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 Πολύγυρος:  10-9-2020 

 Αρ. πρωτ.     10989 
 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  

ΔΙΟΙΚΗΣΗ  4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  

                                     Τηλ. 2371350207  Fax: 2371350410 

                                       e-mail:gnxkoylchrysa@1157.syzefxis.gov.gr 

                                                                                                                                                 

ΔΙΕΘΝΗΣ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ, 

Μ.Τ.Ν. ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΦΙΑΠ   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :23η / 2020  

   ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 99178  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – 

ΤΙΜΗΣ (συμφερότερη προσφορά) 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

Ημερομηνία: 23-10-2020 

Ημέρα: Παρασκευή  

Ώρα: 16μμ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 

Ημερομηνία: 30-10-2020 

Ημέρα:  Παρασκευή  

Ώρα: 11 π.μ.  

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Οι προσφορές υποβάλλονται στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

www.promitheus.gov.gr, ενώ τα πρωτότυπα έγγραφα 

κατατίθενται στο Γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν.Χαλκιδικής 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα Α΄ 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 90911200-8 

ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS GR  EL527 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  
229.838,71€ χωρίς ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 

ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 
285.000,00€ με ΦΠΑ 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΩΣ Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 

ΣΤΗΝ ΕΕ 
Ημέρα:  14-9-2020 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ 

ΕΣΗΔΗΣ 
Ημέρα  14-9-2020  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ 

 Ημέρα  10-9-2020   
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              ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 

1.1. Toυ Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» 

(Φ.Ε.Κ. Α΄ 247/27-11-1995), όπως ισχύει με τον 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ. Α΄/28.06.2014) Αρχές δημοσιονομικής 

διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις 

όπως ισχύει σήμερα 

1.2. Του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Κ.Δ.Δ.), όπως ισχύει, ο οποίος έχει κυρωθεί με το άρθρο πρώτο του Ν. 

2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 45/9-3-1999), 

΄’όπως ισχύει σήμερα.  

1.3. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 

81/4-4-2005), όπως τροποποιημένος ισχύει. 

1.4. Του Ν. 3527/2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας 

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 25/Α/09.02.2007), όπως τροποποιημένος ισχύει 

1.5. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 134/18-6-2007), όπως ισχύει σήμερα 

1.6. Του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/15.03.2010) «Προστασίας της Εθνικής Οικονομίας – Επείγοντα μέτρα για την 

αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης», άρθρο 12 «Αναπροσαρμογή Φ.Π.Α.», και άρθρο 20 §3 «Έναρξη 

ισχύος», όπως ισχύει σήμερα. 

1.7. Του Ν. 3846/2010 (Φ.Ε.Κ. Α’ 66/11.5.2010) «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις», 

άρθρο 24, όπως ισχύει σήμερα 

1.8. Του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 

κυβερνητικών διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο» «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 

διατάξεις.(Α-112, όπως ισχύει σήμερα. 

1.9. Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α΄ 173/30.9.2010) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων», 

έτσι όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν.4055/2012 (ΦΕΚ Α’51/2012), όπως ισχύει 

σήμερα 

1.10. Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» 

1.11. Του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ.Α’/15-09-2011) Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

1.12. Του Ν. 4055/2012 (ΦΕΚ 51 τ.Α΄/2012) «Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής», όπως ισχύει σήμερα  

1.13. Του Ν 4152/2013 (ΦΕΚ 107 Α/07.05.2013) Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 

4127/2013, όπως ισχύει σήμερα 

1.14. Του Ν. 4174-2013 (170-τ.Α΄- 26.7.2013) Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει σήμερα 

1.15. Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ. Α΄)  «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του ΠΔ. 318/1992 (Α΄ 161) και 

λοιπές ρυθμίσεις», όπως ισχύει  σήμερα 

1.16. Του Ν. 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 

4046/2012 και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα 

1.17. Του Ν. 4272/2014 (ΦΕΚ 145/Α/11-07-2014) Προσαρμογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 

2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενημέρωσης σχετικά με την 

ανταλλαγή, μεταξύ των κρατών−μελών, ανθρώπινων οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση − Ρυθμίσεις 
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για την Ψυχική Υγεία και την Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή και λοιπές διατάξεις., όπως ισχύει 

σήμερα  

1.18. Του N. 4412/2016 (ΦΕΚ 47/τ. Α΄/08.08.2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ), όπως ισχύει σήμερα 

1.19. Το Π.Δ. 39/2017 (Αρ. φ.64/4-5-2017) «κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιον της 

          Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών», όπως ισχύει σήμερα 

1.20. Του Ν. 4472/2017 (Α' 74) Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, 

μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και  μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και  

εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές Διατάξεις» 

άρθρα 21 έως 35, 47, 61, 119,120 έως και 122., όπως ισχύει σήμερα 

2. Τις αποφάσεις: 

2.1. Την υπ΄αριθμ.  Πρωτ: 9511/7-8-2020 ΑΔΑ:6Ζ8946907Υ-Ι1Ν  Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και δέσμευσης 

πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Νοσοκομείου , ΚΑΕ 0845.01 οικ. Έτους 2020 

2.2. Τις υπ΄αριθμ. 8η /24-7-2020 Θέμα: 31ο,  ΑΔΑ: ΩΦΝΩ46907Υ-Ξ7Κ  και υπ’αριθμ 12η /7-9-2020 Θέμα: 4ο ΑΔΑ: 

6ΗΑΚ46907Υ-Ρ5Α Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου περί έγκρισης τεχνικών 

προδιαγραφών και διενέργειας του διαγωνισμού.  

 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι  

Διεθνή  Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού κτιρίων για το Γ.Ν.Χ., Ψυχιατρικό 

Ξενώνα, Μ.Τ.Ν. και ΚΕΦΙΑΠ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής (συμφερότερη προσφορά) 

1. O διαγωνισμός θα διεξαχθεί μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον 

τριάντα δύο (32) τουλάχιστον  εργασίμων ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο 

ΚΗΜΔΗΣ  

 

2. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΟΠΟΣ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ  

Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus. 

gov.gr, του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

14-9-2020 

 ημέρα Δευτέρα  

και ώρα  15 μ.μ. 

Γραφείο 

Προμηθειών του 

Γ.Ν. Χαλκιδικής 

 

23-10-2020 

ημέρα  Παρασκευή    

και ώρα 16μ.μ. 

30-10-2020 

 Ημέρα Παρασκευή  

και ώρα  11π.μ. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς 

στο Σύστημα. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα ή θα κατατεθούν με 

επιστολή εκτός Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων λογίζονται ως απαράδεκτες και 

επιστρέφονται. 

3.  Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος 

βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 36 

http://www.promitheus.gov.gr/
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και 37 του Ν. 4412/2016 . Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται, όπως περιγράφεται στο άρθρο 20 

Διαδικασία διενέργειας διαγωνισμού. 

4. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 

 α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. 

 β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά. 

 γ) συνεταιρισμοί 

 δ) κοινοπραξίες προμηθευτών 

 ε) ότι ισχύει στο άρθρο 25 του Ν. 4412/2016 

 Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να 

υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί 

σε αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της 

σύμβασης. 

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή 

υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο 

ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την 

κατωτέρω διαδικασία εγγραφής, οι οικονομικοί φορείς, αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας του συστήματος και από 

τον σύνδεσμο ≪Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας≫, την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες 

πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούμενοι ως εξής:  

• Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με χρήση των 

διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής 

Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα 

Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 

• Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό 

Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT 

Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. 

Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της 

Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 

• Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ 

αποστέλλοντας:  

 είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική είτε ένορκη βεβαίωση ή 

πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Ν. 

4412/2016 και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, 

στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα 

εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια 

υπηρεσία. 

• Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης 

του Συστήματος, όπως αναφέρεται ανωτέρω. 

• Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη 

του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο 

ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του. 

5. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα τμήματα που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος αυτής: 

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΡΟΣ (Α΄) 

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α΄) 

3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Β΄) 
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4. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Γ’)  

5. ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΈΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ [ΕΕΕΣ] ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Δ’)  

.  

ΜΕΡΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Άρθρο   1ο: Αντικείμενο της σύμβασης 

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάθεση υπηρεσιών  καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων και του 

περιβάλλοντος χώρου του  Γ.Ν.Χαλκιδικής, Ψυχιατρικού Ξενώνα, Μ.Τ.Ν. και του ΚΕΦΙΑΠ σύμφωνα με τα όσα 

ορίζονται στην Τεχνική Περιγραφή της διακήρυξης.  

Κριτήριο Αξιολόγησης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά., βάσει βέλτιστης σχέσης 

ποιότητας- τιμής (συμφερότερη προσφορά) 

Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι απαιτήσεις σχετικά με την ανάθεση της ζητούμενης υπηρεσίας ορίζονται στο 

Παράρτημα Α΄.  

Οι προσφορές υποβάλλονται για σύνολο των ζητουμένων υπηρεσιών ειδάλλως θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Άρθρο   2ο: Ορισμοί 

Αναθέτουσα Αρχή 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ.  

Αρμόδιος Υπηρεσίας Διενέργειας 

Σχετικές με το διαγωνισμό πληροφορίες παρέχει το Γραφείο Προμηθειών (Πληροφορίες:  

Παναγιωτίδου Δέσποινα  και Κούλελη Χρύσα  , τηλέφωνα επικοινωνίας: 2371350207 Fax: 2371350410 , όλες τις 

εργάσιμες ημέρες 08:00-14:30). 

Διακήρυξη 

Η παρούσα Διακήρυξη που αποτελείται από το Μέρος Α΄: Γενικοί Όροι, 

 Παράρτημα Α΄: - Τεχνικές Προδιαγραφές  

Παράρτημα Β΄: Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών  

Παράρτημα Γ΄: Σχέδιο σύμβασης προμήθειας  

 Παράρτημα Δ : Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ] 

Υπηρεσία 

Η ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας , όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Παράρτημα Α΄. 

Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού 

Το αρμόδιο για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των προσφορών συλλογικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το 

οποίο συγκροτείται ειδικά για το σκοπό αυτό και το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες 

διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 περί λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της διοίκησης. 

Οικονομικός Φορέας 

Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα προσώπων συμμετέχει στο διαγωνισμό και υποβάλλει προσφορά με 

σκοπό τη σύναψη Σύμβασης με την Αναθέτουσα Αρχή. 

Εκπρόσωπος 

Ο υπογράφων την προσφορά - στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από τον ίδιο τον Προσφέροντα - που μπορεί 

να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του Προσφέροντα, ή πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον Προσφέροντα ή τον νόμιμο 

εκπρόσωπό του, ή σε περίπτωση ένωσης προσώπων, πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από όλα τα μέλη της ένωσης. 

Αντίκλητος 

Το πρόσωπο που ο Προσφέρων με δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου 

(ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax κ.λπ.), ορίζει σαν υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες 

ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με τον Προσφέροντα. 

Ανάδοχος 

ΑΔΑ: 99ΧΗ46907Υ-ΟΙΑ



6 

 

Ο Προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τον τρόπο και τη 

διαδικασία που περιγράφονται στην παρούσα. 

Κατακύρωση 

Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία κατακυρώνεται η υλοποίηση της προμήθειας στον Ανάδοχο. 

Σύμβαση 

Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, η οποία καταρτίζεται μετά την ανακοίνωση 

της κατακύρωσης. Επίσημη γλώσσα της σύμβασης είναι η ελληνική. Η παρούσα διακήρυξη, τα έντυπα της Τεχνικής 

και Οικονομικής Προσφοράς και η σύμβαση είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και 

οι Προσφορές των διαγωνιζομένων/ υποψηφίων Αναδόχων που θα υποβληθούν θα είναι υποχρεωτικά 

συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. 

Συμβατικά τεύχη 

Το τεύχος της σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής με τον Ανάδοχο  και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη 

συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος : α. τη σύμβαση, β. τη διακήρυξη και το τεύχος με τους όρους 

της διακήρυξης, γ. την Τεχνική Προσφορά Αναδόχου και δ. την Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου. 

Συμβατικό Τίμημα 

Η τιμή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί η ανάθεση υπηρεσίας. 

Άρθρο   3ο: Αντικείμενο της Υπηρεσίας  

Το Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής (στο εξής: η Αναθέτουσα Αρχή) προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό, 

προϋπολογισμού  285.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ  για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας με 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας- 

τιμής (συμφερότερη προσφορά) 

Αναλυτικά, το αντικείμενο της υπηρεσίας και συνολικά οι υποχρεώσεις του Οικονομικού Φορέα περιγράφονται στο 

Παράρτημα Α΄. 

Άρθρο   4ο : Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

  Αναθέτουσα Αρχή: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

  Ταχ. Διεύθυνση: ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 5, Τ.Κ. 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ  

  Τηλέφωνο:2371350207 

  Φαξ: 2371350410 

  E-mail:gnxkoylchrysa@1157.syzefxis.gov.gr και gnxpanagdespoina@1157.syzefxis.gov.gr, Κούλελη Χρύσα και  

Παναγιωτίδου Δέσποινα 

Άρθρο   5ο : Προδικαστικές Προσφυγές 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη Σύμβαση και 

έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της 

Αναθέτουσας Αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής 

νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής 

πράξης ή παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και 

πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της 

Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Ν. 4412/2016, Βιβλίο IV – Τίτλος 2 – Τμήμα 

II – Μέρος Α΄ και ιδιαίτερα στα άρθρα 360, 361 και 362. Η προθεσμία για την άσκηση της 

προδικαστικής προσφυγής ορίζεται σε: 

α) Δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 
Οικονομικό Φορέα, αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία, ή 

β) Δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν, αν  

χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως 

γ) Δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιριομένη, γνώση της πράξης που βλάπτει 

τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου Οικονομικού Φορέα. 

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε 

(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 

mailto:gnxkoylchrysa@1157.syzefxis.gov.gr
mailto:gnxpanagdespoina@1157.syzefxis.gov.gr
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 Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά, επιλέγοντας τη λειτουργία 

«Επικοινωνία», μέσα από την πτυσσόμενη λίστα «Ενέργειες» του Συστήματος, στον 

ηλεκτρονικό τόπο του Διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική 

Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου .PDF, το 

οποίο πρέπει απαραιτήτως να φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή 

προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, σύμφωνα με όσα 

ορίζονται στο ΠΔ 150/2001, με θέμα: «Προσαρμογή στην Οδηγία 99/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές 

υπογραφές» (ΦΕΚ Α’ 125/25.6.2001) και στην υπ’ αριθμ. 248/71/15.3.2002 Απόφαση της 

Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) με θέμα: «Κανονισμός 

Παροχής Υπηρεσιών Πιστοποίησης Ηλεκτρονικής Υπογραφής» (ΦΕΚ Β’ 603/16.2.2002). 

 Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 

προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του Ν. 4412/2016 

στο άρθρο 19 παράγρ. 1 περ. 1.1 της υπ’ αριθμ. 56902/215 ΥΑ, το ύψος του οποίου ανέρχεται 

σε ποσοστό  0,50% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, εκτός ΦΠΑ, και δεν μπορεί 

να είναι κατώτερο από 600€. 

 Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της 

προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της 

προσφυγής, η Αναθέτουσα Αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην 

οφειλόμενη ενέργεια. 

 Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη 

σύναψη της Σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του Ν. 

4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο 

της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το 

άρθρο 366 του Ν.4412/2016. 

Η Αναθέτουσα Αρχή, μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία» του Συστήματος: 

Α) Κοινοποιεί την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

στην περίπτ. α΄ του πρώτου εδαφίου της παραγρ. 1 του άρθρου 365 του Ν. 4412/2016. 

Β) Διαβιβάζει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα 

στην περίπτ. β΄ του πρώτου εδαφίου της παραγρ. 1 του άρθρου 365 του Ν. 4412/2016. 

        Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων  πραγματικών και  

                    νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της Αναθέτουσας Αρχής και, σε  

           περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει)  

            ή   απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική  

            προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής. 

 Οι χρήστες - Οικονομικοί Φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της 

προσφυγής από την ΑΕΠΠ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του ΠΔ 39/2017. 

 Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των 

ένδικων βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του 

Ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της Αναθέτουσας Αρχής. 

 Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) 

ημερών από την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της 

αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 

4 του Ν. 4412/2016. 

 Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της Σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή 

διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 

 Επιπλέον πληροφορίες διατίθενται στην ιστοσελίδα της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (ΑΕΠΠ): http://aepp-procurement.gr/siteapps/joomla-21306/htdocs/index.php. 

 

Αρθρο   6ο: Δημοσιότητα 

Η διακήρυξη του διαγωνισμού θα αναρτηθεί: 

Στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων www.eprocurement.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της 

αναθέτουσας αρχής   

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης έχει αποσταλεί για δημοσίευση:  

 

http://aepp-procurement.gr/siteapps/joomla-21306/htdocs/index.php
http://www.eprocurement.gov.gr/
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1. Στις εφημερίδες:στις  10-9-2020 

Α. ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ: 

Α1. Ο Λόγος  Αθηνών : logos is@otenet.gr 

Α2 Ημερήσια τοπική Εφημερίδα  Θεσ/νίκης: imerisiatopiki@gmail.com 

    Β. ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ  ΤΟΠΙΚΕΣ : 

       Τύπος  της Χαλκιδικής: typosbon@gmail.com 

2. Προκήρυξη . της παρούσας διακήρυξης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 14-9-2020  

στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

Περίληψη της διακήρυξης θα αποσταλεί στους παρακάτω φορείς: στις 10-9-2020  

1. Εμπορικό –Βιομηχανικό Επιμελητήριο  

Α. Θεσσαλονίκης: ebeth@ebeth.gr 

Β. Αθηνών info@acci.gr 

2.  Επιμελητήριο  Χαλκιδικής info@epichal.gr10 

  

Άρθρο   7ο  : Τρόπος λήψης των εγγράφων του διαγωνισμού – 

 παροχή διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης  

Τα αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της 

Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, οι αναθέτοντες φορείς παρέχουν σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη 

διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και τυχόν σχετικά 

δικαιολογητικά το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας που έχει οριστεί για την παραλαβή των 

προσφορών. Σε περίπτωση επισπευσμένης ανοικτής διαδικασίας όπως αναφέρεται στην παρ. 3 του άρθρου 264 του Ν. 

4412/2016, η προθεσμία αυτή ανέρχεται σε τέσσερις (4) ημέρες (άρθρο 297 του Ν. 4412/2016). Τα αιτήματα για 

συμπληρωματικές πληροφορίες που κατατίθενται τέσσερις (4) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφορών, εξετάζονται μόνο εάν η Αναθέτουσα Αρχή έχει τη δυνατότητα να απαντήσει στον ενδιαφερόμενο εντός 

του εναπομείναντος χρόνου. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα απαντήσει σε ερωτήματα που δεν θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στο σύστημα Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

. Σημειώνεται ότι συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τεύχη του διαγωνισμού, καθώς και οι γραπτές 

διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής επί ερωτημάτων των ενδιαφερομένων σχετικά με τα έγγραφα και τη διαδικασία 

του διαγωνισμού θα αναρτώνται ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο της 

Αναθέτουσας Αρχής.  

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη 

αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και έχουν εγγραφεί στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr). 

Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους 

του Αναθέτουσας Αρχής. 

Άρθρο   8ο: Χρόνος – Τόπος υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών 14-9-2020 ημέρα Δευτέρα  

και ώρα  15 μ.μ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 23-10-2020  ημέρα Παρασκευή   και 

ώρα 16μ.μ. στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο στον διαγωνισμό με αριθμό συστήματος  99178  

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα άρθρα 36 και 37 του Ν. 4412/2016. 

mailto:typosbon@gmail.com
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Άρθρο   9ο : Χρόνος – Τόπος διενέργειας διαγωνισμού 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται πέντε (5) ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής τους, ήτοι: 30 Οκτωβρίου 2020  ημέρα Παρασκευή και ώρα 11 π.μ. μέσω των αρμόδιων 

πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων 

διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. 

Άρθρο   10ο : Δικαίωμα συμμετοχής 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/ κοινοπραξίες αυτών ή 

συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο του 

διαγωνισμού, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων 

του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 4412/2016.  

Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για την υποβολή της προσφοράς 

τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που η ζητούμενη με την παρούσα υπηρεσία κατακυρωθεί σε ένωση προσώπων, η 

Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, εφ’ όσον το θεωρήσει αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση της Σύμβασης, να 

ζητήσει από την ένωση να περιβληθεί ορισμένη νομική μορφή και η ένωση, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να το 

πράξει. 

Τα εγκατεστημένα στην Ελλάδα φυσικά ή νομικά πρόσωπα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στα οικεία επαγγελματικά ή 

εμπορικά μητρώα και να προσκομίζουν ανάλογο πιστοποιητικό. Οι υποψήφιοι που δεν έχουν εγκατάσταση στην 

Ελλάδα πρέπει να αποδεικνύουν την εγγραφή τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο του κράτους εγκατάστασής 

τους ή να προσκομίζουν ανάλογη ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό, κατά τα οριζόμενα της παραγράφου 2 του 

άρθρου 75 του Ν. 4412/2016.  

Άρθρο   11ο: Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, 

στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο. Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να καταθέσουν τα ακόλουθα κατά 

περίπτωση δικαιολογητικά Συμμετοχής, τα οποία θα πρέπει να συμπεριλάβουν στον (υπό)φάκελο Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής/ Τεχνική προσφορά. 

Εντός του ηλεκτρονικού αρχείου της προσφοράς τοποθετούνται υποχρεωτικά τα αναφερόμενα κατωτέρω 

δικαιολογητικά συμμετοχής. Ειδικότερα, οι προσφέροντες υποβάλλουν: 

 

1. Τα φυσικά  πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. 

α. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της συνολικής 

προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α., σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 31ο της παρούσας 

διακήρυξης. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή 

αρχείου PDF και προσκομίζεται από αυτόν στην Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού σε έντυπη 

μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.    

β. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους. 

γ. Συμπληρωμένο το τυποποιημένο Ευρωπαικό Ενιαίο έγγραφο Σύμβασης ΕΕΕΣ, Παράρτημα Δ 

δ. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος, ήτοι  την έναρξη επιτηδεύματος από την  αντίστοιχη 

Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις τυχόν μεταβολές. 

 

2. Τα νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά: 
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Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά της  παραγράφου  α., β., γ. και  δ.  του παρόντος άρθρου  

Διευκρινίζεται ότι:  

Α.  Ολες οι απαιτούμενες δηλώσεις της διακήρυξης υπογράφονται, επί εταιριών (Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.), και προσωπικών 

εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) από τους διαχειριστές τους ή πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο απ’ αυτούς και επί 

ανωνύμων εταιριών (Α.Ε.) από τον πρόεδρο και τον διευθύνοντα σύμβουλο ή πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο 

με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ή από τους ιδίους. Ειδικότερα, στις περιπτώσεις των Α.Ε. 

η υποχρέωση μη τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης αφορά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και σε όλα τα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν. 4412/2016. 

