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ΒΛΛΗΝΙΚΗ ΑΗΜΟΚΡΏΣΙΏ                                                                      ΠΒΝΣΒΛΗ : 16/9/2014 

ΤΠΟΤΡΓΒΙΟ ΤΓΒΙΏ 
1ε Τ. ΠΒ. ΏΣΣΙΚΗ                                                                 ΏΡΙΘΜ.ΠΡΧΣ : 10888 

ΓΒΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΒΙΟ ΠΏΙΑΧΝ ΠΒΝΣΒΛΗ 

ΙΠΠΟΚΡΏΣΟΤ 8, 152 36 ΠΒΝΣΒΛΗ 
ΣΗΛ: 2132052518-508 ΦΏΞ: 2108033012 

http://www.paidon-pentelis.gr/ 
e-mail: promitheion@paidon-pentelis.gr    

 

 
ΓΗΑΘΖΟΜΖ: Γ1/14 

ΣΒΤΥΟ Ώ ΒΠΏΝΏΛΗΠΣΙΚΟΤ ΑΙΏΓΧΝΙΜΟΤ ΜΒ ΣΗΝ ΑΙΏΑΙΚΏΙΏ ΣΗ ΑΙΏΠΡΏΓΜΏΣΒΤΗ  
Γηα ηελ παξνρή «ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΘΑΘΑΟΗΝΡΖΡΑΠ »ζηνπο ρψξνπο ηνπ Λνζνθνκείνπ Ξαίδσλ Ξεληέιεο 

CPV 90910000-9 πξνυπνινγηζκφο: 200.000,00 € 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

- ΒΙΑΟ ΑΙΏΓΧΝΙΜΟΤ ΑΙΏΠΡΏΓΜΏΣΒΤΗ  

- ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΏΣΏΚΤΡΧΗ Υακειφηεξε ηηκή 

 

-  

- ΥΡΟΝΟ ΑΙΒΝΒΡΓΒΙΏ  

Ηκεξνκελία: 8 /10/2014 
Ηκέξα     : Σεηάξηε  

ξα        :11.00 

- ΣΟΠΟ ΑΙΒΝΒΡΓΒΙΏ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ  Γ.Ν.Π.Π. 

ΚΧΑΙΚΟ CPV 90910000-9 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΒΙΏ ΑΏΠΏΝΗ  200.000,00€  ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΞΑ 

ΒΓΓΤΗΗ ΤΜΜΒΣΟΥΗ  10.000,00€ 

ΑΙΏΡΚΒΙΏ ΣΗ ΤΜΐΏΗ Πέληε (5 κήλεο)   

ΥΡΟΝΟ ΠΏΡΏΛΏΐΗ Χο ε δηαθήξπμε 

ΚΡΏΣΗΒΙ ΒΠΙ ΣΗ ΣΙΜΗ ΣΧΝ ΒΙΑΧΝ 
Οη ηηκέο ππφθεηληαη ζηηο ππέξ ηνπ Αεκνζίνπ θαη ηξίησλ 

λφκηκεο θξαηήζεηο 

ΦΟΡΟ ΒΙΟΑΗΜΏΣΟ (ΏΡΘΡΟ 24 λ. 2198/94) Καηά ηελ πιεξσκή παξαθξαηείηαη θφξνο εηζνδήκαηνο ζχκθσλα 
κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 

ΗΜΒΡ. ΏΠΟΣΟΛΗ ΓΙΏ ΑΗΜΟΙΒΤΗ ΣΗΝ 

ΒΠΙΗΜΗ ΒΦΗΜΒΡΙΑΏ ΣΧΝ Β.Κ. 
ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 

ΗΜΒΡΟΜΗΝΙΏ ΑΗΜΟΙΒΤΗ ΣΗΝ 

ΒΦΗΜΒΡΙΑΏ ΣΗ ΚΤΐΒΡΝΗΗ 
19/9/2014 

ΗΜΒΡΟΜΗΝΙΏ ΑΗΜΟΙΒΤΗ ΣΟΝ 

ΒΛΛΗΝΙΚΟ ΣΤΠΟ 
19/9/2014 
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ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ: 

Γεληθά Ξιεξνθνξηαθά Πηνηρεία 
 

Άξζξν 1 : Λνκνζεηηθφ Ξιαίζην 
Άξζξν 2 : Γηθαίσκα Ππκκεηνρήο 

Άξζξν 3 : Ξξνζφληα θαη Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο 
Άξζξν 4 : Ξξνζθνξά Δλψζεσλ πνςεθίσλ Αλαδφρσλ (Νηθνλνκηθψλ Φνξέσλ) 

Άξζξν 5 : Δγγπήζεηο 

Άξζξν 6 : Σξφλνο θαη Ρφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ – Ξεξηερφκελν πξνζθνξψλ 
Άξζξν 7 : Γηαδηθαζία Απνζθξάγηζεο Ξξνζθνξψλ 

Άξζξν 8 : Γηνηθεηηθέο Ξξνζθπγέο 
Άξζξν 9 : Ξξνζθεξφκελε Ρηκή - Λφκηζκα 

Άξζξν 10 : Αμηνιφγεζε Ξξνζθνξψλ – Θαηαθχξσζε Γηαγσληζκνχ 

Άξζξν 11 : Θξίζε απνηειεζκάησλ Γηαγσληζκνχ 
Άξζξν 12 : Γηθαηνινγεηηθά Θαηαθχξσζεο 

Άξζξν 13 : Αλαθνίλσζε Θαηαθχξσζεο 
Άξζξν 14 : Ξαξάδνζε – Δθηέιεζε πεξεζηψλ 

Άξζξν 15 : Απφξξηςε Ππκβαηηθήο πεξεζίαο 
Άξζξν 16 : Θήξπμε Αλαδφρνπ Νηθνλνκηθνχ Φνξέα σο Έθπησηνπ 

Άξζξν 17 : Θπξψζεηο – Ξνηληθέο Οήηξεο 

Άξζξν 18 : Ρξφπνο Ξιεξσκήο 
Άξζξν 19 : Θξαηήζεηο 

Άξζξν 20 : Ηζρχο Πχκβαζεο 
Άξζξν 21 : Αζθάιηζε πεξεζηψλ 

Άξζξν 22 : Εεηήκαηα Θπξηφηεηαο θαη Ξλεπκαηηθήο Ηδηνθηεζίαο 

Άξζξν 23 : Δκπηζηεπηηθφηεηα 
Άξζξν 24 : Ινηπέο ππνρξεψζεηο Αλαδφρνπ 

Άξζξν 25 : Δηδηθνί Όξνη 
Άξζξν 26 : Γεκνζίεπζε 
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ΓΔΛΗΘΑ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ 

Ρν ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΞΑΗΓΩΛ ΞΔΛΡΔΙΖΠ  

 

Ξ Ο Ν Θ Ζ Ο  Π Π Δ Η 

 

Ώ Βπαλαιεπηηθφ Αηαγσληζκφ κε ηελ δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο γηα  ηελ ζχλαςε ζχκβαζεο δηάξθεηαο 

πέληε (5) κελψλ ,  κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο γηα ηελ αλάδεημε Ώλαδφρνπ Καζαξηφηεηαο ησλ ρψξσλ ηνπ 

ΓΝΠΠ , πξνυπνινγηζκνχ 200.000,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ 

Σακειφηεξε Ρηκή. 

ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ελ ιφγσ δηαγσληζκνχ γηα ηελ ζχλαςε ζχκβαζεο  ζπκπεξηιακβάλεηαη ν αλαινγνχλ 

Φ.Π.Ώ.  

 

 

ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΠΚΒΑΠΖΠ 

Ο θαζαξηζκφο ησλ ρψξσλ ηνπ  Ννζνθνκείνπ  ζηνλ παξφληα δηαγσληζκφ θαζψο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ 

απηνχ , ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηηο Γεληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηνπ Παξαξηήκαηνο ΐ‟, ηεο  

παξνχζαο δηαθήξπμεο.  

 

ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΠΚΒΑΠΖΠ  

Μεηαμχ ηνπ  Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Παίδσλ Πεληέιεο  σο Ώλαζέηνπζα Ώξρή θαη ηνπ  αλαδφρνπ  ζα ππνγξαθεί  

ζχκβαζε  δηάξθεηαο πέληε κελψλ . 

Θα δηαθνπεί  δε απηνκάησο ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία νινθιεξσζεί  εληαίνο δηαγσληζκφο ν 

νπνίνο δηελεξγείηαη απφ Λνζνθνκείν πνπ ππάγεηαη ζηελ πγεηνλνκηθή πεξηθέξεηα ή ζε 

νπνηαδήπνηε άιιε πεξίπησζε δηελέξγεηαο νπνηαζδήπνηε δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο (Αλνηθηφο 

δηαγσληζκφο απφ ΓΛΞΞ).  

 

Ο δηαγσληζκφο γηα ηελ ζχλαςε ζπκβάζεο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηνπο δηαδηθαζηηθνχο θαλφλεο πνπ 

νξίδνληαη ζην Π.Α 118/2007 (Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Αεκνζίνπ), ζην Π.Α 60/2007 (Πξνζαξκνγή ηεο 

Βιιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΒΚ - άξζξν 26 πκθσλίεο Πιαίζηα), ζηελ Οδεγία 

2004/18/ΒΚ άξζξν 32 θαη ηνλ Ν.4038/2012 άξζξν 9ν (ΦΒΚ 14/Ώ/2-2-2012), πνπ αθνξά ζηηο „‟Βπείγνπζεο 

ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ εθαξκνγή ηνπ κεζνπξφζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο 2012-

2015‟‟. 
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ΡΗΡΙΝΗ - ΝΟΗΠΚΝΗ: 

                                                                     

  

 
1. Αλαζέηνπζα Αξρή : Σν ΓΒΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΒΙΟ ΠΏΙΑΧΝ ΠΒΝΣΒΛΗ  

2. πνςήθηνο Αλάδνρνο  Οπνηνζδήπνηε αληαπνθξίλεηαη ζηελ παξνχζα Αηαγσληζηηθή Αηαδηθαζία, 

ππνβάιινληαο Πξνζθνξά, κε ζθνπφ ηε ζχλαςε χκβαζεο  κε ηελ Ώλαζέηνπζα Ώξρή.  

3. Αλάδνρνο  : Ο  δηαγσληδφκελνο  ζηνλ  νπνίν θαηαθπξψζεθε ε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο 

θαζαξηφηεηαο ηνπ Ννζνθνκείνπ ζηνλ παξφληα δηαγσληζκφ θαη ν νπνίνο ζα θιεζεί  λα ππνγξάςεη  

ηελ ζχκβαζε θαη λα παξέρεη νπλ ηηο ππεξεζίεο θαζαξηφηεηαο ζην Ννζνθνκείν. 

4. Ππκβάζε :  Η χκβαζε πνπ ζπλάπηεηαη κεηαμχ ηεο Ώλαζέηνπζαο Ώξρήο θαη ηνπ αλαδφρνπ  πνπ ηνπ 

αλαηίζεηαη ε παξνρή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο.  

5.  Δπίζεκε γιψζζα ησλ ζπκβάζεσλ είλαη ε ειιεληθή.  

6. Ζ  Πχκβαζε  ζα θαηαξηηζηεί  κε βάζε ηνπο φξνπο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα ηεχρε  ηνπ 

δηαγσληζκνχ θαη ζα δηέπνληαη απφ ην Βιιεληθφ Αίθαην. Γηα ζέκαηα πνπ δελ ζα ξπζκίδνληαη απφ ηελ 

ζχκβαζε ζα έρνπλ αλάινγε εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ησλ θνηλνηηθψλ Οδεγηψλ πεξί δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ ππεξεζηψλ. 

 

ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΑΛΑΘΔΡΝΠΑΠ ΑΟΣΖΠ 

 

Αλαζέηνπζα Αξρή είλαη ην ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΞΑΗΓΩΛ ΞΔΛΡΔΙΖΠ . 
Αηεχζπλζε έδξαο:  Ιππνθξάηνπο 8 Πεληέιε  

Σ.Κ: 15236 
Σειέθσλν: 2132052518  

fax : 2108033012  

e-mail : promitheion@paidon-pentelis.gr 
Ώξκφδηνο ππάιιεινο : νπζαλίδεο Βπζηάζηνο 

 

Ξαξαιαβή εγγξάθσλ Ξξφζθιεζεο πνβνιήο Ξξνζθνξψλ. 

Ξξνο δηεπθφιπλζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, ην πιήξεο θείκελν ηεο Γηαθήξπμεο δηαηίζεηαη ζε 
ειεθηξνληθή κνξθή απφ ηo πξφγξακκα  «ΑΙΏΤΓΒΙΏ» . Θα κείλεη δε αλαξηεκέλε κέρξη ηελ εκεξνκελία 

ιήμεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ, φπσο απηή πξνζδηνξίδεηαη ζηελ παξνχζα  

Ο νπζαλίδεο Βπζηάζηνο  παξέρεη ζρεηηθέο κε ην δηαγσληζκφ πιεξνθνξίεο (ηειέθσλν επηθνηλσλίαο 
2132052518,  Ώξηζκ. Μερ. ηειενκνηνηππίαο: 2132052441, φιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο 10:30-14:00).  e-mail:  

promitheion@paidon-pentelis.gr. ε πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ επηιέμεη ην σο άλσ  ειεθηξνληθφ κέζν γηα 
ηελ ελεκέξσζή ηνπ θαη θαη‟ επέθηαζε ηελ εθδήισζε ελδηαθέξνληφο ηνπ, κε δηθή ηνπ επζχλε, κπνξεί λα 

ελεκεξψλεη, κέζσ αξηζκ. Μερ. Σειενκνηνηππίαο , επηζηνιήο, e-mail, θ.η.ι., κε ηα ζηνηρεία ηνπ (π.ρ. 

Βπσλπκία, Αηεχζπλζε, αξηζκ. Σειεθψλνπ, αξηζκ. Μερ. Σειενκνηνηππίαο, e-mail account.θ.η.ι.) ηελ 
αλαζέηνπζα αξρή.  

 
Πε πεξίπησζε πνπ νη παξαιήπηεο ηεο Γηαθήξπμεο δηαπηζηψζνπλ φηη ην θείκελν ηεο πξνθήξπμεο 

δελ είλαη πιήξεο, δηθαηνχληαη λα δεηήζνπλ απφ ηελ πεξεζία Γηελέξγεηαο, λέν πιήξεο 

αληίγξαθν. 
 

1. Δλζηάζεηο θαηά ηεο λνκηκφηεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ κε ην αηηηνινγηθφ ηεο κε πιεξφηεηαο ηνπ 

παξαιεθζέληνο αληηγξάθνπ ηεο Γηαθήξπμεο, ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

2. Δηδηθφηεξα ζε πεξίπησζε πνπ δεηεζνχλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζπκπιεξσκαηηθέο 

πιεξνθνξίεο (Ξ.Γ 118/2007 άξζξν 10 παξ.γ) ζρεηηθέο κε φξνπο ηεο δηαθήξπμεο κέρξη θαη 
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νθηψ (8) εκέξεο πξν ηεο εθπλνήο ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο ηεο έλζηαζεο ηνπ άξζξνπ 15 

παξ. 2 πεξ. α ηνπ ΞΓ 118/07, απηέο παξέρνληαη ην αξγφηεξν ηξεηο (3) εκέξεο πξν ηεο 

εθπλνήο ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο. Πε θάζε άιιε πεξίπησζε πνπ δεηνχληαη απφ ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο νη σο άλσ ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο, απηέο δίλνληαη ην αξγφηεξν 

εληφο έμη (6) εκεξψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, ρσξίο ν 

πξνζθέξσλ λα έρεη δηθαίσκα έλζηαζεο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 15 παξ. 2 πεξ. α ηνπ 

Ξ.Γ.118/2007. 

 

 

Άξζξν 1 

Λνκνζεηηθφ Ξιαίζην 

Ζ δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ ζχλαςε ζπκβάζεο   

δηέπεηαη απφ ηα παξαθάησ:  

1. Σνλ Ν.2286/95 (ΦΒΚ Ώ΄19/1-2-95) «Πξνκήζεηεο ηνπ Αεκνζίνπ Σνκέα  θαη Ρπζκίζεηο πλαθψλ 

Θεκάησλ». 
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Α. 60/2007 (ΦΒΚ Ώ‟ 64/16-3-2007), κε ην νπνίν έγηλε πξνζαξκνγή ηεο Βιιεληθήο 

Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΒΚ «πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο Αεκφζησλ 
πκβάζεσλ Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Οδεγία 2005/51/ΒΚ ηεο 

Βπηηξνπήο θαη ηελ Οδεγία 2005/75/ΒΚ ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εο 

Ννεκβξίνπ 2005. 
3. Σν Π.Α. 118/2007 «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Αεκνζίνπ» (ΦΒΚ  Ώ‟ 150 /10-7-2007). 

4. Toλ Ν. 2362/95 «Πεξί Αεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ θξάηνπο θαη άιιεο 
δηαηάμεηο». (ΦΒΚ Ώ‟ 247 /27-11-1995) 

5. Σν Π.Α. 394/1996 «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Αεκνζίνπ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 35 ηνπ 

Ν. 3377/2005, θαηά ην κέξνο πνπ δελ αληίθεηληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Α. 118/2007 θαη ηνπ  Π.Α. 60/2007 
(ΦΒΚ Ώ‟ 64 /16-3-2007), φπσο ηζρχεη αλαινγηθά. 

6. Σνλ Ν. 3329/2005  «Βζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Ώιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» (ΦΒΚ 
Ώ‟ 81 /4-4-2005), φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 

7. Σνλ Ν. 3580/2007 «Πξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 
Ώιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΒΚ Ώ‟ 134 /18-6-2007), φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 

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

δηαηάμεηο» (ΦΒΚ Ώ‟ 256 /2-11-2001), φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 
9. Σν Ν.Α. 496/1974 «Πεξί Λνγηζηηθνχ ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Αεκνζίνπ Αηθαίνπ» (ΦΒΚ Ώ‟ 204 /19-7-

1974) 
10. Σνλ Ν. 2328/1995 «Ννκηθφ θαζεζηψο ηεο ηδησηηθήο ηειεφξαζεο θαη ηεο ηνπηθήο ξαδηνθσλίαο, 

ξχζκηζε ζεκάησλ ηεο ξαδηνηειενπηηθήο αγνξάο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΒΚ Ώ‟ 159 /3-8-1995), φπσο 

ηξνπνπνηεκέλνο ηζρχεη κεηά ηελ έλαξμε εθαξκνγήο ησλ Ν. 3310/2005 θαη 3414/2005. 
11. Σνλ Ν. 3310/2005 «κέηξα γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή θαηαζηξαηεγήζεσλ 

θαηά ηελ δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ» (ΦΒΚ Ώ‟ 30 /14-2-2005), φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ην 
Ν. 3414/2005 (ΦΒΚ Ώ‟ 279 /10-11-2005). 

12. Σν Π.Α. 82/1996 «Ολνκαζηηθνπνίεζε ησλ κεηνρψλ Βιιεληθψλ Ώλσλχκσλ Βηαηξεηψλ πνπ κεηέρνπλ 
ζηηο δηαδηθαζίεο αλάιεςεο έξγσλ ή πξνκεζεηψλ ηνπ Αεκνζίνπ ή ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ επξχηεξνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα» (ΦΒΚ Ώ‟ 66 /11-4-1996), φπσο ηζρχεη κεηά θαη ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπ κε ην άξζξν 8 Ν. 

3310/2005 θαη ην άξζξν 8 Ν. 3414/2005. 
13. Σελ ππ‟ αξ. 20977/23-8-2007 θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Ώλάπηπμεο θαη Βπηθξαηείαο 

«Αηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ηήξεζε ησλ κεηξψσλ ηνπ Ν. 3310/2005, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 3414/2005» 
(ΦΒΚ ΐ' 1673 /23-8-2007) 

14. Σελ ππ‟ αξ. 1108437/2565/ΑΟ/15-11-2005 απφθαζε ηνπ Τθππνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ 

«Καζνξηζκφο Υσξψλ ζηηο νπνίεο ιεηηνπξγνχλ εμσρψξηεο εηαηξείεο» (ΦΒΚ ΐ' 1590 /16-11-2005) 
15. Σνλ Ν. 2741/1999 «Βληαίνο Φνξέαο Βιέγρνπ ηξνθίκσλ, άιιεο ξπζκίζεηο ζεκάησλ Τπνπξγείνπ 

Ώλάπηπμεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΒΚ Ώ‟ 199 /28-9-1999), άξζξν 8 (Κξαηηθέο Πξνκήζεηεο), φπσο απηφ 
ηξνπνπνηήζεθε κε ηα άξζξα 2 Ν. 3060/2002 (ΦΒΚ Ώ‟ 242 /11-10-2002) θαη 9 Ν. 3090/2002 (ΦΒΚ Ώ‟ 329 /24-

12-2002) θαη φπσο ην άξζξν απηφ εθαξκφδεηαη κεηά ελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ Ν. 3310/2005. 
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16. Σνλ Ν. 3548/2007 «Καηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Αεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη 

ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΒΚ Ώ‟ 68 /20-3-2007). 

17. Σελ ππ‟ αξ. 18130/11-7-2007 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Βπηθξαηείαο «Καζνξηζκφο εκεξεζίσλ θαη 
εβδνκαδηαίσλ λνκαξρηαθψλ εθεκεξίδσλ (πξψελ επαξρηαθψλ), εκεξεζίσλ θαη εβδνκαδηαίσλ ηνπηθψλ 

εθεκεξίδσλ (πξψελ επαξρηαθψλ εληφο ησλ λνκψλ Ώηηηθήο θαη Θεζζαινλίθεο) πνπ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα 
θαηαρψξεζεο δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Αεκνζίνπ» (ΦΒΚ ΐ‟ 1226/17-7-2007) 

18. Σνλ Ν. 3886/2010 (ΦΒΚ Ώ‟ 173/30-9-2010) πεξί Αηθαζηηθήο πξνζηαζίαο, θαηά ην ζηάδην πνπ 

πξνεγείηαη ηεο ζχλαςεο πκβάζεσλ Αεκνζίσλ Έξγσλ, Κξαηηθψλ Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ κε ηελ Οδεγία 
89/665 ΒΟΚ. 

19. Σνλ Ν. 2198/1994 (ΦΒΚ Ώ‟ 43/22-3-1994), άξζξν 24 (παξαθξάηεζε θφξνπ ζην εηζφδεκα απφ 
εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο). 

20. Σνλ Ν. 3377/2005 (ΦΒΚ Ώ‟ 202/19-8-2005) «Ώξρέο θαη θαλφλεο γηα ηελ εμπγίαλζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη 

ηελ αλάπηπμε βαζηθψλ ηνκέσλ ηνπ εκπνξίνπ θαη ηεο αγνξάο – Θέκαηα ππνπξγείνπ Ώλάπηπμεο», άξζξν 35. 
21. Σν Π.Α. 166/2003 «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2000/35/29-6-2000 γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο» (ΦΒΚ Ώ' 138/5-6-2003). 
27. Σν έγγξαθν ηεο ΒΠΤ ππ‟αξηζ.1836/22-2-2011 αλαθνξηθά κε δηαγσληζκνχο θαζαξηφηεηαο. 

28.  Σνλ Ν. 3846/2010, άξζξν 24 (ΦΒΚ 66/Ώ/11-5-2010). 
29.  Σνλ Ν. 3867/2010 άξζξν 27 « Βμφθιεζε πξνκεζεηψλ θαη ξπζκίζεηο ζεκάησλ ζρεηηθψλ δηαγσληζκψλ», 

(ΦΒΚ 128/Ώ/3-8-2010).      

30.  Σνλ Ν.3918/2011 (ΦΒΚ 31/Ώ/2-3-2011) « Αηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην ζχζηεκα πγείαο θαη άιιεο 
δηαηάμεηο». 

31. Σνλ Ν.4025/2011 (ΦΒΚ 228/Ώ/2-11-2011), πνπ αθνξά ζηελ ‟Ώλαζπγθξφηεζε Φνξέσλ Κνηλσληθήο 
Ώιιειεγγχεο, Κέληξα Ώπνθαηάζηαζεο, Ώλαδηάξζξσζε Β..Τ θαη άιιεο δηαηάμεηο‟‟ 

33. Σνλ Ν.4038/2012 (ΦΒΚ 14/Ώ/2-2-2012), πνπ αθνξά ζηηο „‟Βπείγνπζεο ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ 

εθαξκνγή ηνπ κεζνπξφζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο 2012-2015‟‟. 
34.  Σνλ Ν.4052/2012 θαη εηδηθφηεξα άξζξν 4 θαη 14 (ΦΒΚ 41/Ώ/1-3-2012), πνπ αθνξά ζηνλ „‟Νφκν 

αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείσλ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Ώιιειεγγχεο θαη Βξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Ώζθάιηζεο…..‟‟. 
35.Σελ 2ε/27.2.2014  Ώπφθαζε ηνπ Α. ηνπ ΓΝ Ώηηηθήο «ηζκαλφγιεην-Ώκαιία Φιέκηγθ» θαη ηνπ ΓΝΠ 

Πεληέιεο  γηα ηελ έγθξηζε δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ κε ηελ δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο 
36. Σελ 24ε/29.8.2014  Ώπφθαζε ηνπ Α. ηνπ ΓΝ Ώηηηθήο «ηζκαλφγιεην-Ώκαιία Φιέκηγθ» θαη ηνπ ΓΝΠ 

Πεληέιεο  γηα ηελ έγθξηζε δηελέξγεηαο α επαλαιεπηηθνχ  δηαγσληζκνχ κε ηελ δηαδηθαζία ηεο 

δηαπξαγκάηεπζεο . 
 37. Σν ππ‟αξηζ. 1160124345 έγγξαθν ηεο 1εο Τ.ΠΒ Ώηηηθήο αλαθνξηθά κε δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ηα 

ηεηξαγσληθά, ηηο βάξδηεο θαη ηηο ψξεο απαζρφιεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ . 
38. Σελ αξηζκ 11601/10.4.2014 απφθαζε ηεο 1εο Τ.ΠΒ Ώηηηθήο ζχκθσλα κε ηελ νπνία ζα αλαθέξνληαη 

(πεξηνξηζηηθά ) ν αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ , νη βάξδηεο , νη ψξεο βάζεη ηεο εξγαηηθήο Ννκνζεζίαο). Βπίζεο 

ππνινγηζκφο ηνπ εκεξνκηζζίνπ εγαδνκέλνπ άλσ ησλ 25 εηψλ κε 6-9 έηε πξνππεξεζίαο.  
38. Σνλ Ν.4052/2012 θαη εηδηθφηεξα άξζξν 79, πνπ αθνξά ζηελ „‟Ώπαγφξεπζε ηεο απαζρφιεζεο παξάλνκα 

δηακελφλησλ πνιηηψλ ηξίησλ ρσξψλ ……………... 
39. Σνλ Ν.3863/2010 (ΦΒΚ Ώ/115/15-7-2010), άξζξν 68 (πκβάζεηο εξγνιαβίαο εηαηξεηψλ παξνρήο 

ππεξεζηψλ θαη ηνλ Ν.3996/2011 ΦΒΚ 170/Ώ/5-8-20122). 

ην αλσηέξσ λνκνζεηηθφ πιαίζην εληάζζνληαη θαη νη πηζαλέο ηξνπνπνηήζεηο απηνχ έσο ηελ εκέξα δηελέξγεηαο 
ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ. 

40.Σνλ Ν.4144/2013 άξζξν 22 παξαγξ.γ  
41. Σνλ Ν 4250/14 άξζξν 3 

42. Σνλ Ν 4213/2013 άξζξν 18 (ΦΒΚ 261/9.12.2013 ηΏ) «Βπαλαθνξά Ννζνθνκείσλ ζε θαζεζηψο 
Αηαζχλδεζεο» 

Άξζξν 2ν 

Γηθαίσκα Ππκκεηνρήο 

 

 

 

2.1 Αηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή ελψζεηο/θνηλνπξαμίεο 

απηψλ ή ζπλεηαηξηζκνί πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην αληηθείκελν ηεο ππφ αλάζεζεο ππεξεζίαο,  

πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Βιιάδα ή ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο (Β.Β.) ή 

ηνπ Βπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Β.Ο.Υ.) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε 
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πκθσλία Αεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Βκπνξίνπ, ε νπνία θπξψζεθε κε ην 

Ν.2513/1997 θαη ησλ πνιπκεξψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ηνπ Γχξνπ ηεο Οπξνπγνπάεο, ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 5 ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΒΚ (αξ. 4 Π.Α. 60/2007) ή πξνεξρφκελα απφ ηξίηεο ρψξεο πνπ 

έρνπλ ζπλάςεη επξσπατθέο ζπκθσλίεο κε ηελ Β.Β. θαη ηα νπνία πιεξνχλ ηνπο φξνπο πνπ 

θαζνξίδνληαη ζηελ ζπλέρεηα ηεο παξνχζαο. 

2.2 Οη ελψζεηο πξνζψπσλ δελ ππνρξενχληαη λα πεξηβιεζνχλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή 

ηεο πξνζθνξάο ηνπο. Χζηφζν, ζε πεξίπησζε πνπ ε δηαθεξπζζφκελε κε ηελ παξνχζα Τπεξεζία 

θαηαθπξσζεί ζε έλσζε πξνζψπσλ ε Ώλαζέηνπζα Ώξρή δηθαηνχηαη, εθ‟ φζνλ ην ζεσξήζεη αλαγθαίν 

γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο χκβαζεο, λα δεηήζεη απφ ηελ έλσζε λα πεξηβιεζεί νξηζκέλε 

λνκηθή κνξθή θαη ε έλσζε, ζηελ πεξίπησζε απηή, ππνρξενχηαη λα ην πξάμεη. 

2.3 Σα εγθαηεζηεκέλα ζηελ Βιιάδα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πξέπεη λα είλαη εγγεγξακκέλα ζηα 

νηθεία επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα θαη λα πξνζθνκίδνπλ αλάινγν πηζηνπνηεηηθφ. Οη 

ππνςήθηνη πνπ δελ έρνπλ εγθαηάζηαζε ζηελ Βιιάδα πξέπεη λα απνδεηθλχνπλ ηελ εγγξαθή ηνπο 

ζε επαγγεικαηηθφ ή εκπνξηθφ κεηξψν ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζήο ηνπο ή λα πξνζθνκίδνπλ 

αλάινγε έλνξθε βεβαίσζε ή πηζηνπνηεηηθφ, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 44 ηνπ Π.Α. 60/2007. 

2.4 ηε ζπλέρεηα ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ν φξνο “νηθνλνκηθφο θνξέαο” αθνξά φιεο ηηο 

πξναλαθεξζείζεο παξαπάλσ θαηεγνξίεο. 

Άξζξν 3ν 

Ξξνζφληα θαη δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο 

Νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ πξέπεη λα ππνβάινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο, επί πνηλή 

απφξξηςεο  ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά. Θάζε δηθαηνινγεηηθφ ζα πξέπεη λα έρεη ζπλερή 

αξίζκεζε (αλά ζειίδα, π.ρ 1,ή 2 ή 3 θ.ι.π) θαη κνλνγξαθή ηνπ εθπξνζψπνπ ηεο εηαηξείαο ζε 

θάζε ζειίδα Δπί Ξνηλή Απφξξηςεο : 

  

      Α.  ΔΙΙΖΛΔΠ ΞΝΙΗΡΔΠ 

3.1 Ξαξαζηαηηθά εθπξνζψπεζεο, εάλ ε ζπκκεηνρή γίλεηαη δηα αληηπξνζψπνπ - σλ (άξζξν 6 παξ. 1 πεξ. 

γ΄ ηνπ Π.Α. 118/2007). Βθφζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζηνπο δηαγσληζκνχο κε αληηπξφζσπφ ηνπο, 

ππνβάιινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο  

3.2 Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ην Άξζξν 5 ηεο παξνχζεο.  

3.3 πεχζπλε δήισζε ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ 1559/1986 θαη ηνπ Ν 4250/26.3.2014 , 

κε εκεξνκελία ππνγξαθήο εληφο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα εκεξψλ πξν ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο 

ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ ,ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη: 

 Θα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ νη πξνζθέξνληεο.  

 ηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε 

δηθαζηηθή απφθαζε : 

 Γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Π.Α.60/2007, δειαδή γηα θάπνην απφ 

ηα αθφινπζα: 

 ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 

παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΑΒΤ ηνπ πκβνπιίνπ  (EE L 351 

ηεο 29.1.1998, ζει. 1). 
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 δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 26εο ΜαΎνπ 1997 (EE C 195 ηεο 25. 6.1997, ζει. 1)  θαη ζην 

άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΚΒΠΠΏ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 

358 ηεο 31.12.1998, ζει. 2). 

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

ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Βπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (EE C 316 ηεο 27. 

11.1995, ζει. 48). 

 λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην 

άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 91/308/ EOK ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ινπλίνπ 1991, γηα 

ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο  ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε 

λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (EE L 166 ηεο 28.6.1991, 

ζει. 77 Οδεγίαο, ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Οδεγία 2001/97/ΒΚ ηνπ 

Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, EE L 344 ηεο 28.12.2001, ζει. 

76), ε νπνία ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 2331/1995 (Ώ΄173) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε 

ην Ν. 3424/2005 (Ώ΄305). 

 Γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, εθβίαζεο, πιαζηνγξαθίαο, 

ςεπδνξθίαο, δσξνδνθίαο, δφιηαο ρξενθνπίαο  

 Γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Θψδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ 

άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο  

 Λα δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο φηη δελ 

ηεινχλ: 

o ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξίπησζε (2) ηνπ εδ. α΄ ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 6 

ηνπ Π.Α. 118/2007 θαηαζηάζεηο, δειαδή ζε πηψρεπζε ή ζε δηαδηθαζία θήξπμεο 

πηψρεπζεο ή αλάινγε θαηάζηαζε πνπ πξνθχπηεη απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πνπ 

πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπ πξνζθέξνληνο 

3.4.4 Λα δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο φηη δελ ηεινχλ: 

  3.4.4.1 ε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Π.Α. 60/2007 

θαηαζηάζεηο, δειαδή ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε θαη πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή ζε δηαδηθαζία ζέζεο ζε 

αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε θαη πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή αλάινγε θαηάζηαζε πνπ πξνθχπηεη απφ 

παξφκνηα δηαδηθαζία, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπ πξνζθέξνληνο 

3.4.5  Λα δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο φηη είλαη:  

αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, πνπ αθνξνχλ εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

(θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη λα αλαθέξνληαη νη θνξείο αζθάιηζεο ηνπ πξνζσπηθνχ. 

θνξνινγηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 

Νη ζπκκεηέρνληεο ππνρξενχληαη λα θαηαζέζνπλ Ξηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην 

νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζ‟ απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, θαηά ηελ 

εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαη αθεηέξνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ 

εγγεγξακκέλνη κέρξη ηεο επίδνζεο ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. 

Γηα φζνπο αζθνχλ γεσξγηθφ ή θηελνηξνθηθφ επάγγεικα, απαηηείηαη ζρεηηθή   βεβαίσζε άζθεζεο 

επαγγέικαηνο, απφ αξκφδηα αξρή ηνπ Αεκνζίνπ ή ηνπ νηθείνπ ΟΣΏ.  
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3.4.6 Λα δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο φηη ε επηρείξεζή 

ηνπο δελ ηειεί ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξ. (2) ηνπ εδ. γ΄ ηεο παξ. 2 

ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Α. 118/2007 θαηαζηάζεηο, δειαδή ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ή 

εηδηθή εθθαζάξηζε θαη, επίζεο, φηη ε επηρείξεζε δελ ηειεί ππφ δηαδηθαζία 

έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ππφ αλάινγεο 

θαηαζηάζεηο θαζψο θαη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα 

αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο θαη 

δελ ηεινχλ ζε απνθιεηζκφ απφ δηαγσληζκνχο κε βάζε ακεηάθιεηε απφθαζε 

ηνπ πνπξγείνπ Αλάπηπμεο. 

3.4.7 ηη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο δελ έρεη θεξπρζεί έθπησηνο απφ ζχκβαζε πξνκεζεηψλ ή 

ππεξεζηψλ ηνπ δεκνζίνπ 

3.4.8 Λα δειψλεηαη φηη αλαιακβάλεηαη ε ππνρξέσζε γηα ηελ πξνζήθνπζα θαη έγθαηξε 

πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ξ.Γ. 

118/2007, πνπ απαηηνχληαη θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαθχξσζεο, θαη ζχκθσλα κε 

ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Π.Α. 118/2007 θαη ηνπ άξζξνπ 12 

ηεο παξνχζαο εθφζνλ θαηαθπξσζεί ππέξ ηνπ ε παξνρή ηεο ελ ιφγσ ππεξεζίαο. 

3.4.9 Λα δειψλεηαη φηη δελ ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, φπσο 

εθάζηνηε ηζρχεη, ή εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ Ν.1892/1990 (A΄101), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, 

(ή άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο, ε ηειεπηαία πεξίπησζε γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) 

θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο 

εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ (ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο, ε 

ηειεπηαία πεξίπησζε γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα). 

3.4.10 Λα δειψλεηαη φηη δελ ππφθεηηαη ζε ηπρφλ λνκηθνχο πεξηνξηζκνχο. 

3.4.11 Λα δειψλεηαη φηη δελ έρεη απνθιεηζζεί ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δηαγσληζκφ. 

3.4.12 Λα δειψλεηαη φηη είλαη ζπλεπείο ζηελ εθπιήξσζε ηφζν ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπο 

ππνρξεψζεσλ φζν θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ελ γέλεη πξνο ην Γεκφζην ηνκέα. 

3.4.13 Λα δειψλεηαη φηη δελ έρνπλ θάλεη ςεπδείο ή αλαθξηβείο δειψζεηο θαηά ηελ 

παξνρή πιεξνθνξηψλ πνπ δεηνχληαη απφ ην Λνζνθνκείν θαη φηη ηα ζηνηρεία 

πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αιεζή θαη αθξηβή. 

3.4.14 Λα δειψλεηαη φηη απνδέρνληαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα φινπο ηνπο φξνπο 

ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

3.4.15 Λα δειψλεηαη ην χςνο, ν αξηζκφο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο μερσξηζηά, ην 

πηζησηηθφ ίδξπκα έθδνζεο απηήο. 

3.4.16 Λα δειψλεηαη φηη ε πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο 

παξνχζαο δηαθήξπμεο θη έρνπλ ιάβεη πιήξε θαη αλεπηθχιαθηε γλψζε απηψλ. 

3.4.17 Λα δειψλεηαη φηη ε ππνβαιιφκελε πξνζθνξά θαιχπηεη ην ζχλνιν ηεο 

δεκνπξαηνχκελεο πεξεζίαο. 

3.4.18 Λα δειψλεηαη φηη παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζεο ηνπ ζρεηηθά κε 

νπνηαδήπνηε απφθαζε ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα αλαβνιή ή αθχξσζε ή καηαίσζε ηνπ 

παξφληνο δηαγσληζκνχ. 
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3.4.19 Λα δειψλεηαη φηη ζπκκεηέρεη κε κία κφλν πξνζθνξά ζην πιαίζην ηνπ 

παξφληνο δηαγσληζκνχ. 

3.4.20 Νη ζπκκεηέρνληεο ππνρξενχληαη λα θαηαζέζνπλ αληίγξαθα ή απνζπάζκαηα 

ηζνινγηζκψλ (εθφζνλ ν νξγαληζκφο εθδίδεη ηέηνηα) ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ 

εηψλ θαη θαηά ην δηάζηεκα ιεηηνπξγίαο ηεο αλ απηφ είλαη κηθξφηεξν ησλ 3 

εηψλ 

3.4.21 Νη ζπκκεηέρνληεο ππνρξενχληαη λα θαηαζέζνπλ Βεβαηψζεηο ηξαπεδψλ γηα ηελ 
πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο.  

 

            3.4.23 Νη ζπκκεηέρνληεο ππνρξενχληαη λα θαηαζέζνπλ Θαηάινγν,  ζηνλ νπνίν λα 

αλαθέξνληαη νη ζπκβάζεηο παξνρήο ππεξεζίαο Καζαξηφηεηαο ζε Γεκφζηα ή / θαη  Ηδησηηθά 

Λνζνθνκεία – Θιηληθέο ή Κνλάδεο γεηνλνκηθήο Ξεξίζαιςεο ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ εηψλ, κε 

κλεία γηα θάζε ζχκβαζε: 

 ηνπ παξαιήπηε, είηε εκπίπηεη ζην δεκφζην είηε ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα 

 ηεο εκεξνκελίαο ζχκβαζεο 

 ηνπ πνζνχ ζχκβαζεο 

            Πηνλ θαηάινγν ζπκβάζεσλ ζα αλαθεξζνχλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν  νη ζπκβάζεηο 

θαζαξηφηεηαο ησλ Γεκνζίσλ ή / θαη Ηδησηηθψλ Λνζνθνκείσλ – Θιηληθψλ ή Κνλάδεο 

γεηνλνκηθήο Ξεξίζαιςεο, ηεο ηειεπηαίαο ηξηεηίαο.  

