υλικά) για τθν αντιμετϊπιςθ του 
ζργου 

20% 

Α4 Τεχνικι υποςτιριξθ του μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ 5% 

ΑΘΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΫΝ ΒΑΥΤΘΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Α 

ΟΜΑΔΑ Β. Συντελεςτισ βαρφτθτασ 30% 

Β1 Αποδεδειγμζνθ ικανότθτα του αναδόχου για τθν επιτυχι-ποιοτικι εκτζλεςθ των 
εργαςιϊν κακαριότθτασ ςε ωορείσ του Δθμοςίου, ΝΡΡΔ, ΝΡΙΔ, & του ιδιωτικοφ τομζα 
(ςυμπεριλαμβανομζνου δθμοςίων & ιδιωτικϊν Νοςοκομείων) 

10% 

Β2 Αρικμόσ διακεςίμου προςωπικοφ απαςχολοφμενου ςτθν επιχείρθςθ.  10% 

Β3 Διαδικαςίεσ, οδθγίεσ και ανάλογοσ ςχεδιαςμόσ για τθ διαχείριςθ τθσ ποιότθτασ, του 
περιβάλλοντοσ και τθσ αςωάλειασ και υγιεινισ 

10% 

ΑΘΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΫΝ ΒΑΥΤΘΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Β              

ΑΘΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΫΝ ΒΑΥΤΘΤΑΣ                                         100% 

[ΠΡΟΟΧΗ ΣΟ ΑΘΡΟΙΜΑ ΣΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΤ .Β. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΝΕΙ ΠΑΝΣΑ 100%] 

Στοιχεία απόδειξθσ των κριτθρίων αξιολόγθςθσ 

Α1: Αωορά ςτθν πλθρότθτα του προγράμματοσ διάκεςθσ– χρονοκατανομισ προςωπικοφ για τθν κάλυψθ 
απαιτιςεων του ζργου και εξετάηεται θ πλθρότθτα του προτεινόμενου προγράμματοσ ςε ςχζςθ με τισ 
απαιτιςεισ τθσ παροφςασ. Θα πρζπει να δθλωκεί και ο αρικμόσ των εργατϊν όπωσ επίςθσ και εποπτϊν, που κα 
χρθςιμοποιθκοφν για τθν υλοποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ. Πποιοσ καλφπτει πλιρωσ μόνο τθν ηθτοφμενθ ςυχνότθτα 
κακαριςμοφ ςφμωωνα με τθν διακιρυξθ βακμολογείται με 100. Για κάκε βελτιωμζνθ πρόταςθ από τθν 
ηθτοφμενθ ςυχνότθτα κακαριςμοφ προςτίκενται 2 βακμοί με ανϊτερθ επιτρεπτι βακμολογία το 120. 

 Α2: Υποβάλλεται αναλυτικόσ πίνακασ ι κατάςταςθ με πρόςκετεσ αλλά ςυναωείσ με τθν παροχι υπθρεςιϊν 
κακαριότθτασ-παροχζσ προσ το Νοςοκομείο, κακϊσ και το χρονοδιάγραμμα υλοποίθςισ τουσ. Αυτόσ ο οποίοσ 
δεν παρζχει καμία πρόςκετθ παροχι βακμολογείται με 100 και αντίςτοιχα για κάκε πρόςωατθ παροχι 
προςτίκενται 2 βακμοί με ανϊτερθ βακμολογία το 120.  

Α3: Θ μελζτθ που κα κατατεκεί και κα αωορά ςτο ςυγκεκριμζνο κριτιριο πρζπει να περιλαμβάνει τα κάτωκι: 

 τουσ προςωερόμενουσ ςτο ζργο πόρουσ και ςυγκεκριμζνα διακζςιμα και προςωερόμενα ιδιόκτθτα μθχανιματα, 
εργαλεία και υλικά. 

 τυχόν πιςτοποιθτικά από επίςθμουσ ωορείσ ι Ινςτιτοφτα δοκιμϊν, για τθν ποιότθτα ι καταλλθλότθτά των 
προςωερομζνων μθχανθμάτων εργαλείων, υλικϊν κ.λ.π. και θ ςυμμόρωωςι τουσ με τεχνικά και ποιοτικά πρότυπα. 
(standards) 

A4: Αωορά ςτθ δυνατότθτα τεχνικισ υποςτιριξθσ για τθ ςυντιρθςθ του εξοπλιςμοφ και ςτθ δυνατότθτα επί πλζον 
υποςτιριξθσ ςε περιπτϊςεισ εκτάκτων αναγκϊν όπωσ αυτι προκφπτει μζςω βεβαιϊςεων υποςτιριξθσ εργαςιϊν 
ςε ανάλογεσ περιπτϊςεισ. Υποβάλλονται ωωτοαντίγραωα εγγυιςεων καλισ λειτουργίασ ι ςυμβάςεων 
ςυντιρθςθσ που ιςχφουν τθν θμερομθνία υποβολισ προςωοράσ, για τα μθχανιματα τθσ προθγοφμενθσ 
παραγράωου κατά τθν τελευταία τριετία. Το ίδιο ιςχφει και εάν θ εταιρεία δραςτθριοποιείται για μικρότερο 
χρονικό διάςτθμα τθσ τριετίασ. 
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Β1: Θ επιτυχισ - ποιοτικι εκτζλεςθ των εργαςιϊν κακαριότθτασ αποδεικνφεται προςκομίηοντασ κάκε βεβαίωςθ 
καλισ ςυνεργαςίασ ι κάκε ςυςτατικι επιςτολι των Φορζων, του δθμοςίου και του ιδιωτικοφ τομζα, κατά τθν 
τελευταία πενταετία. Επίςθσ θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ δικαιοφται να ηθτιςει και να λάβει υπόψθ τθσ, τθν τυχόν 
φπαρξθ εγγράωων, αναωορϊν ι πρακτικϊν με δυςμενείσ κριτικζσ για το ποιοτικό επίπεδο παροχισ υπθρεςιϊν 
του αναδόχου, από τουσ αποδζκτεσ των υπθρεςιϊν, κακϊσ επίςθσ και τισ εκκζςεισ - πορίςματα από ελζγχουσ 
κρατικϊν ωορζων (π.χ. ΣΕΥΥΡ). Θ Ε.Ν.Λ. μπορεί αιωνιδιαςτικά να επιςκεωτεί χϊρουσ όπου ο ανάδοχοσ παρζχει 
υπθρεςίεσ ςτο αντικείμενο κακαριότθτασ Νοςοκομείων, για να ζχει ςαωι εικόνα τθσ παροχισ υπθρεςιϊν του 
και κα καταγράψει ζκκεςθ που κα λθωκεί υπόψθ ςτθν αξιολόγθςθ.  

Β2: Αποδεικνφεται αω’ ενόσ μεν από τθν κατάςταςθ μονίμου προςωπικοφ τουλάχιςτον 80 ατόμων που 
υπερκαλφπτουν το ςφνολο του απαιτοφμενου προςωπικοφ για τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν κακαριότθτοσ των χϊρων 
του Νοςοκομείου, θ οποία κα πιςτοποιείται από τθν Επικεϊρθςθ Εργαςίασ (τελευταία εκδοκείσ κατάςταςθ) και 
αω’ ετζρου από τθ προςκόμιςθ του αποδεικτικοφ κατάκεςθσ τθσ ΑΡΔ του τελευταίου τετραμινου. 

Β3:Αποδεικνφεται παρουςιάηοντασ τεκμθριωμζνεσ διαδικαςίεσ, οδθγίεσ και ςχεδιαςμό για τθ διαςωάλιςθ τθσ 
ποιότθτασ, τθσ προςταςίασ του περιβάλλοντοσ και τθσ αςωάλειασ & υγιεινισ των εργαηομζνων κατά τθν 
εκτζλεςθ των δθμοπρατοφμενων εργαςιϊν. Τα προςκομιηόμενα ςτοιχεία πρζπει να ζχουν προςαρμοςκεί 
κατάλλθλα ςτισ ιδιαίτερεσ απαιτιςεισ των δθμοπρατοφμενων εργαςιϊν και να είναι ςυμβατά με ςχετικά διεκνι 
ςυςτιματα προτφπων (πχ για τθν ποιότθτα ISO 9001 ΕΝ, για τθν υγιεινι και αςωάλεια 18000, για τθν προςταςία 
του περιβάλλοντοσ EMAS 14000 ι αντίςτοιχα).  

 Σθμειϊνεται ότι όλα τα παραπάνω ςτοιχεία Α1, Α2, Α3, Α4, Β1, Β2, Β3 αποτελοφν ςτοιχεία βακμολόγθςθσ και κα πρζπει με 
ποινι αποκλειςμοφ τθσ προςωοράσ τα περιγραωόμενα δεδομζνα, ζγγραωα και βεβαιϊςεισ αναλυτικά να προςκομίηονται 
ςτθν Τεχνικι Ρροςωορά των διαγωνιηομζνων προκειμζνου να αξιολογθκοφν. 

2.3.2 Βακμολόγθςθ και κατάταξθ προςφορϊν 

Θ βακμολόγθςθ κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100 βακμοφσ ςτθν περίπτωςθ που ικανοποιοφνται ακριβϊσ 

όλοι οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραωϊν, αυξάνεται δε μζχρι τουσ 120 βακμοφσ όταν υπερκαλφπτονται οι απαιτιςεισ του 

ςυγκεκριμζνου κριτθρίου. 

Κάκε κριτιριο αξιολόγθςθσ βακμολογείται αυτόνομα με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ προςωοράσ.  

Θ ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε κριτθρίου κα προκφπτει από το γινόμενο του επιμζρουσ ςυντελεςτι βαρφτθτασ επί τθ 

βακμολογία του, θ δε ςυνολικι βακμολογία τθσ προςωοράσ κα προκφπτει από το άκροιςμα των ςτακμιςμζνων 

βακμολογιϊν όλων των κριτθρίων. 

Θ ςυνολικι βακμολογία τθσ τεχνικισ προςωοράσ υπολογίηεται με βάςθ τον παρακάτω τφπο :  

U (Τελικι βακμολογία τεχνικισ προςωοράσ) = ς1xΑ1 + ς2xA2 + ς3xΑ3 + ς4xΑ4 + ς1xΒ1 + ς2xΒ2 + ς3xΒ3 

Κριτιρια με βακμολογία μικρότερθ από 100 βακμοφσ (ιτοι που δεν καλφπτουν/παρουςιάηουν αποκλίςεισ από τισ τεχνικζσ 

προδιαγραωζσ τθσ παροφςασ) επιωζρουν τθν απόρριψθ τθσ προςωοράσ. 

Ρλζον ςυμωζρουςα από οικονομικι άποψθ προςωορά είναι εκείνθ που παρουςιάηει τον μικρότερο λόγο τθσ 

προςωερκείςασ τιμισ  προσ τθν βακμολογία τθσ (ιτοι αυτι ςτθν οποία το Λ είναι ο μικρότεροσ αρικμόσ), ςφμωωνα με τον 

τφπο που ακολουκεί.  

Λ = 
Ρροςφερκείςα τιμι 

Τελικι βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ 

2.4 Κατάρτιςθ - Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν 

Οι προςωορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα Ι τθσ Διακιρυξθσ, για  όλεσ τισ 

περιγραωόμενεσ υπθρεςίεσ .  

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςωορζσ. 

Θ ζνωςθ οικονομικϊν ωορζων υποβάλλει κοινι προςωορά, θ οποία υπογράωεται υποχρεωτικά ψθωιακά είτε από όλουσ 

τουσ οικονομικοφσ ωορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςωορά 
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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 Ωρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν 

2.4.2.1. Οι προςωορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαωερόμενουσ 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 ωάκελο, ςφμωωνα με τα αναωερόμενα ςτο ν.4412/2016 , ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν 

Υπουργικι Απόωαςθ αρικμ. Ρ1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του 

Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)». 

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαωερόμενοι οικονομικοί ωορείσ απαιτείται να διακζτουν ψθωιακι υπογραωι, 

χορθγοφμενθ από πιςτοποιθμζνθ αρχι παροχισ ψθωιακισ υπογραωισ και να εγγραωοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα 

(ΕΣΘΔΘΣ- Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθν κατωτζρω διαδικαςία εγγραωισ του άρκρου 3 παρ. 

3.2 ζωσ 3.4 τθσ  Υπουργικισ Απόωαςθσ αρικμ. Ρ1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και 

διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)» 

2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςωοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται 

αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμωωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και το 

άρκρο 6 τθσ ωσ άνω Υπουργικισ Απόωαςθσ. 

Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ προςωοράσ 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)ωάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ –Τεχνικι Ρροςωορά» ςτον οποίο περιλαμβάνονται τα 

κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςωορά  ςφμωωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ 

και τθν παροφςα. 

(β) ζναν (υπο)ωάκελο με τθν ζνδειξθ  «Οικονομικι Ρροςωορά» ςτον οποίο  περιλαμβάνεται θ οικονομικι προςωορά του 

οικονομικοφ ωορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.  

Από τον προςωζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ προςωοράσ του 

που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα, ςφμωωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν. 4412/16 . Εωόςον ζνασ οικονομικόσ 

ωορζασ χαρακτθρίηει πλθροωορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι 

του, αναωζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ πλθροωορίασ. 

Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροωορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδασ, τισ προςωερόμενεσ ποςότθτεσ, τθν 

οικονομικι προςωορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςωοράσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν αξιολόγθςι τθσ.  

2.4.2.4. Οι οικονομικοί ωορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςωορά ςυμπλθρϊνοντασ τισ αντίςτοιχεσ 

ειδικζσ θλεκτρονικζσ ωόρμεσ του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία τα οποία 

υπογράωοντα ψθωιακά και υποβάλλονται από τον προςωζροντα. Τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι 

ωόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου θλεκτρονικοφ αρχείου pdf (το οποίο κα υπογραωεί θλεκτρονικά) πρζπει να 

ταυτίηονται. Σε αντίκετθ περίπτωςθ το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςωζρων καλείται να παράγει εκ νζου το 

θλεκτρονικό αρχείο pdf. 

2.4.2.5. Ο χριςτθσ - οικονομικόσ ωορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)ωακζλουσ μζςω του Συςτιματοσ, όπωσ 

περιγράωεται παρακάτω: 

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ ωορζα ςτθ διαδικαςία υποβάλλονται από αυτόν 

θλεκτρονικά ςε μορωι αρχείων τφπου .pdf και εωόςον ζχουν ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο, ωζρουν ορατι μθ 

κρυπτογραωθμζνθ ψθωιακι υπογραωι ςκλθρισ αποκικευςθσ, χωρίσ να απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραωισ. 

Από το Σφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςωοράσ, θ όποια αποςτζλλεται ςτον οικονομικό ωορζα με 

μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου. 

Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και δικαιολογθτικϊν 

προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό ωορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ μορωι και ςε ςωραγιςμζνο 
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ωάκελο, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ  προςωοράσ τα οποία απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορωι ςφμωωνα 

με τον Ν. 4250/2014. Τζτοια ςτοιχεία και δικαιολογθτικά είναι ενδεικτικά θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, τα πρωτότυπα 

ζγγραωα τα οποία ζχουν εκδοκεί από ιδιωτικοφσ ωορείσ και δεν ωζρουν επικφρωςθ από δικθγόρο, κακϊσ και  τα ζγγραωα 

που ωζρουν τθ Σωραγίδα τθσ Χάγθσ (Apostille).Δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορωι ςτοιχεία και δικαιολογθτικά τα οποία 

ωζρουν ψθωιακι υπογραωι, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά ωυλλάδια και όςα προβλζπεται από το Ν. 4250/2014 ότι οι ωορείσ 

υποχρεοφνται να αποδζχονται ςε αντίγραωα των πρωτοτφπων. 

Θ  ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί  από προςωζροντεσ και υποψιωιουσ ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθν διάρκεια 

τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορωι 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 Ψακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ - Τεχνικι Ρροςφορά» 

2.4.3.1«Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» 

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςωερόντων 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. 

Οι προςωζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο Ε.Ε.Ε.Σ. το οποίο ζχει αναρτθκεί, ςε μορωι αρχείων τφπου .xml και 

.pdf, ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.  

Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται με τθν παρακάτω διαδικαςία:  

(1) Θ ανακζτουςα αρχι:  

α)Δθμιουργεί (ςυμπλθρϊνοντασ και επιλζγοντασ τα κατάλλθλα πεδία) μζςα από τθν ιςτοςελίδα 

https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=el το Ε.Ε.Ε.Σ. για τθν ςυγκεκριμζνθ διακιρυξθ.  

β) Στο τζλοσ τθσ διαδικαςίασ δθμιουργίασ του Ε.Ε.Ε.Σ., επιλζγει εξαγωγι.  

γ) Το αρχείο που εξάγεται είναι ςε μορωι .xml και δεν είναι αναγνϊςιμο (δεν «ανοίγει» με κάποιο γνωςτό πρόγραμμα που 

ζχουμε ςτουσ Θ/Υ). Το αρχείο αυτό το αναρτά ςτο Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. μαηί με τα υπόλοιπα ζγγραωα τθσ διακιρυξθσ.  

(2) Ο υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ:  

α) Ρρζπει να «κατεβάςει» το εν λόγω αρχείο από το Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ., να το αποκθκεφςει ςτον Θ/Υ του και να μεταβεί ςτθν 

ιςτοςελίδα https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el 

Στθν ιςτοςελίδα αυτι, πρζπει να επιλζξει «Ειςαγωγι Ε.Ε.Ε.Σ.» και να τθλεωορτϊςει («ανεβάςει») το αρχείο του 

ςυγκεκριμζνου Ε.Ε.Ε.Σ. του διαγωνιςμοφ που «κατζβαςε» από το Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.   

β) Στθν ανωτζρω ιςτοςελίδα, ςυμπλθρϊνει και επιλζγει θλεκτρονικά, τα κατάλλθλα πεδία που ζχουν κακοριςτεί από τθν 

ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και τα πεδία με τθν θμερομθνία και τον τόπο ςφνταξθσ. Αν είναι δυνατό, υπογράωει ψθωιακά ςτο 

κατάλλθλο ςθμείο.  

γ) Επιλζγει «Εκτφπωςθ». Το αρχείο εμωανίηεται ςε εκτυπϊςιμθ μορωι και είναι πλζον δυνατι θ εκτφπωςθ του με χριςθ 

κάποιου προγράμματοσ εκτυπωτι ςε μορωι .pdf. Σε περιβάλλον MicrosoftWindows, το eΕ.Ε.Ε.Σ. μπορεί να εκτυπωκεί ωσ 

αρχείο .pdf μζςω του Chrome (ζχει ιδθ ενςωματωμζνθ λειτουργία εκτφπωςθσ .pdf). Διαωορετικά, μπορεί να χρθςιμοποιιςει 

οποιοδιποτε πρόγραμμα δθμιουργίασ αρχείων .pdf που διατίκεται δωρεάν ςτο διαδίκτυο. Σε περιβάλλον MacOSX ι Linux, 

το eΕ.Ε.Ε.Σ. μπορεί να εκτυπωκεί από κάκε ωυλλομετρθτι.  

δ) Υπογράωει ψθωιακά το αρχείο .pdf που εκτφπωςε (ακόμθ και αν το ζχει υπογράψει ψθωιακά ςτθν ιςτοςελίδα).   

ε) Υποβάλλει το αρχείο του Ε.Ε.Ε.Σ. τόςο ςε μορωι .xml όςο και ςε .pdf ςτο ωάκελο τθσ προςωοράσ του με τα δικαιολογθτικά 

ςυμμετοχισ.  

(3) Θ Επιτροπι Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ, αξιολογεί το Ε.Ε.Ε.Σ. είτε με τθ χριςθ του αρχείου .pdf είτε με τθν 

τθλεωόρτωςθ του αρχείου .xml ςτθν ιςτοςελίδα που το δθμιοφργθςε 

(https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter?lang=el).  

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν ωορζων που υποβάλλουν κοινι προςωορά υποβάλλουν τα παραπάνω δικαιολογθτικά για κάκε 

οικονομικό ωορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ.  

Οι οικονομικοί ωορείσ μποροφν να ανατρζχουν για πλθροωορίεσ ςτο διαδικτυακό τόπο τθσ Γενικισ Γραμματείασ Εμπορίου 

και Ρροςταςίασ Καταναλωτι του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ “Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραωο Σφμβαςθσ (ESPD)”:  

http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff6

60f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#%40%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-

state%3Dcoa43tonq_61. 

 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#@%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#@%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#@%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
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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. Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ προςκομίηεται ςε ζντυπθ μορωι (πρωτότυπο) εντόσ τριϊν (3) 

εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι και ςυντάςςεται ςφμωωνα με το Ραράρτθμα III τθσ παροφςασ Δ/ξθσ. 

γ) Γενικό πιςτοποιθιτκό ΓΕΜΘ και πιςτοποιθτικό ΓΕΜΘ ιςχφςουςασ εκπροςϊπθςθσ από το οποίο να προκφπτουν θ νόμιμθ 

ςφςταςθ και εκπροςϊπθςθ τθσ εταιρείασ 

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν ωορζων που υποβάλλουν κοινι προςωορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάκε οικονομικό ωορζα που 

ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 

2.4.3.2 «Τεχνικι προςφορά» 

Ο θλεκτρονικόσ υποωάκελοσ τθσ τεχνικισ προςωοράσ περιλαμβάνει: 

α) Τθν τεχνικι προςφορά που εξάγει το ςφςτθμα θ οποία ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι θλεκτρονικι 

ωόρμα του ςυςτιματοσ.Στθν ςυνζχεια, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο, ςε μορωι pdf, το οποίο 

υπογράωεται ψθωιακά και υποβάλλεται από τον προςωζροντα. Τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι 

ωόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου ψθωιακά υπογεγραμμζνου θλεκτρονικοφ αρχείου πρζπει να ταυτίηονται. Σε 

αντίκετθ περίπτωςθ, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςωζρων καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό 

αρχείο pdf. 

Εωόςον οι τεχνικζσ προδιαγραωζσ δεν ζχουν αποτυπωκεί ςτο ςφνολό τουσ ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ ωόρμεσ του 

ςυςτιματοσ, ο προςωζρων επιςυνάπτει ψθωιακά υπογεγραμμζνα και τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία. 

Επιςθμαίνεται ότι θ τεχνικι προςωορά που κα εξαχκεί από το ςφςτθμα κα ςυμπλθρωκεί ςφμωωνα με τισ οδθγίεσ που 

περιγράωονται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ ΙV. Φφλλο Συμμόρωωςθσ.  

β) Τθν  τεχνικι προςφορά του ςυμμετζχοντα θ οποία  κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραωζσ που 

ζχουν τεκεί από τθν ανακζτουςα αρχι με το κεωάλαιο «Απαιτιςεισ-Τεχνικζσ Ρροδιαγραωζσ» του Ραραρτιματοσ I τθσ 

Διακιρυξθσ, περιγράωοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραωζσ πλθροφνται. Ρεριλαμβάνει ιδίωσ 

τα ζγγραωα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλόλθτα των προςωερόμενων υπθρεςιϊν, με 

βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμωωνα με τα αναλυτικϊσ αναωερόμενα ςτο ωσ άνω Ραράρτθμα.  

Οι οικονομικοί ωορείσ αναωζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορωι υπεργολαβίασ ςε 

τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν.  

γ) Κατάςταςθ ςτθν οποία να αποτυπϊνονται:  

α) Τον αρικμό των εργαηομζνων που κα απαςχολθκοφν ςτο ζργο  

β) Τισ θμζρεσ και τισ ϊρεσ εργαςίασ  

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

δ) Το φψοσ του προχπολογιςμζνου ποςοφ που αωορά τισ πάςθσ ωφςεωσ νόμιμεσ αποδοχζσ αυτϊν των εργαηομζνων  

ε) Το φψοσ των αςωαλιςτικϊν ειςωορϊν με βάςθ τα προχπολογιςκζντα ποςά  

ςτ) Τα τετραγωνικά μζτρα κακαριςμοφ ανά άτομο.  

Τα ανωτζρω ςτοιχεία, επί ποινι αποκλειςμοφ, εξειδικεφονται ςε χωριςτό κεωάλαιο τθσ προςωοράσ τουσ.  

 

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

Ο θλεκτρονικόσ υποωάκελοσ τθσ οικονομικισ προςωοράσ περιλαμβάνει: 

α) τθν θλεκτρονικι οικονομικι προςφορά που εξάγει το ςφςτθμα ψθωιακά υπογεγραμμζνθ ςε μορωι pdf και  

β) το Υπόδειγμα Οικονομικισ Ρροςφοράσ του Ραραρτιματοσ ΙΙ τθσ Δ/ξθσ ςυμπλθρωμζνο και ψθωιακά υπογεγραμμζνο ςε 

μορωι pdf 

Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμωωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ 

ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παροχι των υπθρεςιϊν ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραωα 

τθσ ςφμβαςθσ.  

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

υπζρ ΟΓΑ 20%.  
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Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε ποςοςτό Φ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ κα υπολογίηεται αυτόματα από το 

ςφςτθμα.   

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

Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςωορζσ ςτισ οποίεσ:  

α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που κακορίηεται ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα,  

β) δεν προκφπτει με ςαωινεια θ προςωερόμενθ τιμι, με τθν επιωφλαξθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του Ν. 4412/2016 και  

γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ.  

Στθν προςωορά τουσ, οι ςυμμετζχοντεσ πρζπει να υπολογίηουν εφλογο ποςοςτό διοικθτικοφ κόςτουσ παροχισ των 

υπθρεςιϊν τουσ, των αναλωςίμων, του εργολαβικοφ τουσ κζρδουσ και των νόμιμων υπζρ Δθμοςίου και τρίτων κρατιςεων. 

Επιπροςκζτωσ, υποχρεοφνται να επιςυνάπτουν ςτθν προςωορά αντίγραωο τθσ ςυλλογικισ ςφμβαςθσ εργαςίασ ςτθν οποία 

τυχόν υπάγονται οι εργαηόμενοι. 

2.4.5 Ωρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν 

Οι υποβαλλόμενεσ προςωορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ ωορείσ για διάςτθμα εκατόν ογδόντα (180) θμερϊν 

από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ ιτοι ζωσ τθν 15.05.2018. 

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

Θ ιςχφσ τθσ προςωοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράωωσ, εωόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι, πριν από τθ 

λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμωωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α 

του ν. 4412/2016 και τθν παράγραωο 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 προςωοράσ, τα αποτελζςματα τθσ 

διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ 

τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμωζρον, οπότε οι οικονομικοί ωορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν 

να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν προςωορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εωόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο 

του ανωτζρω ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςωοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία ςυνεχίηεται 

με όςουσ παρζτειναν τισ προςωορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί ωορείσ. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν 

H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςωορϊν, απορρίπτει, ςε κάκε 

περίπτωςθ, προςωορά: 

α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και ςυγκεκριμζνα ςτισ 

παραγράωουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςωορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ υποβολισ προςωορϊν), 2.4.3. 

(Ρεριεχόμενο ωακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςωοράσ), 2.4.4. (Ρεριεχόμενο ωακζλου οικονομικισ 

προςωοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν προςωορϊν) , 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςωορϊν), 3.1. 

(Αποςωράγιςθ και αξιολόγθςθ προςωορϊν), 3.2 (Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ) τθσ παροφςασ, 

β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάωειεσ ι ςωάλματα, εωόςον αυτά δεν επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι 

εωόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί κατά τθν αποςαωινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ 

ςφμωωνα με τθν παράγραωο 3.1.1. τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ, 

γ) για τθν οποία ο προςωζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ ι θ 

εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμωωνα με τθν παράγραωο 3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 

του ν. 4412/2016, 

δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςωορά,  

ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςωζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςωορζσ. Ο περιοριςμόσ αυτόσ 

ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράωου 2.2.3.3 περ.γ τθσ παροφςασ ( περ. γϋ τθσ παρ. 4 του άρκρου73 του ν. 4412/2016) και 

ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν ωορζων με κοινά μζλθ, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν ωορζων που 

ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων,  

η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 
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θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ, 

κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραωα τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ και 

αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραωζσ τθσ ςφμβαςθσ. 

Σθμειϊνεται ότι προςωορζσ που παρουςιάηουν αποκλίςεισ από τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ δεν κα απορρίπτονται υπό τθν 

προχπόκεςθ ότι οι αποκλίςεισ αυτζσ δεν αναωζρονται ςτουσ απαράβατουσ όρουσ και κρίνονται επουςιϊδεισ από τθν 

αρμόδια Επιτροπι 
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3. ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΣΨΟΫΝ 

3.1 Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν 

3.1.1 Θλεκτρονικι αποςφράγιςθ προςφορϊν 

Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςωράγιςθ των  προςωορϊν  αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ (Επιτροπι 

Διαγωνιςμοφ), προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςωράγιςθσ των ωακζλων των προςωορϊν, κατά το 

άρκρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια: 

 Θλεκτρονικι Αποςωράγιςθ του (υπό)ωακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι Ρροςωορά»τζςςερισ (4) 

εργάςιμεσ θμζρεσ μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία προςωορϊν ιτοι τθν 15.11.2017 και ϊρα 10:00 πμ 

 Θλεκτρονικι Αποςωράγιςθ του (υπό)ωακζλου «Οικονομικι Ρροςωορά», κατά τθν θμερομθνία και ϊρα που κα 

ορίςει θ ανακζτουςα αρχι  

 Θλεκτρονικι Αποςωράγιςθ του (υπό)ωακζλου «Δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ», κατά τθν θμερομθνία και ϊρα που 

κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι  

Με τθν αποςωράγιςθ των ωσ άνω ωακζλων, ανά ςτάδιο, κάκε προςωζρων που ςυνεχίηει ςε επόμενο ςτάδιο αποκτά 

πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςωορζσ και τα υποβλθκζντα δικαιολογθτικά τουσ, με τθν επιωφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε 

προςωοράσ που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ ωορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν τα ζγγραωα ι 

δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι οικονομικισ προςωοράσ τουσ, 

ςφμωωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγθςθ προςφορϊν 

Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςωράγιςθ των προςωορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ 

αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Σφςτθμα οργάνων τθσ, εωαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κειμζνων 

διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) Θ αρμόδια Επιτροπι καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςωορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα αυτϊν δικαιολογθτικά και τα 

αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράωεται από τα μζλθ του οργάνου.  

β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ τθσ τεχνικισ προςωοράσ, ςφμωωνα με τουσ όρουσ των 

εγγράωων τθσ ςφμβαςθσ και ςυντάςςει πρακτικό για τθν απόρριψθ των τεχνικϊν προςωορϊν που δεν γίνονται αποδεκτζσ 

και τθν αποδοχι ι/και βακμολόγθςθ των τεχνικϊν προςωορϊν με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ των εγγράωων τθσ ςφμβαςθσ. 

Τα ανωτζρω υπό ςτοιχεία α και β ςτάδια μπορεί να γίνονται και ενιαία. 

Τα ανωτζρω πρακτικά αωοφ υπογραωοφν από όλα τα µζλθ τθσ Επιτροπισ, υποβάλλονται  για ζγκριςθ ςτο αρμόδιο όργανο. Θ 
ςχετικι απόωαςθ κοινοποιείται, μζςω του Συςτιματοσ ςε όλουσ τουσ Υποψθωίουσ. Ραράλλθλα οι Υποψιωιοι ειδοποιοφνται 
για τθν θμερομθνία και ϊρα που κα πραγματοποιθκεί θ θλεκτρονικι αποςωράγιςθ των (υπο)ωακζλων «Οικονομικισ 
Ρροςωοράσ. 

γ) Κατά τθν ανωτζρω θμερομθνία και ϊρα, και µζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Σφςτθμα οργάνων τθσ Ανακζτουςασ 

Αρχισ, θ Επιτροπι αποςωραγίηει τουσ θλεκτρονικοφσ (υπο)ωακζλουσ «Οικονομικι Ρροςωορά» και προβαίνει ςτθν 

αξιολόγθςθ αυτϊν. Θ αξιολόγθςθ πραγματοποιείται ωσ εξισ: (α) απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ οι οικονομικζσ προςωορζσ 

που δεν πλθροφν τισ προχποκζςεισ τθσ διακιρυξθσ, και (β) εν ςυνεχεία αξιολογοφνται οι οικονομικζσ προςωορζσ, ςφμωωνα 

µε τουσ όρουσ τθσ παροφςασ. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ςυντάςςει και 

υπογράωει ςχετικό πρακτικό, ςτο οποίο ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των 

προςωορϊν με βάςθ το οριηόμενο με τθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ και τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ αναδόχου. Το 

ανωτζρω πρακτικό μαηί µε τυχόν άλλα ςτοιχεία του Διαγωνιςμοφ υποβάλλονται ςτο αρμόδιο όργανο προσ ζγκριςθ. Θ 

ςχετικι απόωαςθ κοινοποιείται, μζςω του Συςτιματοσ ςε όλουσ Υποψθωίουσ. Για όςεσ προςωορζσ δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ 

κατά τα προθγοφμενα ωσ άνω ςτάδια αϋ και βϋ οι ωάκελοι τθσ οικονομικισ προςωοράσ δεν αποςωραγίηονται αλλά τθροφνται 

από τθν ανακζτουςα αρχι μζχρι τθν οριςτικι επίλυςθ τυχόν διαωορϊν που προκφψουν από τθν ωσ άνω διαδικαςία 

ςφμωωνα με τθν παράγραωο 3.4. τθσ παροφςασ. 
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γ) Θ επιτροπι αξιολόγθςθσ διαγωνιςμοφ ι άλλοι πιςτοποιθμζνοι χριςτεσ από τθν ανακζτουςα αρχι του διαγωνιςμοφ 

απευκφνουν αιτιματα ςτουσ ςυμμετζχοντεσ χριςτεσ – οικονομικοφσ ωορείσ για παροχι διευκρινίςεων επί υποβλθκζντων 

δικαιολογθτικϊν και οι χριςτεσ – οικονομικοί ωορείσ παρζχουν τισ διευκρινίςεισ εντόσ των κατά περίπτωςθ προκεςμιϊν που 

τουσ ορίηονται. 

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

από τουσ οικονομικοφσ ωορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που προτείνουν ςτθν προςωορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ 

προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι 

εωαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 4412/2016.  

Στθν περίπτωςθ ιςοδφναμων προωορϊν, δθλαδι προςωορϊν με τθν ίδια ςυνολικι τελικι βακμολογία μεταξφ δφο ι 

περιςςοτζρων προςωερόντων θ ανάκεςθ γίνεται ςτθν προςωορά με τθν μεγαλφτερθ βακμολογία τεχνικισ προςωοράσ.. Αν οι 

ιςοδφναμεσ προςωορζσ ζχουν τθν ίδια βακμολογία τεχνικισ προςωοράσ, θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με 

κλιρωςθ.  

Θ κλιρωςθ λαμβάνει χϊρα ενϊπιον τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ και παρουςία των προςωερόντων των ιςοδφναμων 

προςωορϊν κατόπιν ζγγραωθσ ενθμζρωςθσ από το Γραωείο Ρρομθκειϊν.  

Τα αποτελζςματα των ανωτζρω ςταδίων επικυρϊνονται με απόωαςθ/αποωάςεισ του αποωαινόμενου οργάνου τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία κοινοποιείται  ςτουσ προςωζροντεσ μζςω του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.  

Κατά των ανωτζρω αποωάςεων χωρεί προδικαςτικι προςωυγι ςφμωωνα με τθν παράγραωο 3.4 τθσ παροφςασ 

3.2 Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ - Δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςωορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι  πρόςκλθςθ μζςω του 

ςυςτιματοσ ςτον προςωζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να 

υποβάλει εντόσ προκεςμίασ, δζκα (10) θμερϊν  από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ  ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα πρωτότυπα ι 

αντίγραωα που εκδίδονται, ςφμωωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των δικαιολογθτικϊν  που 

περιγράωονται ςτθν παράγραωο 2.2.9.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων 

αποκλειςμοφ τθσ παραγράωου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των 

παραγράωων 2.2.4 - 2.2.8  αυτισ. 

Τα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςωζροντα («προςωρινό ανάδοχο»), θλεκτρονικά μζςω του 

ςυςτιματοσ, ςε μορωι αρχείων pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από αυτόν εντόσ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από 

τθν θμερομθνία υποβολισ τουσ. Πταν υπογράωονται από τον ίδιο ωζρουν ψθωιακι υπογραωι.  

Με τθν παραλαβι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, το ςφςτθμα εκδίδει επιβεβαίωςθ τθσ παραλαβισ τουσ και αποςτζλλει 

ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα ς’ αυτόν ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ. 

Αν μετά τθν θλεκτρονικι αποςωράγιςθ και κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι δεν ζχουν 

προςκομιςκεί ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν, παρζχεται προκεςμία ςτον προςωρινό ανάδοχο να τα 

προςκομίςει ι να τα ςυμπλθρϊςει εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραωθσ, μζςω του Συςτιματοσ, 

ειδοποίθςισ του. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί αιτιολογθμζνα να παρατείνει τθν ωσ άνω προκεςμία κατ’ ανϊτατο όριο για 

δεκαπζντε (15) επιπλζον θμζρεσ.  

Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςωορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που κατατζκθκαν. 

Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ 

κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςωζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμωζρουςα από οικονομικι άποψθ 

προςωορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν: 

α)  κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 

Ζγγραωο Σφμβαςθσ , είναι ψευδι ι ανακριβι, ι  

β)  δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραωα των παραπάνω 

δικαιολογθτικϊν ι  

γ) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι και οι προχποκζςεισ 

ςυμμετοχισ ςφμωωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 - 2.2.8 (κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,  

Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο 

προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραωο Σφμβαςθσ ,ότι πλθροί, οι οποίεσ επιλκαν ι για τισ 
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οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραωθσ ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των 

δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ 

του.  

Αν κανζνασ από τουσ προςωζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι περιςςότερα από τα 

απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ ςφμωωνα με τισ παραγράωουσ 2.2.4-

2.2.8 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ τθν Επιτροπι του 

Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςθ του ωακζλου ςτο αποωαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ για τθ λιψθ απόωαςθσ είτε 

για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ είτε για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ 

εκπτϊτου.  

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

απόωαςθ κατακφρωςθσ. 

3.3 Κατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ 

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόωαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραωο όλων των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου 

και αξιολόγθςθσ των προςωορϊν, ςε κάκε προςωζροντα που ζχει υποβάλει αποδεκτι προςωορά, ςφμωωνα με το άρκρο 100 

του ν. 4412/2016, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ.   

Θ εν λόγω απόωαςθ αναωζρει τθν προκεςμία για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ ςφμωωνα με τθν επόμενθ 

παράγραωο 3.4.  

Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόωαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται εωόςον ςυντρζξουν 

ςωρευτικά τα κάτωκι : 

α) άπρακτθ πάροδοσ των προκεςμιϊν άςκθςθσ των προβλεπόμενων ςτθν παράγραωο 3.4. τθσ παροφςασ βοθκθμάτων και 

μζςων ςτο ςτάδιο τθσ προδικαςτικισ και δικαςτικισ προςταςίασ και από τισ αποωάςεισ αναςτολϊν επί αυτϊν,  

β) ολοκλιρωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμωωνα με τα άρκρα 5 και 36 του ν. 4129/2013,  

γ) κοινοποίθςθ τθσ απόωαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εωόςον αυτόσ υποβάλει επικαιροποιθμζνα τα 

δικαιολογθτικά τθσ παραγράωου 2.2.9.2. 

Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραωι του ςυμωωνθτικοφ εντόσ προκεςμίασ είκοςι (20) 

θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Το ςυμωωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.  

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

κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ, με 

τθν ίδια διαδικαςία, γίνεται ςτον προςωζροντα που υπζβαλε τθν  αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμωζρουςα από οικονομικι 

άποψθ προςωορά βάςθ βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ - τιμισ.  

3.4 Ρροδικαςτικζσ Ρροςφυγζσ - Ρροςωρινι Δικαςτικι Ρροςταςία  

Κάκε ενδιαωερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμωζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και ζχει ι είχε υποςτεί ι 

ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ κατά παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ, δικαιοφται να αςκιςει προδικαςτικι προςωυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ κατά 

τθσ ςχετικισ πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ 

που δικαιολογοφν το αίτθμά του. Σε περίπτωςθ προςωυγισ κατά πράξθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ προκεςμία για τθν άςκθςθ 

τθσ προδικαςτικισ προςωυγισ είναι (α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον 

ενδιαωερόμενο οικονομικό ωορζα 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 ςυμωζροντα του 

ενδιαωερόμενου οικονομικοφ ωορζα. Ειδικά για τθν άςκθςθ προςωυγισ κατά προκιρυξθσ, θ πλιρθσ γνϊςθ αυτισ 

τεκμαίρεται μετά τθν πάροδο δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ δθμοςίευςθ ςτο ΚΘΜΔΘΣ. Σε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ 

προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςωυγισ είναι δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ 

προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ. 

Θ προδικαςτικι προςωυγι κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του ΕΣΘΔΘΣ ςτον 

θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ κατά περίπτωςθ τθν ζνδειξθ «Ρροδικαςτικι Ρροςωυγι» και 
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επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραωο ςε μορωι θλεκτρονικοφ αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο ωζρει 

εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραωι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραωι με χριςθ εγκεκριμζνων 

πιςτοποιθτικϊν 

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςωυγισ κατατίκεται παράβολο από τον προςωεφγοντα υπζρ του 

Δθμοςίου, κατά τα ειδικά οριηόμενα ςτο άρκρο 363 του ν. 4412/2016, το οποίο επιςτρζωεται ςτον προςωεφγοντα ςε 

περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ προςωυγισ του ι ςε περίπτωςθ που πριν τθν ζκδοςθ τθσ απόωαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί 

τθσ προςωυγισ, θ ανακζτουςα αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν οωειλόμενθ ενζργεια.  

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςωυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επί ποινι 

ακυρότθτασ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςωυγισ 

δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, εκτόσ αν ηθτθκοφν προςωρινά μζτρα προςταςίασ κατά το άρκρο 366 

του ν.4412/2016. 

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

• κοινοποιοφν τθν προςωυγι ςε κάκε ενδιαωερόμενο τρίτο ςφμωωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν περ. α του πρϊτου εδαωίου 

τθσ παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

• διαβιβάηουν ςτθν Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςωυγϊν (ΑΕΡΡ) τα προβλεπόμενα ςτθν περ. β του πρϊτου εδαωίου 

τθσ παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

Θ ΑΕΡΡ αποωαίνεται αιτιολογθμζνα επί τθσ βαςιμότθτασ των προβαλλόμενων πραγματικϊν και νομικϊν ιςχυριςμϊν τθσ 

προςωυγισ και των ιςχυριςμϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ και, ςε περίπτωςθ παρζμβαςθσ, των ιςχυριςμϊν του 

παρεμβαίνοντοσ και δζχεται (εν όλω ι εν μζρει) ι απορρίπτει τθν προςωυγι με απόωαςι τθσ, θ οποία εκδίδεται μζςα ςε 

αποκλειςτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμζρα εξζταςθσ τθσ προςωυγισ. 

Οι χριςτεσ - οικονομικοί ωορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ προςωυγισ από τθν ΑΕΡΡ. 

Θ άςκθςθ τθσ ωσ άνω προδικαςτικισ προςωυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων βοθκθμάτων  τθσ 

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

παραλείψεων των ανακετουςϊν αρχϊν. 

Θ αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν ζκδοςθ τθσ 

απόωαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςωυγισ. Για τθν άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ αναςτολισ κατατίκεται παράβολο, κατά τα 

ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

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

αποωανκεί διαωορετικά. 

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 ι 

ςε περίπτωςθ που υπογραωοφν ατομικζσ ςυμβάςεισ μίςκωςθσ ζργου ςε εωαρμογι του άρκρου 97 του Ν.4368/2016. 

Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςωάλματα ι παραλείψεισ ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από 

γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορωϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να 

αποωαςίςει τθν επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμωιλοχϊρθςε το ςωάλμα ι θ παράλειψθ.  
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4. ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

4.1 Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ 

Για τθν υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμωωνα με το άρκρο 72 παρ. 1 β) του ν. 

4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν ι 

κατά τθν υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα αναωερόμενα ςτθν 

παράγραωο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ και το περιεχόμενό 

τθσ να είναι ςφμωωνο με το Υπόδειγμα ςτο Ραράρτθμα ΙΙΙ τθσ Διακιρυξθσ και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εωαρμογι όλων των όρων τθσ 

ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τυχόν ιςόποςθσ προσ 

αυτόν προκαταβολισ.  

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

ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται 

ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΦΡΑ.  

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

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζωεται ςτο ςφνολο τθσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του 

αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ.  

Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναωζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ 

παράδοςθ, θ επιςτροωι τθσ ωσ άνω εγγφθςθσ γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου 

4.2  Συμβατικό πλαίςιο – Εφαρμοςτζα νομοκεςία 

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

ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.  

4.3 Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

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

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

ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςωαλιςτικοφ 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. 

Ειδικά ςτισ ςυμβάςεισ παροχισ υπθρεςιϊν κακαριςμοφ ι ωφλαξθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ των περιπτϊςεων α' 

ζωσ ςτ' τθσ παραγράωου 1 του άρκρου 68 του Ν. 3863/2010, όπωσ ιςχφει, κακϊσ και τθσ παραγράωου 3 του ωσ άνω άρκρου 

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 υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναωζρει ςτθν ανακζτουςα αρχι το όνομα, τα 

ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, 

εωόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.  Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε 

αλλαγι των πλθροωοριϊν αυτϊν, κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροωορίεσ ςχετικά με κάκε 

νζο υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, προςκομίηοντασ τα ςχετικά 

ςυμωωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ 
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υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, 

οωείλει δε να διαςωαλίςει 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 

περιγράωονται ςτθν παράγραωο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράωου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ, εωόςον το(α) 

τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει υπό μορωι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, 

υπερβαίνουν ςωρευτικά  το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, 

προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ 

ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα τθσ ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.  

Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται να απαιτιςει τθν 

αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναωερόμενα 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 

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

οργάνου. 

4.6 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

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

τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εωόςον: 

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 αναωζρονται ςτθν 

παράγραωο 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 απόωαςθ του Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο 

διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 

4.6.2. Θ ςφμβαςθ καταγγζλλεται υποχρεωτικά εωόςον ςυντρζχει θ περίπτωςθ τθσ παρ. 5 ι τθσ παρ. 7 του άρκρου 68 του ν. 

3863/2010. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

5.1 Τρόποσ πλθρωμισ 

5.1.1 Θ πλθρωμι κα γίνεται με τθν εξόωλθςθ του 100% τθσ μθνιαίασ ςυμβατικισ αξίασ, μετά τθν οριςτικι μθνιαία παραλαβι 

των υπθρεςιϊν και υπό τον όρο ότι δεν ςυντρζχει περίπτωςθ παραλαβισ υπθρεςιϊν με ζκπτωςθ ι περίπτωςθ επιβολισ 

προςτίμων ι άλλων οικονομικϊν κυρϊςεων εισ βάροσ του αναδόχου και με τθν προςκόμιςθ των νόμιμων παραςτατικϊν και 

δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 5 του Ν. 4412/2016, κακϊσ και κάκε άλλου 

δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι.  

Συγκεκριμζνα, θ ανακζτουςα αρχι που διενεργεί τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι, μπορεί να ηθτιςει και οποιοδιποτε άλλο 

δικαιολογθτικό, εωόςον προβλζπεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ όπωσ:  

α) Κατάςταςθ προςωπικοφ, ςτθν οποία κα αναγράωονται και οι τυχόν τροποποιιςεισ (νζεσ προςλιψεισ, απολφςεισ, ωράριο 

εργαςίασ κ.λπ.), κεωρθμζνθ από τθν Επικεϊρθςθ Εργαςίασ.  

β) Αντίγραωο του τρζχοντοσ Α.Ρ.Δ. (Αναλυτικι Ρεριοδικι Διλωςθ) από το Ι.Κ.Α.  

γ) Κατάςταςθ απόδοςθσ των Αςωαλιςτικϊν ειςωορϊν για το απαςχολθκζν ςτο ζργο προςωπικό του Αναδόχου, ςτον οικείο 

αςωαλιςτικό ωορζα, αναλόγωσ των εγκυκλίων του ωορζα, ςχετικά με το λθξιπρόκεςμο των αναλογουςϊν ειςωορϊν, με 

κεϊρθςθ του αςωαλιςτικοφ οργανιςμοφ ι άλλο αποδεικτικό από το οποίο να αποδεικνφεται θ καταβολι.  

δ) Υπεφκυνθ Διλωςθ του Αναδόχου ότι ζχει καταβάλει τισ αςωαλιςτικζσ ειςωορζσ, τουσ μιςκοφσ, τα επιδόματα κ.λπ. ςτο 

απαςχολθκζν προςωπικό.  

ε) αντίγραωο μιςκολογικισ κατάςταςθσ απαςχολοφμενου προςωπικοφ ςτθν ανακζτουςα αρχι, υπογεγραμμζνθ από το 

προςωπικό ωσ προσ τθν εξόωλθςι του.  

Σε περίπτωςθ Κοινοπραξίασ ι Ζνωςθσ προςϊπων άνευ νομικισ προςωπικότθτασ, τα παραςτατικά εκδίδονται από κάκε ζνα 

μζλοσ τθσ Κοινοπραξίασ ι τθσ Ζνωςθσ χωριςτά, ανάλογα με το μζροσ του Ζργου που ζχει αναλάβει να υλοποιιςει, όπωσ ζχει 

περιγραωεί ςτθν Τεχνικι Ρροςωορά τθσ ςχετικισ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, και με αναωορά ςτθν περιγραωι αυτι.  

Είναι δυνατόν για λόγουσ ευχζρειασ να προβλεωκεί και να δθλωκεί προσ τθν ανακζτουςα αρχι κατά τθ διάρκεια ςφναψθσ 

τθσ Σφμβαςθσ ο οριςμόσ ενόσ μζλουσ τθσ ενϊςεωσ ι κοινοπραξίασ ωσ εκπροςϊπου (“project leader”). Ο εκπρόςωποσ αυτόσ 

κα εκδίδει το ςχετικό παραςτατικό και κα  μεριμνά για τθν καταβολι των ςχετικϊν ποςϊν ςτα υπόλοιπα μζλθ κατά το λόγο 

ςυμμετοχισ εκάςτου ςτο υλοποιθκζν τμιμα του Ζργου. Θ Ανακζτουςα Αρχι δεν υπζχει καμία ευκφνθ για τθν προςικουςα 

καταβολι ςτα μζλθ τθσ ενϊςεωσ/κοινοπραξίασ και δεν εμπλζκεται εν γζνει κακ’ οιονδιποτε τρόπο ςε ηθτιματα που 

αναωζρονται ςτισ εςωτερικζσ ςχζςεισ μεταξφ των μελϊν τθσ ενϊςεωσ/κοινοπραξίασ.  

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

μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., τθν παροχι τθσ υπθρεςίασ ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραωα τθσ 

ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:  

α) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ ωόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ και 

κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν. 

4013/2011 όπωσ ιςχφει).  

β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., τθσ 

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

αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και Ρρομθκειϊν ςφμωωνα με τθν παρ. 6 

του άρκρου 36 του Ν. 4412/2016.  

Σθμείωςθ: Ο χρόνοσ, τρόποσ και θ διαδικαςία κράτθςθσ των ωσ άνω χρθματικϊν ποςϊν, κακϊσ και κάκε άλλο αναγκαίο 

κζμα για τθν εωαρμογι τθσ ωσ άνω κράτθςθσ εξαρτάται από τθν ζκδοςθ τθσ κοινισ απόωαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ, 

Ανάπτυξθσ και Τουριςμοφ και Οικονομικϊν τθσ παρ. 6 του άρκρου 36 του Ν. 4412/2016.  

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

υπζρ ΟΓΑ 20%.  

δ) Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ ωόρου ειςοδιματοσ επί του 

κακαροφ ποςοφ, ςφμωωνα με το άρκρο 24 του Ν. 2198/1994 
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ε) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ ωόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ και 

κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςωυγϊν (Α.Ε.Ρ.Ρ), κακϊσ και των λοιπϊν 

λεπτομερειϊν εωαρμογισ τθσ παραγράωου 3, του άρκρου 350 του ν. 4412/2016 (Αϋ147).  

5.2 Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ 

5.2.1. Ο ανάδοχοσ, με τθν επιωφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν 

ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, εάν δεν εκπλθρϊςει τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν 

ςυμμορωωκεί με τισ γραπτζσ εντολζσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, που είναι ςφμωωνεσ με τθν ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ 

και εάν υπερβεί υπαίτια τθ ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, λαμβανομζνων υπόψθ των παρατάςεων. 

Στθν περίπτωςθ αυτι του κοινοποιείται ειδικι όχλθςθ, θ οποία περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραωι των ενεργειϊν ςτισ 

οποίεσ οωείλει να προβεί αυτόσ, κζτοντασ προκεςμία για τθ ςυμμόρωωςι του, θ οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των 

δεκαπζντε (15) θμερϊν. Αν θ προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι όχλθςθ παρζλκει χωρίσ να ςυμμορωωκεί, κθρφςςεται 

αιτιολογθμζνα ζκπτωτοσ μζςα ςε τριάντα (30) θμζρεσ από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ ωσ άνω προκεςμίασ ςυμμόρωωςθσ.  

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

ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

Επιπλζον, μπορεί να του επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλειςμόσ από τθ 

ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων.  

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 απόωαςθ 

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 απόωαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν οι 

υπθρεςίεσ που αωοροφν ςτισ ωσ άνω τμθματικζσ προκεςμίεσ παραςχεκοφν μζςα ςτθ ςυνολικι τθσ διάρκεια και τισ 

εγκεκριμζνεσ παρατάςεισ αυτισ και με τθν προχπόκεςθ ότι το ςφνολο τθσ ςφμβαςθσ ζχει εκτελεςτεί πλιρωσ. 

 

Το ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν αωαιρείται/ςυμψθωίηεται από/με τθν αμοιβι του αναδόχου. 

 

Θ επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν ανακζτουςα αρχι το δικαίωμα να κθρφξει τον ανάδοχο ζκπτωτο. 

5.3 Διοικθτικζσ προςφυγζσ κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ 

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποωάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων  των παραγράωων 5.2 

(Κιρυξθ οικονομικοφ ωορζα εκπτϊτου – Κυρϊςεισ) και 6.4. (Απόρριψθ παραδοτζων – Αντικατάςταςθ), να υποβάλει 

προςωυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του ωορζα που εκτελεί-διοικεί τθ 

ςφμβαςθ, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ 

απόωαςθσ. Επί τθσ προςωυγισ, αποωαςίηει το αρμόδιο αποωαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου 

ςυλλογικοφ οργάνου. 

Θ εν λόγω απόωαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε ωφςεωσ διοικθτικι προςωυγι. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ 

6.1    Ραρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ          

6.1.1 Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ και θ διοίκθςθ αυτισ κα διενεργθκεί από το Τμιμα Επιςταςίασ και τθν 

Επιτροπι Νοςοκομειακϊν Λοιμϊξεων (Ε.Ν.Λ.) οι οποίοι κα ειςθγοφνται ςτο αρμόδιο αποωαινόμενο όργανο για όλα τα 

ηθτιματα που αωοροφν 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 

αωοροφν ςε τροποποίθςθ του αντικειμζνου και παράταςθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, υπό τουσ όρουσ του άρκρου 132 του 

Ν. 4412/2016.   

6.1.2Το Τμιμα Επιςταςίασ και θΕπιτροπι Νοςοκομειακϊν Λοιμϊξεων (Ε.Ν.Λ.)μποροφν, με απόωαςι τουσ να ορίηουν για τθν 

παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ ωσ επόπτθ με κακικοντα ειςθγθτι υπάλλθλο τθσ υπθρεςίασ. Με τθν ίδια απόωαςθ δφνανται 

να ορίηονται και άλλοι υπάλλθλοι τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ ι των εξυπθρετοφμενων από τθν ςφμβαςθ ωορζων, 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 ςυμμόρωωςθσ του αναδόχου με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ. Με ειςιγθςθ του επόπτθ θ υπθρεςία που διοικεί τθ 

ςφμβαςθ μπορεί να απευκφνει ζγγραωα με οδθγίεσ και εντολζσ προσ τον ανάδοχο που αωοροφν ςτθν εκτζλεςθ τθσ 

ςφμβαςθσ.  

6.1.3 Για τθν προςικουςα και ζγκαιρθ παραλαβι των υπθρεςιϊν τθρείται από τον ανάδοχο θμερολόγιο ςτο οποίο 

καταγράωονται 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 

ςυνυπογράωεται από τον επόπτθ τθσ ςφμβαςθσ, που μπορεί να ςθμειϊςει επί αυτοφ παρατθριςεισ για τθν τιρθςθ των 

όρων τθσ ςφμβαςθσ και ωυλάςςεται ςτον χϊρο εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ ι όταν αυτό δεν είναι εωικτό προςκομίηεται από 

τον ανάδοχο ςτθ ζδρα τθσ υπθρεςίασ, εωόςον τοφτο ηθτθκεί. Οι καταγραωζσ του αποτελοφν ςτοιχείο για τθν παραλαβι του 

αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ από τθν επιτροπι παραλαβισ. 

6.2  Διάρκεια ςφμβαςθσ 

6.2.1. Θ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ ορίηεται από τθν υπογραωι τθσ και κα ζχει ετιςια διάρκεια. 

6.2.2. Θ  ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογθμζνθ απόωαςθ τθσ ανακζτουςασ 

αρχισ μζχρι το 50% αυτισ φςτερα από ςχετικό αίτθμα του  αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τθ λιξθ τθσ διάρκειάσ τθσ, 

ςε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ που δεν οωείλονται ςε υπαιτιότθτα του αναδόχου. Αν λιξει θ ςυνολικι 

διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, αν λιξει θ παρατακείςα, κατά τα ανωτζρω, 

διάρκεια, χωρίσ να υποβλθκοφν ςτθν ανακζτουςα αρχι τα παραδοτζα τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ.  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, ςφμωωνα με το άρκρο 218 του ν. 

4412/2016 και το άρκρο 5.2.2 τθσ παροφςασ. 

6.3 Ραραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ 

Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων γίνεται από επιτροπι παραλαβισ που ςυγκροτείται, ςφμωωνα 

με τθν παράγραωο 11 εδάωιο δ’ του άρκρου 221 του ν. 4412/2016, ςφμωωνα με τα αναλυτικϊσ αναωερόμενα ςτο 

Ραράρτθμα Ι τθσ παροφςασ.  

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

Αν θ επιτροπι παραλαβισ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα δεν ανταποκρίνονται πλιρωσ ςτουσ 

όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςεται πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ, που αναωζρει τισ παρεκκλίςεισ που διαπιςτϊκθκαν 

από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και γνωμοδοτεί αν οι αναωερόμενεσ παρεκκλίςεισ επθρεάηουν τθν καταλλθλόλθτα των 

παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων και ςυνεπϊσ αν μποροφν οι τελευταίεσ να καλφψουν τισ ςχετικζσ ανάγκεσ. 



 

Σελίδα 35 

Στθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι δεν επθρεάηεται θ καταλλθλόλθτα, με αιτιολογθμζνθ απόωαςθ του αρμόδιου 

αποωαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι των εν λόγω παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων, με 

ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, θ οποία κα πρζπει να είναι ανάλογθ προσ τισ διαπιςτωκείςεσ παρεκκλίςεισ. Μετά τθν 

ζκδοςθ τθσ ωσ άνω απόωαςθσ, θ επιτροπι παραλαβισ υποχρεοφται να προβεί ςτθν οριςτικι παραλαβι των παρεχόμενων 

υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων τθσ ςφμβαςθσ και να ςυντάξει ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ, ςφμωωνα με τα 

αναωερόμενα ςτθν απόωαςθ. 

Το πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ εγκρίνεται από το αρμόδιο αποωαινόμενο όργανο με απόωαςι του, θ οποία 

κοινοποιείται υποχρεωτικά και ςτον ανάδοχο. Αν παρζλκει χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των 30 θμερϊν από τθν 

θμερομθνία υποβολισ του και δεν λθωκεί ςχετικι απόωαςθ 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 ςφμωωνα με τθν παράγραωο 6 του άρκρου 218 του ν. 4412/2016. Οι εγγυθτικζσ 

επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζωονται πριν τθν ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπόμενων ελζγχων 

και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων
.
 

6.4  Απόρριψθ παραδοτζων – Αντικατάςταςθ 

Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρου ι μζρουσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι /και παραδοτζων με ζκπτωςθ επί 

τθσ ςυμβατικισ αξίασ, με απόωαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςθ των υπθρεςιϊν ι/και 

παραδοτζων αυτϊν με άλλα, που να είναι ςφμωωνα με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται 

από τθν απόωαςθ 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, ςφμωωνα με το άρκρο 218 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραωο 5.2.2 τθσ 

παροφςασ, λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 

Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τισ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα που απορρίωκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του 

τάχκθκε και εωόςον ζχει λιξει θ ςυνολικι διάρκεια, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 

6.5 Αναπροςαρμογι τιμισ 

Δεν υπάρχει δυνατότθτα αναπροςαρμογισ τθσ τιμισ.  

 

 

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΘΤΘΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

 

 

 

        ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΒΟΥΝΘΣ 
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ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ 

ΡΑΑΤΘΜΑ Ι. Τεχνικεσ Ρροδιαγραφεσ Για Τθν Αναδειξθ Αναδοχου Κακαριοτθτασ Των Κτιριακων Εγκαταςταςεων & Του 

Ρεριβάλλοντοσ Ωϊρου Του Γενικοφ Νοςοκομείου Ιωαννίνων «Γ.Ωατηθκϊςτα» 

ΜΕΟΣ Α. 

Οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραωϊν τθσ παροφςασ αποτελοφν τα ελάχιςτα αναγκαία χαρακτθριςτικά τθσ υπθρεςίασ που 

απαιτοφνται, προκειμζνου αυτι να προςδιοριςκεί αντικειμενικά με τρόπο που να ανταποκρίνεται ςτισ ανάγκεσ του 

Νοςοκομείου, είναι δε απαράβατοι και θ οποιαδιποτε μθ ςυμμόρωωςθ προσ αυτοφσ ςυνεπάγεται απόρριψθ τθσ 

προςωοράσ, ςφμωωνα με τθν κρίςθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ. 

Σε οριςμζνα ςθμεία ςτισ τεχνικζσ προδιαγραωζσ που ακολουκοφν και όπου δεν είναι εωικτι θ πλιρθσ τεχνικι περιγραωι των 

ηθτουμζνων τεχνικϊν προδιαγραωϊν ίςωσ να αναωζρονται ενδεικτικά ςυγκεκριμζνα προϊόντα ι εμπορικά ςιματα. Στισ 

περιπτϊςεισ αυτζσ τα ηθτοφμενα προϊόντα/υπθρεςίεσ είναι απλϊσ αντίςτοιχα ι ιςοδφναμα των ενδεικτικϊσ αναωερομζνων. 

Οι υποψιωιοι οικονομικοί ωορείσ μποροφν να υποβάλλουν προςωορζσ τεκμθριϊνοντασ με τον καλφτερο κατά τθν κρίςθ 

τουσ τρόπο τθν αντιςτοιχία. 

Ωϊροι κακαριότθτασ  – Αρικμόσ απαςχολουμζνων ατόμων 
Οι χϊροι κακαριςμοφ είναι:   
α) Ιςόγειο με τα γραωεία  τθσ Δ/κθσ Υπθρεςίασ. 
    Ε.Ι.- χϊροι νοςθλείασ=1.903m2 + Eργαςτιρια -Γραωεία=1169m2 +  
    Κλιμακοςτάςια-κοινόχρθςτοι=568m2.  Δ/κι Υπθρεςία  569m2           Σφνολο: (4.916m2) 
β) Πλοσ ο 1οσ  όροωοσ 
    Θάλαμοι - χϊροι νοςθλείασ (Α&Β Χειρουργικι+ ΩΛ+ Ορκοπεδικι + Γνακοπρωςοπικι  
   +Ουρολογικι+Α&Β Ρακολογικι)=3.220m2 + Γραωεία-Βοθκθτικοί χϊροι=842m2 +  
    κλιμακοςτάςια=788m2.                                                                          Σφνολο: (4.850m2) 
γ) Ο 2οσ όροωοσ  μαηί με τα  Χειρουργεία. 
    Θάλαμοι- χϊροι νοςθλείασ (Γυναικολογικι+Οωκαμολογικι+Καρδιολογικι+   
    Ραιδιατρικι) = 2.972m2 + ΜΕΘ -Χειρουργεία =1500 m2. + Γραωεία -Βοθκθτικοί   
   χϊροι=422m2 + κλιμακοςτάςια=481m2.                                                Σφνολο: (5.375m2) 
δ) Πλο το 1ο  υπόγειο.  
    Θάλαμοι- χϊροι νοςθλείασ(Νεωρολογικι+ΜΤΝ) =967m2 Εργαςτιρια-Ιατρεία   
    =835m2  + Αιμοδυναμικό =148m2. + Γραωεία-Βοθκθτικοί χϊροι=438m2  
    + κλιμακοςτάςια=613m2.  Δ/κι Υπθρεςία  212m2.                                Σφνολο: (5.587m2) 
ε) Από το 2ο υπόγειο θ Κουηίνα -Τραπεηαρία - Δ/κι Υπθρεςία  497m2Σφνολο: (1.391m2) 
ςτ) Το 3ο υπόγειο. 
    Αποςτείρωςθ= 530 m2  + Βοθκθτικοί χϊροι=106m2 + κλιμακοςτάςια=144m2.   Σφνολο: (780m2) 
η)  Χϊροι ωαρμακείου & όλο το ιςόγειο παλαιάσ πτζρυγασ (καμάρεσ).                        Σφνολο: (677m2) 
θ)Κτίριο αποκατάςταςθσ (Κζντρο Αποκατάςταςθσ και ΑϋΞενϊνασ (Ψυχαργϊσ)  - Σχολι ΤΕΕ(Ραλαιό Χατηθκϊςτα) .   
    Θάλαμοι- χϊροι νοςθλείασ=408m2 + κλιμακοςτάςια-κοινόχρ. =228m2   + Γραωεία- 
    Βοθκθτικοί χϊροι=277m2 .                                                                                       Σφνολο: (913m2) 
κ) Κακαριςμόσ του αφλειου  χϊρου                                                                Σφνολο: (7.500m2 περίπου) και 
ι) Θ μεταωορά των απορριμμάτων ςτο χϊρο αποκομιδισ του Νοςοκομείου. 
Συνολικι  επιφάνεια: 28.888 τ.μ. 
 
Ο ανάδοχοσ πρζπει απαραίτθτα να διακζτει εργαηόμενεσ 6ωρθσ απαςχόλθςθσ, για τον κακαριςμό των χϊρων του 
Νοςοκομείου, τα οποία κα καλφπτουν  όλεσ τισ  βάρδιεσ ςτα τμιματα του Νοςοκομείου όπωσ ορίηονται  ςτο άρκρο 3.  του 
Β.ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ ΚΑΙ ΑΡΟΛΥΜΑΝΣΘΣ- ΤΕΧΝΙΚΘ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να τθρεί τθν εργατικι νομοκεςία και με τθ ρθτι υποχρζωςθ να καταβάλει τισ νόμιμεσ αποδοχζσ 
ςτουσ εργαηόμενουσ οι οποίεσ ςε καμία περίπτωςθ δεν μπορεί να είναι κατϊτερεσ των προβλεπόμενων από τισ οικίεσ  
Συλλογικζσ Συμβάςεισ Εργαςίασ, τιρθςθ του νομίμου ωραρίου, ωσ και τισ νόμιμεσ αςωαλιςτικζσ καλφψεισ, τουσ όρουσ 
υγιεινισ και αςωάλειασ των εργαηομζνων, λοιπζσ κοινωνικζσ παροχζσ, αποηθμιϊςεισ, ωόροι κλπ.                                                       

Στο Νοςοκομείο παρζχεται θ δυνατότθτα για ζλεγχο των ανωτζρω μζςω των αςωαλιςτικϊν ταμείων κ.λ.π. Σε περίπτωςθ δε 
που διαπιςτωκεί παράβαςθ των παραπάνω αναωερόμενων  όρων παρζχεται το δικαίωμα ςτο Νοςοκομείο να καταγγείλει τθ 
ςφμβαςθ. 

Για ότι δεv πρoβλζπεται απo τθv παρoφςα διακιρυξθ ιςχφoυvoι περί πρoμθκειϊv διατάξεισ τoυ Δθμoςίoυ, όπωσ ιςχφoυv 
κάκε ωoρά.. 
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Β.  ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΩΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΨΕΣ 

Άρκρο 1.ΥΡΟΩΕΫΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΩΟΥ 

Ο ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν κακαριότθτα και τθν απολφμανςθ των κτιριακϊν εγκαταςτάςεων και των εν γζνει χϊρων του 

Νοςοκομείου «Γ.ΧΑΤΗΘΚΩΣΤΑ»  εκτάςεωσ ςφμωωνα με τουσ ςυνθμμζνουσ πίνακεσ, κακϋ όλο το 24ωρο και για όλεσ τισ 

θμζρεσ του χρόνου, υπό τουσ παρακάτω όρουσ και προχποκζςεισ. 

Σε όλα τα ςτάδια τθσ παροχισ υπθρεςιϊν ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί τθ νομοκεςία, τισ κείμενεσ υγειονομικζσ και 

αςτυκτθνιατρικζσ διατάξεισ, τον εςωτερικό κανονιςμό λειτουργίασ του Νοςοκομείου και τισ διαδικαςίεσ που τθροφνται 

ςε αυτό.  

Ο κακαριςμόσ των χϊρων κα γίνεται κακθμερινά περιλαμβανομζνων των Κυριακϊν, αργιϊν και εξαιρετζων θμερϊν όλο το  

εικοςιτετράωρο, περιλαμβάνει δε όλα τα τμιματα και χϊρουσ του Νοςοκομείου  που κατά τθν κατάρτιςθ τθσ ςφμβαςθσ 

λειτουργοφν και χρθςιμοποιοφνται. Ο ανάδοχοσ είναι εξάλλου υποχρεωμζνοσ ςε τακτά χρονικά διαςτιματα και ςφμωωνα 

με τισ υποδείξεισ του Νοςοκομείου, να κακαρίηει και τυχόν χϊρουσ του Νοςοκομείου  που κατά τθ κατάρτιςθ τθσ 

ςφμβαςθσ δεν χρθςιμοποιοφνται. Θ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα ςθμαίνει γνϊςθ εκ μζρουσ του αναδόχου των χϊρων του 

Νοςοκομείου  που ςιμερα χρθςιμοποιοφνται και λειτουργοφν και τθσ εκτάςεωσ αυτϊν, ακόμθ κι αν δεν αναωζρονται 

ρθτά ςτθν παροφςα  ι υπάρχει εφλογθ απόκλιςθ ςτθν ζκταςι τουσ.  

Θ υπθρεςία ζχει το δικαίωμα να ανακζςει ςτον ανάδοχο πρόςκετεσ εργαςίεσ πζραν των ςυμβατικϊν ςε ποςοςτό μζχρι    30 

% για κάλυψθ τυχόν εκτάκτων αναγκϊν που δεν μποροφν να προβλεωκοφν και κα πρζπει να ειδοποιείται εγγράωωσ από 

τθν υπθρεςία ςε εφλογο χρονικό διάςτθμα. Θ τιμι των προςκζτων εργαςιϊν κα υπολογίηεται από τθν προςωερκείςα 

τιμι, θ οποία δεςμεφει τον ανάδοχο. Επίςθσ θ υπθρεςία μπορεί να μειϊςει τουσ χϊρουσ εωόςον δε λειτουργοφν και το 

τίµθµα κα μειωκεί µε ανάλογθ μείωςθ του προςωπικοφ.  

Ωσ ολοκλιρωςθ του κακαριςμοφ κεωρείται και θ αποκομιδι των απορριμμάτων που κα γίνεται ςφμωωνα με τισ ςυςτάςεισ 

τθσ  Επιτροπισ Νοςοκομειακϊν Λοιμϊξεων (Ε.Ν.Λ.) και τθσ Επιτροπισ Διαχείριςθσ Νοςοκομειακϊν Αποβλιτων (ΕΔΑΥΜ) 

του Νοςοκομείου.   

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να γνωρίηει και να τθρεί τθν ιςχφουςα Ελλθνικι νομοκεςία για τθν διαχείριςθ των νοςοκομειακϊν 

αποβλιτων (Ενδεικτικά αναωζρεται το ΦΕΚ 1537/8-5-2012) βάςει τθσ οποίασ ζχει ςυνταχκεί ο εςωτερικόσ κανονιςμόσ 

διαχείριςθσ αποβλιτων του Νοςοκομείου. Τα νοςοκομειακά απόβλθτα κα διαχωρίηονται ςτα: 

α) Οικιακοφ τφπου (ΑΣΑ)  που τοποκετοφνται ςε μαφρουσ ςάκουσ απορριμμάτων μίασ χριςεωσ (μεγάλουσ και μικροφσ)  όπου 
και απορρίπτονται. 

β) Επικίνδυνα απόβλθτα αμιγϊσ μολυςματικά (ΕΑΑΜ), τα οποία ςυλλζγονται ςε κίτρινουσ ςάκουσ και κίτρινα δοχεία 

απόρριψθσ αιχμθρϊν μιασ χριςθσ και τοποκετοφνταιςε ειδικά κίτρινα χαρτοκυτία μιασ χριςθσ (Hospitalboxes) όπωσ 

προβλζπει και θ κείμενθ νομοκεςία. 

γ) Μικτά επικίνδυνα απόβλθτα (ΜΕΑ), τα οποία ςυλλζγονται ςε κόκκινουσ ςάκουσ ι ειδικά μπιτόνια αν πρόκειται για υγρά 

που ςτθ ςυνζχεια κλείνονται ςε κόκκινο ςάκο καιτοποκετοφνται ςε ειδικά κόκκινα χαρτοκυτία μιασ χριςθσ 

(Hospitalboxes) όπωσ προβλζπει και θ κείμενθ νομοκεςία. 