Β.  Όσον αφορά στα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος πρέπει να προσκομίσει:  

Προκειμένου για Α.Ε.:  

α) Βεβαίωση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, στην οποία να 

αναφέρονται οι γενόμενες τροποποιήσεις του καταστατικού της εταιρείας. 

β)  Αντίγραφο του ΦΕΚ, στο οποίο να αναγράφεται η ισχύουσα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Προκειμένου για Ε.Π.Ε. & Ι.Κ.Ε.: 

α) Βεβαίωση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου στην οποία να 

αναφέρονται οι γενόμενες τροποποιήσεις του καταστατικού/ιδιωτικού συμφωνητικού  της εταιρείας 

β)  Αντίγραφο του ΦΕΚ στο οποίο να αναφέρονται ο/οι διαχειριστής/ες της εταιρείας  

Προκειμένου για προσωπική εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.): 

α) Βεβαίωση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου στην οποία να 

αναφέρονται οι γενόμενες τροποποιήσεις του καταστατικού/ιδιωτικού συμφωνητικού  της εταιρείας 

β) Αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού/ιδιωτικού συμφωνητικού  

3. Οι Συνεταιρισμοί: 

 Κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται αντιστοίχως ανωτέρω. Διευκρινίζεται ότι α)  οι απαιτούμενες 

υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του συνεταιρισμού.   

4. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 

α. Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για  τον κάθε  Ανάδοχο που συμμετέχει στην ένωση.  

β. Δήλωση σύστασης ένωσης προμηθευτών,  στην οποία θα φαίνεται το αντικείμενο των εργασιών του 

καθενός από τους συμμετέχοντες, η ποσότητα του υλικού ή το μέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα εξ 

αυτών επί του συνόλου της προσφοράς, ο εκπρόσωπος της ένωσης έναντι της Αναθέτουσας Αρχής 

(Νοσοκομείου) και το πρόσωπο που ενδεχομένως τον αναπληρώνει. 

6. Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία 

υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση 

από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ και των 

εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

Σύμφωνα με τον Ν.4250/2014, τα έγγραφα που υπογράφονται από τον συμμετέχοντα, φέρουν ψηφιακή 

υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. Για τα έγγραφα που έχουν εκδοθεί από Δημόσια Αρχή, 

απαιτείται τουλάχιστον η προσκόμιση απλού φωτοαντιγράφου, ενώ για τα έγγραφα που έχουν εκδοθεί από 

Ιδιωτικό Φορέα, απαιτείται τουλάχιστον  η προσκόμιση φωτοαντιγράφου από επικυρωμένο αντίγραφο. 

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά και όλα τα άλλα στοιχεία και έγγραφα του υποφακέλου 

«Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και 

απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα 

δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί / συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά 

συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: η εγγύηση συμμετοχής, 

πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 
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7.  Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά 

τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή 

διεξαγωγή της διαδικασίας. (Άρθρο 79, παρ. 5 του Ν.4412/2016) 

Σε περίπτωση μη υποβολής ή μη προσήκουσας υποβολής των αναφερόμενων πιο πάνω δικαιολογητικών, 

η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση υποβολής υπεύθυνων 

δηλώσεων με αναληθές ή ανακριβές περιεχόμενο. 

Άρθρο   12ο :Δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο της κατακύρωσης 

 Ο προσωρινός Ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός οφείλει να υποβάλει ηλεκτρονικά 

εντός δέκα πέντε ( 15 )  ημερών από την ηλεκτρονική κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης, τα ακόλουθα κατά 

περίπτωση δικαιολογητικά. Τα στοιχεία και δικαιολογητικά υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και 

προσκομίζονται σε έντυπη μορφή εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.  

Τα έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθρου 80  του Ν.4412/2016, κατά περίπτωση. Αναλυτικότερα: 

α)  Οι Έλληνες πολίτες: 

1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν 

καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του 

Ν.4412/2016, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της 

επαγγελματικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήματα της 

υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας 

χρεωκοπίας.  

2)  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.  

3)  Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την 

ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Σε περίπτωση 

εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται με 

βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό 

πιστοποιητικό.  

4)  Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το 

ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να 

παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.  

β)  Οι αλλοδαποί:  

1)  Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας 

εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με 

αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 

2)  Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από 

το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της περ. (β) της παραγράφου 4 του άρθρου 

73 του Ν.4412/2016 ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της 

παραγράφου 2 του ιδίου άρθρου. Τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων εκδίδονται με βάση την 

ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.  

3)  Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν 

εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την 

ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως 

άνω έγγραφης ειδοποίησης.  

γ)  Τα νομικά πρόσωπα / συνεταιρισμοί (ημεδαπά ή αλλοδαπά):  

1)  Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες ή αλλοδαπούς, αντίστοιχα.  

2)  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου,  από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση 
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του Ν. 1892/1990 ή άλλες ανάλογες καταστάσεις  και επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης 

κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις.  

3)  Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των 

εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και των 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) και τους συνεταιρισμούς, απόσπασμα ποινικού 

μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το 

οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για 

κάποιο από τα αδικήματα των περιπτώσεων  του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.  

4)  Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών, τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης ή διαδικασίας έκδοσης 

απόφασης εκκαθάρισης, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της 

Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα 

στο διαγωνισμό A.E. και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, από το αρμόδιο Εφετείο της 

έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης 

και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα 

του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης.  

δ)   Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:  

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε Οικονομικό Φορέα που συμμετέχει στην Ένωση.  

Άρθρο   13ο: Πρόσθετοι όροι 

Όλα τα προσκομιζόμενα έγγραφα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των πρωτοτύπων ή ευκρινή 

φωτοαντίγραφα αυτών, σύμφωνα με το Ν.4250/2014. 

Τα ξενόγλωσσα πιστοποιητικά πρέπει να είναι μεταφρασμένα στην ελληνική και επικυρωμένα από το Υπουργείο 

Εξωτερικών ή από επίσημο μεταφραστικό γραφείο ή από δικηγόρο. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 

δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης, της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984 (Α 188). 

Προσκομίζονται πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα αυτών, σύμφωνα με το 

Ν.4250/26.3.2014 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις  πρέπει να έχουν αληθές και ακριβές περιεχόμενο,  άλλως  επιφέρουν κυρώσεις.  

Εάν από οποιαδήποτε αρχή δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω 

αναφερόμενες περιπτώσεις δύναται να αντικατασταθούν αυτά από ένορκη βεβαίωση ή, όπου δεν προβλέπεται ένορκη 

βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 

αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας  

εγκατάστασης του οικονομικού φορέα. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη 

χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω 

νομικές καταστάσεις.  

Άρθρο   14ο: Τρόπος υποβολής προσφορών 

 

1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ  μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 23-10-2020  ημέρα  Παρασκευή  

και  ώρα 16 μ.μ.   που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα 

με τα αναφερόμενα στα άρθρα 36  και 37 του Ν. 4412/2016.  

2. Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: (α) ένας (υπο)φάκελος με την 

ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά», (β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη 

«Οικονομική Προσφορά». Με τον όρο «(υπο)φάκελος» εννοούμε την κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων 

στο σύστημα. 

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του σχετικού πεδίου 

του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα (όπως ορίζεται από το 

άρθρο 16 της παρούσης). Ο χρήστης − οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους, ηλεκτρονικά 
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μαζί με την προσφορά του, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού καθώς και τα δικαιολογητικά που 

αναφέρονται στην διακήρυξη, σε μορφή αρχείου .pdf, όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω: 

1. Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαγωνιστική διαδικασία 

υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου. .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από 

αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 

2. Ο χρήστης − οικονομικός φορέας υποβάλλει την εγγυητική επιστολή συμμετοχής ηλεκτρονικά σε μορφή 

αρχείου .pdf και υποχρεούται να την υποβάλλει σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) σε προθεσμία που δεν υπερβαίνει 

τις τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ηλεκτρονική υποβολή. 

3. Ο οικονομικός φορέας συντάσσει την τεχνική και οικονομική του προσφορά συμπληρώνοντας την αντίστοιχη 

ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο το 

οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον οικονομικό φορέα. Σε περίπτωση διάστασης των 

στοιχείων που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του ψηφιακά 

υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου απορρίπτεται η προσφορά ως απαράδεκτη σύμφωνα με το άρθρο 23 της 

παρούσας. 

5. Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς. 

Ο φάκελος κάθε προσφοράς περιλαμβάνει τους ακόλουθους δύο (2) επιμέρους, ανεξάρτητους, ηλεκτρονικούς 

(υπό)φακέλους: 

(Υπο)φάκελος «Δικαιολογητικά - Τεχνική προσφορά» που περιέχει αφενός τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την 

εγγυητική συμμετοχής, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, το Συμπληρωμένο το τυποποιημένο Ευρωπαικό 

Ενιαίο έγγραφο Σύμβασης ΕΕΕΣ, Παράρτημα Δ 

 και αφετέρου την Τεχνική Προσφορά, η οποία, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 

ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε 

μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που 

περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά 

υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει 

σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf. 

Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του 

συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

1. (Υπο) φάκελος «Οικονομική Προσφορά» που περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα. 

Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά στον (υπό) φάκελο «Οικονομική Προσφορά». Η 

οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 

συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο 

υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική 

ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου 

πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται 

να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf. 

Άρθρο   15ο : Περιεχόμενα υποφακέλων 

1.ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 

περιλαμβάνουν: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 

και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 

του Ν.4412/2016 και τα άρθρα 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.(επί ποινή απόρριψης) 

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων 

τύπου XML ή/και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί 

αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) 

εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε 

οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

 Επιτροπή διενέργειας μπορεί να ζητήσει διευκρινήσεις και οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να 

ανταποκριθούν εντός τριών εργάσιμων ημερών από την επομένη του σχετικού μηνύματος που θα λάβουν 

μέσω ΕΣΗΔΗΣ. 

2. ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Ο Φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς διαιρείται στις εξής παρακάτω αναφερόμενες πληροφορίες, δηλώσεις ή 

πιστοποιητικά, με την ίδια σειρά και αρίθμηση: 

Α) Προσφερόμενη Υπηρεσία  και Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Β) Συμπληρωμένο τον Πίνακα Συμμόρφωσης 

Α) Προσφερόμενη Υπηρεσία και Τεχνικά χαρακτηριστικά 

1. Στις προσφορές (φάκελος τεχνικής προσφοράς) πρέπει να κατατίθεται έγγραφη δήλωση του συμμετέχοντα με την 

οποία να δηλώνεται ότι: α) αποδέχεται όλους τους όρους της διακήρυξης και η προσφορά του πληροί πλήρως τις 

απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού, β) ο προσφέρων διαθέτει κατάλληλη και επαρκή υποδομή 

(εξειδικευμένο προσωπικό και τεχνικά μέσα, κτλ. για την εκτέλεση της σύμβασης, γ) η προσφορά του ισχύει για 

διάστημα τουλάχιστον διακοσίων σαράντα (240) ημερών. 

2. Κατάλογος συμβάσεων τουλάχιστον δύο (2) παρομοίου μεγέθους έργου σε Δημόσια Νοσοκομεία ή Ιδιωτικό 

Τομέα( στο χώρο υγείας, π.χ. ιδιωτικές κλινικές κλπ). Αποδεικνύεται, προσκομίζοντας αποσπάσματα συνόλου 

συμβάσεων καθαρισμού Δημόσιων ή Ιδιωτικών Νοσοκομείων, διάρκειας τουλάχιστον ενός (1)  έτους εκάστης 

σύμβασης.  

3. Υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο της εταιρείας προς τούτο, στην οποία θα 

αναφέρεται ο ειδικός κύκλος εργασιών των τριών (3) τελευταίων ετών (2017,2018,2019) , ο οποίος δεν μπορεί να 

είναι μικρότερος για κάθε έτος από το συνολικό ετήσιο τίμημα της παρούσας με ΦΠΑ ήτοι: 285.000,00€ με ΦΠΑ. 

4. Οι οικονομικοί Φορείς οφείλουν να καταθέσουν τα εξής πιστοποιητικά: α) 9001:2008 για το σύστημα διαχείρισης 

και ποιότητας β) ISO 14001:2004 για το σύστημα ποιότητος - περιβαλλοντικής διαχείρισης γ) OHSAS 18001: 2007 

για το σύστημα ποιότητας - διαχείρισης υγιεινής και ασφάλειας και δ) Βεβαίωση συμμόρφωσης σύμφωνα με τις 

κατευθυντήριες οδηγίες του διεθνούς προτύπου ISO 26000 : 2010 για την εταιρική ευθύνη και όσα απαιτούνται από 

το άρθρο 309 του Ν.4412/2016.   

5. Κατάσταση υλικών καθαρισμού και απολύμανσης, ΔΕΙΓΜΑΤΑ εις διπλούν (δείγμα – αντίδειγμα) και σε 

ποσότητα επαρκή για πρακτική δοκιμασία καθώς και ενημερωτικά φυλλάδια της κατασκευάστριας εταιρείας του 

κάθε προϊόντος και δείγματα αυτών που προτίθεται να χρησιμοποιήσει ΕΠΊ ΠΟΙΝΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ. 

- Όλα τα προτεινόμενα απορρυπαντικά θα πρέπει να έχουν πιστοποίηση ποιότητας κατά ISO 9001, άδεια από το 

Γενικό Χημείο του Κράτους και να συνοδεύονται από τα απαραίτητα τεχνικά φυλλάδια και Δελτία Δεδομένων 

ασφαλείας. 

- Τα προτεινόμενα απολυμαντικά προιόντα θα πρέπει να έχουν άδεια κυκλοφορίας από τον Εθνικό Οργανισμό 

Φαρμάκων και να συνοδεύονται από τα αντίστοιχα τεχνικά φυλλάδια και Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας. Τέλος θα 

πρέπει να προσκομιστεί ο αντίστοιχος κωδικός ΕΚΑΠΤΥ για τα απολυμαντικά προιόντα. 

- Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται θα πρέπει να προέρχεται από εταιρεία η οποία φέρει πιστοποίηση κατά ISO 

9001 και να συνοδεύεται από φυλλάδια τεχνικών χαρακτηριστικών. 

Β) Πίνακας συμμόρφωσης 

Ο πίνακας συμμόρφωσης της Διακήρυξης πρέπει να υποβληθεί με την τεχνική προσφορά, συμπληρωμένος σύμφωνα 

με τις παρακάτω επεξηγήσεις και οδηγίες τις οποίες ο υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει: 

1. Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, 

υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. 
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2. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» σημειώνεται η απάντηση του υποψηφίου Αναδόχου που έχει τη 

μορφή ΝΑΙ/ ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος 

που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν 

αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και 

επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης. 

3.      Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή  

         είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο. Εάν συμπληρωθεί ένας αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό 

αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής, απαιτείται συμμόρφωση προς αυτόν, θεωρούμενο ως απαράβατο όρο 

σύμφωνα με την παρούσα. Προσφορές που αποκλίνουν από απαράβατους όρους απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

4. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε ενότητα της τεχνικής προσφοράς, η οποία 

θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των 

υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης 

και υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία του Πίνακα 

Συμμόρφωσης. Στην αρχή της ενότητας καταγράφεται αναλυτικός πίνακας των περιεχόμενων της. 

4. Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το 

δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λπ.). Αντίστοιχα στο τεχνικό 

φυλλάδιο ή στην αναφορά θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία και θα σημειωθεί η 

αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συμμόρφωσης, στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. 

Προδ. 4.18) 

 

2.  ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Η Οικονομική Προσφορά θα πρέπει να έχει την εξής μορφή και περιεχόμενο:  

 

1.Το τίμημα της προσφοράς κάθε υποψήφιου ανάδοχου θα δοθεί με μια και μοναδική τιμή σύμφωνα με τις οδηγίες 

του Παρόντος Άρθρου για την παροχή της Υπηρεσίας  σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος 

Α’. Η αναγραφή της τιμής σε Ευρώ (€) μπορεί να γίνεται μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία. Στην τιμή θα 

περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον αναλογούντα 

Φ.Π.Α. για την παρεχόμενη υπηρεσία στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπονται από την παρούσα διακήρυξη.  

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Νοσοκομείο. 

2.   Η οικονομική προσφορά θα περιέχει τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 68 παρ. 1 του Ν. 3863 / 2010, 

(ΦΕΚ  Α΄ 115  / 15-7-2010), όπως ισχύει, επί ποινή απόρριψης σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον 

κύριο φάκελο  και επίσης θα περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:  

 

Α/

Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 

(*1) 

ΜΗΝΙΑΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΚΑΤΑ 

ΑΤΟΜΟ 

ΜΗΝΙΑΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚ

Η 

ΕΤΗΣΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 

(ΜΗΝΙΑΙΑ Χ 

12 ΜΗΝΕΣ) 

1.  
Μικτές αποδοχές προσωπικού (καθαριστές–στριες 

και επόπτες) με πλήρη απασχόληση 

    

2.  Εισφορές ΙΚΑ εργοδότου 
    

3.  
Κόστος επιδόματος αδείας (περιλαμβανομένων και 

εισφορών ΙΚΑ του εργοδότη) 

    

4.  

Κόστος δώρων Πάσχα - Χριστουγέννων 

(περιλαμβανομένων και εισφορών ΙΚΑ του 

εργοδότη) 

    

5.  

Επιπλέον κόστος Κυριακών-Αργιών 

(περιλαμβανομένων και εισφορών ΙΚΑ του 

εργοδότη) 8ωρης απασχόλησης 

    

6.  
Επιπλέον κόστος νυχτερινών (περιλαμβανομένων 

και εισφορών ΙΚΑ του εργοδότη) 8ωρης 

    

ΑΔΑ: 99ΧΗ46907Υ-ΟΙΑ



16 

 

απασχόλησης 

7.  
Κόστος αντικαταστατών εργαζομένων σε κανονική 

άδεια 

    

8.  
Κόστος αναλωσίμων υλικών (σάκοι 

απορριμμάτων, απορρυπαντικά, κλπ) 

    

9.  

Κόστος ειδών ατομικής υγιεινής για τις ανάγκες 

ασθενών, επισκεπτών και προσωπικού 

Νοσοκομείου (Χαρτί Υγείας, Χειροπετσέτες, 

Κρεμοσάπουνο) 

    

10.  
Κόστος εργαλείων και μηχανημάτων καθαρισμού 

(αποσβέσεις, βλάβες, συντήρηση) 

    

11.  
Κόστος διοικητικής υποστήριξης, εγγυητικών 

επιστολών, ασφάλειας  & υγιεινής (ΜΑΠ), λοιπά 

έξοδα 

    

12.  
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ (Να αναφερθούν αναλυτικά και 

να τεκμηριωθούν κατά την κρίση κάθε υποψηφίου 

αναδόχου 

 

   

  

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚ

Ο 

ΜΗΝΙΑΙΟ 

ΚΕΡΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΕΤΗΣΙΟ 

ΚΕΡΔΟΣ  

(ΜΗΝΙΑΙΟ Χ 

12 ΜΗΝΕΣ) 

13.  Εργολαβικό κέρδος   

  

 ΣΥΝΟΛΙΚ

Ο 

ΜΗΝΙΑΙΟ 

ΥΨΟΣ 

ΝΟΜΙΜΩ

Ν 

ΚΡΑΤΗΣΕ

ΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΕΤΗΣΙΟ  

ΥΨΟΣ 

ΝΟΜΙΜΩΝ 

ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 

(ΜΗΝΙΑΙΟ Χ 

12 ΜΗΝΕΣ) 

14.  Νόμιμες κρατήσεις επί της αξίας τιμολογίου   

  

 ΣΥΝΟΛΙΚ

Ο 

ΜΗΝΙΑΙΟ 

ΤΙΜΗΜΑ 

ΓΙΑ ΤΟ 

ΝΟΣΟΚΟ

ΜΕΙΟ 

  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΕΤΗΣΙΟ  

ΤΙΜΗΜΑ ΓΙΑ 

ΤΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙ

Ο 

(ΜΗΝΙΑΙΟ Χ 

12 ΜΗΝΕΣ) 

15.  ΣΥΝΟΛΑ ΚΑΘΑΡΩΝ ΑΞΙΩΝ (άνευ Φ.Π.Α.)   

16.  ΣΥΝΟΛΑ ΑΞΙΩΝ (με Φ.Π.Α.)   

  

3. Ο παραπάνω πίνακας συμπληρώνεται (χωρίς να τροποποιηθεί η μορφή του) από τους υποψήφιους αναδόχους, 

σύμφωνα με την κείμενη εργατική, ασφαλιστική και σχετική Νομοθεσία επί ποινή απαραδέκτου της προσφοράς 

προσκομίζοντας στο Φάκελο Οικονομικής Προσφοράς επικυρωμένα φωτοαντίγραφα της προαναφερόμενης 

Νομοθεσίας. Η τιμή για καθένα από τα πεδία του παραπάνω πίνακα θα είναι μια και μοναδική και θα αναλύεται 

επαρκώς και με σαφήνεια ο τρόπος-μέθοδος υπολογισμού-προσδιορισμού αυτής της τιμής  

4. .Προσφορά που δίνει τιμή σε συνάλλαγμα ή σε ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

5. .Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής απορρίπτεται ως απαράδεκτη, ενώ θα πρέπει να υπάρχει ρητή 

δήλωση αποδοχής όλων των όρων της διακήρυξης καθώς και της ισχύουσας Νομοθεσίας 

6. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή η προσφορά 

απορρίπτεται σαν απαράδεκτη. 

7.  Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση 

των προσφερομένων τιμών, οι δε υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να παρέχουν αυτά εντός προθεσμίας πέντε (5) 

εργασίμων ημερών από την ημέρα που αυτά θα ζητηθούν. Η ευθύνη όμως για την ακρίβεια των αναφερομένων 

βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο. 

8. Οποιαδήποτε μεταβολή στην ισχύουσα νομοθεσία που διέπει την παρούσα διακήρυξη /σύμβαση αφενός είναι 

δεσμευτική για τον ανάδοχο  ο οποίος και οφείλει να  εφαρμόσει τις τυχόν αλλαγές άμεσα αφετέρου δεν δύναται σε 

καμία περίπτωση η μεταβολή αυτή να προκαλέσει οποιαδήποτε πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για το Νοσοκομείο. 
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9. Το προσφερόμενο μηνιαίο κόστος του Νοσοκομείου΄ καθώς και όλα τα προσφερόμενα ως κατωτέρω κόστη 

ωρομισθίων, θα υπολογιστούν Υποχρεωτικά Επί Ποινή Απόρριψης για εργαζόμενο άνω των 25 ετών σύμφωνα 

με το  μεσοσταθμικό ημερομίσθιο βάση της ισχύουσας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας κατά 

την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

Το κόστος των εργατικών δεν θα πρέπει (με ποινή αποκλεισμού) να υπολείπεται του ελάχιστου προβλεπόμενου 

νομίμου ως ανωτέρω. Προσφορά που δεν έχει υπολογιστεί σύμφωνα με το προαναφερόμενο της παρούσης 

παραγράφου δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν αξιολογείται. 