3.4.24. Νη ζπκκεηέρνληεο ππνρξενχληαη λα θαηαζέζνπλ Ξηζηνπνηεηηθφ απφ αλεμάξηεην 

δηαπηζηεπκέλν θνξέα γηα ηε δηαρείξηζε ηεο πνηφηεηαο κε βάζε ην άξζξν 47 ηνπ π.δ 60/2007 θαη 

ζπκπιεξσκαηηθά ην άξζξν 9 ηνπ π.δ 118/2007,  ζχκθσλα κε ην δηεζλέο πξφηππν EN ISO 9001:2000 ή 

ηζνδχλακν. 

 

 

3.4.25. πεχζπλε Γήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Λ.1599/1986 (Α΄75), φπνπ                             

ζα αλαθέξεηαη φηη εθαξκφδεη θαη ζα ζπλερίζεη λα εθαξκφδεη ηηο δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο θαη 

αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο θαη ηεο λνκνζεζίαο πεξί πγείαο θαη αζθαιείαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη 

πξφιεςεο ηνπ επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ.   

3.4.26. Έλνξθε βεβαίσζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ απηψλ ελψπηνλ ζπκβνιαηνγξάθνπ , πεξί κε 

επηβνιήο ζε βάξνο ηνπο πξάμεο επηβνιήο πξνζηίκνπ γηα παξαβηάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο 

«πςειήο » ή  «πνιχ πςειήο ζνβαξφηεηαο». 

Όπνπ αλσηέξσ αλαθέξεηαη ε ππνρξέσζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο γηα ηελ θαηάζεζε ππεχζπλεο 

δήισζεο, ή ε αλαθνξά «Λα δειψλεηαη», λνείηαη ε θαηάζεζε πεχζπλεο δήισζεο ηεο παξ. 4 

ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Λ.1599/1986 (Α΄75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, κε εκεξνκελία ππνγξαθήο 

εληφο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα εκεξνινγηαθψλ  εκεξψλ πξν ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο 

ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ.  

 

(ΠεκείσζεΣα πξνεγνχκελα ηζρχνπλ θαη ζηε πεξίπησζε φπνπ ε πξνζθνξά  απνζηέιιεηαη κε 

ηαρπδξνκηθή ππεξεζία  θαη σο εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ζεσξείηαη ε εκεξνκελία 

θαηαζέζεσο ηεο ζπζηεκέλεο επηζηνιήο-πξνζθνξάο ζηελ ηαρπδξνκηθή ππεξεζία κε ηελ απαξαίηεηε 
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φκσο πξνυπφζεζε λα έρεη παξαιεθζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή κέρξη ηελ πξνεγνχκελε εκέξα ηεο 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ (αξ. 11 παξ. 4 Π.Α. 118/2007). 

 

Β. ΑΙΙΝΓΑΞΝΗ ΞΝΙΗΡΔΠ 

3.1 Παξαζηαηηθά εθπξνζψπεζεο, εάλ ε ζπκκεηνρή γίλεηαη δηα αληηπξνζψπσλ. (άξζξν 6 παξ. 1 πεξ. γ΄ 

ηνπ Π.Α. 118/2007). 

3.2 Βγγχεζε ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ην Άξζξν 5 ηεο παξνχζεο.  

Όια ηα αλαθεξφκελα σο αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά ζην άξζξν 3 ηεο παξνχζεο 

δηαθήξπμεο, απφ ηελ παξάγξαθν 3.1 έσο θαη 3.4.26, πνπ αθνξνχλ ηνπο «Α. Έιιελεο 

Ξνιίηεο». 

 

Γ. ΛΝΚΗΘΑ ΞΟΝΠΩΞΑ 

3.1 Βγγχεζε ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ην Άξζξν 5 ηεο παξνχζεο. 

Όια ηα αλαθεξφκελα σο αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά ζην άξζξν 3 ηεο παξνχζεο 

δηαθήξπμεο, απφ ηελ παξάγξαθν 3.1 έσο θαη 3.4.26, πνπ αθνξνχλ ηνπο «Α. Έιιελεο 

Ξνιίηεο» θαη « Β.Αιινδαπνί Ξνιίηεο» . 

 

Αηεπθξηλίδεηαη φηη νη απαηηνχκελεο θαηά ηα αλσηέξσ ππεχζπλεο δειψζεηο ππνγξάθνληαη απφ ηνπο 

δηαρεηξηζηέο, ζηηο πεξηπηψζεηο Β.Π.Β., Ο.Β. θαη Β.Β. θαη απφ ηνλ Νφκηκν Βθπξφζσπν, ζηηο πεξηπηψζεηο 

Ώ.Β. 

3.2 ια ηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θάζε ζπκκεηέρνληνο γηα ηελ απφδεημε ησλ αλσηέξσ ηδηνηήησλ θαη 

ηεο εμνπζίαο έθδνζεο παξαζηαηηθνχ εθπξνζψπεζεο, πγθεθξηκέλα: 

3.2.1 Γηα Ηκεδαπά λνκηθά πξφζσπα κε ηε κνξθή Ώλσλχκνπ Βηαηξείαο (Ώ.Β.) ή Βηαηξείαο 

Πεξηνξηζκέλεο Βπζχλεο (Β.Π.Β.): 

 ΦΒΚ ζχζηαζεο ηεο εηαηξείαο  

 ΦΒΚ εθπξνζσπήζεσο ηεο εηαηξίαο 

 Πξφζθαην θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ, ζεσξεκέλν απφ ηελ αξκφδηα αξρή ή βεβαίσζε 

ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο, απφ ηελ νπνία λα 

πξνθχπηνπλ νη ηπρφλ κεηαβνιέο, πνπ έρνπλ επέιζεη ζην θαηαζηαηηθφ ηνπ λνκηθνχ 

πξνζψπνπ θαη, εθφζνλ ππάξρνπλ κεηαβνιέο, ηα ζρεηηθά ΦΒΚ (γηα ηελ πεξίπησζε ησλ Ώ.Β.) 

ή ηηο ζρεηηθέο ζπκβνιαηνγξαθηθέο πξάμεηο (γηα ηελ πεξίπησζε ησλ Β.Π.Β.).  

 Τπεχζπλε Αήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Ώ‟ 75) ηνπ λνκίκνπ 

εθπξνζψπνπ φηη ηα φξγαλα εθπξνζψπεζεο ηεο εηαηξείαο είλαη απηά πνπ αλαθέξνληαη ζην 

ππνβαιιφκελν ΦΒΚ εθπξνζψπεζεο.   

3.2.2 Γηα Ηκεδαπά λνκηθά πξφζσπα κε ηε κνξθή πξνζσπηθήο εηαηξείαο (Ο.Β. ή Β.Β.): 

 Βπίζεκν αληίγξαθν ηνπ ζπκθσλεηηθνχ ζχζηαζεο ηεο εηαηξείαο θαη φισλ ησλ 

ηξνπνπνηήζεσλ απηνχ, θαζψο θαη ηνπ ηειεπηαίνπ ζε ηζρχ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξίαο. 

 Πηζηνπνηεηηθφ πεξί  κεηαβνιψλ ηεο εηαηξείαο απφ ηελ αξκφδηα αξρή 

3.2.3 Γηα Ώιινδαπά λνκηθά πξφζσπα: 
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 Ώλάινγα κε ηε κνξθή ηνπο, αληίζηνηρα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θαη πηζηνπνηεηηθά κε απηά 

πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ ππφ παξαγξάθνπο 3Ώ ή 3ΐ, ηα νπνία πξνβιέπνληαη απφ ην 

δίθαην ηεο ρψξαο ηεο έδξαο ή ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη απφ ηα νπνία απνδεηθλχεηαη ε λφκηκε 

ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπο, ε εγγξαθή ζηα πξνβιεπφκελα κεηξψα εηαηξηψλ θαη ην 

ηειεπηαίν ζε ηζρχ θαηαζηαηηθφ, θαη νη ινηπέο πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία, πνπ δεηνχληαη 

αλσηέξσ γηα ηνπο εκεδαπνχο. 

 ε πεξίπησζε πνπ ε ρψξα πξνέιεπζεο δελ εθδίδεη θάπνην αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ, απηφ 

αληηθαζίζηαηαη απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ ππνςεθίνπ, απφ ηελ 

νπνία πξνθχπηεη φηη: (α) δελ εθδίδεηαη ηέηνην πηζηνπνηεηηθφ, θαη (β) ν Τπνςήθηνο πιεξνί ην 

ζρεηηθφ λνκηκνπνηεηηθφ φξν. 

 

 

 

 

Γ. ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΚΝΗ  

3.1 Βγγχεζε ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ην Άξζξν 5 ηεο παξνχζεο. 

3.2 Θαηά πεξίπησζε, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη αληηζηνίρσο αλσηέξσ, ππφ ζηνηρ. 3Α, 

3Β θαη 3Γ. Αηεπθξηλίδεηαη φηη : 

 ην πξνζθνκηδφκελν απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηζνδχλακν έγγξαθν αθνξά ηνλ 

Πξφεδξν ηνπ Α.. ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ θαη  

 νη απαηηνχκελεο θαηά ηα αλσηέξσ ππεχζπλεο δειψζεηο ππνγξάθνληαη απ‟ απηφλ. 

 

Δ. ΔΛΩΠΔΗΠ ΞΟΝΚΖΘΔΡΩΛ ΞΝ ΞΝΒΑΙΙΝΛ ΘΝΗΛΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ 

3.1 Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ην Άξζξν 5 ηεο παξνχζεο. 

3.2 Ρα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα ηνλ θάζε πάξνρν ππεξεζηψλ, πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ 

έλσζε. 

 Βπηζεκαίλεηαη φηη ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνλ φξν φηη ε 

εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο έλσζεο.  

 Γήισζε ζχζηαζεο έλσζεο πξνκεζεπηψλ, λφκηκα ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο 

ππνγξαθήο ησλ δεινχλησλ, ζηελ νπνία ζα θαίλεηαη ην αληηθείκελν ησλ εξγαζηψλ ηνπ 

θαζελφο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ή ην κέξνο απηνχ πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ θαζέλα εμ 

απηψλ επί ηνπ ζπλφινπ ηεο πξνζθνξάο, ν εθπξφζσπνο ηεο έλσζεο έλαληη ηεο 

Ώλαζέηνπζαο Ώξρήο θαη ην πξφζσπν πνπ ελδερνκέλσο ηνλ αλαπιεξψλεη. 

Άξζξν 4ν 

Ξξνζθνξά ελψζεσλ ππνςήθησλ αλαδφρσλ (νηθνλνκηθψλ θνξέσλ)  

4.1 Η έλσζε ππνςήθησλ αλαδφρσλ  ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά, είηε 

απφ φινπο ηνπο αλαδφρνπο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο εμνπζηνδνηεκέλν 

κε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε. ηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην 

είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε κέινπο ηεο έλσζεο ππνςήθησλ αλαδφρσλ. 
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4.2 Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο, θάζε κέινο ηεο έλσζεο επζχλεηαη εηο νιφθιεξν. ε πεξίπησζε 

θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο ηεο ππεξεζίαο, ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο 

ζχκβαζεο.  

ε πεξίπησζε πνπ, εμ αηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή αλσηέξα βία, κέινο ηεο έλσζεο 

δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο έλσζεο θαηά ηνλ ρξφλν αμηνιφγεζεο ησλ 

πξνζθνξψλ, ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε νιφθιεξεο ηεο θνηλήο πξνζθνξάο 

κε ηελ ίδηα ηηκή. Βάλ ε παξαπάλσ αληθαλφηεηα πξνθχςεη θαηά ηνλ ρξφλν εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, 

ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε ηεο νινθιήξσζεο απηήο κε ηελ ίδηα ηηκή θαη ηνπο 

ίδηνπο φξνπο. Σα ππφινηπα κέιε ηεο έλσζεο θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο κπνξνχλ λα πξνηείλνπλ 

αληηθαηάζηαζε, ε νπνία εγθξίλεηαη απφ ην Α.. ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

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

πνπ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, απηφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε 

βεβαίσζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ή ζηα θξάηε κέιε φπνπ δελ πξνβιέπεηαη ε έλνξθε βεβαίσζε απφ 

ππεχζπλε δήισζε ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ 

επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο. Η ππνρξέσζε αθνξά φιεο ηηο 

παξαπάλσ θαηεγνξίεο ππνςεθίσλ. 

Σπρφλ Πηζηνπνηεηηθά εθδηδφκελα απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο, ηα νπνία λα βεβαηψλνπλ ηελ ηήξεζε 

εθ κέξνπο ηνπ αλαδφρνπ νξηζκέλσλ πξνηχπσλ εμαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο, ηα νπνία πξέπεη λα 

παξαπέκπνπλ ζε ζπζηήκαηα εμαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο βαζηδφκελα ζηε ζρεηηθή ζεηξά επξσπατθψλ 

πξνηχπσλ γηα πηζηνπνίεζε θαζψο επίζεο θαη πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη απφ επίζεκα γξαθεία 

πνηνηηθνχ ειέγρνπ ή αξκφδηεο Τπεξεζίεο, αλαγλσξηζκέλσλ ηθαλνηήησλ, πνπ λα βεβαηψλνπλ ηελ 

θαηαιιειφηεηα ησλ πιηθψλ. Σα σο άλσ δηθαηνινγεηηθά πεξηιακβάλνληαη ζηνλ θάθειν ηεο ηερληθήο 

πξνζθνξάο.  

 

Άξζξν 5ν 

 

5.1 Δγγχεζε  ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ.  

Η εγγχεζε πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα έλα κήλα κεηά ηελ ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο  

πνπ δεηά ε δηαθήξπμε, ήηνη δηαθφζηεο εβδνκήληα (270) εκεξνινγηαθέο εκέξεο. 

5.1.1Πξνζθνξέο ρσξίο εγγχεζε ή ρσξίο ηελ πξνζήθνπζα θαηά ηελ παξνχζα εγγχεζε απνξξίπηνληαη σο 

απαξάδεθηεο θαη δελ ιακβάλνληαη ππφςε. 

Η εγγπεηηθή ζπκκεηνρήο ζα πξέπεη λα είλαη απφιπηα ζχκθσλε κε ην ζπλεκκέλν ππφδεηγκα ζην ΠΏΡΏΡΣΗΜΏ 

Α‟  θαη λα πεξηέρεη φια ηα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζ‟ απηφ.  

 

5.2Δγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο Δθηειεζηηθήο Πχκβαζεο  

5.2.1Ο αλάδνρνο ζηνλ  νπνίν ζα γίλεη ε θαηαθχξσζε, ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη εγγχεζε θαιήο 

εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο, ην χςνο ηεο νπνίαο  ζα αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 10% ηεο ζπλνιηθήο 

ζπκβαηηθήο αμίαο, αθαηξνπκέλνπ ηνπ Φ.Ξ.Α. θαη ζα ηζρχεη γηα φζν δηαξθεί ε ζχκβαζε. Η εγγχεζε 

θαηαηίζεηαη κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη ζα πξέπεη λα είλαη απφιπηα ζχκθσλε κε ην ζπλεκκέλν 

ππφδεηγκα ζην ΠΏΡΏΡΣΗΜΏ Α΄. 
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Θα ηζρχεη  γηα φζν δηαξθεί ε ζχκβαζε, ήηνη γηα πέληε (5)κήλεο   

 

Οη εγγπήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηε Αηαθήξπμε, εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή άιια λνκηθά 

πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Βιιάδα, ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο 

(Β.Β.) ή ηνπ Βπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Β.Ο.Υ.) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε 

πκθσλία Αεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Βκπνξίνπ, ε νπνία θπξψζεθε κε ην 

Ν.2513/1997 θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζία ησλ θξαηψλ απηψλ, απηφ ην δηθαίσκα. 

Βγγπήζεηο πνπ εθδίδνληαη ζε άιιν θξάηνο εθηφο ηεο Βιιάδαο, ζα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ 

επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ Βιιεληθή γιψζζα. 

Οη εγγπήζεηο πξέπεη λα πεξηέρνπλ, επί πνηλή απνξξίςεσο ηεο πξνζθνξάο, φια ηα ζηνηρεία ηνπ 

ΠΏΡΏΡΣΗΜΏΣΟ Α‟ ηεο παξνχζαο Αηαθήξπμεο. ηελ πεξίπησζε έλσζεο ππνςήθησλ νηθνλνκηθψλ 

θνξέσλ νη εγγπήζεηο πεξηιακβάλνπλ θαη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ 

κειψλ ηεο έλσζεο.   

Καηά ηα ινηπά, ζρεηηθά κε ηηο εγγπήζεηο, ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 25 ηνπ Π.Α. 118/2007. 

ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΘΑΡΑΘΟΩΠΖΠ ΞΝ ΞΝΒΑΙΙΝΛΡΑΗ ΘΑΡΑ ΡΝ ΠΡΑΓΗΝ ΡΖΠ ΘΑΡΑΘΟΩΠΖΠ 
Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, εληφο 

απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ (άξζξν 6, παξ. 2, ΠΑ 118/2007) απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο 

έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζ‟ απηφλ, κε βεβαίσζε παξαιαβήο ή ζχκθσλα κε ην λ. 2672/1998 (Ώ΄290), νθείιεη 
λα ππνβάιεη, ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα, ζηηο 

παξαγξάθνπο Ώ θαη ΐ ηνπ παξφληνο άξζξνπ.  
 

Ο πξναλαθεξφκελνο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο, παξαδίδεηαη εκπξφζεζκα ζηελ αξκφδηα επηηξνπή ε νπνία 
πξνβαίλεη ζηελ απνζθξάγηζή ηνπ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη απφ ηε ζρεηηθή πξφζθιεζε. ζνη 

δηθαηνχληαη λα παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ιακβάλνπλ 

γλψζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ. 
 

Ο πξναλαθεξφκελνο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ είλαη δπλαηφ: 
 

Α. λα ππνβιεζεί ζηα γξαθεία ηεο Ώλαζέηνπζαο Ώξρήο, θαηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ηεο πξνζεζκίαο 

ησλ είθνζη (20) εκεξψλ, 
Β. λα απνζηαιεί ζηελ παξαπάλσ δηεχζπλζε κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη λα παξαιεθζεί κε απφδεημε, κε ηελ 

απαξαίηεηε φκσο πξνυπφζεζε λα έρεη παξαιεθζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή κέρξη ηελ πξνεγνχκελε εκέξα 
ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ηεο πξνζεζκίαο ησλ είθνζη (20) εκεξψλ. Βθφζνλ ν θάθεινο απνζηαιεί ζηελ 

Τπεξεζία Αηελέξγεηαο κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, ζα πξέπεη λα θέξεη ηελ έλδεημε «Λα κελ αλνηρζεί απφ ηελ 

ηαρπδξνκηθή ππεξεζία ή ηε γξακκαηεία». 
 

ηνλ πξναλαθεξφκελν θάθειν πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο: 
 «ΦΏΚΒΛΟ ΑΙΚΏΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ ΠΟΤ ΤΠΟΐΏΛΛΟΝΣΏΙ ΚΏΣΏ ΣΟ ΣΏΑΙΟ ΣΗ ΚΏΣΏΚΤΡΧΗ». 

 Ο πιήξεο ηίηινο ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ. 

 Σν αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ 

 Η εκεξνκελία απνζθξάγηζεο ηνπ θαθέινπ 

 Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα 

 

Η Τπεξεζία Αηελέξγεηαο δελ αλαιακβάλεη θακία επζχλε γηα ηπρφλ θαζπζηέξεζε ζηελ άθημε ηνπ θαθέινπ, 
απφ νπνηαδήπνηε αηηία, πνπ απνζηέιιεηαη κε ηνλ σο άλσ ηξφπν. Ο θάθεινο πνπ είηε ππνβιήζεθε κεηά ηελ 

θαζνξηζκέλε εκεξνκελία είηε δελ έθζαζε έγθαηξα ζηελ Τπεξεζία Αηελέξγεηαο, ζα επηζηξέθεηαη ζηνλ 

Πξνζθέξνληα ρσξίο λα έρεη απνζθξαγηζζεί. 
 

Α.  ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΞΟΝΠΩΞΗΘΖΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ 
1. Ώπφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο 

ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ 

έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη, φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή 
απφθαζε, γηα: 
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α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο 

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

β) δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο ΜαΎνπ 
1997 (EE C 195 ηεο 25.6.1997, ζει. 1) θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΚΒΠΠΏ 

ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 358 ηεο 31.12.1998, ζει. 2), 
γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ 

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

δ) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 
91/308/EOK ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ινπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (EE L 166 ηεο 
28.6.1991, ζει. 77 Οδεγίαο, ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Οδεγία 2001/97/ΒΚ ηνπ Βπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, EE L 344 ηεο 28.12.2001, ζει. 76) ε νπνία ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 

2331/1995 (Ώ΄ 173) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 3424/2005 (Ώ΄ 305), 
ε) θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο 

ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξεσθνπίαο. 
Τπφρξενη πξνζθφκηζεο Ώπνζπάζκαηνο Πνηληθνχ Μεηξψνπ ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο δηνηθεηηθήο 

ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, είλαη ηα θπζηθά πξφζσπα, νη δηαρεηξηζηέο ησλ 
πξνζσπηθψλ εηαηξηψλ (Ο.Β. θαη Β.Β.) θαη ησλ εηαηξηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Β.Π.Β.), ν Πξφεδξνο θαη 

Αηεπζχλσλ χκβνπινο ησλ Ώλσλχκσλ Βηαηξηψλ (Ώ.Β.), ν πξφεδξνο ηνπ Αηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ 

πλεηαηξηζκνχ. 
2. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ απφ 

ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε 
θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο. 

3. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ απφ 

ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε 
αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε θαη πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία ζέζεο ζε 

αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε θαη πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ. 
4. Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη θαηά 

ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο 
εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο. 

 

ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ (2), 
(3) θαη (4) εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία 

θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ. 
 

Βπηπξφζζεηα, ν ππνςήθηνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ππεχζπλε δήισζε κε εκεξνκελία ππνγξαθήο 

εληφο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα εκεξψλ ζηελ νπνία λα δειψλνληαη νη αζθαιηζηηθνί θνξείο ζηνπο νπνίνπο είλαη 
ππνρξεσκέλνο, θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, λα θαηαβάιεη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο γηα ην 

απαζρνινχκελν ζε απηφλ πξνζσπηθφ. 
 

5. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Βπηκειεηεξίνπ ή ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθήο νξγάλσζεο, κε ην νπνίν ζα 

πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζ' απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ 
δηαγσληζκνχ, θαη αθεηέξνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηεο επίδνζεο ηεο σο άλσ 

έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. 
6. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ απφ 

ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ θνηλή 
εθθαζάξηζε ηνπ Κ.Ν. 2190/20, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ. 1892/1990 (A΄101), φπσο 

εθάζηνηε ηζρχεη, ή άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) θαη, επίζεο, φηη δελ 

ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ ή ππφ 
άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα). Βπί εκεδαπψλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ ηα 

πξναλαθεξφκελα πηζηνπνηεηηθά ηεο εθθαζάξηζεο, εθδίδνληαη, φζνλ αθνξά ζηελ θνηλή εθθαζάξηζε απφ ηελ 
αξκφδηα Τπεξεζία ηεο Ννκαξρηαθήο Ώπηνδηνίθεζεο, ζην κεηξψν Ώλσλχκσλ Βηαηξεηψλ ηεο νπνίαο είλαη 

εγγεγξακκέλε ε ζπκκεηέρνπζα ζην δηαγσληζκφ A.E., ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 7α.1.ηα΄ θαη 

7β.12 ηνπ Κ.Ν. 2190/20, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, θαη, φζνλ αθνξά ζηελ εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ. 1892/1990, 
φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, απφ ην αξκφδην Βθεηείν ηεο έδξαο ηεο αλσλχκνπ εηαηξείαο πνπ ηειεί ππφ εηδηθή 

εθθαζάξηζε. Βπί εκεδαπψλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Β. θαη Β.Β.) ην 
πηζηνπνηεηηθφ ηεο εθθαζάξηζεο, εθδίδεηαη απφ ην αξκφδην ηκήκα ηνπ Πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηεο 

ζπκκεηέρνπζαο ζηνλ δηαγσληζκφ επηρείξεζεο.  
7. Οη ζπλεηαηξηζκνί, βεβαίσζε αξκφδηαο αξρήο φηη ν πλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα. ε πεξίπησζε 

πνπ ζηε ρψξα ηνπ ππνςήθηνπ Πξνκεζεπηή νξηζκέλα απφ ηα πην πάλσ δηθαηνινγεηηθά δελ εθδίδνληαη ή δελ 
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θαιχπηνπλ ζην ζχλνιφ ηνπο φιεο ηηο πην πάλσ πεξηπηψζεηο, πξέπεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ λα αλαπιεξσζνχλ 

κε Έλνξθε ΐεβαίσζε ηνπ ππνςήθηνπ Πξνκεζεπηή ή, ζηα θξάηε φπνπ δελ πξνβιέπεηαη Έλνξθε ΐεβαίσζε, κε 

Τπεχζπλε Αήισζε ηνπ ππνςήθηνπ Πξνκεζεπηή ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθή αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή 
αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο ηνπ ππνςήθηνπ Πξνκεζεπηή ζηελ νπνία ζα βεβαηψλεηαη 

φηη ζηε ζπγθεθξηκέλε ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα θαη φηη ν ππνςήθηνο Πξνκεζεπηήο δελ 
βξίζθεηαη ζηελ αληίζηνηρε θαηάζηαζε. 

8. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 ζηελ νπνία ζα δειψλνπλ φηη: 

α) Η επηρείξεζή ηνπο δελ ππφθεηηαη ζε ηπρφλ λνκηθνχο πεξηνξηζκνχο ιεηηνπξγίαο, 
β) Αελ έρεη απνθιεηζζεί ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δηαγσληζκφ, κε ακεηάθιεηε απφθαζε, 

γ) Αελ έρνπλ ππνπέζεη ζε ζνβαξφ παξάπησκα θαηά ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο 
δξαζηεξηφηεηαο, 

δ) Η επηρείξεζε είλαη ζπλεπήο ζηελ εθπιήξσζε ηφζν ησλ ζπκβαηηθψλ ηεο ππνρξεψζεσλ φζν θαη ησλ 

ππνρξεψζεψλ ηεο ελ γέλεη πξνο ην Αεκφζην ηνκέα,  
ε) Αελ έρνπλ θάλεη ςεπδείο ή αλαθξηβείο δειψζεηο θαηά ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ πνπ δεηνχληαη απφ 

ηελ Τπεξεζία. 
 

Βθφζνλ ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε απνηειεί έλσζε/θνηλνπξαμία 
ππνςεθίσλ πξνκεζεπηψλ πνπ ππέβαιιαλ θνηλή πξνζθνξά, πξνζθνκίδνληαη ηα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε 

δηθαηνινγεηηθά ησλ ζεκείσλ 1 έσο θαη 8 γηα θάζε κέινο πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία. 

 
Βπηζεκαίλεηαη φηη : 

 Αηθαηνινγεηηθά πνπ εθδίδνληαη ζε Κξάηνο εθηφο Βιιάδαο, ζα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ επίζεκε 
κεηάθξαζή ηνπο ζηελ Βιιεληθή γιψζζα. 

 

Η κε έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα ππνβνιή ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ  ζπληζηά ιφγν απνθιεηζκνχ ηνπ 
πξνζθέξνληα απφ ηνλ δηαγσληζκφ. 

 
ΞΟΝΠΘΔΡΝΗ ΝΟΝΗ 

Βάλ ζε θάπνηα ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά ή έγγξαθα, ή δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο 
παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ έλνξθε βεβαίσζε ηνπ πξνκεζεπηή πνπ γίλεηαη 

ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ.  Γηα ηνπο πξνκεζεπηέο πνπ ζηε ρψξα ηνπο δελ 

πξνβιέπεηαη απφ ην λφκν έλνξθε βεβαίσζε, απηή κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί κε ππεχζπλε δήισζε, κε 
εκεξνκελία ππνγξαθήο εληφο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα εκεξψλ.  

ε πεξίπησζε κε θαηάζεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ε ππνςεθηφηεηα ζα απνξξηθζεί. 
 

Άξζξν 6ν 

Σξφλνο θαη ηφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ – Ξεξηερφκελν Ξξνζθνξψλ 

6.1 Οη ελδηαθεξφκελνη πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ πξέπεη λα ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο 

κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ην αξγφηεξν κέρξη ηελ πξνεγνπκέλε εξγάζηκε εκέξα ηεο 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ψξα 14.30 κ.κ, ζην Γξαθείν πξνκεζεηψλ ηνπ ΓΛΞΞ 

Ηππνθξάηνπο 8 ΡΘ 15235 Ξεληέιε ήηνη έσο 7/10/2014 εκέξα Ρξίηε. 

6.2 Οη πξνζθνξέο ζα ππνβάιινληαη ζε δχν αληίγξαθα, φπσο νξίδεηαη ζηελ παξ. 6.3, ζηελ Βιιεληθή 

γιψζζα κέζα ζηνλ ζθξαγηζκέλν θπξίσο θάθειν, ζηνλ νπνίν ζα αλαγξάθνληαη επθξηλψο :  

6.2.1 Η ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΏ» κε θεθαιαία γξάκκαηα.  

6.2.2 Η έλδεημε «ΝΏ ΜΗΝ ΏΠΟΦΡΏΓΙΘΒΙ ΏΠΟ ΣΗΝ ΣΏΥΤΑΡΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΒΙΏ Ή ΣΗ 

ΓΡΏΜΜΏΣΒΙΏ». 

6.2.3 Ο αξηζκφο θαη ν ηίηινο ηεο δηαθήξπμεο  

6.2.4 Η εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.  

6.2.5 Σα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληδφκελνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ Σαρπδξνκηθήο Αηεχζπλζεο, 

Σαρπδξνκηθνχ Κψδηθα, Σειεθψλσλ Βπηθνηλσλίαο e mail  θαη Fax). εκεηψλεηαη φηη ηα 

αλαγξαθφκελα ζηνηρεία ζα απνηεινχλ ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο  κε ηνλ δηαγσληδφκελν. 
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6.3 Δληφο ηνπ παξαπάλσ θπξίσο θαθέινπ  ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη ηα παξαθάησ: 

6.3.1 Φάθεινο Γηθαηνινγεηηθψλ Ππκκεηνρήο κε ηελ έλδεημε “ΑΙΚΏΙΟΛΟΓΗΣΙΚΏ ΤΜΜΒΣΟΥΗ” ν 

νπνίνο ζα πεξηέρεη:  

 Σελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο. 

 Έλα (1) Πξσηφηππν θαη έλα (1) θσηναληίγξαθν ηνπ θάζε δηθαηνινγεηηθνχ ηνπ άξζξνπ 3 ηεο 

παξνχζαο. Σα πξσηφηππα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη ηα αληίγξαθα απηψλ ζα είλαη 

ρσξηζηά, κε ηε ζεηξά πνπ δεηνχληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε . 

6.3.1 Θιεηζηφο θάθεινο  κε ηελ έλδεημε «ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ». 

6.3.2 Ο θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο δηαηξείηαη ζηηο εμήο ελφηεηεο ηα πεξηερφκελα ησλ νπνίσλ 

πεξηγξάθνληαη ζηε ζπλέρεηα. ηνλ θάθειν ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, νη Πξνζθέξνληεο 

ζπκπεξηιακβάλνπλ, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ππφ κνξθή παξαξηήκαηνο, ηηο παξαθάησ αλαθεξφκελεο 

πιεξνθνξίεο, δειψζεηο ή πηζηνπνηεηηθά, κε ηελ ίδηα ζεηξά θαη αξίζκεζε: 

6.3.3 Ώ) Πξνζθεξφκελα είδε θαη Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά 

6.3.4 ΐ) πκπιεξσκέλνπο ηνπο Πίλαθεο πκκφξθσζεο 

6.3.5 Γ) πκπιεξσκέλνπο ηνπο πίλαθεο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ρσξίο ηηκέο 

Α) Ξξνζθεξφκελα είδε θαη Ρερληθά ραξαθηεξηζηηθά 

6.3.6 Η ελφηεηα Πξνζθεξφκελα είδε θαη ππεξεζίεο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη πεξηγξαθή ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ απφ ηνλ ππνςήθην. Η ηερληθή πξνζθνξά πξέπεη επίζεο λα πεξηιακβάλεη πιηθφ 

ηεθκεξίσζεο γηα ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο θαη είδε, φπσο εγρεηξίδηα, ηερληθά θπιιάδηα θιπ, απφ 

ηα νπνία ζα πξνθχπηεη ε θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ ηεο δηαθήξπμεο.  

ΐ) Πίλαθεο ζπκκφξθσζεο 

6.3.7 Οη πίλαθεο ζπκκφξθσζεο ηεο Αηαθήξπμεο (ΠΏΡΏΡΣΗΜΏ ΐ , ΠΙΝΏΚΏ ΙΙ ) πξέπεη λα ππνβιεζνχλ κε 

ηελ ηερληθή πξνζθνξά, ζπκπιεξσκέλνη ζχκθσλα κε ηηο παξαθάησ επεμεγήζεηο θαη νδεγίεο ηηο 

νπνίεο ν ππνςήθηνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αθνινπζήζεη: 

6.3.8 1. ηε ηήιε (α) πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά νη αληίζηνηρνη ηερληθνί φξνη, ππνρξεψζεηο ή επεμεγήζεηο 

γηα ηα νπνία ζα πξέπεη λα δνζνχλ αληίζηνηρεο απαληήζεηο. 

6.3.9 2. ηε ζηήιε (β) ζεκεηψλεηαη ε απάληεζε ηνπ ππνςεθίνπ Ώλαδφρνπ πνπ έρεη ηε κνξθή ΝΏΙ/ΟΥΙ 

εάλ ε αληίζηνηρε πξνδηαγξαθή πιεξνχηαη ή φρη απφ ηελ πξνζθνξά ή έλα αξηζκεηηθφ κέγεζνο πνπ 

δειψλεη ηελ πνζφηεηα ηνπ αληίζηνηρνπ ραξαθηεξηζηηθνχ ζηελ πξνζθνξά. Ώπιή θαηάθαζε ή 

επεμήγεζε δελ απνηειεί απφδεημε πιήξσζεο ηεο πξνδηαγξαθήο θαη ε αξκφδηα Βπηηξνπή έρεη ηελ 

ππνρξέσζε ειέγρνπ θαη επηβεβαίσζεο ηεο πιήξσζεο ηεο απαίηεζεο. 

6.3.10 3. ηε ζηήιε (γ) ζα θαηαγξαθεί ε ζαθήο παξαπνκπή ζε ελφηεηα ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, ε νπνία 

ζα πεξηιακβάλεη αξηζκεκέλα Σερληθά Φπιιάδηα θαηαζθεπαζηψλ, ή αλαιπηηθέο ηερληθέο πεξηγξαθέο 

ησλ ππεξεζηψλ, ηνπ εμνπιηζκνχ ή ηνπ ηξφπνπ δηαζχλδεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ή αλαθνξέο 

κεζνδνινγίαο εγθαηάζηαζεο θαη ππνζηήξημεο θιπ., πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ ππνςεθίνπ Ώλαδφρνπ 

ηεθκεξηψλνπλ ηα ζηνηρεία ησλ Πηλάθσλ πκκφξθσζεο. ηελ αξρή ηεο ελφηεηαο θαηαγξάθεηαη 

αλαιπηηθφο πίλαθαο ησλ πεξηερφκελσλ ηεο. 

6.3.11 4. Βίλαη ηδηαίηεξα επηζπκεηή ε πιεξέζηεξε ζπκπιήξσζε ησλ παξαπνκπψλ, νη νπνίεο πξέπεη λα είλαη 

θαηά ην δπλαηφλ ζπγθεθξηκέλεο (π.ρ. Σερληθφ Φπιιάδην 3, ει. 4 Παξάγξαθνο 4, θ.ι.π.). Ώληίζηνηρα 

ζην ηερληθφ θπιιάδην ή ζηελ αλαθνξά ζα ππνγξακκηζηεί ην ζεκείν πνπ ηεθκεξηψλεη ηε ζπκθσλία 
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θαη ζα ζεκεησζεί ε αληίζηνηρε παξάγξαθνο ηνπ Πίλαθα πκκφξθσζεο, ζηελ νπνία θαηαγξάθεηαη ε 

δεηνχκελε πξνδηαγξαθή (π.ρ. Πξνδ. 4.18) 

6.3.12 5.  Δπίζεο ζηνλ θάθειν ηεο Ρερληθήο πξνζθνξάο ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη 

ζπκπιεξσκέλνη νη πίλαθεο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ρσξίο ηηκέο.  

Γ. Θιεηζηφο θάθεινο  κε ηελ έλδεημε «ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ». 

6.3.13 Ο θάθεινο «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» πξέπεη λα πεξηιακβάλεη επί πνηλή απφξξηςεο, ζπκπιεξσκέλνπο 

ηνλ  πίλαθα ΙΙ ηεο  νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ΠΏΡΏΡΣΗΜΏ ηεο παξνχζαο. 

Τπελζπκίδεηαη φηη ν αλαιπηηθφο  πίλαθαο ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο, ρσξίο ηηκέο, ζα πξέπεη λα 

ζπκπεξηιεθζεί, κε πνηλή απφξξηςεο ηνπ ζπλφινπ ηεο πξνζθνξάο θαη ζηελ Σερληθή Πξνζθνξά. 

6.3.14 Βπί πνηλή απνθιεηζκνχ νη εηαηξείεο παξνρήο ππεξεζηψλ θαζαξηζκνχ πξέπεη λα εμεηδηθεχνπλ ζε 

ρσξηζηφ θεθάιαην: 

6.3.15 α) ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ 

6.3.16 β) ηηο εκέξεο θαη ηηο ψξεο εξγαζίαο 

6.3.17 γ) ηε ζπιινγηθή ζχκβαζε εξγαζίαο ζηελ νπνία ππάγνληαη νη εξγαδφκελνη 

6.3.18 δ) ην χςνο ηνπ πξνυπνινγηδφκελνπ πνζνχ πνπ αθνξά ηηο πάζεο θχζεσο λφκηκεο απνδνρέο απηψλ 

ησλ εξγαδνκέλσλ 

6.3.19 ε) ην χςνο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ κε βάζε ηα πξνυπνινγηζζέληα πνζά. 

6.3.20 ζη) ηα ηεηξαγσληθά κέηξα θαζαξηζκνχ αλά άηνκν, φηαλ πξφθεηηαη γηα θαζαξηζκφ ρψξσλ.    

6.3.21 Βπίζεο, επί πνηλή απνθιεηζκνχ νη εηαηξείεο παξνρήο ππεξεζηψλ θαζαξηζκνχ πξέπεη λα ππνινγίδνπλ 

ζηελ πξνζθνξά ηνπο: 

6.3.22 α) εχινγν πνζνζηφ δηνηθεηηθνχ θφζηνπο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ηνπο 

6.3.23 β)  πνζνζηφ θφζηνπο ησλ αλαισζίκσλ 

6.3.24 γ) εχινγν πνζνζηφ εξγνιαβηθνχ θέξδνπο 

6.3.25 δ) ηηο λφκηκεο ππέξ δεκνζίνπ θαη ηξίησλ θξαηήζεηο 

6.3.26 ε) αληίγξαθν ηεο ζπιινγηθήο ζχκβαζεο εξγαζίαο ζηελ νπνία ππάγνληαη νη εξγαδφκελνη. 

6.3.27 Σέινο νη ηηκέο ησλ πξνζθεξνκέλσλ ππεξεζηψλ - επί πνηλή απνθιεηζκνχ- , δελ ζα πξέπεη λα 

ππεξβαίλνπλ ηηο αληίζηνηρεο αλψηαηεο ηηκέο, ηνπ Βπηθαηξνπνηεκέλνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκψλ 

Τπεξεζηψλ ηεο ΒΠΤ. 

Οη παξαπάλσ θάθεινη ζα είλαη εληφο ηνπ θπξίσο θαθέινπ θαη ζα είλαη ζθξαγηζκέλνη θαιά.  

Καη νη ηξεηο επηκέξνπο θάθεινη πέξα ησλ αλσηέξσ ελδείμεσλ ζα πξέπεη λα θέξνπλ θαη ηηο ελδείμεηο 

ηνπ θπξίσο θαθέινπ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 6.2.  

Αε ζα ιεθζνχλ ππφςε πξνζθνξέο πνπ ππνβιήζεθαλ κεηά απφ ηελ θαζνξηζκέλε εκεξνκελία θαη 

ψξα είηε ηαρπδξνκήζεθαλ έγθαηξα, αιιά δελ έθηαζαλ ζηελ Βπηηξνπή έγθαηξα. 

Πξνζθνξέο, πνπ ππνβάιινληαη κεηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα ιήμεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ πνπ 

νξίδνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε  ζεσξνχληαη σο εθπξφζεζκεο θαη δελ ιακβάλνληαη ππφςε.  