δ) Άλλα Επικίνδυνα Απόβλθτα ( ΑΕΑ) τα οποία ςυλλζγονται ςε κόκκινουσ ςάκουσ ι ειδικά μπιτόνια αν πρόκειται για υγρά 

και ςτθ ςυνζχεια κλείνονται ςε κόκκινο ςάκο καιτοποκετοφνται ςε ειδικά κόκκινα χαρτοκυτία μιασ χριςθσ (Hospitalboxes) 

όπωσ προβλζπει και θ κείμενθ νομοκεςία. 

ε) υλικά προσ ανακφκλωςθ, τα οποία τοποκετοφνται ςε μπλε ςάκουσ μιασ χριςθσ.  

ΕΡΙΣΘΜΑΝΣΘ: ο ςάκοσ κα τοποκετείται πάντα ςε ίδιου χρϊματοσ ειδικό χαρτοκυτίο (Hospitalboxes). 

Απαραίτθτα όλοι οι ςάκοι κα ωζρουν αυτοκόλλθτθ ετικζτα ςτθν οποία κα αναγράωεται το τμιμα απ' το οποίο προζρχονται, 

θ θμερομθνία και θ ϊρα αποκομιδισ. 

Τα απορρίμματα κα πρζπει να ςυλλζγονται κατά το δυνατόν πλθςιζςτερα ςτον τόπο παραγωγισ τουσ και να αποκλείονται οι 

διαδικαςίεσ εκκζνωςθσ και επαναλαμβανόμενθσ πλιρωςθσ τθσ ςυςκευαςίασ. 

Κάκε ωορά κα αλλάηει ο ςάκοσ και μια ωορά τθν θμζρα κα πλζνονται οι περιζκτεσ ςτουσ καλάμουσ και ςτουσ κοινόχρθςτουσ 

χϊρουσ (εςωτερικοφσ-εξωτερικοφσ). 

Για τθ μεταωορά των απορριμμάτων πρζπει να χρθςιμοποιοφνται τροχιλατοι κάδοι, οι οποίοι κα κλείνουν αςωαλϊσ και κα 

κακαρίηονται και απολυμαίνονται ςτο τζλοσ κάκε βάρδιασ. 

 Σε περίπτωςθ που δεν τθρείται θ διαδικαςία διαχείριςθσ των απορριμμάτων, θ Διοίκθςθ του Νοςοκομείου ζχει το δικαίωμα 
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να επιβάλλει πρόςτιμο ζωσ  300,0 €  για κάκε παράβαςθ. 

Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να διακζτει ςε επαρκι ποςότθτα τα υλικά των περιπτϊςεων (α) και (ε) κακϊσ και όλα τα 

αναγκαία μθχαν/τα, υλικά & εξοπλιςμό για τθν παροχι των υπθρεςιϊν του.  

Τα μθχανιματα και ο εξοπλιςμόσ που χρθςιμοποιοφνται κατά τθ διάρκεια του κακαριςμοφ πρζπει να είναι καινοφργια και να 

βρίςκονται ςε άριςτθ κατάςταςθ τόςο από άποψθ λειτουργίασ όςο και από εμωάνιςθ.  

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζτει όλα τα απαραίτθτα υλικά κακαριςμοφ και απολυμαντικά , τα οποία κα πρζπει να 

αποδεικνφει με ςχετικά ζγγραωα ότι πλθροφν τουσ όρουσ που κζτει θ Επιτροπι Ελζγχου Νοςοκομειακϊν Λοιμϊξεων, για 

παράδειγμα άδεια ΕΟΦ, Γ.Χ.Κ. δεν είναι βλαβερά για τον χριςτθ κακϊσ και ότι δεν προκαλοφν διάβρωςθ ςτισ επιωάνειεσ 

που χρθςιμοποιοφνται. Ππωσ παρατίκενται αναλυτικά ςτο Άρκρο 4. 

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

αναλθωκζντοσ ζργου να είναι απρόςκοπτθ.  

Το Νοςοκομείο  παρζχει ςτον ανάδοχο χϊρο για τθν ωφλαξθ  των εργαλείων, των μθχανθμάτων και υλικϊν κακαριότθτασ, 

κακϊσ επίςθσ και αποδυτιρια για το προςωπικό του. Τα υλικά πολλαπλϊν χριςεων (ςωουγγαρίςτρεσ, πανζτεσ  με 

μικροϊνεσ, πανάκια) κα πλζνονται ςε πλυντιρια και κα ςτεγνϊνονται ςε ςτεγνωτιρια που κα βρίςκονται εντόσ του χϊρου 

του νοςοκομείου. Ο ανάδοχοσ οωείλει να διατθρεί τθν τάξθ και τθν κακαριότθτα των χϊρων αυτϊν και να τουσ 

επιςτρζψει μετά τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ ςτθν αρχικι τουσ κατάςταςθ. Ο ανάδοχοσ ζχει υποχρζωςθ να αδειάηει τουσ 

χϊρουσ που του παραςχζκθκαν για τθν εργαςία του με δικά του ζξοδα, μόλισ αυτά ηθτθκοφν από το Νοςοκομείο. Ο 

εργοδότθσ δεν ευκφνεται για κλοπι ι ωκορά για οποιοδιποτε λόγο των αντικειμζνων που ωζρνει ι ζχει αποκθκευμζνα ο 

ανάδοχοσ και οι υπάλλθλοί του ςτο χϊρο του Νοςοκομείου.  

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί όλουσ τουσ κανόνεσ πυραςωάλειασ και αςωάλειασ και να ςυμμορωϊνεται με τισ ςχετικζσ 

οδθγίεσ του Νοςοκομείου. 

Ο ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για τθν αποκατάςταςθ  οποιαςδιποτε ηθμιάσ ι βλάβθσ που κα προκλθκεί ςτο προςωπικό και 

ςτισ εγκαταςτάςεισ του Νοςοκομείου  ι ςε οποιονδιποτε τρίτο, εω' όςον αυτι οωείλεται ςε υπαιτιότθτα των υπαλλιλων 

του ιδίου (αναδόχου) ι των εργαςιϊν του.  

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί ζντυπθ αλλθλογραωία µε τουσ αρμόδιουσ του Νοςοκομείου µε ςκοπό τθν επιςιμανςθ 

τυχόν παραλείψεων όςο και παραπόνων.  

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να αντικακιςτά αμζςωσ κάκε ζλλειψθ και παράλειψθ ι πλθμμελι εργαςία που κα παρατθρείται 

και γνωςτοποιείται ς’ αυτόν από τουσ υπεφκυνουσ του Νοςοκομείου, τθν Ε.Ν.Λ και τθν  Επιτροπι Διαχείριςθ  Αποβλιτων 

. Εάν ο ανάδοχοσ δεν ωροντίηει ςφμωωνα µε τα ανωτζρω για τθν αποκατάςταςθ τθσ ζλλειψθσ ι παράλειψθσ ι 

πλθμμελοφσ εργαςίασ κα επιβάλλονται από το Νοςοκομείο  οι κάτωκι ποινικζσ ριτρεσ:  

Για κάκε  παράλειψθ ι πλθµµελι εργαςία που κα επιςθμανκεί ςτον ανάδοχο κα επιβάλλεται ποινικι ριτρα από ίςθ με 

ποςοςτό από 3% ζωσ 10%, παρακρατοφµενθσ από τθν μθνιαία αμοιβι. Σε κάκε περίπτωςθ το Νοςοκομείο δικαιοφται να 

κθρφξει ζκπτωτο τον ανάδοχο χωρίσ άλλθ διατφπωςθ.  

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

προςοχι χρειάηεται ςτθν Διαχείριςθ των Αποβλιτων, για τθν οποία κφριοσ υπεφκυνοσ, για να δίνει κατευκυντιριεσ 

οδθγίεσ, είναι ο Υπεφκυνοσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων, τον οποίο ο ανάδοχοσ οωείλει να γνωρίηει και να ςυμβουλεφεται.. 

Κατά τθν παροχι υπθρεςιϊν από τον ανάδοχο, δεν πρζπει  να παρακωλφεται θ  λειτουργία του Νοςοκομείου οφτε να 

ενοχλοφνται αςκενείσ, προςωπικό και επιςκζπτεσ.  

Ο ανάδοχοσ πρζπει να ωροντίηει για τθν ζγκαιρθ ανάλθψθ υπθρεςίασ από τουσ υπαλλιλουσ του και για τθν αποχϊρθςι τουσ 

από το Νοςοκομείο, µετά το τζλοσ τθσ εργαςίασ τουσ.  

Ο ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για τθν παροχι υπθρεςιϊν, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ αυξθμζνεσ απαιτιςεισ που ςυνεπάγεται θ 

παροχι υπθρεςιϊν ςτο χϊρο ενόσ Νοςθλευτικοφ Ιδρφματοσ.  

Ρριν τθν ανάλθψθ τθσ εργαςίασ ο ανάδοχοσ καταρτίηει με τισ ςχετικζσ οδθγίεσ του Νοςοκομείου πρόγραμμα για τθν 

κακαριότθτα και τθν απολφμανςθ των χϊρων. Επιπλζον μζτρα απολφμανςθσ μποροφν να ηθτθκοφν από τον εργοδότθ. 

Ο ανάδοχοσ επιβαρφνεται με όλα τα ζξοδα που αωοροφν τθν παροχι των υπθρεςιϊν του (όπωσ ςτολζσ προςωπικοφ, υλικά 

κακαριότθτασ, μθχανιματα, εξοπλιςμό). 

Ο ανάδοχοσ δεν επιβαρφνεται με δαπάνεσ φδρευςθσ, παροχισ θλεκτρικοφ ρεφματοσ, κζρμανςθσ, κλιματιςμοφ και καυςίμων, 

τα οποία βαρφνουν το Νοςοκομείο, με τθν προχπόκεςθ τθσ εφλογθσ χριςθσ και κατανάλωςθσ από τον ανάδοχο. 

Απαγορεφεται ςτον ανάδοχο να διακόψει για οιοδιποτε λόγο τθν παροχι των υπθρεςιϊν του. Για το λόγο αυτό ο ανάδοχοσ 

δθλϊνει ςτθν προςωορά του ότι αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να παρζχει τισ υπθρεςίεσ του ςυνεχϊσ, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ περίπτωςθσ απεργίασ προςωπικοφ. 

 

Άρκρο 2. ΤΘΘΣΘ ΚΑΝΟΝΙΣΜΫΝ ΥΓΙΕΙΝΘΣ ΚΑΙ ΑΣΨΑΛΕΙΑΣ 
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 Κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ πρζπει να ςυμμορωϊνεται με τουσ Κανονιςμοφσ Υγιεινισ και Αςωάλειασ 

Ν.1568/85 που προβλζπονται από το ιςχφον εκνικό, κοινοτικό και διεκνζσ δίκαιο ι ζχει ειδικά κεςπίςει το Νοςοκομείο, 

βάςει Οδθγϊν Ορκισ Υγιεινισ Ρρακτικισ και να προςαρμόηεται ςε κάκε μεταβολι τουσ,  ΙSOELOT. 

 Ο Ανάδοχοσ, ωσ υπόχρεοσ να τθρεί τουσ Κανονιςμοφσ Υγιεινισ και Αςωάλειασ, υποχρεοφται να ανακοινϊνει αμζςωσ ςτθν 

Υπθρεςία τισ οδθγίεσ που απευκφνονται ι κοινοποιοφνται ςε αυτόν κατά τθ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ και τα ζγγραωα των 

διάωορων Αρμόδιων Αρχϊν ςχετικά με τουσ εν λόγω Κανονιςμοφσ. 

 Τόςο θ Υπθρεςία όςο και κάκε Αρμόδια Αρχι δικαιοφνται να παρακολουκοφν και να ελζγχουν τθ ςυμμόρωωςθ του 

Αναδόχου με τουσ Κανονιςμοφσ Υγιεινισ και Αςωάλειασ. 

 

Άρκρο 3. ΡΟΣΫΡΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΩΟΥ 

2. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζςει ζμπειρο προςωπικό (με προχπθρεςία ςε χϊρο παροχισ Υπθρεςιϊν Υγείασ) που 

δεν κα εναλλάςςεται ςυχνά, εκπαιδευμζνο ςε γενικοφσ και ειδικοφσ κανόνεσ υγιεινισ, ανάλογα με τθ κζςθ εργαςίασ 

του, ςφμωωνα με πρόγραμμα που κα ζχει υλοποιθκεί και κα κατατεκεί. 

3. Ο ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για τθ ςυνεχι ενθμζρωςθ και εκπαίδευςθ του προςωπικοφ του για κζματα που αωοροφν 

τθν χριςθ των υλικϊν κακαριότθτασ, τθν τεχνολογία και υγιεινι ϊςτε να υλοποιοφνται οι νομοκετικζσ απαιτιςεισ. Τα 

ζξοδα αυτά βαρφνουν αποκλειςτικά τον ανάδοχο. 

4. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν απαρζγκλιτθ τιρθςθ τθσ  εκάςτοτε ιςχφουςασ εργατικισ και αςωαλιςτικισ νομοκεςίασ, 

αναωορικά με τθν παροχι εργαςίασ του προςωπικοφ του, ιδίωσ δε ωσ προσ τθν καταβολι των αποδοχϊν, οι οποίεσ ςε 

καμία περίπτωςθ δεν μπορεί να είναι κατϊτερεσ των προβλεπομζνων από τθν οικεία κλαδικι Σ.Σ.Ε, τθν τιρθςθ του 

νομίμου ωραρίου, των όρων υγιεινισ και αςωάλειασ κλπ. Ραράβαςθ τθσ υποχρζωςθσ αυτισ δίνει το δικαίωμα ςτο 

Νοςοκομείο για μονομερι καταγγελία τθσ ςυμβάςεωσ και κιρυξθ του αναδόχου ωσ εκπτϊτου 

5. Το προςωπικό κακαριότθτασ υποχρεοφται να τθρεί τισ κείμενεσ διατάξεισ ςχετικά µε τθν υγιεινι και αςωάλειά του και ο 

ανάδοχοσ είναι αποκλειςτικόσ και μόνοσ υπεφκυνοσ ποινικά και αςτικά για κάκε ατφχθμα που τυχόν προκφψει.  

6. Στο Νοςοκομείο κα παραδοκοφν αποδεικτικά αςωάλιςθσ των εργαηομζνων ςτο Ι.Κ.Α ι ςε άλλο δθμόςιο οργανιςμό.  

Αλλοδαποί μποροφν να απαςχολθκοφν μόνο εω' όςον ζχουν τα απαραίτθτα ζγγραωα παραμονισ και εργαςίασ ςτθν 

Ελλάδα. Ο εργοδότθσ μπορεί να ηθτιςει οποτεδιποτε οποιαδιποτε πλθροωορία για τθν εργαςιακι ςχζςθ του 

προςωπικοφ με τον ανάδοχο. 

7. Το προςωπικό που κα απαςχολείται  από τον ανάδοχο πρζπει να είναι  υγιζσ, γεγονόσ που αποδεικνφεται με τθν 

προςκόμιςθ βιβλιαρίου υγείασ εν ιςχφ, κεωρθμζνου από τισ αρμόδιεσ αρχζσ. Σθμειϊνεται ότι το προςωπικό πρζπει να 

ζχει ελεγχκεί για θπατίτιδα Β  και να είναι εωοδιαςμζνο µε κάρτα εμβολιαςμοφ ζναντι τθσ θπατίτιδασ Β και του τετάνου. 

8. Το προςωπικό που κα απαςχολθκεί κα πρζπει να γνωρίηει πολφ καλά τθν Ελλθνικι γλϊςςα (ικανότθτα προωορικοφ 

λόγου), να είναι άριςτο ςτο ικοσ του, άψογο από πλευράσ ςυμπεριωοράσ απζναντι ςε τρίτουσ και ςτο προςωπικό του 

Νοςοκομείου. 

9. Το Νοςοκομείο ζχει το δικαίωμα να ηθτιςει από τον ανάδοχο τθν απομάκρυνςθ εργαηομζνων από τθν εργαςία ςτο 

ςυγκεκριμζνο χϊρο, που κρίνει ότι δεν ανταποκρίνονται ςτισ υποχρεϊςεισ τουσ, ι δείχνουν ολιγωρία ι δεν πεικαρχοφν 

ςτισ οδθγίεσ και τουσ κανόνεσ του Νοςοκομείου. Ο εργαηόμενοσ δεν ζχει καμία αξίωςθ για το λόγο αυτό από το 

Νοςοκομείο. 

10. Ο ανάδοχοσ και το προςωπικό που κα χρθςιμοποιιςει κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου, δεν ζχουν καμία απολφτωσ ςχζςθ 

εξαρτθμζνθσ εργαςίασ με το Νοςοκομείο, οι δε μιςκοί και αμοιβζσ τουσ, κακϊσ και οποιεςδιποτε άλλεσ υποχρεϊςεισ, 

οι οποίεσ επιβάλλονται από τθν εργατικι και αςωαλιςτικι νομοκεςία, βαρφνουν αποκλειςτικά τον ανάδοχο,  ο οποίοσ 

είναι ο μόνοσ υπεφκυνοσ ζναντι αυτϊν με τουσ οποίουσ ςυνδζεται  με εργαςιακι ι άλλθ ςχζςθ κακϊσ και ζναντι τρίτων 

εξ’ αωορμισ των ςχζςεων αυτϊν. 

Ο ανάδοχοσ πρζπει απαραίτθτα να διακζτει εργαηόμενεσ 6ωρθσ απαςχόλθςθσ, για τον κακαριςμό των χϊρων του 
Νοςοκομείου, τα οποία κα καλφπτουν  όλεσ τισ  βάρδιεσ ςτα τμιματα του Νοςοκομείου όπωσ ορίηονται  ςτο άρκρο 5.  του 
ΙΙ.ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ ΚΑΙ ΑΡΟΛΥΜΑΝΣΘΣ- ΤΕΧΝΙΚΘ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ και αναλυτικά ωσ εξισ: 
 

1. Απαςχόλθςθ κακαριςτριϊν τισ ΚΑΘΘΜΕΙΝΕΣ. 

Α. από ϊρα  07.00 ωσ 13.00 απαςχόλθςθ 33 ατόμων  

Β. από ϊρα  13.00 ωσ 19.00 απαςχόλθςθ   7 ατόμων 

Γ. από ϊρα  19.00  ωσ 01.00 απαςχόλθςθ  5 ατόμων 

Δ. από ϊρα  01.00 ωσ 07.00 απαςχόλθςθ  3 ατόμων 

                                                        ΣΥΝΟΛΟ  48 εργαηόμενεσ 
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2. Απαςχόλθςθ κακαριςτριϊν τα ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΙΑΚΑ και τισ ΑΓΙΕΣ. 

Α. από ϊρα 07.00 ωσ 13.00 απαςχόλθςθ 10 ατόμων  

Β. από ϊρα 13.00 ωσ 19.00 απαςχόλθςθ  6 ατόμων 

Γ. από ϊρα 19.00 ωσ 01.00 απαςχόλθςθ   2 ατόμων 

Δ. από ϊρα 01.00 ωσ 07.00 απαςχόλθςθ  2 ατόμων 

ΣΥΝΟΛΟ  20 εργαηόμενεσ 

 

11. Το Νοςοκομείο δφναται να ηθτιςει από τον ανάδοχο να προςλάβει και άλλουσ υπαλλιλουσ, αν κρίνει ότι θ ςφνκεςθ του 

προςωπικοφ τόςο αρικμθτικά όςο και κατά ειδικότθτεσ δεν επαρκεί για τθν εξυπθρζτθςθ του Νοςοκομείου.  

12. Οι βάρδιεσ του προςωπικοφ και οι ϊρεσ αναπλθρωματικισ ανάπαυςθσ (repo) κα εναλλάςςονται με τζτοιο τρόπο, ϊςτε 

να διαςωαλίηεται θ ςυνεχισ κακαριότθτα των χϊρων του Νοςοκομείου.  

13. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να καταρτίςει πρόγραμμα εργαςίασ για το προςωπικό του, το οποίο κα κοινοποιείται ςτον 

εργοδότθ. Το μθνιαίο πρόγραμμα του προςωπικοφ κακαριότθτασ, ςτο οποίο κα περιγράωεται αναλυτικά το ωράριο και 

ο χϊροσ που κα απαςχολείται ο κάκε εργαηόμενοσ, κα παραδίδεται ςτον προϊςτάμενο του Τμιματοσ Επιςταςίασ, το 

αργότερο τθν 25θ θμζρα του προθγοφμενου μινα. Επίςθσ κα κατατίκεται και εβδομαδιαίο πρόγραμμα όπου κα 

αναωζρεται το προςωπικό και το τμιμα ςτο οποίο εργάηεται. 

14. Το προςωπικό κα είναι μόνιμο για κάκε νοςθλευτικό τμιμα δεν κα μετακινείται κατά τθ διάρκεια τθσ βάρδιασ και δεν 

κα εναλλάςςεται (ειδικά ςε κλειςτά τμιματα όπωσ μονάδεσ και χειρουργεία). Αλλαγζσ κα γίνονται μόνο μετά από 

ενθμζρωςθ του Ρροϊςτάμενου του Γραωείου Επιςταςίασ και με τθ ςφμωωνθ γνϊμθ αυτοφ.  

15. Θ απαςχόλθςθ του προςωπικοφ κα γίνεται ςφμωωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία, κα είναι 30 ϊρεσ εβδομαδιαίωσ ανά 

άτομο, ςε δε περίπτωςθ μερικισ απαςχόλθςθσ θ δφναμθ προςωπικοφ κα αυξάνεται αναλόγωσ.  

16. Σε περίπτωςθ που ο αρικμόσ του απαςχολθμζνου προςωπικοφ είναι λιγότεροσ από εκείνον που αναγράωεται ςτο 

πρόγραμμα και που είναι υποχρεωμζνοσ να υποβάλλει ο ανάδοχοσ ςτθν υπθρεςία του Νοςοκομείου  κα επιβάλλονται 

οι παρακάτω ποινζσ:  

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

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

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

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

v. ………………………………………….. 

 

17. Σε περίπτωςθ ςυςτθματικισ απουςίασ προςωπικοφ και µθ τιρθςθσ του προβλεπόμενου προγράμματοσ το Νοςοκομείο   

διατθρεί το δικαίωμα καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ και κιρυξθσ του αναδόχου ωσ ζκπτωτου. 

18. Κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και μετά τθ λιξθ τθσ, ο ανάδοχοσ και το προςωπικό του αναλαμβάνουν  τθν υποχρζωςθ 

να τθροφν εμπιςτευτικά όλα τα ςτοιχεία, που τουσ ζγιναν γνωςτά λόγω τθσ εργαςίασ τουσ, ςχετικά με τισ 

δραςτθριότθτεσ και τουσ χϊρουσ του Νοςοκομείου. Θ παραπάνω υποχρζωςθ αωορά ιδίωσ τα ςτοιχεία ςχετικά με τθν 

κατάςταςθ υγείασ των αςκενϊν  και γενικά κάκε ςτοιχείο που μπορεί να κεωρθκεί ότι εμπίπτει ςτο ιατρικό απόρρθτο. 

19. Ο ανάδοχοσ και το προςωπικό του οωείλει να τθρεί αυςτθρά τουσ κανόνεσ πρόλθψθσ ατυχθμάτων για τθν προςωπικι 

αςωάλεια κάκε εργαηομζνου. Τθν ευκφνθ για τθν τιρθςθ των κανόνων αυτϊν ζχει ο ανάδοχοσ. 

20. Σε περίπτωςθ προκλθκείςασ βλάβθσ ςτουσ χϊρουσ ι ςτον εξοπλιςμό του Νοςοκομείου, από το προςωπικό του 

αναδόχου αυτόσ υποχρεοφται, με δικι του δαπάνθ, να αποκαταςτιςει άμεςα τθ βλάβθ και ο εξοπλιςμόσ να παραδοκεί 

ςτθν ίδια καλι κατάςταςθ που είχε παραλθωκεί. 

21. Το προςωπικό οωείλει να διατθρεί υψθλό επίπεδο ατομικισ υγείασ και υγιεινισ, ωζρει δε κακαρι και ευπαρουςίαςτθ 

ςτολι. 

22. Θ προμικεια, ςυντιρθςθ και πλφςιμο των ςτολϊν βαρφνουν αποκλειςτικά τον ανάδοχο. Οι ςτολζσ εργαςίασ του 

προςωπικοφ του αναδόχου κα είναι ομοιόμορωθ και ίδια από πλευράσ ποιότθτασ και χρϊματοσ ϊςτε θ εμωάνιςι του 

να είναι άριςτθ και να τυγχάνει τθσ εγκρίςεωσ του Νοςοκομείου. 

23. Οι ςτολζσ του προςωπικοφ πρζπει να είναι κακαρζσ και ευπρεπείσ. Σε κάκε εργαηόμενο πρζπει να διατεκοφν 

τουλάχιςτον δφο (2) ςτολζσ εργαςίασ οι οποίεσ κα αναγράωουν τθν επωνυμία και το λογότυπο του αναδόχου. Το χρϊμα 

των ςτολϊν εργαςίασ πρζπει να εγκρικεί από το Νοςοκομείο,  ϊςτε να μθν ομοιάηει με τον χρωματιςμό των ςτολϊν 

εργαςίασ του προςωπικοφ του του Νοςοκομείου. 

24. Το προςωπικό του αναδόχου υποχρεοφται να φζρει ςτθν ςτολι εργαςίασ του και ςε εμφανζσ ςθμείο ειδικι 

πλαςτικοποιθμζνθ κονκάρδα θ οποία κα φζρει τα εξισ : 1) φωτογραφία 2) ονοµατεπϊνυµο 3) ειδικότθτα εργαςίασ 4)  

τμιμα 5) επωνυμία και λογότυπο του αναδόχου. 
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ΑΘΟ 4.ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΙΣΜΟΥ-ΑΡΟΛΥΜΑΝΣΘΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΘΣ ΑΡΟΙΜΜΑΤΫΝ ΤΕΩΝΙΚΘ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ 

Τον ανάδοχο βαρφνουν τα ζξοδα υλικϊν κακαριότθτασ – απολφμανςθσ, μθχανθμάτων και ςάκων κακαριότθτασ. 

1. Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει κατάςταςθ των υλικϊν κακαριςμοφ, απολφμανςθσ, πλθροωοριακά 

ζντυπα, δελτία δεδομζνων αςωαλείασ. Για τα υλικά απολφμανςθσ πρζπει να κατατεκεί θ ζγκριςθ κυκλοωορίασ τουσ από 

τον Ε.Ο.Φ. Το απορρυπαντικά  να ωζρουν αρικμό ζγκριςθσ από το Γενικό Χθμείο του Κράτουσ και να είναι διακριτικά 

αρωματιςμζνα. 

2. Τα υλικά κακαριςμοφ, απολφμανςθσ και οι ποςότθτεσ που κα χρθςιμοποιοφνται τελοφν υπό τθν ζγκριςθ του 

Νοςοκομείου και τθσ ΕΝΛ.Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει κατάςταςθ των υλικϊν κακαριςμοφ, 

απολφμανςθσ, πλθροωοριακά ζντυπα, δελτία δεδομζνων αςωαλείασ. Για τα υλικά απολφμανςθσ πρζπει να κατατεκεί θ 

ζγκριςθ κυκλοωορίασ τουσ από τον Ε.Ο.Φ. Το απορρυπαντικά να ωζρουν αρικμό ζγκριςθσ από το Γενικό Χθμείο του 

Κράτουσ και να είναι διακριτικά αρωματιςμζνα. Ριο ςυγκεκριμζνα 

 

Α. ΑΡΟΥΡΑΝΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΘΣ ΩΘΣΘΣ 

Σαν απορρυπαντικά χαρακτθρίηονται προϊόντα με τθ χριςθ των οποίων επιτυγχάνεται θ απομάκρυνςθ κάκε ξζνου 

υλικοφ, οργανικοφ ι ανόργανου (ρφποι, αίμα, πφον, ιςτοί) από ζνα αντικείμενο ι μια επιωάνεια με αποτζλεςμα τθ 

μείωςθ του μικροβιακοφ του ωορτίου. Κάκε εταιρεία που παράγει ι ειςάγει απορρυπαντικά υποχρεοφται να 

καταχωριςει το προϊόν ςτο Γενικό Χθμείο του Κράτουσ (Γ.Χ.Κ.) μζςα ςε ζνα μινα από τθν κυκλοωορία του (ΥΑ 1 

233/91 & 172/92 ). 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΟΙ: 

Πλα τα προςφερόμενα προϊόντα να μθν είναι βλαπτικά για τον ανκρϊπινο οργανιςμό κατά τον προτεινόμενο 

τρόπο χριςθσ και κα πρζπει να διακζτουν: 

● Ριςτοποιθτικό χθμικισ ςφνκεςθσ του προϊόντοσ ςτα Ελλθνικά. 

● Άδεια κυκλοωορίασ από Ε.Ο.Φ. για τα απολυμαντικά επιωανειϊν/ χϊρων (Υπουργ. Απόω. Υ1β/οικ.7723-

Κυκλοωορία απολυμαντικϊν) ι Γ.Χ.Κ για προϊόντα με κακαριςτικι δράςθ (Υπουργ. Απόω 1197/91 και 

172/92, ΦΕΚ 277/20.04.92). 

● Δελτίο Δεδομζνων Αςωαλείασ Ρροϊόντοσ ςτα Ελλθνικά ςφμωωνα με οδθγία Ε.Ε 91/155 ΕC (Υπουργ. Αποω. 

508/9, ΦΕΚ 886/30.10.91). 

● Αντίγραωο επιςιμανςθσ ςτα Ελλθνικά (Υπουργ. Αποω.1197/89, ΦΕΚ 567/06.09.90). 

● Αναλυτικό ωυλλάδιο προϊόντοσ ςτα Ελλθνικά. 

 

Β. ΑΡΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΘΣ ΩΘΣΘΣ 

Σαν απολυμαντικά χαρακτθρίηονται προϊόντα με τθ χριςθ των οποίων εξαλείωονται ι μειϊνονται οι πακογόνοι 

μικροοργανιςμοί, από αντικείμενα ι επιωάνειεσ. 

Τα απολυμαντικά επιωανειϊν κυκλοωοροφν φςτερα από άδεια που χορθγεί ο Εκνικόσ Οργανιςμόσ Φαρμάκων 

(Ε.Ο.Φ.), όπωσ ορίηει το ΥΔ Υ1Β/ΟΙΚ 7723 , ΦΕΚ 961/23.12.94. 

i. ΥΓΟ ΑΡΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑ- ΑΡΟΛΥΜΑΝΣΘ ΕΡΙΨΑΝΕΙΫΝ - ΔΑΡΕΔΫΝ (ΩΕΙΟΥΓΕΙΟ- ΜΕΘ 

-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ - ΔΫΜΑΤΙΑ ΘΑΛΑΜΫΝ ΑΣΘΕΝΫΝ ΚΛΡ.). 

Να περιζχει ςυνδυαςμό τουλάχιςτον δφο δραςτικϊν ςυςτατικϊν, που να ανικουν ςε διαωορετικζσ ομάδεσ 

απολυμαντικϊν και απορρυπαντικά ςυςτατικά 

Να μθν περιζχει αλδεψδεσ. 

Να ζχει αντιμικροβιακό ωάςμα με δράςθ ςε βακτθρίδια, ιοφσ και μφκθτεσ (να κατατεκοφν μελζτεσ 

αποτελεςματικότθτασ). 

Να ζχει γριγορθ δράςθ (ζωσ 15 '-30ϋ). 

Να ζχει καλζσ κακαριςτικζσ ιδιότθτεσ. 

Να ζχει ευχάριςτθ οςμι 

Να είναι όςο το δυνατόν λιγότερο ερεκιςτικό για το αναπνευςτικό ςφςτθμα και τουσ βλεννογόνουσ 

Να μθν αωρίηει 

Να μθν είναι διαβρωτικό για τισ διάωορεσ επιωάνειεσ 

Να υπάρχει ςυμβατότθτα με υλικά όπωσ: Ανοξείδωτο χάλυβα, Αλουμίνιο, Χαλκό, Ορείχαλκο, PVC κ.λ.π 

● Να επιςυναωκεί θ ζγκριςθ του ΕΟΦ 

● Να επιςυναωκεί θ καταχϊρθςθ ςτο Γ.Χ.Κ. 
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Γ.ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΣΕ ΣΤΕΕΑ ΜΟΨΘ ΡΟΥ ΑΡΕΛΕΥΘΕΫΝΕΙ ΩΛΫΙΟ (ΔΙΣΚΙΑ ΤΝ 2,5GR ι  5GR) ΣΥΣΚ. ΕΫΣ 50 ΔΙΣΚΙΑ 

Να ζχουν ωσ δραςτικι ουςία το διχλωροϊςοκυανουρικό Νάτριο (NaDCC) ςε περιεκτικότθτα 5 γρ. ι 2,5γρ. 

Να ζχει ευρφ αντιμικροβιακό ωάςμα 

Να απελευκερϊνουν το χλϊριο ςταδιακά. 

Να αναωζρεται θ δοςολογία και ο χρόνοσ επίτευξθσ τθσ απολυμαντικισ δράςθσ 

Να ωζρονται ςε πρακτικι ςυςκευαςία. 

● Να επιςυναωκεί θ ζγκριςθ του ΕΟΦ 

● Να επιςυναωκεί θ καταχϊρθςθ ςτο Γ.Χ.Κ. 

 

Δ.ΑΡΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΙ ΚΟΚΚΟΙ ΩΛΫΙΟΥ NaDCC ΓΙΑ ΑΔΑΝΟΡΟΙΘΣΘ ΒΙΟΛΟΓΙΚΫΝ ΥΓΫΝ 

Συςκευαςία δοχείου των 500 gr 

Υψθλοφ βακμοφ απολυμαντικό 

Χριςθ για απορρόωθςθ και απολφμανςθ κθλίδων ςωματικϊν υγρϊν 

Μζγιςτοσ χρόνοσ δράςθσ 15 λεπτά 

Να ζχει άδεια ΕΟΦ. 

Τα απολυμαντικά (χλϊριο και διςκία Διχλωροϊςοκυανουρικοφ Νατρίου, NaDCC) δαπζδων – επιωανειϊν να ζχουν 

άδεια ΕΟΦ. Να αναγράωεται το ποςοςτό του ενεργοφ χλωρίου ι τα ppm που αποδεςμεφει ανά λίτρο νεροφ 

προςαρμοςμζνα ανάλογα με το ωάςμα δράςθσ που απαιτείται ςε κάκε χϊρο και γενικότερα θ ςφνκεςι του κακϊσ 

και θ θμερομθνία παραγωγισ και λιξθσ. 

Αραίωςθ απολυμαντικϊν: 

- Θ αραίωςθ των απολυμαντικϊν να γίνεται ςφμωωνα με τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι 

- Θ αραίωςθ να πραγματοποιείται ςε κακθμερινι βάςθ και λίγο πριν τθν χριςθ τουσ. 

 

Ε. ΩΑΤΙ ΥΓΕΙΑΣ- XEIΟΡΕΤΣΕΤΕΣ- ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΡΟΙΜΜΑΤΫΝ-ΚΕΜΟΣΑΡΟΥΝΑ. 

Ο ανάδοχοσ επιβαρφνεται επίςθσ με τθν παροχι των παρακάτω ειδϊν ατομικισ υγιεινισ και ςάκων απορριμμάτων 

για τισ ανάγκεσ των αςκενϊν, των επιςκεπτϊν και του προςωπικοφ του Νοςοκομείου. Οι εκτιμϊμενεσ ποςότθτεσ 

αυτϊν κακϊσ και οι τεχνικζσ προδιαγραωζσ τουσ παρουςιάηονται ςτον παρακάτω πίνακα: 

ΡΕΙΓΑΨΘ ΕΙΔΟΥΣ –ΤΕΩΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΨΕΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΘΣΘΣ ΕΚΤΙΜΘΣΘ ΕΤΟΥΣ 

ΩΑΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΥΚΟ Ρλάτουσ 10 εκ., Μικουσ 28 μ., Βάροσ 120 γρ. περίπου.Από 
λευκαςμζνο χθμικό και μθχανικό πολτό ςε ρολά με διπλά ωφλλα. 

ΟΛΛΟ 34.140 

ΚΕΜΟΣΑΡΟΥΝΟ.  

 Οι προςωορζσ κα αναωζρονται ςε ςυςκευαςία μιασ χριςθσ του 1 lt. 

 Επιςθμαίνεται ότι τα δοχεία και οι αντλίεσ δεν κα αναπλθρϊνονται με ςαποφνι 
αλλά κα απορρίπτονται απευκείασ όταν αδειάηουν, για τθν αποωυγι αποικιςμοφ 
τουσ με μικροβιακοφσ παράγοντεσ και κα τοποκετείται νζο δοχείο. 

 Τα δοχεία κα διακζτουν αντλία 

 Να περιζχει ενυδατικοφσ και αναλιπαντικοφσ παράγοντεσ του δζρματοσ. 

 Να ζχει ουδζτερο PH 5,5-7 και να είναιδερματολογικά ελεγμζνο. 

 Να περιζχει επιπρόςκετα μία ι περιςςότερεσ ουςίεσ ςαν ςυντθρθτικά ςυςτατικά 
για τθ μθ ανάπτυξθ μικροβίων, όπωσ αυτά χαρακτθρίηονται ςτο ΦΕΚ 329, τεφχοσ 
δεφτερο 21/4/1997 ΚΥΑ 6α/οικ., 3320 παράρτθμα VI (εκτόσ triclosan). 