10.  Με το προσφερόμενο μηνιαίο κόστος ως ανωτέρω ,οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς υποχρεούνται ΕΠΙ 

ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ να αναφέρουν στην οικονομική προσφορά και το κόστος του ωρομισθίου για πρωινή και 

απογευματινή βάρδια εργάσιμης ημέρας, το ωρομίσθιο Αργίας και Σαββατοκύριακου καθώς και το ωρομίσθιο 

βραδινής βάρδιας. 

11. Σε εφαρμογή του άρθρου 68 του ν. 3863/2010, παράγραφος 2  

α) Οι πράξεις επιβολής προστίμου που επιβάλλονται σε βάρος εταιρειών παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή/ 

και φύλαξης καταχωρούνται στο αντίστοιχο «Μητρώο Παραβατών Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών 

Καθαρισμού ή/και Φύλαξης» που τηρείται στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού του Σώματος 

Επιθεώρησης Εργασίας. 

β) Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται, αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, 

να υποβάλει γραπτό αίτημα προς τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού του Σώματος Επιθεώρησης 

Εργασίας για τη χορήγηση πιστοποιητικού, από το οποίο να προκύπτουν όλες οι πράξεις επιβολής προστίμου 

που έχουν εκδοθεί σε βάρος εκάστου των υποψήφιων εργολάβων. Το πιστοποιητικό αποστέλλεται στην 

αναθέτουσα αρχή μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή του αιτήματος. Σε περίπτωση άπρακτης 

παρέλευσης της προθεσμίας, η αναθέτουσα αρχή δικαιούται να προχωρήσει στη σύναψη της σύμβασης. 

γ) Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποκλείσει από τη σύναψη της σύμβασης τις υποψήφιες εταιρείες παροχής 

υπηρεσιών καθαρισμού ή/και φύλαξης λόγω διάπραξης σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος. Ως σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα νοείται ιδίως:  

- Η επιβολή σε βάρος της υποψήφιας εταιρείας, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) ετών πριν από τη λήξη της 

προθεσμίας υποβολής της προσφοράς, τουλάχιστον δύο (2) πράξεων επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά 

όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας συνολικού ύψους τουλάχιστον δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, για 

παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, καθεμιά από τις οποίες χαρακτηρίζεται ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» 

σοβαρότητας κατ’ εφαρμογή της υ.α. 2063/Δ1 632/2011 ή οποιασδήποτε διάταξης ρυθμίσει μελλοντικά το 

περιεχόμενο των παραβάσεων «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας,  

- η κήρυξη ως έκπτωτης της υποψήφιας εταιρείας κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 7 του παρόντος, μέσα σε χρονικό 

διάστημα τριών (3) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς,  

- η επιβολή της κύρωσης της προσωρινής διακοπής της λειτουργίας συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας ή 

τμήματος ή τμημάτων της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης κατ’ εφαρμογή της παρ. 1Β του άρθρου 24 του ν. 3996/2011, 

μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς. 

δ) Για το χρονικό διάστημα που δεν καλύπτεται από το «Μητρώο Παραβατών Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών 

Καθαρισμού ή/και Φύλαξης» οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή/και φύλαξης προσκομίζουν 

υποχρεωτικά ένορκη βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου αυτών ενώπιον συμβολαιογράφου, περί μη επιβολής 

σε βάρος τους πράξης επιβολής προστίμου για παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας «υψηλής» ή «πολύ 

υψηλής» σοβαρότητας.» 

12. Σε περιπτώσεις προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφεται στην οικεία θέση της 

οικονομικής προσφοράς η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ». Εάν έχει παραλειφθεί η αναγραφή τιμής, ακόμη και αν δεν υπάρχει 

η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ», θεωρείται αμαχήτως ότι τα αντίστοιχα προϊόντα ή υπηρεσίες έχουν προσφερθεί δωρεάν. 

Προσφορά η οποία δεν θα περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Άρθρο 16ο : Εχεμύθεια  

1. Η αναθέτουσα αρχή δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που της έχουν διαβιβάσει οικονομικοί φορείς και τις οποίες 

έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των τεχνικών ή εμπορικών 

απορρήτων και των εμπιστευτικών πτυχών των προσφορών εκτός αν προβλέπεται άλλως στο Ν. 4412/2016 ή σε 

άλλες διατάξεις, ιδίως στο άρθρο 1 του Π.Δ.. 28/2015 (Α' 34) και στο άρθρο 24 του Ν. 2121/1993 (Α' 25), και 

με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων σχετικά με τη δημοσιοποίηση των συναπτόμενων συμβάσεων και την 

ενημέρωση των υποψηφίων και των προσφερόντων,  

2. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιβάλλουν απαιτήσεις στους οικονομικούς φορείς, με σκοπό την προστασία 

του εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών, τις οποίες παρέχουν οι αναθέτουσες αρχές καθ’ όλη τη 

διαδικασία σύναψης συμβάσεων. Μπορούν επίσης να απαιτήσουν από τους οικονομικούς φορείς να δια-
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σφαλίζουν την τήρηση των απαιτήσεων αυτών από το προσωπικό τους, τους υπεργολάβους τους και κάθε άλλο 

τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιούν κατά την ανάθεση ή εκτέλεση της σύμβασης. 

3. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή 

εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές 

πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

4. Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες 

ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την 

αξιολόγησή της. 

5. Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονομικών φορέων ασκείται, σύμφωνα με τους 

όρους του άρθρου 1 του άρθρου πρώτου του ΠΔ. 28/2015 (Α'34). 

Άρθρο   17ο: Εναλλακτικές προσφορές 

Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν υποβληθούν τυχόν 

εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος Οικονομικού Φορέας, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας 

φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της 

απόρριψης των προτάσεων αυτών. 

Άρθρο   18ο: Χρόνος ισχύος προσφορών 

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για διακόσιες σαράντα (240) ημέρες , προθεσμία που 

αρχίζει από την επόμενη της λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος 

μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου χρόνου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς δύναται να 

παραταθεί (άρθρο 97 του Ν. 4412/2016) κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη από τα 

έγγραφα της σύμβασης αρχική διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου 

χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η 

αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο 

συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν 

την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς 

τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και 

αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

Άρθρο   19ο : Τιμές προσφορών – νόμισμα 

• Με την προσφορά, η τιμή της προς ανάθεσης υπηρεσίας δίνεται όπως καθορίζεται στη διακήρυξη. Στην τιμή 

περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α., για την 

παροχή υπηρεσίας με τον τρόπο που προβλέπεται στη διακήρυξη. 

• Oι προσφορές, οι τυχόν οικονομικές κυρώσεις, οι αξιολογήσεις, οι κατακυρώσεις και οιασδήποτε μορφής αξία θα 

δίδεται μόνο σε EURO. 

• Προσφορά που περιέχει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

• Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, χωρίς αυτό να προβλέπεται από τη διακήρυξη, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη 

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη, με απόφαση του αρμόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου 

για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου. 

Άρθρο   20ο: Διαδικασία διενέργειας διαγωνισμού 

1. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών πραγματοποιείται πέντε (5) ημέρες μετά από την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της 

Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων 

συμβάσεων και διαδικασιών. 
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2. Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών 

προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε 

ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την 

αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. 

3. Αμέσως μετά από την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική 

Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των 

προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων 

«Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν 

ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λάβουν γνώση 

των τιμών που προσφέρθηκαν. 

4. Μετά από την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση 

αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των 

κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών. 

5. Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως: 

• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των 

κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του 

διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα αιτιολογημένα πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και 

υποφακέλων των προσφορών. 

• Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών προσφορών, τις 

οποίες κοινοποιεί αμελλητί στους προσφέροντες. 

Άρθρο   21ο: Αξιολόγηση προσφορών 

Κριτήριο για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά  

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω 

των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων 

του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της. 

Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως: 

• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή και τα μέλη της, 

πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά 

περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 

• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση πρακτικά 

αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.  

• Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών προσφορών 

• Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς τους. 

• Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την αναθέτουσα αρχή του 

διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες χρήστες – οικονομικούς φορείς για παροχή 

διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες – οικονομικοί φορείς παρέχουν τις 

διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται. 

 

α)  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού & αξιολόγησης των προσφορών 

ελέγχει την ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί.  

β) ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
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Μετά την παραπάνω διαδικασία θα γίνει αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν 

απορριφθεί κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών. 

Η βαθµολόγηση και κατάταξη των προσφορών γίνεται, σύµφωνα µε τον τύπο, δηλαδή το άθροισµα  

της  βαθµολογίας  των  επιµέρους  στοιχείων  κάθε  οµάδας κριτηρίων  αξιολόγησης  επί  τους  

αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας της Τεχνικής Προσφοράς  

 

U = σ1.Κ1 +σ2.Κ2+ ,.+σν .Κν. Όπου: «U» = Σταθµισµένη βαθµολογία/ «σν» = Συντελεστής βαρύτητας/  

«Κν» = Κριτήριο Ανάθεσης  

Η  βαθµολογία  θα  γίνει  σύµφωνα  µε  τον  κάτωθι  πίνακα  αξιολόγησης  προσφορών  και  όσα  

αναφέρονται στις κείµενες διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 86 του Ν. 4412/2016: Η βαθµολογία  κάθε  

κριτηρίου  αξιολόγησης  κυµαίνεται  από  100 έως  120  βαθµούς.  Η  βαθµολογία  είναι  100 βαθµοί για τις 

περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών. Η βαθµολογία αυτή αυξάνεται 

έως 120 βαθµούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Α/Α 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

1 
Επιτυχής -Ποιοτική συνεργασία στο αντικείμενο της 

καθαριότητας Δημόσιων ή Ιδιωτικών Νοσοκομείων 
40% 

2 
Πλήθος και Ικανότητες των απασχολούμενων υπαλλήλων και 

στελεχών 
30% 

3 
Προσφερόμενοι πόροι (προσωπικό,μηχανήματα,υλικά) για την 

αντιμετώπιση του δημοπρατούμενου έργου 
20% 

4 

Διαδικασίες, οδηγίες και ανάλογος σχεδιασμός για τη 

διαχείριση της ποιότητας, του περιβάλλοντος και της ασφάλειας 

και υγιεινής 

10% 

 ΣΥΝΟΛΟ 100% 

 Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής αξιολόγησης, η Επιτροπή θα διαβιβάσει στην Υπηρεσία Διενέργειας το πρακτικό 

της, η οποία αποφαίνεται σχετικά και με μέριμνά της γνωστοποιείται στους υποψήφιους Αναδόχους η απόφασή της.  

 

γ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Η  Οικονοµική  Προσφορά  υποβάλλεται  ηλεκτρονικά  επί  ποινή  απορρίψεως  στον  (υπό)φάκελο  

«Οικονοµική  Προσφορά».  Η  Οικονοµική  Προσφορά  συντάσσεται  συµπληρώνοντας  την  αντίστοιχη  

ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στη  συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό  

αρχείο, σε µορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα  

στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου  

ψηφιακά  υπογεγραµµένου  ηλεκτρονικού  αρχείου  πρέπει  να  ταυτίζονται.  Σε  αντίθετη  περίπτωση,  το  

σύστηµα  παράγει  σχετικό  µήνυµα  και  ο  προσφέρων  καλείται  να  παράγει  εκ  νέου  του  ηλεκτρονικό  

αρχείο  .pdf.  Εφόσον,  η  οικονοµική  προσφορά  δεν  έχει αποτυπωθεί  στο  σύνολό  στις  ειδικές 

ηλεκτρονικές φόρµες  του  συστήµατος,  ο  προσφέρων  επισυνάπτει  ψηφιακά  υπογεγραµµένα  τα σχετικά 

 ηλεκτρονικά αρχεία. 

Οι φάκελοι των oικovoμικώv  πρoσφoρώv αποσφραγίζονται μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της τεχνικής 

προσφοράς και των λoιπώv στoιχείωv αυτής, σε ημερομηνία που θα γνωστοποιηθεί στους συμμετέχοντες τρεις (3) 

τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα. 

Αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν γνώση των 

συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν. 

Για τις ανάγκες της οικονομικής αξιολόγησης, η Επιτροπή θα ελέγξει το περιεχόμενο των οικονομικών προσφορών 

προκειμένου να διαπιστώσει εάν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της διακήρυξης. 
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Μετά την ολοκλήρωση της οικονομικής αξιολόγησης, η Επιτροπή θα κατατάξει τις προσφορές σε Συγκριτικό Πίνακα, 

κατά φθίνουσα σειρά. Η Επιτροπή διαβιβάζει το πρακτικό της στην Υπηρεσία η οποία αποφαίνεται σχετικά και με 

μέριμνα της γνωστοποιείται στους υποψήφιους αναδόχους η απόφασή της για την κατάταξη των προσφορών. 

 

Η  αξιολόγηση  θα  γίνει  µε  κριτήριο  ανάθεσης  την  πλέον  συµφέρουσα  από  οικονοµική  άποψη  

Προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής (συμφερότερη προσφορά ) . Για την επιλογή της συµφερότερης  

από οικονοµική άποψη προσφοράς θα ακολουθηθεί  η κατάταξη των προσφορών που θα προκύψει µε βάση τον 
ακόλουθο τύπο:  

 

Λi=Ki 

      Ui 

Όπου  

(α)  Κi = Η συνολική συγκριτική ενδεικτική τιµή Κ της Προσφοράς i.  

(β)  Ui = Σταθµισµένη Βαθµολογία  

Για τη διαμόρφωση της συγκριτικής τιµής θα ληφθεί υπόψη η Τιµή Προσφοράς όπως περιγράφεται  

στον Πίνακα οικονοµικής προσφοράς .  

Η πλέον συμφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά είναι η Προσφορά µε το µικρότερο Λ και  

βάσει των διατάξεων του άρθρου. Ο διαγωνισµός κατακυρώνεται στον προμηθευτή που έχει κάνει  

την πλέον συμφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. 

Προσφορά  που  είναι  αόριστη  και  ανεπίδεκτη  εκτίµησης ή  είναι  υπό  αίρεση,  απορρίπτεται  ως  

απαράδεκτη.  

Ως  απαράδεκτες  απορρίπτονται,  επίσης,  οι  προσφορές  που  παρουσιάζουν  αποκλίσεις  από  τις  

τεχνικές  προδιαγραφές  και  τους  όρους  της  διακήρυξης.  Επισηµαίνεται  ότι  οι  τεχνικές  προδιαγραφές  

αποτελούν στο σύνολό τους απαράβατους όρους και η οποιαδήποτε µη συµµόρφωση προς αυτές  

συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς. 

Η διαπίστωσή της συµφωνίας της προσφοράς µε τους απαράβατους όρους, όπως αυτοί ορίζονται  

από  την  διακήρυξη,  και  µε  τις  τεχνικές  προδιαγραφές,  γίνεται  µε  αιτιολογηµένη  γνώµη  της  αρµόδιας 
επιτροπής  διενέργειας  του  διαγωνισµού,  την  οποία  επικυρώνει  µε  απόφαση  της  η  ∆ιοίκηση  της υπηρεσίας.  

 

δ) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Αποδεικτικά Μέσα» γίνεται εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών μετά και 

την προσκόμιση των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των συμμετεχόντων. Η 

αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης γίνεται από αρμόδια προς τούτο επιτροπή. 

Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική 

πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε.  

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών, η Επιτροπή θα καταθέσει στο αρμόδιο για τη 

Διοίκηση του φορέα όργανο το πρακτικό της, το οποίο θα αποφανθεί σχετικά.  

Άρθρο   22ο: Συμπλήρωση  αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών  

1. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών , η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους 

προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν 

υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την 

ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που 

υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν 

λαμβάνεται υπόψη. 

2. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά 

σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, 

ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων 

συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων 
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της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα 

νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

1 του ν. 4250/2014 (Α' 74), μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής 

των εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με νόμο, κανονιστικές 

πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση, κατά το πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να 

έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της 

διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών 

που έχουν ήδη υποβληθεί. 

3. Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση μεταχείριση των οικονομικών φορέων ή 

να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένου οικονομικού φορέα στη διαδικασία ανάθεσης της 

δημόσιας σύμβασης 

4. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, μέσα σε εύλογη προθεσμία 

η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής 

πρόσκλησης, το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες 

ήσσονος σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που η 

αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι μπορεί να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την 

ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη 

συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις λοιπές. 

5. Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα ή υποψήφιο, σύμφωνα με τις παραγράφους έως 4, 

είναι υποχρεωτική για την αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται αποκλεισμός του από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών 

των δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς. 

Άρθρο   23ο :Απόρριψη προσφορών 

Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις : 

1. οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. 

Επισημαίνεται ότι οι τεχνικές προδιαγραφές αποτελούν στο σύνολό τους απαράβατους όρους και η οποιαδήποτε μη 

συμμόρφωση προς αυτές συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς. 

2. Προσφορά με χρόνο υλοποίησης μεγαλύτερο από τον προβλεπόμενο. 

3. Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος. 

4. Προσφορά που το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη. 

5. Προσφορά που το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει την αντίστοιχη τιμή του Παρατηρητηρίου Τιμών. 

6. Ασυνήθιστα χαμηλή Οικονομική Προσφορά. Στην περίπτωση αυτή θα ζητείται από τον υποψήφιο Ανάδοχο 

έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της οικονομικής του προσφοράς. Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω 

αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως ασυνήθιστα χαμηλές, η προσφορά θα απορρίπτεται. 

Άρθρο   24ο:  Ισότιμες και ισοδύναμες προσφορές 

Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον 

ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται 

ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων. 

Άρθρο   25ο: Χρόνος συνδρομής όρων συμμετοχής  Οψιγενείς μεταβολές 

Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών ή παροχής γενικών υπηρεσιών, το αρμόδιο γνωμοδοτικό 

όργανο, με αιτιολογημένη εισήγησή του, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή 

μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό, που θα καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. Το 

ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας μέχρι 100.000 ευρώ 

περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. και το 15% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας από 100.001 ευρώ και άνω 

περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση μικρότερης 

ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου από τα έγγραφα της σύμβασης 

ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον Οικονομικό Φορέα. 
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Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες/υποψήφιοι είχαν δηλώσει ότι πληρούν, 

σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν. 4412/2016, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο προσφέρων/υποψήφιος 

μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης, οι προσφέροντες/υποψήφιοι οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή σχετικά και το 

αργότερο μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών του άρθρου 80 του Ν. 

4412/2016. 

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για οψιγενείς μεταβολές κατά την 

έννοια της προηγούμενης παραγράφου που επήλθαν στο πρόσωπο του προσωρινού αναδόχου, δεν καταπίπτει υπέρ της 

αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με τις παραγράφους 4, 5 και 6 του 

άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, και εφαρμόζονται κατά τα λοιπά οι διατάξεις των παραγράφων αυτών. Σε αντίθετη 

περίπτωση, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου, που είχε 

προσκομισθεί, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016. 

Άρθρο   26ο: Κατακύρωση  σύναψη σύμβασης 

Η  αναθέτουσα  αρχή  ορίζει  προθεσμία  πέντε (5)  ηµερών για  την  άσκηση  των  ένδικων µέσων,  σύµφωνα µε τα 

άρθρα 360 και επόµενα του Ν. 4412/2016 

1. Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 

διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο 

με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει (άρθρο 105 του 

Ν. 4412/2016). 

2. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την 

κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. 

 Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον και 

όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις 

κείμενες διατάξεις βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις 

αποφάσεις αναστολών επί αυτών, β)  κοινοποίησή της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον 

ο τελευταίος υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80, έπειτα από σχετική πρόσκληση. 

3. Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί 

τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση 

σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 

4. Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το 

συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ 

της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε 

την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες 

δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την 

περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 106. 

5. Ειδική ρήτρα ακεραιότητας: Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο προσφέρων ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί του, 

δεσμεύονται ότι, σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της σύμβασης, δεν ενήργησαν αθέμιτα, 

παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσουν να μην ενεργούν κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο 

εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής.  

Σε περίπτωση παράβασης των όρων της ρήτρας ακεραιότητας εκ μέρους του αναδόχου μέχρι τη λήξη της διάρκειας 

της σύμβασης, αυτός κηρύσσεται έκπτωτος. Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας ακεραιότητας 

καταλαμβάνουν όλα τα μέλη αυτής, σε περίπτωση κοινοπραξίας. 

6. Οι αναθέτοντες φορείς επιβάλλουν τον όρο, ότι κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις 

στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού ασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί από το 

δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα XIV του Προσαρτήματος 

Β' του Ν. 4412/2016. Οι όροι της παρούσας παραγράφου αναφέρονται στα έγγραφα της σύμβασης. (Άρθρο 18 του 

Ν. 4412/2016). 
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Άρθρο   27ο: Υπεργολαβία  

Οι Οικονομικοί Φορείς που συμμετέχουν στον διαγωνισμό δύναται να στηριχτούν στις ικανότητες άλλων φορέων 

σύμφωνα με τα οριζόμενα των διατάξεων του άρθρου 287 του Ν. 4412/2016. 

Άρθρο   28ο: Δικαίωμα ματαίωσης 

1. Η αναθέτουσα αρχή με εδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, ματαιώνει τη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

 α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των 

προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων ή συμμετεχόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του παρόντος βιβλίου και τα έγγραφα της σύμβασης ή  

 β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 105, 

2. Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μπορεί να λάβει χώρα με ειδικώς αιτιολογημένη 

απόφαση της αναθέτουσας αρχής, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, 

β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και 

η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον 

οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική 

εκτέλεση της σύμβασης, δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, ε) 

στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους 

δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 

3. Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή 

μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα 

το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η 

παράλειψη. 

4. Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη ματαίωση της διαδικασίας που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, η 

αναθέτουσα αρχή ακυρώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης για ολόκληρο το αντικείμενο της 

σύμβασης ή, αν οι λόγοι αυτοί συνδέονται με τμήμα της σύμβασης, για το εν λόγω τμήμα, εφόσον επιτρέπεται η 

κατάθεση τέτοιων προσφορών. 

5. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου, να αποφασίσει, 

παράλληλα με τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης, και την επανάληψη οποιοσδήποτε φάσης της διαδικασίας 

σύναψης, με τροποποίηση ή μη των όρων της ή την προσφυγή στη διαδικασία των άρθρων 29 ή 32 του Ν. 

4412/2016 εφόσον, στην τελευταία αυτή περίπτωση, πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των άρθρων αυτών. 

6. Σε περίπτωση που υπογραφούν ατομικές συμβάσεις εργασίας για το ίδιο αντικείμενο ή προσληφθεί 

επικουρικό προσωπικό. 

Άρθρο   29ο: Χρόνος Ισχύος Σύμβασης 

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 285.000,000€ με ΦΠΑ 24% . 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες . 