Ώληηπξνζθνξά ή ηξνπνπνίεζε ηεο πξνζθνξάο ή πξφηαζε πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο αξκφδηαο 

Βπηηξνπήο εμνκνηψλεηαη κε αληηπξνζθνξά είλαη απαξάδεθηε θαη δελ ιακβάλεηαη ππφςε.  

Αληηπξνζθνξέο θαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δε γίλνληαη δεθηέο. ε πεξίπησζε ππνβνιήο 

ηνπο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.  
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' έλα απφ ηα αληίηππα πνπ νξίδεηαη σο πξσηφηππν θαη ζε θάζε ζειίδα ηνπ, πξέπεη λα 

αλαγξάθεηαη επθξηλψο ε ιέμε “ΠΡΧΣΟΣΤΠΟ”. Ρν πεξηερφκελν ηνπ πξσηνηχπνπ είλαη 

επηθξαηέζηεξν απφ ηα άιια αληίηππα, ζε πεξίπησζε αζπκθσλίαο απηψλ κε ην 

πξσηφηππν.  

Καηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, ην αξκφδην φξγαλν αμηνιφγεζεο, δελ είλαη ππνρξεσκέλν λα 

ειέγρεη ηελ ζπκκφξθσζε ησλ δηαγσληδνκέλσλ ή ησλ πξνζθνξψλ ηνπο σο πξνο ηνπο φξνπο ηεο 

δηαθήξπμεο.  

Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο. Βάλ ππάξρεη ζηελ 

πξνζθνξά νπνηαδήπνηε πξνζζήθε ή δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη 

κνλνγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ην δε αξκφδην φξγαλν παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ 

πξνζθνξψλ, θαηά ηνλ έιεγρν, κνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη ηελ ηπρφλ δηφξζσζε ή πξνζζήθε. Η 

πξνζθνξά απνξξίπηεηαη, φηαλ ππάξρνπλ ζ‟ απηή δηνξζψζεηο πνπ ηελ θαζηζηνχλ αζαθή, θαηά ηελ 

θξίζε ηνπ νξγάλνπ αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ.  

πκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο δίλνληαη κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Π.Α. 

118/2007. 

Νη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο γηα δηαθφζηεο ζαξάληα (240) 

εκεξνινγηαθέο εκέξεο. Η έλαξμε ηεο πξνζεζκίαο απηήο αξρίδεη απφ ηελ επφκελε δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ. Οη ππνςήθηνη αλάδνρνη δελ έρνπλ δηθαίσκα λα απνζχξνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο ή 

κέξνο ηεο κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο. ε πεξίπησζε πνπ ε πξνζθνξά ή κέξνο ηεο απνζπξζεί ν 

δηαγσληδφκελνο ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο θαη εηδηθφηεξα: i) Έθπησζε θαη απψιεηα θάζε δηθαηψκαηνο γηα 

θαηαθχξσζε, ii) Καηάπησζε ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ρσξίο άιιε δηαηχπσζε ή δηθαζηηθή ελέξγεηα. 

Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ηε δηαθήξπμε, απνξξίπηεηαη 

σο απαξάδεθηε.  

Η ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, θαη‟ αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην 

πξνβιεπφκελν απφ ηε δηαθήξπμε. Μεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ 

παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ ππνρξεσηηθά καηαηψλνληαη, 

εθηφο εάλ ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη, θαηά πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα φηη ε ζπλέρηζε ηνπ 

δηαγσληζκνχ εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε νη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ κπνξνχλ 

λα επηιέμνπλ, είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ 

αλσηέξσ αλψηαηνπ νξίνπ, παξάηαζε ηεο πξνζθνξάο ηνπο, είηε φρη. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε 

δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο.  

ια ηα έγγξαθα θαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ θαη φια ηα έγγξαθα θαη ηα ζηνηρεία ηνπ Φαθέινπ 

Πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα είλαη ζπληαγκέλα ή επίζεκα κεηαθξαζκέλα ζηελ Βιιεληθή γιψζζα, κε 

εμαίξεζε απζηεξά ηερληθνχο φξνπο γηα ηνπο νπνίνπο δελ ππάξρεη αληίζηνηρε δφθηκε κεηάθξαζε ζηελ 

Βιιεληθή θαη πνπ κπνξεί λα είλαη ζηελ Ώγγιηθή γιψζζα. Βμαίξεζε απνηεινχλ θαη ηα ζπλεκκέλα ζηελ 

ηερληθή πξνζθνξά έληππα, ζρέδηα θαη ινηπά ηερληθά ζηνηρεία πνπ κπνξεί λα είλαη ζηελ Ώγγιηθή 

γιψζζα. 
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O πξνζθέξσλ ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη φια ηα δεηνχκελα ζηνηρεία, ζχκθσλα κε ηηο θαηά 

πεξίπησζε νδεγίεο. Παξαπνκπέο ζε έγγξαθα επηηξέπνληαη εθφζνλ απηά πξνζαξηψληαη ζηελ 

πξνζθνξά θαη εθφζνλ δίλεηαη ν ζπγθεθξηκέλνο αξηζκφο παξαγξάθνπ θαη ζειίδαο. 

Βπηζεκαίλεηαη φηη ν ππνςήθηνο ζα δειψλεη αλαιπηηθά ηε ζπκκφξθσζε ή απφθιηζε  εθφζνλ απηφ 

επηηξέπεηαη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε, ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ θαη ππεξεζηψλ ζε ζρέζε κε ηηο 

αληίζηνηρεο πξνδηαγξαθέο ηεο Αηαθήξπμεο. 

Γηα ηελ εχθνιε αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ πξέπεη λα ηεξεζεί ζηε ζχληαμή ηνπο, ε ηάμε θαη ε ζεηξά 

ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο. Οη απαληήζεηο ζε φια ηα εξσηήκαηα ηεο δηαθήξπμεο πξέπεη λα είλαη 

ζαθείο. Παξαπνκπέο ζε ηερληθά έληππα ή εθδφζεηο ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ νίθσλ επηηξέπνληαη κφλνλ 

εθφζνλ πξνζαξηψληαη ζηελ πξνζθνξά θαη δίλεηαη ν ζπγθεθξηκέλνο αξηζκφο παξαγξάθνπ θαη 

ζειίδαο. Πξνζθνξά ε νπνία, θαηά ηελ θξίζε ηεο Βπηηξνπήο, πεξηιακβάλεη γεληθέο θαη αζαθείο 

απαληήζεηο ζα απνθιείεηαη απφ ηε ζπλέρεηα ηεο αμηνιφγεζεο. 

Αηεπθξηλίζεηο πνπ δίλνληαη απφ ηνπο ππνςεθίνπο νπνηεδήπνηε κεηά ηε ιήμε ρξφλνπ θαηάζεζεο ησλ 

πξνζθνξψλ ηνπο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Αηεπθξηλίζεηο δίδνληαη 

κφλνλ επί λνκίκσο ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη φηαλ απηέο δεηνχληαη απφ αξκφδην φξγαλν 

ηνπ Ννζνθνκείνπ, είηε ελψπηνλ ηνπ είηε χζηεξα απφ έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο κεηά απφ ζρεηηθή 

γλσκνδφηεζε ηνπ νξγάλνπ. εκεηψλεηαη φηη, απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ δίδνληαη ζχκθσλα κε ηα 

παξαπάλσ, ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία πνπ δεηήζεθαλ. 

Ο πξνζθέξσλ, εθφζνλ δελ έρεη αζθήζεη, εκπξνζέζκσο, ηελ έλζηαζε ηνπ άξζξνπ 15 παξ. 2 πεξ. α 

ηνπ Π.Α. 118/2007 θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ή έρεη απνξξηθζεί ε αλσηέξσ έλζηαζε, 

ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο ή 

πξφζθιεζεο θαη δελ δχλαηαη, κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ή κε νηνλδήπνηε άιιν ηξφπν, λα απνθξνχζεη, 

επζέσο ή εκκέζσο, ηνπο αλσηέξσ φξνπο. Η άζθεζε ελζηάζεσο θαηά ηεο δηαθεξχμεσο δελ θσιχεη ηε 

ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ. ηνπο δηαγσληζκνχο, νη νπνίνη εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ 

θνηλνηηθνχ δηθαίνπ, νη ξπζκίζεηο ηεο παξνχζεο παξαγξάθνπ δελ ζίγνπλ ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 

2522/1997.  

 

Άξζξν 7 

Απνζθξάγηζε  πξνζθνξψλ – Αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ 

Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε αλνηθηή ζπλεδξίαζε απφ ηελ Βπηηξνπή ηνπ 

Αηαγσληζκνχ παξνπζία ησλ ππνςεθίσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ πξνζθνξά ή 
εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπο, ηελ εκέξα θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζηε δηαθήξπμε ζην γξαθείν 

πξνκεζεηψλ ηνπ ΓΝΠΠ ή φπνπ αιινχ νξηζηεί απφ ηελ επηηξνπή  . 
ινη νη παξεπξηζθφκελνη ιακβάλνπλ γλψζε κφλν ησλ ζπκκεηαζρφλησλ ζηνλ δηαγσληζκφ. 

Σπρφλ απνπζία ππνςεθίνπ ή εμνπζηνδνηεκέλνπ εθπξνζψπνπ ηνπ δελ θσιχεη ην άλνηγκα  ηεο 

αληίζηνηρεο Πξνζθνξάο  
Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη εληαία ρσξίο δηάθξηζε ζηαδίσλ/θάζεσλ 

(Αμηνιφγεζε Γηθαηνινγεηηθψλ, Αμηνιφγεζε Ρερληθήο Ξξνζθνξάο θαη Νηθνλνκηθήο 
Ξξνζθνξάο). 

Αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ 
Η αμηνιφγεζε Θα γίλεη κε θξηηήξην ηε ρακειφηεξε ηηκή κεηαμχ ησλ δηαγσληδφκελσλ πνπ πιεξνχλ 

απαξαίηεηα ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδνληαη ζην κέξνο ΐ ηεο παξνχζαο. Γηα ηελ επηινγή ηεο 

πξνζθνξάο κε ηε ρακειφηεξε ηηκή, ε επηηξνπή Θα πξνβεί ζηα παξαθάησ: 
 Έιεγρν  θαη αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ 
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Ώμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ κε θξηηήξην ηε ρακειφηεξε ηηκή, γηα φζεο πξνζθνξέο δελ 

έρνπλ απνξξηθζεί θαηά ησλ έιεγρν θαη αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ησλ ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ. Βάλ ζην δηαγσληζκφ νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη ππεξβνιηθά ρακειέο ζα 
εμεηάδνληαη ιεπηνκεξψο νη πξνζθνξέο πξηλ ηελ έθδνζε απφθαζεο θαηαθχξσζεο. Γηα ην ζθνπφ 

δχλαηαη λα δεηεζεί απφ ηνλ πξνζθέξνληα έγγξαθε αηηηνιφγεζε ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο (π.ρ. 
ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκία ηεο κεζφδνπ παξνρήο ππεξεζίαο/ηηο επηιεγείζεο ηερληθέο ιχζεηο /ηηο 

εμαηξεηηθά επλντθέο ζπλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο ν ππνςήθηνο ζα παξάζρεη ηελ ππεξεζία / ηελ 

πξσηνηππία ηεο πξνηεηλφκελεο ιχζεο). Βάλ θαη κεηά ηελ παξνρή ηεο αλσηέξσ αηηηνιφγεζεο νη 
πξνζθεξφκελεο ηηκέο θξηζνχλ σο ππεξβνιηθά ρακειέο, ε  πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη. 

Η ηηκή πξνζθνξάο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζε ε ρακειφηεξε απφ ηελ ηηκή εθφζνλ ππάξρεη  πνπ  
θαηαγξάθεηαη ζην παξαηεξεηήξην ηηκψλ ηνπ Τ.Τ.Κ.Ώ. 

Ώπνξξίπηνληαη πξνζθνξέο επηρεηξήζεσλ (θαηαζθεπαζηηθψλ ή εκπνξηθψλ) πνπ θαηά παξάβαζε ησλ 

άξζξσλ 138 θαη 182 ηεο Αηεζλνχο χκβαζεο Βξγαζίαο απαζρνινχλ ή εθκεηαιιεχνληαη αλήιηθνπο 
θάησ ησλ 15 εηψλ.  

Γηα λα νινθιεξψζεη ην έξγν ηεο, ε Βπηηξνπή ηνπ Αηαγσληζκνχ κπνξεί λα επηθνηλσλεί γξαπηά κε ηνπο 
ππνςεθίνπο θαη λα ζέηεη δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο. Αηεπθξηλίζεηο πνπ δίδνληαη απηνβνχισο απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο νπνηεδήπνηε κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ Πξνζθνξψλ ηνπο δε 
γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη.  

ην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο θαη κε ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ε Βπηηξνπή ηνπ 

Αηαγσληζκνχ ζπληάζζεη πξαθηηθφ νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο, ζην νπνίν αλαδεηθλχεη ηελ πξνζθνξά κε 
ηελ ρακειφηεξε ηηκή γηα θάζε έλα „‟πγθξφηεκα‟‟ Ννζνθνκείσλ μερσξηζηά, κε ηα αληίζηνηρα 

αξηζκεκέλα Ννζνθνκεία ηνπ Παξαξηήκαηνο Β‟.  
Η απφθαζε ηεο Ώλαζέηνπζαο Ώξρήο θνηλνπνηείηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο..   

 

Άξζξν 8ν 

Γηνηθεηηθέο Ξξνζθπγέο 

Αηνηθεηηθέο πξνζθπγέο ππνβάιινληαη γηα ηνπο ιφγνπο θαη κε ηελ δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 

15 ηνπ Π.Α. 118/2007 θαη  ηνπ Ν.3886/30-9-2010. Οη δηνηθεηηθέο πξνζθπγέο ππνβάιινληαη εγγξάθσο 

ζην Σκήκα Γξακκαηείαο (Κεληξηθφ Πξσηφθνιιν) ηεο Ώλαζέηνπζαο Ώξρήο πξνθεηκέλνπ λα 

πξσηνθνιιεζνχλ θαη λα θαηαηεζεί ην νηθείν παξάβνιν, φπνπ απαηηείηαη. 

Αηνηθεηηθέο πξνζθπγέο πνπ ππνβάιινληαη γηα νπνηνπζδήπνηε άιινπο εθηφο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηα αλσηέξσ λνκνζεηήκαηα δελ γίλνληαη δεθηέο, νχηε εμεηάδνληαη.   

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

 

Άξζξν 9ν 

Ξξνζθεξφκελε ηηκή – Λφκηζκα  

 

α). Κεληαία ηηκή γηα ην ζχλνιν ησλ ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ ησλ εζσηεξηθψλ ρψξσλ ηνπ ΓΛΞΞ  

β). Κεληαία ηηκή γηα ην ζχλνιν ησλ ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ ησλ εμσηεξηθψλ ρψξσλ ηνπ ΓΛΞΞ  

γ). Ππλνιηθή κεληαία ηηκή γηα ην ζχλνιν ησλ ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ ησλ εζσηεξηθψλ θαη ησλ 

εμσηεξηθψλ ρψξσλ ηνπ ΓΛΞΞ 

. Η αλαγξαθή ηεο ηηκήο ζε Βπξψ (€) κπνξεί λα γίλεηαη κέρξη δχν δεθαδηθά ςεθία. ηελ ηηκή ζα 

πεξηιακβάλνληαη νη ηπρφλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, εθηφο απφ ηνλ αλαινγνχληα 

Φ.Π.Ώ. γηα ηελ παξερφκελε ππεξεζία ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ παξνχζα 

δηαθήξπμε.  Ο Φ.Π.Ώ. βαξχλεη ην Ννζνθνκείν. 

Πξνζθνξά πνπ πεξηέρεη ηηκή γηα εγρψξην ή/θαη κε πξντφλ ή/θαη ππεξεζία ζε ζπλάιιαγκα ή κε ξήηξα 

ζπλαιιάγκαηνο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.  
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Βθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε. Η Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα 

ηελ ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξφκελσλ ηηκψλ, νη δε πξνκεζεπηέο ππνρξενχηαη λα παξέρνπλ απηά.  

Βάλ ζην δηαγσληζκφ νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη ππεξβνιηθά ρακειέο ζα εμεηάδνληαη ιεπηνκεξψο νη 

πξνζθνξέο πξηλ ηελ έθδνζε απφθαζεο θαηαθχξσζεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ δχλαηαη λα δεηεζεί απφ ηνλ 

πξνζθέξνληα έγγξαθε αηηηνιφγεζε ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο (π.ρ. ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκία ηεο 

κεζφδνπ παξνρήο ππεξεζίαο/ηηο επηιεγείζεο ηερληθέο ιχζεηο /ηηο εμαηξεηηθά επλντθέο ζπλζήθεο ππφ ηηο 

νπνίεο ν ππνςήθηνο ζα παξάζρεη ηελ ππεξεζία / ηελ πξσηνηππία ηεο πξνηεηλφκελεο ιχζεο). Βάλ θαη 

κεηά ηελ παξνρή ηεο αλσηέξσ αηηηνιφγεζεο νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο θξηζνχλ σο ππεξβνιηθά ρακειέο, ε  

πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη. 

Ώπνξξίπηνληαη πξνζθνξέο επηρεηξήζεσλ (θαηαζθεπαζηηθψλ ή εκπνξηθψλ) πνπ θαηά παξάβαζε ησλ 

άξζξσλ 138 θαη 182 ηεο Αηεζλνχο χκβαζεο Βξγαζίαο απαζρνινχλ ή εθκεηαιιεχνληαη αλήιηθνπο θάησ 

ησλ 15 εηψλ.  

  

     .Σν πξνζθεξφκελν κεληαίν θφζηνο θαζψο θαη φια ηα πξνζθεξφκελα σο  
      θαησηέξσ θφζηε σξνκηζζίσλ (παξ.9.6), ζα ππνινγηζηνχλ Τπνρξεσηηθά Βπί  

     Πνηλή Ώπφξξηςεο γηα άγακν εξγαδφκελν άλσ ησλ 25 εηψλ κε 6-9 έηε πξνππεξεζία , βάζεη ηεο  

ηζρχνπζαο Βζληθήο Γεληθήο πιινγηθήο χκβαζεο Βξγαζίαο θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ  

Σν θφζηνο ησλ εξγαηηθψλ δελ ζα πξέπεη (κε πνηλή απνθιεηζκνχ) λα ππνιείπεηαη ηνπ ειάρηζηνπ 

πξνβιεπφκελνπ λνκίκνπ σο αλσηέξσ.  Πξνζθνξά πνπ δελ έρεη ππνινγηζηεί ζχκθσλα κε ην 

πξναλαθεξφκελν ηεο παξνχζεο παξαγξάθνπ δελ ιακβάλεηαη ππφςε θαη δελ αμηνινγείηαη. 

Βπί Πνηλή Ώπφξξηςεο, ην χςνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πνπ αθνξά ζηηο απνδνρέο ησλ πξνζθεξνκέλσλ 
εξγαδνκέλσλ, δελ ζα πξέπεη λα ππνιείπεηαη απφ ην πξνβιεπφκελν ηεο ηζρχνπζαο Βζληθήο Γεληθήο πιινγηθήο 

χκβαζεο  Βξγαζίαο θαηά ηελ εκεξνκελία  δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη λα είλαη εληφο ηνπ 
Παξαηεξεηεξίνπ Σηκψλ ηεο Βπηηξνπήο Πξνκεζεηψλ Τγείαο. 

Με ην πξνζθεξφκελν κεληαίν θφζηνο σο αλσηέξσ νη ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο ππνρξενχληαη ΒΠΙ 

ΠΟΙΝΗ ΏΠΟΡΡΙΦΗ λα αλαθέξνπλ ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαη ην θφζηνο ηνπ σξνκηζζίνπ γηα πξσηλή θαη 

απνγεπκαηηλή βάξδηα εξγάζηκεο εκέξαο, ην σξνκίζζην Ώξγίαο θαη αββαηνθχξηαθνπ  θαζψο θαη ην σξνκίζζην  

βξαδηλήο βάξδηαο.  

Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο πνπ δελ θαιχπηνπλ ην θφζηνο ησλ ακνηβψλ θαη ηεο αζθάιηζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ 

δεηνπκέλσλ ππεξεζηψλ σο αλσηέξσ  βάζε ηεο ηζρχνπζαο Βζληθήο Γεληθήο πιινγηθήο χκβαζεο Βξγαζίαο 

θαηά ηελ  εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ζα  

     απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.  

Η αλσηέξσ ππνρξέσζε ησλ ζπκκεηερφλησλ επί πνηλή απφξξηςεο, αλαθνξηθά κε ην πξνζθεξφκελν κεληαίν 

θφζηνο βάζε ηεο ηζρχνπζαο Βζληθήο Γεληθήο πιινγηθήο χκβαζεο Βξγαζίαο θαηά ηελ εκεξνκελία 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, αθνξά απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ. 

 

Μεηά ηελ αλάδεημε ηνπ αλαδφρνπ, ζηελ πεξίπησζε πνπ νη εξγαδφκελνη ζε θάπνηνλ αλάδνρν έρνπλ ζπλάςεη 

άιιε ζχκβαζε ηεο νπνίαο ην θφζηνο ηεο ακνηβήο ηνπο είλαη κηθξφηεξν απφ απηφ ηεο  Βζληθήο Γεληθήο 

πιινγηθήο χκβαζεο Βξγαζίαο, ηφηε ην κεληαίν ηίκεκα ζα πξνζαξκνζηεί αλαινγηθά θαηά έιαην κε ην 
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πξνθχπηνλ θφζηνο ηεο ηζρχνπζαο εηδηθήο ζπιινγηθήο ζχκβαζεο εξγαζίαο κεηαμχ ηνπ αλαδφρνπ θαη ησλ 

εξγαδνκέλσλ. 

Σν αλσηέξσ ηζρχεη ζε θάζε πεξίπησζε θαη δελ επηδέρεηαη θακία παξεξκελεία. 

 

Άξζξν 10ν 

➢ Απνηειέζκαηα - Θαηαθχξσζε - Καηαίσζε δηαγσληζκνχ. 
 

Κξηηήξην αλάζεζεο είλαη απηφ ηεο ρακειφηεξεο ηηκήο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα . Η 

θαηαθχξσζε γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Α.. ηνπ Γ.Ν Ώηηηθήο ηζκαλφγιεην- Ώκαιία Φιέκηγθ» θαη ηνπ ΓΝΠΠ , 
χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο Βπηηξνπήο Αηελέξγεηαο θαη Ώμηνιφγεζεο ηνπ Αηαγσληζκνχ. Η 

αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ θαη νη θξίζεηο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ Θα γίλνπ 
ζχκθσλα κε ηα φζα πξνβιέπνληαη ζην Π.Α. 118/2007. 

Σν Γ.Ν Ώηηηθήο ηζκαλφγιεην- Ώκαιία Φιέκηγθ» θαη ηνπ ΓΝΠΠ  δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα καηαηψζεη ή 
επαλαιάβεη ηνλ παξφληα δηαγσληζκφ ζε θάζε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο, ηδίσο γηα (i) παξάηππε δηεμαγσγή, 

εθφζνλ απφ ηελ παξαηππία επεξεάδεηαη ην απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο, (ii) εάλ ην απνηέιεζκα ηεο 

δηαδηθαζίαο θξίλεηαη αηηηνινγεκέλα κε ηθαλνπνηεηηθφ γηα  ηνλ Οξγαληζκφ, (iii) εάλ ν 
αληαγσληζκφο ππήξμε αλεπαξθήο ή εάλ ππάξρνπλ ζνβαξέο ελδείμεηο φηη έγηλε ζπλελλφεζε ησλ 

δηαγσληδφκελσλ πξνο απνθπγή πξαγκαηηθνχ αληαγσληζκνχ, (iv) εάλ ππήξμε αιιαγή ησλ αλαγθψλ ζε 
ζρέζε κε ηα είδε πνπ έρνπλ πξνθεξπρζεί. ε πεξίπησζε καηαίσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ, νη 

ζπκκεηέρνληεο ζ' απηφλ δελ Θα έρνπλ δηθαίσκα απνδεκίσζεο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν. 

ε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ηζφηηκεο ή ηζνδχλακεο πξνζθνξέο ηειηθφο Ώλάδνρνο  επηιέγεηαη ν κεηνδφηεο 

πνπ πξνθχπηεη θαηφπηλ δηαπξαγκάηεπζεο, αθνχ θιεζνχλ φινη νη πξνζθέξνληεο πνπ είραλ ηζφηηκεο ή 

ηζνδχλακεο πξνζθνξέο  (ΠΑ 118/2007 Άξζξν 21 παξ. β). 

Πε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία νινθιεξσζεί εληαίνο δηαγσληζκφο απφ Λνζνθνκείν πνπ 
ππάγεηαη ζηελ πγεηνλνκηθή πεξηθέξεηα ή φπνηνο άιινο δηαγσληζκφο απφ θεληξηθή αλαζέηνπζα 

αξρή, νη ηπρφλ ππνγεγξακκέλεο ζπκβάζεηο ζα δηαθνπνχλ.   
  

 

 

 

Άξζξν  11ν 

➢ Θαηάξηηζε, ππνγξαθή ζχκβαζεο – Δγγπήζεηο 

Μεηαμχ ηνπ Γ.Ν.Π.Π θαη ηνπ αλαδφρνπ ζα ππνγξαθεί ζχκβαζε ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 23 & 
24 ηνπ Π.Α. 118/2007. Η χκβαζε ζα θαηαξηηζηεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα κε βάζε ηνπο φξνπο πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηε Αηαθήξπμε θαη ηελ Πξνζθνξά ηνπ Πξνκεζεπηή, ζα δηέπεηαη απφ ην ειιεληθφ δίθαην θαη 

δελ κπνξεί λα πεξηέρεη φξνπο αληίζεηνπο πξνο ην πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο. Η δηάξθεηα απηήο  ζα είλαη 
γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πέληε  (5) κελψλ .  

Η χκβαζε, πνπ πεξηιακβάλεη, ιεπηνκεξψο φινπο ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πινπνίεζε 
ηεο πξνκήζεηαο θαζψο θαη ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, θαηαξηίδεηαη 

κε βάζε ηελ Καηαθχξσζε, ηελ πξνζθνξά θαη ηε Αηαθήξπμε, θαηά θζίλνπζα ζεηξά ηεξαξρίαο θαη 

θαηηζρχεη απηψλ πιελ θαηαδήισλ ζθαικάησλ ή παξαδξνκψλ. 
O αλάδνρνο  ζηνλ νπνίν Θα θαηαθπξσζεί ν δηαγσληζκφο ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη κέζα ζε δέθα (10) 

εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία αλαθνίλσζεο ηεο θαηαθχξσζεο, γηα ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο 
ζχκβαζεο πξνζθνκίδνληαο εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 10% 

ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.A.  

Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο επηζηξέθεηαη  κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή 
παξαιαβή ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ, χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο 

δπν ζπκβαιιφκελνπο . 
Ώλ πεξάζεη ε πξνζεζκία ησλ δέθα (10) εξγάζηκσλ εκεξψλ, πνπ νξίδεηαη παξαπάλσ, ρσξίο ν πξνκεζεπηήο 

λα έρεη παξνπζηαζηεί γηα λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε, ή πξνζέιζεη αιιά δελ θαηαζέζεη εγγχεζε θαιήο 
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εθηέιεζεο, εληφο ηνπ αλσηέξσ ρξνληθνχ νξίνπ, θεξχζζεηαη έθπησηνο, ρσξίο άιιε δηαδηθαζηηθή ελέξγεηα. 

ε απηή ηελ πεξίπησζε, ην Γ.Ν.Π.Π απνθαζίδεη ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο ζηνλ επφκελν ζηε ζεηξά 

θαηάηαμεο δηαγσληδφκελν. Η απφθαζε απηή ιακβάλεηαη εηο βάξνο ηνπ έθπησηνπ θαη Θα αθνξά θάζε 
κέηξν γηα ηελ απνθαηάζηαζε θάζε δεκηάο ηνπ Οξγαληζκνχ. 

Γηα φηη δελ πεξηιακβάλεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε ηζρχνπλ νη πεξί πξνκεζεηψλ «Νφκνη-Αηαηάμεηο 
 

 

 

Άξζξν 12ν 

Ξαξάδνζε – Δθηέιεζε πεξεζηψλ 

Ν έιεγρνο ηεο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο εθηέιεζεο ησλ ππεξεζηψλ γίλεηαη απφ ηελ αξκφδηα γηα 

απηφ επηηξνπή ηνπ Λνζνθνκείνπ. 

12.1 Η αλάζεζε εθηέιεζεο ππεξεζηψλ ζα δνζεί γξαπηψο απφ ην Ννζνθνκείν, θαη ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο 

ηνπ θαη φπσο αλαιπηηθά θαη εηδηθά πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα ΐ΄ ( Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο) ηεο 

παξνχζεο. 

12.2 Ο αλάδνρνο νηθνλνκηθφο θνξέαο νθείιεη λα εθηειέζεη ηελ ππεξεζία ζην Ννζνθνκείν φπσο αλαιπηηθά 

πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα ΐ΄ (Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο) ηεο παξνχζεο. 

12.3 Ο αλάδνρνο νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ δηθαηνχηαη λα αξλεζεί ηελ εθηέιεζε ππεξεζίαο γηα νπνηαδήπνηε 

δηθαηνινγία, εθφζνλ έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ηελ εθηειέζεη ζην Ννζνθνκείν. 

12.4 Ζ παξαιαβή ηνπ έξγνπ ηεο θαζαξηφηεηαο γίλεηαη απφ αξκφδηα γηα απηφ Δπηηξνπή 

Ξαξαιαβήο .  

12.5 Καηά ηε δηαδηθαζία πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο  θαη ειέγρνπ ησλ ππεξεζηψλ (αλά κήλα) θαιείηαη 

λα παξαζηεί, εθφζνλ ην επηζπκεί ν αλάδνρνο νηθνλνκηθφο θνξέαο θαη εθηειείηαη απφ ηελ  αξκφδηα 

επηηξνπήο παξαιαβήο ηνπ θάζε Ννζνθνκείνπ. 

12.6 ε πεξίπησζε πνπ ε Βπηηξνπή Παξαιαβήο ηνπ Ννζνθνκείνπ απνξξίςεη ηελ ππεξεζία, αλαθέξεη ζην 

ζρεηηθφ πξσηφθνιιν ηηο παξεθθιίζεηο πνπ παξνπζηάδεη ηνχην απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη ηνπο 

ιφγνπο ηεο απφξξηςεο Βθφζνλ θξηζεί απφ ην αξκφδην φξγαλν φηη νη παξεθθιίζεηο ηεο ππεξεζίαο δελ 

επεξεάδνπλ ην ζχλνιφ ηεο θαη κπνξεί λα θαιπθζνχλ νη αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ, κε αηηηνινγεκέλε 

απφθαζε ηνπ Α. ηνπ Ννζνθνκείνπ κπνξεί λα εγθξηζεί ε παξαιαβή ηεο ππεξεζίαο πνπ απνξξίθζεθε 

απφ ηελ Βπηηξνπή Παξαιαβήο, κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο. Όζηεξα απφ ηελ απφθαζε απηή ε 

Βπηηξνπή Παξαιαβήο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ παξαιαβή ηεο ππεξεζίαο θαη λα ζπληάμεη ζρεηηθφ 

πξσηφθνιιν παξαιαβήο ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ απφθαζε.  

12.7 Η  επηηξνπή Παξαιαβήο πέξαλ ησλ ειέγρσλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεί ζην θαηά πφζν ν αλάδνρνο θαιχπηεη 

πιήξσο πνηνηηθά θαη πνζνηηθά ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο, ζα πξέπεη θαη πξνθεηκέλνπ λα ππνγξαθή 

ην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο λα ειέγρεη εάλ ν αλάδνρνο : 

 Καηαζέηεη θάζε κήλα απνδεηθηηθφ Σξαπέδεο κε νλνκαζηηθή θαηάζηαζε πνπ ζα απνδεηθλχεη 

ηελ θαηάζεζε ηεο κηζζνδνζίαο ησλ ππαιιήισλ ηνπ πνπ εξγάζηεθαλ ζην Ννζνθνκείν ηνλ 

πξνεγνχκελν κήλα, ζην πιαίζην ηεο πινπνίεζεο ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο θαζαξηφηεηαο ηνπ 

Ννζνθνκείνπ. 

ε αληίζεηε πεξίπησζε θαη έσο ηελ θαηάζεζε ηνπ αλσηέξσ απνδεηθηηθνχ ζα αλαβάιιεηαη ε 

εμφθιεζε ηνπ αληίζηνηρνπ κήλα. 
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 Με ηελ έθδνζε ηνπ ηηκνινγίνπ παξνρήο ππεξεζηψλ θαηαζέηεη απνδεηθηηθφ Σξαπέδεο κε 

νλνκαζηηθή θαηάζηαζε πνπ ζα απνδεηθλχεη ηελ θαηάζεζε ηεο κηζζνδνζίαο ησλ ππαιιήισλ 

ηνπ πνπ εξγάζηεθαλ ζην Ννζνθνκείν ζην πιαίζην ηεο πινπνίεζεο ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο 

θαζαξηφηεηαο ηνπ Ννζνθνκείνπ, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ θαιχπηεη ην ηηκνιφγην 

παξνρήο ππεξεζηψλ. 

ε αληίζεηε πεξίπησζε θαη έσο ηελ θαηάζεζε ηνπ αλσηέξσ απνδεηθηηθνχ ζα αλαβάιιεηαη ε 

εμφθιεζε ηνπ αληίζηνηρνπ κήλα, ζχκθσλα κε ην εκεξήζην πξφγξακκα εξγαζίαο. 

 Βάλ ζπκκνξθψλεηαη κε ηνλ Ν4144/2013  θαη εηδηθφηεξα κε ην άξζξν 22. 

 Καηαζέηεη θάζε κήλα απνδεηθηηθφ Γξακκάηηνπ θαηάζεζεο εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ 

 Βθαξκφδεη ηνλ Ν.4052 / 2012 θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 79 (απαγφξεπζε ηεο απαζρφιεζεο 

παξάλνκα δηακελφλησλ πνιηηψλ ηξίησλ ρσξψλ). 

 Καηαζέηεη κεληαίεο θαηαζηάζεηο  απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ, απφ φπνπ ζα πξνθχπηεη ε 

θαηεγνξία ησλ εξγαδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηνλ ρξφλν πξνυπεξεζίαο θαη ε νηθνγελεηαθή ηνπο 

θαηάζηαζε. 

 

 

 

Άξζξν 13ν 

Απφξξηςε Ππκβαηηθήο  πεξεζίαο 

ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε ζπκβαηηθή ππεξεζία θξηζεί απνξξηπηέα απφ ηελ αξκφδηα Βπηηξνπή 

Παξαιαβήο ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζα ηζρχζνπλ ηα πξνβιεπφκελα ζην Π.Α. 118/2007 θαη ζηελ παξνχζα 

δηαθήξπμε. 

ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία δηαπηζησζεί φηη ε παξερφκελε ππεξεζία παξνπζηάδεη απνθιίζεηο απφ 

ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, θξίλνληαη φκσο απφ ην Α. ηνπ Ννζνθνκείνπ. παξαιεηπηέεο, ν αλάδνρνο 

νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ ζπκκφξθσζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ, εθφζνλ είλαη 

δπλαηφλ, ή ζηελ θαηαβνιή πνζνχ πνπ αληηζηνηρεί ζε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο εθφζνλ 

απνθαζηζηεί παξαιαβή κε έθπησζε. 

ηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί  φηη δελ ηεξνχληαη ηα πξνβιεπφκελα ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ 

Ν.3863/2010 (ΦΒΚ 115/Ώ/15-7-2010). 

 

Άξζξν 14ν 

Θήξπμε Αλαδφρνπ Νηθνλνκηθνχ θνξέα σο έθπησηνπ 

Ο αλάδνρνο νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ δελ πξνζέξρεηαη κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ νξίζηεθε 

παξαπάλσ γηα λα ππνγξάςεη ηε ζρεηηθή ζχκβαζε, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ 

θαηαθχξσζε ή αλάζεζε πνπ έγηλε ζην φλνκά ηνπ θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, 

κε απφθαζε ηνπ Α.. ηνπ Ννζνθνκείνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ.  

ηνλ αλάδνρν νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε, αλάζεζε ή 

ζχκβαζε, επηβάιινληαη, κε απφθαζε ηνπ Α.. ηνπ Ννζνθνκείνπ χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ 

αξκνδίνπ νξγάλνπ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ 

αζξνηζηηθά ή δηαδεπθηηθά, νη παξαθάησ θπξψζεηο:  
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Καηάπησζε νιηθή ή κεξηθή ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ή θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, θαηά 

πεξίπησζε.  

Πξνκήζεηα ηνπ πιηθνχ/ππεξεζίαο ζε βάξνο ηνπ εθπηψηνπ πξνκεζεπηή/αλάδνρν είηε απφ ηνπο 

ππφινηπνπο πξνκεζεπηέο πνπ είραλ ιάβεη κέξνο ζηνλ δηαγσληζκφ ή είραλ θιεζεί γηα 

δηαπξαγκάηεπζε, είηε κε δηελέξγεηα δηαγσληζκνχ, είηε κε δηαπξαγκάηεπζε, αλ ζπληξέρνπλ νη 

πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Π.Α. 118/2007. Κάζε άκεζε ή έκκεζε πξνθαινχκελε δεκία ηνπ 

δεκνζίνπ ή ηπρφλ δηαθέξνλ πνπ ζα πξνθχςεη, θαηαινγίδεηαη ζε βάξνο ηνπ εθπηψηνπ 

πξνκεζεπηή/αλαδφρνπ. Ο θαηαινγηζκφο απηφο γίλεηαη αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ 

πξαγκαηνπνηείηαη λέα πξνκήζεηα ηνπ πιηθνχ, θαηά ηα παξαπάλσ νξηδφκελα. ηελ πεξίπησζε απηή, ν 

ππνινγηζκφο ηνπ θαηαινγηδφκελνπ πνζνχ γίλεηαη κε βάζε θάζε ζηνηρείν, θαηά ηελ θξίζε ηνπ 

αξκνδίνπ νξγάλνπ θαη κε βάζε ηηο αξρέο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ.  

Πξνζσξηλφο ή νξηζηηθφο απνθιεηζκφο ηνπ πξνκεζεπηή/αλαδφρνπ απφ ην ζχλνιν ησλ πξνκεζεηψλ 

ησλ θνξέσλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Ν. 2286/1995. Καηαινγηζκφο ζηνλ 

πξνκεζεπηή/αλάδνρν πνζνχ ίζνπ κε ην 10% ηεο αμίαο ησλ πιηθψλ/ππεξεζηψλ, γηα ηα νπνία 

θεξχρζεθε έθπησηνο, φηαλ ηνπ δφζεθε ην δηθαίσκα λα παξαδψζεη ηα πιηθά/ππεξεζίεο κέρξη ηελ 

πξνεγνχκελε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, αλεμάξηεηα εάλ ηειηθά έθαλε ή φρη 

ρξήζε ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ. ηελ πεξίπησζε απηή, έρνπλ εθαξκνγή θαη ηα αλαθεξφκελα ζηελ 

παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Π.Α.118/07 

Βίζπξαμε εληφθσο ηεο ηπρφλ πξνθαηαβνιήο πνπ ρνξεγήζεθε ζηνλ έθπησην απφ ηε ζχκβαζε 

πξνκεζεπηή/αλάδνρν, είηε απφ πνζφλ πνπ ηπρφλ δηθαηνχηαη λα ιάβεη, είηε κε θαηάζεζε ηνπ πνζνχ 

απφ ηνλ ίδην, είηε κε θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο πξνθαηαβνιήο. Ο ππνινγηζκφο ησλ ηφθσλ γίλεηαη απφ 

ηελ εκεξνκελία ιήςεο ηεο πξνθαηαβνιήο απφ ηνλ πξνκεζεπηή/αλάδνρν κέρξη ηελ εκεξνκελία 

έθδνζεο ηεο απφθαζεο θήξπμεο ηνπ σο εθπηψηνπ, κε ην ηζρχνλ θάζε θνξά αλψηαην φξην επηηνθίνπ 

γηα ηφθν απφ δηθαηνπξαμία, απφ ηελ εκεξνκελία δε απηή θαη κέρξη ηεο επηζηξνθήο ηεο, κε ην ηζρχνλ 

θάζε θνξά επηηφθην γηα ηφθν ππεξεκεξίαο.  

ε πεξίπησζε πνπ ε πξνκήζεηα πιηθνχ/ππεξεζίαο ζε βάξνο εθπηψηνπ αλαδφρνπ γίλεηαη κε 

ηξνπνπνίεζε φξσλ ή ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο θαηαθχξσζεο, ηεο αλάζεζεο ή ηεο ζχκβαζεο, απφ 

ηηο νπνίεο θεξχρζεθε έθπησηνο, θαηά πεξίπησζε, θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ δηαθέξνληνο ζε βάξνο 

ηνπ, ιακβάλεηαη ππφςε ε δηαθνξά πνπ ηπρφλ πξνθχπηεη απφ ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ φξσλ ή 

ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, ε νπνία ζπκςεθίδεηαη κε ην πξνο θαηαινγηζκφ πνζφ.  