 Να ζχει άδεια ςαν καλλυντικό (απαιτείται γνωςτοποίθςθ ςτον ΕΟΦ) ι ςαν 
απορρυπαντικό χεριϊν (απαιτείται θ καταχϊρθςθ ςτο ΓΧΚ) θ οποία να 
προςκομιςτεί ςτθν τεχνικι προςωορά. 

 Να κατατεκοφν μελζτεσ ςυμβατότθτασ με τα αλκοολικά αντιςθπτικά του 
νοςοκομείου μασ (Sterillium και Hibitane). Να αναωζρονται ςαωϊσ τα ςυςτατικά 
του προϊόντοσ ςτθν ετικζτα του(ςτα ελλθνικά) και να κατατεκοφν 3 (τρία) 
δείγματα ςτθν κανονικι τουσ ςυςκευαςία. 

 Κάκε ςυςκευαςία του 1Lt να ςυνοδεφεται και από αντλία για χριςθ εκτόσ 
dispenser 

ΛΙΤΟ 1.440 
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ΣΑΚΟΙ ΡΛΑΣΤΙΚΟΙ (ΜΕΓΑΛΟΙ) ΑΡΟΙΜΜΑΤΫΝ ΜΙΑΣ ΩΘΣΘΣ  

διαςτάςεων 70 Χ 100 cm άριςτθσ ποιότθτασ, μεγάλθσ αντοχισ και ΑΔΙΑΦΑΝΘΣ χρϊματοσ 
Μαφρου, 

 Από πλαςτικό αδιαωανζσ υλικό πρωτογενζσ πολυαικυλζνιο που προχποκζτει 
standard ποιότθτα και δεν είναι καρκινογόνο. 

 Ζγγραωθ βεβαίωςθ του προμθκευτι ότι το υλικό δεν ςυνιςτά κανζνα πρόβλθμα 
για τθν υγεία του χριςτθ. 

 Σχιμα ορκογϊνιο με πτυχωτζσ πλευρζσ (αναδιπλϊςεισ) ι χωρίσ αναδιπλϊςεισ. 

 Μεγάλθ ςτεγανότθτα (διπλζσ, τριπλζσ ι περιςςότερεσ «ραωζσ» ςτο κάτω μζροσ). 

 Ανκεκτικζσ κατά τθν μεταωορά. 

 Να είναι κατάλλθλου πάχουσ και υλικοφ. 

 Να είναι ωιλικζσ προσ το περιβάλλον. 
Εγγφθςθ 

• Να υπάρχει γραπτι εγγφθςθ ςχετικά με το πόςο βάροσ ςθκϊνει ζκαςτοσ ςάκοσ και 
πυκνότθτα υλικοφ 0,910-0,925 gr/cc. 

• Απαιτείται οι εταιρείεσ που προμθκεφουν τουσ πλαςτικοφσ ςάκουσ να διακζτουν 
Σφςτθμα _Διαςωάλιςθσ Ροιότθτασ (ISO 9002). 

ΚΙΛΟ 17.905 

ΣΑΚΟΙ ΡΛΑΣΤΙΚΟΙ (ΜΙΚΟΙ) ΑΡΟΙΜΜΑΤΫΝ ΜΙΑΣ ΩΘΣΘΣ 

διαςτάςεων 52 Χ 54 cm άριςτθσ ποιότθτασ, μεγάλθσ αντοχισ και ΑΔΙΑΦΑΝΘΣ χρϊματοσ  
Μαφρου (Ιςχφουν οι ίδιεσ προδιαγραωζσ που αωοροφν τουσ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΣΑΚΟΥΣ 
ΑΡΟΙΜΑΤΩΝ) 

ΚΙΛΟ 2.140 

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΔΙΑΨΑΝΕΙΣ 

(Ιςχφουν οι ίδιεσ προδιαγραωζσ που αωοροφν τουσ ΜΕΓΑΛΟΥΣ & ΜΙΚΟΥΣ ΣΑΚΟΥΣ 
ΑΡΟΙΜΑΤΩΝ με τθ διαωορά ότι δεν είναι χρϊματοσ μαφρου αλλά διαωανείσ) 

ΚΙΛΟ 100 

 

3. Θ κακαριότθτα κακθμερινισ ρουτίνασ, θ τεχνικι κακαριότθτα, θ γενικι μθνιαία κακαριότθτα, και τα υλικά που 

χρθςιμοποιοφνται, κα ορίηονται για κάκε χϊρο με ςυνεργαςία και γραπτζσ οδθγίεσ του επόπτθ κακαριότθτασ, τθσ 

προϊςταμζνθσ τμιματοσ ι κλινικισ ι οποιουδιποτε άλλου αρμοδίου. 

4. Ο μθχανικόσ εξοπλιςμόσ πλυςίματοσ, παρκεταρίςματοσ και απολφμανςθσ των χϊρων και μικροεργαλεία (κουβάδεσ 

κακϊσ και μθχανι πλφςεωσ και κακαριςμοφ δαπζδων που κα λειτουργεί με ρεφμα ι μπαταρία και κα ευρίςκεται ςε 

μόνιμθ βάςθ ςτο Νοςοκομείο και άλλα όπωσ αναωζρονται ςτθν ςυνθμμζνθ κατάςταςθ του μθχανικοφ εξοπλιςμοφ) κα 

διατίκενται από τον ανάδοχο.  

5. Ο τεχνικόσ εξοπλιςμόσ πρζπει να πλθροί τουσ παρακάτω όρουσ :  

i. Να ανταποκρίνεται πλιρωσ ςτισ ανάγκεσ του Νοςοκομείου, για τθν κακαριότθτα.  

ii. Να είναι αμεταχείριςτοσ. 

iii. Ο εξοπλιςμόσ, τα εργαλεία και υλικά κακαριςμοφ, απαραιτιτωσ να είναι πρϊτθσ ποιότθτασ και πλζον κατάλλθλα, 

αχρθςιμοποίθτα και καταςκευαςμζνα  παραςκευαςμζνα (υλικά κακαριότθτασ) µε τισ τελευταίεσ επιςτθμονικζσ 

εξελίξεισ.  

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

από εμωάνιςθ.  

v. Ο εξοπλιςμόσ, τα εργαλεία και υλικά κακαριςμοφ να μθν προκαλοφν ωκορζσ (βραχυχρόνια και μακροχρόνια) ςτισ 

εγκαταςτάςεισ και ςτον εξοπλιςμό του νοςοκομείου.  

vi. Τα απαραίτθτα μθχανιματα - εξοπλιςμόσ (κάδοι ςωουγγαρίςματοσ διπλοφ ςυςτιματοσ, ςωουγγαρίςτρεσ, πανζτεσ με 

μικροϊνεσ, τρόλεϊ κακαριςτριϊν με όλα τα ςυνοδευτικά εξαρτιματα κτλ) να είναι διαωορετικά για κάκε Κλινικι - 

Τµιµα - Εργαςτιρια - Μονάδεσ, πτζρυγα Διοίκθςθσ και άλλων Υπθρεςιϊν και να μθν μεταωζρονται εκτόσ των 

τμθμάτων για τα οποία προορίηονται. Σε περίπτωςθ αιτιολογθμζνθσ μεταωοράσ κα χρθςιμοποιείται αποκλειςτικά ο 

ανελκυςτιρασ ακακάρτων.   

Τα πανιά και τα κουβαδάκια να είναι ςε ζξι (6) διαωορετικά χρϊματα: 

α) το κόκκινο πανί ςε κόκκινο κουβαδάκι για τισ τουαλζτεσ, 

β) το κίτρινο πανί ςε κίτρινο κουβαδάκι για νιπτιρεσ, ντουηιζρεσ, πλακάκια 

γ) το μπλε πανί ςε μπλε κουβαδάκι για κρεβάτια, κομοδίνα 
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δ) το πράςινο πανί ςε πράςινο κουβαδάκι για ζπιπλα γραωείου, εςωτερικζσ πόρτεσ 

ε) το λευκό πανί ςε λευκό κουβαδάκι για τουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ, τισ κουπαςτζσ ςτισ ςκάλεσ, τα ζπιπλα ( 

κακίςματα, τραπεηάκια κ.λ.π ) ςτουσ χϊρουσ αναμονισ κ.λ.π 

vii. Ο παραπάνω χρθςιµοποιοφµενοσ εξοπλιςμόσ των χϊρων να είναι µαρκαριςµζνοσ µε τθν ονομαςία του χϊρου και τθν 

χριςθ για τθν οποία προορίηεται.  

viii. Σε κάκε τρόλεϊ απαιτείται να υπάρχει πλαςτικοποιθμζνο ζντυπο με τισ οδθγίεσ χριςθσ και τισ αραιϊςεισ των 

απορρυπαντικϊν και απολυμαντικϊν διαλυμάτων που χρθςιμοποιοφνται κακϊσ επίςθσ και να διατίκενται εφχρθςτοι 

δοςομετρθτζσ για κάκε τρόλεϊ. 

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

6. Με αποκλειςτικι ευκφνθ του αναδόχου κα πρζπει να εξαςωαλίηεται θ δυνατότθτα για ςυνεχι και πλιρθ τεχνικι 

υποςτιριξθ (επιςκευζσ, ανταλλακτικά κλπ), που είναι απαραίτθτα για τθ λειτουργία του εξοπλιςμοφ, κακϊσ επίςθσ θ 

ςυνεχισ και πλιρθσ παροχι των εγκεκριμζνων από το Νοςοκομείο προϊόντων κακαριςμοφ και απολφμανςθσ. Ο 

ανάδοχοσ δεν μπορεί να αρνθκεί τθν παροχι των υπθρεςιϊν του, επικαλοφμενοσ τουσ ανωτζρω λόγουσ.  

7. Τα απορρίμματα κα τοποκετοφνται ςε πλαςτικοφσ ςάκουσ και κα μεταωζρονται ςτουσ χϊρουσ ςυγκζντρωςθσ που κα 

του υποδειχκοφν από τθν αρμόδια υπθρεςία του Νοςοκομείου δφο (2) τουλάχιςτον ωορζσ θμερθςίωσ, ζτςι ϊςτε να 

είναι εφκολθ θ ανακομιδι τουσ από τα ειδικά αυτοκίνθτα μεταωοράσ απορριμμάτων. 

8. Πλεσ οι ςακοφλεσ των απορριμμάτων κα αλλάηονται και κα πετιοφνται χωρίσ να χρθςιμοποιοφνται για δεφτερθ ωορά 

και κα δζνονται με ςωικτιρεσ, κακϊσ επίςθσ κα επικολλάται ετικζτα με τθ ςιμανςθ του ςθμείου παραγωγισ τθν οποία 

κα προμθκεφει το Νοςοκομείο και κα πρζπει να αναγράωουν οι υπάλλθλοι του Αναδόχου τθν θμερομθνία αποκομιδισ 

από το ςθμείο παραγωγισ τουσ. Εάν κάποιοσ ςάκοσ ζχει διαρροι υγρϊν, τοποκετείται ςε δεφτερο του ιδίου χρϊματοσ 

που και αυτόσ δζνεται καλά. Δεν επιτρζπεται θ διαδικαςία του αδειάςματοσ των απορριμμάτων από μια ςακοφλα ςε 

άλλθ ςακοφλα. 

9. 0 ανάδοχοσ υποχρεοφται να εωοδιάςει το προςωπικό µε τα κατάλλθλα για κάκε εργαςία γάντια, ιδίωσ δε με χονδρά 

(κουηίνασ), μιασ χριςεωσ και  με τον κατάλλθλο  προςτατευτικό εξοπλιςμό για τουσ μεταωορείσ των απορριμμάτων κα 

πρζπει να περιλαμβάνει ςφμωωνα με τον εςωτερικό κανονιςμό ιατρικϊν αποβλιτων: 1. Μάςκεσ προςϊπου (ανάλογα 

με τθνεργαςία), 2. Γυαλιά (ανάλογα με τθν εργαςία), 3. Ψόρμα προςταςίασ (υποχρεωτικι), 4. Ροδονάρια ι μπότεσ 

(υποχρεωτικά), 5. Γάντια ι χοντρά γάντια για εργάτεσ αποβλιτων. 

10. Τα υλικά κακαριςμοφ και οι ποςότθτεσ που κα χρθςιμοποιοφνται προτείνονται από τον ανάδοχο και εγκρίνονται από το 

Νοςοκομείου  τόςο όςο προσ τθν ποιότθτά τουσ, όςο και ωσ προσ τθν ποςότθτά τουσ. 

11. Ο εργοδότθσ μπορεί να ηθτιςει τθ χριςθ οριςμζνων απολυμαντικϊν και υγρϊν κακαριςμοφ γενικότερα, ςε περίπτωςθ 

μθ ικανοποίθςθσ από τα χρθςιμοποιοφμενα. 

12. Σε περίπτωςθ που νζεσ μζκοδοι και τεχνικζσ προκφψουν για καλφτερο κακαριςμό και απολφμανςθ, ο ανάδοχοσ 

υποχρεοφται  να χρθςιμοποιεί τισ βελτιωμζνεσ μεκόδουσ και μζςα. Σε κάκε περίπτωςθ πρζπει να ωροντίηει ϊςτε οι  

υπάλλθλοί του να γνωρίηουν τθ χριςθ των υλικϊν κακαριότθτασ και μεκόδων που χρθςιμοποιοφν. 

 

Άρκρο 5 .  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΩΟΥ ΑΝΑΔΟΩΟΥ 

1. Ο ανάδοχοσ επικεωρείται και ελζγχεται από οριςκείςα Επιτροπι και κάκε εξουςιοδοτθμζνο προσ τοφτο από το Δ.Σ 

πρόςωπο, για τθ διαπίςτωςθ τθσ ποιότθτασ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν. Ζλεγχοσ μπορεί να διενεργθκεί χωρίσ 

προθγοφμενθ ειδοποίθςθ από τθν Ε.Ν.Λ. του Νοςοκομείου, από μζλοσ τθσ Διοίκθςθσ του Νοςοκομείου και από τον 

Υπεφκυνο Επιςταςίασ. Οι ανωτζρω ζλεγχοι είναι ανεξάρτθτοι του ελζγχου που ενεργείται από τθν υγειονομικι 

υπθρεςία ι άλλεσ κρατικζσ αρχζσ αυτεπαγγζλτωσ.  

2. Ο ανάδοχοσ οωείλει να τθρεί τον Εςωτερικό Κανονιςμό Λειτουργίασ του Νοςοκομείου, τισ αποωάςεισ του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου ι των εξουςιοδοτθμζνων οργάνων του και τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ βάςει των οποίων κα ελζγχεται – 

επικεωρείται.  Για όςα δεν αναγράωονται  ςτθν ςφμβαςθ ιςχφουν  όςα  περιγράωονται  ςτθν Διακιρυξθ και τισ ςχετικζσ 

Νομοκεςίεσ που αωοροφν τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ του αναδόχου.   

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

4. Ο ανάδοχοσ τθρεί βιβλίο επικοινωνίασ µε τθν επιτροπι ελζγχου κακαριότθτασ µε ςκοπό τθν αναγραωι ςε αυτό τυχόν 

ελλείψεων ι παραπόνων παρουςία του εκπροςϊπου του αναδόχου, το οποίο κα υπογράωεται και από τα δφο μζρθ.     

Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ςυμμορωϊνεται και να επιλαμβάνεται των αναωερομζνων ςτο βιβλίο ελλείψεων.      

Θ επιτροπι ελζγχου κακαριότθτασ επικεωρεί και υπογράωει τθν εξάλειψθ των παραλείψεων ι εάν δεν υπάρχει 

ςυμμόρωωςθ για τθν αποκατάςταςθ του ανωτζρω το αργότερο εντόσ του επομζνου 24ϊρου, επιβάλλεται από το 

νοςοκομείο πρόςτιμο200 €, αναγράωεται ςτο πρωτόκολλο του μινα που τελεςιδίκθςε  θ απόωαςθ για ποινι και 
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παρακρατείται από το μθνιαίο τίµθµα. Θ απόωαςθ επιβολισ προςτίµου κοινοποιείται ςτον ανάδοχο που δικαιοφται να 

διατυπϊςει εγγράωωσ αντιρριςεισ εντόσ πζντε (5) εργαςίμων θμερϊν από τθν προσ αυτόν κοινοποίθςθ του προςτίμου. 

Ραράβαςθ των υποχρεϊςεων αυτϊν δίνει το δικαίωμα ςτο Νοςοκομείο για μονομερι καταγγελία τθσ ςυμβάςεωσ και 

κιρυξθ του αναδόχου ωσ ζκπτωτου. 

5. Αξιολόγθςθ κακαριότθτασ κα διενεργείται και μζςω εντφπων που κα ςυμπλθρϊνονται ςε εβδομαδιαία βάςθ από τουσ 

προϊςτάμενουσ των τμθμάτων και κα ςυλλζγονται από τον Ρροϊςτάμενο του Γραωείου Επιςταςίασ. Δείγματα ζντυπων 

εβδομαδιαίασ αξιολόγθςθσ επιςυνάπτονται. 

 

Άρκρο 6. ΡΛΘΜΜΕΛΘΣ ΕΚΡΛΘΫΣΘ ΥΡΟΩΕΫΣΕΫΝ 

Σε περίπτωςθ πλθμμελοφσ παροχισ υπθρεςιϊν κακαριςμοφ και απολφμανςθσ ο ανάδοχοσ ενθμερϊνεται άμεςα από τον 

εργοδότθ και είναι υποχρεωμζνοσ να εκτελζςει άμεςα  τθν υπθρεςία, εωόςον αυτό επιτρζπεται από τισ ανάγκεσ του 

εργοδότθ. Σε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν αποκαταςτιςει τισ πλθμμελϊσ  εκτελεςκείςεσ εργαςίεσ άμεςα, τότε δεν 

καταβάλλεται αμοιβι για αυτζσ. Ρεραιτζρω  ο εργοδότθσ ζχει το δικαίωμα να ανακζςει ςε τρίτο ωυςικό ι νομικό πρόςωπο 

τισ από τθ ςφμβαςθ προκακοριςμζνεσ εργαςίεσ κακαριςμοφ και απολφμανςθσ, ςε βάροσ του ανάδοχου, όταν αυτόσ - 

κατόπιν και γραπτισ ειδοποίθςθσ - δεν εκπλθρϊςει άμεςα τισ υποχρεϊςεισ του. Σε κάκε περίπτωςθ ο εργοδότθσ διατθρεί το 

δικαίωμα να λφςει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ, κθρφςςοντασ των ανάδοχο ζκπτωτο  και να αξιϊςει αποηθμίωςθ.  

 

Άρκρο 7. ΑΡΟΗΘΜΙΫΣΘ ΕΚ ΜΕΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΩΟΥ 

1. Ο ανάδοχοσ ευκφνεται ςε αποηθμίωςθ ζναντι του Νοςοκομείου. για κάκε ωκορά και βλάβθ που κα ζχει προκλθκεί ςτο 

χϊρο και ςτα αντικείμενα που χρθςιμοποιεί  και κακαρίηει πζρα από τθ κανονικι και ςυνικθ χριςθ. 

2. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αποηθμιϊνει πλιρωσ το Νοςοκομείο, τουσ υπαλλιλουσ του,  και κάκε τρίτο άτομο για όλα 

τα ζξοδα, απϊλειεσ, ηθμίεσ και δαπάνεσ.  Ακόμθ, να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ, που πθγάηουν από ι ςε ςχζςθ με 

οποιαδιποτε πράξθ ι παράλειψθ του Αναδόχου ςχετιηόμενθ με τθ παροφςα Σφμβαςθ. Το ίδιο ιςχφει για κάκε  

παράβαςθ  που πθγάηει ι απορρζει από τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν που  ςυντελζςτθκαν ι προκλικθκαν ςε ςχζςθ με : 

i. ςωματικζσ βλάβεσ (ςυμπεριλαμβανομζνων βλαβϊν που απζβθςαν κανατθωόρεσ), και/ι 

ii. οποιαδιποτε απϊλεια ι ηθμία τθσ ακίνθτθσ και κινθτισ περιουςίασ του Νοςοκομείου. 

3. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί τισ κείμενεσ διατάξεισ ςχετικά με τθν αςωάλεια των εργαηομζνων και είναι 

αποκλειςτικόσ και μόνοσ υπεφκυνοσ ποινικά και αςτικά για κάκε ατφχθμα ςτο προςωπικό του. 

 

Άρκρο 8. ΑΣΨΑΛΙΣΘ ΤΟΥ ΕΓΟΥ 

1. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυνάπτει και να διατθρεί, αποκλειςτικά με δικι του δαπάνθ, αςωαλίςεισ κακ’ όλθ τθ 

διάρκεια ιςχφοσ τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ ςφμωωνα με τθ Ελλθνικι νομοκεςία και τα προβλεπόμενα ςτθν παροφςα 

Σφμβαςθ, για οποιεςδιποτε δραςτθριότθτεσ προβλζπονται ι εμπίπτουν ςτθν παροφςα Σφμβαςθ, ιδίωσ δε τθν ςχετικά 

με τθν αςωάλιςθ του προςωπικοφ του και για αςτικι ευκφνθ ζναντι τρίτων. 

2. Ο Ανάδοχοσ κα εξαςωαλίςει, ότι κα υωίςτανται ςε ιςχφ οι κάτωκι αναωερόμενεσ αςωαλιςτικζσ καλφψεισ κακ' όλθ τθ 

διάρκεια εκτζλεςθσ του Ζργου :  

i. Κάλυψθ οποιαςδιποτε Αςτικισ Ευκφνθσ προσ οποιονδιποτε τρίτο, θ οποία ανακφπτει από ι οωείλεται 

ςτθν εκτζλεςθ του Ζργου, περιλαμβανομζνων αλλά όχι μόνο, περιπτϊςεων κανάτου, ςωματικϊν βλαβϊν, 

απϊλειασ ι ηθμίασ περιουςίασ, ατυχθματικισ ρφπανςθσ, ψυχικισ οδφνθσ και θκικισ βλάβθσ, μζχρι εκείνων 

των ορίων ευκφνθσ τα οποία κα διατθροφςε ςε ιςχφ ζνασ ςυνετόσ λειτουργόσ ζργου παρόμοιασ ωφςθσ, 

μεγζκουσ και χαρακτθριςτικϊν του Ζργου και τα οποία ςε καμία περίπτωςθ δεν κα είναι χαμθλότερα των 

Ευρϊ 1.000.000,00 € ανά γεγονόσ και Ευρϊ 2.000.000,00 € ακροιςτικά ετθςίωσ. Στθν κάλυψθ κα 

περιλαμβάνεται ρθτά και θ εκ του Άρκρου 922 του Αςτικοφ Κϊδικα απορρζουςα ευκφνθ τθσ Υπθρεςίασ 

(ευκφνθ προςτιςαντοσ).  

ii. Με το αςωαλιςτιριο, ςτο οποίο το Νοςοκομείο κα αναωζρεται ωσ «ςυναςωαλιηόμενοσ» κα καλφπτεται και θ 

εκ του Νόμου ευκφνθ του Αναδόχου, τθν οποία ζχει με τθν ιδιότθτα του Εργοδότθ και περιλαμβάνει τθν, 

από τα άρκρα 657, 658 και 932 του ιςχφοντοσ Α.Κ., προβλεπόμενθ υποχρζωςθ του Αςωαλιςμζνου ζναντι 

του προςωπικοφ του που είναι αςωαλιςμζνο ςτο ΙΚΑ και απαςχολείται ςτισ περιγραωόμενεσ ςτθν παροφςα 

ςφμβαςθ εργαςίεσ, ςε περίπτωςθ ςωματικϊν βλαβϊν που κα προκλθκοφν κατά τθ διάρκεια τθσ εργαςίασ. 

Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να εξαςωαλίςει ότι τα ανωτζρω τθροφνται και από τουσ πάςθσ ωφςεωσ 

ςυμβοφλουσ, ςυνεργάτεσ και υπεργολάβουσ αυτοφ. 
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3. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αςωαλίςει το προςωπικό του ςφμωωνα με τισ διατάξεισ τθσ Ελλθνικισ Εργατικισ 

Νομοκεςίασ όπωσ αυτζσ ιςχφουν ανά πάςα χρονικι ςτιγμι. Σε περίπτωςθ που προςωπικό του Αναδόχου δεν υπάγεται 

ςε διατάξεισ τθσ ιςχφουςασ Νομοκεςίασ, αυτόσ υποχρεοφται να το αςωαλίςει ζναντι ατυχθμάτων ςε αςωαλιςτικζσ 

εταιρείεσ. Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να εξαςωαλίςει ότι τα ανωτζρω τθροφνται και από τουσ πάςθσ ωφςεωσ ςυμβοφλουσ, 

ςυνεργάτεσ και υπεργολάβουσ αυτοφ. 

4. Πλεσ οι αςωαλιςτικζσ ςυμβάςεισ κα καταρτίηονται εγγράωωσ και κα τυγχάνουν τθσ εγκρίςεωσ τθσ Υπθρεςίασ, θ οποία 

κα ζχει τθν ζννοια του ελζγχου και τθσ εκ μζρουσ τθσ αποδοχισ ότι ςυμμορωϊνονται επαρκϊσ με τουσ όρουσ του 

παρόντοσ Άρκρου, του Ρροςαρτιματοσ περί ελάχιςτων αςωαλιςτικϊν απαιτιςεων και των λοιπϊν όρων τθσ παροφςασ 

Σφμβαςθσ . 

5. Οι αςωαλίςεισ δεν απαλλάςςουν οφτε περιορίηουν κακ’ οιονδιποτε τρόπο τισ υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ του αναδόχου 

που απορρζουν από τθν παροφςα Σφμβαςθ. Σε κάκε περίπτωςθ, ο Ανάδοχοσ ευκφνεται πλιρωσ για όλουσ τουσ 

κινδφνουσ που απορρζουν ι ςχετίηονται με τθν παροχι των υπθρεςιϊν του και παραμζνει αποκλειςτικά και εξ 

ολοκλιρου υπεφκυνοσ για τθν πλιρθ και ζγκαιρθ αποκατάςταςθ ηθμιϊν ςε πρόςωπα ι / και πράγματα, ανεξάρτθτα εάν 

και ςε ποιο βακμό καλφπτονται από αςωαλιςτικζσ ςυμβάςεισ ι αποηθμιϊνονται από τουσ αςωαλιςτζσ, ακόμθ και πζραν 

των ποςϊν κάλυψθσ των εν λόγω ςυμβάςεων. 

 

Άρκρο 9. ΡΟΙΝΙΚΕΣ ΘΤΕΣ 

Το Νοςοκομείο ζχει δικαίωμα να επιβάλλει τισ ποινικζσ ριτρεσ που προβλζπονται από τουσ νόμουσ που διζπουν τθν 

παροφςα κακϊσ και από τθν ςφμβαςθ που κα υπογραωκεί με τον ανάδοχο. 

 

Άρκρο 10. ΆΛΛΟΙ ΠΟΙ 

1. Θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ του εν λόγω διαγωνιςμοφ μπορεί να επιςκεωτεί χϊρουσ όπου ο ανάδοχοσ παρζχει υπθρεςίεσ 

ςτο αντικείμενο κακαριότθτασ Νοςοκομείων, για να ζχει ςαωι εικόνα τθσ παροχισ υπθρεςιϊν του. Θ Επιτροπι 

Αξιολόγθςθσ κα ςυνοδεφεται από μζλθ τθσ Ε.Ν.Λ. και  δικαιοφται να πάρει πλθροωορίεσ από τουσ αποδζκτεσ των 

υπθρεςιϊν για το ποιοτικό επίπεδο παροχισ υπθρεςιϊν του αναδόχου, όπωσ επίςθσ να ηθτιςει από τον ανάδοχο 

δείγματα των υλικϊν και ειδϊν που κα χρθςιμοποιιςει. 

2. Απαγορεφεται ςτον ανάδοχο θ με οποιανδιποτε τρόπο εκχϊρθςθ ι μεταβίβαςθ προσ τρίτουσ των δικαιωμάτων και 

υποχρεϊςεων του που απορρζουν από τθ παροφςα ςφμβαςθ 

3. Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να προςαρμόηεται ςτισ υποδείξεισ που προκφπτουν ζπειτα από ελζγχουσ είτε του νοςοκομείου 

είτε από άλλουσ κρατικοφσ ωορείσ (π.χ. Σϊμα Επικεωρθτϊν Υπθρεςιϊν Υγείασ, Δ/νςθ Υγιεινισ Νομαρχίασ κ.τ.λ.) 

 

Γ.  ΡΟΔΙΑΓΑΨΕΣ  ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ ΚΑΙ ΑΡΟΛΥΜΑΝΣΘΣ – ΤΕΩΝΙΚΘ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ 

Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να παρζχει υψθλοφ επιπζδου υπθρεςίεσ κακαριότθτασ και απολφμανςθσ, ςφμωωνα με όςα 

ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά αναωζρονται παρακάτω, κακϊσ επίςθσ και ςφμωωνα με τισ υποδείξεισ τθσ Επιτροπισ 

Νοςοκομειακϊν Λοιμϊξεων όπωσ  κα τεκοφν κατά  τθν κατάρτιςθ τθσ ςφμβαςθσ. Επιςθμαίνεται ότι ςτον κακθμερινό 

κακαριςμό περιλαμβάνεται και θ υποχρζωςθ να ξανακακαριςτεί κάποιοσ χϊροσ, εωόςον μετά τον τακτικό κακαριςμό, το 

αποτζλεςμα δεν είναι ικανοποιθτικό ι εωόςον ο χϊροσ λερωκεί ξανά.  

Γενικζσ Αρχζσ 

 H κακαριότθτα κα γίνεται με προεμποτιςμζνα πανιά δαπζδου & επιωανειϊν. Ρροθγείται ο κακαριςμόσ, ζπεται θ 

απολφμανςθ. Δεν επιτρζπεται θ διάλυςθ του χλωρίου ςε ηεςτό νερό 

 Σε καμία περίπτωςθ δεν αναμιγνφεται απορρυπαντικό με απολυμαντικό. 

 Κακαριότθτα από ΨΘΛΑ προσ τα ΧΑΜΘΛΑ. 

 Ρρϊτα οι πιο κακαροί χϊροι,  δθλ. οι διάδρομοι και οι κοινόχρθςτοι χϊροι,  μετά  οι κάλαμοι νοςθλείασ και τζλοσ οι 

κάλαμοι όπου νοςθλεφονται αςκενείσ με μεταδοτικά νοςιματα ι πολυανκεκτικά μικρόβια με τθν ειδικι ςιμανςθ. 

 Οι επιωάνειεσ που αγγίηονται ςυχνά από τα χζρια του προςωπικοφ ι των αςκενϊν, όπωσ πόμολα, κουδοφνια, 

επιωάνειεσ ιατρικοφ εξοπλιςμοφ, κακαρίηονται με μεγαλφτερθ ςυχνότθτα και, κατά τθ διαδικαςία κακαριότθτάσ 

τουσ, δεν πρζπει να αγγίηονται με λερωμζνα χζρια ι γάντια 

 Οι επιωάνειεσ που ζχουν μολυνκεί με βιολογικά υγρά κακαρίηονται ςφμωωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Ε.Ν.Λ 

 Τα μπάνια, οι νιπτιρεσ, οι τουαλζτεσ και ο επιτοίχιοσ εξοπλιςμόσ τουσ κακαρίηονται λεπτομερϊσ με απολυμαντικι 

διάλυςθ 
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 Για τουσ ιδιαίτερουσ χϊρουσ του Νοςοκομείου π.χ. χειρουργεία, μονάδεσ, ακολουκοφνται πιςτά οι οδθγίεσ τθσ 

Ε.Ν.Λ 

 Θ απολυμαντικι διάλυςθ ετοιμάηεται λίγο πριν τθ χριςθ τθσ και δεν πρζπει να χρθςιμοποιείται για περιςςότερο 

από μία ϊρα 

 ΜΟΝΩΣΕΙΣ όπου νοςθλεφονται αςκενείσ με μειωμζνθ αντίςταςθ ςτισ λοιμϊξεισ, κα πρζπει να κακαρίηονται πριν 

από τουσ υπόλοιπουσ καλάμουσ με ξεχωριςτόσ εξοπλιςμό και υλικά κακαριςμοφ.  

 ΣΕΙΑ ΕΓΑΣΙΩΝ: Αποκομιδι απορριμμάτων, ςκοφπιςμα με αντιςτατικό πανί, υγρό ξεςκόνιςμα (με προεμποτιςμζνα 

πανάκια), ςωουγγάριςμα (ςφςτθμα με προεμποτιςμζνεσ πανζτεσ ι διπλοφ κουβά για τα W.C.) 

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

προεμποτιςμζνων πανιϊν. Τα χρθςιμοποιθμζνα πανιά & πανζτεσ δεν ξαναχρθςιμοποιοφνται αλλά απορρίπτονται 

ςε ειδικοφσ περιζκτεσ (πχ δίχτυ) 

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

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

 Πλα τα υλικά (ςωουγγαρίςτρεσ, πανζτεσ, πανάκια) παραλαμβάνονται κακαρά και ςε περίπτωςθ ωκοράσ 

αντικακίςτανται άμεςα. 

 Πλα τα υλικά (ςωουγγαρίςτρεσ, πανζτεσ, πανάκια), που χρθςιμοποιοφνται ςτα Κλειςτά Τμιματα (Μονάδεσ 

,Χειρουργεία) κα είναι αποκλειςτικά, κα διαωζρουν  και κα πλζνονται ξεχωριςτά. 

 Πλα τα υλικά (ςωουγγαρίςτρεσ, πανζτεσ, πανάκια) που χρθςιμοποιοφνται για τθ ςυλλογι μεγάλθσ ποςότθτασ 

αίματοσ ι άλλων βιολογικϊν υγρϊν κα απορρίπτονται ςε κίτρινο περιζκτθ (π.χ. Υλικά Χειρουργείου, Μαιευτθρίου 

κ.τ.λ.) 

 Στα κλινικά τμιματα τα πανάκια που χρθςιμοποιοφνται για τον κακαριςμό των γραωείων ιατρϊν-νοςθλευτικϊν 

ςτάςεων κλπ, κα είναι διαωορετικά από αυτά τθσ κακθμερινισ κακαριότθτασ των καλάμων. 

 

Άρκρο 1 

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

i. Λουτρά - Τουαλζτεσ  

ii. Διάδρομοι  

iii. Αίκουςεσ αναμονισ – Κόμβοι τμθμάτων 

iv. Γραωεία  

v. Σκάλεσ και αςανςζρ.  

vi. Κουηίνεσ Τµθµάτων- Ανάπαυςθ Ρροςωπικοφ  

vii. Μαγειρεία - Τραπεηαρία.  

viii. Βεράντεσ  

ix. Ρεριβάλλοντα χϊρο των ειςόδων 

x. Ψφκτεσ νεροφ  

2. Επίςθσ, κακθμερινόσ κακαριςμόσ απαιτείται εκτόσ των άλλων και ςτουσ εξισ χϊρουσ: 

1. Control Room.  

2. BMS. 

3. W.C.  μθχανοςταςίων.  

4. Ψυγείων Επικίνδυνων Ιατρικϊν Αποβλιτων. 

5. Πλουσ τουσ χϊρουσ του Νεκροτομείου (ςυμπεριλαμβανομζνου των ψυγείων-νεκροκαλάμων). 

6. Φυλακίων (κεντρικι πφλθ & βορειοανατολικι πφλθ). 

 

 

 

Άρκρο 2 

Θ κακαριότθτα και απολφμανςθ των χϊρων γίνεται ςφμωωνα με όςα ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά αναωζρονται 

παρακάτω, κακϊσ επίςθσ και ςφμωωνα με τισ υποδείξεισ τθσ Επιτροπισ Νοςοκομειακϊν Λοιμϊξεων (Ε.Ν.Λ.) όπωσ  κα τεκοφν 

κατά τθν κατάρτιςθ τθσ ςφμβαςθσ, ειδικότερα για χϊρουσ ηωτικισ ςθμαςίασ για τον αςκενι, όπωσ οι κάλαμοι απομόνωςθσ, 

τα χειρουργεία,  όλεσ οι μονάδεσ του Νοςοκομείου, τα εργαςτιρια, θ αποςτείρωςθ κλπ. 
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1. ΘΑΛΑΜΟΙ ΑΣΘΕΝΫΝ  

Ο κάλαμοσ πρζπει να κακαρίηεται ςτον ελάχιςτο δυνατό χρόνο, ϊςτε να µθν κωλφονται άλλεσ δραςτθριότθτεσ 

(γεφματα, ιατρικζσ επιςκζψεισ, νοςθλεία, επιςκεπτιριο κλπ).  Θ κακαριότθτα ςτουσ καλάμουσ γίνεται κακθμερινά 

και ξεκινά με :  

1. Αποκομιδι των απορριμμάτων.  

2. Σκοφπιςμα µε αντιςτατικό πανί  μιασ χριςεωσ που κα αλλάηει από κάλαμο ςε κάλαμο. Αν είναι πολλαπλϊν 

χριςεων κα πρζπει να υπάρχει πλυντιριο-ςτεγνωτιριο για να πλζνονται και να ςτεγνϊνονται μετά από κάκε 

χριςθ. Απαγορεφεται θ χριςθ απλισ οικιακισ ςκοφπασ.  

3. Υγρό ξεςκόνιςμα του καλάμου με προεμποτιςμζνα πανάκια το οποίο περιλαμβάνει το ξεςκόνιςμα ςε: τραπζηια, 

ωωτιςτικά τοίχου, κακίςματα, περβάηια, παράκυρα, πόρτεσ και τα χεροφλια τουσ, ντουλάπεσ και τηάμια 

παρακφρων. 

