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ΘΔΚΑ: «Γηαθήξπμε Αλνηθηήο Ζιεθηξνληθήο Γηαπξαγκάηεπζεο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ παξνρήο 
ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο ησλ ρψξσλ θαη ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Λνζνθνκείνπ (CPV: 
90911200-8) γηα ηξείο (3) κήλεο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 247.692,00 επξψ 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΞΑ, κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή 
άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή)» 

 

Ρν Γεληθφ Λνζνθνκείν Αζελψλ «ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ» 
 

Έρνληαο ππφςε ηηο αθφινπζεο δηαηάμεηο φπσο απηέο ηζρχνπλ: 
1. Ρν λ. 4412/2016 (Α' 147) «Γεκφζηεο Ππκβάζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο 
Νδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» φπσο ηζρχεη. 

2. Ρν λ. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Νδεγίαο 
2011/85/ΔΔ) – δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

3. Ρν λ. 4250/2014 (Α' 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο - Θαηαξγήζεηο, Ππγρσλεχζεηο Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ 

θαη πεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Ρνκέα-Ρξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο 
ξπζκίζεηο» θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1. 

4. Ρν λ. 4155/2013 (ΦΔΘ 120/Α/29.05.13) «Δζληθφ Πχζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ θαη άιιεο 
δηαηάμεηο».  

5. Ρελ παξ. Ε ηνπ Λ. 4152/2013 (Α' 107) «Ξξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Νδεγία 2011/7 ηεο 
16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο». 

6. Ρνπ άξζξνπ 68 "Ππκβάζεηο εξγνιαβίαο εηαηξεηψλ παξνρήο ππεξεζηψλ" ηνπ Λ. 3863/2010 (Α‟ 115) «Λέν 

Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη ηελ επ‟ απηνχ 
ηξνπνπνίεζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 22 ηνπ Λ.4144/2013 (Α‟ 88) «Αληηκεηψπηζε ηεο παξαβαηηθφηεηαο ζηελ 

θνηλσληθή αζθάιηζε θαη ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ινηπέο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο ηνπ πνπξγείνπ Δξγαζίαο, 
Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Ξξφλνηαο» 

7. Ρν λ. 3861/2010 (Α‟ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ 

ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν "Ξξφγξακκα Γηαχγεηα" θαη άιιεο 
δηαηάμεηο”. 

8. Ρν λ.3580/2007 (ΦΔΘ 134/η.Α‟/18.06.07) «Ξξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην πνπξγείν γείαο 
θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

9. Ρν λ.3329/05 (ΦΔΘ 81/Α΄/04.04.2005) «Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο 
δηαηάμεηο». 

10. Ρν λ.2955/2001 (ΦΔΘ 256) «Ξξνκήζεηεο Λνζνθνκείσλ θαη ινηπψλ κνλάδσλ πγείαο ησλ Ξε.Π. θαη άιιεο 

δηαηάμεηο». 

11. Ρν λ. 2859/2000 (Α‟ 248) «Θχξσζε Θψδηθα Φφξνπ Ξξνζηηζέκελεο Αμίαο». 

12. To ΞΓ 39/2017 (Ά 64) «Θαλνληζκφο εμέηαζεο Ξξνδηθαζηηθψλ Ξξνζθπγψλ ελψπηνλ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο 

Ξξνδηθαζηηθψλ Ξξνζθπγψλ». 
13. Ρν ΞΓ 80/2016 (Α΄ 145) “Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο”, φπσο ηζρχεη. 

14. Ρν ΞΓ 28/2015 (Α' 34) “Θσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία”. 
15. Ρελ ππ. αξ. 57654/22.05.2017 (ΦΔΘ 1781/Β/23.05.2017) ΘΑ «Οχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ 

ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (ΘΖΚΓΖΠ) ηνπ 

πνπξγείνπ Νηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο». 
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16. Ρελ .Α. 56902/215/19.05.2017 (ΦΔΘ 1924/Β/02-06-2017) «Ρερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π.)». 

17. Ρελ ππ. αξ. 4658/06.09.16 (ΦΔΘ 2937/Β΄/15.09.16) Θνηλή πνπξγηθή Απφθαζε ζρεηηθά κε ηελ «Έγθξηζε 
ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Ξξνκεζεηψλ, πεξεζηψλ θαη Φαξκάθσλ (Ξ.Ξ..Φ..) ησλ επνπηεπνκέλσλ θνξέσλ πγείαο 

γηα ην έηνο 2015 (πηζηψζεηο 2016-2017) κε ρξεκαηνδφηεζή ηνπ απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ, ην 
πξφγξακκα δεκνζίσλ επελδχζεσλ θαη ινηπέο πεγέο.» 

18.  Ρελ ππ. αξ. 4525/15.11.2017 πνπξγηθή Απφθαζε (ΦΔΘ 4208 Β΄) «Ξαξάηαζε ησλ Ξξνγξακκάησλ 

Ξξνκεζεηψλ, πεξεζηψλ θαη Φαξκάθσλ γείαο (Ξ.Ξ..Φ.) ησλ εηψλ 2011, 2012, 2013, 2014 θαη 2015». 
19. Ρελ ππ. αξ. 2203/24.05.2017 (ΦΔΘ Β΄1926) πνπξγηθή Απφθαζε ζρεηηθά θε ηνλ «Θαζνξηζκφ ησλ 

ζπκβάζεσλ θαη ησλ ζπκθσληψλ πιαίζην πνπ δηελεξγνχληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Ξξνκεζεηψλ γείαο σο 
Δ.Θ.Α.Α ……. 31ε Κάηνπ 2018». 

20. Ρελ ππ. αξ. πξση. 31/30.11.2017 (Θέκα 12ν ) Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηελ 
έγθξηζε δηελέξγεηαο (ΑΓΑ:75Τ469ØΥΠ-ΜΒ4 ΑΓΑΚ: 18REQ002594796). 

21. Ρελ ππ. αξ. 1352/26.01.18 πεξίιεςε δηαθήξπμεο (ΑΓΑ: ΤΥΙ4690ΥΠ-ΡΘ1) 

22. Ρελ ππ. αξ. Φ277/2014 Γηαθήξπμε Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ παξνρήο 
ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο.  

23. Ρελ ππ. αξ. Α2β/Γ.Ξ.νηθ.: 34394/13.05.16 Θνηλή πνπξγηθή Απφθαζε «Γηνξηζκφο Γηνηθήηξηαο ζην ΓΔΛΗΘΝ 
ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΘΖΛΥΛ "ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ", αξκνδηφηεηαο 1εο .ΞΔ. Αηηηθήο» (ΦΔΘ ΝΓΓ 250/19.05.2016) 

24. Ρελ ππ. αξ. 4α/11974 (ΦΔΘ 299/Β/14.02.2013) ΘΑ ζρεηηθά κε ηνλ «Νξγαληζκφ ηνπ Γ.Λ.Α. 

«ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ».Ρν γεγνλφο φηη απφ ηελ παξνχζα πξνθαιείηαη δαπάλε, ε νπνία ζα αλέξρεηαη ζπλνιηθά έσο 
ηνπ πνζνχ ησλ 247.692,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Ξ.Α. θαη ζα θαιπθζεί απφ ηνλ 

Ραθηηθφ Ξξνυπνινγηζκφ ηνπ Γεληθνχ Λνζνθνκείνπ Αζελψλ «ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ» ζχκθσλα κε ηελ ππ. αξ. 
102/25.01.18 Απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο. (ΑΓΑ:ΥΟΓΕ4690ΥΠ-ΣΦ4) (ΑΓΑΚ:18REQ002594865)  

 

ΞΟΝΘΖΟΠΠΝΚΔ 
 

1. Αλνηθηή Ζιεθηξνληθή Γηαπξαγκάηεπζε γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ παξνρήο ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο 

ησλ ρψξσλ θαη ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Λνζνθνκείνπ (CPV: 90911200-8) γηα ηξείο (3) κήλεο, κε 
θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή).  

2. Ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο αλάζεζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ δηαθνζίσλ ζαξάληα επηά ρηιηάδσλ 
εμαθνζίσλ ελελήληα δχν επξψ (247.692,00€ ) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληνο ΦΞΑ. Ζ δαπάλε ζα 

βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Λνζνθνκείνπ. 
3. Ζ δηάξθεηα ηεο αλάζεζεο νξίδεηαη ζε ηξείο (3) κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Ζ ζχκβαζε ηεο 

παξνχζαο δηαπξαγκάηεπζεο ζα παχζεη απηφκαηα λα ηζρχεη, είηε κε ηελ ππνγξαθή ησλ αηνκηθψλ ζπκβάζεσλ 

εξγαζίαο ηνπ Λ.4430/2016 είηε κε ηελ ππνγξαθή ζχκβαζεο ζε θεληξηθφ ή πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. 
4. Ν δηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ 

Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (ΔΠΖΓΖΠ) κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ζπζηήκαηνο, 
χζηεξα απφ πξνζεζκία δεθαπέληε (15) εκεξψλ, απφ ηελ εκεξνκελία αλάξηεζεο ηεο δηαθήξπμεο ζην 

ΘΖΚΓΖΠ. 

5. Νη ππνβαιιφκελεο ζην δηαγσληζκφ πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνλ 
δηαγσληζκφ θαηά ηελ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 97 ηνπ λ.4412/2016, γηα δηάζηεκα εθαηφλ είθνζη (120) εκεξψλ 

πξνζκεηξνχκελεο απφ ηελ επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Ξξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο 
κηθξφηεξν ηνπ παξαπάλσ αλαθεξνκέλνπ απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα 

παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, πξηλ απφ ηελ ιήμε ηεο, θαη‟ 
αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην αλσηέξσ πξνβιεπφκελν. 

6. Ρφπνο – Σξφλνο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ 

 
ΓΗΑΓΗΘΡΑΘΝΠ ΡΝΞΝΠ ΞΝΒΝΙΖΠ 

ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΑΛΑΟΡΖΠΖΠ ΡΖΠ  

ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ ΠΡΖΛ ΞΙΖ ΔΠΖΓΖΠ 

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΔΠ 

ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 
ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ 

ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ 

ΑΞΝΠΦΟΑΓΗΠΖΠ 

ΞΟΝΠΦΝΟΏΛ ΙΖΜΖ 

ΓΗΑΓΗΘΡΑΘΖΞΙΖ 
www.promitheus.gov.gr 

ΡΝ Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π 

30.01.2018 

ΖΚΔΟΑ: ΡΟΗΡΖ 

13.02.2018 

ΖΚΔΟΑ: ΡΟΗΡΖ 

ΏΟΑ: 17:00ΚΚ 

20.02.2018 

ΖΚΔΟΑ: ΡΟΗΡΖ 

ΏΟΑ 09:00ΞΚ 

 

Νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο 
www.promitheus.gov.gr, ηνπ Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π. κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεη ε παξνχζα 

δηαθήξπμε, ζηελ Διιεληθή γιψζζα, ζε ειεθηξνληθφ θάθειν, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην Λ. 4155/13 
(ΦΔΘ/Α/29-5-2013) φπσο ηζρχεη θαη ζηελ .Α. 56902/215/19.05.2017 (ΦΔΘ 1924/Β/02-06-2017) «Ρερληθέο 

ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ 
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(Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π.)». Κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην Πχζηεκα. 

Ν ρξφλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία κέζσ ηνπ Ππζηήκαηνο 
βεβαηψλεηαη απηφκαηα απφ ην Πχζηεκα κε ππεξεζίεο ρξνλνζήκαλζεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ.3 

ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Λ.4155/13 θαη ζηελ .Α. 56902/215/19.05.2017 (ΦΔΘ 1924/Β/02-06-2017) «Ρερληθέο 

ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ 
(Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π.)». 

Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην Θεθάιαην 3.1 ηνπ ηεχρνπο Γηαθήξπμεο. 
7. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ή ελψζεηο απηψλ εθφζνλ αζθνχλ δξαζηεξηφηεηα 

ζπλαθή κε ην πξνθεξπζζφκελν έξγν/ππεξεζία/πξνκήζεηα θαη πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε: 
α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο,  

β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ (Δ.Ν.Σ.),  

γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε ΠΓΠ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα 
ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Ξαξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ 

Έλσζε Ξξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ Ππκθσλίαο, θαζψο θαη  
δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ 

ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ.  
Νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο έλσζεο. Νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ 

θνξέσλ ζπκκεηέρνπλ ππφ ηνπο φξνπο ησλ παξ. 2, 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 19 θαη ηεο παξ. 1 (ε) ηνπ άξζξνπ 76 
ηνπ λ. 4412/2016. Γελ απαηηείηαη απφ ηηο ελ ιφγσ ελψζεηο λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα 

ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο. Πε πεξίπησζε πνπ ε έλσζε αλαδεηρζεί αλάδνρνο ε λνκηθή ηεο κνξθή πξέπεη λα 
είλαη ηέηνηα πνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε χπαξμε ελφο θαη κνλαδηθνχ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ γηα ηελ έλσζε (πρ 

θνηλνπξαμία). 

8. Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο (Ξξνκεζεπηέο) απαηηείηαη λα 
δηαζέηνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή, ρνξεγνχκελε απφ πηζηνπνηεκέλε αξρή παξνρήο ςεθηαθήο ππνγξαθήο. O 

θαηάινγνο ησλ Αξρψλ πνπ παξέρνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή θαη έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζηελ Διιάδα, αλαθέξεηαη 
ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Αξρήο Ρειεπηθνηλσληψλ θαη Ραρπδξνκείσλ. 

(http:www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/ElectronicCommunications/DigitalSignatures/SupervisedList.htm. 

Πηε ζπλέρεηα εγγξάθνληαη ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα (Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π. - Γηαδηθηπαθή πχιε 
www.promitheus.gov.gr) αθνινπζψληαο ηελ θαησηέξσ δηαδηθαζία εγγξαθήο. 

 8.1 Νη νηθνλνκηθνί θνξείο - ρξήζηεο αηηνχληαη κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ηελ εγγξαθή ηνπο ζε απηφ 
παξέρνληαο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο θαη απνδερφκελνη ηνπο φξνπο ρξήζεο ηνπ ηαπηνπνηνχκελνη σο 

εμήο: 

 8.1.1 Όζνη απφ ηνπο αλσηέξσ δηαζέηνπλ ειιεληθφ Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ Κεηξψνπ (ΑΦΚ) 
ηαπηνπνηνχληαη κε ρξήζε ησλ δηαπηζηεπηεξίσλ (φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο) πνπ απηνί θαηέρνπλ 

απφ ην ζχζηεκα TAXISNet ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Ξιεξνθνξηαθψλ Ππζηεκάησλ. Δθφζνλ γίλεη ε 
ηαπηνπνίεζε, εγθξίλεηαη ε εγγξαθή ηνπ ρξήζηε απφ ην Ρκήκα Ξξνγξακκαηηζκνχ θαη Πηνηρείσλ ηεο 

Γηεχζπλζεο Ξνιηηηθήο Ξξνκεζεηψλ ηεο Γελ. Γηεχζπλζεο Θξαηηθψλ Ξξνκεζεηψλ. 
 8.1.2 Νη νηθνλνκηθνί θνξείο – ρξήζηεο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο νη νπνίνη δελ 

δηαζέηνπλ ειιεληθφ Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ Κεηξψνπ (ΑΦΚ) αηηνχληαη ηελ εγγξαθή ηνπο ζπκπιεξψλνληαο ηνλ 

αξηζκφ ηαπηφηεηαο ΦΞΑ (VAT Ηdentification Number) θαη ηαπηνπνηνχληαη κε ρξήζε ησλ δηαπηζηεπηεξίσλ πνπ 
θαηέρνπλ απφ ην αληίζηνηρν ζχζηεκα. Δθφζνλ γίλεη ε ηαπηνπνίεζε, εγθξίλεηαη ε εγγξαθή ηνπ ρξήζηε απφ 

ην Ρκήκα Ξξνγξακκαηηζκνχ θαη Πηνηρείσλ ηεο Γηεχζπλζεο Ξνιηηηθήο Ξξνκεζεηψλ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο 
Θξαηηθψλ Ξξνκεζεηψλ. 

 8.1.3 Νη νηθνλνκηθνί θνξείο – ρξήζηεο ηξίησλ ρσξψλ αηηνχληαη ηελ εγγξαθή ηνπο θαη ηαπηνπνηνχληαη 

απφ ηε ΓΓΔ απνζηέιινληαο: 
- είηε ππεχζπλε δήισζε ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε κε επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή. 

- είηε έλνξθε βεβαίσζε ή πηζηνπνηεηηθφ ζε κνξθή αξρείνπ .pdf κε επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή. 
 8.2 Ρν αίηεκα εγγξαθήο ππνβάιιεηαη απφ φινπο ηνπο ππνςήθηνπο ρξήζηεο ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ 

Ππζηήκαηνο. 
 8.3 Ν ππνςήθηνο ρξήζηεο ελεκεξψλεηαη απφ ην Πχζηεκα ή κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ 

ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ηνπ αηηήκαηνο εγγξαθήο ηνπ. Δθφζνλ ην αίηεκα εγγξαθήο εγθξηζεί, ν ππνςήθηνο 

ρξήζηεο ιακβάλεη ζχλδεζκν ελεξγνπνίεζεο ινγαξηαζκνχ σο πηζηνπνηεκέλνο ρξήζηεο θαη πξνβαίλεη ζηελ 
ελεξγνπνίεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ. 

9. Θαηά ηα ινηπά ν δηαγσληζκφο, ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ παξαξηήκαηα πνπ επηζπλάπηνληαη 
ζηελ παξνχζα θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο: 
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1 ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΦΠΗΘΝ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Η 

2 ΞΟΝΘΖΟΠΠΝΚΔΛΑ ΔΗΓΖ ΘΑΗ ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗΗ 

3 ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗII 

4 ΡΔΓ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ IV 

5 ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΡΔΣΛΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ V 

6 ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΑΛΑΘΔΠΖΠ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ VI 

7 ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ VII 

8 ΞΝΓΔΗΓΚΑΡΑ ΔΓΓΖΡΗΘΥΛ ΔΞΗΠΡΝΙΥΛ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ VIIΗ 

9 ΠΣΔΓΗΝ ΠΚΒΑΠΖΠ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗΣ 

 
10. Δθφζνλ έρνπλ δεηεζεί εγθαίξσο, ε αλαζέηνπζα αξρή παξέρεη ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο 

πξνδηαγξαθέο θαη νπνηαδήπνηε ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά, ην αξγφηεξν ζηηο 07/02/2018.  
 Ρα αλσηέξσ αηηήκαηα ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηαγσληζκνχ 

κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr, ηνπ Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π. θαη θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή. 
Αηηήκαηα παξνρήο πιεξνθνξηψλ ππνβάιινληαη απφ εγγεγξακκέλνπο Ξξνκεζεπηέο. Αηηήκαηα παξνρήο 

πιεξνθνξηψλ πνπ ππνβάιινληαη εθηφο ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο δελ εμεηάδνληαη. 

11. Ζ ηειηθή επηινγή ηνπ Ξξνκεζεπηή/Αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
Ππκβνπιίνπ ηνπ Λνζνθνκείνπ θαηφπηλ ζρεηηθήο γλσκνδφηεζεο ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο, 

βαζηδφκελε ζην νξηδφκελν δηα ηεο παξνχζεο θξηηήξην αλάζεζεο. 
12. Ζ δηαθήξπμε ηεο αλνηθηήο δηαδηθαζίαο ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γεληθνχ Λνζνθνκείνπ Αζελψλ 

«ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ» ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε http://www.hippocratio.gr, ζηε δηαδηθηπαθή πχιε 
www.promitheus.gov.gr, ηνπ Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π. θαη ζην ΘΖΚΓΖΠ. 