 

 

 

 

Άξζξν 15ν 

Θπξψζεηο-Ξνηληθέο Οήηξεο 

Ο θάζε αλάδνρνο νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνρξενχηαη λα ηεξεί απαξέγθιηηα ηνπο φξνπο θαη ηηο 

απαηηήζεηο νη νπνίεο αλαγξάθνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε (πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

παξαξηεκάησλ ηεο), ηνπο φξνπο ηεο πξνζθνξάο ηνπ, θαζψο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο ζχκβαζεο πνπ 
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ζα ππνγξαθεί κεηά ηελ θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο εηδψλ/ππεξεζηψλ. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε, 

ζα ππάξρνπλ θπξψζεηο φπσο αλαθέξεηαη ζρεηηθά παξαθάησ 

Η παξαθνινχζεζε ηεο θαιήο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ/ππεξεζηψλ θαη ε παξαιαβή απηψλ, θαζψο θαη 

ε ζχληαμε θάζε κήλα ηνπ πξαθηηθνχ πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο, αλαηίζεηαη ζηελ Βπηηξνπή 

Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο Βξγαζηψλ, πνπ δηνξίδεηαη πξνο ηνχην απφ ην Ννζνθνκείν 

Γηα θάζε παξάβαζε φξνπ ζχκβαζεο, φπσο πρ. ειιείςεηο πξνζσπηθνχ, παξαιείςεηο πιεκκεινχο 

εξγαζίαο θ.α., επηβάιιεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή/αλάδνρν πνηληθή ξήηξα, ίζε κε πνζνζηφ απφ 1% αξρηθά 

θαη ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο 3% ηεο κεληαίαο απνδεκίσζεο, παξαθξαηνχµελεο απφ ηελ κεληαία 

ακνηβή. ε θάζε πεξίπησζε ην Α. ηνπ Ννζνθνκείνπ κπνξεί ηαπηφρξνλα λα θαηαγγείιεη ηελ ζχκβαζε 

θαη λα θεξχμεη έθπησην ηνλ αλάδνρν.    

ιεο νη παξαπάλσ θπξψζεηο επηβάιινληαη απφ ην Α.. ηνπ Ννζνθνκείνπ κεηά απφ πξνεγνχκελε 

θιήζε πξνο απνινγία ηνπ αλαδφρνπ θαη αθνχ έρεη ζπληαρζεί γηα θάζε πεξίπησζε πξαθηηθφ ηεο 

Βπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο Βξγαζηψλ πνπ λα δηαπηζηψλεη θαηά ηξφπν επαξθή ηελ 

παξάβαζε.   

Η θήξπμε θαηά ηα αλσηέξσ ηνπ αλαδφρνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα σο εθπηψηνπ γίλεηαη απφ ην 

Ννζνθνκείν αδεκίσο γηα απηφ 

Γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην Άξζξν 14 ηεο παξνχζεο θαηαπίπηνπλ ηαπηφρξνλα νη πνηληθέο 

ξήηξεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηελ νηθεία ζχκβαζε  

Ο αλάδνρνο νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνρξενχηαη ζηελ απαξέγθιηηε ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο 

εξγαηηθήο λνκνζεζίαο (θαηαβνιή λνκίκσλ απνδνρψλ, νη νπνίεο δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξεο ησλ 

πξνβιεπφκελσλ απφ ηελ Βζληθή Γεληθή πιινγηθή χκβαζε Βξγαζίαο, ηήξεζε ηνπ λνκίκνπ σξαξίνπ, 

αζθαιηζηηθή θάιπςε, βαζηθνί φξνη αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο εξγαδνκέλσλ θιπ). ε πεξίπησζε πνπ 

δηαπηζησζεί ακεηάθιεηα, επαλεηιεκκέλε ζνβαξή παξάβαζε ηνπ παξφληνο φξνπ, ην Ννζνθνκείν 

κπνξεί λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε, κε ηε δηαδηθαζία θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ αλσηέξσ 

παξαγξάθσλ. 

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

ζην πξφγξακκα θαη πνπ είλαη ππνρξεσκέλνο λα ππνβάιιεη ν αλάδνρνο ζηελ ππεξεζία ηνπ Ννζνθνκείνπ ζα 

επηβάιινληαη νη παξαθάησ πνηλέο:  

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

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

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

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

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

πξνγξάκκαηνο ην Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο θαη θήξπμεο 

ηνπ αλαδφρνπ σο έθπησηνπ. 

 

Άξζξν 16ν  

Ρξφπνο πιεξσκήο- θξαηήζεηο  

 

ΑΔΑ: ΩΤ5Λ469Η24-7ΙΞ



Α1/14 Ώ΄ΒΠΏΝΏΛΗΠΣΙΚΗ  ΑΙΏΠΡΏΓΜΏΣΒΤΗ ΓΙΏ ΠΏΡΟΥΗ ΤΠΗΡΒΙΧΝ ΚΏΘΏΡΙΟΣΗΣΏ ΣΟΤ ΥΧΡΟΤ ΣΟΤΝ ΓΝΠΠ 28 

Η πιεξσκή Θα γίλεη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη 

απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαζψο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο 

αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή, κεηά ηελ νξηζηηθή πνηνηηθή θαη 
πνζνηηθή παξαιαβή θάζε ηκεκαηηθήο παξάδνζεο.  

Σν αληίηηκν ησλ εληαικάησλ πιεξσκήο ζα θαηαβάιιεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή εληφο εμήληα   (60) 
εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηεο παξαιαβή εθάζηνπ ηηκνινγίνπ απφ ην λνζνθνκείν (ηεο εκεξνκελίαο 

απνδεηθλπφκελεο απφ ην Πξσηφθνιιν   Σηκνινγίσλ ηνπ λνζνθνκείνπ) θαη  αθνχ ηνχην ειεγρζεί απφ ηηο 

αξκφδηεο πεξεζίεο ηνπ λνζνθνκείνπ θαη ην Διεγθηηθφ Ππλέδξην ηνπ Θξάηνπο 
«ε πεξίπησζε πνπ ε πιεξσκή ηνπ ζπκβαζηνχρνπ θαζπζηεξήζεη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή εμήληα (60) 

εκέξεο κεηά ηελ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο απφ απηφλ, ε αλαζέηνπζα αξρή (νθεηιέηεο), ζχκθσλα κε 
ηα νξηδφκελα ζην π.δ. 166/2003 (ΦΒΚ 138/Ώ/ 5.6.2003) «Πξνζαξκνγή ηεο Βιιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ νδεγία 

2000/35 ηεο 29.6.2000 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο», 

θαζίζηαηαη ππεξήκεξνο θαη νθείιεη ηφθνπο ρσξίο λα απαηηείηαη φριεζε απφ ηνλ ζπκβαζηνχρν. Βπηζεκαίλεηαη 
φηη ε ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο δελ κπνξεί λα γίλεη πξν ηεο εκεξνκελίαο εθδφζεσο ηνπ πξσηνθφιινπ 

νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο». 
Γηα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο θαζαξηζκνχ ηνπ Παηδνςπρηαηξηθνχ Σκήκαηνο ηνπ Ννζνθνκείνπ  (φπσο 

αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζην ΜΒΡΟ ΐ «ΣΒΥΝΙΚΒ ΠΡΟΑΙΏΓΡΏΦΒ » ηεο παξνχζεο), ζα εθδίδεηαη μερσξηζηφ 
παξαζηαηηθφ (ηηκνιφγην).   

Σνλ πξνκεζεπηή βαξχλνπλ φιεο νη λφκηκεο θξαηήζεηο πνπ ηζρχνπλ ε Θα επηβιεζνχλ, ηα έμνδα ζπζθεπαζίαο, 

κεηαθνξάο θαη εθθφξησζεο ηνχησλ ζηνλ ηφπν πξννξηζκνχ ησλ θαη θάζε δαπάλε απαηηνχκελε γηα 
νινθιήξσζε ηεο πξνκήζεηάο ηνπο πιελ ηνπ αλαινγνχληα Φ.Π.A. ν νπνίνο βαξχλεη ην Ννζνθνκείν 

Ο πξνκεζεπηήο θαηά ηελ πιεξσκή ππφθεηηαη ζηηο παξαθάησ θξαηήζεηο : 
3% ππέξ Μ.Σ.Π.Τ. 

2% ραξηφζεκν επί ηνπ Μ.Σ.Π.Τ. 

20% Ο.Γ.Ώ επί ηνπ ραξηνζήκνπ Μ.Σ.Π.Τ.  
2% ππέξ ςπρηθήο πγείαο ηνπ Ν. 3580/07 άξζξν 6 

0,10% ππέξ ΒΏΑΗΤ 
3% ραξηφζεκν επί θξάηεζεο ΒΏΑΗΤ 

20% Ο.Γ.Ώ επί ηνπ ραξηνζήκνπ ΒΏΑΗΤ 
8% παξαθξάηεζε θφξνπ  

 

Άξζξν 17ν 

Ηζρχο ηεο ζχκβαζεο 

Ζ Πχκβαζε,  ζα έρεη δηάξθεηα πέληε  (5) κελψλ  

H δαπάλε γηα ηελ δεκνπξαηνχκελε ππεξεζία ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Ώ.Β 845  ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ ηνπ   

Ννζνθνκείνπ. 

ε πεξίπησζε πνπ ην Τπνπξγείν Τγείαο Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθήο Ώιιειεγγχεο ή Πεξηβάιινληνο Βλέξγεηαο θαη 

Κιηκαηηθήο Ώιιαγήο ε Β.Π.Τ, ή αξκφδηα Τ.Πε, ή άιινο θνξέαο ρνξεγήζεη είδε/παξέρεη ηε ζρεηηθή Τπεξεζία 

ζην Ίδξπκα κε νπνηνδήπνηε ηξφπν (δσξεά, ζχκβαζε, θ.ι.π.) πνπ θαιχπηεη ζην ζχλνιν ή θαηά έλα κέξνο ηηο 

αλάγθεο ηνπ, κνλνκεξψο ην Ννζνθνκείν θαη ρσξίο δηθαίσκα γηα απνδεκίσζε απφ κέξνπο ηνπ αλαδφρνπ 

κπνξεί λα κεηψζεη ηηο ζπκβαηηθέο πνζφηεηεο κέρξη θαη ηνπ ζπλφινπ απηψλ.   

Σα παξαξηήκαηα απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο Αηαθήξπμεο θαη ηεο νηθείαο χκβαζεο.  

 

Άξζξν 18.  

Αζθάιηζε πεξεζηψλ 

O Ώλάδνρνο νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνρξενχηαη λα ζπλάπηεη θαη λα δηαηεξεί, απνθιεηζηηθά κε δηθή ηνπ 

δαπάλε, αζθαιίζεηο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο παξνχζαο χκβαζεο ζχκθσλα κε ηε Βιιεληθή 

λνκνζεζία θαη ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξνχζα χκβαζε, γηα νπνηεζδήπνηε δξαζηεξηφηεηεο 

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

πξνζσπηθνχ ηνπ θαη γηα αζηηθή επζχλε έλαληη ηξίησλ. 
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Ο Ώλάδνρνο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα εμαζθαιίζεη, φηη ζα πθίζηαληαη ζε ηζρχ νη θάησζη αλαθεξφκελεο 

αζθαιηζηηθέο θαιχςεηο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ : 

Κάιπςε νπνηαζδήπνηε Ώζηηθήο Βπζχλεο πξνο νπνηνλδήπνηε ηξίην, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ απηνχ,  ε νπνία αλαθχπηεη απφ ή νθείιεηαη ζηελ εθηέιεζε ηεο 

Τπεξεζίαο, πεξηιακβαλνκέλσλ αιιά φρη κφλν, πεξηπηψζεσλ ζαλάηνπ, ζσκαηηθψλ βιαβψλ, απψιεηα ή 

δεκίαο πεξηνπζίαο, αηπρεκαηηθήο ξχπαλζεο, ςπρηθήο νδχλεο θαη εζηθήο βιάβεο, κέρξη εθείλσλ ησλ 

νξίσλ επζχλεο ηα νπνία ζα δηαηεξνχζε ζε ηζρχ έλαο ζπλεηφο ιεηηνπξγφο έξγνπ παξφκνηαο θχζεο, 

κεγέζνπο θαη ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ Έξγνπ θαη ηα νπνία ζε θακία πεξίπησζε δελ ζα είλαη ρακειφηεξα 

ησλ Βπξψ 1.000.000,00€ αλά γεγνλφο θαη Βπξψ 2.000.000,00€ αζξνηζηηθά εηεζίσο. ηελ θάιπςε ζα 

πεξηιακβάλεηαη ξεηά θαη ε εθ ηνπ Άξζξνπ 922 ηνπ Ώζηηθνχ Κψδηθα απνξξένπζα επζχλε ηεο 

Τπεξεζίαο (επζχλε πξνζηήζαληνο).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Με ην αζθαιηζηήξην, ζην νπνίν ην Ννζνθνκείν ζα αλαθέξεηαη σο «ζπλαζθαιηδφκελνο» ζα 

θαιχπηεηαη θαη ε εθ ηνπ Νφκνπ επζχλε ηνπ Ώλαδφρνπ, ηελ νπνία έρεη κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ Βξγνδφηε 

θαη πεξηιακβάλεη ηελ, απφ ηα άξζξα 657, 658 θαη 932 ηνπ ηζρχνληνο Ώ.Κ., πξνβιεπφκελε ππνρξέσζε 

ηνπ Ώζθαιηζκέλνπ έλαληη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ πνπ είλαη αζθαιηζκέλν ζην ΙΚΏ θαη απαζρνιείηαη ζηηο 

πεξηγξαθφκελεο ζηελ παξνχζα ζχκβαζε εξγαζίεο, ζε πεξίπησζε ζσκαηηθψλ βιαβψλ πνπ ζα 

πξνθιεζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο. Ο Ώλάδνρνο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίζεη φηη ηα αλσηέξσ 

ηεξνχληαη θαη απφ ηνπο πάζεο θχζεσο ζπκβνχινπο, ζπλεξγάηεο θαη ππεξγνιάβνπο απηνχ. 

Ο Ώλάδνρνο νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνρξενχηαη λα αζθαιίζεη ην πξνζσπηθφ ηνπ ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο Βιιεληθήο Βξγαηηθήο Ννκνζεζίαο φπσο απηέο ηζρχνπλ αλά πάζα ρξνληθή ζηηγκή θαη λα 

ηεξεί ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα πιινγηθή/Κιαδηθή χκβαζε Βξγαζίαο γηα ην πξνζσπηθφ πνπ 

απαζρνιεί. ε πεξίπησζε πνπ πξνζσπηθφ ηνπ Ώλαδφρνπ δελ ππάγεηαη ζε δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο 

Ννκνζεζίαο, απηφο ππνρξενχηαη λα ην αζθαιίζεη έλαληη αηπρεκάησλ ζε αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο. Ο 

Ώλάδνρνο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίζεη φηη ηα αλσηέξσ ηεξνχληαη θαη απφ ηνπο πάζεο θχζεσο 

ζπκβνχινπο, ζπλεξγάηεο θαη ππεξγνιάβνπο απηνχ. 

ιεο νη αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο ζα θαηαξηίδνληαη εγγξάθσο θαη ζα ηπγράλνπλ ηεο εγθξίζεσο ηεο 

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

ζπκκνξθψλνληαη επαξθψο κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο Άξζξνπ, ηνπ Πξνζαξηήκαηνο πεξί 

ειάρηζησλ αζθαιηζηηθψλ απαηηήζεσλ θαη ησλ ινηπψλ φξσλ ηεο παξνχζαο χκβαζεο  

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

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

επζχλεηαη πιήξσο γηα φινπο ηνπο θηλδχλνπο πνπ απνξξένπλ ή ζρεηίδνληαη κε ηελ παξνρή ησλ 

ππεξεζηψλ ηνπ θαη παξακέλεη απνθιεηζηηθά θαη εμ νινθιήξνπ ππεχζπλνο γηα ηελ πιήξε θαη έγθαηξε 

απνθαηάζηαζε δεκηψλ ζε πξφζσπα ή / θαη πξάγκαηα, αλεμάξηεηα εάλ θαη ζε πνην βαζκφ 

θαιχπηνληαη απφ αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο ή απνδεκηψλνληαη απφ ηνπο αζθαιηζηέο, αθφκε θαη πέξαλ 

ησλ πνζψλ θάιπςεο ησλ ελ ιφγσ ζπκβάζεσλ. 
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Άξζξν 19 

Εεηήκαηα Θπξηφηεηαο θαη Ξλεπκαηηθήο Ηδηνθηεζίαο 

ιεο νη εθζέζεηο θαη ηα ζπλαθή ζηνηρεία, φπσο δηαγξάκκαηα, ζρέδηα, πξνδηαγξαθέο, πιάλα, ζηαηηζηηθά 

ζηνηρεία, ππνινγηζκνί θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ έγγξαθν ή πιηθφ πνπ απνθηάηαη, ζπγθεληξψλεηαη ή θαηαξηίδεηαη 

απφ ηνλ Ώλάδνρν θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο, είλαη εκπηζηεπηηθά θαη αλήθνπλ ζηελ απφιπηε ηδηνθηεζία 

ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

Ο Ώλάδνρνο, κφιηο νινθιεξψζεη ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο, παξαδίδεη φια ηα έγγξαθα θαη ηα ζηνηρεία ζην 

Ννζνθνκείν. Ο Ώλάδνρνο κπνξεί λα θξαηά αληίγξαθα απηψλ ησλ εγγξάθσλ θαη ζηνηρείσλ, αιιά δελ 

επηηξέπεηαη λα ηα ρξεζηκνπνηεί γηα ζθνπνχο άιινπο απφ ηεο χκβαζεο, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή 

ζπλαίλεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ.  

 

Άξζξν 20 

Δκπηζηεπηηθφηεηα 

Υσξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή ζπλαίλεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ, ν Ώλάδνρνο δελ απνθαιχπηεη 

εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ δφζεθαλ ή πνπ ν ίδηνο αλαθάιπςε θαηά ηελ παξνρή ηεο 

ππεξεζίαο, νχηε θνηλνπνηεί ζηνηρεία, έγγξαθα θαη πιεξνθνξίεο ησλ νπνίσλ ιακβάλεη γλψζε ζε 

ζρέζε κε ηε χκβαζε, ππνρξενχηαη δε λα κεξηκλά ψζηε ην πξνζσπηθφ ηνπ, θαη θάζε 

ζπλεξγαδφκελνο κε απηφλ λα ηεξήζεη ηελ σο άλσ ππνρξέσζε. ε πεξίπησζε αζέηεζεο απφ ηνλ 

Ώλάδνρν ηεο σο άλσ ππνρξέσζήο ηνπ, ε Ώλαζέηνπζα Ώξρή δηθαηνχηαη λα απαηηήζεη ηελ 

απνθαηάζηαζε ηπρφλ δεκίαο ηεο θαη ηελ παχζε θνηλνπνίεζεο ησλ εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη 

ηελ παξάιεηςή ηεο ζην κέιινλ.  

Ο Ώλάδνρνο νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ δχλαηαη λα πξνβαίλεη ζε δεκφζηεο δειψζεηο ρσξίο ηελ 

πξνεγνχκελε ζπλαίλεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ, νχηε λα ζπκκεηέρεη ζε δξαζηεξηφηεηεο αζπκβίβαζηεο κε 

ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ απέλαληη ζην Ννζνθνκείν θαη δελ δεζκεχεη ην Ννζνθνκείν, κε θαλέλα ηξφπν, 

ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή ηεο ζπλαίλεζε. 

23.1 η πξναλαθεξφκελνη φξνη πεξί εκπηζηεπηηθφηεηαο δεζκεχνπλ ηνλ αλάδνρν θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε 

ηνπ έξγνπ ηνπ εηο ην δηελεθέο. 

 

Άξζξν 21 

Ινηπέο πνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ 

Καζ΄φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο, ν Ώλάδνρνο ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηα 

αξκφδηα φξγαλα ηνπ Ννζνθνκείνπ, ππνρξενχηαη δε λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ νπνηεζδήπνηε 

παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηεο πκβαηηθήο Τπεξεζίαο. 

Ο Ώλάδνρνο νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνρξενχηαη λα παξίζηαηαη ζε ππεξεζηαθέο ζπλεδξηάζεηο πνπ 

αθνξνχλ ηελ πκβαηηθή Τπεξεζία (ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο), παξνπζηάδνληαο ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία 

πνπ ηπρφλ ηνπ δεηεζνχλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιήςε απνθάζεσλ. 

Ο Ώλάδνρνο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε 

ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο ζε ζρέζε κε νπνηαδήπνηε εξγαζία εθηειείηαη απφ κέιε ηεο Οκάδαο 

Έξγνπ, πνπ ζα αζρνιεζνχλ ή ζα παξάζρνπλ νπνηεζδήπνηε ππεξεζίεο ζε ζρέζε κε ηελ παξνχζα χκβαζε. 
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ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο ή δεκίαο πνπ πξνθιεζεί ζε ηξίηνπο ππνρξενχηαη κφλνο απηφο πξνο 

απνθαηάζηαζή ηεο. 

Ο Ώλάδνρνο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα πξέπεη λα εγγπάηαη γηα ηε δηάζεζε ηνπ αλαθεξνκέλνπ ζηελ 

Πξνζθνξά ηνπ πξνζσπηθνχ, θαζψο επίζεο θαη ζπλεξγαηψλ, πνπ ζα δηαζέηνπλ ηελ απαηηνχκελε 

εκπεηξία, ηερλνγλσζία θαη ηθαλφηεηα, ψζηε λα αληαπνθξηζνχλ πιήξσο ζηηο απαηηήζεηο ηεο χκβαζεο, 

ππφζρεηαη δε θαη βεβαηψλεη φηη ζα επηδεηθλχνπλ πλεχκα ζπλεξγαζίαο θαηά ηηο επαθέο ηνπο κε ηηο αξκφδηεο 

ππεξεζίεο θαη ηα ζηειέρε ηεο Ώλαζέηνπζα Ώξρήο. ε αληίζεηε πεξίπησζε ην Ννζνθνκείν δχλαηαη λα 

δεηήζεη ηελ αληηθαηάζηαζε κέινπο ηεο Οκάδαο Έξγνπ ηνπ Ώλαδφρνπ, νπφηε ν Ώλάδνρνο νθείιεη λα πξνβεί 

ζε αληηθαηάζηαζε κε άιιν πξφζσπν, αλάινγεο εκπεηξίαο θαη πξνζφλησλ.  Ώληηθαηάζηαζε κέινπο ηεο 

Οκάδαο Έξγνπ ηνπ Ώλαδφρνπ, θαηφπηλ αηηήκαηφο ηνπ, θαηά ηε δηάξθεηα  ηεο εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ, δχλαηαη λα 

γίλεη κεηά απφ έγθξηζε ηεο Ώλαζέηνπζα Ώξρήο θαη κφλν κε άιιν πξφζσπν αληηζηνίρσλ πξνζφλησλ ή εκπεηξίαο.  

Ο Ώλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηήζεη ην Ννζνθνκείν εγγξάθσο, ηνπιάρηζηνλ είθνζη (20) εκεξνινγηαθέο 

εκέξεο πξηλ απφ ηελ αληηθαηάζηαζε. 

ε πεξίπησζε πνπ κέιε ηεο Οκάδαο Έξγνπ ηνπ Ώλαδφρνπ απνρσξήζνπλ απφ απηήλ ή ιχζνπλ ηε ζπλεξγαζία 

ηνπο καδί ηνπ, ν Ώλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εμαζθαιίζεη φηη θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα, κέρξη ηελ 

απνρψξεζή ηνπο, ζα παξέρνπλ θαλνληθά ηηο ππεξεζίεο ηνπο θαη αθεηέξνπ λα αληηθαηαζηήζεη άκεζα ηνπο 

απνρσξήζαληεο ζπλεξγάηεο κε άιινπο αλάινγεο εκπεηξίαο θαη πξνζφλησλ κεηά απφ έγθξηζε ηνπ 

Ννζνθνκείνπ. 

ε πεξίπησζε πνπ ν Ώλάδνρνο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έλσζε/ Κνηλνπξαμία, ηα Μέιε πνπ απνηεινχλ ηελ 

Έλσζε/ Κνηλνπξαμία, ζα είλαη απφ θνηλνχ θαη εηο νιφθιεξνλ ππεχζπλα έλαληη ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα 

ηελ εθπιήξσζε φισλ ησλ απνξξενπζψλ απφ ηε Αηαθήξπμε/Πξνζθνξά/χκβαζε ππνρξεψζεψλ ηνπο. Σπρφλ 

πθηζηάκελεο κεηαμχ ηνπο ζπκθσλίεο πεξί θαηαλνκήο ησλ επζπλψλ ηνπο έρνπλ ηζρχ κφλνλ ζηηο εζσηεξηθέο ηνπο 

ζρέζεηο θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ δχλαληαη λα πξνβιεζνχλ έλαληη ηνπ Ννζνθνκείνπ σο ιφγνο 

απαιιαγήο ηνπ ελφο Μέινπο απφ ηηο επζχλεο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ άιινπ ή ησλ άιισλ Μειψλ γηα 

ηελ νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ. 

ε πεξίπησζε πνπ ν Ώλάδνρνο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έλσζε/ Κνηλνπξαμία θαη θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο, νπνηαδήπνηε απφ ηα Μέιε ηεο Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο, εμαηηίαο αληθαλφηεηαο 

γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή ιφγσ αλσηέξαο βίαο, δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, ηα 

ππφινηπα Μέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε νινθιήξσζεο ηεο χκβαζεο κε ηνπο ίδηνπο φξνπο. 

ε πεξίπησζε ιχζεο, πηψρεπζεο, ή ζέζεο ζε θαζεζηψο αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο 

ελφο εθ ησλ κειψλ πνπ απαξηίδνπλ ηνλ Ώλάδνρν νηθνλνκηθφο θνξέαο, ε χκβαζε εμαθνινπζεί λα 

πθίζηαηαη θαη νη απνξξένπζεο απφ ηε χκβαζε ππνρξεψζεηο βαξχλνπλ ηα ελαπνκείλαληα κέιε ηνπ Ώλαδφρνπ, 

κφλν εθφζνλ απηά είλαη ζε ζέζε λα ηηο εθπιεξψζνπλ. Η θξίζε γηα ηε δπλαηφηεηα εθπιήξσζεο ή κε 

ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ. ε 

αληίζεηε πεξίπησζε, ην Ννζνθνκείν δχλαηαη λα θαηαγγείιεη ηε χκβαζε. Βπίζεο ζε πεξίπησζε 

ζπγρψλεπζεο, εμαγνξάο, κεηαβίβαζεο ηεο επηρείξεζεο θιπ. θάπνηνπ εθ ησλ κειψλ πνπ απαξηίδνπλ ηνλ 

Ώλάδνρν, ε ζπλέρηζε ή φρη ηεο χκβαζεο ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ Ννζνθνκείνπ. ε 

πεξίπησζε ιχζεο ή πηψρεπζεο ηνπ Ώλαδφρνπ, φηαλ απηφο απνηειείηαη απφ κία εηαηξεία, ή ζέζεο ηεο 

πεξηνπζίαο απηνχ ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, ηφηε ε ζχκβαζε ιχεηαη απηνδίθαηα απφ ηελ εκέξα 
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επέιεπζεο ησλ αλσηέξσ γεγνλφησλ. ε ηέηνηα πεξίπησζε θαηαπίπηνπλ ππέξ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη νη 

Βγγπεηηθέο Βπηζηνιέο Πξνθαηαβνιήο θαη Καιήο Βθηέιεζεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηε χκβαζε. 

Ο Ώλάδνρνο νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνρξενχηαη θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο χκβαζεο λα ζπκκνξθνχηαη κε ηηο 

ππνρξεψζεηο πνπ επηβάιινληαη απφ ηνλ Ν.3310/05 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηνλ Ν. 3414/05. 

Άξζξν 22. 

Δηδηθνί Όξνη 

Η Βπηηξνπή Ώμηνιφγεζεο ηνπ ελ ιφγσ δηαγσληζκνχ κπνξεί λα επηζθεθηεί ρψξνπο φπνπ ν αλάδνρνο 

νηθνλνκηθφο θνξέαο παξέρεη ππεξεζίεο ζην αληηθείκελν θαζαξηφηεηαο Ννζνθνκείσλ, γηα λα έρεη 

ζαθή εηθφλα ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπ. Η Βπηηξνπή Ώμηνιφγεζεο ζα ζπλνδεχεηαη απφ κέιε ηεο 

Β.Ν.Λ (Βπηηξνπή Ννζνθνκεηαθψλ Λνηκψμεσλ) θαη  δηθαηνχηαη λα πάξεη πιεξνθνξίεο απφ ηνπο 

απνδέθηεο ησλ ππεξεζηψλ γηα ην πνηνηηθφ επίπεδν παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπ αλαδφρνπ, φπσο επίζεο 

λα δεηήζεη απφ ηνλ αλάδνρν δείγκαηα ησλ πιηθψλ θαη εηδψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη. 

Ώπαγνξεχεηαη ζηνλ αλάδνρν νηθνλνκηθφ θνξέα ε κε νπνηαλδήπνηε ηξφπν εθρψξεζε ή κεηαβίβαζε 

πξνο ηξίηνπο ησλ δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηε παξνχζα ζχκβαζε. 

Απαγνξεχεηαη ε εθρψξεζε απφ ηνλ αλαθεξπρζέληα αλάδνρν ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην, ησλ 

ππνρξεψζεσλ θαη δηθαησκάησλ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε πνπ ζα ζπλαθζεί 

κεηαμχ απηνχ θαη ηνπ Λνζνθνκείνπ. Κφλε εμαίξεζε απνηειεί ε εθρψξεζε ηνπ 

ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο (ηνπ αλαδφρνπ δηθαίσκα) ζε αλαγλσξηζκέλν Ρξαπεδηθφ Ίδξπκα 

θαη ε αλάζεζε ζε ππεξγνιάβν ηεο εθηέιεζεο ηδηαίηεξα πεξηνξηζκέλσλ θαη άθξσο 

εμεηδηθεπκέλσλ εξγαζηψλ, κεηά απφ  αίηεκά ηνπ θαη έγθξηζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

Ο αλάδνρνο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα πξέπεη λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο ππνδείμεηο πνπ πξνθχπηνπλ 

έπεηηα απφ ειέγρνπο είηε ηνπ λνζνθνκείνπ είηε απφ άιινπο θξαηηθνχο θνξείο (π.ρ. ψκα 

Βπηζεσξεηψλ Τπεξεζηψλ Τγείαο θαη Πξφλνηαο, Α/λζε Τγηεηλήο Ννκαξρίαο θ.η.ι.). 

Δάλ κε λνκνζεηηθή ξχζκηζε ππάξμεη κείσζε ηνπ εξγαηηθνχ ή θαη αζθαιηζηηθνχ θφζηνπο, 

ηφηε ππνρξεσηηθά ζα κεησζεί θαη ην πξνβιεπφκελν ζπκβαηηθφ θφζηνο αλαινγηθά. 

Σν πξνζθεξφκελν κεληαίν θφζηνο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο αλά Ννζνθνκείν ηνπ Παξαξηήκαηνο Β‟ 

θαζψο θαη φια ηα πξνζθεξφκελα θφζηε σξνκηζζίσλ έρνπλ ππνινγηζηεί ζχκθσλα κε ην άξζξν (9.5) 

ηεο παξνχζεο, γηα άγακν εξγαδφκελν άλσ ησλ 25 εηψλ κε 6-9 έηε πξνππεξεζία , βάζε ηεο 

ηζρχνπζαο Βζληθήο Γεληθήο πιινγηθήο χκβαζεο Βξγαζίαο θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ, πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη βάζε αληηθεηκεληθήο αμηνιφγεζεο. 

Βάλ δηαπηζησζεί  κε βάζε ηηο κεληαίεο θαηαζηάζεηο  απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ φηη αξηζκφο 

εξγαδνκέλσλ αλήθεη ζε άιιε θαηεγνξία κε κηθξφηεξν εξγαηηθφ θαη αζθαιηζηηθφ θφζηνο, ηφηε 

αλαινγηθά ζα κεηψλεηαη θαη ην κελαίν ζπκβαηηθφ ηίκεκα. 

Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο λέαο ζχκβαζεο θαη πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ ηα πξνβιεπφκελα άηνκα, ν 

αλάδνρνο θαηά ηελ δηαδηθαζία πξφζιεςεο ησλ θαζαξηζηξηψλ – ψλ, ππνρξενχηαη λα δψζεη 

πξνηεξαηφηεηα πξφζιεςεο ζηα άηνκα πνπ εξγάδνλην ζην Ννζνθνκείν κε ηελ πξνεγνχκελε 

ζχκβαζε θαη επηζπκνχλ ηελ παξακνλή ηνπο θαη εθφζνλ δελ ππάξμεη ζπκθσλία κε θάπνηνπο εμ‟ 

απηψλ ( πξνυπφζεζε ή ζχκθσλε γλψκε αλαδφρνπ θαη εξγαδνκέλνπ), ηφηε λα πξνβεί ζηελ 

πξφζιεςε λένπ πξνζσπηθνχ γηα ηελ θάιπςε ησλ απαηηνχκελσλ θελψλ ζέζεσλ. 
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Ο αλάδνρνο νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηα πξνβιεπφκελα ηνπ Ν.3850/2010 (Κψδηθαο 

λφκσλ γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ) θαη εηδηθφηεξα ζηελ ππνρξέσζή ηνπ λα 

ρξεζηκνπνηεί ηηο ππεξεζίεο Σερληθνχ αζθαιείαο θαη Ιαηξνχ Βξγαζίαο, αλαιφγσο ηνπ αξηζκνχ ηνπ 

απαρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ (άλσ ησλ πελήληα θαη θάησ ησλ πελήηληα αηφκσλ).  

Βάλ θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, εξγαδφκελνο ηνπ αλαδφρνπ ππνβάιεη αίηεζε γηα 

ηελ ρνξήγεζε ζηνηρείσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ηνπ ζηελ έδξα ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο, απηή (αλαζέηνπζα αξρή) δηθαηνχηαη λα ηνπ ρνξεγήζεη αληίγξαθα, ηεξνπκέλσλ ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν.2690/1995 „‟Κχξσζε ηνπ θψδηθα Αηνηθεηηθήο Αηαδηθαζίαο‟‟. 

ηαλ ην παξερφκελν έξγν εθηειείηαη ζε δηάθνξνπο ηφπνπο, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαζέηεη 

θαη λα αλαξηά μερσξηζηνχο πίλαθεο πξνζσπηθνχ θαη σξψλ εξγαζίαο αλά ηφπν παξνρήο ηνπ έξγνπ. 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή φιεο ηηο αηνκηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο 

ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιεί ζην ζπγθεθξηκέλν έξγν.  

Οη εξγαδφκελνη ηνπ αλαδφρνπ ππνρξενχληαη λα θέξνπλ εηδηθή θνλθάξδα κε πξφζθαηε θσηνγξαθία, 

νλνκαηεπψλπκν θαη ΏΜΚΏ. 

Η εθαξκνγή ηεο αλσηέξσ ππνρξέσζεο αθνξά απνθιεηζηηθά ηνλ αλάδνρν θαη ην θφζηνο ησλ 

θνλθάξδσλ ζα βαξχλεη απηφλ. 

Άξζξν 23ν 

Γεκνζίεπζε 

Πεξίιεςε ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο ζα  ζηαιεί γηα δεκνζίεπζε ζηηο παξαθάησ εθεκεξίδεο : 

1)ΖΣΩ ΡΩΛ ΓΖΚΝΞΟΑΠΗΩΛ 

2) ΓΔΛΗΘΖ ΡΩΛ ΓΖΚΝΞΟΑΠΗΩΛ  

3)Πην ηεχρνο Γηαθεξχμεσλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ ηνπ Φχιινπ Δθεκεξίδαο ηεο 

Θπβεξλήζεσο, 

4)  Πην Ξξφγξακκα „‟ΓΗΑΓΔΗΑ‟‟ 

5) Πηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΓΛΞΞ www.paidon-pentelis.gr  

           Σα έμνδα δεκνζίεπζεο βαξχλνπλ ηελ ππεξεζία. 

Ν ΑΛΑΞΙΖΟΩΡΖΠ ΓΗΝΗΘΖΡΖΠ ΓΛΞΞ 

 

 
 

   ΘΑΘΖΓΖΡΖΠ ΑΟΗΠΡΔΗΓΖΠ Β. ΕΝΚΞΝΠ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.paidon-pentelis.gr/
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ΚΔΟΝΠ Β 

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΡΝ ΘΑΘΑΟΗΠΚΝ ΡΩΛ ΣΩΟΩΛ ΡΝ   “ΓΔΛΗΘΝ 
ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΞΑΗΓΩΛ ΞΔΛΡΔΙΖΠ” 

 
ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΡΔΣΛΗΘΖΠ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖΠ 

 
ΚΔΟΝΠ  Α΄ 
 
1.  ΔΗΠΑΓΩΓΖ 
 
θνπφο   
ρεηηθά έγγξαθα 
 
2.  ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ 
 
Γεληθά 
Σερληθφο εμνπιηζκφο 
Πξντφληα θαζαξηζκνχ θαη απνιχκαλζεο 
Υψξνη πνπ θαζαξίδνληαη 
θαη πξφγξακκα θαζαξηφηεηαο 
Πξνζσπηθφ ηνπ ζπλεξγείνπ θαζαξηφηεηαο 
Πεξηερφκελν θαζαξηφηεηαο  
 
ΚΔΟΝΠ  Β΄ 
 
1 Α. ΣΩΟΝΗ ΘΑΘΑΟΗΠΚΝ 
 
Γξαθεία δηνίθεζεο 
Κέληξν ελέξγεηαο 
Τπφγεην 
Ιζφγεην 
Ώ΄ ξνθνο 
ΐ΄ ξνθνο 
Καζαξηφηεηα ηεο εθθιεζίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ 
Καζαξηφηεηα ηνπ λεθξνζαιάκνπ 
ΐ΄ Κηίξην εμσηεξηθψλ ηαηξείσλ  

                Πιπληήξηα 
Γεληθέο εξγαζίεο 
Φαξκαθείν 
Ώπνζήθε ηξνθίκσλ 
Ξχιηλνο νηθίζθνο 
Βμσηεξηθφ θπιάθην θεληξηθήο πχιεο 
Ώπηνθίλεηα ηνπ Ννζνθνκείνπ 
ε πεξηπηψζεηο πιεκκχξαο 
Να δνζεί πξνζθνξά αλά άηνκν κεληαίσο 
 
Β. ΡΟΝΞΝΠ ΘΑΘΑΟΗΠΚΝ ΘΙΗΛΗΘΩΛ 
 
Γ. ΡΟΝΞΝΠ ΘΑΘΑΟΗΠΚΝ ΘΑΗ ΙΗΘΑ 
 
Γ. ΩΟΑΟΗΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ 
 
2 Δ. ΞΝΣΟΔΩΠΔΗΠ ΔΟΓΝΙΑΒΝ 
ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ  
Α. ΞΗΛΑΘΑΠ ΠΛΝΞΡΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖΠ 
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Α΄ Κ Δ Ο Ν Π 
 
1. ΔΗΠΑΓΩΓΖ 
 

1.1  Πθνπφο : 
 
Η ηερληθή πεξηγξαθή θαιχπηεη ηηο απαηηήζεηο ησλ εξγαζηψλ θαζαξηζκνχ ησλ θηηξίσλ ηνπ Γεληθνχ 
Ννζνθνκείνπ Παίδσλ Πεληέιεο, γηα ηηο αλάγθεο θαζαξηφηεηαο ησλ θηηξίσλ 

 
1.2  Γηα ηε ζχληαμε ηεο ηερληθήο πεξηγξαθήο 
  

      Βιήθζεζαλ ππφςε : 
 
1.2 α) Οη αλάγθεο φισλ ησλ θηηξίσλ πνπ απαξηίδνπλ ην Γεληθφ Ννζνθνκείν Παίδσλ Πεληέιεο 
 
1.2 β) Οη ζπζηάζεηο θαζαξηφηεηαο ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο Βπηηξνπήο Ννζνθνκεηαθψλ Λνηκψμεσλ ηνπ 

Γεληθνχ  Ννζνθνκείνπ Παίδσλ Πεληέιεο.  
 
2. ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ   
 
2.1 ΓΔΛΗΘΑ 
 
2.1.1. Ο ρξεζηκνπνηνχκελνο εμνπιηζκφο θαη ηα πξντφληα θαζαξηζκνχ θαη απνιχκαλζεο πξέπεη λα είλαη 

θαηλνχξγηα, ακεηαρείξηζηα θαη θαηαζθεπαζκέλα-παξαζθεπαζκέλα κε ηηο ηειεπηαίεο επηζηεκνληθέο 
εμειίμεηο. 