Το Νοσοκομείο έχει δικαίωμα για τρίμηνη μονομερή παράταση με εκτιμώμενη αξία 71.250,00€ 

συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ και επιπλέον εννεάμηνη με τη σύμφωνη γνώμη της εταιρείας 

και την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου με εκτιμώμενη αξία 213.750,00€ συμπεριλαμβανομένου του 

αναλογούντος ΦΠΑ. Σε περίπτωση χρήσης του δικαιώματος προαίρεσης, το Νοσοκομείο διατηρεί το 

δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης εάν ολοκληρωθεί αντίστοιχος διαγωνισμός . 

Καμία αναθεώρηση τιμών δεν προβλέπεται κατά την διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης και των τυχόν 
άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης. 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 

προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής (συμφερότερη προσφορά) 
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Άρθρο   30ο : Εγγυήσεις 

1. Οι αναθέτουσες αρχές ζητούν από τους προσφέροντες να παράσχουν, κατά περίπτωση, τα ακόλουθα είδη 

εγγυήσεων: 

α) «Εγγύηση συμμετοχής», υπέρ του συμμετέχοντος, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της 

συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης εκτός Φ.Π.Α., ήτοι: 4.596,77 €.  

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 

εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 

ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύμβασης. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη 

της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της 

προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος 

αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 73 έως 78 του Ν. 4412/2016, δεν 

προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της  σύμβασης δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει 

εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης με 

ευθύνη και μέριμνα των προμηθευτών. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά: 

αα) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας 

προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και 

ββ) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών, 

και 

β) «Εγγύηση καλής εκτέλεσης», το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης 

εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 

ειδικότερα ορίζει. 

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 

2. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη  μέλη της Ένωσης ή του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, 

το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α.  Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με 

γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού 

ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών 

και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη 

λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

3. Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία 

έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται (ή τον κύριο του έργου ή τον 

φορέα κατασκευής στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών 

συναφών επιστημονικών υπηρεσιών), δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την 

πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, ζ) 

τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώμα-

τος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης 

υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδή-

λωσης ενδιαφέροντος και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο 

ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 

εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο 

απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον 

τίτλο της σχετικής σύμβασης. 

ΑΔΑ: 99ΧΗ46907Υ-ΟΙΑ



26 

 

4. Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές 

προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

5. Για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών, εάν στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής 

παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής 

εκτέλεσης γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. Αν 

τα αγαθά ή οι υπηρεσίες είναι διαιρετά και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με την σύμβαση, τμηματικά, οι 

εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία 

του μέρους της ποσότητας των αγαθών ή του τμήματος της υπηρεσίας που παραλήφθηκε οριστικά. Για την 

σταδιακή αποδέσμευσή τους απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν 

στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω 

σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του 

εκπρόθεσμου. 

Άρθρο 31ο  Παρακολούθηση της σύμβασης  

1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας διενεργείται από την καθ’ ύλην αρμόδια 

υπηρεσία ή άλλως από την υπηρεσία η οποία ορίζεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η ανωτέρω υπηρεσία 

εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση 

όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των 

επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση 

του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 132 

του Ν. 4412/2016. 

2. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με απόφασή της ιδίως σε συμβάσεις παροχής υπηρεσιών που η εκτέλεσή τους 

απαιτεί συνεχή παρακολούθηση σε ημερήσια βάση, να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως επόπτη 

με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση, ιδίως σε περιπτώσεις πολύπλοκων 

συμβάσεων, δύνανται να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από 

την σύμβαση φορέων, στους οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. 

Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής. 

3. Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, 

καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του επόπτη η 

υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που 

αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης. 

4. Όταν προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης, τηρείται από τον ανάδοχο ημερολόγιο στο οποίο 

καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, η καθημερινή απασχόληση του 

προσωπικού σε αριθμό και ειδικότητα, έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την 

εκτέλεση της σύμβασης . Το ημερολόγιο συνυπογράφεται από τον επόπτη της σύμβασης, που μπορεί να 

σημειώσει επί αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων της σύμβασης. Το ημερολόγιο φυλάσσεται στον 

χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό προσκομίζεται από τον ανάδοχο στη έδρα της 

υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. Όταν προβλέπεται η τήρηση ημερολογίου, τότε οι καταγραφές του αποτελούν 

στοιχείο για την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την επιτροπή παραλαβής. 

Άρθρο 32ο  Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών 

1. Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με την 

παράγραφο 5 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016. 

2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση, 

μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. 

3. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της 

σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν 

από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα 

των παρεχόμενων υπηρεσιών και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

4. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του 

αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών, με 
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έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες 

παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην 

οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό 

πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 

5. Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, η οποία 

κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την 

ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η 

παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

6. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται 

οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου 

αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που 

πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής 

προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προ βλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά 

πρωτόκολλα. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων των 

προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που 

έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

Άρθρο 33ο Απόρριψη παραδοτέου  Αντικατάσταση 

1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και παραδοτέων, με 

έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από 

γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων 

αυτών με άλλα, που να είναι, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από 

την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η 

προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας 

της σύμβασης, ο δε πάροχος των υπηρεσιών θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, 

σύμφωνα με το άρθρο 218, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

2. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία 

που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 

προβλεπόμενες κυρώσεις. 

Άρθρο   34ο: Κυρώσεις κατά του Αναδόχου 

1. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι 

λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με 

αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

2. Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης 

συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης προ-

θεσμίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθη-

καν εκπρόθεσμα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας 

των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για 

υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση 

της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα 

στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της 

σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 

3. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 

4. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. 
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Άρθρο   35ο :Τρόπος πληρωμής – κρατήσεις 

H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€),. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση χρηματικού εντάλματος είναι να υπάρχει: 

α) Τιμολόγιο παροχής έργου του Αναδόχου, που θα αναφέρει την τιμή μόνο σε EURO. 

β) Βεβαίωση του αρμόδιου ασφαλιστικού ταμείου ή οργανισμού ότι έγινε η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών 

για το προσωπικό που απασχολεί. 

γ) Πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής εκτέλεσης των εργασιών και εκπλήρωσης όλων των συμβατικών 

υποχρεώσεων από τον Ανάδοχο, υπογραφόμενο από το αρμόδιο όργανο του Νοσοκομείου (Επιτροπή Ελέγχου). 

δ) Βεβαίωση υπογεγραμμένη από το προσωπικό που απασχολήθηκε, ότι ο Ανάδοχος έχει εκπληρώσει απέναντί τους 

όλες τις υποχρεώσεις του. 

ε) Φορολογική ενημερότητα. 

στ) Υπεύθυνη δήλωση του Ανάδοχου με ονομαστική κατάσταση των ατόμων που απασχολήθηκαν. Η υπεύθυνη 

δήλωση θα συνοδεύει το τιμολόγιο. 

Χρόνος εξόφλησης: εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της υποβολής του τιμολογίου 

πώλησης από τον Ανάδοχο. 

Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο 

σχετικό άρθρο 200 του Ν. 4412/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη 

απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.). 

Η υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει πριν από την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων.  

Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιμολογίων γίνει μετά την πιο πάνω προθεσμία, το Νοσοκομείο  καθίσταται 

υπερήμερο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4152 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 

4127/2013» (ΦΕΚ 107/9-5-2013) παραγ. Ζ5 «ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΑΡΧΩΝ».  

Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α)  κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών ή εξώδικων  διενέξεων μεταξύ 

του Νοσοκομείου και του Ανάδοχο , που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης, καθώς και β) στις λοιπές περιπτώσεις 

που αναφέρονται στο σχετικό άρθρο του Ν. 4412/2016. Επίσης, δεν προσμετράται ο χρόνος καθυστέρησης της 

πληρωμής, που οφείλεται σε υπαιτιότητα του παρόχου (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών κ.λ.π.). 

Ο Ανάδοχος βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις τις οριζόμενες από το νόμο (ως ισχύει σήμερα)  

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή. 

3. Τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης βαρύνουν τον Ανάδοχο.  

4. Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης προσώπων άνευ νομικής προσωπικότητας, τα παραστατικά εκδίδονται από 

κάθε ένα μέλος της κοινοπραξίας ή της ένωσης χωριστά, ανάλογα με το μέρος της προμήθειας που έχει αναλάβει 

να υλοποιήσει, όπως έχει περιγραφεί στην Τεχνική Προσφορά της σχετικής ένωσης ή κοινοπραξίας, και με 

αναφορά στην περιγραφή αυτή. 

5. Είναι δυνατόν για λόγους ευχέρειας να προβλεφθεί και να δηλωθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή κατά τη διάρκεια 

σύναψης της Σύμβασης ο ορισμός ενός μέλους της ενώσεως ή κοινοπραξίας ως εκπροσώπου (“project leader”). Ο 

εκπρόσωπος αυτός θα εκδίδει το σχετικό παραστατικό και θα μεριμνά για την καταβολή των σχετικών ποσών στα 

υπόλοιπα μέλη κατά το λόγο συμμετοχής εκάστου στο υλοποιηθέν τμήμα της Υπηρεσίας . Η αναθέτουσα αρχή 

δεν υπέχει καμία ευθύνη για την προσήκουσα καταβολή στα μέλη της ενώσεως/ κοινοπραξίας και δεν εμπλέκεται 

εν γένει καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε ζητήματα που αναφέρονται στις εσωτερικές σχέσεις μεταξύ των μελών της 

ενώσεως/ κοινοπραξίας.  

6. Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης προσώπων άνευ νομικής προσωπικότητας, τα παραστατικά εκδίδονται από 

κάθε ένα μέλος της κοινοπραξίας ή της ένωσης χωριστά, ανάλογα με το μέρος της προμήθειας που έχει αναλάβει 

να υλοποιήσει, όπως έχει περιγραφεί στην Τεχνική Προσφορά της σχετικής ένωσης ή κοινοπραξίας, και με 

αναφορά στην περιγραφή αυτή. 

Άρθρο   36ο: Υποχρεώσεις ασφάλισης 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο ασφάλειας και προστασίας για την αποτροπή ζημιών ή 

φθορών και είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη προσώπων, πραγμάτων ή εγκαταστάσεων της αναθέτουσας αρχής 
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, του προσωπικού της ή τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημίας που είναι δυνατόν να 

προκληθεί κατά ή επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης της υπηρεσίας από τον Ανάδοχο, εφ’ όσον οφείλεται σε πράξη ή 

παράλειψη αυτού. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει και να διατηρεί ασφαλισμένο το προσωπικό του στους αρμόδιους 

ασφαλιστικούς οργανισμούς καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας.  

Άρθρο   37ο : Λοιπές υποχρεώσεις αναδόχου 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι 

από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών 

από τη Διακήρυξη υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους 

έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της 

Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των 

άλλων Μελών για την ολοκλήρωση του Έργου. 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης, 

οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας 

βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη 

ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους όρους. 

Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής εκκαθάρισης ενός εκ των 

μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες από τη Σύμβαση 

υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη του Αναδόχου, μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. 

Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του 

αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει τη 

Σύμβαση. Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των μελών 

που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας 

Αρχής. Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Αναδόχου, όταν αυτός αποτελείται από μία εταιρεία, ή θέσης της 

περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των 

ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής και οι Εγγυητικές Επιστολές 

που προβλέπονται στη Σύμβαση. 

Άρθρο   38ο : Ανωτέρα βία 

Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα 

περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή 

τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

Άρθρο   39ο : Διαδικασία επίλυσης διαφορών 

Κάθε διαφωνία ή διαφορά που θα απορρέει από τη σύμβαση προμήθειας ή θα σχετίζεται μ’ αυτήν, θα επιλύεται 

αποκλειστικά από τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια της Χαλκιδικής. 

Άρθρο   40ο:  Λοιπές διατάξεις 

Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη, εφαρμόζονται οι διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου και 

των φορέων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, όπως ισχύουν κάθε φορά. 

                                                                                                         Ο   ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  

                                                                                                       του Γ.Ν.  Χαλκιδικής 

 

 

                                                                                    Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΔΕΔΕΛΟΥΔΗΣ 
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ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ: 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ “ TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ” 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ “ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ” 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ “ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ” 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄: «ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΕΕΣ 

 

 

 

                               

               ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

Οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας αποτελούν τα ελάχιστα αναγκαία χαρακτηριστικά της υπηρεσίας 

που απαιτούνται, προκειμένου αυτή να προσδιορισθεί αντικειμενικά με τρόπο που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του 

Νοσοκομείου, είναι δε απαράβατοι και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτούς συνεπάγεται απόρριψη της 

προσφοράς, σύμφωνα με την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης. 

 

Σε ορισμένα σημεία στις τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν και όπου δεν είναι εφικτή η πλήρης τεχνική 

περιγραφή των ζητούμενων τεχνικών προδιαγραφών ίσως να αναφέρονται ενδεικτικά συγκεκριμένα προϊόντα ή 

εμπορικά σήματα. Στις περιπτώσεις αυτές τα ζητούμενα προϊόντα/υπηρεσίες είναι απλώς αντίστοιχα ή ισοδύναμα των 

ενδεικτικώς αναφερομένων. Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλλουν προσφορές τεκμηριώνοντας με 

τον καλύτερο κατά την κρίση τους τρόπο την αντιστοιχία. 

 

Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 1ο  

1. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την καθαριότητα και την απολύμανση των κτιριακών εγκαταστάσεων και των εν γένει 

χώρων του Γ.Ν.Χ.,16.000τ.μ. περίπου Ψυχιατρικού Ξενώνα, 650 τ.μ. Μ.Τ.Ν. 270 τ.μ..και ΚΕΦΙΑΠ 1.484 τ.μ., 

καθώς και του αύλειου χώρου  7.500 τ.μ. περίπου, καθ΄ όλο το 24ωρο και για όλες τις ημέρες του μήνα, υπό τους 

παρακάτω όρους και προϋποθέσεις. 

2. Σε όλα τα στάδια της παροχής υπηρεσιών ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τη νομοθεσία, τις κείμενες 

υγειονομικές και αστυκτηνιατρικές διατάξεις, τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Νοσοκομείου και τις 

διαδικασίες που τηρούνται σε αυτό. 

3. Ο καθαρισμός των χώρων θα γίνεται καθημερινά περιλαμβανομένων των Κυριακών, αργιών και εξαιρετέων 

ημερών όλο το  εικοσιτετράωρο, περιλαμβάνει δε όλα τα τμήματα και χώρους του Γ.Ν.Χαλκιδικής., Ψυχιατρικού 

Ξενώνα, Μ.Τ.Ν. και ΚΕΦΙΑΠ, που κατά την κατάρτιση της σύμβασης λειτουργούν και χρησιμοποιούνται, καθώς 

και του αύλειου χώρου. Ο ανάδοχος είναι εξάλλου υποχρεωμένος σε τακτά χρονικά διαστήματα και σύμφωνα με 

τις υποδείξεις των Νοσοκομείων, να καθαρίζει και τυχόν χώρους  που κατά την κατάρτιση της σύμβασης δεν 

χρησιμοποιούνται. Η συμμετοχή στην παρούσα σημαίνει γνώση εκ μέρους του αναδόχου των χώρων του 

Γ.Ν.Χαλκιδικής., Ψυχιατρικού Ξενώνα,  Μ.Τ.Ν. και ΚΕΦΙΑΠ, καθώς  που σήμερα χρησιμοποιούνται και 
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λειτουργούν και της εκτάσεως αυτών, ακόμη κι αν δεν αναφέρονται ρητά στην παρούσα  ή υπάρχει εύλογη 

απόκλιση στην έκτασή τους. 

4. Η υπηρεσία έχει το δικαίωμα να αναθέσει στον ανάδοχο πρόσθετες εργασίες πέραν των συμβατικών σε ποσοστό 

μέχρι  30% για κάλυψη τυχόν εκτάκτων αναγκών που δεν μπορούν να προβλεφθούν και θα πρέπει να ειδοποιείται 

εγγράφως από την υπηρεσία σε εύλογο χρονικό διάστημα. Η τιμή των προσθέτων εργασιών θα υπολογίζεται από 

την προσφερθείσα τιμή, η οποία δεσμεύει τον ανάδοχο. Επίσης η υπηρεσία μπορεί να μειώσει τους χώρους εφόσον 

δε λειτουργούν και το τίμημα θα μειωθεί µε ανάλογη μείωση του προσωπικού. 

5. Η αναθέτουσα Αρχή σε περίπτωση αλλαγής των οικονομικών του στοιχείων, δύναται να αυξομειώσει τις 

απαιτήσεις του αναλόγως. 

6. Ως ολοκλήρωση του καθαρισμού θεωρείται και η αποκομιδή των απορριμμάτων που θα γίνεται σύμφωνα με τις 

συστάσεις της  Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων (Ε.Ν.Λ.) του Γ.Ν.Χαλκιδικής. 

7. Ο ανάδοχος υποχρεούται να γνωρίζει και να τηρεί την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία για την διαχείριση των 

νοσοκομειακών απορριμμάτων.  Σε περίπτωση που δεν τηρείται η διαδικασία διαχείρισης των απορριμμάτων, η 

Διοίκηση  του Γ.Ν.Χαλκιδικής. έχει το δικαίωμα να επιβάλλει πρόστιμο έως 500 € για κάθε παράβαση. 

8. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει όλα τα αναγκαία μηχανήματα, υλικά και εξοπλισμό για την παροχή των 

υπηρεσιών του, καθώς επίσης σάκους απορριμμάτων (κόκκινους-κίτρινους-πράσινους-μαύρους). 

9.Τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια του καθαρισμού πρέπει να είναι 

καινούργια και να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση τόσο από άποψη λειτουργίας όσο και από εμφάνιση. 

10. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει όλα τα απαραίτητα υλικά καθαρισμού, τα οποία θα πρέπει να αποδεικνύει με 

σχετικά έγγραφα ότι είναι πρώτης ποιότητας , εξαιρουμένων των υλικών διαχείρισης μολυσματικών αποβλήτων.   

11. Σε περίπτωση βλάβης των μηχανημάτων ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τα αντικαταστήσει αμέσως ώστε η 

εκτέλεση του αναληφθέντος έργου να είναι απρόσκοπτη. 

12. Το Γ.Ν.Χαλκιδικής. παρέχει στον ανάδοχο χώρο για την φύλαξη  των εργαλείων, των μηχανημάτων και υλικών 

καθαριότητας, καθώς επίσης και αποδυτήρια για το προσωπικό του. Τα υλικά πολλαπλών χρήσεων (σφουγγαρίστρες, 

μάπες με μικροϊνες, πανάκια κλπ) θα πλένονται σε πλυντήρια του αναδόχου και θα στεγνώνονται σε στεγνωτήρια του 

αναδόχου που θα βρίσκονται εντός του χώρου του νοσοκομείου. Ο ανάδοχος οφείλει να διατηρεί την τάξη και την 

καθαριότητα των χώρων αυτών και να τους επιστρέψει μετά τη λήξη της σύμβασης στην αρχική τους κατάσταση. Ο 

ανάδοχος έχει  υποχρέωση να αδειάζει τους χώρους που του παρασχέθηκαν για την εργασία του με δικά του έξοδα, 

μόλις αυτά ζητηθούν από το Νοσοκομείο. Το Νοσοκομείο δεν ευθύνεται για κλοπή ή φθορά για οποιοδήποτε λόγο των 

αντικειμένων που φέρνει ή έχει αποθηκευμένα ο ανάδοχος και οι υπάλληλοί του στο χώρο του  Γ.Ν.Χαλκιδικής. 

13.Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλους τους κανόνες πυρασφάλειας και ασφάλειας και να συμμορφώνεται με τις 

σχετικές οδηγίες του  Γ.Ν.Χαλκιδικής. 

14. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση  οποιασδήποτε ζημιάς ή βλάβης που θα προκληθεί στο 

προσωπικό και στις εγκαταστάσεις του  Γ.Ν.Χαλκιδικής. ή σε οποιονδήποτε τρίτο, εφ' όσον αυτή οφείλεται σε 

υπαιτιότητα των υπαλλήλων του ιδίου (αναδόχου) ή των εργασιών του. 

15. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί έντυπη αλληλογραφία µε το αρμόδιο τμήμα του Γ.Ν.Χαλκιδικής.  µε σκοπό την 

επισήμανση τυχόν παραλείψεων όσο και παραπόνων. 

16. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαθιστά αμέσως κάθε έλλειψη και παράλειψη ή πλημμελή εργασία που θα 

παρατηρείται και γνωστοποιείται σ’ αυτόν από τους υπεύθυνους του Γ.Ν.Χαλκιδικής και την Ε.Ν.Λ. Εάν ο ανάδοχος 
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δεν φροντίζει σύμφωνα µε τα ανωτέρω για την αποκατάσταση της έλλειψης ή παράλειψης ή πλημμελούς εργασίας θα 

επιβάλλεται  από τη Διοίκηση  του  Γ.Ν.Χαλκιδικής. ποινική ρήτρα, ήτοι: 

16α .Για κάθε  παράλειψη ή πλημμελή εργασία που θα επισημανθεί στον ανάδοχο θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα ίση 

με ποσοστό από 3% έως 10%, παρακρατούµενης από την μηνιαία αμοιβή. Σε κάθε περίπτωση το Νοσοκομείο 

δικαιούται να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο χωρίς άλλη διατύπωση. 

17. Για οποιαδήποτε αλλαγή τρόπου καθαριότητας και χρήσης υλικών πρέπει να υπάρχει έγκριση από την Ε.Ν.Λ του 

Νοσοκομείου. 

18. Κατά την παροχή υπηρεσιών από τον ανάδοχο, δεν πρέπει  να παρακωλύεται η  λειτουργία του Νοσοκομείου ούτε 

να ενοχλούνται ασθενείς, προσωπικό και επισκέπτες. 

19. Ο ανάδοχος πρέπει να φροντίζει για την έγκαιρη ανάληψη υπηρεσίας από τους υπαλλήλους του και για την 

αποχώρησή τους από το Νοσοκομείο, μετά το τέλος της εργασίας τους. 

20. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την παροχή υπηρεσιών, λαμβάνοντας υπόψη τις αυξημένες απαιτήσεις που 

συνεπάγεται η παροχή υπηρεσιών στο χώρο ενός Νοσηλευτικού Ιδρύματος. 

21. Πριν την ανάληψη της εργασίας ο ανάδοχος καταρτίζει με τις σχετικές οδηγίες του Νοσοκομείου πρόγραμμα για 

την καθαριότητα και την απολύμανση των χώρων. Επιπλέον μέτρα απολύμανσης μπορούν να ζητηθούν από το 

Νοσοκομείο. 

22. Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλα τα έξοδα που αφορούν την παροχή των υπηρεσιών του (όπως στολές 

προσωπικού, υλικά καθαριότητας, μηχανήματα, εξοπλισμό, σακούλες απορριμμάτων) 

23. Ο ανάδοχος επιβαρύνεται επίσης με την παροχή των παρακάτω ειδών ατομικής υγιεινής για τις ανάγκες των 

ασθενών, των επισκεπτών και του προσωπικού του Νοσοκομείου. Οι εκτιμώμενες ποσότητες αυτών παρουσιάζονται 

στο  παρακάτω πίνακα : 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗ

Σ 

ΕΚΤΙΜΗΣ

Η 

ΜΗΝΑ 

ΕΚΤΙΜΗΣ

Η 

ΕΤΟΥΣ 

Χαρτί Υγείας 

(Χημικός και θερμοπλαστικός πολτός πλήρως υδατοδιαλυτός μη 

ανακυκλώμενος 140 gr τουλάχιστον) 

ΡΟΛΟ 2000/μήνα  

Χειροπετσέτες 

(Χημικός και θερμοπλαστικός πολτός πλήρως υδατοδιαλυτός μη 

ανακυκλώμενος 320 gr, 30gr ανά φύλλο, διαστάσεων 21x25 cm 

τουλάχιστον). 

ΦΥΛΛΟ 
200.000φύλλ

α/μήνα 
 

Κρεμοσάπουνο 

  σε συσκευασία μιας χρήσης του  1 ltΕπισημαίνεται ότι τα 

δοχεία δεν θα επαναπληρώνονται με σαπούνι αλλά θα 

απορρίπτονται απευθείας όταν αδειάζουν, για την αποφυγή 

αποικισμού τους με μικροβιακούς παράγοντες και θα 

τοποθετείται νέο δοχείο. Να περιέχει ενυδατικούς και 

αναλιπαντικούς παράγοντες του δέρματος. Να έχει ουδέτερο PH 

5,5-7 και να είναι δερματολογικά ελεγμένο. Να περιέχει 

επιπρόσθετα μία ή περισσότερες ουσίες σαν συντηρητικά 

συστατικά για τη μη ανάπτυξη μικροβίων, όπως αυτά 

χαρακτηρίζονται στο ΦΕΚ 329, τεύχος δεύτερο 21/4/1997 ΚΥΑ 

6α/οικ., 3320 παράρτημα VI (εκτός triclosan). Να έχει άδεια σαν 

καλλυντικό (απαιτείται γνωστοποίηση στον ΕΟΦ) ή σαν 

απορρυπαντικό χεριών (απαιτείται η καταχώρηση στο ΓΧΚ) η 

οποία να προσκομιστεί στην τεχνική προσφορά. Να κατατεθούν 

μελέτες συμβατότητας με τα αλκοολικά αντισηπτικά του 

νοσοκομείου μας (Sterillium και Hibitane). Να αναφέρονται 

ΛΙΤΡΟ 
200λίτρα/μήν

α 
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σαφώς τα συστατικά του προϊόντος στην ετικέτα του(στα 

ελληνικά) και να κατατεθούν 3 (τρία) δείγματα στην κανονική 

τους συσκευασία. Κάθε συσκευασία του 1Lt να συνοδεύεται και 

από αντλία για χρήση εκτός dispenser. 

 

         Επισημαίνεται ότι απαιτείται τακτικός και επαναλαμβανόμενος εφοδιασμός με υλικά (χαρτί υγείας, 

χειροπετσέτες, σαπούνι, κτλ.) σε όλους τους χώρους. 

 

24. Ο ανάδοχος δεν επιβαρύνεται με δαπάνες ύδρευσης, παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, θέρμανσης, κλιματισμού 

και καυσίμων, τα οποία βαρύνουν το Νοσοκομείο, με την προϋπόθεση της εύλογης χρήσης και κατανάλωσης 

από τον ανάδοχο. 

25.   Απαγορεύεται στον ανάδοχο να διακόψει για οιοδήποτε λόγο την παροχή των υπηρεσιών του. Ο ανάδοχος 

αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει τις υπηρεσίες του συνεχώς, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης 

απεργίας  του προσωπικού του. 

 

 

Άρθρο 2. 

ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

1. Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να συμμορφώνεται με τους Κανονισμούς Υγιεινής και 

Ασφάλειας Ν.1568/85 που προβλέπονται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο ή έχει ειδικά θεσπίσει 

το Νοσοκομείο, βάσει Οδηγών Ορθής Υγιεινής Πρακτικής και να προσαρμόζεται σε κάθε μεταβολή τους,  ΙSO 

ELOT. 

2. Ο Ανάδοχος, ως υπόχρεος να τηρεί τους Κανονισμούς Υγιεινής και Ασφάλειας, υποχρεούται να ανακοινώνει 

αμέσως στην Υπηρεσία τις οδηγίες που απευθύνονται ή κοινοποιούνται σε αυτόν κατά τη διάρκεια της Σύμβασης 

και τα έγγραφα των διάφορων Αρμόδιων Αρχών σχετικά με τους εν λόγω Κανονισμούς. 

3. Τόσο το Νοσοκομείο όσο και κάθε Αρμόδια Αρχή δικαιούνται να παρακολουθούν και να ελέγχουν τη συμμόρφωση 

του Αναδόχου με τους Κανονισμούς Υγιεινής και Ασφάλειας. 

Άρθρο 3. 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1. Ο  ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει έμπειρο προσωπικό (με προϋπηρεσία σε χώρο παροχής Υπηρεσιών Υγείας) 

που δεν θα εναλλάσσεται συχνά, εκπαιδευμένο σε γενικούς και ειδικούς κανόνες υγιεινής, ανάλογα με τη θέση 

εργασίας του, σύμφωνα με πρόγραμμα που  θα κατατεθεί. 
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2. Ο  ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού του για θέματα που 

αφορούν την χρήση των υλικών καθαριότητας, την τεχνολογία και υγιεινή ώστε να υλοποιούνται οι νομοθετικές 

απαιτήσεις. Τα έξοδα αυτά βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο. 

3. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην απαρέγκλιτη τήρηση της  εκάστοτε ισχύουσας εργατικής και ασφαλιστικής 

νομοθεσίας, αναφορικά με την παροχή εργασίας του προσωπικού του, ιδίως δε ως προς την καταβολή των 

αποδοχών, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπομένων από την οικεία 

Σ.Σ.Ε, την τήρηση του νομίμου ωραρίου, των όρων υγιεινής και ασφάλειας κλπ. Παράβαση της υποχρέωσης αυτής 

δίνει το δικαίωμα στο Νοσοκομείο για μονομερή καταγγελία της συμβάσεως και κήρυξη του αναδόχου ως 

εκπτώτου 

4. Το προσωπικό καθαριότητας υποχρεούται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά µε την υγιεινή και ασφάλειά του 

και ο ανάδοχος είναι αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που τυχόν 

προκύψει. 

5. Στο Νοσοκομείο θα παραδοθούν αποδεικτικά ασφάλισης των εργαζομένων στο Ι.Κ.Α ή σε άλλο δημόσιο 

οργανισμό.  Αλλοδαποί μπορούν να απασχοληθούν μόνο εφ' όσον έχουν τα απαραίτητα έγγραφα παραμονής και 

εργασίας στην Ελλάδα. Το Νοσοκομείο μπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε οποιαδήποτε πληροφορία για την 

εργασιακή σχέση του προσωπικού με τον ανάδοχο. 

6. Το προσωπικό που θα απασχολείται  από τον ανάδοχο πρέπει να είναι  υγιές, γεγονός που αποδεικνύεται με την 

προσκόμιση βιβλιαρίου υγείας εν ισχύ, θεωρημένου από τις αρμόδιες αρχές. Σημειώνεται ότι το προσωπικό πρέπει 

να έχει ελεγχθεί για ηπατίτιδα Β  και να είναι εφοδιασμένο µε κάρτα εμβολιασμού έναντι της ηπατίτιδας Β και του 

τετάνου. 

7. Το προσωπικό που θα απασχοληθεί θα πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά την Ελληνική γλώσσα (ικανότητα 

προφορικού λόγου), να είναι άριστο στο ήθος του, άψογο από πλευράς συμπεριφοράς απέναντι σε τρίτους και στο 

προσωπικό του Νοσοκομείου. 

8. Η Διοίκηση του Νοσοκομείου έχει το δικαίωμα να ζητήσει  από τον ανάδοχο την απομάκρυνση εργαζομένων από 

την εργασία στο συγκεκριμένο χώρο, που κρίνει ότι δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους, ή δείχνουν 

ολιγωρία ή δεν πειθαρχούν στις οδηγίες και τους κανόνες του  Νοσοκομείου. Ο εργαζόμενος δεν έχει καμία 

αξίωση για το λόγο αυτό από τα Νοσοκομεία. 

9. Ο ανάδοχος και το προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει κατά την εκτέλεση του έργου, δεν έχουν καμία απολύτως 

σχέση εξαρτημένης εργασίας με το Νοσοκομείο, οι δε μισθοί και αμοιβές τους, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες 

υποχρεώσεις, οι οποίες επιβάλλονται από την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία, βαρύνουν αποκλειστικά τον 

ανάδοχο,  ο οποίος είναι ο μόνος υπεύθυνος έναντι αυτών με τους οποίους συνδέεται  με εργασιακή ή άλλη σχέση 

καθώς και έναντι τρίτων εξ’ αφορμής των σχέσεων αυτών. 

10. Οι βάρδιες του προσωπικού και οι ώρες αναπληρωματικής ανάπαυσης (repo) θα εναλλάσσονται με τέτοιο τρόπο, 

ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής καθαριότητα των χώρων του Νοσοκομείου. 

11. O ανάδοχος υποχρεούται να καταρτίσει πρόγραμμα εργασίας για το προσωπικό του σε συνεργασία με το  

Νοσοκομείο.  Το μηνιαίο πρόγραμμα του προσωπικού καθαριότητας, στο οποίο θα περιγράφεται αναλυτικά το 

ωράριο και ο χώρος που θα απασχολείται ο κάθε εργαζόμενος, θα παραδίδεται στον προϊστάμενο του Τμήματος 

Επιστασίας, το αργότερο την 25η ημέρα του προηγούμενου μήνα, όπου θα αναφέρεται το προσωπικό και το τμήμα 

στο οποίο εργάζεται. 
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12. Το προσωπικό του αναδόχου δύναται να μετακινείται και να εναλλάσσεται ανάλογα με τις ανάγκες των τμημάτων 

του Νοσοκομείου. Οι αλλαγές θα γίνονται  μετά από ενημέρωση του Προϊστάμενου του Γραφείου Επιστασίας και 

με τη σύμφωνη γνώμη αυτού. 

13. Η απασχόληση του προσωπικού θα γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, αναφορικά  με τις ώρες 

εργασίας του. 

14. Σε περίπτωση που ο αριθμός του απασχολημένου προσωπικού είναι λιγότερος από εκείνον που αναγράφεται στο 

πρόγραμμα και που είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει ο ανάδοχος στην υπηρεσία του Νοσοκομείου θα 

επιβάλλονται οι παρακάτω ποινές: 

-Πρόστιμο 44 € για την απουσία κάθε ατόμου σε ένα 24ωρο. 

-Πρόστιµο 132 € αν απουσιάζουν µέχρι 3 άτοµα µέσα σε ένα 24ωρο. 

-Πρόστιµο 176 € αν απουσιάζουν µέχρι 4 άτοµα µέσα σε ένα 24ωρο. 

-Πρόστιµο 440 € αν απουσιάζουν µέχρι 5 άτοµα µέσα σε ένα 24ωρο. 

15. -Σε περίπτωση συστηματικής απουσίας προσωπικού και µη τήρησης του προβλεπόμενου προγράμματος  η 

Διοίκηση του Νοσοκομείου διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης και κήρυξης του αναδόχου ως 

έκπτωτου. 

16. -Κατά τη διάρκεια της σύμβασης και μετά τη λήξη της, ο ανάδοχος και το προσωπικό του αναλαμβάνουν  την 

υποχρέωση να τηρούν εμπιστευτικά όλα τα στοιχεία, που τους έγιναν γνωστά λόγω της εργασίας τους, σχετικά με 

τις δραστηριότητες και τους χώρους του Νοσοκομείου. Η παραπάνω υποχρέωση αφορά ιδίως τα στοιχεία σχετικά 

με την κατάσταση υγείας των ασθενών  και γενικά κάθε στοιχείο που μπορεί να θεωρηθεί ότι εμπίπτει στο ιατρικό 

απόρρητο. 

17. -Ο ανάδοχος και το προσωπικό του οφείλει να τηρεί αυστηρά τους κανόνες πρόληψης ατυχημάτων για την 

προσωπική ασφάλεια κάθε εργαζομένου. Την ευθύνη για την τήρηση των κανόνων αυτών έχει ο ανάδοχος. 

18. -Σε περίπτωση προκληθείσας βλάβης στους χώρους ή στον εξοπλισμό του Νοσοκομείου, από το προσωπικό του 

αναδόχου αυτός υποχρεούται, με δική του δαπάνη, να αποκαταστήσει άμεσα τη βλάβη και ο εξοπλισμός να 

παραδοθεί στην ίδια καλή κατάσταση που είχε παραληφθεί. 

19. Το προσωπικό οφείλει να διατηρεί υψηλό επίπεδο ατομικής υγείας και υγιεινής, φέρει δε καθαρή και 

ευπαρουσίαστη στολή. 

20. Η προμήθεια, συντήρηση και πλύσιμο των στολών βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο. Οι στολές εργασίας του 

προσωπικού του αναδόχου θα είναι ομοιόμορφη και ίδια από πλευράς ποιότητας και χρώματος ώστε η εμφάνισή 

του να είναι άριστη και να τυγχάνει της εγκρίσεως της Διοίκησης του Νοσοκομείου. Οι στολές του προσωπικού 

πρέπει να είναι καθαρές και ευπρεπείς. Σε κάθε εργαζόμενο πρέπει να διατεθούν τουλάχιστον δύο (2) στολές 

εργασίας οι οποίες θα αναγράφουν την επωνυμία και το λογότυπο του αναδόχου. Το χρώμα των στολών εργασίας 

πρέπει να εγκριθεί από τη Διοίκηση του Νοσοκομείου ώστε να μην ομοιάζει με τον χρωματισμό των στολών 

εργασίας του προσωπικού του Νοσοκομείου. 

21. Το προσωπικό του αναδόχου υποχρεούται να φέρει στην στολή εργασίας του και σε εμφανές σημείο ειδική 

πλαστικοποιημένη κονκάρδα η οποία θα φέρει τα εξής : 1) φωτογραφία 2) ονοµατεπώνυµο 3) ειδικότητα εργασίας 

 4)  τμήμα 5) επωνυμία και λογότυπο του αναδόχου. 

ΑΡΘΡΟ 4. 

ΥΛΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

1. Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα των υλικών καθαριότητας, μηχανημάτων και σάκων καθαριότητας. Όλα τα 

υλικά πρέπει να αποδεικνύεται με σχετικά έγγραφα ότι είναι άριστης ποιότητας και ότι πληρούν τις προδιαγραφές 
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που τίθενται από την κείμενη νομοθεσία. Οι σάκοι απορριμμάτων πρέπει να είναι ανθεκτικοί και να αποτρέπουν 

την διαρροή υγρών. 

2. Τα υλικά καθαρισμού, απολύμανσης και οι ποσότητες που θα χρησιμοποιούνται τελούν υπό την έγκριση της 

Διοίκησης  του Νοσοκομείου. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει κατάσταση των υλικών 

καθαρισμού, απολύμανσης, πληροφοριακά έντυπα, δελτία δεδομένων ασφαλείας. Για τα υλικά απολύμανσης 

πρέπει να κατατεθεί η έγκριση κυκλοφορίας τους από τον Ε.Ο.Φ. Το απορρυπαντικά  να φέρουν αριθμό 

έγκρισης από το Γενικό Χημείο του Κράτους και να είναι διακριτικά αρωματισμένα. 

3. Τα απολυμαντικά (χλώριο και δισκία Διχλωροϊσοκυανουρικού Νατρίου, NaDCC) δαπέδων - επιφανειών να 

έχουν άδεια ΕΟΦ. Να αναγράφεται το ποσοστό του ενεργού χλωρίου (4% έως 6%)  ή τα ppm που αποδεσμεύει 

ανά λίτρο νερού και γενικότερα η σύνθεσή του καθώς και η ημερομηνία παραγωγής και λήξης. 

4. Η καθαριότητα καθημερινής ρουτίνας, η τεχνική καθαριότητα, η γενική μηνιαία καθαριότητα, και τα υλικά που 

χρησιμοποιούνται, θα ορίζονται για κάθε χώρο με συνεργασία και γραπτές οδηγίες του επόπτη καθαριότητας, της 

προϊσταμένης τμήματος ή κλινικής ή οποιουδήποτε άλλου αρμοδίου. 

5. Ο μηχανικός εξοπλισμός πλυσίματος, παρκεταρίσματος και απολύμανσης των χώρων και μικροεργαλεία 

(κουβάδες καθώς και μηχανή πλύσεως και καθαρισμού δαπέδων που θα λειτουργεί με ρεύμα ή μπαταρία και θα 

ευρίσκεται σε μόνιμη βάση στο Νοσοκομείο και άλλα όπως αναφέρονται στην συνημμένη κατάσταση του 

μηχανικού εξοπλισμού) θα διατίθενται από τον ανάδοχο. 

6. Ο τεχνικός εξοπλισμός πρέπει να πληροί τους παρακάτω όρους : 

-Να ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες του Νοσοκομείου, για την καθαριότητα. 

- Να είναι αμεταχείριστος. 

- Ο εξοπλισμός, τα εργαλεία και υλικά καθαρισμού, απαραιτήτως να είναι πρώτης ποιότητας και πλέον 

κατάλληλα, αχρησιμοποίητα και κατασκευασμένα, παρασκευασμένα (υλικά καθαριότητας) µε τις 

τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις. 

- Να είναι κατά το δυνατό αθόρυβα και να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση, τόσο από άποψη 

λειτουργίας, όσο και από εμφάνιση. 

- Ο εξοπλισμός, τα εργαλεία και υλικά καθαρισμού να μην προκαλούν φθορές (βραχυχρόνια και 

μακροχρόνια) στις εγκαταστάσεις και στον εξοπλισμό του νοσοκομείου. 

- Τα απαραίτητα μηχανήματα - εξοπλισμός (κάδοι σφουγγαρίσματος διπλού συστήματος, 

σφουγγαρίστρες, πανέτες με μικροϊνες, τρόλεϊ καθαριστριών με όλα τα συνοδευτικά εξαρτήματα κτλ) 

να είναι  

διαφορετικά για κάθε Κλινική - Τµήµα - Εργαστήρια - Μονάδες, πτέρυγα Διοίκησης και άλλων 

Υπηρεσιών και να μην μεταφέρονται εκτός των τμημάτων για τα οποία προορίζονται. Σε περίπτωση 

αιτιολογημένης μεταφοράς θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά ο ανελκυστήρας ακαθάρτων. 

-Ο παραπάνω χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός των χώρων να είναι μαρκαρισμένος µε την ονομασία 

του χώρου και την χρήση για την οποία προορίζεται. 

- Απαιτείται να υπάρχει πλαστικοποιημένο έντυπο με τις οδηγίες χρήσης και τις αραιώσεις των 

απορρυπαντικών και απολυμαντικών διαλυμάτων που χρησιμοποιούνται καθώς επίσης και να 

διατίθενται εύχρηστοι δοσομετρητές για κάθε τρόλεϊ. 

- Για τους θαλάμους απομόνωσης των Κλινικών να χρησιμοποιείται ξεχωριστός εξοπλισμός και υλικά 

καθαρισμού. 
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7. Με αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου θα πρέπει να εξασφαλίζεται η δυνατότητα για συνεχή και πλήρη τεχνική 

υποστήριξη (επισκευές, ανταλλακτικά κλπ), που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του εξοπλισμού, καθώς 

επίσης η συνεχής και πλήρης παροχή, των εγκεκριμένων από το Νοσοκομείο, προϊόντων καθαρισμού και 

απολύμανσης.  

8. Τα απορρίμματα θα τοποθετούνται σε πλαστικούς σάκους και θα μεταφέρονται στους χώρους συγκέντρωσης 

που θα του υποδειχθούν από τις  αρμόδιες  υπηρεσίες  του Νοσοκομείου, δύο (2) τουλάχιστον φορές 

ημερησίως, έτσι ώστε να είναι εύκολη η ανακομιδή τους από τα ειδικά αυτοκίνητα μεταφοράς απορριμμάτων. 

9.  Όλες οι σακούλες των απορριμμάτων θα αλλάζονται και θα πετιούνται χωρίς να χρησιμοποιούνται για δεύτερη 

φορά. 

10.  0 ανάδοχος υποχρεούται να εφοδιάσει το προσωπικό µε τα κατάλληλα για κάθε εργασία γάντια, ιδίως δε με 

χονδρά (κουζίνας), μιας χρήσεως και δερμάτινα χονδρά γάντια τους μεταφορείς των απορριμμάτων. 

11. Τα υλικά καθαρισμού και οι ποσότητες που θα χρησιμοποιούνται προτείνονται από τον ανάδοχο και 

εγκρίνονται από τη Διοίκηση του Νοσοκομείου. τόσο όσο προς την ποιότητά τους, όσο και ως προς την ποσότητά 

τους. 

12. Το Νοσοκομείο μπορεί να ζητήσει τη χρήση ορισμένων απολυμαντικών και υγρών καθαρισμού γενικότερα, σε 

περίπτωση μη ικανοποίησης από τα χρησιμοποιούμενα. 

13. Σε περίπτωση που νέες μέθοδοι και τεχνικές προκύψουν για καλύτερο καθαρισμό και απολύμανση, ο 

ανάδοχος υποχρεούται  να χρησιμοποιεί τις βελτιωμένες μεθόδους και μέσα. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να 

φροντίζει ώστε οι υπάλληλοί του να γνωρίζουν τη χρήση των υλικών καθαριότητας και μεθόδων που 

χρησιμοποιούν. 

Άρθρο 5.  

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1. Ο ανάδοχος επιθεωρείται και ελέγχεται από ορισθείσα Επιτροπή και κάθε εξουσιοδοτημένο, από την Διοίκηση 

του Νοσοκομείου, προς τούτο  πρόσωπο, για τη διαπίστωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Έλεγχος 

μπορεί να διενεργηθεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση από την Ε.Ν.Λ. του Νοσοκομείου, από μέλος του ΔΣ του 

Νοσοκομείου και από τον Προιστάμενο του Τμήματος Επιστασίας. Οι ανωτέρω έλεγχοι είναι ανεξάρτητοι του 

ελέγχου που ενεργείται από την υγειονομική υπηρεσία ή άλλες κρατικές αρχές αυτεπαγγέλτως. 

2. Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί , τις αποφάσεις της Διοίκησης του Νοσοκομείου  ή των εξουσιοδοτημένων 

οργάνων του και τους όρους της σύμβασης βάσει των οποίων θα ελέγχεται – επιθεωρείται.    

3.  Ο ανάδοχος υποχρεούται να δέχεται τον ανωτέρω έλεγχο και να διευκολύνει τα όργανα που τον ασκούν. 

4.  Αξιολόγηση καθαριότητας θα διενεργείται και μέσω εντύπων που θα συμπληρώνονται σε μηνιαία βάση από 

τους προϊστάμενους των τμημάτων και θα συλλέγονται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Επιστασίας 

προκειμένου να παραδοθούν στην Επιτροπή ελέγχου τήρησης των όρων της Σύμβασης. 