4. Σωουγγάριςμα που εωαρμόηεται ς' όλα τα δάπεδα εκτόσ από μοκζτεσ και παρκζτα. Το ςωουγγάριςμα κα 

γίνεται με το ςφςτθμα με προεμποτιςμζνεσ πανζτεσ το οποίο είναι το εξισ: Τοποκετείται ςτο κοντάρι θ 

προεμποτιςμζνθ πανζτα. Το ςωουγγάριςμα ξεκινάει από το εςωτερικό του καλάμου και προσ τα ζξω. Στο τζλοσ 

θ χρθςιμοποιθμζνθ πανζτα απορρίπτεται και τοποκετείται κακαρι ςτο κοντάρι για τον επόμενο κάλαμο. Ο 

ελάχιςτοσ αρικμόσ πανετϊν για ζνα κάλαμο είναι δφο (2).  Εάν χρειαςτεί απολφμανςθ, τα πανάκια κα πρζπει να 

είναι εμποτιςμζνα με απολυμαντικό διάλυμα. 

5. Τα πανάκια, οι πανζτεσ, οι ςωουγγαρίςτρεσ πλζνονται κακθμερινά ςε πλυντιριο  με τουσ εξισ τρόπουσ: 1. Στουσ 

90 οC ι οπωςδιποτε >70 οC ι 2. Στουσ 60 οC με τθν προςκικθ Cl2  με  απορρυπαντικό και ςτεγνϊνονται. Ρριν το 

πλφςιμο αωαιροφνται τα ξζνα ςϊματα (τρίχεσ, χνοφδια κτλ). Οι ςωουγγαρίςτρεσ και τα πανάκια  των WC 

πλζνονται ςε χωριςτό πλυντιριο ι εάν αυτό δεν είναι εωικτό μετά το πζρασ των πλφςεων είτε με τισ πανζτεσ 

είτε με τισ ςωουγγαρίςτρεσ κα πραγματοποιείται μια κενι πλφςθ με χλϊριο για τθ μείωςθ του μικροβιακοφ 

ωορτίου.  

6. Αν δθλωκεί μολυςματικό περιςτατικό ι αςκενισ µε ανοςοκαταςτολι χρθςιµοποιοφνται ξεχωριςτά υλικά ς' 

αυτοφσ τουσ καλάμουσ (ςωουγγαρίςτρα WC, πανάκια).  

7. Στουσ διαδρόµουσ και ςτισ µεγάλεσ ανοικτζσ επιωάνειεσ µπορεί να χρθςιμοποιθκεί µθχανι ταυτόχρονου 

ςκουπίςματοσ και ςωουγγαρίςματοσ ι, εναλλακτικά, κοινι ςωουγγαρίςτρα, διαωορετικοφ χρϊματοσ απ' αυτι 

του  WC, με ςφςτθμα διπλοφ κουβά. 

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

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

Γενικι Κακαριότθτα καλάμων πραγματοποιείται τουλάχιςτον ςε μθνιαία βάςθ, ι ςυχνότερα  εω' όςον κρικεί 

απαραίτθτο από τθν προϊςταμζνθ ι από τθν Ε.Ν.Λ. Θ γενικι κακαριότθτα περιλαμβάνει ανεξαιρζτωσ ότι υπάρχει 

μζςα ςτο κάλαμο (νοςθλευτικι κλίνθ, κομοδίνο, τραπεηίδιο κ.τ.λ.) 

Συχνι κακαριότθτα κατά τθ διάρκεια του 24ϊρου ςτα πόμολα, χειρολαβζσ και ςτα κομβία των ανελκυςτιρων που 

υπάρχουν ςτουσ κόμβουσ κάκε ορόωου. 

Κακαριότθτα τηαμιϊν τουλάχιςτον 2 ωορζσ μθνιαίωσ. 

Κακαριότθτα κακιςμάτων τουλάχιςτον μία ωορά μθνιαίωσ. 

 

2. ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ  

i. Αποκομιδι απορριμμάτων. 

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

Κακαρίηεται  πρϊτα θ λάμπα µε υγρό ξεςκονόπανο, οι κακρζπτεσ, οι τοίχοι γφρω από τον νεροχφτθ, 

κακαρίηεται θ κικθ των χειροπετςετϊν και αναπλθρϊνεται. Αν υπάρχουν αυτόματεσ ςυςκευζσ ςαπουνιοφ 

αντικακίςταται το δοχείο ςαπουνιοφ (ςε καμία περίπτωςθ δεν επαναπλθρϊνεται). Ακολουκεί διαδικαςία 

κακαριότθτασ και απολφμανςθσ ςε όλα τα είδθ υγιεινισ και εξαρτιματα. 

Γίνεται κακαριότθτα αρχικά ςτο νιπτιρα με προεμποτιςμζνα με απορρυπαντικό πανάκια από το κίτρινο 

κουβαδάκι – Ξζπλυμα. Ακολουκεί απολφμανςθ του νιπτιρα με προεμποτιςμζνα με απολυμαντικό διάλυμα 

πανάκια από το κίτρινο κουβαδάκι. Επαναλαμβάνεται θ ίδια διαδικαςία για τθ λεκάνθ τθσ τουαλζτασ με το 

κόκκινο κουβαδάκι. Συνοπτικά, απαιτείται κακαριςμόσ- ξζπλυμα -απολφμανςθ για ότι υπάρχει ςτθν τουαλζτα, 

και χριςθ πολλϊν πανιϊν για: τον νιπτιρα-μπαταρίεσ-κικθ χειροπετςετϊν-ςαπουνοκικθ και τθ λεκάνθ-κάδο 
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απορριμμάτων-πιγκάλ. Εωοδιάηουμε με υλικά (χαρτί, χειροπετςζτεσ, ςαποφνι).Ακολουκεί ςωουγγάριςμα με 

ςφςτθμα με προεμποτιςμζνεσ πανζτεσ ι διπλοφ κουβά  

Συνοπτικά το ςφςτθμα διπλοφ κουβά χρθςιμοποιείται ωσ εξισ: 

i. ΜΡΛΕ κάδοσ: απορρυπαντικό/απολυμαντικό διάλυμα. 

ii. ΚΟΚΚΙΝΟΣ κάδοσ: νερό για ξζβγαλμα. 

iii. ΣΦΙΓΚΤΘΑΣ: ςτον κόκκινο κάδο. 

iv. ΧΘΣΘ:  

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

vi. Στίψιμο τθσ ςωουγγαρίςτρασ (κόκκινοσ κάδοσ). 

vii. Σωουγγάριςμα επιωάνειασ.  

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

ix. Ο κάδοσ με το απολυμαντικό αδειάηεται ςτθν επόμενθ τουαλζτα. 

x. Θ ςωουγγαρίςτρα κα είναι αποκλειςτικά για τισ τουαλζτεσ και δεν κα χρθςιµοποιείται ςε άλλουσ 

χϊρουσ  

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΘΣ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ ΘΑΛΑΜΟΥ 

ΘΑΛΑΜΟΙ ΑΣΘΕΝΫΝ  

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

τθν  ειςαγωγι άλλου αςκενι.  

Ακολουκοφμενα  βιματα:  

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

απολυμαίνονται  και  μεταωζρονται εκτόσ καλάμου. 

2. Αποκομιδι  απορριμμάτων  

3. Αωαίρεςθ κουρτινϊν 

4. Αωαίρεςθ παραβάν 

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

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

7. Χριςθ προεμποτιςμζνων πανιϊν με απορρυπαντικό.  Με τθ χριςθ πανζτασ  κακαρίηουμε τουσ τοίχουσ από πάνω προσ τα 

κάτω και δίνουμε ζμωαςθ ςτα ςθμεία που ζχουν περιςςότερουσ ρφπουσ. Αλλάηουμε πανζτεσ τακτικά. 

8. Ξεπλζνουμε με κακαρό νερό και τθ χριςθ πανζτασ. 

9. Χριςθ προεμποτιςμζνων πανιϊν με απολυμαντικό. Διάλυςθ διςκίων χλωρίου  (αραίωςθ:2 διςκία ςε 3 lt νερό περ. 1000 

ppm/lt).  Με τθ χριςθ  πανζτασ απολυμαίνουμε  τουσ τοίχουσ από πάνω προσ τα κάτω. 

10. Απολυμαίνουμε τα ωϊτα και τον υπόλοιπο εξοπλιςμό που βρίςκεται ςτον τοίχο χρθςιμοποιϊντασ προεμποτιςμζνα 

πανάκια με απολυμαντικό: Διάλυςθ διςκίων χλωρίου  (αραίωςθ:2 διςκία ςε 3 lt νερό περ. 1000 ppm/lt) Απολυμαίνουμε 

επίςθσ το ςιδθρόδρομο των παραβάν. 

11. Κακαριςμόσ τηαμιϊν. 

12. Κακαριςμόσ τθλεόραςθσ. 

13. Κακαριςμόσ-ξζπλυμα-απολφμανςθ των υπόλοιπων επιωανειϊν του καλάμου (ντουλάπεσ, πόρτεσ WC και καλάμου 

εςωτερικά – εξωτερικά) με προεμποτιςμζνα πανάκια με το αντίςτοιχο προϊόν για κάκε εργαςία. 

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

Κατά τθν διάρκεια κακαριςμοφ και απολφμανςθσ του δωματίου μεςολαβοφν μικρζσ παφςεισ ϊςτε να ςτεγνϊςει το μζροσ 

όπου κακαρίηουμε και απολυμαίνουμε και μετά να επαναλάβουμε τον κακαριςμό και ξανά τθν απολφμανςθ. Συγκεκριμζνα 

ςτα δωμάτια όπου βρίςκονται αςκενείσ με Λοίμωξθ και εξζρχονται, ο κακαριςμόσ και θ απολφμανςθ ακολουκεί τθν 

παραπάνω διαδικαςία και μόνον αν θ διαδικαςία του κακαριςμοφ και τθσ απολφμανςθσ επαναλθωκεί 
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δφο ωορζσ παραδίδεται ςτον επόμενο αςκενι. Ιδιαίτερθ προςοχι δίνουμε ϊςτε να μθν λιμνάηουν υγρά ςτα ςθμεία που 

κακαρίηουμε και απολυμαίνουμε γι’ αυτό και είναι ςθμαντικι θ χριςθ προεμποτιςμζνων πανιϊν και όχι θ χριςθ άωκονου 

νεροφ με κουβά. Τζλοσ δεν μεταωζρουμε αντικείμενα του δωματίου, όπωσ ςτρϊματα ι κομοδίνα, για κακαριςμό ςτα 

μπαλκόνια ι ςτισ τουαλζτεσ. 

 

ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ 

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

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

χειροπετςετϊν. 

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

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

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

Ξζπλυμα. 

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

κουβαδάκι  

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

Συνοπτικά, απαιτείται κακαριςμόσ-ξζπλυμα-απολφμανςθ για ότι υπάρχει ςτθν τουαλζτα και χριςθ πολλϊν πανιϊν με τα 

αντίςτοιχα διαλφματα για: τουσ τοίχουσ, το νιπτιρα-μπαταρίεσ-κικθ χειροπετςετϊν-ςαπουνοκικθ και τθ λεκάνθ-κάδο 

απορριμμάτων-πιγκάλ.  

Εωοδιάηουμε με υλικά (χαρτί, χειροπετςζτεσ, ςαποφνι).  

Ακολουκεί ςωουγγάριςμα με ςφςτθμα με προεμποτιςμζνεσ πανζτεσ ι διπλοφ κουβά. 

 

3. ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΑΝΑΜΟΝΘΣ (κόμβοι - ςαλόνι κλινικισ) 

Διενεργείται: 

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

χριςεων.  

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

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

 Σωουγγάριςμα με προεμποτιςμζνεσ µε απορρυπαντικό πανζτεσ.  

 Ρεριοδικά κακαρίηονται τα ωωτιςτικά εωόςον κρικεί απαραίτθτο από τθν προϊςταμζνθ του τµιµατοσ.  

 Οι ψφκτεσ πλζνονται κακθμερινά µε απορρυπαντικό.  

 Τηάμια παρακφρων 2 ωορζσ μθνιαίωσ. 

 

4. ΚΟΥΗΙΝΕΣ ΤΜΘΜΑΤΫΝ  

Γίνεται κακθμερινά επιςταμζνθ κακαριότθτα του χϊρου. 

i. Αποκομιδι απορριμμάτων. 

ii. Σκοφπιςμα με αντιςτατικό πανί. 

iii. Υγρό ξεςκόνιςμα με προεμποτιςμζνα πανάκια ςε ότι υπάρχει ςτο χϊρο. 

iv. Σωουγγάριςμα με προεμποτιςμζνθ πανζτα. 

 

5. ΓΑΨΕΙΑ  

Τα γραωεία  κακαρίηονται µια ωορά τθν θμζρα.  

i. Αποκομιδι απορριμμάτων. 

ii. Σκοφπιςμα με αντιςτατικό πανί.  
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iii. Εωόςον υπάρχουν μοκζτεσ, ςκοφπιςμα µε θλεκτρικι ςκοφπα και περιοδικό πλφςιμο µε το   ανάλογο 

μθχάνθμα. 

iv. Υγρό ξεςκόνιςμα με προεμποτιςμζνα πανάκια.  

v. Σωουγγάριςμα µε προεμποτιςμζνθ με απορρυπαντικό πανζτα.  

vi. Τηάμια παρακφρων 2 ωορζσ μθνιαίωσ.  

 

6. ΕΞΫΤΕΙΚΑ ΙΑΤΕΙΑ  

Κακθμερινά:  

i. Συχνι αποκομιδι απορριμμάτων 

ii. Σκοφπιςμα με αντιςτατικό πανί.  

iii. Υγρό ξεςκόνιςμα με προεμποτιςμζνα πανάκια.. Ξεςκονίηονται τα εξισ:  γραωεία,  καρζκλεσ, πόμολα, 

χειρολαβζσ, πάγκοι. 

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

v. Ρλζνονται και απολυμαίνονται οι νεροχφτεσ και τα καλακάκια των αχριςτων.  

vi. Σωουγγάριςμα µε προεμποτιςμζνθ με απορρυπαντικό πανζτα. 

vii. Τηάμια παρακφρων 2  ωορζσ μθνιαίωσ.  

 

Πταν οι τοίχοι και οι επιωάνειεσ είναι λερωμζνα κακαρίηονται μθχανικά. Τα W.C λόγω τθσ ςυχνισ  χριςθσ  κακαρίηονται και 

απολυμαίνονται ςε ςυχνι βάςθ με τον ίδιο τρόπο-διαδικαςία με τουσ καλάμουσ των αςκενϊν. Γενικι κακαριότθτα των 

ιατρείων πραγματοποιείται κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν προϊςταμζνθ.  

 

7. ΤΜΘΜΑ ΕΡΕΙΓΟΝΤΫΝ ΡΕΙΣΤΑΤΙΚΫΝ  

Κακθμερινά:  

 Συχνι αποκομιδι απορριμμάτων 

 Σκοφπιςμα με αντιςτατικό πανί.  

 Υγρό ξεςκόνιςμα με προεμποτιςμζνα πανάκια. Ξεςκονίηονται τα εξισ:  γραωεία,  καρζκλεσ, πόμολα, 

χειρολαβζσ, πάγκοι. 

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

 Ρλζνονται  και απολυμαίνονται οι νεροχφτεσ και τα καλακάκια των αχριςτων.  

 Σωουγγάριςμα µε προεμποτιςμζνεσ με απολυμαντικό πανζτεσ. 

 Τηάμια παρακφρων τακτικά 2  ωορζσ μθνιαίωσ.   

 

Πταν οι τοίχοι και οι επιωάνειεσ είναι λερωμζνα κακαρίηονται μθχανικά. Κατά τθ διάρκεια και τθν επόμενθ τθσ 

εωθμερίασ απαιτείται ςχολαςτικι κακαριότθτα και απολφμανςθ κατόπιν υπόδειξθσ τθσ Ρροϊςταμζνθσ. Τα W.C 

λόγω τθσ ςυχνισ  χριςθσ κακαρίηονται και απολυμαίνονται ςε ςυχνι βάςθ με τον ίδιο τρόπο-διαδικαςία με τουσ 

καλάμουσ των αςκενϊν. 

Γενικι κακαριότθτα πραγματοποιείται κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν Ρροϊςταμζνθ. Πλοι οι παραπάνω χϊροι 

ανάλογα με τθν ςυχνότθτα χριςθσ τουσ κακαρίηονται και περιςςότερεσ από δφο ωορζσ. Πταν κρίνεται από τθν 

Ρροϊςταμζνθ γίνεται γενικόσ κακαριςμόσ των ιατρείων.  

 

8. ΜΟΝΑΔΕΣ, ΩΕΙΟΥΓΕΙΑ, ΕΓΑΣΤΘΙΑ 

Σφμωωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Ε.Ν.Λ. 

Επιβάλλεται θ ΑΜΕΣΘ αποκομιδι των μολυςματικϊν απορριμμάτων από τουσ ευαίςκθτουσ χϊρουσ ( Χειρουργεία- 

Μαιευτικά  Γενικά, Αποςτείρωςθ, ΜΕΘ) κακ' όλο το 24ωρο.  

 

9. ΚΟΙΤΫΝΕΣ- WC 

i. Αποκομιδι απορριμμάτων. 
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ii. Αωαίρεςθ του ακάκαρτου  ιματιςμοφ 

iii. Στρϊςιμο κακαροφ ιματιςμοφ 

iv. Υγρό ξεςκόνιςμα με προεμποτιςμζνα πανάκια.  

v. Σκοφπιςμα με αντιςτατικό πανί.  

vi. Σωουγγάριςμα µε προεμποτιςμζνθ με απορρυπαντικό πανζτα.  

vii. Τηάμια παρακφρων 2  ωορζσ μθνιαίωσ.    

 

10 .ΚΑΘΑΙΣΜΟΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΫΝ - ΑΝΕΛΚΥΣΤΘΫΝ  

Τα κλιμακοςτάςια κακαρίηονται μια ωορά τθν θμζρα. Σκουπίηονται με θλεκτρικι ςκοφπα ι αντιςτατικό πανί. Ξεςκονίηονται 

οι πινακίδεσ, τα καπάκια ωωτιςμοφ. Απολυμαίνονται οι χειρολαβζσ των κυρϊν εξόδου προσ το κλιμακοςτάςιο, το περβάηι, οι 

κουπαςτζσ και το ςοβατεπί. Σωουγγάριςμα με ςφςτθμα διπλοφ κουβά και αλλαγι νεροφ τουλάχιςτον ανά όροωο. 

Χρθςιµοποιείται θ πινακίδα µε τθν ζνδειξθ "Βρεγμζνο Ράτωμα". Το κλιμακοςτάςιο ςωουγγαρίηεται ςε ϊρεσ µθ αιχμισ 

(06.00-08.00). Ο γενικόσ κακαριςμόσ γίνεται εβδομαδιαία κάκε Σάββατο. Επιςθμαίνεται ότι κακθμερινά γίνεται ζλεγχοσ και 

ςε περίπτωςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ (νζοι λεκζδεσ, ςκουπίδια κλπ.), ειδοποιείται το Τμιμα κακαριςμοφ και επιμελείται άμεςα 

τον κακαριςμό των κλιμακοςταςίων.  

Ανελκυςτιρεσ  

Σκοφπιςμα µε απορροωθτικι ςκοφπα του δαπζδου και των οδθγϊν ολιςκιςεωσ των κυρϊν των  καλάμων δφο ωορζσ τθν 

θμζρα. Πλεσ οι επιωάνειεσ και το πάτωμα κακαρίηονται µε υγρό κακαριςµοφ και υγρό απολφµανςθσ δφο ωορζσ τθν θμζρα.  

Οι διακόπτεσ λειτουργίασ κα κακαρίηονται µε προεμποτιςμζνα ςε απολυμαντικό πανάκια τουλάχιςτον 2 ωορζσ ςε κάκε 

βάρδια. Σε ςυνεργαςία µε τθν τεχνικι υπθρεςία του Νοςοκομείου κα κακαρίηονται κάκε τρίμθνο οι ψευδοροωζσ και τα 

ωωτιςτικά των καλάμων.  

 

11. ΚΟΙΝΟΩΘΣΤΟΙ ΔΙΑΔΟΜΟΙ-ΥΑΛΟΡΙΝΑΚΕΣ  

Κακαρίηονται τουλάχιςτον μία ωορά τθν θμζρα και περιςςότερεσ από µία ωορά ςτουσ πολυςφχναςτουσ διαδρόμουσ. Οι 

ενθμερωτικζσ πινακίδεσ να κακαρίηονται ανά 15ιµερο. Οι ψευδοροωζσ κακϊσ και τα ωωτιςτικά ςϊματα να κακαρίηονται 

κάκε τρίμθνο ςε ςυνεργαςία µε τθν τεχνικι υπθρεςία του Νοςοκομείου. Οι υαλοπίνακεσ να κακαρίηονται εςωτερικά και 

εξωτερικά µε τθν χριςθ του ανυψωτικοφ μθχανιματοσ ανά 15ιµερο.  

 

12. ΕΞΫΤΕΙΚΟΙ ΩΫΟΙ - ΑΙΘΙΑ  

Κακαρίηονται κακθμερινά όλοι οι εξωτερικοί χϊροι των ειςόδων ςυμπεριλαμβανομζνων και των πεηοδρομίων αυτϊν. Σε 

τακτικι βάςθ απαιτείται κακαριςμόσ με ειδικι μθχανι. Γίνεται ςυχνι αποκομιδι απορριμμάτων. Απαιτείται ςυχνι 

κακαριότθτα των κάδων.  

 

 

13. ΪΥΓΕΙΑ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΫΝ 

Τισ θμζρεσ τθσ αποκομιδισ, τα ψυγεία του Νοςοκομείου κα κακαρίηονται με πιεςτικό μθχάνθμα και κα απολυμαίνονται. 

 

14. ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΚΤΙΙΟΥ ΑΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ «ΚΕΝΤΟ ΑΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ ΚΑΙ ΑϋΞΕΝΫΝΑΣ (ΪΥΩΑΓΫΣ)  - ΣΩΟΛΘΣ ΤΕΕ (ΡΑΛΑΙΟ 

ΩΑΤΗΘΚΫΣΤΑ)» 

Θ κακαριότθτα των χϊρων των Κτιρίων Αποκατάςταςθσ και Σχολισ ΤΕΕ κα γίνεται μια ωορά τθν θμζρα πρωϊνζσ ϊρεσ από 

Δευτζρα ζωσ Ραραςκευι. 

 

Ειδικότερεσ οδθγίεσ κακαριςμοφ και απολφμανςθσ κακϊσ επίςθσ και οδθγίεσ για τθν εφαρμογι ςυγκεκριμζνων τεχνικϊν 

ςε περιπτϊςεισ ατυχθμάτων όπωσ διαςπορά αίματοσ και άλλων βιολογικϊν υγρϊν κα δοκοφν εγγράφωσ από τθν Ε.Ν.Λ. 

 

Άρκρο 3. ΜΘΩΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ  (ενδεικτικά) 
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Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζτει τουλάχιςτον τον κάτωκι περιγραωόμενο εξοπλιςμό. Το Νοςοκομείο δικαιοφται 

να ηθτιςει αναβάκμιςθ του εξοπλιςμοφ του αναδόχου, εωόςον κρικεί  ότι ο εξοπλιςμόσ που κα χρθςιμοποιείται δεν 

είναι κατάλλθλοσ για τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων.  

i. Ρεριςτροωικι µθχανι, για υγρό κακαριςμό δαπζδων, µοκετϊν  

ii. Απορροωθτζσ υγρϊν και ςκόνθσ. Μεγάλθσ ιςχφοσ 2000 W και χαμθλισ εκποµπισ κορφβου  

iii. Μπαταριοκίνθτεσ και θλεκτροκίνθτεσ µθχανζσ πλφςθσ δαπζδων, χαµθλισ εκποµπισ κορφβου. 

Χρθςιµοποιοφνται για µεγάλεσ επιωάνειεσ  

iv. Ριεςτικό µθχάνθµα για εξωτερικοφσ χϊρουσ   

v. Αωροπαραγωγόσ για µοκζτεσ  

vi. Μθχάνθµα γυαλίςµατοσ παρκετίνθσ δαπζδου ( τµχ.)  

vii. Μπαλαντζηεσ ( τµχ.)  

viii. Λάςτιχο ( τµχ.)  

ix. Σκάλα ( τµχ.)  

x. Τρόλεϊ κακαριςτριϊν ςυμβατά με το ςφςτθμα προεμποτιςμζνων πανιϊν γενικότερα (τροχιλατο καρότςι με 

ςυρτάρια: ζνα για κάκε κλινικό τμιμα και ζνα για κάκε ομάδα ομοειδϊν υπθρεςιϊν)  

xi. Συςτιματα διπλοφ κουβά (ςε περίπτωςθ που δεν είναι λειτουργικόσ ο κακαριςμόσ με τισ προεμποτιςμζνεσ 

πανζτεσ π.χ. ςτισ τουαλζτεσ και ςτα κλιμακοςτάςια). 

xii. Θλεκτρικι ςκοφπα. Θ θλεκτρικι ςκοφπα να είναι ευζλικτθ µε ρόδεσ, µεγάλθσ ιςχφοσ απορρόωθςθσ 1800-2000 

W, να διακζτει ωίλτρα κατακράτθςθσ και να είναι µμικρισ εκπομπισ κορφβου. Να διακζτει εξαρτιµατα που 

διευκολφνουν τισ διάωορεσ εργαςίεσ  

xiii. Μθχανικι ωορθτι αςφρματθ ςκοφπα ικανοποιθτικισ ιςχφοσ απορρόωθςθσ (1 τεµ.)  

xiv. Μθχανι παραγωγισ ατµοφ για τον κακαριςµό των περςίδων του ςυςτιµατοσ κλιµατιςµοφ - εξαεριςµοφ. (1 τµχ.)  

xv. Ρλυντιριο - ςτεγνωτιριο για το κακθµερινό πλφςιµο και ςτζγνωμα των υλικϊν πολλαπλϊν χριςεων.  

xvi. Ανυψωτικό µθχάνθµα για τον κακαριςµό των υαλοπινάκων - ωωτιςτικϊν.  

 

Άρκρο 4. ΡΟΓΑΜΜΑ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ (ενδεικτικά) 

Ανάλογα µε τθ χριςθ του χϊρου κακορίηεται θ ςυχνότθτα του κακαριςµοφ και τθσ απολφµανςθσ, όπωσ ωαίνεται ςτουσ 

παρακάτω πίνακεσ. Ανεξαρτιτωσ αυτϊν, ςε κάκε περίπτωςθ, για κάκε εργαςία και κάκε χϊρο εργαςίασ κακορίηεται από το 

Νοςοκομείο ο χρόνοσ παροχισ αυτισ, κακϊσ επίςθσ και οι ϊρεσ ζναρξθσ και λιξθσ αυτισ. Οι εργαςίεσ κακαριςµοφ γίνονται 

ςτα χρονικά διαςτιματα που δεν εµποδίηεται θ λειτουργία των χϊρων του Νοςοκοµείου.  

Ενδεικτικά ωράρια κακαριςμοφ: 

Κοινόχρθςτοι χϊροι: Κακθµερινά από 06:00 µζχρι 22:00.  

Νοςθλευτικά τµιµατα - δωμάτια νοςθλείασ: Κακθμερινόσ κακαριςμόσ από 06:00 µζχρι 13:00. Απογευματινό ςκοφπιςμα - 

ςωουγγάριςμα και αποκομιδι  απορριµµάτων από 15:00 µζχρι 20:00. Κάλυψθ εκτάκτων αναγκϊν από 20:00 µζχρι 06:00.  

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

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

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

Διαγνωςτικά Εργαςτιρια: Κακθµερινόσ κακαριςµόσ από 06:00 µζχρι 16:00.  

Απογευµατινι αποκοµιδι απορριµµάτων και κάλυψθ εκτάκτων αναγκϊν.  

Γραωεία: Κακθµερινζσ εργαςίεσ από 06:00 µζχρι 16:00.  

Χειρουργεία: Ενδιάµεςοι κακαριςµοί: από 07:00 µζχρι λιξθ επεµβάςεων.  

Τελικόσ κακαριςµόσ: από τθ λιξθ επεµβάςεων ζωσ 06:00.  

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

Αποκικεσ: Κακθµερινά από 07:00 µζχρι 08:30. Ο κακαριςµόσ γίνεται παρουςία του αποκθκάριου και όχι εκτόσ ωραρίου 

εργαςίασ για λόγουσ αςωαλείασ.  

Μθχανοςτάςια: Ρεριοδικόσ γενικόσ κακαριςµόσ (τουλάχιςτον µθνιαίωσ).  

Οι γενικοί κακαριςμοί κα γίνονται μθνιαία κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν προϊςταμζνθ ι τον υπεφκυνο του κάκε τμιματοσ. 

 

ΣΘΜΕΙΩΣΘ :  

1. Εκτόσ του ωραρίου τακτικϊν-προγραµµατιςµζνων εργαςιϊν απαιτείται 24ωρθ κάλυψθ του Νοςοκομείου για τθν 

αντιµετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν.  
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2. Στισ περιπτϊςεισ που υπάρχουν διαωορετικζσ κατθγορίεσ εργαςιϊν, Ρ.χ. ςε ζνα όροωο να απαιτείται κακαριςµόσ 

καλάµου, κακαριςµόσ γραωείων, κακαριςµόσ κοινοχριςτων χϊρων κλ.π., είναι προωανζσ ότι κα πρζπει να γίνει 

ςυντονιςµόσ και να εξαςωαλιςτεί θ αλλθλουχία εκτζλεςθσ των εργαςιϊν.  

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

 

ΑΘΟ 5. ΣΥΩΝΟΤΘΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΕΓΑΣΙΫΝ ΚΑΘΑΙΣΜΟΥ 

 

α/α ΡΑΕΧΟΜΕΝΘ ΥΡΘΕΣΙΑ ΣΥΧΝΟΤΘΤΑ 

1 
Σκοφπιςµα - ςωουγγάριςµα δαπζδων, καλάµων αςκενϊν και 

W/C, υγρό ξεςκόνιςμα 

Κακθμερινά τουλάχιςτον μία ωορά ςε κάκε 

βάρδια 

2 Βεράντεσ-ξθρό ςκοφπιςµα-ςωουγγάριςµα δαπζδων Κάκε εβδομάδα 

3 
Κοινόχρθςτα WC. Ζλεγχοσ ανά δφο ώρεσ για την διατήρηςη 

τησ καθαριότητασ των χώρων υγιεινήσ 

2 ωορζσ ανά βάρδια (πιο ςυχνά ςτα Τ.Ε.Ι. και 

ςτα Τ.Ε.Ρ.) 

4 Ρλαςτικά δάπεδα-γυάλιςµα  Μθνιαία 

5 Ρλαςτικά δάπεδα-αντικατάςταςθ παρκετίνθ Πταν κρικεί απαραίτθτο 

6 Αποκομιδι Απορριμμάτων 

Κακθμερινά, τουλάχιςτον δφο ωορζσ ςτθν 

πρωινι βάρδια και μια ωορά το απόγευμα, 

ςυχνότερα ςε Μονάδεσ, Χειρουργεία, 

Εργαςτιρια. 

7 

Κακαριότθτα μονϊςεων αςκενϊν με μεταδοτικά νοςιματα ι 

πολυανκεκτικά μικρόβια, Μονάδων ςκοφπιςμα, 

ςωουγγάριςμα, αποκομιδι, απορριμμάτων 

Κακθμερινά δφο ωορζσ το πρωί και δφο ωορζσ 

το απόγευμα και ςε κάκε νζο αςκενι 

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

9 Κοινόχρθςτοι χϊροι, κλιμακοςτάςια, αςανςζρ Κακθμερινά  

10 Εξωτερικοί χϊροι ειςόδων Κακθμερινά  

11 Κλινικζσ που λειτουργοφν Κακθμερινά  

12 Χϊροι που δεν λειτουργοφν  Σφμωωνα με τισ υποδείξεισ του Νοςοκομείου 
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A-1.      ΘΜΕΘΣΙΟΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ) 

ΩΫΟΣ: ΚΛΙΝΙΚΘ                

ΚΩΔ.: ΗΜΕΡ/ΝΙΑ: 

ΕΓΑΣΙΕΣ ΡΫΙ ΑΡΟΓΕΥΜΑ ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ 

ΡΟΓ. 

ΑΞΙΟΛ. ΡΟΓ. ΑΞΙΟΛ. 

ΘΑΛΑΜΟΙ 

ΚΑΘΑΡΙΜΑ ΑΠΟΛΤΜΑΝΘ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΤΚΕΤΩΝ, 

ΕΩΣ. ΣΗΑΜΙΩΝ   

Ω 
 

 
 Το κρεβάτι και το κομοδίνο του 

αρρϊςτου που νοςθλεφεται 

κακαρίηεται κακθμερινά από τθ 

βοθκό καλάμου. Ελλείψει 

βοθκϊν καλάμου να γίνεται από 

το ςυνεργείο ςφμωωνα και με τθν 

παρ. 4 του αρ.1 των Ι.ΓΝΙΚΕΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 

 

ΣΚΟΥΡΙΣΜΑ-ΣΦΟΥΓΓΑΙΣΜΑ 

ΔΑΡΕΔΟΥ 
Ω 

 

X 

 

ΑΡΟΚΟΜΙΔΘ ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ Ω 
 

X 
 Ρλφςιμο καλακιϊν όταν 

απαιτείται 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΛΕΚΙΑΣΜΕΝΩΝ 

ΚΟΥΤΙΝΩΝ - ΡΑΑΒΑΝ 
 

 
 

 
Πταν απαιτείται 

ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ – ΜΡΑΝΙΑ  

ΑΡΟΚΟΜΙΔΘ ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ -

ΡΛΥΣΙΜΟ ΚΑΔΩΝ 
2Ω 

 
2X 

  

ΡΛΥΣΙΜΟ – ΑΡΟΛΥΜΑΝΣΘ ΕΙΔΩΝ 

ΥΓΙΕΙΝΘΣ 
2Ω 

 
2Ω 

  

ΦΟΤΓΓΑΡΙΜΑ ΔΑΠΕΔΟΤ 2Ω  2X   

ΛΟΙΡΟΙ ΩΫΟΙ (ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΟΣΘΛΕΥΤΫΝ, ΓΑΨΕΙΑ ΙΑΤΫΝ, ΒΟΘΘΘΤΙΚΟΙ ΩΫΟΙ) 

ΚΑΘΑΙΣΜΑ ΕΡΙΦΑΝΕΙΩΝ, 

ΕΡΙΡΛΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΕΣΩΤ. 

ΤΗΑΜΙΩΝ 

Ω  Ω   

ΣΚΟΥΡΙΣΜΑ, ΣΦΟΥΓΓΑΙΣΜΑ 

ΔΑΡΕΔΟΥ 
Ω  Ω   

ΑΡΟΚΟΜΙΔΘ ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ 2Χ  Ω  

Ρλφςιμο καλακιϊν όταν 

απαιτείται 

 

ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ: 

 Ανεξαρτιτωσ του θμερθςίου προγραμματιςμοφ θ κακαριότθτα και θ 

απολφμανςθ των χϊρων επαναλαμβάνονται όταν ζκτακτεσ ανάγκεσ το απαιτοφν.  

 Ο υπεφκυνοσ του τμιματοσ κα πρζπει να μεριμνά ϊςτε το παρϊν ζντυπο να 

περιζρχεται εβδομαδιαίωσ, ευκρινϊσ ςυμπλθρωμζνο ςτον υπεφκυνο επιςταςίασ 

 Για οποιαδιποτε πλθροωορία ςχετικά με το παρϊν ζντυπο επικοινωνιςτε με τον 

υπεφκυνο επιςταςίασ. 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΘΣΙΚΘ  

ΜΕΣΡΙΑ  

ΚΑΚΘ  

Ο ΥΡΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΘΜΑΤΟΣ 

 

 Ο ΥΡΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΘΝ 

ΡΑΑΛΑΒΘ 
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Α-2      ΘΜΕΘΣΙΟΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ) 

ΩΫΟΣ: ΕΞΫΤΕΙΚΑ ΙΑΤΕΙΑ (T.E.I), ΕΓΑΣΤΘΙΑ, ΙΑΤΙΚΘ 

ΑΡΕΙΚΟΝΙΣΘ ΚΩΔ.: ΗΜΕΡ/ΝΙΑ: 

ΕΓΑΣΙΕΣ ΡΫΙ ΑΡΟΓΕΥΜΑ ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ 

ΡΟΓ. ΑΞΙΟΛ. ΡΟΓ. ΑΞΙΟΛ.  