 
2.1.2. Με απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ εξγνιήπηε ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ε δπλαηφηεηα γηα ζπλερή θαη 

πιήξε ηερληθή ππνζηήξημε, δειαδή επηζθεπέο, αληαιιαθηηθά θαη άιια πιηθά, πνπ είλαη αλαγθαία γηα 
ηε ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ θαζψο θαη ε ζπλερήο θαη πιήξεο παξνρή πξντφλησλ θαζαξηζκνχ θαη 
απνιχκαλζεο πνπ ζα δηαηίζεληαη απφ ηνλ εξγνιήπηε γηα ηε δηελέξγεηα ησλ απαηηνχκελσλ 
εξγαζηψλ. 

 
2.1.3. Σν πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιεί ν αλάδνρνο πξέπεη λα είλαη πγηέο θαη εθπαηδεπκέλν ζηε ρξήζε 

ησλ κεραλεκάησλ-ζπζθεπψλ, ζηηο εξγαζίεο θαζαξηζκνχ ρψξσλ λνζνθνκείνπ, λα γλσξίδεη ηνλ 
ηξφπν δηάιπζεο θαη ρεηξηζκνχ ησλ πξντφλησλ θαζαξηζκνχ θαη απνιχκαλζεο θαζψο θαη ηα 
πξνζηαηεπηηθά κέηξα αζθαιείαο. 

 
2.1.4. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παίξλεη φια ηα κέηξα αζθαιείαο γηα ηελ απνθπγή αηπρεκάησλ ησλ 

αζζελψλ, ησλ επηζθεπηψλ, ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ λνζνθνκείνπ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ θαζψο θαη 
ηελ απνθπγή δεκηψλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ θηηξίσλ ηνπ λνζνθνκείνπ (ελδεηθηηθά αλαθέξεηαη ε 
ηνπνζέηεζε πξνεηδνπνηεηηθψλ πηλαθίδσλ φηη ην «ΑΏΠΒΑΟ ΒΙΝΏΙ ΤΓΡΟ» θ.ι.π).  

 
 2.2. ΡΔΣΛΗΘΝΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ 
 
3 ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΑ ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΑ ΘΑΗ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ 
 
Σξφιετ θαζαξηζηξηψλ θιηληθψλ – ηκεκάησλ (έλα γηα θάζε ρψξν). 
 
Μεραλέο απνξξφθεζεο ζθφλεο (κε θίιηξα πςειήο απνηειεζκαηηθφηεηαο ή παγίδεο λεξνχ). 
 
Μεραλέο απνξξφθεζεο πγξψλ-ζθφλεο (κε θίιηξα πςειήο απνηειεζκαηηθφηεηαο). 
 
Μεραλή πιχζεο κνθεηψλ-ραιηψλ. 
 
Πεξηζηξνθηθέο κεραλέο κνλνχ δίζθνπ. 
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Βηδηθφ πιπληήξην γηα πιχζηκν ησλ theatre shoes (ππνδήκαηα ρεηξνπξγείνπ ). 
 
θνχπεο θαζαξηζκνχ εμσηεξηθψλ ρψξσλ(ζάξσζξα). 
 
Θαξφηζηα ζθνπγγαξίζκαηνο κε θάδνπο ζθνπγγαξίζκαηνο (κπιε θαη θφθθηλνπο) δηπινχ 
ζπζηήκαηνο. Θα ρξεζηκνπνηνχληαη δηαθνξεηηθνί θάδνη ζθνπγγαξίζκαηνο δηπινχ ζπζηήκαηνο γηα 
γξαθεία - θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, δηαθνξεηηθνί γηα ζαιάκνπο - εξγαζηήξηα - αίζνπζεο εμσηεξηθψλ 
ηαηξείσλ - αίζνπζεο ρεηξνπξγείσλ - ελδνζθνπήζεσλ - αγγεηνγξάθνπ - απνζηείξσζεο, δηαθνξεηηθνί γηα 
θνπδίλεο - ηξαπεδαξίεο, δηαθνξεηηθνί γηα WC - κπάληα αζζελψλ. 
 
Θάδνη μεζθνλίζκαηνο δηαθνξεηηθνχ ρξψκαηνο γηα έπηπια γξαθείνπ - πφξηεο γξαθείσλ, γηα 
εμνπιηζκφ ζαιάκσλ - εξγαζηεξίσλ - εμσηεξηθψλ ηαηξείσλ - ρεηξνπξγείνπ - ελδνζθνπήζεσλ - 
αγγεηνγξάθνπ - θεληξηθήο απνζηείξσζεο, γηα θνπδίλεο - ηξαπεδαξίεο, γηα ληπηήξεο - ληνπδηέξεο θαη γηα 
ηνπαιέηεο. 
 
Ρξνρήιαηα ακαμίδηα  θιεηζηά, ηνπιάρηζηνλ ηξία (3), έλα (1)γηα κνιπζκαηηθά  (κε εηδηθή ζήκαλζε) θαη 
δχν (2) γηα νηθηαθνχ ηχπνπ απνξξίκκαηα, γηα κεηαθνξά ησλ απνξξηκκάησλ ζην ρψξν ηειηθήο ζπιινγήο. 
 
Πάληλεο ζθνχπεο. 
 
πζηήκαηα γηα ζθνχπηζκα δαπέδνπ κε εηδηθά ραξηηά θαζαξηζκνχ. 
 
θνπγγαξίζηξεο : δηαθνξεηηθέο γηα γξαθεία - θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, 
                                δηαθνξεηηθέο γηα ζαιάκνπο , εξγαζηήξηα , αίζνπζεο εμσηεξηθψλ ηαηξείσλ,        
                                αίζνπζεο ρεηξνπξγείνπ, ελδνζθνπήζεσλ , αγγεηνγξάθνπ , ρψξνη εξγαζίαο 
                                θεληξηθήο απνζηείξσζεο, 
                                δηαθνξεηηθέο γηα θνπδίλεο , ηξαπεδαξίεο, 
                                δηαθνξεηηθέο γηα WC - κπάληα αζζελψλ.  
 
Ξεζθνλφπαλα (πθαζκάηηλα ή wetex) δηαθνξεηηθνχ ρξψκαηνο γηα : 
                                α) έπηπια γξαθείνπ , πφξηεο γξαθείσλ 
                                β) εμνπιηζκφ ζαιάκσλ , εξγαζηεξίσλ , εμσηεξηθψλ ηαηξείσλ , ρεηξνπξγείνπ, 
                                    ελδνζθνπήζεσλ , αγγεηνγξάθνπ , θεληξηθήο απνζηείξσζεο 
                                γ) θνπδίλεο , ηξαπεδαξίεο 
                                δ) ληπηήξεο ,ληνπδηέξεο  
                                ε) ηνπαιέηεο. 
 
Γάληηα ρνληξά θνπδίλαο δχν ρξσκάησλ. 
 
Υνλδξά γάληηα γηα βαξηέο εξγαζίεο 
 
αθνχιεο πιαζηηθέο απνξξηκκάησλ καχξνπ ρξψκαηνο αλζεθηηθέο, δηαθφξσλ κεγεζψλ. 
 
αθνχιεο δηαθφξσλ κεγεζψλ γηα ηελ αξρηθή ζπιινγή ησλ κνιπζκαηηθψλ απνβιήησλ (εηδηθέο πξνο θαχζε 
ζε ππξνιπηηθφ θιίβαλν θαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία). 
 
Βηδηθά ραξηνθηβψηηα κηαο ρξήζεο κε εζσηεξηθή αδηάβξνρε επέλδπζε γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ 
ζπζθεπαζηψλ αξρηθήο ζπιινγήο κνιπζκαηηθψλ απνβιήησλ (εηδηθά πξνο θαχζε ζε ππξνιπηηθφ θιίβαλν 
θαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία). 
 
θάιεο. 
 
Λάζηηρα λεξνχ. 
 
Μπαιαληέδεο. 
 
Φαξάζηα. 
 
Πηλαθίδεο πξνεηδνπνίεζεο φηη «ΣΟ ΑΏΠΒΑΟ ΒΙΝΏΙ ΤΓΡΟ». 

ΑΔΑ: ΩΤ5Λ469Η24-7ΙΞ



Α1/14 Ώ΄ΒΠΏΝΏΛΗΠΣΙΚΗ  ΑΙΏΠΡΏΓΜΏΣΒΤΗ ΓΙΏ ΠΏΡΟΥΗ ΤΠΗΡΒΙΧΝ ΚΏΘΏΡΙΟΣΗΣΏ ΣΟΤ ΥΧΡΟΤ ΣΟΤΝ ΓΝΠΠ 37 

 
θνχπεο θαζαξηζκνχ εμσηεξηθψλ ρψξσλ (απηνθηλνχκελα ζάξσζξα). 
 
Ώλπςσηηθά κεραλήκαηα γηα θαζαξηζκφ ηδακηψλ. 
 

2.2.1. Σα ρξεζηκνπνηνχκελα κεραλήκαηα θαη ν εμνπιηζκφο πξέπεη λα πιεξνί ηνπο παξαθάησ φξνπο : 
 

Να αληαπνθξίλεηαη πιήξσο ζηηο αλάγθεο ηεο Τπεξεζίαο, γηα ηελ θαζαξηφηεηα. 
 
ια ηα αλαγθαία κεραλήκαηα θαη ν εμνπιηζκφο θαζαξηζκνχ απαξαηηήησο λα είλαη πξψηεο πνηφηεηαο 
θαη πιένλ θαηάιιεια. 
 
Σα αλαγθαία κεραλήκαηα θαη ν εμνπιηζκφο θαζαξηζκνχ λα κελ πξνθαινχλ θζνξέο ζηηο εγθαηαζηάζεηο 
θαη ηνλ εμνπιηζκφ ησλ ρψξσλ ησλ θηηξίσλ.  
 
Να είλαη θαηά ην δπλαηφ αζφξπβα θαη λα βξίζθνληαη ζε αξίζηε θαηάζηαζε ηφζν απφ άπνςε 
ιεηηνπξγίαο φζν θαη απφ εκθάληζε. 

 
(1) Σα απαξαίηεηα κεραλήκαηα θαη ν εμνπιηζκφο λα είλαη δηαθνξεηηθά γηα θάζε θιηληθή - ηκήκα - 

εξγαζηήξην θαη πηέξπγα δηνίθεζεο 
 
(2) Σα ρξεζηκνπνηνχκελα κεραλήκαηα θαη ν εμνπιηζκφο, λα είλαη καξθαξηζκέλα κε ηελ νλνκαζία ηνπ 

ρψξνπ θαη ηεο ρξήζεο γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη. 
 
(3) Γηα ηνπο ζαιάκνπο απνκφλσζεο ησλ θιηληθψλ λα ρξεζηκνπνηείηαη μερσξηζηφο εμνπιηζκφο θαη πιηθά, 

απφ απηά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θιηληθή.  
 
2.3 ΞΟΝΪΝΛΡΑ ΘΑΘΑΟΗΠΚΝ ΘΑΗ ΑΞΝΙΚΑΛΠΖΠ 
 
2.3.1 Ώπαξαίηεηα πξντφληα θαζαξηζκνχ θαη απνιχκαλζεο. 
 
(1) Καζαξηζηηθφ κνθεηψλ θαη ραιηψλ θαζψο θαη επίπισλ απφ χθαζκα. 
 
(2) Ώπνξξππαληηθά - θαζαξηζηηθά (κε ph νπδέηεξν), επηθαλεηψλ θαη δαπέδσλ (γηα ηα είδε ησλ δαπέδσλ 

πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.3.2(5). 
 
(3) Ώπνξξππαληηθά - θαζαξηζηηθά ρψξσλ πγηεηλήο. 
 
(4) Ώπνξξππαληηθά - θαζαξηζηηθά δχζθνισλ ξχπσλ γηα αλνμείδσηεο επηθάλεηεο. 
 
(5) Ώπνξξππαληηθφ γηα ην πιπληήξην ησλ theatre shoes . 
 
(6) Ώπνιπκαληηθά : 
 
    α. Αηαιχκαηα Ώιδευδψλ (λα κελ πεξηέρνπλ θνξκαιδευδε). 
    β. Βλψζεηο ρισξίνπ. 

 γ.Ώπνιπκαληηθά δηαιχκαηα γηα επηθάλεηεο-εμνπιηζκφ, πνπ έξρεηαη ζε επαθή κε     
 ηξφθηκα. 

 
(7) Καζαξηζηηθά ηδακηψλ - θαζξεπηψλ. 
 
(8) Καζαξηζηηθφ - γπαιηζηηθφ  κεηαιιηθψλ επηθαλεηψλ θαη θξνπλψλ. 
 
(9) Γπαιηζηηθφ αλνμείδσησλ επηθαλεηψλ. 
 
(1Ο) Καζαξηζηηθφ - γπαιηζηηθφ  κπξνχηδηλσλ επηθαλεηψλ. 
 
(11) ηηιβσηηθφ γηα δάπεδα απφ Linoleum (θαηεγνξίαο marmoleum) 
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(12) Ώπηνγπάιηζηεο κεηαιιηθέο παξθεηίλεο, γηα δάπεδα απφ: (α) κάξκαξν κε νμαινπνηεκέλν, (β) 
κσζατθφ, (γ) πιαζηηθφ PVC, (δ) μχιν παξθέ, (ε) κφλν γηα Linoleum . 

 
(13) Καζαξηζηηθά - αθαηξεηηθά παξθεηίλεο γηα δάπεδα απφ : (α) κάξκαξν κε νμαινπνηεκέλν, (β) 

κσζατθφ, (γ) πιαζηηθφ PVC, (δ) μχιν παξθέ, (ε) κφλν γηα IinoIeum (θαηεγνξίαο sommer). 
 
. 
 
2.3.2. Ρα ρξεζηκνπνηνχκελα πξντφληα θαζαξηζκνχ θαη απνιχκαλζεο πξέπεη λα πιεξνχλ ηνπο 

εμήο φξνπο : 
 
(1) ια ηα πξντφληα θαζαξηζκνχ λα έρνπλ αξηζκφ θαηαρψξηζεο απφ ην Γεληθφ Υεκείν ηνπ Κξάηνπο.  
 
(2) Οη ελψζεηο ρισξίνπ λα έρνπλ αξηζκφ θαηαρψξηζεο θαη απφ ην Γεληθφ Υεκείν ηνπ Κξάηνπο. 
 
(3) ια ηα απνιπκαληηθά δηαιχκαηα λα έρνπλ άδεηα έγθξηζεο θπθινθνξίαο απφ ηνλ Βζληθφ Οξγαληζκφ 

Φαξκάθσλ. 
 
(4) Οη εηαηξείεο παξαγσγήο ησλ πξντφλησλ θαζαξηζκνχ θαη απνιχκαλζεο λα έρνπλ πηζηνπνηεηηθφ 

δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο (CE mark ή ISO 9001 ). 
 
(5) Σα απνξξππαληηθά θαη ηα απνιπκαληηθά πξντφληα δελ πξέπεη λα αλαδχνπλ δπζάξεζηεο νζκέο, λα κελ 

είλαη επηβιαβή γηα ηελ πγεία ησλ αζζελψλ, ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ επηζθεπηψλ θαη λα κε 
πξνθαινχλ θζνξέο βξαρπρξφληα θαη καθξνρξφληα ζηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ζηνλ εμνπιηζκφ ησλ 
θηηξίσλ.  

 
2.3.3. Ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο 
 
2.3.3.1. Οη ρψξνη ζηνπο νπνίνπο ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ηα απνιπκαληηθά δηαιχκαηα αιδευδψλ ή ελψζεσλ 

ρισξίνπ είλαη: Υεηξνπξγείν, Ώίζνπζεο ελδνζθνπήζεσλ, Κεληξηθή απνζηείξσζε, Μνλάδα Βληαηηθήο 
Θεξαπείαο , Νεθξνζάιακνο, ζάιακν Λνηκσδψλ Ννζεκάησλ θαη ζάιακνη απνκνλψζεσλ ζηηο θιηληθέο 
ηνπ λνζνθνκείνπ, Ώγγεηνγξάθνο, φια ηα εξγαζηήξηα (Μηθξνβηνινγηθφ, Ώηκνδνζία, 
Φαξκαθνθηλεηηθή, θ.η.ι) Βμσηεξηθά ηαηξεία (Υεηξνπξγηθφ, ΧΡΛ, Οδνληηαηξείν), ηκήκα επεηγφλησλ 
πεξηζηαηηθψλ (Υεηξνπξγηθφ, Οξζνπαηδηθφ, Ώλάλεςε), ηκήκα Β.Ι. γηα SARS, γξίπε, ηνγελψλ 
ινηκψμεσλ πςεινχ θηλδχλνπ. 

 
2.3.3.2. Οη ρψξνη ζηνπο νπνίνπο ζα ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν ελψζεηο ρισξίνπ είλαη: φια ηα είδε πγηεηλήο 

(ληπηήξεο, ςχθηεο, βξχζεο, WC, πιαθάθηα WC, θ.η.ι), γηα ηελ απνιχκαλζε ηνπ ηερληθνχ 
εμνπιηζκνχ ηνπ ζπλεξγείνπ θαζαξηφηεηαο (θάδνη ζθνπγγαξίζκαηνο μεζθνλίζκαηνο, 
ζθνπγγαξίζηξεο, ακαμίδηα κεηαθνξάο απνξξηκκάησλ θ.ι π.) θαη επηθάλεηεο πνπ έρνπλ αίκα. 

 
2.3.3.3. Οη ρψξνη ζηνπο νπνίνπο ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ηα απνιπκαληηθά δηαιχκαηα γηα επηθάλεηεο θαη 

εμνπιηζκφ πνπ έξρεηαη ζε επαθή κε ηξφθηκα είλαη ηα καγεηξεία ηνπ λνζνθνκείνπ. 
 
2.3.3.4. ε φινπο ηνπο ππφινηπνπο ρψξνπο ησλ θηηξίσλ πιελ απηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο 

παξαγξάθνπο 2.3.3.1., 2.3.3.2., 2.3.3.3 λα ρξεζηκνπνηνχληαη απνξξππαληηθά δηαιχκαηα.  
 
2.3.4. Σα πξντφληα θαζαξηζκνχ θαη απνιχκαλζεο λα παξέρνληαη ζην πξνζσπηθφ ηνπ ζπλεξγείνπ 

θαζαξηζκνχ (θαζαξηζηέο) ζηε ζπζθεπαζία θαη κε ηε ζχλζεζε - δηάιπζε ηεο εηαηξείαο παξαγσγήο ή 
δηάζεζήο ηνπο 

 
2.3.5. Σα πξντφληα θαζαξηζκνχ θαη απνιχκαλζεο λα ζπλνδεχνληαη απφ δνζνκεηξεηή. 
 
2.3.6. Η δηάιπζε ησλ παξαζθεπαδνκέλσλ δηαιπκάησλ (πξνο ρξήζε) ησλ πξντφλησλ θαζαξηζκνχ, πνπ 

ζα θάλνπλ νη θαζαξηζηέο, λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο εηαηξείαο παξαγσγήο ή δηάζεζεο 
ησλ πξντφλησλ. 

 
2.3.7. Η ζπγθέληξσζε ησλ παξαζθεπαδνκέλσλ δηαιπκάησλ (πξνο ρξήζε) ησλ πξντφλησλ απνιχκαλζεο, 

πνπ ζα θάλνπλ νη θαζαξηζηέο, λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Βπηηξνπήο Ννζνθνκεηαθψλ 
Λνηκψμεσλ. Σν είδνο ηνπ απνιπκαληηθνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη θάζε θνξά ζηνπο ρψξνπο πνπ 
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πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.3.3.1. θαζνξίδεηαη απφ ηελ Βπηηξνπή Ννζνθνκεηαθψλ 
Λνηκψμεσλ, κε ππεχζπλε ηελ επηδεκηνιφγν λνζειεχηξηα ησλ ινηκψμεσλ γηα ηε ηήξεζε ησλ 
θαλφλσλ. 

 
2.3.8. Σα πξντφληα θαζαξηζκνχ θαη απνιχκαλζεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη, λα είλαη θαηάιιεια, λα κε 

πξνθαινχλ θζνξέο, λα είλαη εμεηδηθεπκέλα γηα ηηο αληίζηνηρεο επηθάλεηεο πνπ ζα εθαξκφδνληαη θαη 
λα ηπγράλνπλ ηεο έγθξηζεο ηεο επηηξνπήο ειέγρνπ θαη παξαιαβήο ηνπ έξγνπ.  

 
2.4. ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΝ ΘΑΘΑΟΗΝΡΖΡΑΠ 
 
2.4.1. Απνξξίκκαηα  

       Σα θνηλά απνξξίκκαηα (ηαηξηθά απφβιεηα αζηηθνχ ραξαθηήξα) ηνπνζεηνχληαη ζε ζαθνχιεο 
καχξνπ ρξψκαηνο ηηο νπνίεο δηαζέηεη ην ζπλεξγείν θαζαξηζκνχ. 

       Οη ζαθνχιεο απνξξηκκάησλ ζπιιέγνληαη αθνχ δεζνχλ κε θιείζηξα. 
       Σα κνιπζκαηηθά απνξξίκκαηα ηνπνζεηνχληαη ζε εηδηθά δνρεία αηρκεξψλ αληηθεηκέλσλ (ηα νπνία 

δηαζέηεη ην Ννζνθνκείν) θαη ζε εηδηθέο ζαθνχιεο αξρηθήο ζπιινγήο (ηηο νπνίεο δηαζέηεη ην 
ζπλεξγείν θαζαξηζκνχ). Καηά ηελ ζπιινγή ησλ κνιπζκαηηθψλ απνξξηκκάησλ πάλσ ζε θάζε 
ζαθνχια αξρηθήο ζπιινγήο ή δνρείν αηρκεξψλ αληηθεηκέλσλ επηθνιιάηαη εηηθέηα απφ ηνλ 
θαζαξηζηή πνπ αλαγξάθεη ηελ εκεξνκελία ζπιινγήο θαη ην ρψξν πξνέιεπζεο ησλ κνιπζκαηηθψλ 
απνξξηκκάησλ. 

      Οη εηδηθέο ζαθνχιεο αξρηθήο ζπιινγήο κνιπζκαηηθψλ απνξξηκκάησλ θαη ηα δνρεία αηρκεξψλ 
αληηθεηκέλσλ ηνπνζεηνχληαη ζε εηδηθά ραξηνθηβψηηα, ηα νπνία παξέρεη ην ζπλεξγείν 
θαζαξηζκνχ (εηδηθέο ζαθνχιεο-ραξηνθηβψηηα). 

      Οη θιεηζηέο ζαθνχιεο κε ηα θνηλά απνξξίκκαηα θαη ηα θιεηζηά εηδηθά ραξηνθηβψηηα κε ηα 
κνιπζκαηηθά απνξξίκκαηα απνζεθεχνληαη πξνζσξηλά ζηνλ πξνθαζνξηζκέλν ρψξν θάζε Σκήκαηνο 
(απαγνξεχεηαη ε πξνζσξηλή απνζήθεπζε απνξξηκκάησλ ζε δηαδξφκνπο, ζαιφληα, αζαλζέξ, 
πξναχιην ρψξν θηηξίσλ θ.ι.π). 

     Η ζπιινγή θαη απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ ησλ Κιηληθψλ - ΜΒΘ Υεηξνπξγείνπ - Βξγαζηεξίσλ - 
Μαγεηξείσλ - Βζηηαηνξίσλ - Κνπδίλεο θιηληθψλ ζα γίλεηαη ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) θνξέο ηελ εκέξα 
(Π-Μ-ΐ).  

     Οη θάδνη απνξξηκκάησλ ζα θαζαξίδνληαη-πιέλνληαη φπσο νξίδεηαη απφ ηελ Βπηηξνπή 
Ννζνθνκεηαθψλ Λνηκψμεσλ. 

     Η κεηαθνξά ησλ απνξξηκκάησλ γίλεηαη κε θιεηζηά ηξνρήιαηα ακαμίδηα (άιιν γηα ηα θνηλά θαη άιιν 
γηα ηα κνιπζκαηηθά απνξξίκκαηα). 

     Σα θνηλά απνξξίκκαηα ηνπνζεηνχληαη ζηνπο θάδνπο θαη ηα κνιπζκαηηθά ζην ςπγείν πξνζσξηλήο 
απνζήθεπζήο ηνπο. Μεηά ηε κεηαθνξά ησλ απνξξηκκάησλ, ηα ηξνρήιαηα ακαμίδηα ζα πιέλνληαη 
κε απνξξππαληηθφ θαη ζα απνιπκαίλνληαη κε ελψζεηο ρισξίνπ ζηνλ πξναχιην ρψξν ηνπ θηηξίνπ. Να 
αθνινπζνχληαη πηζηά νη δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηα κνιπζκαηηθά απφβιεηα απφ ην Τ.Τ & Κ.Ώ. 

 
2.4.2. Σν ζθνχπηζκα λα γίλεηαη ππνρξεσηηθά ζε φινπο ηνπο ρψξνπο κε κεραλήκαηα - εμνπιηζκφ πνπ δελ 

θνξηίδεη ηνλ αέξα κε ζθφλε. ην ηέινο ηεο εξγαζίαο θαζαξηφηεηαο ζε θάζε σξάξην εξγαζίαο νη 
πθαζκάηηλεο ζθνχπεο (εάλ ρξεζηκνπνηνχληαη) λα θαζαξίδνληαη, λα πιέλνληαη κε απνξξππαληηθφ θαη 
λα απνιπκαίλνληαη κε ελψζεηο ρισξίνπ. ε θάζε σξάξην εξγαζίαο λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηεγλή 
ζθνχπα γηα ζθνχπηζκα. 

 
2.4.3. Σν πγξφ μεζθφληζκα ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ αληηθεηκέλσλ λα γίλεηαη κε απνξξππαληηθφ ή 

απνιπκαληηθφ δηάιπκα κε ηε ρξήζε μεζθνλφπαλνπ φπσο νξίδεηαη απφ ηελ Βπηηξνπή 
Ννζνθνκεηαθψλ Λνηκψμεσλ. Αελ ζα αλακηγλχνληαη απνξξππαληηθά δηαιχκαηα κε απνιπκαληηθά 
καδί. Η δηάιπζε λα αιιάδεη φηαλ αιιάδεη ην ρξψκα ηεο. Οη θάδνη θαη ηα μεζθνλφπαλα κεηά ηε 
ρξήζε ηνπο ζα πιέλνληαη κε απνξξππαληηθφ θαη ζα απνιπκαίλνληαη κε ελψζεηο ρισξίνπ. ε θάζε 
σξάξην εξγαζίαο λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηεγλά μεζθνλφπαλα. 

 
2.4.4. Ο ηνπηθφο θαζαξηζκφο ησλ θειίδσλ αίκαηνο θαη βηνινγηθψλ πγξψλ ζε επηθάλεηεο γίλεηαη κε 

ελψζεηο ρισξίνπ. Ο ηξφπνο θαζαξηζκνχ-απνιχκαλζήο ηνπο λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο 
Βπηηξνπήο Ννζνθνκεηαθψλ Λνηκψμεσλ. 

 
2.4.5. Η ηνπηθή αθαίξεζε ησλ ξχπσλ απφ ηα δάπεδα (π-ρ βεξλίθη ππνδεκάησλ ,θ.ι.π) λα γίλεηαη κε 

εμνπιηζκφ θαη πξντφληα θαζαξηζκνχ ηα νπνία δελ πξνθαινχλ θζνξέο θαη δελ θαηαζηξέθνπλ ηα 
είδε ησλ δαπέδσλ ησλ θηηξίσλ. 
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2.4.6. Σν ζθνπγγάξηζκα φισλ ησλ ρψξσλ λα γίλεηαη κε ηε κέζνδν ηνπ δηπινχ θνπβά θαη κε ηε ρξήζε 
απνξξππαληηθνχ ή απνιπκαληηθνχ φπσο νξίδεηαη απφ ηελ Βπηηξνπή Ννζνθνκεηαθψλ Λνηκψμεσλ. 
Αελ ζα αλακηγλχνληαη απνξξππαληηθά κε απνιπκαληηθά καδί. Η δηάιπζε ηνπ απνξξππαληηθνχ ή 
απνιπκαληηθνχ θαζψο θαη ην λεξφ μεβγάικαηνο λα αιιάδεηαη ππνρξεσηηθά κεηά ην ζθνπγγάξηζκα: 

α.      Κάζε ζαιάκνπ ΜΒΘ, ζαιάκνπ απνκφλσζεο, αίζνπζαο ρεηξνπξγείνπ ή ελδνζθνπήζεσλ ή 
εξγαζηεξίνπ, ή ηνπ ηκήκαηνο ηνγελψλ ινηκψμεσλ πςειήο κνιπζκαηηθφηεηαο. 

β.      Κάζε ηξεηο (3) κνλφθιηλνπ ο ζαιάκνπο. 
γ.       Κάζε δχν (2) ζαιάκνπο δίθιηλνπο ή ηξίθιηλνπο. 
δ.      Κάζε ζαιάκνπ κε πεξηζζφηεξεο ησλ ηεζζάξσλ (4) θιηλψλ. 
ε.      ηαλ αξρίδεη λα αιιάδεη ην ρξψκα ηνπ λεξνχ μεβγάικαηνο (γηα ηνπο ππφινηπνπο ρψξνπο). 

    Καηά ην ζθνπγγάξηζκα λα ηνπνζεηνχληαη πηλαθίδεο πξνεηδνπνίεζεο φηη ην «ΑΏΠΒΑΟ ΒΙΝΏΙ 
ΤΓΡΟ». Οη θάδνη ζθνπγγαξίζκαηνο θαη νη ζθνπγγαξίζηξεο κεηά ηε ρξήζε ηνπο λα πιέλνληαη κε 
απνξξππαληηθφ, λα απνιπκαίλνληαη κε ρισξίλε θαη λα θξέκνληαη γηα λα ζηεγλψζνπλ. ε θάζε 
σξάξην εξγαζίαο λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηεγλέο ζθνπγγαξίζηξεο γηα ζθνπγγάξηζκα. 

 
2.4.7. Η θαζαξηφηεηα ησλ ρψξσλ πγηεηλήο λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Βπηηξνπήο 

Ννζνθνκεηαθψλ Λνηκψμεσλ. Σνπνζεηείηαη ραξηί πγείαο, πγξφ ζαπνχλη ζηηο ζαπνπλνζήθεο θαη 
ρεηξνπεηζέηεο, ηα νπνία παξέρεη ην λνζνθνκείν. Βηδηθφηεξα, νη επηηνίρηεο ζαπνπλνζήθεο πιέλνληαη 
θαη αθνχ ζηεγλψζνπλ, μαλαγεκίδνληαη κε πγξφ ζαπνχλη. 

 
2.4.8. Γάληηα ζα θνξνχλ νη θαζαξηζηέο (ηα νπνία παξέρεη ην ζπλεξγείν θαζαξηζκνχ θαη ζα αιιάδνληαη 

κεηά νηνλδήπνηε ρεηξηζκφ) φηαλ: 
α. πιιέγνπλ ή κεηαθέξνπλ απνξξίκκαηα. 
β. Καζαξίδνπλ είδε πγηεηλήο. 
γ. Καζαξίδνπλ επηθάλεηεο πνπ ππάξρεη αίκα. 
δ. Καζαξίδνπλ ζάιακν πνπ λνζειεχεηαη αζζελήο ζε πξνθπιάμεηο 

απνκφλσζεο. 
 
2.4.9. ην ηέινο ηεο εξγαζίαο ηνπ, θάζε θαζαξηζηήο λα πιέλεη κε απνξξππαληηθφ ην ηξφιευ θαζαξηζκνχ 

θαη λα επηκειείηαη ην ρψξν θαη ηα πιηθά ηνπ. 
 
2.5. Ινηπέο ππνρξεψζεηο ηνπ εξγνιήπηε πνπ αθνξνχλ ην πξνζσπηθφ. 
 
2.5.1. Σν πξνζσπηθφ λα είλαη άςνγν ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνο ην πξνζσπηθφ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ηα 

φξγαλά ηνπ, φζν θαη πξνο απηνχο πνπ ζπλαιιάζζνληαη καδί ηνπ θαη ηδηαίηεξα ηνπο αζζελείο, αιιά 
θαη πξνο ηξίηνπο πνπ βξίζθνληαη ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο. 

 
2.5.2. Σν πξνζσπηθφ λα είλαη εθπαηδεπκέλν ζηε ρξήζε κεραλεκάησλ-ζπζθεπψλ, ζηηο εξγαζίεο 

θαζαξηζκνχ ρψξσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη λα γλσξίδεη ηνλ ηξφπν δηάιπζεο θαη ρεηξηζκνχ ησλ 
πξντφλησλ θαζαξηζκνχ θαη απνιχκαλζεο, θαζψο θαη ηα πξνζηαηεπηηθά κέηξα αζθαιείαο. 

 
2.5.3. Σν πξνζσπηθφ ππνρξενχηαη λα ππνγξάθεη θαζεκεξηλά ζε θαηάζηαζε παξνπζίαο ηφζν θαηά ηελ 

πξνζέιεπζή ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα αλαιάβεη εξγαζία, φζν θαη θαηά ηελ απνρψξεζή ηνπ. Η 
εκεξήζηα θαηάζηαζε παξνπζίαο ζα βξίζθεηαη ζε ρψξν πνπ θαζνξίδεηαη απφ ην Ννζνθνκείν θαη ζα 
επνπηεχεηαη απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ Ννζνθνκείνπ. Η θαηάζηαζε ζα θπιάζζεηαη απφ ην 
Ννζνθνκείν (επηηξνπή ειέγρνπ θαη παξαιαβήο ηνπ έξγνπ) θαη αληίγξαθν ζα δηθαηνχηαη λα έρεη ν 
αλάδνρνο. Σν πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ πνπ δελ πξνζήιζε λα ππνγξάςεη εγθαίξσο σο φθεηιε, 
ζηελ εκεξεζία θαηάζηαζε παξνπζίαο, παξνπζηάδεηαη θαη δειψλεη ηελ εθ ησλ πζηέξσλ πξνζέιεπζή 
ηνπ ζηελ επηηξνπή ειέγρνπ θαη παξαιαβήο ηνπ έξγνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ 

 
2.5.4. ε πεξίπησζε απνπζίαο κέινπο ηνπ πξνζσπηθνχ, λα γίλεηαη αληηθαηάζηαζή ηνπ, κέζα ζε ρξνληθφ 

δηάζηεκα κίαο (1) ψξαο. 
 
2.5.5. Ο επφπηεο ηνπ ζπλεξγείνπ θαζαξηζκνχ λα έρεη απηνπξφζσπε παξνπζία ζε φινπο ηνπο ρψξνπο 

ησλ θηηξίσλ απφ 07:00-14 :00 θαη θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, λα θέξνπλ ηνλ βνκβεηή 
πνπ ζα δηαζέηεη ην Ννζνθνκείν θαη λα ειέγρνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζκέλν θαζαξηζκφ, αλ γίλεηαη 
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη κε ην πξφγξακκα θαζαξηφηεηαο. 

2.5.6. Οη θαζαξηζηέο πνπ ζα εξγάδνληαη κέρξη ηελ ψξα 23:00 λα παξαιακβάλνπλ ην βνκβεηή απφ ηνλ 
επφπηε ηνπ ζπλεξγείνπ θαζαξηζκνχ θαη λα ηνλ παξαδίδνπλ ζηνλ θαζαξηζηή πνπ ζα εξγάδεηαη απφ 
23:00-06:00. 
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2.5.7. Οη αιιαγέο ηνπ πξνζσπηθνχ λα κελ ππεξβαίλνπλ ην 30% θαζ 'φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο.  
2.5.8. Σν πξνζσπηθφ ηνπ αλάδνρνπ πνπ ζα εξγάδεηαη ζην ρεηξνπξγείν, ζηε ΜΒΘ θαη ην Μηθξνβηνινγηθφ 

εξγαζηήξην, ζα ηπγράλεη ηεο έγθξηζεο ησλ πξντζηακέλσλ. Να κε γίλνληαη ζπρλέο αιιαγέο ηνπ 
πξνζσπηθνχ, κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

 
2.5.9. Σν πξνζσπηθφ λα είλαη πγηέο θαη λα έρεη βηβιηάξην Τγείαο. Με ηελ έλαξμε ηεο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο 

φιν ην εκπιεθφκελν πξνζσπηθφ ηνπ ζπλεξγείνπ θαζαξηφηεηαο ππνρξενχηαη κε επζχλε θαη έμνδα 
ηνπ αλάδνρνπ λα πξνζθνκίζεη ζηελ Βπηηξνπή Ννζνθνκεηαθψλ Λνηκψμεσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ ηα 
παξαθάησ : 

          α) Ώθηηλνγξαθία ζψξαθα, Αεξκναληίδξαζε  Mantoux  θαη Ώπζηξαιηαλφ αληηγφλν. 
          β) Να έρεη ππνβιεζεί ζηνπο παξαθάησ εκβνιηαζκνχο : 
       Αηθζεξίηηδαο-Σεηάλνπ ηχπνπ ελειίθνπ (Td), Ηπαηίηηδαο ΐ (πξνζθφκηζε ηίηινπ αληηζσκάησλ) & 
       έιεγρνο εηδηθνχ αληηζψκαηνο γηα ηελ επαηίηηδα C (anti- HCV) 
 
2.5.10. Σν πξνζσπηθφ λα θέξεη νκνηφκνξθε ελδπκαζία ηελ νπνία λα αιιάδεη θαζεκεξηλά. Η ελδπκαζία 

λα είλαη θαιήο πνηφηεηαο, ην ρξψκα θαη ην ζρέδην λα ηπγράλεη ηεο έγθξηζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ, ην 
δε θφζηνο λα βαξαίλεη απνθιεηζηηθά ηνλ αλάδνρν. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζην 
πξνζσπηθφ ηνπ επαξθή αξηζκφ ελδπκάησλ εξγαζίαο θαη ππφδεζε. 

 
2.6. Ζ θαζαξηφηεηα ησλ ρψξσλ απνρψξεζεο αζζελψλ (εμηηήξηα, δηαθνκηδέο, ζάλαηνη) 

πεξηιακβάλεη: 
 
2.6.1. θαζεκεξηλά ηε ζπιινγή θαη απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ, ζθνχπηζκα, πγξφ θαζάξηζκα ησλ 

νξηδνληίσλ επηθαλεηψλ ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηνπηθή αθαίξεζε ησλ ξχπσλ απφ ηηο θάζεηεο επηθάλεηεο 
ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ ηνίρσλ, ηνπηθή αθαίξεζε ησλ ξχπσλ απφ ηα δάπεδα θαη ζθνπγγάξηζκα. 

 
2.6.2. ε κνλφθιηλν ζάιακν, φιν ηνλ θαζαξηζκφ φινπ ηνπ εμνπιηζκνχ  ηνπ ζαιάκνπ, εμσηεξηθψλ - 

εζσηεξηθψλ επηθαλεηψλ (θιίλε, θνκνδίλν, θσηηζηηθφ, ηξαπεδίδηα, θαξέθιεο, ληνπιάπα, θ.ι π), 
ηνίρσλ θαη ζπξψλ απφ ηνπο ηνπηθνχο ξχπνπο, ηνπ δαπέδνπ, ησλ εηδψλ πγηεηλήο θαη ησλ πιαθηδίσλ. 

 
2.6.3. ε πνιχθιηλν ζάιακν, ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηνλ αζζελή, 

θαζψο θαη ησλ εμσηεξηθψλ θαη εζσηεξηθψλ επηθαλεηψλ (θιίλε, θνκνδίλν, θσηηζηηθφ, ληνπιάπα, θ.ι 
π). 

 
2.6.4. ε θαζαξηφηεηα ησλ ρψξσλ απνρψξεζεο αζζελψλ πνπ είραλ ηεζεί ζε πξνθπιάμεηο απνκφλσζεο,  

ζα γίλεηαη φπσο θαηά πεξίπησζε νξίδεηαη απφ ηελ Βπηηξνπή Ννζνθνκεηαθψλ Λνηκψμεσλ. 
 
2.6.5 ηελ θαζαξηφηεηα ησλ ρψξσλ πνπ εθηεινχληαη επεκβαηηθέο δηαδηθαζίεο (αίζνπζεο ρεηξνπξγείνπ - 

ελδνζθνπήζεσλ - αγγεηνγξάθνπ, αλάλεςε - ρεηξνπξγηθφ νξζνπεδηθφ ηαηξείν ζην ΣΒΠ, ρεηξνπξγηθά 
εμσηεξηθά ηαηξεία).  

 
2.6.6. ηε γεληθή θαζαξηφηεηα ησλ ρψξσλ , δχν θνξέο ην κήλα φισλ ησλ επηθαλεηψλ (νξηδφληησλ θαη 

θάζεησλ, ηδακηψλ θ.ι.π.) ηνπ εμνπιηζκνχ, θαζψο θαη ην γπάιηζκα ησλ δαπέδσλ. 
 