13.Θάζε ζέκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε, ξπζκίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο πεξί πξνκεζεηψλ 

δεκνζίνπ, φπσο απηέο ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζήο ηεο. 
 

 
Ζ ΓΗΝΗΘΖΡΟΗΑ 

 
 

ΑΛΑΠΡΑΠΗΑ ΚΞΑΙΑΠΝΞΝΙΝ 
Ακριβές Αντίγραφο 

Η Προϊσταμένη 

Σμήματος Γραμματείας 

ΙΩΑΝΝΑ ΜΕΛΑΝΙΣΟΤ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

Ππλεκκέλα: 
- Αλαιπηηθφ Ρεχρνο Γηαθήξπμεο 
 

Δζση. Γηαλνκή: 

- Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ 
         1Θ

 Υ.ΡΕ. ΑΤΤΙΚΘΣ 
ΓΕΝΙΚΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΑΘΘΝΩΝ 
          «ΙΡΡΟΚΑΤΕΙΟ» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΔΙΑΚΘΥΞΘ 
 

ΑΝΟΛΚΤΘ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΘ ΔΛΑΡΑΓΜΑΤΕΥΣΘ ΓΛΑ ΤΘΝ ΑΝΑΔΕΛΞΘ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΡΑΟΧΘΣ ΥΡΘΕΣΛΩΝ  
ΚΑΚΑΛΟΤΘΤΑΣ ΤΩΝ ΧΩΩΝ ΚΑΛ ΤΩΝ ΚΤΛΛΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟΥ  

 
 

ΤΑΞΛΝΟΜΘΣΘ ΚΑΤΑ CPV: 90911200-8 
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1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΤΜΒΑΖ 

1.1 ηοισεία Αναθέηοςζαρ Απσήρ 

 

Δπσλπκία Γεληθφ Λνζνθνκείν Αζελψλ «ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ» 

Ραρπδξνκηθή δηεχζπλζε Βαζ. Πνθίαο 114 

Ξφιε Αζήλα 

Ραρπδξνκηθφο Θσδηθφο 115 27 

Σψξα Διιάδα 

Θσδηθφο ΛUTS GR 30 

Ρειέθσλν 213 2088715 

Φαμ 213 2088716 

Ζιεθηξνληθφ Ραρπδξνκείν  gbaila@hippocratio.gr 

Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο Γεσξγία Κπάηια 

Γεληθή Γηεχζπλζε ζην δηαδίθηπν  (URL) www.hippocratio.gr 

 

Δίδνο Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή είλαη Λνζνθνκείν (Κε Θεληξηθή Αλαζέηνπζα Αξρή) {Λνκηθφ Ξξφζσπν Γεκνζίνπ 

Γηθαίνπ} θαη αλήθεη ζηελ Γεληθή Θπβέξλεζε: πνηνκέαο ΝΘΑ. 

 

Θχξηα δξαζηεξηφηεηα Α.Α. 

Ζ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο είλαη ε παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο θη εηδηθφηεξα, ζθνπφο ηνπ 
Λνζνθνκείνπ είλαη: 

α) Ζ παξνρή Ξξσηνβάζκηαο, Γεπηεξνβάζκηαο θαη ηξηηνβάζκηαο θξνληίδαο γείαο ζην πιεζπζκφ επζχλεο 
ηεο Γηνίθεζεο 1εο .ΞΔ. Αηηηθήο, θαζψο θαη ζε αζζελείο πνπ παξαπέκπνληαη απφ άιιεο Γ..ΞΔ. Ζ θξνληίδα 

πγείαο παξέρεηαη ηζφηηκα ζε θάζε πνιίηε αλεμάξηεηα απφ ηελ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπ 

θαηάζηαζε, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο γείαο θαη ηεο Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο. 

β) Ζ εηδίθεπζε, ε ζπλερήο εθπαίδεπζε θαη ε επηκφξθσζε ηαηξψλ, λνζειεπηψλ θαη άιισλ επαγγεικάησλ 

πγείαο, κε ηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή αλάινγσλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ. 

γ) Ζ αλάπηπμε θαη πξναγσγή ηεο έξεπλαο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο. Πηελ θαηεχζπλζε απηή εθαξκφδεη θαη 

αλαπηχζζεη εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα θαη ζπλεξγάδεηαη κε άιινπο ζπλαθείο θνξείο, θαζψο θαη δηεζλείο 

νξγαληζκνχο, επηζηεκνληθά θαη εξεπλεηηθά θέληξα. 

δ) Ζ ζπλεξγαζία κε ηα λνζειεπηηθά ηδξχκαηα θαη άιιεο κνλάδεο πγείαο ηεο πγεηνλνκηθήο πεξηθέξεηαο γηα 

ηελ αλάπηπμε θαη αλαβάζκηζε ζπλνιηθά ηεο παξερφκελεο θξνληίδαο πγείαο θαη εηδηθφηεξα ζε φηη αθνξά ηελ 
εθαξκνγή εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, θαζψο θαη εηδηθψλ πξνγξακκάησλ κειέηεο θαη αμηνιφγεζεο 

ζεκάησλ, πνπ αθνξνχλ ην ρψξν ηεο πγείαο ζηε Γηνίθεζε 1εο .ΞΔ. Αηηηθήο. 

ε) Ζ εθαξκνγή λέσλ κεζφδσλ θαη κνξθψλ πεξίζαιςεο, κε ζηφρν ηελ απνηειεζκαηηθή πξνψζεζε ηεο 

πγείαο ησλ πνιηηψλ. 

ζη) Ζ αλάπηπμε δηαδηθαζηψλ πνπ δηεπθνιχλνπλ ηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο πνπ ηίζεληαη απφ ην πνπξγείν 
γείαο, ηεο Γηνίθεζεο 1εο .ΞΔ. Αηηηθήο θαη ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηνπ Λνζνθνκείνπ. 

 

Πηνηρεία Δπηθνηλσλίαο  

α) Ρα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δηαζέζηκα γηα ειεχζεξε, πιήξε, άκεζε & δσξεάλ ειεθηξνληθή 

πξφζβαζε ζηελ δηεχζπλζε (URL): κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π. 

β) Νη πξνζθνξέο πξέπεη λα ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά ζηελ δηεχζπλζε: www.promitheus.gov.gr 

γ) Ξεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηκεο απφ ηελ πξναλαθεξζείζα δηεχζπλζε: www.promitheus.gov.gr  
θαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Λνζνθνκείνπ www.hippocratio.gr. 

mailto:gbaila@hippocratio.gr
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/




1.2 ηοισεία Γιαδικαζίαρ - Υπημαηοδόηηζη 

Δίδνο δηαδηθαζίαο  

Ν δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί κε ηελ αλνηθηή δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ. 4412/16. 