 

Άρθρο 6 

ΠΛΗΜΜΕΛΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Σε περίπτωση πλημμελούς παροχής υπηρεσιών καθαρισμού και απολύμανσης ο ανάδοχος ενημερώνεται άμεσα από το 

Νοσοκομείο και είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει άμεσα  την υπηρεσία, εφόσον αυτό επιτρέπεται από τις ανάγκες του 

Νοσοκομείου. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν αποκαταστήσει τις πλημμελώς  εκτελεσθείσες εργασίες άμεσα, τότε 

δεν καταβάλλεται αμοιβή για αυτές. Περαιτέρω το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να αναθέσει σε τρίτο φυσικό ή 

ΑΔΑ: 99ΧΗ46907Υ-ΟΙΑ



38 

 

νομικό πρόσωπο τις από τη σύμβαση προκαθορισμένες εργασίες καθαρισμού και απολύμανσης, σε βάρος του 

ανάδοχου, όταν αυτός - κατόπιν και γραπτής ειδοποίησης - δεν εκπληρώσει άμεσα τις υποχρεώσεις του. Σε κάθε 

περίπτωση το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να λύσει μονομερώς τη σύμβαση, κηρύσσοντας των ανάδοχο 

έκπτωτο  και να αξιώσει αποζημίωση. 

Άρθρο 7. 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1. Ο ανάδοχος ευθύνεται σε αποζημίωση έναντι του Νοσοκομείου. για κάθε φθορά και βλάβη που θα έχει 

προκληθεί στο χώρο και στα αντικείμενα που χρησιμοποιεί  και καθαρίζει πέρα από τη κανονική και συνήθη 

χρήση. 

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποζημιώνει πλήρως το Νοσοκομείο, τους υπαλλήλους του,  και κάθε τρίτο 

άτομο για όλα τα έξοδα, απώλειες, ζημίες και δαπάνες.  Το ίδιο ισχύει για κάθε  παράβαση  που πηγάζει ή 

απορρέει από την εκτέλεση των εργασιών που  συντελέστηκαν ή προκλήθηκαν σε σχέση με : 

i. σωματικές βλάβες (συμπεριλαμβανομένων βλαβών που απέβησαν θανατηφόρες), 

i. και η οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία της ακίνητης και κινητής περιουσίας του Νοσοκομείου. 

3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων και είναι 

αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα στο προσωπικό του. 

 

Άρθρο 8. 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

1.Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνάπτει και να διατηρεί, αποκλειστικά με δική του δαπάνη, ασφαλίσεις καθ’ 

όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Σύμβασης σύμφωνα με τη Ελληνική νομοθεσία και τα προβλεπόμενα 

στην παρούσα Σύμβαση, για οποιεσδήποτε δραστηριότητες προβλέπονται ή εμπίπτουν στην παρούσα 

Σύμβαση, ιδίως δε την σχετικά με την ασφάλιση του προσωπικού του και για αστική ευθύνη έναντι τρίτων. 

2. Ο Ανάδοχος θα εξασφαλίσει, ότι θα υφίστανται σε ισχύ οι κάτωθι αναφερόμενες ασφαλιστικές καλύψεις 

καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου : 

i. Κάλυψη οποιασδήποτε Αστικής Ευθύνης προς οποιονδήποτε τρίτο, η οποία ανακύπτει από ή οφείλεται 

στην εκτέλεση του Έργου, περιλαμβανομένων αλλά όχι μόνο, περιπτώσεων θανάτου, σωματικών 

βλαβών, απώλειας ή ζημίας περιουσίας, ατυχηματικής ρύπανσης, ψυχικής οδύνης και ηθικής βλάβης, 

μέχρι εκείνων των ορίων ευθύνης τα οποία θα διατηρούσε σε ισχύ ένας συνετός λειτουργός έργου 

παρόμοιας φύσης, μεγέθους και χαρακτηριστικών του Έργου και τα οποία σε καμία περίπτωση δεν θα 

είναι χαμηλότερα των Ευρώ 1.000.000,00 € ανά γεγονός και Ευρώ 2.000.000,00 € αθροιστικά ετησίως. 

Στην κάλυψη θα περιλαμβάνεται ρητά και η εκ του Άρθρου 922 του Αστικού Κώδικα απορρέουσα 

ευθύνη της Υπηρεσίας (ευθύνη προστήσαντος). 

i. Με το ασφαλιστήριο, στο οποίο το Νοσοκομείο θα αναφέρεται ως «συνασφαλιζόμενος» θα 

καλύπτεται και η εκ του Νόμου ευθύνη του Αναδόχου, την οποία έχει με την ιδιότητα του Εργοδότη 

και περιλαμβάνει την, από τα άρθρα 657, 658 και 932 του ισχύοντος Α.Κ., προβλεπόμενη υποχρέωση 

του  

Ασφαλισμένου έναντι του προσωπικού του που είναι ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και απασχολείται στις  
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περιγραφόμενες στην παρούσα σύμβαση εργασίες, σε περίπτωση σωματικών βλαβών που θα προκληθούν κατά τη 

διάρκεια της εργασίας. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι τα ανωτέρω τηρούνται και από τους πάσης φύσεως 

συμβούλους, συνεργάτες και υπεργολάβους αυτού. 

3.Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει το προσωπικό του σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής Εργατικής 

Νομοθεσίας όπως αυτές ισχύουν ανά πάσα χρονική στιγμή. Σε περίπτωση που προσωπικό του Αναδόχου δεν υπάγεται 

σε διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας, αυτός υποχρεούται να το ασφαλίσει έναντι ατυχημάτων σε ασφαλιστικές 

εταιρείες. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι τα ανωτέρω τηρούνται και από τους πάσης φύσεως συμβούλους, 

συνεργάτες και υπεργολάβους αυτού. 

4.Όλες οι ασφαλιστικές συμβάσεις θα καταρτίζονται εγγράφως και θα τυγχάνουν της εγκρίσεως του Νοσοκομείου, το 

οποίο θα έχει την έννοια του ελέγχου και της εκ μέρους της αποδοχής ότι συμμορφώνονται επαρκώς με τους όρους του 

παρόντος Άρθρου, του Προσαρτήματος περί ελάχιστων ασφαλιστικών απαιτήσεων και των λοιπών όρων της 

παρούσας Σύμβασης . 

5.Οι ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις υποχρεώσεις και ευθύνες του 

αναδόχου που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος ευθύνεται πλήρως για όλους 

τους  

κινδύνους που απορρέουν ή σχετίζονται με την παροχή των υπηρεσιών του και παραμένει αποκλειστικά και εξ 

ολοκλήρου υπεύθυνος για την πλήρη και έγκαιρη αποκατάσταση ζημιών σε πρόσωπα ή / και πράγματα, ανεξάρτητα 

εάν και σε ποιο βαθμό καλύπτονται από ασφαλιστικές συμβάσεις ή αποζημιώνονται από τους ασφαλιστές, ακόμη και 

πέραν των ποσών κάλυψης των εν λόγω συμβάσεων. 

 

Άρθρο 9. 

ΆΛΛΟΙ ΌΡΟΙ 

1. Η Επιτροπή Ελέγχου  μπορεί να επισκεφτεί χώρους όπου ο ανάδοχος παρέχει υπηρεσίες στο αντικείμενο 

καθαριότητας Νοσοκομείων, για να έχει σαφή εικόνα της παροχής υπηρεσιών του. 

2. Απαγορεύεται στον ανάδοχο η με οποιανδήποτε τρόπο εκχώρηση ή μεταβίβαση προς τρίτους των 

δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του που απορρέουν από τη παρούσα σύμβαση 

3. Ο ανάδοχος θα πρέπει να προσαρμόζεται στις υποδείξεις που προκύπτουν έπειτα από ελέγχους είτε του 

νοσοκομείου είτε από άλλους κρατικούς φορείς (π.χ. Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας, 

Δ/νση Υγιεινής Νομαρχίας κ.τ.λ.) 

 

ΙΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες καθαριότητας και απολύμανσης, σύμφωνα με 

όσα ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται παρακάτω, καθώς επίσης και σύμφωνα με τις υποδείξεις της 

Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων . Επισημαίνεται ότι στον καθημερινό καθαρισμό περιλαμβάνεται και η 

υποχρέωση να  

ξανακαθαριστεί κάποιος χώρος, εφόσον μετά τον τακτικό καθαρισμό, το αποτέλεσμα δεν είναι ικανοποιητικό ή 

εφόσον ο χώρος λερωθεί ξανά. 

Γενικές Αρχές 

1.H καθαριότητα θα γίνεται με προεμποτισμένα πανιά δαπέδου & επιφανειών 

2. Προηγείται ο καθαρισμός, έπεται η απολύμανση. 

3.    Σε καμία περίπτωση δεν αναμιγνύεται απορρυπαντικό με απολυμαντικό 
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4.Καθαριότητα από ψηλά προς τα χαμηλά 

5.Πρώτα οι πιο καθαροί χώροι,  δηλ. οι διάδρομοι και οι κοινόχρηστοι χώροι,  μετά  οι θάλαμοι νοσηλείας και 

τέλος οι θάλαμοι όπου νοσηλεύονται ασθενείς με μεταδοτικά νοσήματα ή πολυανθεκτικά μικρόβια (κόκκινος 

ή πράσινος κύκλος στο κρεβάτι του ασθενή). 

             6. ΜΟΝΩΣΕΙΣ όπου νοσηλεύονται ασθενείς με μειωμένη αντίσταση στις λοιμώξεις,  

             θα πρέπει να καθαρίζονται πριν από τους υπόλοιπους θαλάμους με ξεχωριστό εξοπλισμό και 

             υλικά καθαρισμού. 

7.ΣΕΙΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: Αποκομιδή απορριμμάτων, σκούπισμα με αντιστατικό πανί, υγρό ξεσκόνισμα (με 

προεμποτισμένα πανάκια), σφουγγάρισμα (σύστημα με προεμποτισμένες πανέτες ή διπλού κουβά για τα W.C.) 

8.Σε κάθε θάλαμο χρησιμοποιούνται τουλάχιστον 2 καθαρές προεμποτισμένες πανέτες και ο επαρκής αριθμός 

προεμποτισμένων πανιών. Τα χρησιμοποιημένα πανιά & πανέτες δεν ξαναχρησιμοποιούνται αλλά 

απορρίπτονται σε ειδικούς περιέκτες (πχ δίχτυ) 

9.Πλύσιμο εξοπλισμού (κάδοι, κουβάδες) και στέγνωμα στο τέλος της βάρδιας. 

10.Όλα τα υλικά θα παρέχονται σε επαρκή ποσότητα από την αρχή της βάρδιας. 

11.Όλα τα υλικά (σφουγγαρίστρες, πανέτες, πανάκια) παραλαμβάνονται καθαρά και σε περίπτωση φθοράς 

αντικαθίστανται άμεσα. 

12.Όλα τα υλικά (σφουγγαρίστρες, πανέτες, πανάκια), που χρησιμοποιούνται στα Κλειστά Τμήματα θα είναι 

αποκλειστικά, θα διαφέρουν  και θα πλένονται ξεχωριστά. 

13.Όλα τα υλικά (σφουγγαρίστρες, πανέτες, πανάκια) που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή μεγάλης 

ποσότητας αίματος ή άλλων βιολογικών υγρών θα απορρίπτονται σε κίτρινο περιέκτη (π.χ. Υλικά 

Χειρουργείου κ.τ.λ.) 

14. Στα κλινικά τμήματα τα πανάκια που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό των γραφείων ιατρών-

νοσηλευτικών στάσεων κλπ, θα είναι διαφορετικά από αυτά της καθημερινής καθαριότητας των θαλάμων. 

Άρθρο 1 

1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ εκτελείται και σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους, ιδίως δε 

i. Λουτρά - Τουαλέτες 

i. Διάδρομοι 

ii. Αίθουσες αναμονής – Κόμβοι τμημάτων 

iii. Γραφεία 

iv. Σκάλες και ασανσέρ. 

v. Κουζίνες Τμημάτων - Ανάπαυση Προσωπικού 

vi. Μαγειρεία - Τραπεζαρία. 

vii. Βεράντες 

viii. Περιβάλλοντα χώρο των εισόδων 

ix. Ψύκτες νερού 

2. Επίσης, καθημερινός καθαρισμός απαιτείται εκτός των άλλων και στους εξής χώρους: 

i. W.C.  μηχανοστασίων. 

i. Ψυγείων Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων. 

ii. Όλους τους χώρους του Νεκροτομείου (συμπεριλαμβανομένου των ψυγείων-νεκροθαλάμων). 

iii. Φυλακίων ). 

Άρθρο 2 
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Η καθαριότητα και απολύμανση των χώρων γίνεται σύμφωνα με όσα ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται 

παρακάτω, καθώς επίσης και σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων (Ε.Ν.Λ.) , 

ειδικότερα για χώρους ζωτικής σημασίας για τον ασθενή, όπως οι θάλαμοι απομόνωσης, τα χειρουργεία,  μονάδες 

εντατικής θεραπείας, τα εργαστήρια, η αποστείρωση κλπ. 

1. ΘΑΛΑΜΟΙ ΑΣΘΕΝΩΝ 

Ο θάλαμος πρέπει να καθαρίζεται στον ελάχιστο δυνατό χρόνο, ώστε να µην κωλύονται άλλες δραστηριότητες 

(γεύματα, ιατρικές επισκέψεις, νοσηλεία, επισκεπτήριο κλπ).  Η καθαριότητα στους θαλάμους γίνεται καθημερινά και 

ξεκινά με  

  - Αποκομιδή των απορριμμάτων 

   -  Απαγορεύεται η χρήση απλής οικιακής σκούπας. 

   -Υγρό ξεσκόνισμα του θαλάμου με προεμποτισμένα πανάκια το οποίο περιλαμβάνει το ξεσκόνισμα σε:  περβάζια, 

παράθυρα, πόρτες,  τα χερούλια τους, ντουλάπες και τζάμια παραθύρων. 

 -Σφουγγάρισμα που εφαρμόζεται σ' όλα τα δάπεδα εκτός από μοκέτες και παρκέτα. Το σφουγγάρισμα  

  θα  γίνεται με το σύστημα με προεμποτισμένες πανέτες το οποίο είναι το εξής: Τοποθετείται  

   στο κοντάρι η προεμποτισμένη πανέτα. Το σφουγγάρισμα ξεκινάει από το εσωτερικό του θαλάμου  

  και προς τα έξω.  

Στο τέλος η χρησιμοποιημένη πανέτα απορρίπτεται και τοποθετείται καθαρή στο κοντάρι για τον επόμενο θάλαμο. Ο 

ελάχιστος αριθμός πανετών για ένα θάλαμο είναι δύο (2).  Εάν χρειαστεί απολύμανση, τα πανάκια θα πρέπει να είναι 

εμποτισμένα με απολυμαντικό διάλυμα. 

Τα πανάκια, οι πανέτες, οι σφουγγαρίστρες πλένονται καθημερινά σε πλυντήριο  με τους εξής τρόπους: 1. Στους 90 οC 

ή οπωσδήποτε >70 οC ή 2. Στους 60 οC με την προσθήκη Cl2  με  απορρυπαντικό και στεγνώνονται. Πριν το πλύσιμο 

αφαιρούνται τα ξένα σώματα (τρίχες, χνούδια κτλ). Οι σφουγγαρίστρες και τα πανάκια  των WC πλένονται σε χωριστό 

πλυντήριο ή εάν αυτό δεν είναι εφικτό μετά το πέρας των πλύσεων είτε με τις πανέτες είτε με τις σφουγγαρίστρες θα 

πραγματοποιείται μια κενή πλύση με χλώριο για τη μείωση του μικροβιακού φορτίου. 

-Αν δηλωθεί μολυσματικό περιστατικό ή ασθενής µε ανοσοκαταστολή χρησιµοποιούνται ξεχωριστά υλικά σ' αυτούς 

τους θαλάμους (σφουγγαρίστρα WC, πανάκια). 

-Στους διαδρόµους και στις µεγάλες ανοικτές επιφάνειες µπορεί να χρησιμοποιηθεί µηχανή ταυτόχρονου 

σκουπίσματος και σφουγγαρίσματος ή, εναλλακτικά, κοινή σφουγγαρίστρα, διαφορετικού χρώματος απ' αυτή του  

WC, με σύστημα διπλού κουβά. 

Οι παραπάνω ενέργειες εκτελούνται τουλάχιστον μία φορά σε κάθε βάρδια και όποτε κριθεί απαραίτητο. 

-Καθαριότητα-απολύμανση νοσηλευτικών κλινών θα γίνεται και μετά από εξιτήρια ασθενών. 

-Συχνή καθαριότητα κατά τη διάρκεια του 24ώρου στα πόμολα, χειρολαβές και στα κομβία των ανελκυστήρων που 

υπάρχουν στους κόμβους κάθε ορόφου. 

-Καθαριότητα τζαμιών τουλάχιστον 1 φορά μηνιαίως. 

-Καθαριότητα καθισμάτων τουλάχιστον μία φορά μηνιαίως. 

2. ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ 

i. Αποκομιδή απορριμμάτων. 

i. Η καθαριότητα αρχίζει  από πάνω προς τα κάτω και από τα πιο καθαρά προς τα ακάθαρτα σημεία 

καθημερινά. Καθαρίζεται  πρώτα η λάμπα µε υγρό ξεσκονόπανο, οι καθρέπτες, οι τοίχοι γύρω από τον 

νεροχύτη, καθαρίζεται η θήκη των χειροπετσετών και αναπληρώνεται. Αν υπάρχουν αυτόματες συσκευές 
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σαπουνιού αντικαθίσταται το δοχείο σαπουνιού (σε καμία περίπτωση δεν επαναπληρώνεται). Ακολουθεί 

διαδικασία καθαριότητας και απολύμανσης σε όλα τα είδη υγιεινής και εξαρτήματα. 

Γίνεται καθαριότητα αρχικά στο νιπτήρα με προεμποτισμένα με απορρυπαντικό πανάκια από το κίτρινο 

κουβαδάκι – Ξέπλυμα. Ακολουθεί απολύμανση του νιπτήρα με προεμποτισμένα με απολυμαντικό διάλυμα  

πανάκια από το κίτρινο κουβαδάκι. Επαναλαμβάνεται η ίδια διαδικασία για τη λεκάνη της τουαλέτας με το 

κόκκινο κουβαδάκι. Συνοπτικά, απαιτείται καθαρισμός- ξέπλυμα -απολύμανση για ότι υπάρχει στην 

τουαλέτα, και χρήση πολλών πανιών για: τον νιπτήρα-μπαταρίες-θήκη χειροπετσετών-σαπουνοθήκη και τη 

λεκάνη-κάδο απορριμμάτων-πιγκάλ. Εφοδιάζουμε με υλικά (χαρτί, χειροπετσέτες, σαπούνι).Ακολουθεί 

σφουγγάρισμα με σύστημα με προεμποτισμένες πανέτες ή διπλού κουβά 

Συνοπτικά το σύστημα διπλού κουβά χρησιμοποιείται ως εξής: 

i. ΜΠΛΕ κάδος: απορρυπαντικό/απολυμαντικό διάλυμα. 

i. ΚΟΚΚΙΝΟΣ κάδος: νερό για ξέβγαλμα. 

ii. ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ: στον κόκκινο κάδο. 

iii. ΧΡΗΣΗ: 

iv. Εμβάπτιση της σφουγγαρίστρας στο απορρυπαντικό ή απολυμαντικό διάλυμα (μπλε κάδος). 

v. Στίψιμο της σφουγγαρίστρας (κόκκινος κάδος). 

vi. Σφουγγάρισμα επιφάνειας. 

vii. Εμβάπτιση στον κόκκινο κάδο (ξέπλυμα-στίψιμο) & επανάληψη της διαδικασίας. 

viii. Ο κάδος με το απολυμαντικό αδειάζεται στην επόμενη τουαλέτα. 

ix. Η σφουγγαρίστρα θα είναι αποκλειστικά για τις τουαλέτες και δεν θα χρησιµοποιείται σε άλλους 

χώρους 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΘΑΛΑΜΟΥ 

ΘΑΛΑΜΟΙ ΑΣΘΕΝΩΝ 

Γενική Καθαριότητα θαλάμων πραγματοποιείται σε μηνιαία βάση, ή συχνότερα  εφ' όσον κριθεί 

απαραίτητο από τις  προϊσταμένες Τμημάτων  ή από την Ε.Ν.Λ. του Νοσοκομείου  και μετά από εξιτήριο.  

Η γενική καθαριότητα πρέπει να γίνεται έγκαιρα, ώστε να έχει ολοκληρωθεί πριν την  εισαγωγή άλλου 

ασθενούς. Περιλαμβάνει ανεξαιρέτως ότι υπάρχει μέσα στο θάλαμο (νοσηλευτική κλίνη, κομοδίνο, 

τραπεζίδιο κ.τ.λ.) Ακολουθούμενα  βήματα: 

1.Ο κινητός εξοπλισμός του θαλάμου (κρεβάτια, κομοδίνα, τραπεζίδια, καρέκλες, πολυθρόνα) 

καθαρίζονται, ξεπλένονται, απολυμαίνονται  και  μεταφέρονται εκτός θαλάμου. 

2. Αποκομιδή  απορριμμάτων 

3. Αφαίρεση κουρτινών 

4. Αφαίρεση παραβάν 

5. Σκούπισμα µε αντιστατικό πανί μιας χρήσης. Απαγορεύεται η χρήση απλής οικιακής σκούπας. 

6. Υγρό ξεσκόνισμα με προεμποτισμένα πανάκια των φωτιστικών τοίχου του θαλάμου και του 

σιδηροδρόμου των παραβάν. 

7. Χρήση προεμποτισμένων πανιών με απορρυπαντικό.  Με τη χρήση πανέτας  καθαρίζουμε τους τοίχους 

από πάνω προς τα κάτω και δίνουμε έμφαση στα σημεία που έχουν περισσότερους ρύπους. Αλλάζουμε 

πανέτες τακτικά. 

8. Ξεπλένουμε με καθαρό νερό και τη χρήση πανέτας. 

ΑΔΑ: 99ΧΗ46907Υ-ΟΙΑ



43 

 

9. Χρήση προεμποτισμένων πανιών με απολυμαντικό. Με τη χρήση  πανέτας απολυμαίνουμε  τους 

τοίχους από πάνω προς τα κάτω. 

10. Απολυμαίνουμε τα φώτα και τον υπόλοιπο εξοπλισμό που βρίσκεται στον τοίχο χρησιμοποιώντας 

προεμποτισμένα πανάκια με απολυμαντικό Απολυμαίνουμε επίσης το σιδηρόδρομο των παραβάν. 

11. Καθαρισμός τζαμιών. 

12. Καθαρισμός τηλεόρασης. 

13. Καθαρισμός-ξέπλυμα-απολύμανση των υπόλοιπων επιφανειών του θαλάμου (ντουλάπες, πόρτες WC 

και θαλάμου εσωτερικά – εξωτερικά) με προεμποτισμένα πανάκια με το αντίστοιχο προϊόν για κάθε  

εργασία. 