2.6.7. Μεηά απφ θάζε επέκβαζε ηελ απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ ηελ  θαζαξηφηεηα ησλ θαζέησλ θαη 

νξηδνληίσλ επηθαλεηψλ ηνπ εμνπιηζκνχ, ηνπ ρεηξνπξγηθνχ ηξαπεδηνχ, ησλ πξνβνιέσλ, ηελ ηνπηθή 
αθαίξεζε ησλ θειίδσλ αίκαηνο απφ ηηο θάζεηεο θαη νξηδφληηεο επηθάλεηεο ηεο ρεηξνπξγηθήο 
αίζνπζαο κηθξνεπεκβάζεσλ θαζψο θαη ην ζθνπγγάξηζκα ηνπ δαπέδνπ. ην ηέινο φισλ ησλ 
επεκβάζεσλ ηεο εκέξαο, γίλεηαη ιεπηνκεξήο θαζαξηφηεηα ηεο αίζνπζαο. 
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Β΄  Κ Δ Ο Ν Π 
 

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 
                                                Θαζαξηζκνχ ρψξσλ ηνπ λνζνθνκείνπ 

απφ εμσηεξηθφ ζπλεξγείν θαζαξηζκνχ. 
 

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ  ΘΑΘΑΟΗΝΡΖΡΑΠ 
 
Α. ΔΠΩΡΔΟΗΘΝΗ ΣΩΟΝΗ  -   11.568,60 m2    
Β. ΔΜΩΡΔΟΗΘΝΗ ΣΩΟΝΗ 38.335,32 m2          
      Οη ρψξνη ηνπ λνζνθνκείνπ πνπ ζα θαζαξίδνληαη  απφ ην εμσηεξηθφ ζπλεξγείν θαζαξηζκνχ  ζα είλαη νη θάησζη : 
 

1. ΓΟΑΦΔΗΑ  ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ 
          Πέληε (5) θνξέο ηελ εβδνκάδα 2 ψξεο εκεξεζίσο (θαζεκεξηλέο, απφ 06:00 έσο 8:00), θαη κία θνξά ην κήλα 

( εκέξα άββαην) , γεληθή θαζαξηφηεηα 6 ψξεο.  Πεξηιακβάλνληαη φινη νη ρψξνη απφ ηελ θεληξηθή είζνδν, ην 
θιηκαθνζηάζην, ην αξρείν θαη  ν πξψηνο φξνθνο ( δηάδξνκνη , γξαθεία , ηνπαιέηεο ). 

 
2. ΘΔΛΡΟΝ ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ  

          Μία (1) θνξά ην κήλα , εκέξα άββαην θαη πξσηλή ψξα , ζε ζπλελλφεζε κε ηελ ηερληθή ππεξεζία ηνπ 
λνζνθνκείνπ, θαζαξηζκφο ηνπ δαπέδνπ ηνπ θηηξίνπ ελέξγεηαο (ηνπ δσκαηίνπ ησλ ζεξκαζηψλ θαη ηεο 
ηνπαιέηαο ηνπ), ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο θαη ππφ ηελ επνπηεία ηεο Σ.Τ. 

  
3. ΞΝΓΔΗΝ  

   Γξαθεία , αξρείν , απνζήθεο , αίζνπζα εθδειψζεσλ, δηάδξνκνο, απνδπηήξηα , φινη νη  θνηλφρξεζηνη ρψξνη 
απφ ηελ κία είζνδν κέρξη  ηελ άιιε , πέληε θνξέο ηελ εβδνκάδα (θαζεκεξηλέο, απφ 07:30 έσο 10:30). 

   Υψξνο ιάληδαο , έλα άηνκν, ζα θαζαξίδεη   ηα θηλεηά θαη  αθίλεηα ζθεχε. πγθεθξηκέλα : Έλα άηνκν , σξάξην  
07:00 π.κ. έσο  14:00κ.κ., επηά εκέξεο ηελ  εβδνκάδα. 

       Καγεηξεία : Η θαζαξηφηεηα ζα γίλεηαη θαζεκεξηλά , επηά θνξέο ηελ εβδνκάδα. Έλα (1)  άηνκν θάζε 
κέξα πξσί γηα 6 ψξεο.To  ίδην  άηνκν θαζεκεξηλά , εθηφο ησλ ΡΒΠΟ. 

       Η θαζεκεξηλή  θαζαξηφηεηα πεξηιακβάλεη ζθνπγγάξηζκα δαπέδσλ , θαζαξηζκφ ηνίρσλ θαη πάγθσλ, 
ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Τπεχζπλεο Αηαηξνθήο ηνπ λνζνθνκείνπ θαη ηεο Βπηηξνπήο Βλδνλνζνθνκεηαθψλ 
Λνηκψμεσλ. 

    Η γεληθή θαζαξηφηεηα ησλ καγεηξείσλ ( θαζαξηζκφο παξαζχξσλ , πνξηψλ θιπ) ζα γίλεη κία θνξά ηελ 
εβδνκάδα. Ώπαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε απαζρφιεζε ηνπ ηδίνπ αηφκνπ ζην ρψξν ηνπ θηηξίνπ θαη 
απνθιεηζηηθά ζην ρψξν απηφ. 

   Βπηπιένλ , κία (1) θνξά  ην κήλα , θαζαξηζκφο ηνπ δαπέδνπ δεπηέξνπ  ππνγείνπ ( κεραλνζηάζην) , εκέξα 
θαζεκεξηλή θαη πξσηλή ψξα , ζε ζπλελλφεζε κε ηελ Σ.Τ. 

 
4. ΗΠΝΓΔΗΝ  
 

Α) Δμσηεξηθά Ηαηξεία θαη Ρκήκα Θίλεζεο Αζζελψλ. 
Πεξηιακβάλνληαη φια ηα εμσηεξηθά ηαηξεία θαη ε Γξακκαηεία , νη θνηλφρξεζηνη θαη βνεζεηηθνί ρψξνη , νη 

δηάδξνκνη, ηα γξαθεία ησλ ηαηξψλ , ησλ λνζειεπηξηψλ, νη ηνπαιέηεο , θαζψο θαη φιν ην γξαθείν θίλεζεο 
αζζελψλ  

Ο θαζαξηζκφο ζα γίλεηαη θαζεκεξηλά ηηο πξσηλέο ψξεο.       
Βηδηθφηεξα ηα  εμσηεξηθά ηαηξεία  ζα θαζαξίδνληαη 6 έσο 9   (ηξείο ψξεο θαζεκεξηλά θαη ζηηο εθεκεξίεο 

αξγίαο-Κπξηαθήο), γηα αληηκεηψπηζε εθηάθησλ πεξηζηάζεσλ ( εκεηνί , αηκνξξαγίεο, θ.ι.π.)  θαη θαζάξηζκα 
ησλ αληηζηνίρσλ, κηα (1) θαζαξίζηξηα ζε εηνηκφηεηα γηα 5 ψξεο απφ 09:00-14:00 θαζεκεξηλέο , κηα (1) 
θαζαξίζηξηα γηα ηελ  εθεκεξία Κπξηαθήο-Ώξγίαο γηα 4 ψξεο θπξίσο ζηα ΒΙ ηνπ Ννζνθνκείνπ. Βπίζεο ζα 
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θξνληίδεη ηδηαίηεξα λα δηαηεξνχληαη νη ηνπαιέηεο ησλ εμσηεξηθψλ ηαηξείσλ θαζαξέο, θαζαξίδνληάο ηηο αλά 
δίσξν ηνπιάρηζηνλ. άββαηα θαη Κπξηαθή παξά Κπξηαθή δελ ιεηηνπξγνχλ ηα Β.Ι. θαη παξακέλνπλ θιεηζηά.  
Βπίζεο ζηηο 24σξεο εθεκεξίεο κία (1) απνγεπκαηηλή θαζαξίζηξηα απφ 14:00 έσο 22:00 γηα 365 εκέξεο ην 
ρξφλν θαη κία λπρηεξηλή 22:00-06:00 γηα φιν ην λνζνθνκείν επίζεο 365 εκέξεο ην ρξφλν.  
 
Β) Σεηξνπξγηθή , Ω.Ο.Ι. θιηληθή & Δξγαζηήξηα 

  
     1)  Σεηξνπξγηθή , Ω.Ο.Ι. θιηληθή 

Πεξηιακβάλνληαη φινη νη ζάιακνη αζζελψλ, ηα γξαθεία ησλ ηαηξψλ , ησλ λνζειεπηξηψλ, νη δηάδξνκνη , νη 
ζθάιεο , νη ηνπαιέηεο , νη βνεζεηηθνί ρψξνη θαη ε θνπδίλα , θαζεκεξηλά γηα 5 ψξεο φιε ηελ εβδνκάδα. 

      Λεπηνκέξεηεο γηα ηνλ ηξφπν θαζαξηζκνχ ησλ θιηληθψλ αλαθέξνληαη θαησηέξσ. 
 
      2) Δξγαζηήξηα 

Καζαξηζκφο ησλ δαπέδσλ θαη εμνπιηζκνχ (κε ηελ επίβιεςε θαη επζχλε ηνπ ρεηξηζηή κεραλεκάησλ) ηνπ 
Μηθξνβηνινγηθνχ , Ώηκνδνζίαο, ΐηνρεκηθφ, Ώλνζνινγηθφ, Ώηκαηνινγηθφ, Ώηκνιεςίαο θαη νπξνθαιιηεξγεηψλ Β.Ι., 
θαζεκεξηλά (έλα άηνκν απφ 08:00 έσο 14:00) ελ ζπλερεία δε πιχζηκν πάγθσλ, ηδάκηα (κία θνξά ηελ 
εβδνκάδα) θ.ι.π. ην ηκήκα ιήςεο νπξνθαιιηεξγεηψλ, θαζαξηζκφο θαη έιεγρνο αλά ψξα. Βπίζεο ζπιινγή 
ζθνππηδηψλ ην πξσί , ην κεζεκέξη κεηαμχ 13:00  έσο 14:00  θαη ην απφγεπκα κεηαμχ 18:00 – 19:00   

Οη εξγαζίεο απηέο ζα γίλνληαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Βπηηξνπήο Βλδνλνζνθνκεηαθψλ Λνηκψμεσλ θαη 
κε απνιπκαληηθά πνπ ζα θαζνξίδεη ε επηηξνπή απηή. Σν άηνκν πνπ ζα εξγάδεηαη ζην ρψξν ησλ εξγαζηεξίσλ 
δελ ζα αιιάδεη παξά κφλνλ ζε πεξίπησζε αδείαο.  

Καζαξηζκφο ηνπαιεηψλ  θαζεκεξηλψο  Κπξηαθέο θαη Ώξγίεο. 
     

5. A' ΝΟΝΦΝΠ ( απφ ηελ θεληξηθή είζνδν είλαη ηζφγεην ) : 
 

α) Θνηλφρξεζηνη ρψξνη θαη Αθηηλνινγηθφ εξγαζηήξην  
Έλα άηνκν ηελ εκέξα επηά θνξέο ηελ εβδνκάδα γηα ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, πνπ είλαη : ε είζνδνο 

ηνπ λνζνθνκείνπ , ην ζπξσξείν, ην ηειεθσλείν ην Γξαθείν ηεο Ννζειεπηηθήο Αηεχζπλζεο , ην γξαθείν 
Αηνηθεηή, ν Ώμνληθφο ηνκνγξάθνο  , ην Γξαθείν ηεο Κνηλσληθήο Τπεξεζίαο, νη δηάδξνκνη , νη ζθάιεο , νη 
ηνπαιέηεο , ηα Υσι, ν αλειθπζηήξαο ,  

Ο θαζαξηζκφο ηνπο  ζα γίλεηαη θαζεκεξηλά γηα δχν ψξεο ( πξσηλέο ψξεο).        
Βηδηθά ε θεληξηθή είζνδνο , δειαδή ζθάιεο εηζφδνπ θαη ρψι ππνδνρήο, ζα θαζαξίδνληαη ηξεηο θνξέο ηελ 

εκέξα , ήηνη ζηηο  07:30, 11:00  θαη 15:00. 
     β) Σεηξνπξγείν 

          Έλα  άηνκν , κε σξάξηα απφ 06:00 έσο 14:00. Ώπνιχκαλζε ησλ ρψξσλ , δχν θνξέο ην κήλα. 
     γ)  Κ.Δ.Θ  

 Έλα άηνκν θαζεκεξηλά επηά θνξέο ηελ εβδνκάδα απφ 08:00 έσο 11:00. Σν άηνκν απηφ ζα είλαη ζηαζεξφ 
θαη ζα εθπαηδεπηεί γηα ηηο αλάγθεο ηεο Μ.Β.Θ. 

     δ) Α' παηδηαηξηθή  
          Έλα άηνκν 7 εκέξεο ηε βδνκάδα γηα 6 ψξεο (6:30-12:30) φινη ρψξνη, δηάδξνκνη  νη ζθάιεο , ηα γξαθεία  

Ιαηξψλ θαη λνζειεπηψλ, νη ηνπαιέηεο , νη βνεζεηηθνί ρψξνη, ε θνπδίλα, νη ζάιακνη αζζελψλ θαη νη  
απνκνλψζεηο. Η θνπδίλα γαιάησλ (θαζαξηζκφο πάγθσλ – λεξνρχηε) ηνπ α΄ νξφθνπ ζα θαζαξίδεηαη  
ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο επηδεκηνιφγνπ λνζειεχηξηαο ησλ ινηκψμεσλ, απφ ηελ θαζαξίζηξηα ηνπ 
καγεηξείνπ ζηελ έλαξμε θαη ηε ιήμε ηεο βάξδηαο δειαδή απφ 06:30 έσο 07:00 θαη απφ 14:00 έσο 14:30.  

                 
      ε) Νξζνπεδηθή θιηληθή  
         Έλα άηνκν θαζεκεξηλά 7 εκέξεο ηε βδνκάδα γηα 6 ψξεο (6:30-12:30). ινη νη ρψξνη,  δειαδή : νη δηάδξνκνη 

, νη ζθάιεο , ηα γξαθεία  Ιαηξψλ θαη λνζειεπηψλ, νη ηνπαιέηεο , νη βνεζεηηθνί ρψξνη, ε θνπδίλα, νη ζάιακνη 
αζζελψλ θαη νη  απνκνλψζεηο.    

 
                                            
          6. Β' ΝΟΝΦΝΠ  

 
α) Φαξκαθείν  θαη  Β' Ξαηδηαηξηθή θιηληθή  

          Πεξηιακβάλνληαη νη ζάιακνη αζζελψλ , νη ζθάιεο  ( θαη ε ζθάια  πνπ νδεγεί ζηελ ηαξάηζα ), ηα γξαθεία 
Ιαηξψλ θαη λνζειεπηψλ, νη  ηνπαιέηεο , νη δηάδξνκνη , νη βνεζεηηθνί ρψξνη, ε θνπδίλα, νη απνζήθεο θαη νη 
ρψξνη ηνπ Φαξκαθείνπ, θαζψο θαη ην γαιαθηνθνκείν (κε εηδηθέο νδεγίεο). Ο θαζαξηζκφο ζα γίλεηαη  απφ έλα 
άηνκν θαζεκεξηλά 7 εκέξεο ηε βδνκάδα γηα 6 ψξεο (08:00-13:00).  Η θνπδίλα γαιάησλ (θαζαξηζκφο πάγθσλ 
– λεξνρχηε) ηνπ β΄ νξφθνπ ζα θαζαξίδεηαη  ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο επηδεκηνιφγνπ λνζειεχηξηαο ησλ 
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ινηκψμεσλ, απφ ηελ θαζαξίζηξηα ηνπ καγεηξείνπ ζηελ έλαξμε θαη ηε ιήμε ηεο βάξδηαο δειαδή απφ 06:30 έσο 
07:00 θαη απφ 14:00 έσο 14:30.  

 
       Β) Νίθνο ηαηξψλ 

           Γηα ηελ θαζαξηφηεηα ηνπ νίθνπ ηαηξψλ ζα δηαηίζεηαη έλα (1) άηνκν  θαζεκεξηλά επηά θνξέο ηελ 
εβδνκάδα  πξσηλφ σξάξην γηα 2 ψξεο. 

7. Θαζαξηφηεηα ηεο Δθθιεζίαο – Λεθξνζαιάκνπ. 
           Μία θνξά ηελ εβδνκάδα θαζαξηφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ ρψξνπ ηεο εθθιεζίαο-  

λεθξνζαιάκνπ γηα δχν ψξεο. 
 

  8.   B' KTIΟΗΝ  
      Ηζφγεην θαη Α' φξνθνο . 
           Πεξηιακβάλνληαη αλεμαηξέησο φια ηα γξαθεία , ε Γξακκαηεία , νη βνεζεηηθνί ρψξνη θαη νη ηνπαιέηεο. 
      Ο θαζαξηζκφο ζα γίλεηαη ηηο εξγάζηκεο εκέξεο απφ Αεπηέξα έσο Παξαζθεπή απφ έλα άηνκν γηα 3 ψξεο.   
         

9. ΞΙΛΡΖΟΗΑ  
 Καζεκεξηλά δχν  άηνκα 3 ψξεο  ηηο εξγάζηκεο εκέξεο. 
 

       10. ΓΔΛΗΘΔΠ ΔΟΓΑΠΗΔΠ  
           α)  Γηα ηελ απνθνκηδή ζθνππηδηψλ θαη ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ  εμσηεξηθνχ ρψξνπ , θαζεκεξηλά έλα άηνκν απφ  

6:00 έσο 13:00 θαη έλα άηνκν ζε ηξίσξε  απνγεπκαηηλή απαζρφιεζε. Η απνθνκηδή ησλ ζθνππηδηψλ ζα 
γίλεηαη ηξεηο θνξέο ηελ εκέξα ( πξσί – 7.30 π.κ. , κεζεκέξη – 14.30 κ.κ. & απφγεπκα – 16.00 κ.κ.)  θαη 
ελδηάκεζα αλ ρξεηαζζεί ζε νηνλδήπνηε ρψξν  , ζχκθσλα ηηο νδεγίεο ηνπ Πξντζηακέλνπ ηνπ Γξαθείνπ 
Βπηζηαζίαο ηνπ λνζνθνκείνπ θαη ηεο επηηξνπήο Β.Λ. 

           β) πιινγή θαη κεηαθνξά αθάζαξηνπ ηκαηηζκνχ απφ ηνπο ρψξνπο ηνπ λνζνθνκείνπ  θαζεκεξηλά. 
           γ) κεηαθνξά πξαγκάησλ  θαη ινηπψλ εξγαζηψλ έλα άηνκν  γηα 7 ψξεο , απφ Αεπηέξα έσο Παξαζθεπή. 
         Σα αλσηέξσ άηνκα ζα δχλαηαη λα θιεζνχλ απφ ηελ Αηνίθεζε, ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ Γξαθείνπ Βπηζηαζίαο 

ηνπ Ννζνθνκείνπ  γηα λα θαιχςνπλ νπνηεζδήπνηε αλάγθεο ηπρφλ παξνπζηαζζνχλ (π.ρ. κεηαθνξά επίπισλ, 
ξίςε άιαηνο ζε πεξηπηψζεηο ρηνλνπηψζεσλ, πιεκκχξσλ θαη γεληθψο ζε πεξηπηψζεηο εθηάθησλ αλαγθψλ). 

     11. ΜΙΗΛΝΠ ΝΗΘΗΠΘΝΠ  
           Μηα θνξά ηελ εβδνκάδα  
     12. ΔΜΩΡΔΟΗΘΝ ΦΙΑΘΗΝ ΞΙΖΠ 
           Μηα θνξά ηελ εβδνκάδα 
     13. ΑΡΝΘΗΛΖΡΑ ΡΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ 
           Καζαξηζκφο ησλ απηνθηλήησλ ηνπ Ννζνθνκείνπ δπν θνξέο ηνλ κήλα. 
 
     14. ΗΑΡΟΝΞΑΗΓΑΓΩΓΗΘΝ  ΘΔΛΡΟΝ ΙΘΝΒΟΠΖΠ 
           Έλα άηνκν θαζεκεξηλά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο απφ Αεπηέξα έσο Παξαζθεπή, γηα 4  ψξεο  
 

15. Πε πεξηπηψζεηο πιεκκχξαο θαη γεληθψο αλσηέξαο βίαο , λα θαζαξίδνληαη νη ρψξνη ηνπ 
      λνζνθνκείνπ. 
 
16. Ξεξηβάιινλ ρψξνο  

Καζεκεξηλφο έιεγρνο γηα ηελ πεξηζπιινγή ηπρφλ απνξξηκκάησλ απφ ηνπο εξγάηεο γεληθψλ θαζεθφλησλ. 
 

     17. Λα δνζεί πξνζθνξά  αλά άηνκν εκεξεζίσο  
             Γηα πεξηπηψζεηο πνπ παξνπζηαζζνχλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο , παξαηηήζεηο, καθξνρξφληεο άδεηεο 

ε άιια έθηαθηα γεγνλφηα. 
Kαη΄ εθηίκεζε   18.409 ψξεο / εηεζίσο    

Kαη΄ εθηίκεζε   29 άηνκα    

 
Β.      ΡΟΝΞΝΠ Θ ΑΘΑΟΗΠΚΝ ΘΙΗΛΗΘΩΛ 

            Ώπφ  08:00  έσο 09:30  ζα θαζαξίδνληαη ηα γξαθεία , νη δηάδξνκνη , νη ζθάιεο, νη ηνπαιέηεο θαη νη ινηπνί 

βνεζεηηθνί ρψξνη . 
      -   Ώπφ 08:30  έσο 10:30  ζα  θαζαξίδνληαη νη ζάιακνη αζζελψλ. 

      -   Ο πξψηνο θαζαξηζκφο ησλ ηνπαιεηψλ πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί κέρξη ηηο 08:30                                                                                           
      -  Ο θαζαξηζκφο ησλ ζαιάκσλ αζζελψλ πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί κέρξη ηηο 10:30  ψζηε λα κε 

παξεκπνδίδεηαη  ε εξγαζία ηνπ ηαηξηθνχ θαη ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ. 
       -  ηηο 10:30 π.κ. ζα  επαλαιακβάλεηαη ν θαζαξηζκφο ησλ ηνπαιεηψλ. 
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      -  Μεηά ηηο 11:00 ζα παξακέλεη κηα (01) ηνπιάρηζηνλ  θαζαξίζηξηα κέρξη ηηο 14:00 γηα ηηο  αλάγθεο ησλ 

θιηληθψλ  ( γηα αληηκεηψπηζε εθηάθησλ πεξηζηαηηθψλ , εκεηνί , αηκνξξαγίεο , θ.ι.π. ) 

      -  θνπγγάξηζκα ησλ αληηζηνίρσλ ρψξσλ , θαζψο θαη γηα ηνλ επαλαιεπηηθφ θαζαξηζκφ  ηνπαιεηψλ. 
       Βηδηθά νη ηνπαιέηεο  πξέπεη λα θαζαξίδνληαη ηνπιάρηζηνλ αλά δχν ψξεο ( π.ρ. πξηλ ηηο 08:30   θαη ζηηο 10:30, 

ζηηο 12:30 θαη ζηηο 14:00) αιιά θαη φζεο θνξέο επηπιένλ ρξεηαζζεί κεηά απφ θιήζε ηεο πξντζηακέλεο. 
      - Η αλάιπζε ησλ παξαπάλσ ρψξσλ ζε ηεηξαγσληθά κέηξα είλαη ελδεηθηηθή θαη έρεη θχξην ζθνπφ ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ ρψξνπ πνπ ζα θαζαξίδεηαη. Σπρφλ απνθιίζεηο ζηηο αλσηέξσ επηθάλεηεο δελ ζπλεπάγεηαη 

αχμεζε ηεο ακνηβήο. 
       

 
Γ.   ΡΟΝΞΝΠ ΘΑΘΑΟΗΠΚΝ ΘΑΗ ΙΗΘΑ 

- Μεηαθίλεζε επίπισλ  ( γξαθείσλ , θαξεθιψλ, θνκνδίλσλ) θαη θαζαξηζκφο δαπέδσλ θαη  ηνίρσλ θάησ 

θαη πίζσ απφ απηά. 
- θνχπηζκα κε βξεγκέλε ζθνχπα , ή θαη κε ειεθηξηθέο ζθνχπεο εηδηθψλ πξνδηαγξαθψλ. 

- θνπγγάξηζκα κε θαηάιιεια πγξά απνξξππαληηθνχ πνπ ζα ειεγρζνχλ απφ ηελ επηηξνπή 
Λνηκψμεσλ. Σν λεξφ ηνπ ζθνπγγαξίζκαηνο ζα αιιάδεη ζπρλά . Αελ ζα ζθνπγγαξίδνληαη δχν ζάιακνη 

κε ην ίδην λεξφ.  
- Άδεηαζκα θαη πιχζηκν θαιαζηψλ αρξήζησλ, ηνπνζέηεζε πιαζηηθψλ ζαθνπιηψλ ζηα θαιάζηα.  

- Ξεζθφληζκα θαη πέξαζκα κε εηδηθφ πγξφ χθαζκα , εκπνηηζκέλν κε απνξξππαληηθφ  πιηθφ , ησλ 

πξεβαδηψλ. 
- θνχπηζκα βεξαληψλ φπνπ ππάξρνπλ . 

- Βμάιεηςε απνηππσκάησλ ρεξηψλ απφ ηδάκηα , πφξηεο , ηνίρνπο. Ώθαίξεζε ιεθέδσλ απφ ηνίρνπο . 
- Άδεηαζκα θαη πιχζηκν ζηαρηνδνρείσλ . 

- Ξεζθφληζκα θαη πέξαζκα κε εηδηθφ πγξφ χθαζκα εκπνηηζκέλν κε απνξξππαληηθφ πιηθφ ησλ 

γξαθείσλ, θαζηζκάησλ , ξαθηψλ, βηβιηνζεθψλ, αξρεηνζεθψλ, θ.ι.π. επίπισλ , πξεβαδηψλ θαη ησλ 
θαινξηθέξ. 

- Σξίςηκν παησκάησλ αλά 3κελν κε κεραλέο θαη παξθεηάξηζκα ( κεηά απφ ζθνπγγάξηζκα θαη αθνχ 
αθαηξεζεί ε παιαηά παξθεηίλε, αλ ππάξρεη). 

- Ο θαζαξηζκφο ηνπ αλειθπζηήξα ζα πεξηιακβάλεη θαζαξηζκφ θαη ηνπ δαπέδνπ ηνπ θαη ησλ πιεπξψλ 
θαη ηεο πφξηαο ηνπ. 

- Καζάξηζκα ηδακηψλ, θάζαο θαη εμσθχιινπ , κηα θνξά ην δίκελν. ( Βλλννχληαη ηα ηδάκηα ησλ 

δηνηθεηηθψλ γξαθείσλ θαη φινπ ηνπ λνζνθνκείνπ, αθφκε θαη ησλ ζαιάκσλ ησλ αζζελψλ.)Με 
εμαηξεζε ηα καγεηξεία , κία θνξά ηελ εβδνκάδα. 

- Σνπαιέηεο : Πξψηα θαζαξηζκφο κε απνξξππαληηθά θαη κεηά απνιχκαλζε κε απνιπκαληηθά πγξά γηα 
ηνπαιέηεο ( ιεθάλεο , ληπηήξεο , βξχζεο , πιαθίδηα , θαζξέπηεο , θ.ι.π.), κε ρσξηζηά παληά θαη 

ζθνπγγάξηα . (Αελ επηηξέπεηαη κε ην ίδην ζθνπγγάξη λα  θαζαξίδεηαη πξψηα ε ιεθάλε θαη κεηά ν 

ληπηήξαο θαη ε βξχζε). 
Σν απνιπκαληηθφ  πξέπεη  λα ρξεζηκνπνηείηαη κεηά ην απνξξππαληηθφ θαη φρη καδί . Σα  απνιπκαληηθά ζα 

εγθξηζνχλ απφ ηελ Βπηηξνπή Λνηκψμεσλ . Η επηδεκηνιφγνο λνζειεχηξηα είλαη ππνρξεσκέλε λα 
ειέγρεη εάλ ρξεζηκνπνηνχληαη ηα πξνβιεπφκελα ζηε ζχκβαζε αληηζεπηηθά – απνξξππαληηθά.  

Σνπνζέηεζε απνζκεηηθψλ , ραξηηψλ πγείαο , ζαπνπληψλ θαη πξνζνςίσλ  πνπ ζα ρνξεγνχληαη απφ ην 

λνζνθνκείν. 
- Σνίρνπο : Kαζάξηζκα κηα θνξά ην ηξίκελν θαη ελδηακέζσο φηαλ ρξεηάδεηαη κεηά απφ θιήζε ηεο 

Πξντζηακέλεο.  
Οη  αλνμείδσηνη θάδνη θνηλνρξήζησλ ρψξσλ θαη ηνπαιεηψλ ζα πιέλνληαη θάζε  εβδνκάδα. 

- Θα ρξεζηκνπνηνχληαη ηα αλαθεξφκελα ζηελ ηερληθή πξνζθνξά πιηθά θαζαξηζκνχ  γηα θάζε ρψξν θαη 
ζχκθσλα κε ηηο  ππνδείμεηο ηεο επηηξνπήο Βιέγρνπ θαη ηνπ Βπφπηε θαζαξηφηεηαο ηνπ λνζνθνκείνπ. 

Μεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ , ηα ζχλεξγα θαζαξηζκνχ ( ζθνπγγαξίζηξεο , ζθνχπεο , ζθνπγγάξηα ) ζα 

πιέλνληαη θαη ζα ζηεγλψλνληαη. 
 

4 Γ.   ΩΟΑΟΗΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ 
Σα σξάξηα εξγαζίαο είλαη ηα πξναλαθεξφκελα. 

Σν λνζνθνκείν κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη ηα αλσηέξσ σξάξηα αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ. 

                            
Δ.  ΞΝΣΟΔΩΠΔΗΠ ΔΟΓΝΙΑΒΝ 

1. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη  ζηνλ θαζαξηζκφ ησλ παξαπάλσ ρψξσλ  θαζεκεξηλά θαη ζχκθσλα κε ηα 
πξναλαθεξφκελα. 

2. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ρξεζηκνπνηεί Πξνζσπηθφ εηδηθεπκέλν, πγηέο , άξηζην  ζην είδνο ηνπ 
,άςνγν απφ πιεπξάο ζπκπεξηθνξάο απέλαληη ζε ηξίηνπο θαη ζην πξνζσπηθφ ηνπ λνζνθνκείνπ, ην 

νπνίν λα ηεξεί πηζηά ηηο δηαδηθαζίεο ησλ Κξαηηθψλ Ώξρψλ θαη  ηνπ λνζνθνκείνπ θαη ην νπνίν λα 
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νκηιεί θαιά  ηελ Βιιεληθή γιψζζα ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ζπλελλφεζε θαη ε θαηαλφεζε ησλ 

νδεγηψλ. 

3. Σν πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ ζα θέξεη νκνηφκνξθε ελδπκαζία πνπ ζα είλαη ίδηα απφ πιεπξάο 
πνηφηεηαο θαη ρξψκαηνο θαη ζα θέξεη ζην πέην θνλθάξδα ρξψκαηνο ιεπθνχ κε ηελ έλδεημε " 

Βμσηεξηθφ ζπλεξγείν θαζαξηφηεηαο " θαη ην φλνκά ηνπο. Η ελδπκαζία απηή ζα ππφθεηηαη ζηελ 
έγθξηζε ηνπ λνζνθνκείνπ. 

4. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί φινπο ηνπο Βιιεληθνχο Νφκνπο ζρεηηθά κε ηελ εξγαζία (Βξγαηηθή 

Ννκνζεζία)  θαη ηηο δηαηάμεηο γηα ακνηβέο , σξάξην εξγαζίαο , θνηλσληθψλ παξνρψλ, απνδεκηψζεσλ, 
θφξσλ θ.ι.π. , ζα επζχλεηαη  δε  έλαληη  ησλ Βιιεληθψλ Ώξρψλ γηα ηελ ηήξεζε θάζε ππνρξέσζεο 

πνπ πξνθχπηεη απφ απηέο. Βπίζεο ππνρξενχηαη λα εθπιεξψλεη φιεο ηνπο ηηο ππνρξεψζεηο απέλαληη 
ζην Αεκφζην , ζηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο θαη ζε ηξίην . 

5. Ο  αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα έρεη αζθαιίζεη φιν ην πξνζσπηθφ ηνπ ζην ΙΚΏ – ΣΒΏΜ θαη ζε θάζε  

άιιν αζθαιηζηηθφ θνξέα. 
6. Σν λνζνθνκείν δελ ζα επηηξέπεη ζε θαλέλα εξγαδφκελν ηνπ αλαδφρνπ λα   εξγάδεηαη αλ δελ 

απνδεηθλχεηαη αζθαιηζκέλνο , ηνπ Βξγνιάβνπ ππνρξενπκέλνπ λα εθνδηάδεη ην Ννζνθνκείν κε ηα 
ζρεηηθά επίζεκα  έγγξαθα. 

7. Ο αλάδνρνο  ππνρξενχηαη λα ηεξεί πάληνηε ηηο εθάζηνηε  θείκελεο δηαηάμεηο γηα ηνπο θαλφλεο 
αζθάιηζεο θαη ππξαζθαιείαο ησλ ρψξσλ ηνπ λνζνθνκείνπ πνπ ζα δνζνχλ γηα ηελ θχιαμε ησλ 

πξαγκάησλ θαη ησλ πιηθψλ ηνπ. 

8. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί πάληνηε ηηο εθάζηνηε θείκελεο δηαηάμεηο   ζρεηηθά  κε ηελ 
αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη είλαη απνθιεηζηηθφο  θαη κφλνο ππεχζπλνο πνηληθά θαη αζηηθά γηα 

θάζε αηχρεκα πνπ ηπρφλ ζπκβεί ζην πξνζσπηθφ ηνπ. 
9. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα απνθαζηζηά ακέζσο θάζε έιιεηςε  ή παξάιεηςε θαη πιεκκειή εξγαζία 

πνπ ζα παξαηεξεί θαη γλσζηνπνηείηαη ζ 'απηφλ απφ ηα αξκφδηα φξγαλα   ηνπ λνζνθνκείνπ θαη θάζε 

δεκηά πνπ  ζα πξνθαιείηαη ( θαηά ηνλ θαζαξηζκφ) απφ  ην πξνζσπηθφ ηνπ , ζε πξάγκαηα ηνπ 
Ννζνθνκείνπ, ελψ ζε αληίζεηε πεξίπησζε ( δει. κε απνθαηάζηαζε) ζα παξαθξαηείηαη ε " 

αληίζηνηρε" ( θαηά απφιπηε θξίζε ηνπ λνζνθνκείνπ)  ρξεκαηηθή αμία απφ ην νθεηιφκελν 
εξγνιεπηηθφ ηίκεκα. 

10. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη θαη είλαη ν κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ απνθαηάζηαζε θάζε είδνπο δεκηάο ή 
βιάβεο πνπ ζα πξνθιεζεί ζην πξνζσπηθφ ή ζηηο θηηξηαθέο θαη  άιιεο εγθαηαζηάζεηο  ηνπ 

λνζνθνκείνπ ή ζε νηνλδήπνηε ηξίην , εθ' φζνλ απηή νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ 

ή ησλ εξγαζηψλ ηνπ. 
11. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί έγγξαθα ζην απαζρνινχκελν απφ απηφλ πξνζσπηθφ φηη 

νπδεκία εμάξηεζε ή εξγαζηαθή ζρέζε έρνπλ κε ην λνζνθνκείν. 
12. Σν λνζνθνκείν δελ ζα ηειεί ζε θακία απνιχησο λνκηθή  ζρέζε κε ην πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ , 

νχηε ζα αλαιάβεη θακία έκκεζε ή άκεζε ππνρξέσζε νπνηαζδήπνηε θχζεσο έλαληη ηνπ πξνζσπηθνχ 

πνπ ζπλδέεηαη κε ηνλ αλάδνρν κε εξγαζηαθή ή άιιε ζρέζε θαη έλαληη ηνπ νπνίνπ ππεχζπλνο σο 
εξγνδφηεο ζα είλαη ν αλάδνρνο θαη κφλν. Βπίζεο ην λνζνθνκείν δελ ζα θέξεη θακία αζηηθή ή πνηληθή 

επζχλε ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ιφγσ  πιεκκεινχο θαζαξηφηεηαο ησλ εξγνιεπηηθά 
θαζνξηδφκελσλ ρψξσλ ( ε νπνία ζα βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ αλάδνρνο) 

13. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη έλα (1) επφπηε φιεο ηηο ψξεο εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ , 

γηα επίβιεςε ηνπ έξγνπ, επηθνηλσλία ηνπ έξγνπ θαη επηθνηλσλία  κε ηα αξκφδηα φξγαλα  ηνπ 
λνζνθνκείνπ θαη πνπ ζα ηνλ γλσζηνπνηεί ζην λνζνθνκείν. 

14. Ο επφπηεο εξγαζίαο λα ελεκεξψλεη ηελ Βπηηξνπή Ννζνθνκεηαθψλ Λνηκψμεσλ γηα θάζε θαηλνχξην 
εξγαδφκελν ζην ρψξν. 

15. ε θάζε βάξδηα ην ζπλεξγείν ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη ηνλ αλαγθαίν γηα ηε ζσζηή θαη έγθαηξε 
εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ αξηζκφ πξνζσπηθνχ . 

16. Ο αλάδνρνο  ζα δεζκεπζεί εγγξάθσο γηα ηνλ αξηζκφ ηνπ Πξνζσπηθνχ  πνπ ζα απαζρνιεί ζην 

ζχλνιν θαη μερσξηζηά γηα θάζε βάξδηα θαη ζα ππνβάιεη  ζηνλ Βπφπηε Καζαξηφηεηαο ηνπ 
λνζνθνκείνπ αλαιπηηθφ εκεξήζην πξφγξακκα ησλ αηφκσλ θαη ησλ σξψλ εξγαζίαο ηνπ θάζε αηφκνπ 

ζε θάζε βάξδηα. 
17. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη  ζηελ παξνρή ζην πξνζσπηθφ ηνπ ησλ λφκηκσλ αδεηψλ θαη αλαπαχζεσλ 

(repos)  θαη ππνρξενχηαη λα θαιχπηεη ηα θελά απφ απηέο., θαζψο θαη ηα θελά απφ αζζέλεηεο ή 

αδηθαηνιφγεηεο απνπζίεο ηνπ Πξνζσπηθνχ ηνπ , γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ  ηνπ έλαληη 
ηνπ λνζνθνκείνπ. 

 
18. Ο αλάδνρνο πνπ πξέπεη λα είλαη έκπεηξνο  ζηνλ θαζαξηζκφ λνζνθνκείσλ, πξέπεη λα εγγπάηαη φηη, ε 

εξγαζία ζα εθηειείηαη κε πξνζνρή θαη επηκέιεηα θαη ζα είλαη ππεχζπλνο έλαληη ηνπ λνζνθνκείνπ γηα 
ηελ εμαζθάιηζε ηεο θαζαξηφηεηαο ζηνπο ρψξνπο  πνπ ζα ηνπ αλαηεζνχλ, γηα φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

ζχκβαζεο θαη ηεο ηπρφλ παξάηαζεο θαη γηα φιεο ηηο εκέξεο ηεο εβδνκάδνο . 
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19. Θα γίλεηαη έγθαηξε αληηθαηάζηαζε  ησλ πιηθψλ ηνπ ζπλεξγείνπ. ε πεξίπησζε πνπ ζα εκθαληζζεί 

έιιεηςε θαη δεηεζεί πιηθφ ηνπ λνζνθνκείνπ ζα επηβάιιεηαη ρξεκαηηθή πνηλή. 

20. Οη εξγαζίεο ηνπ ζπλεξγείνπ ζα ειέγρνληαη θαζεκεξηλά απφ ηνλ Βπφπηε Καζαξηφηεηαο ηνπ 
Ννζνθνκείνπ θαη ζπρλά απφ ηελ εηδηθά πξνο ηνχην νξηζκέλε ηξηκειή επηηξνπή ηνπ λνζνθνκείνπ, ηεο 

νπνίαο ην έλα κέινο ζα είλαη  ν Βπφπηεο θαζαξηφηεηαο , ε νπνία ζα ηεξεί βηβιίν θαηαγξαθήο ησλ 
παξαηεξήζεσλ ηεο θαη ζην ηέινο θάζε κήλα ζα ζπληάζζεη εηδηθφ πξαθηηθφ. 