 

Σξεκαηνδφηεζε ηεο ζχκβαζεο 

Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο είλαη ην Γεληθφ Λνζνθνκείν Αζελψλ «ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ». Ζ 
δαπάλε γηα ηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε βαξχλεη ηελ κε ΘΑΔ: 0845 ζρεηηθή πίζησζε ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018 ηνπ Φνξέα. 

1.3 ςνοπηική Πεπιγπαθή θςζικού και οικονομικού ανηικειμένος ηηρ ζύμβαζηρ 

Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο  είλαη ε παξνρή ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο ησλ ρψξσλ θαη ησλ θηηξηαθψλ 
εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Λνζνθνκείνπ.  

Νη παξερφκελεο ππεξεζίεο θαηαηάζζνληαη ζηνπο αθφινπζνπο θσδηθνχο ηνπ Θνηλνχ Ιεμηινγίνπ Γεκνζίσλ 

Ππκβάζεσλ (CPV): 90911200-8. 

Ζ εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 247.692,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ 24 % 

(πξνυπνινγηζκφο ρσξίο ΦΞΑ: 199.751,61€). 

Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε ηξείο (3) κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο. Ζ παξνχζα ζχκβαζε, ζα 

παχζεη απηφκαηα λα ηζρχεη, είηε κε ηελ ππνγξαθή ησλ αηνκηθψλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο ηνπ λ.4430/2016 είηε 
κε ηελ ππνγξαθή ζχκβαζεο ζε θεληξηθφ ή πεξηθεξεηαθφ επίπεδν.  

Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο δίδεηαη ζην ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Η 

ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.  

Ζ ζχκβαζε ζα αλαηεζεί κε θξηηήξην ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο 

(ρακειφηεξε ηηκή). 

 

1.4 Θεζμικό πλαίζιο 

Ζ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο δηέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηηο  θαη΄ εμνπζηνδφηεζε 

απηήο εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, φπσο ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ δηαγσληζκνχ 

θαη αλαθέξνληαη ζηελ αλσηέξσ απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.  

 

1.5 Πποθεζμία παπαλαβήρ πποζθοπών και διενέπγεια διαγυνιζμού 

Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ ειεθηξνληθψλ πξνζθνξψλ είλαη ε 13/02/2018 θαη ψξα 17:00κκ. 

Ζ δηαδηθαζία ζα δηελεξγεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ 
Ππκβάζεσλ (Δ.Π.Ζ.Γ.Ζ.Π.), κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ σο άλσ ζπζηήκαηνο, 

ηελ 20/02/2018 , εκέξα Ρξίηε θαη ψξα 09:00πκ. 

1.6 Γημοζιόηηηα 

Ζ πξνθήξπμε θαη ην πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθαλ ζην Θεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ 

Κεηξψν Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (ΘΖΚΓΖΠ).  

Ρν πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθε αθφκε θαη ζηε δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ 
Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π.: http://www.promitheus.gov.gr, φπνπ ε ζρεηηθή ειεθηξνληθή δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο 

ζηελ πιαηθφξκα ΔΠΖΓΖΠ έιαβε Ππζηεκηθφ Αχμνληα Αξηζκφ: 50784 

Ξεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο δεκνζηεχεηαη θαη ζηνλ Διιεληθφ Ρχπν, ζχκθσλα κε ην άξζξν 66 ηνπ 

Λ.4412/2016. 

Ζ πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπησζε 16 ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 
2 ηνπ Λ. 3861/2010, αλαξηήζεθε ζην δηαδίθηπν, ζηνλ ηζηφηνπν http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ 

ΓΗΑΓΔΗΑ). 

Ζ Γηαθήξπμε θαηαρσξήζεθε ζην δηαδίθηπν, ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γ.Λ.Α. «ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ», ζηε δηεχζπλζε 

(URL): www.hippocratio.gr ζηελ δηαδξνκή: Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ ► Γηαγσληζκνί - Γηαπξαγκαηεχζεηο, ζηηο 

30/01/2018. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.hippocratio.gr/
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Γ. Έμνδα δεκνζηεχζεσλ 

Ζ δαπάλε ησλ δεκνζηεχζεσλ ζηνλ Διιεληθφ Ρχπν βαξχλεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

1.7 Αξρέο εθαξκνδφκελεο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο 

Νη νηθνλνκηθνί θνξείο δεζκεχνληαη φηη: 

α) ηεξνχλ θαη ζα εμαθνινπζήζνπλ λα ηεξνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ,  ηηο 
ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη 

εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο 
ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην 

Ξαξάξηεκα Σ ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016. Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη θαη 

βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ηηο αξκφδηεο 
δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο 

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

γ) ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαθπιάμνπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ 

ραξαθηεξηζζεί σο ηέηνηεο. 

 





 
Πειίδα 11 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

2.1 Γενικέρ Πληποθοπίερ 

2.1.1 Έγγπαθα ηηρ ζύμβαζηρ 

Ρα έγγξαθα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο είλαη ηα αθφινπζα: 

 ε ππ. αξ. πξση. 1352/26.01.2018 πξνθήξπμε ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηή έρεη δεκνζηεπηεί ζηνλ 

ηζηφηνπν http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΗΑΓΔΗΑ). 

 ε παξνχζα Γηαθήξπμε κε ηα Ξαξαξηήκαηα πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο. 

 ην Ρππνπνηεκέλν Έληππν πεχζπλεο Γήισζεο [ΡΔΓ] 

 νη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ηπρφλ παξέρνληαη ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο, ηδίσο ζρεηηθά κε 

ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά 

 ην ζρέδην ηεο ζχκβαζεο 

2.1.2 Δπικοινυνία - Ππόζβαζη ζηα έγγπαθα ηηρ ύμβαζηρ 

Όιεο νη επηθνηλσλίεο ζε ζρέζε κε ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη φιεο 

νη αληαιιαγέο πιεξνθνξηψλ, ηδίσο ε ειεθηξνληθή ππνβνιή, εθηεινχληαη κε ηε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ 
Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (ΔΠΖΓΖΠ), ε νπνία είλαη πξνζβάζηκε κέζσ ηεο 

Γηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr. 