ΚΟΙΝΟΙ ΩΫΟΙ 

ΚΑΘΑΙΣΜΑ ΕΡΙΦΑΝΕΙΩΝ, 

ΕΡΙΡΛΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ & 

ΝΤΟΥΛΑΡΙΩΝ 

 

 

X 

 
Απολφμανςθ όπου 

απαιτείται 

ΡΛΥΣΙΜΟ ΝΙΡΤΘΩΝ   X   

ΚΑΘΑΙΣΜΟΣ ΤΗΑΜΙΩΝ 

ΕΣΩΤΕΙΚΑ 
 

 
X 

 
 

ΑΡΟΚΟΜΙΔΘ ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ X 
 

X 
 Ρλφςιμο καλακιϊν όταν 

απαιτείται 

ΣΚΟΥΡΙΣΜΑ ΣΦΟΥΓΓΑΙΣΜΑ  

ΔΑΡΕΔΟΥ 
 

 
X 

 Απολφμανςθ όπου 

απαιτείται 

ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ - ΜΡΑΝΙΑ      

ΑΡΟΚΟΜΙΔΘ ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ – 

ΡΛΥΣΙΜΟ ΚΑΔΩΝ 2Ω 
 

X 
 

 

ΡΛΥΣΙΜΟ – ΑΡΟΛΥΜΑΝΣΘ 

ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΘΣ 2Χ 
 

X 
 

 

ΣΚΟΥΡΙΣΜΑ ΣΦΟΥΓΓΑΙΣΜΑ 

ΔΑΡΕΔΟΥ 
2X 

 
X 

 
 

ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ: 

 Ανεξαρτιτωσ του θμερθςίου προγραμματιςμοφ θ κακαριότθτα και θ 
απολφμανςθ των χϊρων επαναλαμβάνονται όταν ζκτακτεσ ανάγκεσ το 
απαιτοφν.  

 Ο υπεφκυνοσ του τμιματοσ κα πρζπει να μεριμνά ϊςτε το παρϊν ζντυπο να 
περιζρχεται εβδομαδιαίωσ, ευκρινϊσ ςυμπλθρωμζνο ςτον υπεφκυνο 
επιςταςίασ 

 Για οποιαδιποτε πλθροωορία ςχετικά με το παρϊν ζντυπο επικοινωνιςτε με 

τον υπεφκυνο επιςταςίασ.  

ΙΚΑΝΟΠΟΙΘΣΙΚΘ   

ΜΕΤΙΑ  

ΚΑΚΘ  

Ο ΥΡΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΘΜΑΤΟΣ  Ο ΥΡΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΘΝ 

ΡΑΑΛΑΒΘ 
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Α-3.     ΘΜΕΘΣΙΟΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ) 

ΩΫΟΣ: EΕΡΕΙΓΟΝΤΑ ΡΕΙΣΤΑΤΙΚΑ (ΤΕΡ),  

ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ, ΜΟΝΑΔΕΣ 
ΚΩΔ.: ΗΜΕΡ/ΝΙΑ: 

ΕΓΑΣΙΕΣ ΡΫΙ ΑΡΟΓΕΥΜΑ ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ 

ΡΟΓ. 

ΑΞΙΟΛ. ΡΟΓ. ΑΞΙΟΛ. 

ΚΟΙΝΟΙ ΩΫΟΙ     Λόγω τθσ ιδιαιτερότθτασ των χϊρων 

πικανϊσ 

 να απαιτθκεί μεγαλφτερθ 

ςυχνότθτα εργαςιϊν 

 

Θ απολφμανςθ του εξοπλιςμοφ κα 

γίνεται με ευκφνθ του 

νοςθλευτικοφ προςωπικοφ.  

 

ΚΑΘΑΙΣΜΑ ΑΡΟΛΥΜΑΝΣΘ 

ΕΡΙΦΑΝΕΙΩΝ,  

ΕΡΙΡΛΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ   

2Ω 

 

2X 

 

ΡΛΥΣΙΜΟ ΝΙΡΤΘΩΝ 2Ω  2X  

ΚΑΘΑΙΣΜΟΣ ΤΗΑΜΙΩΝ 

ΕΣΩΤΕΙΚΑ 

2Ω  2X  

ΑΡΟΚΟΜΙΔΘ ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ 4X  2X  

ΣΚΟΥΡΙΣΜΑ ΣΦΟΥΓΓΑΙΣΜΑ 

ΑΡΟΛΥΜΑΝΣΘ ΔΑΡΕΔΟΥ 
2X  2X  

ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ - ΜΡΑΝΙΑ      

ΑΡΟΚΟΜΙΔΘ ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ – 

ΡΛΥΣΙΜΟ ΚΑΔΩΝ 
2Ω 

 
X 

  

ΡΛΥΣΙΜΟ – ΑΡΟΛΥΜΑΝΣΘ ΕΙΔΩΝ 

ΥΓΙΕΙΝΘΣ 
2Ω 

 
X 

  

ΣΚΟΥΡΙΣΜΑ ΣΦΟΥΓΓΑΙΣΜΑ 

ΔΑΡΕΔΟΥ 
2X 

 
X 

  

ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ: 

 Ανεξαρτιτωσ του θμερθςίου προγραμματιςμοφ θ κακαριότθτα και θ 
απολφμανςθ των  

        χϊρων επαναλαμβάνονται όταν ζκτακτεσ ανάγκεσ το απαιτοφν.  

 Ο υπεφκυνοσ του τμιματοσ κα πρζπει να μεριμνά ϊςτε το παρϊν 
ζντυπο να  

        περιζρχεται εβδομαδιαίωσ, ευκρινϊσ ςυμπλθρωμζνο ςτον υπεφκυνο 
επιςταςίασ 

 Για οποιαδιποτε πλθροωορία ςχετικά με το παρϊν ζντυπο 
επικοινωνιςτε με τον  

 υπεφκυνο επιςταςίασ.  

ΙΚΑΝΟΠΟΙΘΣΙΚΘ  

ΜΕΣΡΙΑ  

ΚΑΚΘ  

Ο ΥΡΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΘΜΑΤΟΣ  Ο ΥΡΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΑΑΛΑΒΘ 
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A-4.      ΘΜΕΘΣΙΟΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ) 

ΩΫΟΣ: ΩΕΙΟΥΓΕΙΑ 

ΚΩΔ.: ΗΜΕΡ/ΝΙΑ: 

ΕΓΑΣΙΕΣ ΡΫΙ ΑΡΟΓΕΥΜΑ ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ 

ΡΟΓ. ΑΞΙΟΛ. ΡΟΓ. ΑΞΙΟΛ. 

ΚΑΘΑΙΣΜΑ ΑΡΟΛΥΜΑΝΣΘ 

ΕΡΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΡΙΡΛΩΝ, 

ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

Ω  X  Οι εργαςίεσ αυτζσ, εω’ 

όςον απαιτείται, κα πρζπει 

να πραγματοποιοφνται 

μετά από κάκε επζμβαςθ. 

Τθν ευκφνθ για τον 

προςδιοριςμό τθσ 

ςυχνότθτασ ζχει θ 

προϊςταμζνθ του 

τμιματοσ. 

Οπωςδιποτε κα πρζπει να 

πραγματοποιοφνται   

ςχολαςτικά μετά το πζρασ 

του ωραρίου εργαςίασ του 

χειρουργείου 

ΚΑΘΑΙΣΜΟΣ ΑΡΟΛΥΜΑΝΣΘ 

ΔΑΡΕΔΟΥ ΑΙΘΟΥΣΑΣ 
Ω  X  

ΑΡΟΚΟΜΙΔΘ ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ Ω  X  

ΑΡΟΛΥΜΑΝΣΘ ΚΑΔΩΝ Ω  X  

ΚΑΘΑΙΣΜΟΣ, ΑΡΟΛΥΜΑΝΣΘ 

ΝΙΡΤΘΩΝ 
Ω 

 

X 

 

ΚΑΘΑΙΣΜΟΣ, ΑΡΟΛΥΜΑΝΣΘ 

ΤΟΙΧΟΡΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΡΩΝ 

ΜΙΚΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΡΟΜΟΛΑ, 

ΡΙΗΕΣ, ΔΙΑΚΟΡΤΕΣ, ΤΗΑΜΙΑ κλπ) 

Ω 

 

Ω 

  

ΚΑΘΑΙΣΜΟΣ, ΑΡΟΛΥΜΑΝΣΘ 

ΒΟΘΘΘΤΙΚΩΝ ΧΩΩΝ (ΑΝΑΝΘΨΘ, 

ΑΡΟΔΥΤΘΙΑ, ΑΡΟΘΘΚΘ 

ΑΡΟΣΤΕΙΩΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ) 

Ω 

 

X 

  

ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ: 

 Ανεξαρτιτωσ του θμερθςίου προγραμματιςμοφ θ κακαριότθτα και θ 

απολφμανςθ των χϊρων επαναλαμβάνονται όταν ζκτακτεσ ανάγκεσ 

το απαιτοφν. 

 Ο υπεφκυνοσ του τμιματοσ κα πρζπει να μεριμνά ϊςτε το παρϊν 

ζντυπο να περιζρχεται εβδομαδιαίωσ, ευκρινϊσ ςυμπλθρωμζνο 

ςτον υπεφκυνο επιςταςίασ. 

 Για οποιαδιποτε πλθροωορία ςχετικά με το παρϊν ζντυπο 

επικοινωνιςτε με τον υπεφκυνο επιςταςίασ.  

ΙΚΑΝΟΠΟΙΘΣΙΚΘ  

ΜΕΤΙΑ  

ΚΑΚΘ  

Ο ΥΡΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΘΜΑΤΟΣ  Ο ΥΡΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΘΝ 

ΡΑΑΛΑΒΘ 
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Α-5.       ΘΜΕΘΣΙΟΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ) 

ΩΫΟI: EΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ, ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ, ΤΕΩΝΙΚΘΣ, 

ΝΟΣΘΛΕΥΤΙΚΘΣ, ΙΑΤΙΚΘΣ ΥΡΘΕΣΙΑΣ  
ΚΩΔ.: ΗΜΕΡ/ΝΙΑ: 

ΕΓΑΣΙΕΣ ΡΫΙ ΑΡΟΓΕΥΜΑ ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ 

ΡΟΓ

. 

ΑΞΙΟΛ. ΡΟΓ ΑΞΙΟΛ. 

ΚΟΙΝΟΙ ΩΫΟΙ      

ΚΑΘΑΙΣΜΑ ΕΡΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΡΙΡΛΩΝ 

ΣΥΣΚΕΥΩΝ  

& ΝΤΟΥΛΑΡΙΩΝ 

X 

 

X 

  

ΣΚΟΥΡΙΣΜΑ ΣΦΟΥΓΓΑΙΣΜΑ ΔΑΡΕΔΟΥ X  X   

ΑΡΟΚΟΜΙΔΘ ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ Ω  X  Ρλφςιμο καλακιϊν 2 ωορζσ τθν εβδομάδα 

ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ - ΜΡΑΝΙΑ      

ΑΡΟΚΟΜΙΔΘ ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ – 

ΡΛΥΣΙΜΟ ΚΑΔΩΝ 
Ω 

 
X 

 Συχνόσ κακαριςμόσ λόγω του γεγονότοσ ότι οι  

τουαλζτεσ είναι κοινόχρθςτεσ .  

Ρλφςιμο καλακιϊν 2 ωορζσ τθν εβδομάδα. 
ΡΛΥΣΙΜΟ – ΑΡΟΛΥΜΑΝΣΘ ΕΙΔΩΝ 

ΥΓΙΕΙΝΘΣ 
Ω 

 
X 

 

ΣΚΟΥΡΙΣΜΑ ΣΦΟΥΓΓΑΙΣΜΑ ΔΑΡΕΔΟΥ Ω  X  

ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ: 

 Ανεξαρτιτωσ του θμερθςίου προγραμματιςμοφ θ κακαριότθτα και θ 

απολφμανςθ των χϊρων επαναλαμβάνονται όταν ζκτακτεσ ανάγκεσ το 

απαιτοφν.  

 Ο υπεφκυνοσ του τμιματοσ κα πρζπει να μεριμνά ϊςτε το παρόν ζντυπο να 

περιζρχεται  εβδομαδιαίωσ, ευκρινϊσ ςυμπλθρωμζνο ςτον Υπεφκυνο 

Επιςταςίασ 

 Για οποιαδιποτε πλθροωορία ςχετικά με το παρϊν ζντυπο επικοινωνιςτε με 

τον Υπεφκυνο Επιςταςίασ.   

ΙΚΑΝΟΠΟΙΘΣΙΚΘ  

ΜΕΤΙΑ  

ΚΑΚΘ  

Ο ΥΡΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΘΜΑΤΟΣ  Ο ΥΡΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΑΑΛΑΒΘ 
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A-6.      ΘΜΕΘΣΙΟΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ) 

ΩΫΟΣ: ΚΟΙΝΟΩΘΣΤΟΙ ΩΫΟΙ, ΚΕΝΤ. ΕΙΣΟΔΟΣ, ΥΡΟΔΟΩΘ              

ΚΫΔ.:                     ΘΜΕ/ΝΙΑ: 

ΕΓΑΣΙΕΣ ΡΫΙ ΑΡΟΓΕΥΜΑ ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ 

ΡΟΓ. ΑΞΙΟΛ. ΡΟΓ. ΑΞΙΟΛ. 

ΥΡΟΔΟΩΘ 

ΚΑΘΑΡΙΜΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΣΘΛ. 

ΘΑΛΑΜΩΝ, ΨΤΚΣΩΝ   
Ω    Εωόςον απαιτθκεί 

πραγματοποιείται 

ζκτακτθ 

κακαριότθτα 

ΣΚΟΥΡΙΣΜΑ-ΣΦΟΥΓΓΑΙΣΜΑ ΔΑΡΕΔΩΝ, 

ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΩΝ, ΑΝΕΛΚΥΣΤΘΩΝ 
2Ω  X  

ΑΡΟΚΟΜΙΔΘ ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ 3Ω 

 

X 

 Ρλφςιμο καλακιϊν 

2 ωορζσ τθν 

εβδομάδα 

ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ - ΜΡΑΝΙΑ  

ΑΡΟΚΟΜΙΔΘ ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ -ΡΛΥΣΙΜΟ 

ΚΑΔΩΝ 
3Ω 

 
X 

 Συχνόσ κακαριςμόσ 

λόγω του γεγονότοσ 

ότι οι τουαλζτεσ 

είναι κοινόχρθςτεσ . 

Ρλφςιμο καλακιϊν 

2 ωορζσ τθν 

εβδομάδα. 

ΡΛΥΣΙΜΟ – ΑΡΟΛΥΜΑΝΣΘ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΘΣ 3Ω  Ω  

ΦΟΤΓΓΑΡΙΜΑ ΔΑΠΕΔΟΤ 3Ω 
 

X 
 

ΕΞΫΤΕΙΚΟΙ ΩΫΟΙ 

ΑΡΟΚΟΜΙΔΘ ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ Ω  Ω  

Ρλφςιμο κάδων 2 

ωορζσ τθν 

εβδομάδα 

ΚΑΘΑΙΣΜΟΣ ΔΑΡΕΔΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ   Ω   

ΦΥΛΑΚΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ   Ω   

ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ: 

 Ο υπεφκυνοσ του τμιματοσ κα πρζπει να μεριμνά ϊςτε 

το παρϊν ζντυπο να περιζρχεται εβδομαδιαίωσ, 

ευκρινϊσ ςυμπλθρωμζνο ςτον υπεφκυνο επιςταςίασ 

 Για οποιαδιποτε πλθροωορία ςχετικά με το παρϊν 

ζντυπο επικοινωνιςτε με τον υπεφκυνο επιςταςίασ.  

ΙΚΑΝΟΠΟΙΘΣΙΚΘ  

ΜΕΤΙΑ  

ΚΑΚΘ  

Ο ΥΡΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΘΜΑΤΟΣ  Ο ΥΡΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ 

ΤΘΝ ΡΑΑΛΑΒΘ 

 

Οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραωϊν τθσ παροφςασ αποτελοφν τα ελάχιςτα αναγκαία χαρακτθριςτικά τθσ υπθρεςίασ που 

απαιτοφνται, προκειμζνου αυτι να προςδιοριςκεί αντικειμενικά με τρόπο που να ανταποκρίνεται ςτισ ανάγκεσ του 

Νοςοκομείου, είναι δε απαράβατοι και θ οποιαδιποτε μθ ςυμμόρωωςθ προσ αυτοφσ ςυνεπάγεται απόρριψθ τθσ 

προςωοράσ, ςφμωωνα με τθν κρίςθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ. 
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Δ.ΕΡΟΡΤΕΙΑ –ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΤΟΥ ΕΓΟΥ ΤΘΣ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ 

Α. ΕΡΟΡΤΕΙΑ 

Θ ΕΡΟΡΤΕΙΑ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ: 

Ι. Από ζναν επόπτθ του Συνεργείου για τθν πρωινι βάρδια και τθν απογευματινι βάρδια. Θα αςχολείται αποκλειςτικά με τθν 

εποπτεία τθσ κακαριότθτασ και κα βρίςκεται κακ’ όλθ τθ διάρκεια του ωραρίου ςτουσ χϊρουσ του Νοςοκομείου όπου 

εκτελοφνται οι εργαςίεσ τθσ κακαριότθτασ. 

Στθ νυκτερινι βάρδια τθν ευκφνθ κα τθν ζχει ο υπεφκυνοσ εργαηόμενοσ τθσ νυκτερινισ βάρδιασ.  

ΙΙ. Από τθν Επιτροπι παραλαβισ ζργου του Νοςοκομείου 

Αντικείμενο τθσ κα είναι: 

● Θ τιρθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

● Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κακαριότθτασ 

● Θ ποιότθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν 

● Τθν πρζπουςα ςυμπεριωορά και απόδοςθ του προςωπικοφ 

 

Β. ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΤΟΥ ΕΓΟΥ ΚΑΘΑΙΣΜΟΥ 

Θ αξιολόγθςθ από τθν Επιτροπι παραλαβισ ζργου με δελτία αξιολόγθςθσ βαςιηόμενα ςτθν παρακάτω κλίμακα 

Ππου ικανοποιθτικι πολφ καλι ι καλι 

Τθροφνται όςα προβλζπονται ςτισ προδιαγραωζσ και θ γενικι εικόνα του κακαριςμοφ είναι πολφ καλι 

Ππου μζτρια αποδεκτι 

Υπάρχουν παραλιψεισ που είναι ςθμαντικζσ ςτισ επί μζρουσ εργαςίεσ ςε ςχζςθ με τουσ όρουσ του διαγωνιςμοφ 

Ππου κακι απορριπτζα 

Υπάρχουν ςοβαρζσ παραλείψεισ ςε ςχζςθ με τουσ όρουσ του διαγωνιςμοφ. Υπάρχουν παράπονα αςκενϊν και προςωπικοφ. 

 Θ αξιολόγθςθ κα τεκμθριϊνεται από επιςυναπτόμενουσ πίνακεσ αναωοράσ ελζγχου, όπου κα καταγράωονται τεκμθριωμζνα 

οι παραλείψεισ. 

 

ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ. Υπόδειγμα Οικονομικισ Ρροςφοράσ 

Συμπλθρωματικά ςτθν οικονομικι προςωορά, ο ανάδοχοσ πρζπει ςφμωωνα με το άρκρο 68 του Ν. 3863/2010 «Νζο 

Αςωαλιςτικό Σφςτθμα και ςυναωείσ διατάξεισ, ρυκμίςεισ ςτισ εργαςιακζσ ςχζςεισ», όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 22 του 

Ν. 4144/2013 «Αντιμετϊπιςθ τθσ παραβατικότθτασ ςτθν Κοινωνικι Αςωάλιςθ και ςτθν αγορά εργαςίασ», να εξειδικεφςει ςε 

χωριςτό αρχείο τθσ προςωοράσ του, τα εξισ:  

α) Τον αρικμό των εργαηομζνων.  

β) Τισ θμζρεσ και τισ ϊρεσ εργαςίασ.  

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

δ) Το φψοσ του προχπολογιςμζνου ποςοφ που αωορά τισ πάςθσ ωφςεωσ νόμιμεσ αποδοχζσ αυτϊν των εργαηομζνων.  

ε) Το φψοσ των αςωαλιςτικϊν ειςωορϊν με βάςθ τα προχπολογιςκζντα ποςά.  

ςτ) Τα τετραγωνικά μζτρα κακαριςμοφ ανά άτομο.  

Στθν προςωορά τουσ πρζπει να υπολογίηουν εφλογο ποςοςτό διοικθτικοφ κόςτουσ παροχισ των υπθρεςιϊν τουσ, των 

αναλϊςιμων, του εργολαβικοφ τουσ κζρδουσ και των νόμιμων υπζρ ∆θμοςίου και τρίτων κρατιςεων.   

Κατόπιν τοφτου, θ οικονομικι προςωορά κα περιζχει ςυμπλθρωμζνο τον ακόλουκο πίνακα: 
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Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ 

ΑΙΘΜΟ
Σ 

ΑΤΟΜΩ
Ν (*1) 

ΜΘΝΙΑΙΑ 
ΔΑΡΑΝΘ 

ΚΑΤΑ 
ΑΤΟΜΟ 

ΜΘΝΙΑΙΑ 
ΔΑΡΑΝΘ 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ 

ΕΤΘΣΙΑ ΔΑΡΑΝΘ 
(ΜΘΝΙΑΙΑ Χ 3 

ΜΘΝΕΣ) 

1.  
Μικτζσ αποδοχζσ προςωπικοφ (κακαριςτζσ–
ςτριεσ και επόπτεσ)  
( 48 άτομα 6ωρα + 8 άτομα 6ωρα για ρεπό) 

56    

2.  Ειςωορζσ ΙΚΑ εργοδότου 
    

3.  
Κόςτοσ επιδόματοσ αδείασ 
(περιλαμβανομζνων και ειςωορϊν ΙΚΑ του 
εργοδότθ) 

    

4.  
Κόςτοσ δϊρων Ράςχα - Χριςτουγζννων 
(περιλαμβανομζνων και ειςωορϊν ΙΚΑ του 
εργοδότθ) 

    

5.  
Επιπλζον κόςτοσ Κυριακϊν-Αργιϊν 
(περιλαμβανομζνων και ειςωορϊν ΙΚΑ του 
εργοδότθ)  6ωρθσ απαςχόλθςθσ 

20    

6.  

Επιπλζον κόςτοσ νυχτερινϊν 
(περιλαμβανομζνων και ειςωορϊν ΙΚΑ του 
εργοδότθ)  6ωρθσ απαςχόλθςθσ 
(3 άτομα 6ωρα + 1 άτομο  6ωρο για ρεπό) 

4    

7.  
Κόςτοσ αντικαταςτατϊν εργαηομζνων ςε 
κανονικι άδεια 

    

8.  
Κόςτοσ εργαλείων και μθχανθμάτων 
κακαριςμοφ (αποςβζςεισ, βλάβεσ, 
ςυντιρθςθ) 

    

9.  
Κόςτοσ διοικθτικισ υποςτιριξθσ, εγγυθτικϊν 
επιςτολϊν, αςωάλειασ  & υγιεινισ (ΜΑΡ), 
λοιπά ζξοδα 

    

10.  
ΛΟΙΡΑ ΕΞΟΔΑ (Να αναωερκοφν αναλυτικά 
και να τεκμθριωκοφν κατά τθν κρίςθ κάκε 
υποψθωίου αναδόχου 

 
   

  

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΜΘΝΙΑΙΟ 
ΚΕΔΟΣ 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΕΤΘΣΙΟ ΚΕΔΟΣ  

(ΜΘΝΙΑΙΟ Χ 12 
ΜΘΝΕΣ) 

11.  Εργολαβικό κζρδοσ   

  

 ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΜΘΝΙΑΙΟ ΥΨΟΣ 

ΝΟΜΙΜΩΝ 
ΚΑΤΘΣΕΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΕΤΘΣΙΟ  ΥΨΟΣ 

ΝΟΜΙΜΩΝ 
ΚΑΤΘΣΕΩΝ 

(ΜΘΝΙΑΙΟ Χ 12 
ΜΘΝΕΣ) 

12.  Νόμιμεσ κρατιςεισ επί τθσ αξίασ τιμολογίου   

  

 ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΜΘΝΙΑΙΟ 

ΤΙΜΘΜΑ ΓΙΑ ΤΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΕΤΘΣΙΟ  ΤΙΜΘΜΑ 

ΓΙΑ ΤΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
(ΜΘΝΙΑΙΟ Χ 12 

ΜΘΝΕΣ) 

13.  ΣΥΝΟΛΑ ΚΑΘΑΩΝ ΑΞΙΩΝ (άνευ Φ.Ρ.Α.)   

14.  ΣΥΝΟΛΑ ΑΞΙΩΝ (με Φ.Ρ.Α.)   



 

Σελίδα 63 

* Σθμείωςθ 1 : Ωσ Αρικμόσ Ατόμων προςδιορίηεται το Ρλικοσ Εργαηομζνων (περιλαμβανομζνων των ατόμων ρεπό) 
που αντιςτοιχεί ςτισ απαιτοφμενεσ εργατϊρεσ και είναι κοςτολογικά ιςοδφναμο και εκωραςμζνο ςε άτομα  6ωρθσ 
απαςχόλθςθσ 

 

Α.2.1. Ο παραπάνω πίνακασ ςυμπλθρϊνεται (χωρίσ να τροποποιθκεί θ μορφι του) από τουσ 
υποψιφιουσ αναδόχουσ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ εργατικι, αςφαλιςτικι και ςχετικι Νομοκεςία 
επί ποινι απαραδζκτου τθσ προςφοράσ προςκομίηοντασ ςτο Ψάκελο Οικονομικισ Ρροςφοράσ 
επικυρωμζνα φωτοαντίγραφα τθσ προαναφερόμενθσ Νομοκεςίασ. Θ τιμι για κακζνα από τα 
πεδία του παραπάνω πίνακα κα είναι μια και μοναδικι και κα αναλφεται επαρκϊσ και με 
ςαφινεια ο τρόποσ-μζκοδοσ υπολογιςμοφ-προςδιοριςμοφ αυτισ τθσ τιμισ. 

Α.2.2. Ρροςωορά που δίνει τιμι ςε ςυνάλλαγμα ι ςε ριτρα ςυναλλάγματοσ απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.  
Α.2.3. Ρροςωορά που κζτει όρο αναπροςαρμογισ τιμισ απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, ενϊ κα πρζπει να 

υπάρχει ρθτι διλωςθ αποδοχισ όλων των όρων τθσ διακιρυξθσ κακϊσ και τθσ ιςχφουςασ 
Νομοκεςίασ 

Α.2.4. Εωόςον από τθν προςωορά δεν προκφπτει με ςαωινεια θ προςωερόμενθ τιμι ι δεν δίδεται ενιαία 
τιμι θ προςωορά απορρίπτεται ςαν απαράδεκτθ. 

Α.2.5. Θ υπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτοιχεία απαραίτθτα για τθν 
τεκμθρίωςθ των προςωερομζνων τιμϊν, οι δε υποψιωιοι ανάδοχοι υποχρεοφνται να παρζχουν αυτά 
εντόσ προκεςμίασ πζντε (5) εργαςίμων θμερϊν από τθν θμζρα που αυτά κα ηθτθκοφν. Θ ευκφνθ 
όμωσ για τθν ακρίβεια των αναωερομζνων βαρφνει αποκλειςτικά τον ανάδοχο. 

Α.2.6. Θ υπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτοιχεία απαραίτθτα για τθν 
τεκμθρίωςθ των προςωερομζνων τιμϊν, οι δε υποψιωιοι ανάδοχοι  υποχρεοφνται να παρζχουν 
αυτά. Θ ευκφνθ όμωσ για τθν ακρίβεια των αναωερομζνων βαρφνει αποκλειςτικά τον υποψιωιο 
ανάδοχο 

Α.2.7. Οποιαδιποτε μεταβολι ςτθν ιςχφουςα νομοκεςία που διζπει τθν παροφςα διακιρυξθ/ςφμβαςθ 
αωενόσ είναι δεςμευτικι για τον ανάδοχο  ο οποίοσ και οωείλει να  εωαρμόςει τισ τυχόν αλλαγζσ 
άμεςα αωετζρου δεν δφναται ςε καμία περίπτωςθ θ μεταβολι αυτι να προκαλζςει οποιαδιποτε 
πρόςκετθ οικονομικι επιβάρυνςθ για το Νοςοκομείο. 

Α.2.8. Θ αναγραφι τθσ τιμισ ςε  ευρϊ μπορεί να γίνεται με  δφο θ περιςςότερα  δεκαδικά ψθφία (άνευ 
ορίων) εφόςον χρθςιμοποιείται ςε ενδιάμεςουσ υπολογιςμοφσ. Το γενικό ςφνολο 
ςτρογγυλοποιείται ςε δφο δεκαδικά ςθμεία προσ τα πάνω εάν το τρίτο δεκαδικό ςθμείο είναι ίςον 
ι > του 5 και προσ τα κάτω ζνα είναι < του 5. 

 

Σθμείωςθ : Ο ανωτζρω πίνακασ πρζπει να ςυμπλθρωκεί ( με ποινι αποκλειςμοφ) ςφμφωνα με το άρκρο 68 
του Ν. 3863/2010, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 22 του Ν. 4144/2013 και ιςχφει. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙΙ. Υποδείγματα εγγυθτικϊν επιςτολϊν 

Α. Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ  

Ονομαςία Τράπεηασ:……………………………………………………………………………………….  
Κατάςτθμα:…………………………………………………………………………………………………….  
Διεφκυνςθ (Oδόσ / Aρικμόσ / Τ.Κ. / Fax):…………………………………………………………  
Θμερομθνία Ζκδοςθσ:……………………………………………………………………………………..  
Ρροσ  
ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ ΥΡ’ ΑΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ………….. ΕΥΩ  
Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιωφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, 
υπζρ *Σε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ εταιρείασ: τθσ Εταιρείασ …….. οδόσ ……. αρικμόσ … ΤΚ………..,+  
*ι ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ: των Εταιριϊν  
α)…….…....οδόσ............................. αρικμόσ.................Τ.Κ.:………………  
β)……….….οδόσ............................. αρικμόσ.................Τ.Κ.:………………  
γ)……………οδόσ............................. αρικμόσ.................Τ.Κ.:………………  
μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μια από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ 
τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ,+  
και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ........................., για τθ ςυμμετοχι ςτο διενεργοφμενο διαγωνιςμό τθσ….…………. για τθν 
…………………………………………..ςυνολικισ αξίασ..................................., ςφμωωνα με τθ με αρικμό ……….. Διακιρυξι ςασ.  
Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει κακ’ όλο το χρόνο ιςχφοσ τθσ μόνο τισ από τθ ςυμμετοχι ςτον ανωτζρω διαγωνιςμό 
απορρζουςεσ υποχρεϊςεισ *Σε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ εταιρίασ: τθσ εν λόγω Εταιρείασ+ ι *ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι 
Κοινοπραξίασ: των Εταιρειϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ ατομικά για κάκε μια από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ 
ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ+  
Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να ςασ καταβάλουμε ολικά ι μερικά 
χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε τρεισ 
(3) θμζρεσ από τθν ζγγραωθ ειδοποίθςι ςασ.  
Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν 15.06.2018 (Σθμείωςθ προσ τθν Τράπεηα: ο χρόνοσ ιςχφοσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ 
τουλάχιςτον κατά ζνα (1) μινα του χρόνου ιςχφοσ τθσ Ρροςωοράσ).  
Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ, φςτερα ζγγραωθ διλωςι ςασ, με τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό 
αίτθμα ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ.  
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου.  

 

(Εξουςιοδοτθμζνθ υπογραωι)  

Β. Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ  
Ονομαςία Τράπεηασ:………………………………………………………………………………………………………………….  
Κατάςτθμα:……………………………………………………………………………………………………………….  
Διεφκυνςθ (Οδόσ / Αρικμόσ / Τ.Κ. / Fax):……………………………………………………………………  
Θμερομθνία Ζκδοςθσ:………………………………………………………………………………………………..  
Ρροσ  
ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ, ΥΡ’ ΑΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ………….. ΕΥΩ  
Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιωφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, 
υπζρ *Σε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ εταιρείασ: τθσ Εταιρείασ …………… Οδόσ …………. Αρικμόσ….Τ.Κ. ……+ ι  
*ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ : των Εταιριϊν  
α) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. …………..  
β) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. …………..  
γ) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. …………..  
μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ 
τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ+,  
και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ........................., για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ με αρικμό................... που αωορά ςτο 
διαγωνιςμό τθσ …………. με αντικείμενο τθν …………………………………………. ςυνολικισ αξίασ ………........, ςφμωωνα με τθ με 
αρικμό ……………………………… Διακιρυξι ςασ.  
Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να ςασ καταβάλουμε ολικά ι μερικά 
χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε τρεισ 
(3) θμζρεσ από τθν ζγγραωθ ειδοποίθςι ςασ.  
Θ παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραωεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραωθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να 
κεωριςουμε τθν Τράπεηά μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ.  
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου.  

(Εξουςιοδοτθμζνθ υπογραωι) 
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΙV. Ρίνακασ Συμμόρφωςθσ 

Ο υποψιωιοσ Ανάδοχοσ ςυμπλθρϊνει τισ απαντιςεισ ςτισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραωϊν με τθν απόλυτθ ευκφνθ 
τθσ ακρίβειασ των δεδομζνων. Ακολουκεί θ εκτφπωςθ των τεχνικϊν προδιαγραωϊν από το Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. όπωσ προζκυψε από 
τθν επιλογι για εκτφπωςθ ςε μορωι RTF ακολουκϊντασ τθν παρακάτω αρικμοδότθςθ.  
Τα ςτοιχεία του Ρίνακα ωζρουν τισ ακόλουκεσ ερμθνείεσ : 

Στιλθ  Επεξιγθςθ  

ΩΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ  Στθ ςτιλθ αυτι περιγράωονται αναλυτικά οι αντίςτοιχοι τεχνικοί, επιχειρθςιακοί και λοιποί όροι, 
υποχρεϊςεισ ι επεξθγιςεισ, για τα οποία κα πρζπει να δοκοφν αντίςτοιχεσ απαντιςεισ.  

ΑΡΑΙΤΘΣΘ  Στθ ςτιλθ αυτι ζχουν ςυμπλθρωκεί:  
1. Θ λζξθ “ΝΑΙ”, που ςθμαίνει ότι θ αντίςτοιχθ προδιαγραωι είναι υποχρεωτικι για τον ανάδοχο.  
2. Ζνασ αρικμόσ που ςθμαίνει υποχρεωτικό αρικμθτικό μζγεκοσ τθσ προδιαγραωισ (μζγιςτο ι 
ελάχιςτο).  
Θ μθ τιρθςθ των ανωτζρω, ςυνεπάγεται τθν απόρριψθ τθσ προςωοράσ.  
3. Κενό, για μθ υποχρεωτικι/ προαιρετικι απαίτθςθ  

ΑΡΑΝΤΘΣΘ  Με ποινι αποκλειςμοφ, ςτθ ςτιλθ αυτι ςθμειϊνεται θ απάντθςθ του προμθκευτι που ζχει τθν 
μορωι:  
1. ΝΑΙ ι ΟΧΙ εάν θ αντίςτοιχθ προδιαγραωι πλθροφται ι όχι από τθν προςωορά.  
2. Ζνα αρικμθτικό μζγεκοσ που δθλϊνει τθν ποςότθτα του αντίςτοιχου χαρακτθριςτικοφ ςτθν 
προςωορά.  

ΡΑΑΡΟΜΡΘ  Στθ ςτιλθ αυτι ςθμειϊνεται θ παραπομπι ςτθν προςωορά του προμθκευτι.  
Συγκεκριμζνα, ςτθ ςτιλθ αυτι αναγράωεται: αφξων αρικμόσ, ςελίδα και ςτίχοσ, κεωαλαίου τθσ 
τεχνικισ προςωοράσ του προμθκευτι, τεχνικοφ εγχειριδίου, εγγράωου ι δθμοςιεφματοσ με το 
οποίο υποςτθρίηονται ςθμειωκείςεσ πλθροωορίεσ ςτισ προθγοφμενεσ ςτιλεσ.  

 

ΩΑΑΚΤHΙΣΤΙΚΑ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ    

     1. Να τθροφνται οι αρχζσ τθσ ενότθτασ 1.7 ΝΑΙ   

   2. Να πλθροφνται οι προχποκζςεισ τθσ ενότθτασ 2.2.1 ΝΑΙ   

   3. Να προςκομίηεται θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ τθσ ενότθτασ 2.2.2 ΝΑΙ   

   4. Να μθν ςυντρζχουν οι περιπτϊςεισ τθσ ενότθτασ 2.2.3 ΝΑΙ   

   5. Να πλθροφνται οι προχποκζςεισ τθσ ενότθτασ 2.2.4 ΝΑΙ   

   6. Να πλθροφνται οι προχποκζςεισ τθσ ενότθτασ 2.2.5 ΝΑΙ   

   7. Να πλθροφνται οι προχποκζςεισ τθσ ενότθτασ 2.2.6 ΝΑΙ   

   8. Να πλθροφνται οι προχποκζςεισ τθσ ενότθτασ 2.2.7 ΝΑΙ   

   9. Να προςκομίηεται το Ε.Ε.Ε.Σ. τθσ ενότθτασ 2.4.3.1 ΝΑΙ   

   10. Να προςκομίηεται γενικό πιςτοποιθιτικό ΓΕΜΘ και πιςτοποιθτικό ΓΕΜΘ 
ιςχφςουςασ εκπροςϊπθςθσ από το οποίο να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ 
και εκπροςϊπθςθ τθσ εταιρείασ 

NAI   

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ    

   1.Ο υποψιωιοσ ανάδοχοσ παρζχει τισ υπθρεςίεσ του ςτουσ χϊρουσ του 
Νοςοκομείου όπωσ αυτοί περιγράωονται αναλυτικά ςτο μζροσ Α. του 
Ραραρτιματοσ Ι. 

ΝΑΙ   

   2. Ο υποψιωιοσ ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ που αναωζρονται ςτο 
άρκρο 1. του μζρουσ Β. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ του ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ 
Ι. 

ΝΑΙ   
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   3. Ο υποψιωιοσ ανάδοχοσ τθρεί τουσ κανονιςμοφσ  υγιεινισ και αςωάλειασ 
του άρκρου 2. του μζρουσ Β. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ του 
ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ Ι. 