 

Δλδεηθηηθά αθνινπζεί πίλαθαο ζηνλ νπνίν θαίλνληαη νη ρψξνη εξγαζίαο ηνπ Λνζνθνκείνπ 
, θαζψο θαη νη  ψξεο εξγαζίαο αλά βάξδηα (πξσηλή , απνγεπκαηηλή βξαδηλή, 

Παββαηνθχξηαθα θαη αξγίεο) .
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ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ 

Πρωινή Βάρδια 

Χώροσ Εργαςίασ 
Ϊρεσ 

Εργαςίασ 
Άτομα Κακθμερινζσ Σάββατο 

Κυριακι 
- Αργία 

Ϊρεσ Εργαςίασ 

Κακθμερινζσ Σάββατα Αργίεσ 

Γραφεία Διοίκθςθσ 2 1 96     192     

Γραφεία Διοίκθςθσ 
Κ. Ενζργειασ Γενικι 
Κακαριότθτα 6 1   5     30   

Υπόγειο - 
Αποκικεσ - 
Γραφεία 3 1 96     288     

Λαντηζρθσ ςε 
μαγειρεία 7 1 101 22 26 707 154 182 

κακαρίςτρια 
μαγειρείων 6 1 101 22 26 606 132 156 

Εξωτερικά Ιατρεία 
Κτίριο Α πρωί 6-9 3 1 101     303     

Εξωτερικά Ιατρεία 
Κτίριο Α πρωί 6-9 3 1     12     36 

ΜΕΘ 3 1 101 22 26 303 66 78 

Χειρουργικι - ΩΛ 5 1 101 22 26 505 110 130 

Α Προφοσ - Σαλόνι- 
Κοινόχρθςτουσ- 
Ακτινολογικό 2 1 101 22 26 202 44 52 

ΟΙΚΟΣ ΙΑΤΩΝ 2 1 101 22 26 202 44 52 

Α Προφοσ - 
Χειρουργείο 8 1 96     768     

Α Προφοσ - Α 
Ραιδιατρικι 6 1 101 22 26 606 132 156 

Α Ορκοπεδικι  6 1 101 22 26 606 132 156 

Β Προφοσ 
Φαρμακείο -
Νευρολογικι Β 
Ραιδιατρικι  6 1 101 22 26 606 132 156 

Φαρμακείο 
Εργάτθσ ( 2 φορζσ 
τθν εβδομάδα) 7 1 40     280     

Εκκλθςία - 
Νεκροκάλαμοσ 2 1 20     40     

Ρλυντιρια 3 2 101     606     

Αποκομιδι 
Σκουπιδιών - 
Μολυςματικών 7 1 101 22 26 707 154 182 

Εργάτεσ (λοιπζσ 
εργαςίεσ) 7 1 96     672     

Εργάτθσ αποκθκών 7 1 96     672     

Μικροβιολογικό 6 1 96     576     

Εξωτερικά Ιατρεία 3 1 96     288     
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Κτίριο Β 

ΕΞΩΤΕΙΚΑ 
ΙΑΤΕΙΑ- 
ΡΕΙΦΕΟΜΕΝΟΣ 
ΥΡΑΛΛΗΛΟΣ 5 1 96     480     

ΙΑΤΟΡΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ 
ΛΥΚΟΒΥΣΗΣ 4 1 96     384     

κακαριςτρια 
εφθμερία αργία 4 1     12 0   48 

φνολο 123 22   11 11 10599 1130 1202 

Απογευματινή Βάρδια 

Χώροσ Εργαςίασ 
Ϊρεσ 

Εργαςίασ 
Άτομα Κακθμερινζσ Σάββατο 

Κυριακι 
- Αργία 

Ϊρεσ Εργαςίασ 

Κακθμερινζσ Σάββατα Αργίεσ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 8 1 101 22 26 808 176 208 

Αποκομιδι 
Σκουπιδιών - 
Μολυςματικών 3 1 101 22 26 303 66 78 

ΜΕΘ - Χειρουργεία 
κλπ (εφθμερίεσ) 3 1 96   12 288   36 

Απογευματινά 
Ιατρεία 2 1 25     50     

ΡΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΙΚΟ 3 1 101 22 26 303 66 78 

φνολο 19 5       1752 308 400 

         Νυχτερινή Βάρδια 

Χώροσ Εργαςίασ 
Ϊρεσ 

Εργαςίασ 
Άτομα Κακθμερινζσ Σάββατο 

Κυριακι 
- Αργία 

Ϊρεσ Εργαςίασ 

Κακθμερινζσ Σάββατα Αργίεσ 

Νοςοκομείο 8 1 101 22 26 808 176 208 

φνολο 8 1       808 176 208 

         Επόπτης 

Χώροσ Εργαςίασ 
Ϊρεσ 

Εργαςίασ 
Άτομα Κακθμερινζσ Σάββατο 

Κυριακι 
- Αργία 

Ϊρεσ Εργαςίασ 

Κακθμερινζσ Σάββατα Αργίεσ 

Ρρωινι 7 1 96     672     

Απογευματινι                 

φνολο 7 1       672 0 0 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α 

ΞΗΛΑΘΑΠ Η  .ΑΛΑΙΠΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 

 

( ΘΏ ΤΠΟΐΛΗΘΒΙ ΣΟΝ ΦΏΚΒΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΏ ΤΜΠΛΗΡΧΜΒΝΟ  

ΚΏΙ ΣΟΝ ΦΏΚΒΛΟ ΣΒΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΏ ΥΧΡΙ ΤΜΠΛΗΡΧΗ ΣΙ ΣΗΛΒ «ΧΡΟΜΙΘΙΟ», «ΜΗΝΙΏΙΟ 
ΚΟΣΟ ) 

 

Α/Α ΠΡΝΗΣΔΗΑ 

Ζκεξήζη

νο 

αξηζκφο 
αηφκσλ 

 
Πχλνιν 

εκεξήζησ

λ σξψλ 
απαζρφιε

ζεο 

Ωξνκίζζην 
ΚΖΛΗΑΗΝ 

ΘΝΠΡΝΠ 

1 Μηθηέο απνδνρέο 

πξνζσπηθνχ βάζε ησλ 

σξψλ απαζρφιεζεο 
(πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

αηφκσλ γηα ηα ξεπφ) 
Αεπηέξα-Παξαζθεπή πξσί 

απφγεπκα πιελ αξγηψλ 

    

2 Μηθηέο απνδνρέο 
πξνζσπηθνχ βάζε ησλ 

σξψλ απαζρφιεζεο 
(πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

αηφκσλ γηα ηα ξεπφ) 

Αεπηέξα-Παξαζθεπή βξάδπ 
πιελ αξγηψλ  

    

3 Μηθηέο απνδνρέο 

πξνζσπηθνχ βάζε ησλ 
σξψλ απαζρφιεζεο 

(πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
αηφκσλ γηα ηα ξεπφ) 

άββαην πξσί απφγεπκα 

πιελ αξγηψλ 

    

4 Μηθηέο απνδνρέο 

πξνζσπηθνχ βάζε ησλ 
σξψλ απαζρφιεζεο 

(πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

αηφκσλ γηα ηα ξεπφ) 
άββαην βξάδπ πιελ 

αξγηψλ 

    

5 Μηθηέο απνδνρέο 
πξνζσπηθνχ βάζε ησλ 

σξψλ απαζρφιεζεο 
(πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

αηφκσλ γηα ηα ξεπφ) 
Κπξηαθέο & Ώξγίεο πξσί 

απφγεπκα 

    

 Μηθηέο απνδνρέο 
πξνζσπηθνχ βάζε ησλ 

σξψλ απαζρφιεζεο 

(πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
αηφκσλ γηα ηα ξεπφ) 

Κπξηαθέο & Ώξγίεο βξάδπ 

    

 Κφζηνο αληηθαηαζηάζεσλ     

 Κφζηνο επίζεκσλ αδεηψλ     
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 Κφζηνο δψξσλ Πάζρα     

 Κφζηνο δψξσλ 

Υξηζηνπγέλλσλ 

    

 Κφζηνο επηδφκαηνο αδείαο     

 χλνιν εξγαηηθνχ θφζηνπο     

 Ώζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ΙΚΏ 

Βξγνδφηε 

    

 χλνιν εξγαηηθψλ κε 
εηζθνξέο 

    

 Κφζηνο αλαισζίκσλ 

πιηθψλ θαζαξηζκνχ, 
εμνπιηζκνχ (ζάθνη 

απνξξηκκάησλ, 
απνξξππαληηθά, 

απνιπκαληηθά, 
κνιπζκαηηθά θνπηηά, 

εμνπιηζκφο θ.ιπ..) 

    

 Βηαηξηθά (δηνηθεηηθά) έμνδα     

 Βξγνιαβηθφ θέξδνο     

 Τπέξ δεκνζίνπ & ηξίησλ 

Κξαηήζεηο 

    

 ΠΛΝΙΝ     

 

ΗΜΒΙΧΗ: Η αλάιπζε ηεο πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε (επί πνηλή απνθιεηζκνχ) κε ηελ Σερληθή 

Πξνζθνξά, ηηο ηζρχνπζεο πιινγηθέο πκβάζεηο θαζαξηζηξηψλ θαη ηελ θείκελε Βξγαηηθή Ννκνζεζία. 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Β΄ 

                                                                     ΞΝΓΔΗΓΚΑ 
ΠΙΝΏΚΏ ΙΙ. 

( ΘΑ ΞΝΒΙΖΘΔΗ ΠΡΝΛ ΦΑΘΔΙΝ ΡΖΠ ΡΔΣΛΗΘΖΠ  ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ) 
 

ΦΙΙΝ ΠΚΚΝΟΦΩΠΖΠ ΡΩΛ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΩΛ ΘΑΘΑΟΗΠΚΝ ΣΩΟΩΛ ΡΝ 

ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΞΝ ΔΜΩΡΔΟΗΘΝ ΠΛΔΟΓΔΗΝ ΘΑΘΑΟΗΠΚΝ   
 

ΞΑΟΑΓΟΑΦΝΠ ΡΔΣΛΗΘΩΛ 

ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΩΛ  ΘΑΘΑΟΗΠΚΝ 
ΣΩΟΩΛ ΡΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΞΝ 

ΔΜΩΡΔΟΗΘΝ ΠΛΔΟΓΔΗΝ 
ΘΑΘΑΟΗΠΚΝ 

ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ 

ΑΛΑΦΝΟΑ ΠΔ ΡΔΣΛΗΘΑ 

ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΑ ΘΑΗ 
PROSPECTUS 

ΘΑΡΑΠΘΔΑΠΡΖ-
ΞΟΝΚΖΘΔΡΖ 

(α) (β) (γ) 

   

   

   

   

   

   

 

Ώζήλα, …………………….. 
Ο Ώλάδνρνο  

     

Σν θχιιν ζπκκφξθσζεο ζα θαιπθζεί κε ππεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 ή ζε έληππν ηεο εηαηξείαο πνπ 
ζα αλαγξάθεηαη :  

«Ώπνδερφκαζηε ξεηψο θαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη θπξίσο απνδερφκαζηε ηηο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο ηνπ παξαξηήκαηνο ΐ‟» 

Η κε ππνβνιή ηεο δήισζεο ζεσξείηαη ιφγνο απφξξηςεο  

 
 

 
                                                                                                   

ΑΔΑ: ΩΤ5Λ469Η24-7ΙΞ



Α1/14 Ώ΄ΒΠΏΝΏΛΗΠΣΙΚΗ  ΑΙΏΠΡΏΓΜΏΣΒΤΗ ΓΙΏ ΠΏΡΟΥΗ ΤΠΗΡΒΙΧΝ ΚΏΘΏΡΙΟΣΗΣΏ ΣΟΤ ΥΧΡΟΤ ΣΟΤΝ ΓΝΠΠ 53 

 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ: ΞΝΓΔΗΓΚΑΡΑ ΔΓΓΖΠΔΩΛ 

 

ΞΝΓΔΗΓΚΑ 1  ΠΣΔΓΗΝ ΔΓΓΖΡΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΝΙΖΠ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ 

 

 

 
Ολνκαζία 

Σξάπεδαο:______________________________________________________ 
Καηάζηεκα:______________________________________________ 

(Α/λζε νδφο- αξηζκφο Σ.Κ. – FAX) ____________________________ 

Ηκεξνκελία Έθδνζεο: _____________________________________ 
 

Πξνο ΓΒΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΒΙΟ ΠΏΙΑΧΝ ΠΒΝΣΒΛΗ 
ΙΠΠΟΚΡΏΣΟΤ 152 36 ΠΒΝΣΒΛΗ 

 

ΒΓΓΤΗΣΙΚΗ ΒΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΒΣΟΥΗ ΤΠ‟ ΏΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΏ ………….. ΒΤΡΧ. 
 

Με ηελ παξνχζα εγγπφκαζηε, αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο 
θαη δηδήζεσο, ππέξ [Πε πεξίπησζε κεκνλσκέλεο εηαηξίαο: ηεο Δηαηξίαο …….. νδφο ……. αξηζκφο … 
ΡΘ………..,] 
[ή ζε πεξίπησζε Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο: ησλ Δηαηξηψλ 
α)…….….... νδφο............................. αξηζκφο.................ΡΘ……………… 
β)……….…. νδφο............................. αξηζκφο.................ΡΘ……………… 
γ)………….. νδφο............................. αξηζκφο.................ΡΘ……………… 
κειψλ ηεο Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο, αηνκηθά γηα θάζε κηα απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο 
νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο,] 

 

θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ........................., γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηελεξγνχκελν δηαγσληζκφ 
ηεο….…………. γηα εθηέιεζε ηκήκαηνο ηεο πξνκήζεηαο«…………….» θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ην ηκήκα ηεο 

πξνκήζεηαο πνπ αθνξά ζηελ ππεξπεξηθέξεηα……………….. ζπλνιηθήο αμίαο..................................., ζχκθσλα 
κε ηε κε αξηζκφ................... Αηαθήξπμή ζαο. 

 
Η παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη θαζ‟ φιν ην ρξφλν ηζρχνο ηεο κφλν ηηο απφ ηε ζπκκεηνρή ζηνλ αλσηέξσ 

δηαγσληζκφ απνξξένπζεο ππνρξεψζεηο [Πε πεξίπησζε κεκνλσκέλεο εηαηξίαο: ηεο ελ ιφγσ Δηαηξίαο] ή 

[ζε πεξίπησζε Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο: ησλ Δηαηξηψλ ηεο Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο αηνκηθά γηα 
θάζε κηα απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηάο 
ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο] 
 

Σν αλσηέξσ πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο, ην νπνίν θαη ππνρξενχκαζηε λα ζαο θαηαβάινπκε 

νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο 
απαίηεζήο ζαο, κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 

 
Η παξνχζα ηζρχεη κέρξη θαη ηελ ………………(Πεκείσζε πξνο ηελ Ρξάπεδα : ν ρξφλνο ηζρχνο πξέπεη 
λα είλαη κεγαιχηεξνο ηνπιάρηζηνλ θαηά έλα (1) κήλα ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο Ξξνζθνξάο). 
 

Ώπνδερφκαζηε λα παξαηείλνπκε ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο, χζηεξα έγγξαθε δήισζή ζαο, κε ηελ πξνυπφζεζε 

φηη ην ζρεηηθφ αίηεκα ζαο ζα καο ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο. 
 

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην 
ηέινο ραξηνζήκνπ. 
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4.1 ΞΝΓΔΗΓΚΑ 2 - ΠΣΔΓΗΝ ΔΓΓΖΡΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΝΙΖΠ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ 
 

Ολνκαζία 
Σξάπεδαο:______________________________________________________ 

Καηάζηεκα:______________________________________________ 

(Α/λζε νδφο- αξηζκφο Σ.Κ. – FAX) ____________________________ 
Ηκεξνκελία Έθδνζεο: _____________________________________ 

 
Πξνο ΓΒΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΒΙΟ ΠΏΙΑΧΝ ΠΒΝΣΒΛΗ 

ΙΠΠΟΚΡΏΣΟΤ 152 36 ΠΒΝΣΒΛΗ 

 
 

ΒΓΓΤΗΣΙΚΗ ΒΠΙΣΟΛΗ ΚΏΛΗ ΒΚΣΒΛΒΗ ΤΜΐΏΗ, ΤΠ‟ ΏΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΏ………….. ΒΤΡΧ 
 

Με ηελ παξνχζα εγγπφκαζηε, αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο 
θαη δηδήζεσο, ππέξ [Πε πεξίπησζε κεκνλσκέλεο εηαηξίαο : ηεο Δηαηξίαο …………… Νδφο …………. 
Αξηζκφο….Ρ.Θ. ……] ή 
[ζε πεξίπησζε Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο : ησλ Δηαηξηψλ 
α) ……………… νδφο ……………… αξηζκφο ………………. Ρ.Θ. ………….. 
β) ……………… νδφο ……………… αξηζκφο ………………. Ρ.Θ. ………….. 
γ) ……………… νδφο ……………… αξηζκφο ………………. Ρ.Θ. ………….. 
κειψλ ηεο Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο, αηνκηθά γηα θάζε κία απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο 
νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο], 
 

θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ........................., γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο κε 
αξηζκφ................... πνπ αθνξά ζην δηαγσληζκφ ηεο …………. κε αληηθείκελν «…………….» θαη ζπγθεθξηκέλα 

γηα ην ηκήκα ηεο πξνκήζεηαο πνπ αθνξά ζηελ ππεξπεξηθέξεηα……………….. ζπλνιηθήο αμίαο ………........, 
ζχκθσλα κε ηε κε αξηζκφ................... Αηαθήξπμή ζαο. 

 

Σν αλσηέξσ πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο, ην νπνίν θαη ππνρξενχκαζηε λα ζαο θαηαβάινπκε 
νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο 

απαίηεζήο ζαο, κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 
 

Η παξνχζα ηζρχεη κέρξηο φηνπ απηή καο επηζηξαθεί ή κέρξηο φηνπ ιάβνπκε έγγξαθε δήισζή ζαο φηη 

κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ηελ Σξάπεδά καο απαιιαγκέλε απφ θάζε ζρεηηθή ππνρξέσζε. 
 

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην 
ηέινο ραξηνζήκνπ. 

 

Ηκεξνκελία Έθδνζεο: _____________________________________ 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ‟ 

ΠΣΔΓΗΝ ΠΚΒΑΠΖΠ  

ΡΑ ΑΛΑΦΔΟΝΚΔΛΑ ΩΠ ΘΑΡΩΡΔΟΩ ΔΗΛΑΗ ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΑ ΘΑΗ ΝΣΗ ΓΔΠΚΔΡΗΘΑ ΘΑΡΑ ΡΖΛ 
ΠΛΡΑΜΖ ΡΖΠ ΡΔΙΗΘΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ, Ζ ΝΞΝΗΑ ΘΑ ΠΛΡΑΣΘΔΗ ΠΚΦΩΛΑ ΚΔ ΡΑ 

ΘΑΡΑΘΟΩΘΔΛΡΑ ΘΑΗ ΡΝΠ ΞΟΝΑΛΑΦΔΟΘΔΛΡΔΠ ΝΟΝΠ ΘΑΗ ΞΝΣΟΔΩΠΔΗΠ ΡΩΛ ΑΟΘΟΩΛ ΡΖΠ 
ΞΑΟΝΠΖΠ ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ.   

 
 

ΤΜΐΏΗ ππ‟αξηζκ.Α1/14 

 
 

 
ΚΔΡΑΜ ΡΝ  

ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΞΑΗΓΩΛ ΞΔΛΡΔΙΖΠ  

 
 

ΘΑΗ 
ΡΖΠ ………….………………. 

ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΑΟΝΣΖ ΞΖΟΔΠΗΑΠ  ΘΑΘΑΟΗΝΡΖΡΑΠ ΠΡΝΠ ΣΩΟΝΠ ΡΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΞΑΗΓΩΛ 
ΞΔΛΡΔΙΖΠ  

πκβαηηθνχ Σηκήκαηνο ……………… € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Ώ. 
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ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΩΛ  ΠΚΒΑΠΖΠ 

ΏΡΘΡΟ 1 ΟΡΙΜΟΙ  

ΏΡΘΡΟ2 ΏΝΣΙΚΒΙΜΒΝΟ ΣΗ ΠΏΡΟΤΏ ΤΜΐΏΗ  
ΏΡΘΡΟ 3 ΣΜΗΜΏΣΏ, ΠΏΡΏΑΟΒΙ ΣΗ ΠΡΟΜΗΘΒΙΏ  

ΏΡΘΡΟ 4 ΑΙΏΡΚΒΙΏ ΣΗ ΤΜΐΏΗ – ΥΡΟΝΟ ΠΏΡΏΑΟΗ  
ΏΡΘΡΟ 5 ΤΣΏΗ ΒΠΙΣΡΟΠΗ ΠΏΡΏΚΟΛΟΤΘΗΗ ΚΏΙ ΠΏΡΏΛΏΐΗ –  

ΠΏΡΏΑΟΗ ΚΏΙ ΠΏΡΏΛΏΐΗ ΤΛΙΚΧΝ  

ΏΡΘΡΟ 6 ΠΟΙΝΙΚΒ ΡΗΣΡΒ – ΒΚΠΣΧΒΙ ΜΒΥΡΙ ΣΗΝ ΠΏΡΏΛΏΐΗ ΣΗ ΠΡΟΜΗΘΒΙΏ  
ΏΡΘΡΟ 7 ΏΜΟΙΐΗ – ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΧΜΗ  

ΏΡΘΡΟ 8 ΒΓΓΤΗΗ ΚΏΛΗ ΒΚΣΒΛΒΗ  
ΏΡΘΡΟ 9 ΤΠΟΥΡΒΧΒΙ ΏΝΏΑΟΥΟΤ  

ΏΡΘΡΟ 10 ΒΜΠΙΣΒΤΣΙΚΟΣΗΣΏ – ΠΝΒΤΜΏΣΙΚΗ ΙΑΙΟΚΣΗΙΏ  

ΏΡΘΡΟ 11 ΏΝΧΣΒΡΏ ΐΙΏ  
ΏΡΘΡΟ 12 ΏΝΏΣΟΛΗ – ΚΏΣΏΓΓΒΛΙΏ ΚΏΙ ΛΤΗ ΣΗ ΤΜΐΏΗ  

ΏΡΘΡΟ 13 ΒΚΣΒΛΒΗ ΣΗ ΤΜΐΏΗ  
ΏΡΘΡΟ 14 ΛΟΙΠΒ ΑΙΏΣΏΞΒΙ  

ΏΡΘΡΟ 15 ΒΦΏΡΜΟΣΒΟ ΑΙΚΏΙΟ – ΒΠΙΛΤΗ ΑΙΏΦΟΡΧΝ 
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ΠΚΒΑΠΖ Ξ. ΑΟΗΘ.Γ1/14 

 
ηελ Πεληέιε ζήκεξα ηελ ζηηο …….   …………………… ηνπ έηνπο 20.. νη πην θάησ ζπκβαιιφκελνη: 

 

Αθελφο 
 

Σν  Γεληθφ  Ννζνθνκείν Παίδσλ ΠΏΙΑΧΝ ΠΒΝΣΒΛΗ σο Βληαίν Ννκηθφ Πξφζσπν Αεκνζίνπ Αηθαίνπ (ΝΠΑΑ) 
φπσο απηφ νξίζζεθε κε ην ΦΒΚ 3515/31.12.2012η ΐ΄ ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 ηνπ Ν 4052/2012   θαη  

εθπξνζσπείηαη λφκηκα γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ παξφληνο  απφ ηελ Κνηλή Αηνηθήηξηα  απηνχ θα Σζαγδή Αέζπηνλα, 

(ΦΒΚ 216/16-04-2014  ),  αξκνδίνπ βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Π.Α. 118/17 , θαη ην νπνίν ζην εμήο ζα 
αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε σο «ε Ώλαζέηνπζα Ώξρή» 

 
θαη αθεηέξνπ 

 
Η εηαηξεία κε ηελ επσλπκία …………………….. πνπ εδξεχεη ζηελ Ώζήλα …………………….. *, έρεη αξηζκφ 

θνξνινγηθνχ κεηξψνπ ................., ππάγεηαη ζηε ΑΟΤ............ θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ θν 

…………………….., …………………….. ηεο εηαηξείαο, ζχκθσλα κε ην ............. θαη ε νπνία ζην εμήο ζα 
αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε σο «Ώλάδνρνο », 

 
Ιακβάλνληαο ππφςε : 

 

1) Σελ ππ. αξηζ. …….. απφ …………. δηαθήξπμε ηεο Ώλαζέηνπζαο Ώξρήο γηα ηε ζπληήξεζε ……………….». 
2) Σελ απφ …………….. θαη κε αξηζ. Πξση. .........../……/…………… πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή, πνπ 

ππνβιήζεθε ζην πιαίζην ηνπ δηαγσληζκνχ ηεο πξναλαθεξφκελεο δηαθήξπμεο. 
3) Σελ ππ. αξηζ. ................... απφθαζε ηεο Ώλαζέηνπζαο Ώξρήο, κε ηελ νπνία θαηαθπξψζεθε ην 

απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ ηεο πξναλαθεξφκελεο δηαθήξπμεο, ζηνλ Πξνκεζεπηή 

Ππκθψλεζαλ θαη έθαλαλ ακνηβαία απνδεθηά ηα αθφινπζα: 

 

ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΠΚΒΑΠΖΠ 

1. Ώληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο είλαη ε Καζαξηφηεηα ησλ Κηηξηαθψλ Βγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ 

Πεξηβάιινληνο Υψξνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη ζην Παξάξηεκα ΐ‟ 

“ΣΒΥΝΙΚΒ ΠΡΟΑΙΏΓΡΏΦΒ ηεο δηαθήξπμεο Α1/14 

2. Η ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ ζχκθσλα κε ηελ νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά θαη ηε κε αξηζκφ ΥΥ/ΥΥ-ΥΥ-

201Υ (Θ.Υ) απφθαζε ηνπ Α.. ηνπ Ννζνθνκείνπ έρεη σο εμήο: 

 

Α/Α ΠΡΝΗΣΔΗΑ 

Ζκεξήζη

νο 

αξηζκφο 
αηφκσλ 

 
Πχλνιν 

εκεξήζησ

λ σξψλ 
απαζρφιε

ζεο 

Ωξνκίζζην 
ΚΖΛΗΑΗΝ 

ΘΝΠΡΝΠ 

1 Μηθηέο απνδνρέο 
πξνζσπηθνχ βάζε ησλ 

σξψλ απαζρφιεζεο 
(πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

αηφκσλ γηα ηα ξεπφ) 
Αεπηέξα-Παξαζθεπή πξσί 

απφγεπκα πιελ αξγηψλ 

    

2 Μηθηέο απνδνρέο 
πξνζσπηθνχ βάζε ησλ 

σξψλ απαζρφιεζεο 

(πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
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αηφκσλ γηα ηα ξεπφ) 
Αεπηέξα-Παξαζθεπή βξάδπ 

πιελ αξγηψλ  

3 Μηθηέο απνδνρέο 
πξνζσπηθνχ βάζε ησλ 

σξψλ απαζρφιεζεο 
(πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

αηφκσλ γηα ηα ξεπφ) 

άββαην πξσί απφγεπκα 
πιελ αξγηψλ 

    

4 Μηθηέο απνδνρέο 
πξνζσπηθνχ βάζε ησλ 

σξψλ απαζρφιεζεο 

(πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
αηφκσλ γηα ηα ξεπφ) 

άββαην βξάδπ πιελ 
αξγηψλ 

    

5 Μηθηέο απνδνρέο 

πξνζσπηθνχ βάζε ησλ 
σξψλ απαζρφιεζεο 

(πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
αηφκσλ γηα ηα ξεπφ) 

Κπξηαθέο & Ώξγίεο πξσί 

απφγεπκα 

    

 Μηθηέο απνδνρέο 

πξνζσπηθνχ βάζε ησλ 

σξψλ απαζρφιεζεο 
(πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

αηφκσλ γηα ηα ξεπφ) 
Κπξηαθέο & Ώξγίεο βξάδπ 

    

 Κφζηνο αληηθαηαζηάζεσλ     

 Κφζηνο επίζεκσλ αδεηψλ     

 Κφζηνο δψξσλ Πάζρα     

 Κφζηνο δψξσλ 

Υξηζηνπγέλλσλ 

    

 Κφζηνο επηδφκαηνο αδείαο     

 χλνιν εξγαηηθνχ θφζηνπο     

 Ώζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ΙΚΏ 

Βξγνδφηε 

    

 χλνιν εξγαηηθψλ κε 
εηζθνξέο 

    

 Κφζηνο αλαισζίκσλ 
πιηθψλ θαζαξηζκνχ, 

εμνπιηζκνχ (ζάθνη 

απνξξηκκάησλ, 
απνξξππαληηθά, 

απνιπκαληηθά, 
κνιπζκαηηθά θνπηηά, 

εμνπιηζκφο θ.ιπ..) 

    

 Βηαηξηθά (δηνηθεηηθά) έμνδα     

 Βξγνιαβηθφ θέξδνο     

 Τπέξ δεκνζίνπ & ηξίησλ 

Κξαηήζεηο 

    

 ΠΛΝΙΝ     
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3. Σν κεληαίν-εηήζην ηίκεκα παξνρήο ηεο Τπεξεζίαο Καζαξηφηεηαο ησλ Κηηξηαθψλ Βγθαηαζηάζεσλ θαη 

ηνπ Πεξηβάιινληνο Υψξνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ παξακέλεη ζηαζεξφ κέρξη ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο θαη ηεο 

ηπρφλ παξάηαζεο απηήο ή κηθξφηεξν πνπ πξνέθπςε γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν  θαη δελ ππφθεηληαη ζε 

θακία αλαπξνζαξκνγή ή αχμεζε, ιφγσ αλαηίκεζεο ζηελ αγνξά ή γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή αηηία 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη εθείλσλ ηνπ άξζξνπ 388 Ώ.Κ. θαη ησλ επνκέλσλ ηνπ. 

4. Σα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ (Πξνθήξπμε, παξαξηήκαηα θαη ηεχρε πνπ ηε ζπλνδεχνπλ, 

δηεπθξηλήζεηο θαηά ηελ δηαδηθαζία δηαγσληζκνχ, πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο, απνθάζεηο, πξνζθνξά 

αλαδφρνπ θιπ) απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο χκβαζεο θαη εληαίν κε απηήλ θείκελν. 

ια απηά ππνγξάθνληαη αλαιφγσο απφ ηνπο ζπκβαιινκέλνπο θαη απνηεινχλ ζπκβαηηθά ζηνηρεία γηα 

ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηνπ έξγνπ απηνχ, νη φξνη δε πνπ πεξηέρνληαη ζηα σο άλσ 

αιιεινζπκπιεξψλνληαη.  

5. Με ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο χκβαζεο επαλαεπηβεβαηψλνληαη νη ππνρξεψζεηο ηνπ ΏΝΏΑΟΥΟΤ, 

φπσο απηέο πξνθχπηνπλ απφ ηα πην θάησ ζηνηρεία ζε αλαθνξά κε ηηο αληίζηνηρεο παξαγξάθνπο ηεο 

δηαθήξπμεο, ν δε αλάδνρνο δειψλεη αλεπηθχιαθηα φηη απνδέρεηαη φινπο ηνπο φξνπο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε θαη ζηα Παξαξηήκαηα απηήο. 

6. Οπνηαδήπνηε κεηαβνιή ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηελ παξνχζα ζχκβαζε αθελφο είλαη 

δεζκεπηηθή γηα ηνλ αλάδνρν  ν νπνίνο θαη νθείιεη λα  ηελ εθαξκφζεη άκεζα αθεηέξνπ δελ δχλαηαη 

ζε θακία πεξίπησζε ε κεηαβνιή απηή λα πξνθαιέζεη νπνηαδήπνηε πξφζζεηε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε 

γηα ην Ννζνθνκείν 

 

ΑΟΘΟΝ  1ν 

ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΘΑΗ ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΡΖΠ ΗΠΣΝΠ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ 

1. Η παξνχζα ζχκβαζε ζα έρεη δηάξθεηα πέληε κελψλ  θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ΥΥ-ΥΥ-201Υ θη έσο ΥΥ-ΥΥ-

201Υ.  

2. Κακία απνδεκίσζε ή άιιε ρξεκαηηθή θαηαβνιή, δελ δηθαηνχηαη ν αλάδνρνο ζηηο πεξηπηψζεηο 

αδξάλεηαο, παχζεο θιπ. ηεο ζχκβαζεο, ηδίσο δε γηαηί δελ παξνπζηάζηεθε αλάγθε ρξεζηκνπνίεζεο 

ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ/ππεξεζηψλ. 

3. Βάλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο παξάηαζεο ηεο ζχκβαζεο αλαδεηρζεί γηα ην αληηθείκελν απηήο λένο 

αλάδνρνο, ε ηζρχο ηεο παχεη απφ ηελ εθαξκνγή ηεο λέαο ζχκβαζεο. 

 

 

 

 

4. Σν Ννζνθνκείν έρεη ην δηθαίσκα κνλνκεξνχο ιχζεο ηεο παξνχζαο ζηελ πεξίπησζε θαηάξγεζεο ή 

ξηδηθήο δηαθνξνπνίεζεο ησλ ζπλζεθψλ επί ησλ νπνίσλ είρε ζηεξηρζεί ε ππνγξαθή ηεο. ε πεξίπησζε 

πνπ ην Τπνπξγείν Τγείαο Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθήο Ώιιειεγγχεο ή Πεξηβάιινληνο Βλέξγεηαο θαη 
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Κιηκαηηθήο Ώιιαγήο ή Τ.Πε ή άιιε Τπεξθείκελε Ώξρή ή άιινο θνξέαο ρνξεγήζεη είδε/παξέρεη ηε 

ζρεηηθή Τπεξεζία ζην Ίδξπκα κε νπνηνδήπνηε ηξφπν (δσξεά, ζχκβαζε, θ.ι.π.) πνπ θαιχπηεη ζην 

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

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

θαη ηνπ ζπλφινπ απηψλ.   

5. Η ζχκβαζε παξακέλεη ζε ηζρχ θαη φηαλ ην Ννζνθνκείν δελ θάλεη ρξήζε απηήο, ή γηαηί εθνδηάδεηαη κε 

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

νξγαλψζεηο ή απφ δσξεέο θ.ι.π., ή γηαηί δελ παξνπζηάζηεθε αλάγθε ρξεζηκνπνίεζεο ησλ 

ζπκβαηηθψλ εηδψλ. 

6. Βάλ γίλεη, πξηλ ηελ ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο, πξνθήξπμε λένπ δηαγσληζκνχ ην γεγνλφο απηφ 

δελ απνηειεί ιφγν θαηαγγειίαο ηεο ή ππαλαρψξεζεο απφ απηήλ ηνπ αλαδφρνπ. 

7. Καηαγγειία, δηαθνπή, ή αλαζεψξεζε ηεο ζχκβαζεο επηηξέπεηαη κφλνλ εάλ λφκνο ην επηβάιεη, ή φξνη 

ηεο δηαθήξπμεο ην πξνβιέπνπλ. 

8. Οη ηηκέο κνλάδαο ησλ εηδψλ παξακέλνπλ ζηαζεξέο κέρξη ηελ ιήμε ηεο ζχκβαζεο θαη ηπρφλ 

παξάηαζεο απηήο θαη δελ ππφθεηληαη ζε θακία κεηαβνιή ή αλαπξνζαξκνγή ή απμνκείσζε, ιφγσ 

αλαηίκεζεο ζηελ αγνξά ή γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή αηηία ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη εθείλσλ ηνπ 

άξζξνπ 388 Ώ.Κ. θαη ησλ επνκέλσλ ηνπ. 

9. Βάλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο παξάηαζεο ηεο ζχκβαζεο αλαδεηρζεί γηα ην αληηθείκελν απηήο λένο 

πξνκεζεπηή/αλάδνρνο, ε ηζρχο ηεο παχεη απφ ηελ εθαξκνγή ηεο λέαο ζχκβαζεο. 

 

ΑΟΘΟΝ 2ν 

ΔΓΓΖΠΖ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ 

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

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

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

2. Η εγγχεζε επηζηξέθεηαη κε ηελ ιήμε ηεο ζχκβαζεο θαη ηεο ηπρφλ παξάηαζεο απηήο  θαη κε ηελ 

απαξαίηεηε πξνυπφζεζε φηη δελ ππάξρνπλ εθθξεκείο ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ. 

 

 

 

 

 

 

ΑΟΘΟΝ 3ν 

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΔΟΓΝ 

1. Με ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο χκβαζεο επαλαεπηβεβαηψλνληαη νη ππνρξεψζεηο ηνπ ΏΝΏΑΟΥΟΤ, 

φπσο απηέο πξνθχπηνπλ απφ ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο …/…. θαη ηελ  ππ‟ αξηζκ. ΥΥ/ΥΥ-ΥΥ-201Υ( 

απνθάζε ηνπ Α.. πεξί έγθξηζεο θαηαθχξσζεο  ηνπ ελ ιφγσ δηαγσληζκνχ., ηα νπνία θαζίζηαληαη 

παξαξηήκαηα ηεο παξνχζαο χκβαζεο. 
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2. Σα έγγξαθα πνπ δηέπνπλ ηελ παξνχζα ζχκβαζε, ηα νπνία ππνγξάθνληαη απφ ακθφηεξα ηα 

ζπκβαιιφκελα κέξε, πξνζαξηψληαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε θαη απνηεινχλ έλα εληαίν θαη 

αλαπφζπαζην ζχλνιν κε ηε ζχκβαζε, ππφ ηελ έλλνηα φηη, φηη δελ ξπζκίδεηαη ζηελ ζχκβαζε 

ζπκπιεξψλεηαη απφ ηα πξνζαξηψκελα ζ‟ απηή θαησηέξσ ηεχρε, νη φξνη ησλ νπνίσλ ηζρχνπλ ην ίδην 

κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαη ζπκθσλνχληαη φινη νπζηψδεηο. Βίλαη δε ηα εμήο: 

 Αηαθήξπμε ππ‟ αξηζκ. …./….. 

 Αηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο Ώλαδφρνπ 

 Σερληθή πξνζθνξά αλαδφρνπ 

 Οηθνλνκηθή πξνζθνξά αλαδφρνπ 

 ια ηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θάζε ππνςήθηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, φπσο ην Φ.Β.Κ 

ίδξπζεο θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ, επηθπξσκέλν αληίγξαθν ή απφζπαζκα ηνπ θαηαζηαηηθνχ 

ηνπ δηαγσληδφκελνπ θαη ησλ εγγξάθσλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ (γηα Ο.Β. θαη Β.Β.). ηνηρεία θαη 

έγγξαθα απφ ηα νπνία πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ηα κέιε ηνπ Α.. ηα ππφινηπα πξφζσπα πνπ 

έρνπλ δηθαίσκα λα δεζκεχνπλ κε ηελ ππνγξαθή ηνπο ηελ Β.Β. θαη ηα έγγξαθα ηεο 

λνκηκνπνίεζεο απηψλ αλ απηφ δελ πξνθχπηεη επζέσο απφ ην θαηαζηαηηθφ αλαιφγσο κε ηε 

λνκηθή κνξθή ησλ εηαηξεηψλ ή θάζε άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ 

 

ΑΟΘΟΝ 4 

1. Σν Ννζνθνκείν δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη ακέζσο θαη αδεκίσο ελ φισ ή ελ κέξεη θαηά ηελ θξίζε ηνπ 

ηελ παξνχζα, είηε λα ππαλαρσξήζεη ηεο ζχκβαζεο ελ φισ ή ελ κέξεη θαηά ηελ θξίζε ηνπ, 

επηθπιαζζφκελν θάζε άιινπ λνκίκνπ δηθαηψκαηφο ηνπ, ζηελ πεξίπησζε πνπ  : 

 δελ εθηειέζεη ν αλάδνρνο ηα ζπκθσλεζέληα ζηα πξνεγνχκελα άξζξα  

 δελ ηεξήζεη ν αλάδνρνο νπνηνδήπνηε φξν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαη ηεο ηαπηάξηζκεο 

δηαθήξπμεο, ηνχησλ ζεσξνπκέλσλ φισλ νπζησδψλ,  

 ην Ννζνθνκείν ζεσξήζεη φηη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο, δελ είλαη ζχκθσλεο κε ηηο πςειέο 

απαηηήζεηο πνπ ππαγνξεχνληαη απφ ηνλ παλεπηζηεκηαθφ ραξαθηήξα ηνπ Ννζνθνκείνπ.  

 αλ ν Ώλάδνρνο απνδεδεηγκέλα εθρσξεί ηε ζχκβαζε ή αλαζέηεη εξγαζίεο ππεξγνιαβηθά  

 αλ ν Ώλάδνρνο πησρεχζεη, ηεζεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή εθθαζάξηζε, ιπζεί ή 

αλαθιεζεί ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ή γίλνπλ πξάμεηο αλαγθαζηηθήο εθηειέζεσο ζε βάξνο ηνπ, 

ζην ζχλνιν ή ζε ζεκαληηθφ κέξνο ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπ ζηνηρείσλ, ζε εθηέιεζε 

ηειεζίδηθσλ δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ. 

2. ε πεξίπησζε θαηαγγειίαο ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη θαηαπίπηεη απηνδηθαίσο ε εγγπεηηθή 

επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο, ρσξίο λα ζίγεηαη ε επηβνιή ησλ πξναλαθεξφκελσλ πνηληθψλ ξεηξψλ, 

δηαηεξνπκέλνπ ηνπ δηθαηψκαηνο θαηαινγηζκνχ ζε βάξνο ηνπ αλαδφρνπ ηεο δηαθνξάο ηηκήο, άιισλ 

πξφζζεησλ δαπαλψλ θαη θάζε άιιεο απνζεηηθήο πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ αλάζεζε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηαο, κε βάζε ηελ απφθαζε ηνπ Α.. ηνπ Ννζνθνκείνπ ζε άιιν αλαδφρνπ. 