2.1.3 Παποσή Γιεςκπινίζευν 

Ρα ζρεηηθά αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά,  ην αξγφηεξν 6 εκέξεο πξηλ ηελ 
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ θαη απαληψληαη αληίζηνηρα ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ 

δηαγσληζκνχ κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr , ηνπ Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π. Αηηήκαηα παξνρήο 

ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ – δηεπθξηλίζεσλ  ππνβάιινληαη απφ εγγεγξακκέλνπο  ζην ζχζηεκα 
νηθνλνκηθνχο θνξείο, δειαδή απφ εθείλνπο πνπ δηαζέηνπλ ζρεηηθά δηαπηζηεπηήξηα πνπ ηνπο έρνπλ ρνξεγεζεί 

(φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο) θαη απαξαίηεηα ην ειεθηξνληθφ αξρείν κε ην θείκελν ησλ 
εξσηεκάησλ είλαη ειεθηξνληθά ππνγεγξακκέλν. Αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλήζεσλ πνπ ππνβάιινληαη είηε κε 

άιιν ηξφπν είηε ην ειεθηξνληθφ αξρείν πνπ ηα ζπλνδεχεη δελ είλαη ειεθηξνληθά ππνγεγξακκέλν, δελ 
εμεηάδνληαη.  

Ζ Αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ, νχησο ψζηε φινη νη 

ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο λα κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε φισλ ησλ αλαγθαίσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ 
θαηάξηηζε ησλ πξνζθνξψλ ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

α) Όηαλ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο, αλ θαη δεηήζεθαλ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα 
έγθαηξα δελ έρνπλ παξαζρεζεί ην αξγφηεξν ηέζζεξηο (4) εκέξεο πξηλ απφ ηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ 

παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ. 

β) Όηαλ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πθίζηαληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο. 

Ζ δηάξθεηα ηεο παξάηαζεο ζα είλαη αλάινγε κε ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δεηήζεθαλ ή ησλ 

αιιαγψλ. 

Όηαλ νη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο δελ έρνπλ δεηεζεί έγθαηξα ή δελ έρνπλ ζεκαζία γηα ηελ πξνεηνηκαζία 

θαηάιιεισλ πξνζθνξψλ, δελ απαηηείηαη παξάηαζε ησλ πξνζεζκηψλ. 

2.1.4 Γλώζζα 

Ρα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Ρπρφλ ελζηάζεηο ή πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Νη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή 

ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Πηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη 
δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε Ππλζήθε ηεο Σάγεο ηεο 5εο.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 

(Α΄188)1.Δηδηθά, ηα αιινδαπά ηδησηηθά έγγξαθα κπνξνχλ λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή ηνπο ζηελ 

                                                           
1 Δπηηξέπεηαη ε θαηάζεζε νηνπδήπνηε δεκφζηνπ εγγξάθνπ θαη δηθαηνινγεηηθνχ πνπ αθνξά αιινδαπή Δπηρείξεζε κε ηε κνξθή επηθπξσκέλεο θσηνηππίαο 
πξνεξρφκελεο είηε απφ ην λφκηκν επηθπξσκέλν έγγξαθν απφ ην αξκφδην Ξξνμελείν ηεο ρψξαο ηνπ πξνζθέξνληνο, είηε απφ ην πξσηφηππν έγγξαθν κε ηελ 

ζθξαγίδα „‟Apostile” ζχκθσλα κε ηελ ζπλζήθε ηεο Σάγεο ηεο 05-10-61. Ζ επηθχξσζε απηή πξέπεη λα έρεη γίλεη απφ δηθεγφξν θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 
454 ηνπ Θ.Ξ.Γ. θαη 53 ηνπ Θψδηθα πεξί Γηθεγφξσλ. 

http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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ειιεληθή γιψζζα επηθπξσκέλε είηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο είηε απφ 

πξφζσπν θαηά λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί ην έγγξαθν. 

Ρα απνδεηθηηθά έγγξαθα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή 
ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Πηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε Ππλζήθε ηεο 

Σάγεο ηεο 5.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α΄188). Δηδηθά, ηα αιινδαπά ηδησηηθά έγγξαθα 

κπνξνχλ λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα επηθπξσκέλε είηε απφ πξφζσπν 

αξκφδην θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο είηε απφ πξφζσπν θαηά λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ 

νπνία έρεη ζπληαρζεί ην έγγξαθν. 

Δλεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα -εηαηξηθά ή κε- κε εηδηθφ ηερληθφ πεξηερφκελν κπνξνχλ 
λα ππνβάιινληαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα, ρσξίο λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή. 

Θάζε κνξθήο επηθνηλσλία κε ηελ Αλαζέηνπζα αξρή, θαζψο θαη κεηαμχ απηήο θαη ηνπ αλαδφρνπ, ζα γίλνληαη 

ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

 

2.1.5 Δγγςήζειρ 

Νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.2 θαη 4.1. εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ή ρξεκαηνδνηηθά 

ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ ή 
ζηα θξάηε-κέξε ηεο ΠΓΠ θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Κπνξνχλ, 

επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Ρ.Α.Α. - Ρ.Π.Κ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Ρακείνπ 
Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί 

παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην Ρακείν Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα 

ηνθνκεξίδηα ή κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ 
ππέξ νπ ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξέα. 

Νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη θαη‟ επηινγή ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο εθδφηεο 
ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ. 

Νη εγγπήζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ θαη‟ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: α) ηελ εκεξνκελία έθδνζεο, β) ηνλ 

εθδφηε, γ) ηελ Αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλνληαη, δ) ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο, ε) ην πνζφ πνπ 
θαιχπηεη ε εγγχεζε, ζη) ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Κ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ 

ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε (ζηελ πεξίπησζε έλσζεο αλαγξάθνληαη φια ηα παξαπάλσ γηα θάζε κέινο 
ηεο έλσζεο),  δ) ηνπο φξνπο φηη: αα) ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο 

παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, θαη ββ) φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, 
ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ, ε) ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο 

δηαθήξπμεο θαη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ, ζ) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν 

ηζρχνο ηεο εγγχεζεο, η) ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο 
εγγχεζεο νιηθά ή κεξηθά εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν 

απεπζχλεηαη θαη ηα) ζηελ πεξίπησζε ησλ εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο, ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ 
ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.  

πνδείγκαηα Δγγπεηηθψλ Δπηζηνιψλ Ππκκεηνρήο θαη Θαιήο Δθηέιεζεο παξαηίζεληαη ζην Ξαξάξηεκα VIΗ ηεο 

παξνχζαο. 

Ζ Αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί κε ηνπο εθδφηεο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ 

εγθπξφηεηά ηνπο. 