14.  Επανάληψη απολύμανσης του εξοπλισμού του θαλάμου και επανατοποθέτηση στο θάλαμο. 

ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ 

Η καθαριότητα αρχίζει  από πάνω προς τα κάτω και από τα πιο καθαρά προς τα ακάθαρτα σημεία. 

Καθαρίζεται  πρώτα η λάμπα µε υγρό ξεσκονόπανο, οι καθρέπτες, οι τοίχοι γύρω από τον νεροχύτη, 

καθαρίζεται η θήκη των χειροπετσετών. 

Γίνεται καθαριότητα-ξέπλυμα-απολύμανση στους τοίχους με τη χρήση πανέτας. 

Ακολουθεί διαδικασία καθαριότητας και απολύμανσης σε όλα τα είδη υγιεινής και εξαρτήματα. 

Γίνεται καθαριότητα αρχικά στο νιπτήρα με προεμποτισμένα πανάκια με απορρυπαντικό από το κίτρινο 

κουβαδάκι – Ξέπλυμα. 

Ακολουθεί απολύμανση του νιπτήρα με προεμποτισμένα πανάκια με απολυμαντικό διάλυμα (δισκία 

χλωρίου) από το κίτρινο κουβαδάκι 

Επαναλαμβάνεται η ίδια διαδικασία για τη λεκάνη της τουαλέτας με το κόκκινο κουβαδάκι. 

Συνοπτικά, απαιτείται καθαρισμός-ξέπλυμα-απολύμανση για ότι υπάρχει στην τουαλέτα και χρήση 

πολλών πανιών με τα αντίστοιχα διαλύματα για: τους τοίχους, το νιπτήρα-μπαταρίες-θήκη 

χειροπετσετών-σαπουνοθήκη και τη λεκάνη-κάδο απορριμμάτων-πιγκάλ. 

Εφοδιάζουμε με υλικά (χαρτί, χειροπετσέτες, σαπούνι). 

Ακολουθεί σφουγγάρισμα με σύστημα με προεμποτισμένες πανέτες ή διπλού κουβά. 

3. ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 

Διενεργείται: 

-Σκούπισμα με αντιστατικό πανί  μιας χρήσεως ή πλένεται μετά από κάθε χρήση, εφ' όσον είναι 

πολλαπλών χρήσεων. 

-Υγρό ξεσκόνισμα με προεμποτισμένα πανάκια των καθισμάτων, τραπεζιδίων, περβάζια παραθύρων. 

-Πλένονται τα δοχεία απορριμμάτων περιοδικά και τοποθετούνται καθαρές σακούλες, δεν αδειάζονται 

οι παλιές. 

-Σφουγγάρισμα με προεμποτισμένες µε απορρυπαντικό πανέτες. 

-Περιοδικά καθαρίζονται τα φωτιστικά εφόσον κριθεί απαραίτητο από την προϊσταμένη του 

τµήµατος. 

-Οι ψύκτες πλένονται καθημερινά µε απορρυπαντικό. 

-Τζάμια παραθύρων 1 φορά μηνιαίως. 

4. ΚΟΥΖΙΝΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

Γίνεται καθημερινά επισταμένη καθαριότητα του χώρου. 

-Αποκομιδή απορριμμάτων. 
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-Σκούπισμα με αντιστατικό πανί. 

-Υγρό ξεσκόνισμα με προεμποτισμένα πανάκια σε ότι υπάρχει στο χώρο. 

-Σφουγγάρισμα με προεμποτισμένη πανέτα. 

                                                 5. ΓΡΑΦΕΙΑ 

Τα γραφεία  καθαρίζονται µια φορά την ημέρα. 

-Αποκομιδή απορριμμάτων. 

-Σκούπισμα με αντιστατικό πανί. 

-Εφόσον υπάρχουν μοκέτες, σκούπισμα µε ηλεκτρική σκούπα και περιοδικό πλύσιμο µε το   ανάλογο 

μηχάνημα. 

-Υγρό ξεσκόνισμα με προεμποτισμένα πανάκια. 

-Σφουγγάρισμα µε προεμποτισμένη με απορρυπαντικό πανέτα. 

-Τζάμια παραθύρων 1 φορά μηνιαίως. 

 

6. ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ 

Καθημερινά: 

-Συχνή αποκομιδή απορριμμάτων 

-Σκούπισμα με αντιστατικό πανί. 

-Υγρό ξεσκόνισμα με προεμποτισμένα πανάκια.. Ξεσκονίζονται τα εξής:  γραφεία,  καρέκλες, πόμολα, 

χειρολαβές, πάγκοι. 

-Πλένονται και απολυμαίνονται οι νεροχύτες και τα καλαθάκια των αχρήστων, όταν απαιτείται. 

-Σφουγγάρισμα µε προεμποτισμένη με απορρυπαντικό πανέτα. 

-Τζάμια παραθύρων 1  φορά μηνιαίως. 

Όταν οι τοίχοι και οι επιφάνειες είναι λερωμένα καθαρίζονται μηχανικά. Τα W.C λόγω της συχνής  χρήσης  

καθαρίζονται και απολυμαίνονται σε συχνή βάση με τον ίδιο τρόπο-διαδικασία με τους θαλάμους των 

ασθενών. Γενική καθαριότητα των ιατρείων πραγματοποιείται κατόπιν συνεννόησης με την προϊσταμένη. 

7. ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ 

Καθημερινά: 

-Συχνή αποκομιδή απορριμμάτων 

-Σκούπισμα με αντιστατικό πανί. 

-Υγρό ξεσκόνισμα με προεμποτισμένα πανάκια. Ξεσκονίζονται τα εξής:  γραφεία,  καρέκλες, πόμολα, 

χειρολαβές, πάγκοι. 

-Πλένονται  και απολυμαίνονται οι νεροχύτες και τα καλαθάκια των αχρήστων, όταν απαιτείται. 

-Σφουγγάρισμα µε προεμποτισμένες με απολυμαντικό πανέτες. 

-Τζάμια παραθύρων τακτικά 1  φορά μηνιαίως.   

Όταν οι τοίχοι και οι επιφάνειες είναι λερωμένα καθαρίζονται μηχανικά. Κατά τη διάρκεια και την επόμενη 

της εφημερίας απαιτείται σχολαστική καθαριότητα και απολύμανση κατόπιν υπόδειξης της Προϊσταμένης. Τα 

W.C λόγω της συχνής  χρήσης καθαρίζονται και απολυμαίνονται σε συχνή βάση με τον ίδιο τρόπο-διαδικασία 

με τους θαλάμους των ασθενών. 

Γενική καθαριότητα πραγματοποιείται κατόπιν συνεννόησης με την Προϊσταμένη. Όλοι οι παραπάνω χώροι 

ανάλογα με την συχνότητα χρήσης τους καθαρίζονται και περισσότερες από δύο φορές. Όταν κρίνεται από την 

Προϊσταμένη γίνεται γενικός καθαρισμός των ιατρείων. 
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8. ΜΟΝΑΔΕΣ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 

Σύμφωνα με το πρωτόκολλο εργασίας που θα καταθέσει η Ε.Ν.Λ. του Νοσοκομείου  

Επιβάλλεται η ΑΜΕΣΗ αποκομιδή των μολυσματικών απορριμμάτων από τους ευαίσθητους χώρους 

 ( Χειρουργεία- Μαιευτικά Γενικά, Αποστείρωση, ΜΕΘ) καθ' όλο το 24ωρο. 

9. ΚΟΙΤΩΝΕΣ- WC 

Το προσωπικό που απασχολείται στους κοιτώνες είναι επιφορτισμένο με την καθαριότητα καθώς και τη 

διαχείριση του καθαρού και ακάθαρτου ιματισμού σε συνεργασία με το γραφείο ιματισμού του νοσοκομείου. 

- Αποκομιδή απορριμμάτων 

-Αφαίρεση του ακάθαρτου  ιματισμού 

-Στρώσιμο καθαρού ιματισμού 

-Υγρό ξεσκόνισμα με προεμποτισμένα πανάκια. 

-Σκούπισμα με αντιστατικό πανί. 

-Σφουγγάρισμα µε προεμποτισμένη με απορρυπαντικό πανέτα. 

-Τζάμια παραθύρων 1  φορά μηνιαίως.    

10 .ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΩΝ - ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 

Τα κλιμακοστάσια καθαρίζονται μια φορά την ημέρα. Σκουπίζονται με ηλεκτρική σκούπα ή αντιστατικό πανί. 

Ξεσκονίζονται οι πινακίδες, τα καπάκια φωτισμού. Απολυμαίνονται οι χειρολαβές των θυρών εξόδου προς το 

κλιμακοστάσιο, το περβάζι, οι κουπαστές και το σοβατεπί. Σφουγγάρισμα με σύστημα διπλού κουβά και 

αλλαγή νερού τουλάχιστον ανά όροφο. Χρησιμοποιείται η πινακίδα µε την ένδειξη "Βρεγμένο Πάτωμα". Το 

κλιμακοστάσιο σφουγγαρίζεται σε ώρες µη αιχμής (06.00-08.00). Ο γενικός καθαρισμός γίνεται εβδομαδιαία. 

Επισημαίνεται ότι καθημερινά γίνεται έλεγχος και σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (νέοι λεκέδες, σκουπίδια 

κλπ.), ειδοποιείται το Τμήμα καθαρισμού και επιμελείται άμεσα τον καθαρισμό των κλιμακοστασίων. 

Ανελκυστήρες 

Σκούπισμα µε απορροφητική σκούπα του δαπέδου και των οδηγών ολισθήσεως των θυρών των  θαλάμων δύο 

φορές την ημέρα. Όλες οι επιφάνειες και το πάτωμα καθαρίζονται δύο φορές την ημέρα. 

Οι διακόπτες λειτουργίας θα καθαρίζονται µε προεμποτισμένα σε απολυμαντικό πανάκια τουλάχιστον 2 φορές 

σε κάθε βάρδια. Σε συνεργασία µε τη   τεχνική  υπηρεσία του Γ.Ν.Χ. θα καθαρίζονται κάθε τρίμηνο οι 

ψευδοροφές και τα φωτιστικά των θαλάμων. 

11. ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ-ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ 

Καθαρίζονται τουλάχιστον μία φορά την ημέρα και περισσότερες από µία φορά στους πολυσύχναστους 

διαδρόμους. Οι ενημερωτικές πινακίδες να καθαρίζονται ανά 15ήµερο. Οι ψευδοροφές καθώς και τα 

φωτιστικά σώματα να καθαρίζονται κάθε τρίμηνο σε συνεργασία µε την τεχνική υπηρεσία του Νοσοκομείου. 

Οι υαλοπίνακες να καθαρίζονται εσωτερικά και εξωτερικά µε την χρήση του ανυψωτικού μηχανήματος ανά 

15ήµερο. 

12. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ - ΑΙΘΡΙΑ 

Καθαρίζονται καθημερινά όλοι οι εξωτερικοί χώροι των εισόδων συμπεριλαμβανομένων και των 

πεζοδρομίων αυτών. Σε τακτική βάση απαιτείται καθαρισμός με ειδική μηχανή. Γίνεται καθημερινή 

αποκομιδή απορριμμάτων. Απαιτείται συχνή καθαριότητα των κάδων. 

13. ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 
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Για την διαχείριση των παραγόμενων αποβλήτων των Υγειονομικών Μονάδων, ο ανάδοχος  και οι εργαζόμενοι 

αυτού οφείλουν να γνωρίζουν και να τηρούν την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε τα παρακάτω ως υποχρεώσεις  του αναδόχου καθαριότητας που σχετίζονται και 

αφορούν  

την εντός των υγειονομικών Μονάδων  Διαχείριση των Παραγόμενων Απορριμμάτων και ποιο συγκεκριμένα: 

 α) ως υποχρεώσεις που σχετίζονται με την προμήθεια σε κάθε υγειονομική μονάδα των  υλικών διαχείρισης 

(σακούλες, τροχήλατα ή αμαξίδια προσωρινής παραμονής και μεταφοράς των απορριμμάτων ανά κατηγορία) 

και β) ως  υποχρεώσεις που σχετίζονται με προσωπικού καθαριότητας του αναδόχου  για  την ορθή διαχείριση 

των αποβλήτων. 

Τα απόβλητα της κάθε υγειονομικής μονάδας   διαχωρίζονται στους χώρους παραγωγής τους σε: 

 ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΜΙΓΩΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΑ (ΕΑΑΜ) 

Επικίνδυνα Απόβλητα  Αμιγώς Μολυσματικά (ΕΑΑΜ),  τοποθετούνται  σε κίτρινους σάκους συλλογής ή σε 

ειδικά κυτία με ανάλογη σήμανση της κατηγορίας τύπου Hospital box με ενσωματωμένη ή μη σακούλα, 

κλείστρο ασφαλείας και χειρολαβή.   

Τα Αιχμηρά Αντικείμενα  τοποθετούνται σε ειδικές συσκευασίες (κυτία) κίτρινου χρώματος, από υλικό 

άκαμπτο, ανθεκτικό και φέρουν κλείσιμο ασφαλείας.    

          Οι σακούλες συλλογής απορριμμάτων   βαρύνουν τον ανάδοχο ο οποίος οφείλει να τις παρέχει σε ικανοποιητική               

            ποσότητα για την  κάλυψη των  αναγκών  του κάθε νοσοκομείου. 

            Οι σάκοι συλλογής απορριμμάτων (ΕΑΑΜ) θα πρέπει να είναι  αδιαφανείς, κατά το δυνατόν αδιάτρητοι και     

αδιαπέραστοι από υγρασία και θα διατίθενται σε όλα τα μεγέθη (μικροί μεσαίοι, μεγάλοι)  

Τα απορρίμματα θα  συλλέγονται πλησιέστερα στον τόπο παραγωγής τους,  ενώ θα αποφεύγονται διαδικασίες   τυχόν 

αναπλήρωσης των ήδη χρησιμοποιούμενων συσκευασιών απαγορεύονται. 

Η μεταφορά  των απορριμμάτων  από τους εσωτερικούς περιέκτες στους εξωτερικούς θα πραγματοποιείται με 

συχνότητα ανάλογη της παραγωγής τους σε  κάθε τμήμα και υποχρεωτικά  στο τέλος  κάθε βάρδιας. 

 Από τον ανάδοχο σε συνεργασία με τα αρμόδια όργανα του Νοσοκομείου θα συνταχτεί και θα εγκριθεί Σχέδιο 

Ασφαλείας για την κάλυψη τυχαίων έκτακτων συμβάντων που μπορούν να προκύψουν κατά την μεταφορά των 

ΕΑΑΜ εντός του χώρου του Νοσοκομείου. 

Τυχόν ατυχήματα (διαρροές, τραυματισμοί ή μόλυνση του περιβάλλοντος χώρου) απαιτείται να αναφέρονται άμεσα 

στα αρμόδια όργανα του Νοσοκομείου ώστε να αντιμετωπίζονται έγκαιρα χωρίς καθυστερήσεις. 

Τυχόν δαπάνες που θα προκύψουν για την αποκατάσταση ζημιών θα καλύπτονται από ασφαλιστήριο συμβόλαιο του 

αναδόχου  

 Σε περιπτώσεις ατυχημάτων προσωπικού κατά την διαχείριση των ΕΑΑΜ  την ευθύνη αποκατάστασης της υγείας του 

προσωπικού του αναδόχου φέρει καθ’ ολοκληρία ο ίδιος και όχι το Νοσοκομείο. 

Το Νοσοκομείο έχει την υποχρέωση να υποδείξει με έγγραφες καταστάσεις τα τμήματα που παράγουν ΕΑΑΜ  και τον 

χώρο εγκατάστασης του ψυκτικού θαλάμου. 

 Σε περίπτωση που η τήρηση της διαδικασίας διαχείρισης των ΕΑΑΜ εκτελείται πλημμελώς,  το Νοσοκομείο  έχει το 

δικαίωμα να επιβάλλει κυρώσεις ή πρόστιμα  για κάθε παράβαση. 

14. ΨΥΓΕΙΑ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ 

Τις ημέρες της αποκομιδής, τα ψυγεία θα καθαρίζονται με πιεστικό μηχάνημα και θα απολυμαίνονται. 
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Ειδικότερες οδηγίες καθαρισμού και απολύμανσης καθώς επίσης και οδηγίες για την εφαρμογή 

συγκεκριμένων τεχνικών σε περιπτώσεις ατυχημάτων όπως διασπορά αίματος και άλλων βιολογικών 

υγρών θα δοθούν εγγράφως από την Ε.Ν.Λ. του Νοσοκομείου 

                                                                                   Άρθρο 3ο  

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  (ενδεικτικά) 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει τουλάχιστον τον κάτωθι περιγραφόμενο εξοπλισμό. Το Νοσοκομείο 

δικαιούται να ζητήσει αναβάθμιση του εξοπλισμού του αναδόχου, εφόσον κριθεί  ότι ο εξοπλισμός που θα 

χρησιμοποιείται δεν είναι κατάλληλος για την εκτέλεση των καθηκόντων. 

-Περιστροφική µηχανή, για υγρό καθαρισμό δαπέδων, µοκετών 

- Απορροφητές υγρών και σκόνης. Μεγάλης ισχύος 2000 W και χαμηλής εκποµπής θορύβου 

         - Μπαταριοκίνητες και ηλεκτροκίνητες µηχανές πλύσης δαπέδων, χαµηλής εκποµπής θορύβου. 

Χρησιµοποιούνται για µεγάλες επιφάνειες 

-Πιεστικό µηχάνηµα για εξωτερικούς χώρους   

-Αφροπαραγωγός για µοκέτες 

-Μηχάνηµα γυαλίσµατος παρκετίνης δαπέδου ( τµχ.) 

-Μπαλαντέζες ( τµχ.) 

-Λάστιχο ( τµχ.) 

-Σκάλα ( τµχ.) 

-Τρόλεϊ καθαριστριών συμβατά με το σύστημα προεμποτισμένων πανιών γενικότερα (τροχήλατο καρότσι με 

συρτάρια: ένα για κάθε κλινικό τμήμα και ένα για κάθε ομάδα ομοειδών υπηρεσιών) 

-Συστήματα διπλού κουβά (σε περίπτωση που δεν είναι λειτουργικός ο καθαρισμός με τις προεμποτισμένες 

πανέτες π.χ. στις τουαλέτες και στα κλιμακοστάσια). 

-Ηλεκτρική σκούπα. Η ηλεκτρική σκούπα να είναι ευέλικτη µε ρόδες, µεγάλης ισχύος απορρόφησης 1800-2000 

W, να διαθέτει φίλτρα κατακράτησης και να είναι µμικρής εκπομπής θορύβου. Να διαθέτει εξαρτήµατα που 

διευκολύνουν τις διάφορες εργασίες 

-Μηχανική φορητή ασύρματη σκούπα ικανοποιητικής ισχύος απορρόφησης (1 τεµ.) 

-Μηχανή παραγωγής ατμού για τον καθαρισμό των περσίδων του συστήματος κλιματισμού - εξαερισμού. (1 

τµχ.) 

-Πλυντήριο - στεγνωτήριο για το καθημερινό πλύσιμο και στέγνωμα των υλικών πολλαπλών χρήσεων. 

-Ανυψωτικό µμηχάνημα  για τον καθαρισμό των υαλοπινάκων - φωτιστικών. 

 

Άρθρο 4. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ενδεικτικά) 

Ανάλογα µε τη χρήση του χώρου καθορίζεται η συχνότητα του καθαρισμού και της απολύμανσης, όπως φαίνεται 

στους παρακάτω πίνακες. Ανεξαρτήτως αυτών, σε κάθε περίπτωση, για κάθε εργασία και κάθε χώρο εργασίας 

καθορίζεται από το Νοσοκομείο ο χρόνος παροχής αυτής, καθώς επίσης και οι ώρες έναρξης και λήξης αυτής. Οι 

εργασίες καθαρισμού γίνονται στα χρονικά διαστήματα που δεν εμποδίζεται η λειτουργία των χώρων του 

Νοσοκομείου. 

Ενδεικτικά ωράρια καθαρισμού: 

Κοινόχρηστοι χώροι: Καθημερινά από 06:00 μέχρι 22:00. 
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Νοσηλευτικά  τμήματα - δωμάτια νοσηλείας: Καθημερινός καθαρισμός από 06:00  μέχρι 13:00. Απογευματινό 

σκούπισμα - σφουγγάρισμα και αποκομιδή  απορριµάτων από 15:00 μέχρι 20:00. Κάλυψη εκτάκτων αναγκών από 

20:00 µέχρι 06:00. 

Μονάδες Εντατικής: Καθαρισμοί από 06:00 μέχρι 22:00 και κάλυψη εκτάκτων αναγκών από 22:00 μέχρι 06:00. 

Εξωτερικά ιατρεία: Καθημερινός καθαρισμός από 6:00 μέχρι 8:00 και από 15:00 μέχρι 22:00. 

Τµήµα Επειγόντων Περιστατικών: Καθημερινός καθαρισμός καθ' όλη τη διάρκεια του 24ώρου. 

Διαγνωστικά Εργαστήρια: Καθημερινός καθαρισμός από 06:00 µέχρι 16:00. 

Απογευματινή αποκομιδή απορριµµάτων και κάλυψη εκτάκτων αναγκών. 

Γραφεία: Καθημερινές εργασίες από 06:00 µέχρι 16:00. 

Χειρουργεία: Ενδιάμεσοι καθαρισμοί: από 07:00 µέχρι λήξη επεμβάσεων. 

Τελικός καθαρισμός: από τη λήξη επεμβάσεων έως 06:00. 

Αποθήκες: Καθημερινά από 07:00 µέχρι 08:30. Ο καθαρισμός γίνεται παρουσία του αποθηκάριου και όχι εκτός 

ωραρίου εργασίας για λόγους ασφαλείας. 

Μηχανοστάσια: Περιοδικός γενικός καθαρισμός (τουλάχιστον μηνιαίως). 

Οι γενικοί καθαρισμοί θα γίνονται μηνιαία κατόπιν συνεννόησης με την προϊσταμένη ή τον υπεύθυνο του κάθε  

τμήματος. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 

1. Εκτός του ωραρίου τακτικών- προγραµµατισµένων εργασιών απαιτείται 24ωρη κάλυψη του Νοσοκομείου για την 

αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών. 

2. Στις περιπτώσεις που υπάρχουν διαφορετικές κατηγορίες εργασιών, π.χ. σε ένα όροφο να απαιτείται καθαρισμός 

θαλάμου, καθαρισμός γραφείων, καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων κλ.π., είναι προφανές ότι θα πρέπει να γίνει 

συντονισμός και να εξασφαλιστεί η αλληλουχία εκτέλεσης των εργασιών. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

α/α ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

1 
Σκούπισμα - σφουγγάρισμα δαπέδων, θαλάμων 

ασθενών και W/C, υγρό ξεσκόνισμα 

Καθημερινά τουλάχιστον μία φορά σε 

κάθε βάρδια 

2 Βεράντες-ξηρό σκούπισµα-σφουγγάρισµα δαπέδων Κάθε εβδομάδα 

3 Κοινόχρηστα WC 
2 φορές ανά βάρδια (πιο συχνά στα Τ.Ε.Ι. 