ΝΑΙ   

   4. Ο υποψιωιοσ ανάδοχοσ περιγράωει αναλυτικά το προςωπικό που κα 
διακζςει γιατθν εκτζλςθ του ζργου ςφμωωνα με τα όςα αναωζρονται ςτο 
άρκρο 3. του μζρουσ Β. του ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ Ι. 

ΝΑΙ   

   5. Ο υποψιωιοσ ανάδοχοσ περιγράωει αναλυτικά τα υλικά κακαριςμοφ - 
απολφμανςθσ και ςυλλογισ απορριμάτων κακϊσ και τθν τεχνικι κακαριότθτασ 
ςφμωωνα με τα όςα απαιτοφνται από το άρκρο 4. του μζρουσ Β. του 
ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ Ι. 

ΝΑΙ   

   6. Ο υποψιωιοσ ανάδοχοσ δζχεται τθν διαδικαςία ελζγχου όπωσ αυτι 
αναωζρεται ςτο άρκρο 5. του Μζρουσ Β. του ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ Ι. 

ΝΑΙ   

   7. Ο υποψιωιοσ ανάδοχοσ δζχεται όςα αναωζρονται ςτο άρκρο 6. του 
ΜΕΟΥΣ Β. του ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ Ι ςε περίπτωςθ πλθμμελοφσ εκπλιρωςθσ των 
υποχρεϊςεϊν του. 

ΝΑΙ   

   8. Ο υποψιωιοσ ανάδοχοσ δζχεται όςα αναωζρονται ςτο άρκρο 7 του μζρουσ 
Β. του ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ Ι ςχετικά με αποηθμίωςθ εκ μζρουσ του. 

ΝΑΙ   

   9. Ο υποψιωιοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται ςε αςωάλιςθ του ζργου ςφμωωνα με 
τα όςα περιγράωονται ςτο άρκρο 8. του μζρουσ Β του ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ Ι. 

ΝΑΙ   

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

ΝΑΙ   

   11. Ο υποψιωιοσ ανάδοχοσ δζχεται όςα αναωζρονται ςτο άρκρο 10. του 
μζρουσ Β του ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ Ι. 

ΝΑΙ   

   12. Ο υποψιωιοσ ανάδοχοσ παρζχει τισ υπθρεςίεσ του ςτο Νοςοκομείο όπωσ 
περιγράωονται ςτα άρκρα 1 και 2 του μζρουσ Γ. του ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ Ι 

ΝΑΙ   

   13. Ο υποψιωιοσ ανάδοχοσ περιγράωει αναλυτικά τον μθχανικό εξοπλιςμό 
ςφμωωνα με όςα αναωζρονται ςτο άρκρο 3. του Μζρουσ Γ. του 
ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ Ι. 

ΝΑΙ   

   14. Ο υποψιωιοσ ανάδοχοσ περιγράωει το πρόγραμμα κακαριότθτασ 
ςφμωωνα με τα όςα αναωζροντια ςτο άρκρο 4. του Μζρουσ Γ. του 
ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ Ι 

ΝΑΙ   

   15. Ο υποψιωιοσ ανάδοχοσ περιγράωει τθν ςυχνότθτα εκτζλεςθσ εργαςιϊν 
κακαριςμοφ ςφμωωνα με τα όςα αναωζρονται ςτο άρκρο 5 του μζρουσ Γ. του 
ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ Ι 

ΝΑΙ   

   16. Ο υποψιωιοσ ανάδοχοσ αποδζχεται όςα αναωζρονται ςτο Μζροσ Δ. του 
ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ Ι ςχετικά με τθν εποπτεία και τθν αξιολόγθςθ του ζργου 
κακαριότθτασ. 

ΝΑΙ   
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ΡΑΑΤΘΜΑ V – Σχζδιο Σφμβαςθσ 

 

 
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ 

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΫΝ. ΑΣΨΑΛΙΣΕΫΝ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΫΑΝΝΙΝΫΝ 

«Γ.ΩΑΤΗΘΚΫΣΤΑ» 

 

Διεφκυνςθ: Λ.ΜΑΚΥΓΙΑΝΝΘ                                                                        ΑΔΑ:  
Α.Ψ.Μ:   0998980227                                                                       Α/Α:  

Δ.Ο.Υ:  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
Τθλζφωνο: 26510-80625  

Fax: 26510-29470  
 

ΣΥΜΒΑΣΘ   ΑΙΘΜ. 

ΓΙΑ ΤΘΝ ΕΤΘΣΙΑ ΡΑΟΩΘ ΥΡΘΕΣΙΫΝ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ ΤΫΝ ΚΤΙΙΑΚΫΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΫΝ & ΤΟΥ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΩΫΟΥ 

ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΡΟΣΟΥ ……………………….€ ΜΕ ΨΡΑ 

Στα Ιωάννινα ςιμερα …………….................οι παρακάτω ςυμβαλλόμενοι, αωενόσ το  Ν.Ρ.Δ.Δ με τθν επωνυμία «ΓΕΝΙΚΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΫΑΝΝΙΝΫΝ «Γ.ΩΑΤΗΘΚΫΣΤΑ»  που εδρεφει ςτα Ιωάννινα, νόμιμα εκπροςωποφμενο από τον   Διοικθτι 

αυτοφ ………………………………………………., το οποίο χάριν ςυντομίασ κα καλείται εωεξισ «Νοςοκομείο» και αωετζρου, θ εταιρία 

με τθν επωνυμία  …………………………………….. θ οποία εδρεφει ………………………. Τ.Κ……………….. με Α.Φ.Μ. ……………………….  και 

εκπροςωπείται νόμιμα για τθν υπογραωι τθσ παροφςασ από τον ……………………….,  με Α.Δ.Τ ……………………………………… υπό τθν 

ιδιότθτά του ωσ διαχειριςτισ  και θ οποία, χάριν ςυντομίασ κα καλείται  ςτο εξισ «ΑΝΑΔΟΧΟΣ»,   ζχοντασ υπόψθ:  

 Τθ με αρικμό 47/2017 διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ.  

 Τθν από …………….. προςωορά του αναδόχου, που υποβλικθκε ςτο πλαίςιο τθσ προςωερόμενθσ διακιρυξθσ. 

 Τθν υπ. αρικ. ……………………. απόωαςθ του Δ.Σ.  οριςτικισ κατακφρωςθσ του διαγωνιςμοφ με αρ. Δ/ξθσ 47/17.  

 

   Συμωϊνθςαν και ζκανα αμοιβαία αποδεκτά: 

 

ΑΘΟ 1ο.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 
 

1. Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ Κακαριότθτα των Κτιριακϊν Εγκαταςτάςεων και του Ρεριβάλλοντοσ Χϊρου του 

Νοςοκομείου ςφμωωνα με τα όςα ορίηονται ςτο Ραράρτθμα Ι «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ»  τθσ διακιρυξθσ  αρικ.   

47/17, για τουσ παρακάτω χϊρουσ και τθν απαςχόλθςθ του προςωπικοφ ωσ εξισ: 

 

ΩΫΟΙ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ   

Οι  χϊροι  κακαριςμοφ  είναι:   

α) Ιςόγειο με τα γραωεία  τθσ Δ/κθσ Υπθρεςίασ. 

    Ε.Ι.- χϊροι νοςθλείασ=1.903m2 + Eργαςτιρια -Γραωεία=1169m2 +  

    Κλιμακοςτάςια-κοινόχρθςτοι=568m2.  Δ/κι Υπθρεςία  569m2           Σφνολο: (4.209m2) 

β) Πλοσ ο 1οσ  όροωοσ   

    Θάλαμοι - χϊροι νοςθλείασ (Α&Β Χειρουργικι+ ΩΛ+ Ορκοπεδικι + Γνακοπρωςοπικι  

   +Ουρολογικι+Α&Β Ρακολογικι)=3.220m2 + Γραωεία-Βοθκθτικοί χϊροι=842m2 +  

    κλιμακοςτάςια=788m2.                                                                          Σφνολο: (4.850m2) 

γ) Ο 2οσ όροωοσ  μαηί με τα  Χειρουργεία. 

    Θάλαμοι- χϊροι νοςθλείασ (Γυναικολογικι+Οωκαμολογικι+Καρδιολογικι+   

    Ραιδιατρικι) = 2.972m2 + ΜΕΘ -Χειρουργεία =1500 m2. + Γραωεία -Βοθκθτικοί   

   χϊροι=422m2 + κλιμακοςτάςια=481m2.                                                Σφνολο: (5.375m2) 

δ) Πλο το 1ο  υπόγειο.      

    Θάλαμοι- χϊροι νοςθλείασ(Νεωρολογικι+ΜΤΝ) =967m2 Εργαςτιρια-Ιατρεία   
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    =835m2  + Αιμοδυναμικό =148m2. + Γραωεία-Βοθκθτικοί χϊροι=438m2  

    + κλιμακοςτάςια=613m2.  Δ/κι Υπθρεςία  212m2.                                Σφνολο: (3.213m2) 

 

 

ε) Από το 2ο υπόγειο θ Κουηίνα -Τραπεηαρία - Δ/κι Υπθρεςία  497m2         Σφνολο: (497m2) 

ςτ) Το 3ο υπόγειο.  

    Αποςτείρωςθ= 530 m2  + Βοθκθτικοί χϊροι=106m2 + κλιμακοςτάςια=144m2.   Σφνολο: (780m2) 
η)  Χϊροι ωαρμακείου & όλο το ιςόγειο παλαιάσ πτζρυγασ (καμάρεσ).                        Σφνολο: (677m2) 
θ) Κτίριο αποκατάςταςθσ  - Σχολι ΤΕΕ(Ραλαιό Χατηθκϊςτα) .   
    Θάλαμοι- χϊροι νοςθλείασ=408m2 + κλιμακοςτάςια-κοινόχρ. =228m2   + Γραωεία- 

    Βοθκθτικοί χϊροι=277m2 .                                                                                       Σφνολο: (913m2) 

 

κ) Κακαριςμόσ του αφλειου  χϊρου                                                                Σφνολο: (7.500m2 περίπου) και 

ι) Θ μεταωορά των απορριμμάτων ςτο χϊρο αποκομιδισ του Νοςοκομείου. 

Συνολικι  επιωάνεια: 28.014 τ.μ. 

 

ΑΙΘΜΟΣ ΑΡΑΣΩΟΛΟΥΜΕΝΫΝ ΑΤΟΜΫΝ  

Ο ανάδοχοσ πρζπει απαραίτθτα να διακζτει εργαηόμενουσ 6ωρθσ απαςχόλθςθσ, για τον κακαριςμό των χϊρων του 

Νοςοκομείου, τα οποία κα καλφπτουν  όλεσ τισ  βάρδιεσ ςτα τμιματα του Νοςοκομείου όπωσ ορίηονται  και Ραράρτθμα Β,   

και αναλυτικά ωσ εξισ: 

1. Απαςχόλθςθ κακαριςτριϊν τισ ΚΑΘΘΜΕΙΝΕΣ. 

Α. από ϊρα  07.00 ωσ 13.00 απαςχόλθςθ  33 ατόμων  

Β. από ϊρα  13.00 ωσ 19.00 απαςχόλθςθ    7 ατόμων 

Γ. από ϊρα   19.00  ωσ 01.00 απαςχόλθςθ  5 ατόμων 

Δ. από ϊρα  01.00 ωσ 07.00 απαςχόλθςθ   3 ατόμων 

                                                                 ΣΥΝΟΛΟ: 48 εργαηόμενεσ 

 

2. Απαςχόλθςθ κακαριςτριϊν τα ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΙΑΚΑ και τισ ΑΓΙΕΣ. 

Α. από ϊρα 07.00 ωσ 13.00 απαςχόλθςθ 10 ατόμων  

Β. από ϊρα 13.00 ωσ 19.00 απαςχόλθςθ   6 ατόμων 

Γ. από ϊρα 19.00 ωσ 01.00 απαςχόλθςθ   2 ατόμων 

Δ. από ϊρα 01.00 ωσ 07.00 απαςχόλθςθ  2 ατόμων 

                                                               ΣΥΝΟΛΟ:  20 εργαηόμενεσ 

 

2. Θ αμοιβι του αναδόχου ςφμωωνα με τθν οικονομικι του προςωορά του ζχει ωσ εξισ: 
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3. Το μθνιαίο τίμθμα παροχισ τθσ Υπθρεςίασ Κακαριότθτασ των Κτιριακϊν Εγκαταςτάςεων και του Ρεριβάλλοντοσ 
Χϊρου του Νοςοκομείου παραμζνει ςτακερό μζχρι τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ και τθσ τυχόν παράταςθσ αυτισ ι 
μικρότερο που προζκυψε για οποιονδιποτε λόγο  και δεν υπόκεινται ςε καμία αναπροςαρμογι ι αφξθςθ, λόγω 
ανατίμθςθσ ςτθν αγορά ι για οποιοδιποτε λόγο ι αιτία ςυμπεριλαμβανομζνων και εκείνων του άρκρου 388 Α.Κ. 
και των επομζνων του. 

4. Τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ (Ρροκιρυξθ, παραρτιματα και τεφχθ που τθ ςυνοδεφουν, διευκρινιςεισ κατά τθν 
διαδικαςία διαγωνιςμοφ, πρόςκετεσ πλθροωορίεσ, αποωάςεισ, προςωορά αναδόχου κλπ) αποτελοφν αναπόςπαςτο 
μζροσ τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ και ενιαίο με αυτιν κείμενο. Πλα αυτά υπογράωονται αναλόγωσ από τουσ 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ 
ΑΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

(*1) 

ΜΘΝΙΑΙΑ 
ΔΑΡΑΝΘ 

ΚΑΤΑ ΑΤΟΜΟ 

ΜΘΝΙΑΙΑ 
ΔΑΡΑΝΘ 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ 

ΕΤΘΣΙΑ ΔΑΡΑΝΘ 
(ΜΘΝΙΑΙΑ Χ 12 

ΜΘΝΕΣ) 

1. 
Μικτζσ αποδοχζσ προςωπικοφ (κακαριςτζσ–ςτριεσ 
και επόπτεσ)  
( 48 άτομα 6ωρα + 8 άτομα 6ωρα για ρεπό) 

    

2. Ειςωορζσ ΙΚΑ εργοδότου 
    

3. Κόςτοσ επιδόματοσ αδείασ (περιλαμβανομζνων 
και ειςωορϊν ΙΚΑ του εργοδότθ) 

    

4. 
Κόςτοσ δϊρων Ράςχα - Χριςτουγζννων 
(περιλαμβανομζνων και ειςωορϊν ΙΚΑ του 
εργοδότθ) 

    

5. 
Επιπλζον κόςτοσ Κυριακϊν-Αργιϊν 
(περιλαμβανομζνων και ειςωορϊν ΙΚΑ του 
εργοδότθ)  6ωρθσ απαςχόλθςθσ 

    

6. 

Επιπλζον κόςτοσ νυχτερινϊν (περιλαμβανομζνων 
και ειςωορϊν ΙΚΑ του εργοδότθ)  6ωρθσ 
απαςχόλθςθσ 
(3 άτομα 6ωρα + 1 άτομο  6ωρο για ρεπό) 

    

7. Κόςτοσ αντικαταςτατϊν εργαηομζνων ςε κανονικι 
άδεια 

    

8. Κόςτοσ εργαλείων και μθχανθμάτων κακαριςμοφ 
(αποςβζςεισ, βλάβεσ, ςυντιρθςθ) 

    

9. 
Κόςτοσ διοικθτικισ υποςτιριξθσ, εγγυθτικϊν 
επιςτολϊν, αςωάλειασ  & υγιεινισ (ΜΑΡ), λοιπά 
ζξοδα 

    

10. 
ΛΟΙΡΑ ΕΞΟΔΑ (Να αναωερκοφν αναλυτικά και να 
τεκμθριωκοφν κατά τθν κρίςθ κάκε υποψθωίου 
αναδόχου 

 
   

  
 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΜΘΝΙΑΙΟ ΚΕΔΟΣ 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΘΣΙΟ 
ΚΕΔΟΣ  

(ΜΘΝΙΑΙΟ Χ 3 ΜΘΝΕΣ) 

11. Εργολαβικό κζρδοσ   

  

 ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΜΘΝΙΑΙΟ ΥΨΟΣ 

ΝΟΜΙΜΩΝ 
ΚΑΤΘΣΕΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΘΣΙΟ  
ΥΨΟΣ ΝΟΜΙΜΩΝ 

ΚΑΤΘΣΕΩΝ 
(ΜΘΝΙΑΙΟ Χ 3 ΜΘΝΕΣ) 

12. Νόμιμεσ κρατιςεισ επί τθσ αξίασ τιμολογίου 
  

  

 ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΜΘΝΙΑΙΟ 

ΤΙΜΘΜΑ ΓΙΑ ΤΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΘΣΙΟ  
ΤΙΜΘΜΑ ΓΙΑ ΤΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

(ΜΘΝΙΑΙΟ Χ 3 ΜΘΝΕΣ) 

13. ΣΥΝΟΛΑ ΚΑΘΑΩΝ ΜΘΝΙΑΙΩΝ ΑΞΙΩΝ (άνευ Φ.Ρ.Α.) 
  

14. ΣΥΝΟΛΑ ΜΘΝΙΑΙΩΝ ΑΞΙΩΝ (με Φ.Ρ.Α.) 
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ςυμβαλλομζνουσ και αποτελοφν ςυμβατικά ςτοιχεία για τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ του ζργου αυτοφ, οι όροι δε που 
περιζχονται ςτα ωσ άνω αλλθλοςυμπλθρϊνονται.  

5. Με τθν υπογραωι τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ επαναεπιβεβαιϊνονται οι υποχρεϊςεισ του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, όπωσ αυτζσ 
προκφπτουν από τα πιο κάτω ςτοιχεία ςε αναωορά με τισ αντίςτοιχεσ παραγράωουσ τθσ διακιρυξθσ, ο δε ανάδοχοσ 
δθλϊνει ανεπιωφλακτα ότι αποδζχεται όλουσ τουσ όρουσ που αναωζρονται ςτθν παροφςα ςφμβαςθ και ςτα 
Ραραρτιματα αυτισ. 

6. Οποιαδιποτε μεταβολι ςτθν ιςχφουςα νομοκεςία που διζπει τθν παροφςα ςφμβαςθ αωενόσ είναι δεςμευτικι για 
τον ανάδοχο  ο οποίοσ και οωείλει να  τθν εωαρμόςει άμεςα αωετζρου δεν δφναται ςε καμία περίπτωςθ θ 
μεταβολι αυτι να προκαλζςει οποιαδιποτε πρόςκετθ οικονομικι επιβάρυνςθ για το Νοςοκομείο 

 

ΑΘΟ 2ο.ΔΙΑΚΕΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΤΘΣ ΙΣΩΥΟΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

1. Θ παροφςα ςφμβαςθ κα ζχει διάρκεια για (3) μινεσ και ςυγκεκριμζνα από …………………….  ζωσ  …………………... 
Ραράταςθ πζραν τθσ προαναωερόμενθσ προχποκζτει τθν ζγκριςθ από το Δ.Σ. του Νοςοκομείου και τθ ςφμωωνθ 
γνϊμθ του  αναδόχου με τισ εξισ προχποκζςεισ:  
Για κάκε μινα παράταςθσ κα ορίηεται ρθτά θ παραδιδόμενθ ποςότθτα, θ οποία δεν κα πρζπει  να είναι μεγαλφτερθ 
από τθν αντίςτοιχθ μθνιαία που προκφπτει από τθν ςφμβαςθ κατϋ αναλογία. 

2. Καμία αποηθμίωςθ ι άλλθ χρθματικι καταβολι, δεν δικαιοφται ο ανάδοχοσ ςτισ περιπτϊςεισ αδράνειασ, παφςθσ 
κλπ. τθσ ςφμβαςθσ, ιδίωσ δε γιατί δεν παρουςιάςτθκε ανάγκθ χρθςιμοποίθςθσ των ςυμβατικϊν ειδϊν/υπθρεςιϊν.  

3. Εάν κατά τθν διάρκεια τθσ παράταςθσ τθσ ςφμβαςθσ αναδειχκεί για το αντικείμενο αυτισ νζοσ ανάδοχοσ, θ ιςχφσ 
τθσ παφει από τθν εωαρμογι τθσ νζασ ςφμβαςθσ. 

4. Το Νοςοκομείο ζχει το δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ παροφςασ ςτθν περίπτωςθ κατάργθςθσ ι ριηικισ 
διαωοροποίθςθσ των ςυνκθκϊν επί των οποίων είχε ςτθριχκεί θ υπογραωι τθσ. Σε περίπτωςθ που το Υπουργείο 
Υγείασ Ρρόνοιασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ ι Ρεριβάλλοντοσ Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ ι Υ.Ρε ι άλλθ 
Υπερκείμενθ Αρχι ι άλλοσ ωορζασ χορθγιςει είδθ/παρζχει τθ ςχετικι Υπθρεςία ςτο Κδρυμα με οποιοδιποτε τρόπο 
(δωρεά, ςφμβαςθ, κ.λ.π.) που καλφπτει ςτο ςφνολο ι κατά ζνα μζροσ τισ ανάγκεσ του, μονομερϊσ το Νοςοκομείο 
και χωρίσ δικαίωμα για αποηθμίωςθ από μζρουσ του αναδόχου μπορεί να μειϊςει τισ ςυμβατικζσ 
ποςότθτεσ/υπθρεςίεσ  μζχρι και του ςυνόλου αυτϊν.   

5. Εάν γίνει, πριν τθν λιξθ τθσ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ, προκιρυξθ νζου διαγωνιςμοφ το γεγονόσ αυτό δεν αποτελεί  
λόγο καταγγελίασ τθσ ι υπαναχϊρθςθσ από αυτιν του αναδόχου. 

6. Καταγγελία, διακοπι, ι ανακεϊρθςθ τθσ ςφμβαςθσ επιτρζπεται μόνον εάν νόμοσ το επιβάλει, ι όροι τθσ 
διακιρυξθσ το προβλζπουν. 

7. Εάν κατά τθν διάρκεια τθσ παράταςθσ τθσ ςφμβαςθσ αναδειχκεί για το αντικείμενο αυτισ νζοσ 
προμθκευτι/ανάδοχοσ, θ ιςχφσ τθσ παφει από τθν εωαρμογι τθσ νζασ ςφμβαςθσ. 

 

ΑΘΟ 3ο.ΕΓΓΥΘΣΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

1. Για τθν εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ κατζκεςε ςτο Νοςοκομείο τθν Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ 
Εκτζλεςθσ με αρικμό ……………………………   και αξίασ   ΕΥΩ  #......................# € τθσ  Τράπεηασ  ………………., θ οποία 
ιςχφει μζχρι τθν επιςτροωισ τθσ. 

2. Θ εγγφθςθ επιςτρζωεται με τθν λιξθ τθσ ςφμβαςθσ και τθσ τυχόν παράταςθσ αυτισ και με τθν απαραίτθτθ 
προχπόκεςθ ότι δεν υπάρχουν εκκρεμείσ υποχρεϊςεισ του αναδόχου. 

 

ΑΘΟ 4ο.ΡΕΙΓΑΨΘ ΕΓΟΥ 

1. Τα ζγγραωα που διζπουν τθν παροφςα ςφμβαςθ, τα οποία υπογράωονται από αμωότερα τα ςυμβαλλόμενα μζρθ, 
προςαρτϊνται ςτθν παροφςα ςφμβαςθ και αποτελοφν ζνα ενιαίο και αναπόςπαςτο ςφνολο με τθ ςφμβαςθ, υπό 
τθν ζννοια ότι, ότι δεν ρυκμίηεται ςτθν ςφμβαςθ ςυμπλθρϊνεται από τα προςαρτϊμενα ς’ αυτι κατωτζρω τεφχθ, οι 
όροι των οποίων ιςχφουν το ίδιο με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ και ςυμωωνοφνται όλοι ουςιϊδεισ. Είναι 
δε τα εξισ: 

 Διακιρυξθ υπ’ αρικμ.  47/17. 

 Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ Αναδόχου 

 Τεχνικι προςωορά αναδόχου 

 Οικονομικι προςωορά αναδόχου 

 Δικαιολογθτικά Κατακφρωςθσ Αναδόχου 

 Πλα τα νομιμοποιθτικά ζγγραωα κάκε υποψιωιου νομικοφ προςϊπου, όπωσ το Φ.Ε.Κ ίδρυςθσ και τισ 
τροποποιιςεισ του, επικυρωμζνο αντίγραωο ι απόςπαςμα του καταςτατικοφ του διαγωνιηόμενου και των 
εγγράωων τροποποιιςεων του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.). Στοιχεία και ζγγραωα από τα οποία πρζπει να 
προκφπτουν τα μζλθ του Δ.Σ. τα υπόλοιπα πρόςωπα που ζχουν δικαίωμα να δεςμεφουν με τθν υπογραωι 
τουσ τθν Ε.Ε. και τα ζγγραωα τθσ νομιμοποίθςθσ αυτϊν αν αυτό δεν προκφπτει ευκζωσ από το 
καταςτατικό αναλόγωσ με τθ νομικι μορωι των εταιρειϊν ι κάκε άλλου νομικοφ προςϊπου 
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ΑΘΟ 5ο 

 

1. Το Νοςοκομείο δικαιοφται να καταγγείλει αμζςωσ και αηθμίωσ εν όλω ι εν μζρει κατά τθν κρίςθ του τθν παροφςα, 
είτε να υπαναχωριςει τθσ ςφμβαςθσ εν όλω ι εν μζρει κατά τθν κρίςθ του, επιωυλαςςόμενο κάκε άλλου νομίμου 
δικαιϊματόσ του, ςτθν περίπτωςθ που  : 

 δεν εκτελζςει ο ανάδοχοσ τα ςυμωωνθκζντα ςτα προθγοφμενα άρκρα  

 δεν τθριςει ο ανάδοχοσ οποιοδιποτε όρο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ και τθσ ταυτάρικμθσ διακιρυξθσ, 
τοφτων κεωρουμζνων όλων ουςιωδϊν,  

 το Νοςοκομείο κεωριςει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ, δεν είναι ςφμωωνεσ με τισ υψθλζσ απαιτιςεισ 
που υπαγορεφονται από τον  χαρακτιρα του Νοςοκομείου.  

 αν ο Ανάδοχοσ αποδεδειγμζνα εκχωρεί τθ ςφμβαςθ ι ανακζτει εργαςίεσ υπεργολαβικά  

 αν ο Ανάδοχοσ πτωχεφςει, τεκεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι εκκακάριςθ, λυκεί ι ανακλθκεί θ άδεια 
λειτουργίασ του ι γίνουν πράξεισ αναγκαςτικισ εκτελζςεωσ ςε βάροσ του, ςτο ςφνολο ι ςε ςθμαντικό 
μζροσ των περιουςιακϊν του ςτοιχείων, ςε εκτζλεςθ τελεςίδικων δικαςτικϊν αποωάςεων. 

2. Σε περίπτωςθ καταγγελίασ ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ και καταπίπτει αυτοδικαίωσ θ εγγυθτικι επιςτολισ 
καλισ εκτζλεςθσ, χωρίσ να κίγεται θ επιβολι των προαναωερόμενων ποινικϊν ρθτρϊν, διατθρουμζνου του 
δικαιϊματοσ καταλογιςμοφ ςε βάροσ του αναδόχου τθσ διαωοράσ τιμισ, άλλων πρόςκετων δαπανϊν και κάκε 
άλλθσ αποκετικισ που τυχόν κα προκφψουν από τθν ανάκεςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ προμικειασ, με βάςθ τθν 
απόωαςθ του Δ.Σ. του Νοςοκομείου ςε άλλο αναδόχου. Ρεραιτζρω το Νοςοκομείο δικαιοφται να αναςτείλει τθν 
καταβολι οποιουδιποτε ποςοφ, πλθρωτζου ςφμωωνα με τθν παροφςα ςφμβαςθ προσ τον Ανάδοχο, μζχρισ 
εκκακαρίςεωσ των μεταξφ τουσ υποχρεϊςεων και οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ καταπίπτουν.                                                                                                                                                                                     

3. Ο ανάδοχοσ, κακϊσ και το προςωπικό που τυχόν κα χρθςιμοποιιςει κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου δεν ζχουν καμία 
απολφτωσ ςχζςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ με το Νοςοκομείο, οι δε μιςκοί, θμερομίςκια, αςωάλιςτρα ι όποιεσ άλλεσ 
αμοιβζσ, βαρφνουν αποκλειςτικά τον ανάδοχο,  ο οποίοσ είναι ο μόνοσ υπεφκυνοσ ζναντι αυτϊν  με τουσ οποίουσ 
ςυνδζεται  με εργαςιακι ι άλλθ ςχζςθ.    

4. Ο ανάδοχοσ είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για κάκε κίνδυνο που ςτρζωεται κατά τθσ ηωισ, υγείασ, ςωματικισ 
ακεραιότθτασ, περιουςίασ και οιονδιποτε άλλων προςωπικϊν ι περιουςιακϊν υλικϊν ι άλλων αγακϊν παντόσ 
τρίτου, ςυμπεριλαμβανομζνου του Νοςοκομείου, του προςωπικοφ του Νοςοκομείου, των αςκενϊν, των 
επιςκεπτϊν, του εξοπλιςμοφ του Νοςοκομείου, ο οποίοσ κίνδυνοσ προζρχεται από τθν μθ καλι εκτζλεςθ των 
ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων. 

5. Το Νοςοκομείο δεν ευκφνεται για τυχόν ζξοδα, απϊλειεσ, ηθμιζσ και δαπάνεσ του αναδόχου που προκλικθκαν από 
τθν άςκθςθ ζνδικων μζςων κατά  του ταυτάρικμου διαγωνιςμοφ. 

 

ΑΘΟ 6ο. ΚΥΫΣΕΙΣ-ΡΟΙΝΙΚΕΣ ΘΤΕΣ 

1. Με απόωαςθ του Δ.Σ. του Νοςοκομείου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου ο ανάδοχοσ κθρφςςεται 
υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμά του που απορρζει απ’ αυτι, εωόςον δεν ωόρτωςε, 
παρζδωςε ι αντικατζςτθςε τα ςυμβατικά υλικά/υπθρεςίεσ ι δεν επιςκεφαςε ι ςυντιρθςε αυτά μζςα ςτον 
ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δόκθκε, ςφμωωνα με όςα προβλζπονται ςτθν παροφςα. 

2. Στον προμθκευτι/ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ, ανάκεςθ ι ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με 
απόωαςθ του Δ.Σ. του Νοςοκομείου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 
τον ενδιαωερόμενο προσ παροχι εξθγιςεων ακροιςτικά ι διαηευκτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ:  

 Κατάπτωςθ ολικι ι μερικι τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ ι καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, κατά περίπτωςθ.  

 Ρρομικεια του υλικοφ ςε βάροσ του εκπτϊτου αναδόχου είτε από τουσ υπόλοιπουσ προμθκευτζσ που είχαν 
λάβει μζροσ ςτον διαγωνιςμό ι είχαν κλθκεί για διαπραγμάτευςθ, είτε με διενζργεια διαγωνιςμοφ, είτε με 
διαπραγμάτευςθ. Κάκε άμεςθ ι ζμμεςθ προκαλοφμενθ ηθμία του δθμοςίου ι τυχόν διαωζρον που κα 
προκφψει, καταλογίηεται ςε βάροσ του εκπτϊτου προμθκευτι/ανάδοχο. Ο καταλογιςμόσ αυτόσ γίνεται 
ακόμθ και ςτθν περίπτωςθ που δεν πραγματοποιείται νζα προμικεια του υλικοφ, κατά τα παραπάνω 
οριηόμενα. Στθν περίπτωςθ αυτι, ο υπολογιςμόσ του καταλογιηόμενου ποςοφ γίνεται με βάςθ κάκε ςτοιχείο, 
κατά τθν κρίςθ του αρμοδίου οργάνου και με βάςθ τισ αρχζσ τθσ καλισ πίςτθσ και των ςυναλλακτικϊν θκϊν.  

 Ρροςωρινόσ ι οριςτικόσ αποκλειςμόσ του αναδόχου από το ςφνολο των προμθκειϊν των ωορζων που 
εμπίπτουν ςτο πεδίο εωαρμογισ του Ν. 2286/1995. Ο αποκλειςμόσ, ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ, 
επιβάλλεται μόνο με απόωαςθ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ, φςτερα από 
γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ Ρολιτικισ Ρρογραμματιςμοφ Ρρομθκειϊν, θ οποία υποχρεωτικά καλεί τον 
ενδιαωερόμενο για παροχι εξθγιςεων και μετά από αιτιολογθμζνθ ειςιγθςθ του ωορζα που διενεργεί το 
διαγωνιςμό.  

 Καταλογιςμόσ ςτον προμθκευτι/ανάδοχο ποςοφ ίςου με το 10% τθσ αξίασ των υλικϊν/υπθρεςιϊν, για τα 
οποία κθρφχκθκε ζκπτωτοσ, όταν του δόκθκε το δικαίωμα να παραδϊςει τα υλικά/υπθρεςίεσ μζχρι τθν 
προθγοφμενθ τθσ θμερομθνίασ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, ανεξάρτθτα εάν τελικά ζκανε ι όχι χριςθ του 
δικαιϊματοσ αυτοφ.  
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 Είςπραξθ εντόκωσ από τον ζκπτωτο από τθ ςφμβαςθ προμθκευτι/ανάδοχο από ποςόν που τυχόν δικαιοφται 
να λάβει, είτε με κατάκεςθ του ποςοφ από τον ίδιο. Ο υπολογιςμόσ των τόκων γίνεται από τθν θμερομθνία 
ζναρξθσ του δικαιϊματοσ λιψθσ του ποςοφ που δικαιοφται να λάβει από τον προμθκευτι/ανάδοχο μζχρι 
τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ απόωαςθσ κιρυξθσ του ωσ εκπτϊτου, με το ιςχφον κάκε ωορά ανϊτατο όριο 
επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από τθν θμερομθνία δε αυτι και μζχρι τθσ επιςτροωισ τθσ, με το 
ιςχφον κάκε ωορά επιτόκιο για τόκο υπερθμερίασ.  

 Σε περίπτωςθ που θ εκτζλεςθ υπθρεςίασ ςε βάροσ εκπτϊτου αναδόχου γίνεται με τροποποίθςθ όρων ι 
τεχνικϊν προδιαγραωϊν τθσ κατακφρωςθσ, τθσ ανάκεςθσ ι τθσ ςφμβαςθσ, από τισ οποίεσ κθρφχκθκε 
ζκπτωτοσ, κατά περίπτωςθ, κατά τον υπολογιςμό του διαωζροντοσ ςε βάροσ του, λαμβάνεται υπόψθ θ 
διαωορά που τυχόν προκφπτει από τθν τροποποίθςθ των ςχετικϊν όρων ι τεχνικϊν προδιαγραωϊν, θ οποία 
ςυμψθωίηεται με το προσ καταλογιςμό ποςό.  

3. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί απαρζγκλιτα τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ οι οποίεσ αναγράωονται ςτθν 
παροφςα διακιρυξθ (περιλαμβανομζνων και των παραρτθμάτων τθσ), τουσ όρουσ τθσ προςωοράσ του, κακϊσ και 
τισ υποχρεϊςεισ τθσ ςφμβαςθσ που κα υπογραωεί μετά τθν κατακφρωςθ του ζργου. Στθν αντίκετθ περίπτωςθ, κα 
υπάρχουν κυρϊςεισ όπωσ αναωζρεται ςχετικά παρακάτω 

4. Θ παρακολοφκθςθ τθσ καλισ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν και θ παραλαβι αυτϊν, κακϊσ και θ ςφνταξθ κάκε μινα του 
πρακτικοφ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ, ανατίκεται ςτθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ 
Εργαςιϊν, που διορίηεται προσ τοφτο από το Νοςοκομείο 

5. Για κάκε παράβαςθ όρου ςφμβαςθσ, όπωσ πχ. ελλείψεισ προςωπικοφ, παραλείψεισ πλθμμελοφσ εργαςίασ κ.α., 
επιβάλλεται ςτον προμθκευτι/ανάδοχο ποινικι ριτρα, ίςθ με το 10% τθσ μθνιαίασ αποηθμίωςθσ, ανάλογα με τθν 
βαρφτθτα τθσ παράβαςθσ, ςφμωωνα με τθν ανζλεγκτθ κρίςθ του Δ.Σ. Σε κάκε περίπτωςθ το Δ.Σ. μπορεί ταυτόχρονα 
να καταγγείλει τθν ςφμβαςθ και να κθρφξει ζκπτωτο τον ανάδοχο. 

6.  Πλεσ οι παραπάνω κυρϊςεισ επιβάλλονται από το Δ.Σ. του Νοςοκομείου μετά από προθγοφμενθ κλιςθ προσ 
απολογία του αναδόχου και αωοφ ζχει ςυνταχκεί για κάκε περίπτωςθ πρακτικό τθσ Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ 
και Ραραλαβισ Εργαςιϊν που να διαπιςτϊνει κατά τρόπο επαρκι τθν παράβαςθ.   