Πεξαηηέξσ ην Ννζνθνκείν δηθαηνχηαη λα αλαζηείιεη ηελ θαηαβνιή νπνηνπδήπνηε πνζνχ, πιεξσηένπ 

ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα ζχκβαζε πξνο ηνλ Ώλάδνρν, κέρξηο εθθαζαξίζεσο ησλ κεηαμχ ηνπο 

ππνρξεψζεσλ θαη νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαηαπίπηνπλ.                                                                                                                                                                                     
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3. Ο αλάδνρνο, θαζψο θαη ην πξνζσπηθφ πνπ ηπρφλ ζα ρξεζηκνπνηήζεη θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ 

δελ έρνπλ θακία απνιχησο ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο κε ην Ννζνθνκείν, νη δε κηζζνί, 

εκεξνκίζζηα, αζθάιηζηξα ή φπνηεο άιιεο ακνηβέο, βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ αλάδνρν,  ν νπνίνο 

είλαη ν κφλνο ππεχζπλνο έλαληη απηψλ  κε ηνπο νπνίνπο ζπλδέεηαη  κε εξγαζηαθή ή άιιε ζρέζε.    

4. Ο αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα θάζε θίλδπλν πνπ ζηξέθεηαη θαηά ηεο δσήο, πγείαο, 

ζσκαηηθήο αθεξαηφηεηαο, πεξηνπζίαο θαη νηνλδήπνηε άιισλ πξνζσπηθψλ ή πεξηνπζηαθψλ πιηθψλ ή 

άιισλ αγαζψλ παληφο ηξίηνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ, ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ, ησλ αζζελψλ, ησλ επηζθεπηψλ, ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ, ν νπνίνο θίλδπλνο 

πξνέξρεηαη απφ ηελ κε θαιή εθηέιεζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ. 

5. Σν Ννζνθνκείν δελ επζχλεηαη γηα ηπρφλ έμνδα, απψιεηεο, δεκηέο θαη δαπάλεο ηνπ αλαδφρνπ πνπ 

πξνθιήζεθαλ απφ ηελ άζθεζε έλδηθσλ κέζσλ θαηά  ηνπ ηαπηάξηζκνπ δηαγσληζκνχ. 

 

ΑΟΘΟΝ 5 

ΘΟΩΠΔΗΠ-ΞΝΗΛΗΘΔΠ ΟΖΡΟΔΠ 

1. Με απφθαζε ηνπ Α.. ηνπ Ννζνθνκείνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ν 

αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκά ηνπ πνπ 

απνξξέεη απ‟ απηή, εθφζνλ δελ θφξησζε, παξέδσζε ή αληηθαηέζηεζε ηα ζπκβαηηθά πιηθά/ππεξεζίεο 

ή δελ επηζθεχαζε ή ζπληήξεζε απηά κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζηνλ ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ 

δφζεθε, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα. 

2. ηνλ πξνκεζεπηή/αλάδνρν πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε, αλάζεζε ή ζχκβαζε, 

επηβάιινληαη, κε απφθαζε ηνπ Α.. ηνπ Ννζνθνκείνπ χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ 

νξγάλνπ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ αζξνηζηηθά ή 

δηαδεπθηηθά, νη παξαθάησ θπξψζεηο:  

 Καηάπησζε νιηθή ή κεξηθή ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ή θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, θαηά 

πεξίπησζε.  

 Πξνκήζεηα ηνπ πιηθνχ ζε βάξνο ηνπ εθπηψηνπ αλαδφρνπ είηε απφ ηνπο ππφινηπνπο 

πξνκεζεπηέο πνπ είραλ ιάβεη κέξνο ζηνλ δηαγσληζκφ ή είραλ θιεζεί γηα δηαπξαγκάηεπζε, είηε 

κε δηελέξγεηα δηαγσληζκνχ, είηε κε δηαπξαγκάηεπζε, αλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ 

άξζξνπ 22 ηνπ Π.Α. 118/2007. Κάζε άκεζε ή έκκεζε πξνθαινχκελε δεκία ηνπ δεκνζίνπ ή 

ηπρφλ δηαθέξνλ πνπ ζα πξνθχςεη, θαηαινγίδεηαη ζε βάξνο ηνπ εθπηψηνπ 

πξνκεζεπηή/αλάδνρν. Ο θαηαινγηζκφο απηφο γίλεηαη αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ 

πξαγκαηνπνηείηαη λέα πξνκήζεηα ηνπ πιηθνχ, θαηά ηα παξαπάλσ νξηδφκελα. ηελ πεξίπησζε 

απηή, ν ππνινγηζκφο ηνπ θαηαινγηδφκελνπ πνζνχ γίλεηαη κε βάζε θάζε ζηνηρείν, θαηά ηελ 

θξίζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ θαη κε βάζε ηηο αξρέο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ζπλαιιαθηηθψλ 

εζψλ.  

 Πξνζσξηλφο ή νξηζηηθφο απνθιεηζκφο ηνπ αλαδφρνπ απφ ην ζχλνιν ησλ πξνκεζεηψλ ησλ 

θνξέσλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Ν. 2286/1995. Ο απνθιεηζκφο, ζε 

νπνηαδήπνηε πεξίπησζε, επηβάιιεηαη κφλν κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο 

Βλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Ώιιαγήο, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο Βπηηξνπήο Πνιηηηθήο 
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Πξνγξακκαηηζκνχ Πξνκεζεηψλ, ε νπνία ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκελν γηα παξνρή 

εμεγήζεσλ θαη κεηά απφ αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηνπ θνξέα πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ.  

 Καηαινγηζκφο ζηνλ πξνκεζεπηή/αλάδνρν πνζνχ ίζνπ κε ην 10% ηεο αμίαο ησλ 

πιηθψλ/ππεξεζηψλ, γηα ηα νπνία θεξχρζεθε έθπησηνο, φηαλ ηνπ δφζεθε ην δηθαίσκα λα 

παξαδψζεη ηα πιηθά/ππεξεζίεο κέρξη ηελ πξνεγνχκελε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ, αλεμάξηεηα εάλ ηειηθά έθαλε ή φρη ρξήζε ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ. ηελ 

πεξίπησζε απηή, έρνπλ εθαξκνγή θαη ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ 

Π.Α.118/07 

 Βίζπξαμε εληφθσο απφ ηνλ έθπησην απφ ηε ζχκβαζε πξνκεζεπηή/αλάδνρν απφ πνζφλ πνπ 

ηπρφλ δηθαηνχηαη λα ιάβεη, είηε κε θαηάζεζε ηνπ πνζνχ απφ ηνλ ίδην. Ο ππνινγηζκφο ησλ 

ηφθσλ γίλεηαη απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ δηθαηψκαηνο ιήςεο ηνπ πνζνχ πνπ δηθαηνχηαη 

λα ιάβεη απφ ηνλ πξνκεζεπηή/αλάδνρν κέρξη ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο απφθαζεο θήξπμεο 

ηνπ σο εθπηψηνπ, κε ην ηζρχνλ θάζε θνξά αλψηαην φξην επηηνθίνπ γηα ηφθν απφ δηθαηνπξαμία, 

απφ ηελ εκεξνκελία δε απηή θαη κέρξη ηεο επηζηξνθήο ηεο, κε ην ηζρχνλ θάζε θνξά επηηφθην 

γηα ηφθν ππεξεκεξίαο.  

 ε πεξίπησζε πνπ ε πξνκήζεηα πιηθνχ/ππεξεζίαο ζε βάξνο εθπηψηνπ αλαδφρνπ γίλεηαη κε 

ηξνπνπνίεζε φξσλ ή ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο θαηαθχξσζεο, ηεο αλάζεζεο ή ηεο 

ζχκβαζεο, απφ ηηο νπνίεο θεξχρζεθε έθπησηνο, θαηά πεξίπησζε, θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 

δηαθέξνληνο ζε βάξνο ηνπ, ιακβάλεηαη ππφςε ε δηαθνξά πνπ ηπρφλ πξνθχπηεη απφ ηελ 

ηξνπνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ φξσλ ή ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, ε νπνία ζπκςεθίδεηαη κε ην πξνο 

θαηαινγηζκφ πνζφ.  

3. Ο θάζε αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί απαξέγθιηηα ηνπο φξνπο θαη ηηο απαηηήζεηο νη νπνίεο 

αλαγξάθνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε (πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ παξαξηεκάησλ ηεο), ηνπο 

φξνπο ηεο πξνζθνξάο ηνπ, θαζψο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί κεηά ηελ 

θαηαθχξσζε ηνπ έξγνπ. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε, ζα ππάξρνπλ θπξψζεηο φπσο αλαθέξεηαη ζρεηηθά 

παξαθάησ 

4. Η παξαθνινχζεζε ηεο θαιήο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ θαη ε παξαιαβή απηψλ, θαζψο θαη ε ζχληαμε 

θάζε κήλα ηνπ πξαθηηθνχ πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο,  αλαηίζεηαη ζηελ Βπηηξνπή 

Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο Βξγαζηψλ, πνπ δηνξίδεηαη πξνο ηνχην απφ ην Ννζνθνκείν 

5. Γηα θάζε παξάβαζε φξνπ ζχκβαζεο, φπσο πρ. ειιείςεηο πξνζσπηθνχ, παξαιείςεηο πιεκκεινχο 

εξγαζίαο θ.α., επηβάιιεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή/αλάδνρν πνηληθή ξήηξα, ίζε κε ην 10% ηεο κεληαίαο 

απνδεκίσζεο, αλάινγα κε ηελ βαξχηεηα ηεο παξάβαζεο, ζχκθσλα κε ηελ αλέιεγθηε θξίζε ηνπ Α.. 

ε θάζε πεξίπησζε ην Α.. κπνξεί ηαπηφρξνλα λα θαηαγγείιεη ηελ ζχκβαζε θαη λα θεξχμεη έθπησην 

ηνλ αλάδνρν. 

6.  ιεο νη παξαπάλσ θπξψζεηο επηβάιινληαη απφ ην Α.. ηνπ Ννζνθνκείνπ κεηά απφ πξνεγνχκελε 

θιήζε πξνο απνινγία ηνπ αλαδφρνπ θαη αθνχ έρεη ζπληαρζεί γηα θάζε πεξίπησζε πξαθηηθφ ηεο 

Βπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο Βξγαζηψλ πνπ λα δηαπηζηψλεη θαηά ηξφπν επαξθή ηελ 

παξάβαζε.   

7. Η θήξπμε θαηά ηα αλσηέξσ ηνπ αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ γίλεηαη απφ ην Ννζνθνκείν αδεκίσο γηα απηφ 
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8. Γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ θαηαπίπηνπλ ηαπηφρξνλα νη πνηληθέο ξήηξεο πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

9. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ απαξέγθιηηε ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο 

(θαηαβνιή λνκίκσλ απνδνρψλ, νη νπνίεο δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξεο ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηελ 

νηθεία ..Β, ηήξεζε ηνπ λνκίκνπ σξαξίνπ, αζθαιηζηηθή θάιπςε, βαζηθνί φξνη αζθάιεηαο θαη 

πγηεηλήο εξγαδνκέλσλ θιπ). ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί ακεηάθιεηα, επαλεηιεκκέλε ζνβαξή 

παξάβαζε ηνπ παξφληνο φξνπ, ην Ννζνθνκείν κπνξεί λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε, κε ηε δηαδηθαζία 

θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ αλσηέξσ παξαγξάθσλ. 

 

 

 

 

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

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

ηνπ Ννζνθνκείνπ…………… ζα επηβάιινληαη νη παξαθάησ πνηλέο:  

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

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

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

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

x. ………………………………………….. 

11. Οη παξαπάλσ επηβαιιφκελεο θπξψζεηο επηβάιινληαη αλεμαξηήησο ηεο άζθεζεο πνηληθήο δίσμεο θαηά 

ηνπ πξνκεζεπηή, εάλ ε παξάβαζή ηνπ λα απνηειεί θαη αμηφπνηλν αδίθεκα. 

 

ΑΟΘΟΝ 6 

ΞΙΖΟΩΚΖ ΡΝ ΞΟΝΚΖΘΔΡΖ-ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΞΙΖΟΩΚΖΠ-ΘΟΑΡΖΠΔΗΠ 

Η εμφθιεζε ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεηαη θαηά κήλα απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Ννζνθνκείνπ κε 

βάζε ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά. Σα ίδηα ηζρχνπλ θαη γηα νπνηαδήπνηε άιιε αμία πνπ ηπρφλ πξνθχςεη 

απφ ηελ εθαξκνγή ησλ ζπκβάζεσλ (π.ρ. πξφζηηκν, θιπ) Σα αλαγθαία δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο αλά 

κήλα γηα ηελ εμφθιεζε ηεο κεληαίαο παξαζρεζείζαο ππεξεζίαο είλαη : 

 Μεληαίν Πξαθηηθφ Πνζνηηθήο θαη Πνηνηηθήο Βθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο πνπ ζα 

ζπλαθζεί κε ηελ Ώλάδνρν Βηαηξεία Καζαξηφηεηαο ησλ Κηηξηαθψλ Βγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ 

Πεξηβάιινληνο Υψξνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ ην νπνίν ζα ζπληάζζεηαη απφ  ηελ αξκφδηα Βπηηξνπή 

πνπ ζα νξηζηεί απφ ην Ννζνθνκείν γηα ηελ Παξαιαβή Βηδψλ/Τπεξεζηψλ  θαη Παξαθνινχζεζε 

ησλ ξσλ ηεο παξνχζαο χκβαζεο. 

 Σηκνιφγην Παξνρήο Τπεξεζηψλ ηνπ αλαδφρνπ γηα εξγαζίεο δεδνπιεπκέλεο πξνεγνχκελνπ 

κήλα. 

 ΐεβαίσζε ηνπ ΙΚΏ γηα κε νθεηιφκελεο εηζθνξέο (αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα). 

 Θεσξεκέλε θαηάζηαζε ΙΚΏ αγνξάο ελζήκσλ ηνπ απαζρνιεζέληνο πξνζσπηθνχ. 

 Ώληίγξαθν κηζζνινγίνπ θαη ζειίδαο αγνξάο ελζήκσλ γηα ην απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ ηνπ 

Ώλαδφρνπ. 
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 Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα. 

 Κάζε άιιν δηθαηνινγεηηθφ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ 

δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή. 

 

 

Η ακνηβή ηνπ Ώλαδφρνπ ζα επηβαξχλεηαη κε ηηο θαησηέξσ λφκηκεο θξαηήζεηο: 

            
3% ππέξ Μ.Σ.Π.Τ. 

2% ραξηφζεκν επί ηνπ Μ.Σ.Π.Τ. 
20% Ο.Γ.Ώ επί ηνπ ραξηνζήκνπ Μ.Σ.Π.Τ.  

2% ππέξ ςπρηθήο πγείαο ηνπ Ν. 3580/07 άξζξν 6 

0,10% ππέξ ΒΏΑΗΤ 
3% ραξηφζεκν επί θξάηεζεο ΒΏΑΗΤ 

20% Ο.Γ.Ώ επί ηνπ ραξηνζήκνπ ΒΏΑΗΤ 
                8% παξαθξάηεζε θφξνπ. 

Σν Ννζνθνκείν δελ επζχλεηαη γηα θαζπζηέξεζε πιεξσκήο ηνπ αλαδφρνπ, φηαλ απηή νθείιεηαη ζε 

ππαηηηφηεηα απηνχ φπσο π.ρ. ζε κε έγθαηξε παξάδνζε ησλ ηηκνινγίσλ, ζε ιαλζαζκέλε έθδνζε 

απηψλ, ζε ζπκβαηηθέο παξαβάζεηο θιπ. ή φηαλ άιινη παξάγνληεο άζρεηνη πξνο ηελ επζχλε ηνπ 

Ννζνθνκείνπ ηελ πξνθαινχλ. 

Σνλ αλάδνρν βαξχλνπλ φιεο νη λφκηκεο θξαηήζεηο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο. 

Ο αλάδνρνο επηβαξχλεηαη κε ηα έμνδα κεηαθνξάο θαη θνξηνεθθφξησζεο ησλ εηδψλ, ηελ αμία ησλ 

δεηγκάησλ ζε πεξηπηψζεηο ειέγρνπ πνηφηεηαο θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ ησλ εηδψλ, ηα έμνδα ηεο ρεκηθήο 

εμέηαζεο ή ηεο δηελεξγεζείζεο πξαγκαηνγλσκνζχλεο εθφζνλ ην απνηέιεζκα απηψλ απέδεημε φηη ην 

είδνο πνπ εμεηάζηεθε δελ αληαπνθξίλεηαη κε ην ζπκθσλεζέλ.  

 

Άξζξν 7. 

 ΑΞΝΕΖΚΗΩΠΖ ΔΘ ΚΔΟΝΠ ΡΝ ΑΛΑΓΝΣΝ 

Ο Ώλάδνρνο ππνρξενχηαη λα απνδεκηψλεη πιήξσο ην Ννζνθνκείν ηνπο πξνζηεζέληεο θαη ππαιιήινπο 

απηνχ, γηα φια ηα έμνδα, απψιεηεο, δεκίεο θαη δαπάλεο, φπσο επίζεο θαη λα θαιχπηεη φιεο ηηο 

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

αληηπξνζψπσλ, πξνζηεζέλησλ ή ππαιιήισλ ηνπ ζρεηηδφκελε κε ηε παξνχζα χκβαζε ή παξάβαζε 

απηήο ή πνπ πεγάδεη απφ ή απνξξέεη απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

νπνηαζδήπνηε ηνηαχηεο πνπ ζπληειέζηεθε ή πξνθιήζεθε ζε ζρέζε κε : 

 ζσκαηηθέο βιάβεο, (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ βιαβψλ πνπ απέβεζαλ ζαλαηεθφξεο), θαη/ή 

 νπνηαδήπνηε απψιεηα ή δεκία ηεο αθίλεηεο θαη θηλεηήο πεξηνπζίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ, Αεκνζίνπ, 

νπνηαζδήπνηε Ώξκφδηαο Ώξρήο θαη ησλ ζρεηηθψλ αληηπξνζψπσλ, πξνζηεζέλησλ ή ππαιιήισλ 

απηήο. 

Άξζξν 8. 

Αζθάιηζε Έξγνπ 

1. O Ώλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπλάπηεη θαη λα δηαηεξεί, απνθιεηζηηθά κε δηθή ηνπ δαπάλε, αζθαιίζεηο 

θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο παξνχζαο χκβαζεο ζχκθσλα κε ηε Βιιεληθή λνκνζεζία θαη ηα 

πξνβιεπφκελα ζηελ παξνχζα χκβαζε, γηα νπνηεζδήπνηε δξαζηεξηφηεηεο πξνβιέπνληαη ή 
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εκπίπηνπλ ζηελ παξνχζα χκβαζε, ηδίσο δε ηελ ζρεηηθά κε ηελ αζθάιηζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ θαη 

γηα αζηηθή επζχλε έλαληη ηξίησλ. 

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

θαιχςεηο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ :  

 Κάιπςε νπνηαζδήπνηε Ώζηηθήο Βπζχλεο πξνο νπνηνλδήπνηε ηξίην, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ απηνχ,  ε νπνία αλαθχπηεη απφ ή νθείιεηαη ζηελ εθηέιεζε ηεο 

Τπεξεζίαο, πεξηιακβαλνκέλσλ αιιά φρη κφλν, πεξηπηψζεσλ ζαλάηνπ, ζσκαηηθψλ βιαβψλ, 

απψιεηα ή δεκίαο πεξηνπζίαο, αηπρεκαηηθήο ξχπαλζεο, ςπρηθήο νδχλεο θαη εζηθήο βιάβεο, κέρξη 

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

παξφκνηαο θχζεο, κεγέζνπο θαη ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ Έξγνπ θαη ηα νπνία ζε θακία πεξίπησζε 

δελ ζα είλαη ρακειφηεξα ησλ Βπξψ 1.000.000,00€ αλά γεγνλφο θαη Βπξψ 2.000.000,00€ 

αζξνηζηηθά εηεζίσο. ηελ θάιπςε ζα πεξηιακβάλεηαη ξεηά θαη ε εθ ηνπ Άξζξνπ 922 ηνπ Ώζηηθνχ 

Κψδηθα απνξξένπζα επζχλε ηεο Τπεξεζίαο (επζχλε πξνζηήζαληνο). 

 Με ην αζθαιηζηήξην, ζην νπνίν ην Ννζνθνκείν ζα αλαθέξεηαη σο «ζπλαζθαιηδφκελνο» ζα 

θαιχπηεηαη θαη ε εθ ηνπ Νφκνπ επζχλε ηνπ Ώλαδφρνπ, ηελ νπνία έρεη κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ 

Βξγνδφηε θαη πεξηιακβάλεη ηελ, απφ ηα άξζξα 657, 658 θαη 932 ηνπ ηζρχνληνο Ώ.Κ., 

πξνβιεπφκελε ππνρξέσζε ηνπ Ώζθαιηζκέλνπ έλαληη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ πνπ είλαη 

αζθαιηζκέλν ζην ΙΚΏ θαη απαζρνιείηαη ζηηο πεξηγξαθφκελεο ζηελ παξνχζα ζχκβαζε εξγαζίεο, 

ζε πεξίπησζε ζσκαηηθψλ βιαβψλ πνπ ζα πξνθιεζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο. Ο 

Ώλάδνρνο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίζεη φηη ηα αλσηέξσ ηεξνχληαη θαη απφ ηνπο πάζεο θχζεσο 

ζπκβνχινπο, ζπλεξγάηεο θαη ππεξγνιάβνπο απηνχ. 

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

Βξγαηηθήο Ννκνζεζίαο φπσο απηέο ηζρχνπλ αλά πάζα ρξνληθή ζηηγκή θαη λα ηεξεί ηελ εθάζηνηε 

ηζρχνπζα πιινγηθή/Κιαδηθή χκβαζε Βξγαζίαο γηα ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιεί. ε πεξίπησζε 

πνπ πξνζσπηθφ ηνπ Ώλαδφρνπ δελ ππάγεηαη ζε δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο Ννκνζεζίαο, απηφο 

ππνρξενχηαη λα ην αζθαιίζεη έλαληη αηπρεκάησλ ζε αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο. Ο Ώλάδνρνο ζα πξέπεη 

λα εμαζθαιίζεη φηη ηα αλσηέξσ ηεξνχληαη θαη απφ ηνπο πάζεο θχζεσο ζπκβνχινπο, ζπλεξγάηεο θαη 

ππεξγνιάβνπο απηνχ. 

 

 

 

4. ιεο νη αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο ζα θαηαξηίδνληαη εγγξάθσο θαη ζα ηπγράλνπλ ηεο εγθξίζεσο ηεο 

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

ζπκκνξθψλνληαη επαξθψο κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο Άξζξνπ, ηνπ Πξνζαξηήκαηνο πεξί 

ειάρηζησλ αζθαιηζηηθψλ απαηηήζεσλ θαη ησλ ινηπψλ φξσλ ηεο παξνχζαο χκβαζεο. 

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

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

επζχλεηαη πιήξσο γηα φινπο ηνπο θηλδχλνπο πνπ απνξξένπλ ή ζρεηίδνληαη κε ηελ παξνρή ησλ 

ππεξεζηψλ ηνπ θαη παξακέλεη απνθιεηζηηθά θαη εμ νινθιήξνπ ππεχζπλνο γηα ηελ πιήξε θαη έγθαηξε 

απνθαηάζηαζε δεκηψλ ζε πξφζσπα ή / θαη πξάγκαηα, αλεμάξηεηα εάλ θαη ζε πνην βαζκφ 
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θαιχπηνληαη απφ αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο ή απνδεκηψλνληαη απφ ηνπο αζθαιηζηέο, αθφκε θαη πέξαλ 

ησλ πνζψλ θάιπςεο ησλ ελ ιφγσ ζπκβάζεσλ. 

 

Άξζξν 9 

Εεηήκαηα Θπξηφηεηαο θαη Ξλεπκαηηθήο Ηδηνθηεζίαο 

1. ιεο νη εθζέζεηο θαη ηα ζπλαθή ζηνηρεία, φπσο δηαγξάκκαηα, ζρέδηα, πξνδηαγξαθέο, πιάλα, 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, ππνινγηζκνί θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ έγγξαθν ή πιηθφ πνπ απνθηάηαη, 

ζπγθεληξψλεηαη ή θαηαξηίδεηαη απφ ηνλ Ώλάδνρν θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο, είλαη 

εκπηζηεπηηθά θαη αλήθνπλ ζηελ απφιπηε ηδηνθηεζία ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

2. Ο Ώλάδνρνο, κφιηο νινθιεξψζεη ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο, παξαδίδεη φια ηα έγγξαθα θαη ηα 

ζηνηρεία ζην Ννζνθνκείν. Ο Ώλάδνρνο κπνξεί λα θξαηά αληίγξαθα απηψλ ησλ εγγξάθσλ θαη 

ζηνηρείσλ, αιιά δελ επηηξέπεηαη λα ηα ρξεζηκνπνηεί γηα ζθνπνχο άιινπο απφ ηεο χκβαζεο, ρσξίο 

ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή ζπλαίλεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ.  

 

Άξζξν 10 

Δκπηζηεπηηθφηεηα 

1. Υσξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή ζπλαίλεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ, ν Ώλάδνρνο δελ απνθαιχπηεη 

εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ δφζεθαλ ή πνπ ν ίδηνο αλαθάιπςε θαηά ηελ παξνρή ηεο 

ππεξεζίαο, νχηε θνηλνπνηεί ζηνηρεία, έγγξαθα θαη πιεξνθνξίεο ησλ νπνίσλ ιακβάλεη γλψζε ζε 

ζρέζε κε ηε χκβαζε, ππνρξενχηαη δε λα κεξηκλά ψζηε ην πξνζσπηθφ ηνπ, θαη θάζε 

ζπλεξγαδφκελνο κε απηφλ λα ηεξήζεη ηελ σο άλσ ππνρξέσζε. ε πεξίπησζε αζέηεζεο απφ ηνλ 

Ώλάδνρν ηεο σο άλσ ππνρξέσζήο ηνπ, ε Ώλαζέηνπζα Ώξρή δηθαηνχηαη λα απαηηήζεη ηελ 

απνθαηάζηαζε ηπρφλ δεκίαο ηεο θαη ηελ παχζε θνηλνπνίεζεο ησλ εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη 

ηελ παξάιεηςή ηεο ζην κέιινλ.  

 

 

 

2. Ο Ώλάδνρνο δελ δχλαηαη λα πξνβαίλεη ζε δεκφζηεο δειψζεηο ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε ζπλαίλεζε ηνπ 

Ννζνθνκείνπ, νχηε λα ζπκκεηέρεη ζε δξαζηεξηφηεηεο αζπκβίβαζηεο κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ απέλαληη 

ζην Ννζνθνκείν θαη δελ δεζκεχεη ην Ννζνθνκείν, κε θαλέλα ηξφπν, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή 

ηεο ζπλαίλεζε. 

3. Οη πξναλαθεξφκελνη φξνη πεξί εκπηζηεπηηθφηεηαο δεζκεχνπλ ηνλ αλάδνρν θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε 

ηνπ έξγνπ ηνπ εηο ην δηελεθέο. 

 

Άξζξν 11 

Ινηπέο πνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ 

1. Καζ΄ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο, ν Ώλάδνρνο ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηα 

αξκφδηα φξγαλα ηνπ Ννζνθνκείνπ, ππνρξενχηαη δε λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ νπνηεζδήπνηε 

παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηεο πκβαηηθήο Τπεξεζίαο. 

ΑΔΑ: ΩΤ5Λ469Η24-7ΙΞ



Α1/14 Ώ΄ΒΠΏΝΏΛΗΠΣΙΚΗ  ΑΙΏΠΡΏΓΜΏΣΒΤΗ ΓΙΏ ΠΏΡΟΥΗ ΤΠΗΡΒΙΧΝ ΚΏΘΏΡΙΟΣΗΣΏ ΣΟΤ ΥΧΡΟΤ ΣΟΤΝ ΓΝΠΠ 68 

2. Ο Ώλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξίζηαηαη ζε ππεξεζηαθέο ζπλεδξηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ πκβαηηθή 

Τπεξεζία (ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο), παξνπζηάδνληαο ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία πνπ ηπρφλ ηνπ δεηεζνχλ 

γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιήςε απνθάζεσλ. 

3. Ο Ώλάδνρνο ζα είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ηεο ηζρχνπζαο 

λνκνζεζίαο ζε ζρέζε κε νπνηαδήπνηε εξγαζία εθηειείηαη απφ κέιε ηεο Οκάδαο Έξγνπ, πνπ ζα 

αζρνιεζνχλ ή ζα παξάζρνπλ νπνηεζδήπνηε ππεξεζίεο ζε ζρέζε κε ηελ παξνχζα χκβαζε. ε 

πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο ή δεκίαο πνπ πξνθιεζεί ζε ηξίηνπο ππνρξενχηαη κφλνο απηφο 

πξνο απνθαηάζηαζή ηεο. 

4. Ο Ώλάδνρνο ζα πξέπεη λα εγγπάηαη γηα ηε δηάζεζε ηνπ αλαθεξνκέλνπ ζηελ Πξνζθνξά ηνπ, 

επηζηεκνληθνχ θαη ινηπνχ πξνζσπηθνχ, θαζψο επίζεο θαη ζπλεξγαηψλ, πνπ ζα δηαζέηνπλ ηελ 

απαηηνχκελε εκπεηξία, ηερλνγλσζία θαη ηθαλφηεηα, ψζηε λα αληαπνθξηζνχλ πιήξσο ζηηο απαηηήζεηο 

ηεο χκβαζεο, ππφζρεηαη δε θαη βεβαηψλεη φηη ζα επηδεηθλχνπλ πλεχκα ζπλεξγαζίαο θαηά ηηο επαθέο 

ηνπο κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο θαη ηα ζηειέρε ηεο Ώλαζέηνπζα Ώξρήο. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ε 

Ώλαζέηνπζα Ώξρή δχλαηαη λα δεηήζεη ηελ αληηθαηάζηαζε κέινπο ηεο Οκάδαο Έξγνπ ηνπ Ώλαδφρνπ, 

νπφηε ν Ώλάδνρνο νθείιεη λα πξνβεί ζε αληηθαηάζηαζε κε άιιν πξφζσπν, αλάινγεο εκπεηξίαο θαη 

πξνζφλησλ.  Ώληηθαηάζηαζε κέινπο ηεο Οκάδαο Έξγνπ ηνπ Ώλαδφρνπ, θαηφπηλ αηηήκαηφο ηνπ, θαηά 

ηε δηάξθεηα  ηεο εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ, δχλαηαη λα γίλεη κεηά απφ έγθξηζε ηεο Ώλαζέηνπζα Ώξρήο θαη 

κφλν κε άιιν πξφζσπν αληηζηνίρσλ πξνζφλησλ ή εκπεηξίαο.  Ο Ώλάδνρνο ππνρξενχηαη λα 

εηδνπνηήζεη ηελ Ώλαζέηνπζα Ώξρή εγγξάθσο, ηνπιάρηζηνλ είθνζη (20) εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξηλ 

απφ ηελ αληηθαηάζηαζε. 

 

 

 

 

5. ε πεξίπησζε πνπ κέιε ηεο Οκάδαο Έξγνπ ηνπ Ώλαδφρνπ απνρσξήζνπλ απφ απηήλ ή ιχζνπλ ηε 

ζπλεξγαζία ηνπο καδί ηνπ, ν Ώλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εμαζθαιίζεη φηη θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα, 

κέρξη ηελ απνρψξεζή ηνπο, ζα παξέρνπλ θαλνληθά ηηο ππεξεζίεο ηνπο θαη αθεηέξνπ λα 

αληηθαηαζηήζεη άκεζα ηνπο απνρσξήζαληεο ζπλεξγάηεο κε άιινπο αλάινγεο εκπεηξίαο θαη 

πξνζφλησλ κεηά απφ έγθξηζε ηεο Ώλαζέηνπζα Ώξρήο. 

6. ε πεξίπησζε πνπ ν Ώλάδνρνο είλαη Έλσζε/ Κνηλνπξαμία, ηα Μέιε πνπ απνηεινχλ ηελ Έλσζε/ 

Κνηλνπξαμία, ζα είλαη απφ θνηλνχ θαη εηο νιφθιεξνλ ππεχζπλα έλαληη ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα ηελ 

εθπιήξσζε φισλ ησλ απνξξενπζψλ απφ ηε Αηαθήξπμε/Πξνζθνξά/χκβαζε ππνρξεψζεψλ ηνπο. 

Σπρφλ πθηζηάκελεο κεηαμχ ηνπο ζπκθσλίεο πεξί θαηαλνκήο ησλ επζπλψλ ηνπο έρνπλ ηζρχ κφλνλ 

ζηηο εζσηεξηθέο ηνπο ζρέζεηο θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ δχλαληαη λα πξνβιεζνχλ έλαληη ηεο 

Ώλαζέηνπζαο Ώξρήο σο ιφγνο απαιιαγήο ηνπ ελφο Μέινπο απφ ηηο επζχλεο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ 

άιινπ ή ησλ άιισλ Μειψλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ. 

7. ε πεξίπησζε πνπ ν Ώλάδνρνο είλαη Έλσζε/ Κνηλνπξαμία θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηεο 

χκβαζεο, νπνηαδήπνηε απφ ηα Μέιε ηεο Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο, εμαηηίαο αληθαλφηεηαο γηα 

νπνηνδήπνηε ιφγν ή ιφγσ αλσηέξαο βίαο, δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, ηα 

ππφινηπα Μέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε νινθιήξσζεο ηεο χκβαζεο κε ηνπο ίδηνπο φξνπο. 
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8. ε πεξίπησζε ιχζεο, πηψρεπζεο, ή ζέζεο ζε θαζεζηψο αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή εηδηθήο 

εθθαζάξηζεο ελφο εθ ησλ κειψλ πνπ απαξηίδνπλ ηνλ Ώλάδνρν, ε χκβαζε εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη 

θαη νη απνξξένπζεο απφ ηε χκβαζε ππνρξεψζεηο βαξχλνπλ ηα ελαπνκείλαληα κέιε ηνπ Ώλαδφρνπ, 

κφλν εθφζνλ απηά είλαη ζε ζέζε λα ηηο εθπιεξψζνπλ. Η θξίζε γηα ηε δπλαηφηεηα εθπιήξσζεο ή κε 

ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο 

Ώλαζέηνπζαο Ώξρήο. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ε Ώλαζέηνπζα Ώξρή δχλαηαη λα θαηαγγείιεη ηε 

χκβαζε. Βπίζεο ζε πεξίπησζε ζπγρψλεπζεο, εμαγνξάο, κεηαβίβαζεο ηεο επηρείξεζεο θιπ. θάπνηνπ 

εθ ησλ κειψλ πνπ απαξηίδνπλ ηνλ Ώλάδνρν, ε ζπλέρηζε ή φρη ηεο χκβαζεο ελαπφθεηηαη ζηε 

δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο Ώλαζέηνπζαο Ώξρήο. ε πεξίπησζε ιχζεο ή πηψρεπζεο ηνπ Ώλαδφρνπ, φηαλ 

απηφο απνηειείηαη απφ κία εηαηξεία, ή ζέζεο ηεο πεξηνπζίαο απηνχ ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, ηφηε ε 

ζχκβαζε ιχεηαη απηνδίθαηα απφ ηελ εκέξα επέιεπζεο ησλ αλσηέξσ γεγνλφησλ. ε ηέηνηα 

πεξίπησζε θαηαπίπηνπλ ππέξ ηεο Ώλαζέηνπζαο Ώξρήο θαη νη Βγγπεηηθέο Βπηζηνιέο Πξνθαηαβνιήο θαη 

Καιήο Βθηέιεζεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηε χκβαζε. 

9. Ο Ώλάδνρνο ππνρξενχηαη θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο χκβαζεο λα ζπκκνξθνχηαη κε ηηο ππνρξεψζεηο 

πνπ επηβάιινληαη απφ ηνλ Ν.3310/05 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηνλ Ν. 3414/05. 

 

 

 

10. Οη παξαιήπηεο ηεο δηαθήξπμεο ππνρξενχληαη κέζα ζε δχν (2) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ παξαιαβή 

ηεο, λα ηελ ειέγμνπλ απφ ηελ άπνςε πιεξφηεηαο ζχκθσλα κε ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ζειίδσλ θη 

εθφζνλ δηαπηζηψζνπλ νπνηαδήπνηε παξάιεηςε λα ην γλσξίζνπλ εγγξάθσο  ζην Ννζνθνκείν θαη λα 

δεηήζνπλ έλα πιήξεο αληίγξαθν. Βλζηάζεηο θαηά ηεο λνκηκφηεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ κε ην 

αηηηνινγηθφ ηεο κε πιεξφηεηαο ηνπ παξαιεθζέληνο αληηγξάθνπ ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

 

ΑΟΘΟΝ 12 

1. Ο αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη γηα θαλέλα ιφγν λα δηαθφςεη ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ, εθηφο απφ 

ηηο πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο, νη νπνίεο παξαηίζεληαη πεξηνξηζηηθά: 

 Ππξθαγηά  

 Πιεκκχξα 

 εηζκφο 

 Πφιεκνο 

 

ΑΟΘΟΝ 13  

ΑΛΔΘΣΩΟΖΡΝ  ΠΚΒΑΠΖΠ-ΡΔΙΗΘΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ 

1. Η ζχκβαζε απηή ζα εθηειεζζεί απνθιεηζηηθά απφ ηνλ αλάδνρν, απαγνξεπκέλεο ηεο εθρσξήζεψο 

ηεο, ζε νπνηνδήπνηε άιιν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν.  

2. Σν θείκελν ηεο ζχκβαζεο ππεξηζρχεη απφ θάζε άιιν ζρεηηθφ θείκελν (Αηαθήξπμε, πξνζθνξά θ.ι.π.) 

πιελ πξνθαλψλ ζθαικάησλ, ή παξαδξνκψλ ελ γέλεη απηνχ. 

3. Γηα θάζε άιιν ζέκα πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη δελ ξπζκίδεηαη απφ απηήλ 

ηζρχνπλ νη φξνη ηεο δηαθήξπμεο θαη νη δηαηάμεηο πεξί Πξνκεζεηψλ ηνπ Αεκνζίνπ. 

ΑΔΑ: ΩΤ5Λ469Η24-7ΙΞ
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4. Η ελ ιφγσ ζχκβαζε δηέπεηαη απφ ην Βιιεληθφ Αίθαην. ε πεξίπησζε δηαθνξψλ, πνπ ελδερνκέλσο 

πξνθχςνπλ ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία ή ηελ εθηέιεζε ή ηελ εθαξκνγή ηεο χκβαζεο ή εμ‟ αθνξκήο 

ηεο, ε Ώλαζέηνπζα Ώξρή θαη ν Ώλάδνρνο θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα ηε θηιηθή επίιπζή ηνπο, 

ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ρξεζηψλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ πάληα ππφ ην 

πξίζκα ηεο πξνζηαζίαο ηνπ Αεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. 

5. ε πεξίπησζε αδπλακίαο εμεχξεζεο θνηλά απνδεθηήο ιχζεο απνθιεηζηηθά αξκφδηα είλαη ηα Βιιεληθά 

Αηθαζηήξηα θαη δε απηά ησλ Ώζελψλ. 

 

Η χκβαζε απηή ζπληάρζεθε ζε ηξία ίδηα πξσηφηππα, αθνχ δε δηαβάζζεθε, βεβαηψζεθε λφκηκα, 

ππνγξάθεθε απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο θαη ηα  κελ δχν αληίηππα παξακέλνπλ  ζην αξκφδην Γξαθείν ηνπ 

Ννζνθνκείνπ, γηα ινγαξηαζκφ ηνπ πξψηνπ ησλ ζπκβαιινκέλσλ, ην δε άιιν παξέιαβε ν αλάδνρνο. 

  

 

1 Ν Η     Π  Κ Β Α Ι Ι Ν Κ Δ Λ Ν Η 

 
 

   ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΡΑΗΟΔΗΑ                                                       ΓΗΑ ΡΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ                   
 

 

 

 

Ππλεκκέλα: 

ια ηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θάζε ππνςήθηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, φπσο ην Φ.Β.Κ ίδξπζεο θαη ηηο 

ηξνπνπνηήζεηο ηνπ, επηθπξσκέλν αληίγξαθν ή απφζπαζκα ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ δηαγσληδφκελνπ θαη ησλ 

εγγξάθσλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ (γηα Ο.Β. θαη Β.Β.). ηνηρεία θαη έγγξαθα απφ ηα νπνία πξέπεη λα πξνθχπηνπλ 

ηα κέιε ηνπ Α.. ηα ππφινηπα πξφζσπα πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα δεζκεχνπλ κε ηελ ππνγξαθή ηνπο ηελ Β.Β. 

θαη ηα έγγξαθα ηεο λνκηκνπνίεζεο απηψλ αλ απηφ δελ πξνθχπηεη επζέσο απφ ην θαηαζηαηηθφ αλαιφγσο κε 

ηε λνκηθή κνξθή ησλ εηαηξεηψλ ή θάζε άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ. 

 

ΑΔΑ: ΩΤ5Λ469Η24-7ΙΞ


		2014-09-16T13:02:32+0300
	Athens