και στα Τ.Ε.Π.) 

4 Πλαστικά δάπεδα - γυάλισμα Μηνιαία 

5 Πλαστικά δάπεδα-αντικατάσταση παρκετίνη Όταν κριθεί απαραίτητο 

6 Αποκομιδή Απορριμμάτων 

Καθημερινά, τουλάχιστον δύο φορές 

στην πρωινή βάρδια και μια φορά το 

απόγευμα, συχνότερα σε Μονάδες, 

Χειρουργεία, Εργαστήρια. 

7 

Καθαριότητα-απολύμανση θαλάμων ασθενών, 

Μονάδων, σκούπισμα, σφουγγάρισμα, αποκομιδή, 

απορριμμάτων 

Καθημερινά δύο φορές το πρωί και δύο 

φορές το απόγευμα και σε κάθε νέο 

ασθενή 

8 Η/Μ χώροι-τούνελ (συνοδεία τεχνικού) Κάθε τετράμηνο 

9 Κοινόχρηστοι χώροι, κλιμακοστάσια, ασανσέρ Καθημερινά 

10 Εξωτερικοί χώροι εισόδων Καθημερινά 

11 Κλινικές που λειτουργούν Καθημερινά 

12 Χώροι που δεν λειτουργούν 
Σύμφωνα με τις υποδείξεις του 

Νοσοκομείου 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ- ΚΑΤΗΓΟΡΟΙΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ-  
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ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

ΗΜΕΡΑ ΑΤΟΜΑ/ΒΑΡΔΙΑ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Δευτέρα έως 

Παρασκευή 

Τρία (3) άτομα το Πρωί 

 

 

5ωρης απασχόλησης 

 

Δευτέρα έως 

Παρασκευή 

Εξι  (6) άτομα το Πρωί 8ωρης απασχόλησης 

Δευτέρα έως 

Παρασκευή 

Δύο (2) άτομα Απόγευμα 5ωρης Απασχόλησης 

 

Δευτέρα έως 

Παρασκευή 

 

Ενα (1) άτομο Νύχτα 

 

8ωρης απασχόλησης 

Δευτέρα έως 

Παρασκευή 

Ενα (1) άτομο Πρωί 

 

 

 8ωρης απασχόλησης Αποκομιδή Σκουπιδιών 

 

 

Σάββατο  

Κυριακή- Αργίες 

Δύο (2) άτομα Πρωί 5ωρης απασχόλησης 

Σάββατο 

Κυριακή 

Αργίες 

Δύο (2) άτομα Απόγευμα 

 

 5ωρης απασχόλησης 

Σάββατο 

Κυριακή 

Αργίες 

 

Ενα (1) άτομο Νύχτα 

8ωρης απασχόλησης 

Σάββατο 

Κυριακή 

Αργίες 

 

Ενα (1) Ατομο Πρωί 

8ωρης απασχόλησης 

 

Επισημαίνεται πως ο προγραμματισμός των τμημάτων του παραπάνω πίνακα δύναται να αναπροσαρμόζεται ανάλογα 

με τις ανάγκες του Νοσοκομείου. 

 

  Η ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΑΤΟΜΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 25 ΕΤΩΝ. 

  

  Η παραπάνω κατάσταση (πίνακας) αναφέρει τον ελάχιστο αριθμό εργαζομένων που πρέπει να απασχολούνται 

καθημερινά και Σ/Κ και είναι: Δέκα τρία (13) άτομα για τις καθημερινές από Δευτέρα έως Παρασκευή και έξι 

(6) άτομα για τα Σ/Κ – Αργίες 

Ο υπεύθυνος – επόπτης του συνεργείου καθαριότητος έχει αυτοπρόσωπη παρουσία στο χώρο του Νοσοκομείου 

και δεν υπολογίζεται στον παραπάνω συνολικό αριθμό εργαζομένων. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Ονομασία Τράπεζας ……………………………………………………….. 

Κατάστημα               ……………………………………………………….. 

Δ/νση οδός-αριθμός ΤΚ FAX) …………        Ημερομηνία έκδοσης………………….. 

ΕΥΡΩ …………………………………. 

 

Προς: (Αναγράφεται η υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού προς την οποία απευθύνεται) 

 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ………………………………….. 

ΕΥΡΩ …………………………… 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ 

………………………………..υπέρ της εταιρείας ……………………….…με Α.Φ.Μ…………………….και  Δ/νση 

………………………………………………………. για τη συμμετοχή της στο διενεργούμενο διαγωνισμό της 

………………………………………                           για την  ………………………………………………. σύμφωνα 

με την υπ’ αριθμ. ……./…………….. Δ/ξή σας. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες  

υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον  χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη την δήλωσή σας, ολικά ή μερικά χωρίς 

καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε πέντε (5) 

ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 

χαρτοσήμου. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας σας με την 

προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξη της. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι την ………………………………………………… 

Βεβαιούται  υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί  στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, 

συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το 

Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Ονομασία Τράπεζας…………………….. 

Κατάστημα               ……………………. 

(Δ/νση οδός- αριθμός Τ.Κ. fax)             

                                                         

                                                                    Ημερομηνία έκδοσης…………… 

                                                                    ΕΥΡΩ ……………………………. 

Προς : Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής 

  63100 Πολύγυρος 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. ……………..….…… ΕΥΡΩ ………….… 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα,  παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ……….. (και 

ολογράφως)………………………… στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωση μας, υπέρ της 

εταιρείας………………………………………………………….με  Α.Φ.Μ…………………… 

Δ/νση …………………………………………………………………… για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων τη 

με αριθμό ………………...σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για την  ανάθεση ……………………………… (αρ. 

διακ/ξης ……./………) προς κάλυψη αναγκών του …………………..…….. και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5 % της 

συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας …………..… ΕΥΡΩ αυτής.  

- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία 

από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση  και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε  πέντε (5) ημέρες 

από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.  

 

- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.  

 

- Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την ……………….. ή την επιστροφή της 

σε εμάς,  οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ.  

 

- Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό  των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ., 

συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας,  δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το 

Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα μας.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ………………….. 

 

Στον Πολύγυρο σήμερα …………., οι παρακάτω συμβαλλόμενοι, αφενός το 

……………………………………………………,   που   εδρεύει   στ   ………………………………, νόμιμα 

εκπροσωπούμενο από τ………………………………………………………….., που χάριν συντομίας θα καλείται 

"Νοσοκομείο" και αφετέρου η εδρεύουσα στη ………………, οδός …………………………………… ΤΚ 

…………., τηλ. …………………, ΑΦΜ …………………, Δ.Ο.Υ. ……………………………….   εταιρία με την 

επωνυμία ……………………………………………. που   εκπροσωπείται   νόμιμα   από τον κ. 

……………………………………… και στο εξής,  χάριν συντομίας θα καλείται "ΑΝΑΔΟΧΟΣ". 

Έχοντας υπόψη: 

Α) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016. 

Β) Την υπ’ αριθ. …………. διακήρυξη. 

Γ) Την από ………… προσφορά του δεύτερου συμβαλλόμενου. 

Δ) Την υπ' αριθ. ………………………… κατακυρωτική απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου σύμφωνα με την 

οποία ο δεύτερος των συμβαλλομένων ανακηρύχθηκε Ανάδοχος, για τα αναγραφόμενα στο άρθρο 1ο της παρούσας 

σύμβασης, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής: 

Άρθρο   1ο 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάθεση ………………………………….. 

1.2. Η υπό ανάθεση υπηρεσία θα βρίσκεται σε πλήρη συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους 

της διακήρυξης του διαγωνισμού και την τεχνική και οικονομική  προσφορά του Αναδόχου, που θεωρούνται στο 

σύνολό τους αναπόσπαστα μέρη της παρούσας. 

 

Άρθρο   2ο 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΤΟΠΟΣ  ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

2.1. Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης ορίζεται . Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες . 

Το Νοσοκομείο έχει δικαίωμα για τρίμηνη μονομερή παράταση με εκτιμώμενη αξία 71.250,00€ 

συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ και επιπλέον εννεάμηνη με τη σύμφωνη γνώμη της 

εταιρείας και την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου με εκτιμώμενη αξία213.750,00€ 

συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ. Σε περίπτωση χρήσης του δικαιώματος προαίρεσης, 

το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης εάν ολοκληρωθεί αντίστοιχος 

διαγωνισμός . 

 2.2. Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκρο-

τείται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 221. 

2.3. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση, 

μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. 

2.4. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται 

πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις 
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παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες 

παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν 

μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

2.5. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του 

αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και 

παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες 

παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην 

οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό 

πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 

2.6. Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, η 

οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών 

από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, 

θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

2.7. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματο-

ποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου 

αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που 

πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής 

προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προ βλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά 

πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολή και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την 

ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

Άρθρο   3ο 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

3.1. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και 

μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές 

ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

3.2. Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α)  για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης 

συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης 

προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που 

παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

β)  για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής 

αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

γ)  οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες 

για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη 

απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες 

παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την 

προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 

3.3. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 

3.4. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο 

έκπτωτο. 

Άρθρο   4ο 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη, ο Ανάδοχος, για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης, 

κατέθεσε την υπ’ αριθ. ………………/………-201… εγγυητική επιστολή  τ… ……………………., ποσού 
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……………… ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της συvoλικής συμβατικής αξίας 

(μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), με χρόνο ισχύος έως την ……….-201…. Σε περίπτωση παράτασης του 

χρόνου ισχύος της σύμβασης, ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης παρατείνεται ανάλογα.  

Η ανωτέρω εγγύηση θα επιστραφεί στον Ανάδοχο μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού, την 

εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων.  

Κατά τα λοιπά, ως προς ό,τι αφορά τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στην οικεία θέση της διακήρυξης και στο 

άρθρο 72 του Ν.4412/2016. 

Άρθρο   5ο 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€), . 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση χρηματικού εντάλματος είναι να υπάρχει: 

α) Τιμολόγιο παροχής έργου του Αναδόχου, που θα αναφέρει την τιμή μόνο σε EURO. 

β) Βεβαίωση του αρμόδιου ασφαλιστικού ταμείου ή οργανισμού ότι έγινε η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών 

για το προσωπικό που απασχολεί. 

γ) Πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής εκτέλεσης των εργασιών και εκπλήρωσης όλων των συμβατικών 

υποχρεώσεων από τον Ανάδοχο, υπογραφόμενο από το αρμόδιο όργανο του Νοσοκομείου(Επιτροπή ελέγχου). 

δ) Βεβαίωση υπογεγραμμένη από το προσωπικό που απασχολήθηκε, ότι ο Ανάδοχος έχει εκπληρώσει απέναντί τους 

όλες τις υποχρεώσεις του. 

ε) Φορολογική ενημερότητα. 

στ) Υπεύθυνη δήλωση του Ανάδοχου με ονομαστική κατάσταση των ατόμων που απασχολήθηκαν. Η υπεύθυνη 

δήλωση θα συνοδεύει το τιμολόγιο. 

Χρόνος εξόφλησης: εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της υποβολής του τιμολογίου 

πώλησης από τον Ανάδοχο. 

Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο 

σχετικό άρθρο 200 του Ν. 4412/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη 

απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.). 

Η υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει πριν από την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων.  

Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιμολογίων γίνει μετά την πιο πάνω προθεσμία, το Νοσοκομείο  καθίσταται 

υπερήμερο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4152 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 

4127/2013» (ΦΕΚ 107/9-5-2013) παραγ. Ζ5 «ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΑΡΧΩΝ».  

Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών ή εξώδικων  διενέξεων μεταξύ 

του Νοσοκομείου και του Ανάδοχο , που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης, καθώς και β) στις λοιπές περιπτώσεις 

που αναφέρονται στο σχετικό άρθρο του Ν. 4412/2016. Επίσης, δεν προσμετράται ο χρόνος καθυστέρησης της 

πληρωμής, που οφείλεται σε υπαιτιότητα του παρόχου (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών κ.λ.π.). 

 

Ο Ανάδοχος βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις όπως ισχύουν σήμερα 

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή. 

Άρθρο   6ο 

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

6.1. Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για την μη έγκαιρη παράδοση της υπό ανάθεσης υπηρεσιών, 

εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Ως ανωτέρα βία νοείται κάθε γεγονός απρόβλεπτο, το οποίο στη 

συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπορεί να αποτραπεί έστω και με τη λήψη μέτρων άκρας επιμέλειας και σύνεσης, 

ένεκα του οποίου καθίσταται ανέφικτο στον Ανάδοχο να προβεί ο ίδιος ή μέσω τρίτων στην εκπλήρωση των 

υποχρεώσεών του.  
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6.2. Σε εφαρμογή του άρθρου 204 του Ν. 4412/2016, ο Ανάδοχος υποχρεούται μέσα σε διάστημα είκοσι (20) ημερών 

από τότε που έλαβε χώρα το γεγονός που συνιστά ανωτέρα βία να το αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στο 

Νοσοκομείο τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν προσκομίσει τέτοια 

στοιχεία στερείται του δικαιώματος να επικαλεστεί τη συνδρομή λόγου ανωτέρας βίας  για τη μη εκπλήρωση των 

συμβατικών του υποχρεώσεων.  

6.3. Γεγονότα που εντάσσονται στο πλαίσιο των κινδύνων της επαγγελματικής δραστηριότητας του Αναδόχου και 

μπορεί να επηρεάσουν δυσμενώς την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, δεν συνιστούν λόγους 

ανωτέρας βίας.  

Άρθρο   7ο 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις. Τροποποίηση αυτών μπορεί να γίνει μόνον εγγράφως, σε 

αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις και μετά από προηγούμενη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Νοσοκομείου.  Έχουν πλήρη συμβατική ισχύ και αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα της σύμβασης, στο μέτρο που 

δεν αντίκεινται στους όρους αυτής, α) η διακήρυξη του διενεργηθέντος διαγωνισμού, β) η τεχνική και οικονομική 

προσφορά του Ανάδοχου και γ) οι διευκρινιστικές του επιστολές και τα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου. 

Άρθρο   8ο 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

8.1.  Κάθε διαφορά που ανακύπτει κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης (ή και μετά τη λήξη της, εφόσον απορρέει 

απ’ αυτήν) μεταξύ του Νοσοκομείου και του Αναδόχου και αφορά (ενδεικτικά) την εκτέλεση των όρων της 

σύμβασης, την ερμηνεία αυτής, τον προσδιορισμό ή/ και την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων των 

μερών ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της, επιλύεται κατ’ αρχήν, ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεώς της, 

από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου, προς το οποίο ο Ανάδοχος πρέπει να απευθύνει σχετική 

αίτηση. Το Δ.Σ. αποφασίζει οριστικά εντός εύλογου χρόνου με αιτιολογημένη απόφασή του, η οποία 

γνωστοποιείται στον ενδιαφερόμενο. Εάν το Δ.Σ. του Νοσοκομείου δεν εκδώσει απόφαση επί της αιτήσεως 

μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημέρα υποβολής της ή αν ο Ανάδοχος δεν αποδεχθεί την απόφαση του Δ.Σ., τότε 

οποιοδήποτε από τα μέρη δικαιούται να εισαγάγει τη διαφορά προς επίλυση ενώπιον των αρμοδίων 

Δικαστηρίων. 

8.2.  Κάθε διαφωνία ή διαφορά που θα απορρέει από τη σύμβαση προμήθειας ή θα σχετίζεται μ’ αυτήν και δεν θα 

ρυθμίζεται κατά τον ανωτέρω τρόπο, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια του 

Πολυγύρου. 

8.3.  Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση, εφαρμόζονται οι όροι της υπ’ αριθ. 12ης /2017  διακήρυξης 

του διενεργηθέντος διαγωνισμού, καθώς και οι περί προμηθειών του Δημοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε 

φορά. Η εφαρμογή των διατάξεων αυτών δεν αποκλείει την άσκηση άλλων δικαιωμάτων του Νοσοκομείου, που 

απορρέουν από τις συναφείς με τη σύμβαση διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της λοιπής ισχύουσας 

νομοθεσίας. 

 Σε επιβεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε η παρούσα σε δύο (2) όμοια αντίγραφα, τα οποία,  αφού 

διαβάστηκαν, υπογράφηκαν από τους συμβαλλόμενους, εκ των οποίων το Νοσοκομείο έλαβε ένα (1) αντίγραφο, 

ενώ το άλλο έλαβε ο Ανάδοχος 

 

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 Για το Νοσοκομείο  ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

 

 (Υπογραφή)  (Υπογραφή)  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ– Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) (ESPD)  

Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) θα αναρτηθεί στο ΕΣΗ∆ΗΣ μαζί µε τα υπόλοιπα έγγραφα 

της διακήρυξης σε μορφή .xml, και .pdf ως συνημμένο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού ………….. 

Το ΕΕΕΣ δεν περιλαμβάνει τεχνικές προδιαγραφές. Καλύπτει μόνο τους όρους συμμετοχής (προεπιλογή) από 

πλευράς κριτηρίων αποκλεισμού και επιλογής 

Αναφορικά με το ΕΕΕΣ η διαδικασία έχει ως εξής: 

 Η Αναθέτουσα Αρχή: 

(α) Δημιουργεί (συμπληρώνοντας και επιλέγοντας τα κατάλληλα πεδία μέσα από την ιστοσελίδα 

https://espdint.eprocurement.gov.gr/ το ΕΕΕΣ για την συγκεκριμένη διακήρυξη. 

(β) Στο τέλος της διαδικασίας δημιουργίας του ΕΕΕΣ, επιλέγει εξαγωγή. 

(γ) Το αρχείο που εξάγεται είναι σε µορφή .xml και δεν είναι αναγνώσιµο (δεν «ανοίγει» µε κάποιο 

γνωστό πρόγραμμα που έχουμε στους Η/Υ). Το αρχείο αυτό το αναρτά στο ΕΣΗ∆ΗΣ μαζί µε τα υπόλοιπα 

έγγραφα της διακήρυξης. 

 Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας: 

(α) Πρέπει να «κατεβάσει» το εν λόγω αρχείο από το ΕΣΗ∆ΗΣ, να το αποθηκεύσει στον Η/Υ του και να 

μεταβεί στην ιστοσελίδα https://espdint.eprocurement.gov.gr/    Στην ιστοσελίδα αυτή, πρέπει να επιλέξει 

«Εισαγωγή  ΕΕΕΣ»  και  να  «ανεβάσει»  το  αρχείο  του    συγκεκριμένου    ΕΕΕΣ   του    διαγωνισμού που 

«κατέβασε» από το ΕΣΗ∆ΗΣ. 

(β) Στην ανωτέρω ιστοσελίδα, συμπληρώνει και επιλέγει ηλεκτρονικά, τα κατάλληλα πεδία που έχουν 

καθοριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή, καθώς και τα πεδία µε την ημερομηνία και τον τόπο σύνταξης. Αν 

είναι δυνατό, υπογράφει ψηφιακά στο κατάλληλο σημείο. 

(γ) Επιλέγει «Εκτύπωση». Το αρχείο εμφανίζεται σε εκτυπώσιμη μορφή και είναι πλέον δυνατή η εκτύπωση 

του µε χρήση κάποιου προγράμματος εκτυπωτή σε μορφή .pdf. Σε περιβάλλον Microsoft Windows, το 

eΕΕΕΣ μπορεί να εκτυπωθεί ως αρχείο PDF µέσω του Chrome (έχει ήδη ενσωματωμένη λειτουργία 

εκτύπωσης PDF). Διαφορετικά, μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε πρόγραμμα δημιουργίας αρχείων 

PDF που διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο. Σε περιβάλλον Mac OSX ή Linux, το eΕΕΕΣ μπορεί να 

εκτυπωθεί από κάθε φυλλοµετρητή. 

(δ) Υπογράφει ψηφιακά το αρχείο .pdf που εκτύπωσε (ακόμη και αν το έχει υπογράψει ψηφιακά στην 

ιστοσελίδα). 

(ε) Υποβάλλει και το αυτό αρχείο του ΕΕΕΣ σε μορφή .xml ή σε .pdf στον ηλεκτρονικό φάκελο της 

προσφοράς του µε τα δικαιολογητικά συμμετοχής. 

 

Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, αξιολογεί το ΕΕΕΣ είτε µε τη χρήση του αρχείου .pdf είτε µε 

την τηλεφόρτωση του αρχείου .xml στην ιστοσελίδα που το δημιούργησε 

(https://espdint.eprocurement.gov.gr/). 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω 

δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

 

Επισημαίνονται τα ακόλουθα, προκειμένου να αποφευχθούν πλημμέλειες κατά τη συμπλήρωση του 

ΕΕΕΣ: 

α. Στην περίπτωση που ένας οικονομικός φορέας συμμετέχει μόνος του στο διαγωνισμό και δεν στηρίζεται 

στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής, συμπληρώνει και 

υποβάλλει ένα (1) ΕΕΕΣ. 

β. Στην περίπτωση που ένας οικονομικός φορέας συμμετέχει μόνος του στο διαγωνισμό, αλλά στηρίζεται 

στις ικανότητες μίας ή περισσότερων άλλων οντοτήτων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

https://espdint.eprocurement.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
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επιλογής, πρέπει να μεριμνά ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να λαμβάνει το δικό του ΕΕΕΣ μαζί με χωριστό 

ΕΕΕΣ, όπου παρατίθενται οι σχετικές πληροφορίες για κάθε μία από τις οντότητες στις οποίες στηρίζεται. 

γ. Στην περίπτωση συμμετοχής στο διαγωνισμό από κοινού ομίλων οικονομικών φορέων (λ.χ ενώσεων, 

κοινοπραξιών, συνεταιρισμών κλπ), πρέπει να δίνεται, για κάθε έναν συμμετέχοντα οικονομικό φορέα, 

χωριστό ΕΕΕΣ, στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται. 

Αναφορικά με τη συμπλήρωση και υπογραφή του ΕΕΕΣ ισχύουν τα ακόλουθα: 

(1) To ΕΕΕΣ συμπληρώνεται και υπογράφεται από το/τα εξουσιοδοτημένο/α προς τούτο πρόσωπο/α του 

οικονομικού φορέα για τους σκοπούς του παρόντος διαγωνισμού. 

(2) Το ίδιο ισχύει και για τα τυχόν ΕΕΕΣ που θα υποβληθούν σύμφωνα με τις προβλέψεις των παρ. β και γ 

του παρόντος άρθρου. 

(3) Ν. 4497 (Α’ 171/13.11.2017) – Άρθρο 107, §13 

«13. Μετά το άρθρο 79 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) προστίθεται άρθρο 79Α ως εξής: 

Άρθρο 79Α Υπογραφή Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης. 

1. Κατά την υποβολή του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρου 79, είναι 

δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα η 

προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 για 

το σύνολο των φυσικών  προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου 

του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 

2. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόμιμος 

εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του 

κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό 

πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη 

διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

3. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται και για την υπογραφή  του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης 

(ΤΕΥΔ) το οποίο εκδίδει η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) 
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