7. Θ κιρυξθ κατά τα ανωτζρω του αναδόχου ωσ εκπτϊτου γίνεται από το Νοςοκομείο αηθμίωσ για αυτό. 
8. Για τουσ λόγουσ που αναωζρονται παραπάνω καταπίπτουν ταυτόχρονα οι ποινικζσ ριτρεσ που προβλζπονται από 

τθν κείμενθ νομοκεςία. 
9. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν απαρζγκλιτθ τιρθςθ των διατάξεων τθσ εργατικισ νομοκεςίασ (καταβολι νομίμων 

αποδοχϊν, οι οποίεσ δεν μπορεί να είναι κατϊτερεσ των προβλεπόμενων από τθν οικεία Σ.Σ.Ε, τιρθςθ του νομίμου 
ωραρίου, αςωαλιςτικι κάλυψθ, βαςικοί όροι αςωάλειασ και υγιεινισ εργαηομζνων κλπ). Σε περίπτωςθ που 
διαπιςτωκεί αμετάκλθτα, επανειλθμμζνθ ςοβαρι παράβαςθ του παρόντοσ όρου, το Νοςοκομείο μπορεί να 
καταγγείλει τθ ςφμβαςθ, με τθ διαδικαςία και τισ προχποκζςεισ των ανωτζρω παραγράωων. 

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

i. Ρρόςτιμο 54 € για τθν απουςία κάκε ατόμου ςε ζνα 24ωρο.  
ii. Ρρόςτιµο 152€ αν απουςιάηουν µζχρι 3 άτοµα µζςα ςε ζνα 24ωρο.  
iii. Ρρόςτιµο 196 €  αν απουςιάηουν µζχρι 4 άτοµα µζςα ςε ζνα 24ωρο. 
iv. Ρρόςτιµο 540 € αν απουςιάηουν µζχρι 5 άτοµα µζςα ςε ζνα 24ωρο.  
v. Ρρόςτιµο  250 € για κάκε επιπλζον απουςία εργαηόμενου ανά 24ωρο. 

11. Οι παραπάνω επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ επιβάλλονται ανεξαρτιτωσ τθσ άςκθςθσ ποινικισ δίωξθσ κατά του 
προμθκευτι, εάν θ παράβαςι του να αποτελεί και αξιόποινο αδίκθμα. 

 

ΡΟΙΝΙΚΕΣ ΘΤΕΣ ΛΟΓΫ ΑΡΟΥΣΙΑΣ 

ΑΘΟ 7ο.ΡΛΘΫΜΘ ΤΟΥ ΡΟΜΘΘΕΥΤΘ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΡΛΘΫΜΘΣ-ΚΑΤΘΣΕΙΣ 

1. Θ εξόωλθςθ του αναδόχου κα γίνεται κατά μινα από τθν αρμόδια υπθρεςία του Νοςοκομείου με βάςθ τα νόμιμα 
δικαιολογθτικά. Τα ίδια ιςχφουν και για οποιαδιποτε άλλθ αξία που τυχόν προκφψει από τθν εωαρμογι των 
ςυμβάςεων (π.χ. πρόςτιμο, κλπ) Τα αναγκαία δικαιολογθτικά πλθρωμισ ανά μινα για τθν εξόωλθςθ τθσ μθνιαίασ 
παραςχεκείςασ υπθρεςίασ είναι : 

 Μθνιαίο Ρρακτικό Ροςοτικισ και Ροιοτικισ Εκτζλεςθσ των όρων τθσ Σφμβαςθσ που κα ςυναωκεί με τθν 
Ανάδοχο Εταιρεία Κακαριότθτασ των Κτιριακϊν Εγκαταςτάςεων και του Ρεριβάλλοντοσ Χϊρου του 
Νοςοκομείου το οποίο κα ςυντάςςεται από  τθν αρμόδια Επιτροπι που κα οριςτεί από το Νοςοκομείο για 
τθν Ραραλαβι Ειδϊν/Υπθρεςιϊν  και Ραρακολοφκθςθ των Πρων τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ. 

 Τιμολόγιο Ραροχισ Υπθρεςιϊν του αναδόχου για εργαςίεσ δεδουλευμζνεσ προθγοφμενου μινα. 

 Βεβαίωςθ του ΙΚΑ για μθ οωειλόμενεσ ειςωορζσ (αςωαλιςτικι ενθμερότθτα). 

 Θεωρθμζνθ κατάςταςθ ΙΚΑ αγοράσ ενςιμων του απαςχολθκζντοσ προςωπικοφ. 

 Αντίγραωο μιςκολογίου και ςελίδασ αγοράσ ενςιμων για το απαςχολοφμενο προςωπικό του Αναδόχου. 

 Φορολογικι ενθμερότθτα. 
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 Κάκε άλλο δικαιολογθτικό που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο 
και τθν πλθρωμι. 

2. Θ αμοιβι του Αναδόχου κα επιβαρφνεται με τισ νόμιμεσ κρατιςεισ όπωσ κάκε ωορά αυτζσ προβλζπονται από τισ 
εκάςτοτε ιςχφουςεσ διατάξεισ. 

3. Το Νοςοκομείο δεν ευκφνεται για κακυςτζρθςθ πλθρωμισ του αναδόχου, όταν αυτι οωείλεται ςε υπαιτιότθτα 
αυτοφ όπωσ π.χ. ςε μθ ζγκαιρθ παράδοςθ των τιμολογίων, ςε λανκαςμζνθ ζκδοςθ αυτϊν, ςε ςυμβατικζσ 
παραβάςεισ κλπ. ι όταν άλλοι παράγοντεσ άςχετοι προσ τθν ευκφνθ του Νοςοκομείου τθν προκαλοφν. 

4. Τον ανάδοχο βαρφνουν όλεσ οι νόμιμεσ κρατιςεισ ςυμπεριλαμβανομζνου του ωόρου ειςοδιματοσ. 
5. Ο ανάδοχοσ επιβαρφνεται με τα ζξοδα μεταωοράσ και ωορτοεκωόρτωςθσ των ειδϊν, τθν αξία των δειγμάτων ςε 

περιπτϊςεισ ελζγχου ποιότθτασ και λοιπϊν ςτοιχείων των ειδϊν, τα ζξοδα τθσ χθμικισ εξζταςθσ ι τθσ 
διενεργθκείςθσ πραγματογνωμοςφνθσ εωόςον το αποτζλεςμα αυτϊν απζδειξε ότι το είδοσ που εξετάςτθκε δεν 
ανταποκρίνεται με το ςυμωωνθκζν.  

6.  Σε περίπτωςθ που θ πλθρωμι του αναδόχου κακυςτεριςει από τθν ανακζτουςα αρχι εξιντα (60) θμζρεσ μετά τθν 
υποβολι του τιμολογίου πϊλθςθσ από αυτόν, θ ανακζτουςα αρχι, το Νοςοκομείο, ςφμωωνα με τα οριηόμενα ςτο Ρ.Δ. 
166/2003 (ΦΕΚ 138Α/5.6.2003) «Ρροςαρμογι τθσ Ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν οδθγία 2000/35 τθσ 29.6.2000 για τθν 
καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ», κακίςταται υπεριμεροσ και οωείλει 
τόκουσ χωρίσ να απαιτείται όχλθςθ από τον ςυμβαςιοφχο. Επιςθμαίνεται ότι θ υποβολι του τιμολογίου πϊλθςθσ δεν 
μπορεί να γίνει προ τθσ θμερομθνίασ εκδόςεωσ του πρωτοκόλλου  οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ. 

 

Άρκρο 8. ΑΡΟΗΘΜΙΫΣΘ ΕΚ ΜΕΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΩΟΥ 

1. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αποηθμιϊνει πλιρωσ το Νοςοκομείο τουσ προςτθκζντεσ και υπαλλιλουσ αυτοφ, για 
όλα τα ζξοδα, απϊλειεσ, ηθμίεσ και δαπάνεσ, όπωσ επίςθσ και να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ, που πθγάηουν από ι 
ςε ςχζςθ με οποιαδιποτε πράξθ ι παράλειψθ του Αναδόχου ι των αντιπροςϊπων, προςτθκζντων ι υπαλλιλων 
του ςχετιηόμενθ με τθ παροφςα Σφμβαςθ ι παράβαςθ αυτισ ι που πθγάηει από ι απορρζει από τθν εκτζλεςθ των 
εργαςιϊν, ςυμπεριλαμβανομζνθσ οποιαςδιποτε τοιαφτθσ που ςυντελζςτθκε ι προκλικθκε ςε ςχζςθ με : 

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

 οποιαδιποτε απϊλεια ι ηθμία τθσ ακίνθτθσ και κινθτισ περιουςίασ του Νοςοκομείου, Δθμοςίου, 
οποιαςδιποτε Αρμόδιασ Αρχισ και των ςχετικϊν αντιπροςϊπων, προςτθκζντων ι υπαλλιλων αυτισ. 

 

Άρκρο 9. ΑΣΨΑΛΙΣΘ ΖΓΟΥ 

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

2. Ο Ανάδοχοσ κα εξαςωαλίςει, ότι κα υωίςτανται ςε ιςχφ οι κάτωκι αναωερόμενεσ αςωαλιςτικζσ καλφψεισ κακ’ όλθ 
τθ διάρκεια εκτζλεςθσ του Ζργου :  

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

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

3. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αςωαλίςει το προςωπικό του ςφμωωνα με τισ διατάξεισ τθσ Ελλθνικισ Εργατικισ 
Νομοκεςίασ όπωσ αυτζσ ιςχφουν ανά πάςα χρονικι ςτιγμι και να τθρεί τθν εκάςτοτε ιςχφουςα Συλλογικι/Κλαδικι 
Σφμβαςθ Εργαςίασ για το προςωπικό που απαςχολεί. Σε περίπτωςθ που προςωπικό του Αναδόχου δεν υπάγεται ςε 
διατάξεισ τθσ ιςχφουςασ Νομοκεςίασ, αυτόσ υποχρεοφται να το αςωαλίςει ζναντι ατυχθμάτων ςε αςωαλιςτικζσ 
εταιρείεσ. Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να εξαςωαλίςει ότι τα ανωτζρω τθροφνται και από τουσ πάςθσ ωφςεωσ 
ςυμβοφλουσ, ςυνεργάτεσ και υπεργολάβουσ αυτοφ. 

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

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

 

Άρκρο 10. ΗΘΤΘΜΑΤΑ ΚΥΙΟΤΘΤΑΣ ΚΑΙ ΡΝΕΥΜΑΤΙΚΘΣ ΙΔΙΟΚΤΘΣΙΑΣ 

1. Πλεσ οι εκκζςεισ και τα ςυναωι ςτοιχεία, όπωσ διαγράμματα, ςχζδια, προδιαγραωζσ, πλάνα, ςτατιςτικά ςτοιχεία, 
υπολογιςμοί και κάκε άλλο ςχετικό ζγγραωο ι υλικό που αποκτάται, ςυγκεντρϊνεται ι καταρτίηεται από τον 
Ανάδοχο κατά τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ, είναι εμπιςτευτικά και ανικουν ςτθν απόλυτθ ιδιοκτθςία του 
Νοςοκομείου. 

2. Ο Ανάδοχοσ, μόλισ ολοκλθρϊςει τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ, παραδίδει όλα τα ζγγραωα και τα ςτοιχεία ςτο 
Νοςοκομείο. Ο Ανάδοχοσ μπορεί να κρατά αντίγραωα αυτϊν των εγγράωων και ςτοιχείων, αλλά δεν επιτρζπεται να 
τα χρθςιμοποιεί για ςκοποφσ άλλουσ από τθσ Σφμβαςθσ, χωρίσ τθν προθγοφμενθ γραπτι ςυναίνεςθ του 
Νοςοκομείου.  
 

Άρκρο 11.ΕΜΡΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΘΤΑ 

1. Χωρίσ τθν προθγοφμενθ γραπτι ςυναίνεςθ του Νοςοκομείου, ο Ανάδοχοσ δεν αποκαλφπτει εμπιςτευτικζσ 
πλθροωορίεσ που του δόκθκαν ι που ο ίδιοσ ανακάλυψε κατά τθν παροχι τθσ υπθρεςίασ, οφτε κοινοποιεί ςτοιχεία, 
ζγγραωα και πλθροωορίεσ των οποίων λαμβάνει γνϊςθ ςε ςχζςθ με τθ Σφμβαςθ, υποχρεοφται δε να μεριμνά ϊςτε 
το προςωπικό του, και κάκε ςυνεργαηόμενοσ με αυτόν να τθριςει 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 και τθν παφςθ κοινοποίθςθσ των εμπιςτευτικϊν πλθροωοριϊν και τθν παράλειψι τθσ ςτο μζλλον.  

2. Ο Ανάδοχοσ δεν δφναται να προβαίνει ςε δθμόςιεσ δθλϊςεισ χωρίσ τθν προθγοφμενθ ςυναίνεςθ του Νοςοκομείου, 
οφτε να ςυμμετζχει ςε δραςτθριότθτεσ αςυμβίβαςτεσ με τισ υποχρεϊςεισ του απζναντι ςτο Νοςοκομείο και δεν 
δεςμεφει το Νοςοκομείο, με κανζνα τρόπο, χωρίσ τθν προθγοφμενθ γραπτι τθσ ςυναίνεςθ. 

3. Οι προαναωερόμενοι όροι περί εμπιςτευτικότθτασ δεςμεφουν τον ανάδοχο και μετά τθν ολοκλιρωςθ του ζργου 
του εισ το διθνεκζσ. 

 

Άρκρο 12.ΛΟΙΡΕΣ ΥΡΟΩΕΫΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΩΟΥ 

1. Κακϋ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να ςυνεργάηεται ςτενά με τα αρμόδια όργανα 
του Νοςοκομείου, υποχρεοφται δε να λαμβάνει υπόψθ του οποιεςδιποτε παρατθριςεισ ςχετικά με τθν εκτζλεςθ 
τθσ Συμβατικισ Υπθρεςίασ. 

2. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρίςταται ςε υπθρεςιακζσ ςυνεδριάςεισ που αωοροφν τθν Συμβατικι Υπθρεςία 
(τακτικζσ και ζκτακτεσ), παρουςιάηοντασ τα απαραίτθτα ςτοιχεία που τυχόν του ηθτθκοφν για τθν αποτελεςματικι 
λιψθ αποωάςεων. 

3. Ο Ανάδοχοσ κα είναι πλιρωσ και αποκλειςτικά μόνοσ υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ ςε 
ςχζςθ με οποιαδιποτε εργαςία εκτελείται από μζλθ τθσ Ομάδασ Ζργου, που κα αςχολθκοφν ι κα παράςχουν 
οποιεςδιποτε υπθρεςίεσ ςε ςχζςθ με τθν παροφςα Σφμβαςθ. Σε περίπτωςθ οποιαςδιποτε παράβαςθσ ι ηθμίασ 
που προκλθκεί ςε τρίτουσ υποχρεοφται μόνοσ αυτόσ προσ αποκατάςταςι τθσ. 

4. Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να εγγυάται για τθ διάκεςθ του αναωερομζνου ςτθν Ρροςωορά του, επιςτθμονικοφ και 
λοιποφ προςωπικοφ, κακϊσ επίςθσ και ςυνεργατϊν, που κα διακζτουν τθν απαιτοφμενθ εμπειρία, τεχνογνωςία και 
ικανότθτα, ϊςτε να ανταποκρικοφν πλιρωσ ςτισ απαιτιςεισ τθσ Σφμβαςθσ, υπόςχεται δε και βεβαιϊνει ότι κα 
επιδεικνφουν πνεφμα ςυνεργαςίασ κατά τισ επαωζσ τουσ με τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ και τα ςτελζχθ τθσ Ανακζτουςα 
Αρχισ. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται να ηθτιςει τθν αντικατάςταςθ μζλουσ τθσ Ομάδασ 
Ζργου του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχοσ οωείλει να προβεί ςε αντικατάςταςθ με άλλο πρόςωπο, ανάλογθσ 
εμπειρίασ και προςόντων.  Αντικατάςταςθ μζλουσ τθσ Ομάδασ Ζργου του Αναδόχου, κατόπιν αιτιματόσ του, κατά 
τθ διάρκεια  τθσ εκτζλεςθσ του Ζργου, δφναται να γίνει μετά από ζγκριςθ τθσ Ανακζτουςα Αρχισ και μόνο με άλλο 
πρόςωπο αντιςτοίχων προςόντων ι εμπειρίασ.  Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιιςει τθν Ανακζτουςα Αρχι 
εγγράωωσ, τουλάχιςτον είκοςι (20) θμερολογιακζσ θμζρεσ πριν από τθν αντικατάςταςθ. 

5. Σε περίπτωςθ που μζλθ τθσ Ομάδασ Ζργου του Αναδόχου αποχωριςουν από αυτιν ι λφςουν τθ ςυνεργαςία τουσ 
μαηί του, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εξαςωαλίςει ότι κατά το χρονικό διάςτθμα, μζχρι τθν αποχϊρθςι τουσ, κα 
παρζχουν κανονικά τισ υπθρεςίεσ τουσ και αωετζρου να αντικαταςτιςει άμεςα τουσ αποχωριςαντεσ ςυνεργάτεσ με 
άλλουσ ανάλογθσ εμπειρίασ και προςόντων μετά από ζγκριςθ τθσ Ανακζτουςα Αρχισ. 

6. Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ είναι Ζνωςθ/ Κοινοπραξία, τα Μζλθ που αποτελοφν τθν Ζνωςθ/ Κοινοπραξία, κα 
είναι από κοινοφ και εισ ολόκλθρον υπεφκυνα ζναντι του Νοςοκομείου για τθν εκπλιρωςθ όλων των απορρεουςϊν 
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από τθ Διακιρυξθ/Ρροςωορά/Σφμβαςθ υποχρεϊςεϊν τουσ. Τυχόν υωιςτάμενεσ μεταξφ τουσ ςυμωωνίεσ περί 
κατανομισ των ευκυνϊν τουσ ζχουν ιςχφ μόνον ςτισ εςωτερικζσ τουσ ςχζςεισ και ςε καμία περίπτωςθ δεν δφνανται 
να προβλθκοφν ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ωσ λόγοσ απαλλαγισ του ενόσ Μζλουσ από τισ ευκφνεσ και τισ 
υποχρεϊςεισ του άλλου ι των άλλων Μελϊν για τθν ολοκλιρωςθ του Ζργου. 

7. Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ είναι Ζνωςθ/ Κοινοπραξία και κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ, 
οποιαδιποτε από τα Μζλθ τθσ Ζνωςθσ/ Κοινοπραξίασ, εξαιτίασ ανικανότθτασ για οποιοδιποτε λόγο ι λόγω 
ανωτζρασ βίασ, δεν μπορεί να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ του, τα υπόλοιπα Μζλθ ςυνεχίηουν να ζχουν τθν 
ευκφνθ ολοκλιρωςθσ τθσ Σφμβαςθσ με τουσ ίδιουσ όρουσ. 

8. Σε περίπτωςθ λφςθσ, πτϊχευςθσ, ι κζςθσ ςε κακεςτϊσ αναγκαςτικισ διαχείριςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ενόσ εκ 
των μελϊν που απαρτίηουν τον Ανάδοχο, θ Σφμβαςθ εξακολουκεί να υωίςταται και οι απορρζουςεσ από τθ 
Σφμβαςθ υποχρεϊςεισ βαρφνουν τα εναπομείναντα μζλθ του Αναδόχου, μόνο εωόςον αυτά είναι ςε κζςθ να τισ 
εκπλθρϊςουν. Θ κρίςθ για τθ δυνατότθτα εκπλιρωςθσ ι μθ των όρων τθσ Σφμβαςθσ εναπόκειται ςτθ διακριτικι 
ευχζρεια του αρμοδίου οργάνου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται να 
καταγγείλει τθ Σφμβαςθ. Επίςθσ ςε περίπτωςθ ςυγχϊνευςθσ, εξαγοράσ, μεταβίβαςθσ τθσ επιχείρθςθσ κλπ. κάποιου 
εκ των μελϊν που απαρτίηουν τον Ανάδοχο, θ ςυνζχιςθ ι όχι τθσ Σφμβαςθσ εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ. Σε περίπτωςθ λφςθσ ι πτϊχευςθσ του Αναδόχου, όταν αυτόσ αποτελείται από μία εταιρεία, ι 
κζςθσ τθσ περιουςίασ αυτοφ ςε αναγκαςτικι διαχείριςθ, τότε θ ςφμβαςθ λφεται αυτοδίκαια από τθν θμζρα 
επζλευςθσ των ανωτζρω γεγονότων. Σε τζτοια περίπτωςθ καταπίπτουν υπζρ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και οι 
Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ Ρροκαταβολισ και Καλισ Εκτζλεςθσ που προβλζπονται ςτθ Σφμβαςθ. 

9. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται κακόλθ τθ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ να ςυμμορωοφται με τισ υποχρεϊςεισ που 
επιβάλλονται από τον Ν.3310/05 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με τον Ν. 3414/05. 
 

ΑΘΟ 13ο 

1. Ο ανάδοχοσ δεν δικαιοφται για κανζνα λόγο να διακόψει τθν παροχι των υπθρεςιϊν του, εκτόσ από τισ περιπτϊςεισ 
ανωτζρασ βίασ, οι οποίεσ παρατίκενται περιοριςτικά: 

 Ρυρκαγιά  - Ρλθμμφρα  - Σειςμόσ - Ρόλεμοσ 
 

ΑΘΟ 14Ο .ΑΝΕΚΩΫΘΤΟ  ΣΥΜΒΑΣΘΣ-ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1. Θ ςφμβαςθ αυτι κα εκτελεςκεί αποκλειςτικά από τον ανάδοχο, απαγορευμζνθσ τθσ εκχωριςεϊσ τθσ, ςε 
οποιοδιποτε άλλο ωυςικό ι νομικό πρόςωπο.  

2. Το κείμενο τθσ ςφμβαςθσ υπεριςχφει από κάκε άλλο ςχετικό κείμενο (Διακιρυξθ, προςωορά κ.λ.π.) πλθν προωανϊν 
ςωαλμάτων, ι παραδρομϊν εν γζνει αυτοφ. 

3. Για κάκε άλλο κζμα που ζχει ςχζςθ με τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και δεν ρυκμίηεται από αυτιν ιςχφουν οι όροι 
τθσ διακιρυξθσ και οι διατάξεισ περί Ρρομθκειϊν του Δθμοςίου. 

4. Θ εν λόγω ςφμβαςθ διζπεται από το Ελλθνικό Δίκαιο. Σε περίπτωςθ διαωορϊν, που ενδεχομζνωσ προκφψουν 
ςχετικά με τθν ερμθνεία ι τθν εκτζλεςθ ι τθν εωαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ι εξ’ αωορμισ τθσ, θ Ανακζτουςα Αρχι και ο 
Ανάδοχοσ καταβάλλουν κάκε προςπάκεια για τθ ωιλικι επίλυςι τουσ, ςφμωωνα με τουσ κανόνεσ τθσ καλισ πίςτθσ 
και των χρθςτϊν ςυναλλακτικϊν θκϊν πάντα υπό το πρίςμα τθσ προςταςίασ του Δθμοςίου ςυμωζροντοσ. 

5. Σε περίπτωςθ αδυναμίασ εξεφρεςθσ κοινά αποδεκτισ λφςθσ αποκλειςτικά αρμόδια είναι τα Ελλθνικά Δικαςτιρια 
και δθ αυτά των Ιωαννίνων. 

 

Θ Σφμβαςθ αυτι ςυντάχκθκε ςε τρία ίδια πρωτότυπα, αωοφ δε διαβάςτθκε, βεβαιϊκθκε νόμιμα, υπογράωθκε από 
τουσ ςυμβαλλόμενουσ και τα  μεν δφο αντίτυπα παραμζνουν  ςτο αρμόδιο Γραωείο του Νοςοκομείου, για λογαριαςμό του 
πρϊτου των ςυμβαλλομζνων, το δε άλλο παρζλαβε ο ανάδοχοσ. 

 

 

 ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 



 

Σελίδα 76 

ΡΑΑΤΘΜΑ VI – Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Ρρομικειασ (ΕΕΕΡ) 

 

 



Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Προμήθειας (ΕΕΕΠ)
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης
σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα

Στοιχεία της δημοσίευσης
Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη
διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες
που απαιτούνται στο μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι
έχει χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΠ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΠ.
Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Αριθμός της προκήρυξης
2017-135714-F02-EL
Αριθμός ανακοίνωσης στην ΕΕ:
-
URL της ΕΕ
National Official Journal
-
Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες
με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας
σύναψης σύμβασης (π.χ. παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)

Ταυτότητα του αγοραστή
Επίσημη ονομασία:
Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ "Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ"
Χώρα:
Ελλάδα

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων
Type of procedure
Open procedure
Τίτλος:
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 47/17 (Α.Α ΕΣΗΔΗΣ: 44936)
Σύντομη περιγραφή:
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 47/17 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Αριθμός αναφοράς αρχείου που αποδίδεται στον φάκελο από την
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα (εάν υπάρχει):
ΑΡ. ΔΙΑΚ. 47/17 (Α.Α ΕΣΗΔΗΣ: 44936)

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Επωνυμία:
-
Οδός και αριθμός:
-
Ταχ. κωδ.:
-
Πόλη:
-
Χώρα:
---
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
-
Ηλ. ταχ/μείο:
-
Τηλέφωνο:
-
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:
-
Αριθ. ΦΠΑ, εφόσον υπάρχει:
-
Εάν δεν υπάρχει αριθμός ΦΠΑ, να αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει
-
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;
❍ Ναι
❍ Όχι

-2-



Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός
φορέας είναι προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»
ή προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων
προστατευόμενης απασχόλησης;
❍ Ναι
❍ Όχι
Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή
μειονεκτούντων εργαζομένων;
-
Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες
ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία
-

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο
κατάλογο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο
πιστοποιητικό [π.χ. βάσει εθνικού συστήματος (προ)επιλογής];
❍ Ναι
❍ Όχι     

• Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας ενότητας, στην ενότητα
Β και, όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε
το μέρος V, κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση συμπληρώστε και
υπογράψτε το μέρος VI.

α) να αναφέρετε τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά
περίπτωση:
-
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται
ηλεκτρονικά, να αναφέρετε:
-
γ) Να αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή
ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο
κατάλογο:
-
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια
επιλογής;
❍ Ναι
❍ Όχι
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• Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη
σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση
πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας, μέσω πρόσβασης σε
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος διατίθεται αυτή
δωρεάν;
❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, να αναφέρετε:
-

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
από κοινού με άλλους;
❍ Ναι
❍ Όχι

• Μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΕΕΕΠ από τους άλλους
εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.

α) Να αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στον όμιλο
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):
-
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από
κοινού στη διαδικασία προμήθειας:
-
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία του συμμετέχοντος ομίλου:
-

Ανάλογα με την περίπτωση, ένδειξη για την/τις παρτίδα/ες για τις οποίες
ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά:
-
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
#1

• Κατά περίπτωση, να αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή
των προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό
φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης:

Όνομα
-
Επώνυμο
-
Ημερομηνία γέννησης
-
Τόπος γέννησης
-
Οδός και αριθμός:
-
Ταχ. κωδ.:
-
Πόλη:
-
Χώρα:
---
Ηλ. ταχ/μείο:
-
Τηλέφωνο:
-
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:
-
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση
(τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό …):
-

Γ: Πληροροφίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται
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στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται
στο μέρος V κατωτέρω;
❍ Ναι
❍ Όχι

• Παρακαλείστε να υποβάλετε χωριστό έντυπο ΕΕΕΠ, με τις πληροφορίες
που απαιτούνται σύμφωνα με τα τμήματα Α και Β του παρόντος μέρους,
καθώς και το μέρος ΙΙΙ, για κάθε μία από τις σχετικές οντότητες, δεόντως
συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα από τους ενδιαφερόμενους φορείς.
Σημειώσετε ότι αυτό θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει κάθε τεχνικό
προσωπικό ή τεχνικό φορέα, είτε ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του
οικονομικού φορέα, ιδίως τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της ποιότητας
και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή
τις τεχνικές υπηρεσίες που ο οικονομικός φορέας μπορεί να καλέσει για την
εκτέλεση των εργασιών.
Εφόσον είναι σχετικές για τη συγκεκριμένη ικανότητα ή τις ικανότητες στις
οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, παρακαλείστε να συμπεριλάβετε
τις πληροφορίες σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε μία από τις σχετικές
οντότητες.

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων
δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας

• (Το τμήμα συμπληρώνεται μόνο αν οι πληροροφίες αυτές ζητούνται ρητώς
από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα).

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της
σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;
❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν ναι και στο μέτρο που είναι γνωστοί, παραθέστε κατάλογο των
προτεινόμενων υπεργολάβων:
-

• Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις
πληροφορίες επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στο μέρος Ι, να
παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα τμήματα Α και
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Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος III για κάθε υπεργολάβο (ή
κατηγορία υπεργολάβων).

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
Στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι
ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση με καταδικαστική
απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία
έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως
ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της
24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ
L 300 της 11.11.2008, σ. 42).

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Διαφθορά
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για διαφθορά με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
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πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας
περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 3
της σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1 και στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της
απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003,
σ. 54). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως
ορίζεται στο εθνικό δίκαιο της αναθέτουσας αρχής (του αναθέτοντα φορέα) ή
του οικονομικού φορέα.

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Απάτη
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για απάτη με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας
περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Κατά την έννοια του άρθρου
1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48).

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
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Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητες
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων
ή ελέγχου σε αυτό για τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα
με τρομοκρατικές δραστηριότητες με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει
εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας
περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζονται στα άρθρα
1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για
την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο
λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα
εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
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Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει
εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας
περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο
1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της
25.11.2005, σ.15).

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων με
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο
ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να
ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και
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την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων
της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1).

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης
Στο άρθρο 57 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι
ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού
Καταβολή φόρων
Παρέβη ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή
φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος
μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη
χώρα εγκατάστασης;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Οικεία χώρα ή κράτος μέλος
---
Ενεχόμενο ποσό
-
---
Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με άλλα μέσα εκτός από δικαστική ή
διοικητική απόφαση;
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❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με δικαστική ή διοικητική
απόφαση, η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
❍ Ναι
❍ Όχι
Να αναφερθεί η ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης.
-
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε
αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού
-
Περιγράψτε ποιά μέσα χρησιμοποιήθηκαν
-
Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Παραβίασε ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι
εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης;
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Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Οικεία χώρα ή κράτος μέλος
---
Ενεχόμενο ποσό
-
---
Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με άλλα μέσα εκτός από δικαστική ή
διοικητική απόφαση;
❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με δικαστική ή διοικητική
απόφαση, η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
❍ Ναι
❍ Όχι
Να αναφερθεί η ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης.
-
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε
αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού
-
Περιγράψτε ποιά μέσα χρησιμοποιήθηκαν
-
Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
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-
Κωδικός
-
Εκδότης
-

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Στο άρθρο 57 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι
ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού
Παραβίαση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του στον
τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της
παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα
της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ.

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Παραβίαση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του
στον τομέα του κοινωνικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της
παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα
της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ.

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
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❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Παραβίαση των υποχρεώσεων στους τομείς του εργατικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του
στον τομέα του εργατικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της
παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα
της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ.

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Πτώχευση
Έχει κηρύξει ο οικονομικός φορέας πτώχευση;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
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URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Αφερεγγυότητα
Αποτελεί ο οικονομικός φορέας αντικείμενο διαδικασίας αφερεγγυότητας ή
παύσης δραστηριοτήτων;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Διακανονισμός με τους πιστωτές
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε διακανονισμό με πιστωτές;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
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Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Κατάσταση ανάλογη της πτώχευσης, δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη της πτώχευσης
κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές
νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-
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Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Περιουσιακά στοιχεία υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή
Είναι τα περιουσιακά στοιχεία του οικονομικού φορέα υπό αναγκαστική
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από δικαστήριο;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
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Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
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-
Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα; Κατά
περίπτωση, βλέπε ορισμούς στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα
έγγραφα της προμήθειας.

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία
σύναψης της σύμβασης
Είναι ο οικονομικός φορέας ενήμερος για τυχόν σύγκρουση συμφερόντων, όπως
ορίζεται από την εθνική νομοθεσία, τη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της
προμήθειας, λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην κατάρτιση της παρούσας διαδικασίας
σύναψης σύμβασης
Έχει ο οικονομικός φορέας, ή συνδεόμενη με αυτόν επιχείρηση, παράσχει
συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή την συμβαλλόμενη οντότητα ή έχει κατ’
άλλον τρόπο εμπλακεί στην κατάρτιση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Πρόωρη λήξη, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις
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Έχουν επιβληθεί στον οικονομικό φορέα, στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτουσα αρχή ή προηγούμενης
σύμβασης παραχώρησης, πρόωρη καταγγελία της σύμβασης, αποζημιώσεις ή
άλλες παρόμοιες κυρώσεις;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα παροχής των
απαιτούμενων εγγράφων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα
της παρούσας διαδικασίας
Ο οικονομικός φορέας:
α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων
αποκλεισμού ή την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλογής,
β) έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) δεν ήταν σε θέση, χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσει τα απαιτούμενα από
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα δικαιολογητικά, και
δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα, να αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο
πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

Α: Καταλληλότητα
-21-



Στο άρθρο 58 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα
ακόλουθα κριτήρια επιλογής
Εγγραφή στο οικείο επαγγελματικό μητρώο
Είναι εγγεγραμμένος στα επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος
μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο παράρτημα XI της οδηγίας
2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν
να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Εγγραφή στο εμπορικό μητρώο
Είναι εγγεγραμμένος στα εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος μέλος
εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/
ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να
συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
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-
Εκδότης
-

Β: Οικονομική και χρηματοδοτική επάρκεια
Στο άρθρο 58 παράγραφος 3 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα
ακόλουθα κριτήρια επιλογής
Γενικός ετήσιος κύκλος εργασιών
Ο γενικός ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα για τον αριθμό
οικονομικών ετών που απαιτούνται βάσει της σχετικής προκήρυξης, των
εγγράφων σύναψης της σύμβασης ή του ΕΕΕΠ είναι ο εξής:

Ποσό
-
---
Ημερομηνία έναρξης
-
Ημερομηνία λήξης
-

Ποσό
-
---
Ημερομηνία έναρξης
-
Ημερομηνία λήξης
-

Ποσό
-
---
Ημερομηνία έναρξης
-
Ημερομηνία λήξης
-
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Ποσό
-
---
Ημερομηνία έναρξης
-
Ημερομηνία λήξης
-

Ποσό
-
---
Ημερομηνία έναρξης
-
Ημερομηνία λήξης
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Σύσταση οικονομικού φορέα
Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή
ειδικό) δεν είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε
την ημερομηνία σύστασης ή έναρξης των δραστηριοτήτων του οικονομικού
φορέα:

Προσδιορίστε
-
Ασφάλιση έναντι επαγγελματικών κινδύνων
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Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφάλιση έναντι επαγγελματικών κινδύνων του
οικονομικού φορέα είναι το εξής:

Ποσό
-
---

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Στο άρθρο 58 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα
ακόλουθα κριτήρια επιλογής
Για τις συμβάσεις υπηρεσιών: επιδόσεις υπηρεσιών του συγκεκριμένου
τύπου
Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: Κατά τη διάρκεια της περιόδου
αναφοράς, ο οικονομικός φορέας παρείχε τις ακόλουθες κύριες υπηρεσίες του
συγκεκριμένου τύπου. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και
να επιτρέπουν την τεκμηρίωση πείρας που υπερβαίνει τα τρία έτη.

Περιγραφή
-
Ποσό
-
---
Ημερομηνία έναρξης
-
Ημερομηνία λήξης
-
Αποδέκτες
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-
 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Τεχνικός εξοπλισμός και τα μέτρα για τη διασφάλιση της ποιότητας
Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και
λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα για την εξασφάλιση της ποιότητας και τα μέσα
μελέτης και έρευνας που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Αριθμός διευθυντικών στελεχών
Ο αριθμός διευθυντικών στελεχών του οικονομικού φορέα κατά τα τελευταία
τρία είχε ως εξής:

Έτος
-
Αριθμός
-
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Έτος
-
Αριθμός
-
Έτος
-
Αριθμός
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό
Το μέσο ετήσιο εργατικό δυναμικό του οικονομικού φορέα για τα τελευταία τρία
έτη:

Έτος
-
Αριθμός
-
Έτος
-
Αριθμός
-
Έτος
-
Αριθμός
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
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❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Ποσοστό υπεργολαβίας
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, ενδεχομένως, να αναθέσει σε τρίτους
υπό μορφή υπεργολαβίας το ακόλουθο τμήμα (δηλ. ποσοστό) της σύμβασης.
Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει
τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις
ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα
πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΕΕΕΠ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε
μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.

Προσδιορίστε
-

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης
Στο άρθρο 62 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα
ακόλουθα κριτήρια επιλογής
Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με τα πρότυπα
διασφάλισης της ποιότητας
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν
εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός
φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας,
συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά
μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα διασφάλισης
ποιότητας:
-
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Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με συστήματα ή
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά
που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο
οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα συστήματα ή πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά
μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης:
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-

Λήξη
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Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει
σύμφωνα με τα μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη
επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν
αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις
λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν:
α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα
σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση
ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον
αναθέτοντα φορέα να το πράξει] ή
β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική
εφαρμογή του άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας
2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην
κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ...
[προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα,
όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει
πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει
στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του
παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Προμήθειας για τους σκοπούς
τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή,
παραπομπή στη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):
Ημερομηνία
-
Τόπος
-
Υπογραφή
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