2.2 Γικαίυμα ςμμεηοσήρ - Κπιηήπια Ποιοηικήρ Δπιλογήρ 

2.2.1 Γικαιούμενοι ζςμμεηοσήρ 

1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα 
θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα κέιε απηψλ, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε: 

α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 

β) θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ (Δ.Ν.Σ.), 

γ) ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε ΠΓΠ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα ζχκβαζε 
θαιχπηεηαη απφ ηα Ξαξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε 

Ξξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ Ππκθσλίαο, θαζψο θαη  

δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη 
δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 
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2. Νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ, δελ απαηηείηαη 

λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο.  

3. Πηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα κέιε ηεο επζχλνληαη 
έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ. 

2.2.2 Δγγύηζη ζςμμεηοσήρ 

2.2.2.1. Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, θαηαηίζεηαη απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο (πξνζθέξνληεο), εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ίζε κε ην 2% ηεο 
εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, ήηνη ηελ πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε ρσξίο Φ.Ξ.Α. Ρν χςνο ηεο εγγχεζεο 

ζπκκεηνρήο ππνινγίδεηαη επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο, εθηφο ΦΞΑ, ηνπ/ησλ πξνζθεξνκέλνπ/σλ 

ηκήκαηνο/ηκεκάησλ. Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ηξηψλ ρηιηάδσλ ελληαθνζίσλ 
ελελήληα πέληε επξψ (3.995€) 

πφδεηγκα εγγπεηηθήο επηζηνιήο παξαηίζεηαη ζην Ξαξάξηεκα VIΗΗ ηεο Γηαθήξπμεο. 

Πηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη θαη ηνλ φξν φηη ε 

εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έλσζε. 

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ 

ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ άξζξνπ 2.4.5 ηεο παξνχζαο αιιηψο ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη. Ζ Αλαζέηνπζα 

αξρή κπνξεί, πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζθνξάο, λα δεηά απφ ηνλ πξνζθέξνληα λα παξαηείλεη, πξηλ ηε ιήμε ηνπο, 
ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο. 

2.2.2.2.Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο θαιήο 
εθηέιεζεο.  

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνπο ινηπνχο πξνζθέξνληεο , ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα 

ζην άξζξν 72 ηνπ λ. 4412/2016. 

2.2.2.3. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη, αλ ν πξνζθέξσλ απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηζρχνο απηήο, παξέρεη ςεπδή ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 2.2.3 έσο 2.2.7, δελ 
πξνζθνκίζεη εγθαίξσο ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ παξνχζα δηθαηνινγεηηθά ή δελ πξνζέιζεη εγθαίξσο γηα ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

2.2.3 Λόγοι αποκλειζμού 

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

πξφζσπν) ή ζε έλα απφ ηα κέιε ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ) έλαο ή πεξηζζφηεξνη 

απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο: 

2.2.3.1. Όηαλ ππάξρεη ζε βάξνο ηνπ ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο 

ιφγνπο:  

α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 
2008/841/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 24εο Νθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ 

εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42),  

β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία 

ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 

25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ 
ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, 

ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα,  

γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 

2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, 

αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 
2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή απηνπξγία ή 

ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο,  

ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο 

νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Νδεγίαο 2005/60/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 26εο 

Νθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε 
λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 

ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α΄ 166), 
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ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Νδεγίαο 

2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη 

ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ 
αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε 

νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη, επίζεο φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ακεηάθιεηε 

θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ 

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

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

ββ) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ηνλ δηεπζχλνληα ζχκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ,  

γγ) ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. 

Πε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ε ππνρξέσζε ησλ πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ αθνξά 
ζηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο. 

Δάλ ζηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο (α) έσο (ζη) ε θαηά ηα αλσηέξσ, πεξίνδνο απνθιεηζκνχ δελ έρεη 
θαζνξηζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε, απηή αλέξρεηαη ζε πέληε (5) έηε απφ ηελ εκεξνκελία ηεο 

θαηαδίθεο κε ακεηάθιεηε απφθαζε. 

2.2.3.2. Πηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

α) Όηαλ ν πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηφ έρεη δηαπηζησζεί απφ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη 

δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο  ή ηελ εζληθή λνκνζεζία  
ή/θαη  

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

Αλ ν πξνζθέξσλ είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ 

αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή 
αζθάιηζε. 

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

πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα 
ηελ θαηαβνιή ηνπο.  

2.2.3.3. Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, πξνζθέξσλ 

νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο:  

(α) εάλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016,  

(β) εάλ ηειεί ππφ πηψρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηειεί ππφ 
αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ 

ζπκβηβαζκνχ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε 

αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ,  

(γ) ππάξρνπλ επαξθψο εχινγεο ελδείμεηο πνπ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπλήςε 

ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ,  

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

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

(ε) εάλ κία θαηάζηαζε ζηξέβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηελ πξφηεξε ζπκκεηνρή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 
θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 48 ηνπ λ. 

4412/2016, δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα,  

(ζη) εάλ έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο 

ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα θνξέα ή 
πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο 

ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο,  

(δ) εάλ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη 
γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, έρεη 
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απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη 

θαη‟ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 23 ηεο παξνχζαο,  

(ε) εάλ επηρείξεζε λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο Αλαζέηνπζαο αξρήο, 
λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρεη εμ ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα 
επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε,  

(ζ) εάλ έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ ακθηβφισ ηελ αθεξαηφηεηά ηνπ, 

γηα ην νπνίν ηνπ επηβιήζεθε πνηλή πνπ ηνπ ζηεξεί ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο 
ζχκβαζεο δεκνζίσλ έξγσλ θαη θαηαιακβάλεη ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία.  

Δάλ ζηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο (α) έσο (ζ)  ε πεξίνδνο απνθιεηζκνχ δελ έρεη θαζνξηζηεί κε 
ακεηάθιεηε απφθαζε, απηή αλέξρεηαη ζε ηξία (3) έηε απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ ζρεηηθνχ 

γεγνλφηνο.  
 

2.2.3.4. Ν πξνζθέξσλ απνθιείεηαη ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο 

ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη βξίζθεηαη, ιφγσ πξάμεσλ ή παξαιείςεψλ ηνπ, είηε 
πξηλ είηε θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο. 

2.2.3.5. Ξξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ εκπίπηεη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο 
παξαγξάθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.4 κπνξεί λα πξνζθνκίδεη ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη φηη ηα κέηξα πνπ 

έιαβε επαξθνχλ γηα λα απνδείμνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ, παξφηη ζπληξέρεη ν ζρεηηθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ 

(απηoθάζαξζε). Δάλ ηα ζηνηρεία θξηζνχλ επαξθή, ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ απνθιείεηαη απφ ηε 
δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. Ρα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο αμηνινγνχληαη ζε 

ζπλάξηεζε κε ηε ζνβαξφηεηα θαη ηηο ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο ηνπ πνηληθνχ αδηθήκαηνο ή ηνπ παξαπηψκαηνο. 
Αλ ηα κέηξα θξηζνχλ αλεπαξθή, γλσζηνπνηείηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ην ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο απηήο. 

Νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, κε ηειεζίδηθε απφθαζε, ζε 
εζληθφ επίπεδν, απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δελ κπνξεί 

λα θάλεη ρξήζε ηεο αλσηέξσ δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ 

απφθαζε. 

2.2.3.6. Ζ απφθαζε γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο επάξθεηαο ή κε ησλ επαλνξζσηηθψλ κέηξσλ θαηά ηελ 

πξνεγνχκελε παξάγξαθν εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξ. 8 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 
4412/2016. 

2.2.3.7. Νηθνλνκηθφο θνξέαο, ζηνλ νπνίν έρεη επηβιεζεί, κε ηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ηνπ άξζξνπ 74 

ηνπ λ. 4412/2016, ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ απνθιείεηαη απηνδίθαηα θαη απφ ηελ παξνχζα δηαδηθαζία 
ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο. 

2.2.3.8. Ν πξνζθέξσλ απνθιείεηαη ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο 
ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη έρεη επηβιεζεί ζε βάξνο ηνπ πξάμε επηβνιήο 

πξνζηίκνπ γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο «πςειήο» ή «πνιχ πςειήο» ζνβαξφηεηαο (ά. 68 παξ. 

2 ηνπ λ.3863/2010 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη). 

Δηδηθά γηα ηηο ζπκβάζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ θαζαξηζκνχ ή/ θαη θχιαμεο σο ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ 

παξάπησκα λννχληαη, ηδίσο, νη ιφγνη πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε γ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ λ. 
3863/2010, φπσο ηξνπνπνηήζεθε ζχκθσλα κε ην άξζξν 22 ηνπ Λ.4144/2013 (Α‟ 88) «Αληηκεηψπηζε ηεο 

παξαβαηηθφηεηαο ζηελ θνηλσληθή αζθάιηζε θαη ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ινηπέο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο ηνπ 
πνπξγείνπ Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Ξξφλνηαο».  

 

2.2.4 Καηαλληλόληηα άζκηζηρ επαγγελμαηικήρ δπαζηηπιόηηηαρ 

Νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο απαηηείηαη λα 

αζθνχλ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ησλ πξνο παξνρή ππεξεζηψλ. Δηδηθά γηα 
ηνπο εγθαηεζηεκέλνπο ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνχο θνξείο απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν 

Δπηκειεηήξην, νξίδνληαο ξεηά ηελ επσλπκία ηνπ Δπηκειεηεξίνπ θαη ην αληηθείκελν ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 
αζθνχλ (ξεηά θαηνλνκαδφκελεο). 

2.2.5 Οικονομική και σπημαηοοικονομική επάπκεια 

Όζνλ αθνξά ηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο 

ζχκβαζεο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ/ παξέρνπλ: 

α) αληίγξαθα ή απνζπάζκαηα ηζνινγηζκψλ ησλ ηξηψλ (3) ηειεπηαίσλ εηψλ.  

β) Βεβαηψζεηο ηξαπεδψλ γηα ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο. 
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2.2.6 Σεσνική και επαγγελμαηική ικανόηηηα 

Όζνλ αθνξά ζηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, νη 
νηθνλνκηθνί θνξείο  απαηηείηαη λα πξνζθνκίζνπλ: 

α) λα δηαζέηνπλ ηνπιάρηζηνλ ηξία (3) έηε πξνυπεξεζία ζηνλ θαζαξηζκφ ζπλαθψλ θηηξίσλ.  

β) λα δηαζέηνπλ ην απαηηνχκελν πξνζσπηθφ φπσο αλαθέξεηαη ζην ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗΗΗ: ΡΔΣΛΗΘΔΠ 
ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.  

γ) λα δηαζέηνπλ ηνλ απαηηνχκελν ηερληθφ εμνπιηζκφ φπσο πεξηγξάθεηαη ζην ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗΗΗ: ΡΔΣΛΗΘΔΠ 
ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.  

δ) Θαηάινγν ζηνλ νπνίν λα αλαθέξνληαη νη ζπκβάζεηο παξνρήο ππεξεζίαο θαζαξηφηεηαο ησλ ρψξσλ θαη ησλ 

θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Λνζνθνκείνπ ζε Γεκφζηα ή/θαη Ηδησηηθά Λνζνθνκεία – Θιηληθέο ή Κνλάδεο 
γεηνλνκηθήο Ξεξίζαιςεο ησλ ηξηψλ (3) ηειεπηαίσλ εηψλ, κε κλεία γηα θάζε ζχκβαζε: 

 ηνπ παξαιήπηε, είηε εκπίπηεη ζην δεκφζην είηε ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. 

 ηεο εκεξνκελίαο ζχκβαζεο. 

 ηνπ πνζνχ ζχκβαζεο. 

2.2.7 Ππόηςπα διαζθάλιζηρ ποιόηηηαρ και ππόηςπα πεπιβαλλονηικήρ διασείπιζηρ 

Νη νηθνλνκηθνί θνξείο γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη κε:  
 

α) ην δηεζλέο πξφηππν ISO 9001 γηα ηε δηαρείξηζε ηεο πνηφηεηαο,  

 

β) ην δηεζλέο πξφηππν OHSAS 18001 γηα ηελ πγηεηλή θαη αζθάιεηα  

γ) ην δηεζλέο πξφηππν ISO 14001 γηα ηελ πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε.  

 

2.2.8 Κανόνερ απόδειξηρ ποιοηικήρ επιλογήρ 

2.2.8.1 Πποκαηαπκηική απόδειξη καηά ηην ςποβολή πποζθοπών 

Ξξνο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε φηη νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο: α) δελ βξίζθνληαη ζε κία απφ ηηο 

θαηαζηάζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 θαη β) πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 θαη 2.2.7 ηεο παξνχζεο, πξνζθνκίδνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο, σο 

δηθαηνινγεηηθφ ζπκκεηνρήο, ην πξνβιεπφκελν απφ ην άξζξν 79 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016 
Ρππνπνηεκέλν Έληππν πεχζπλεο Γήισζεο (ΡΔΓ) (Β/3698/16-11-2016), ζχκθσλα κε ην 

επηζπλαπηφκελν ζηελ παξνχζα Ξαξάξηεκα, ην νπνίν απνηειεί ελεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε, κε ηηο 
ζπλέπεηεο ηνπ λ. 1599/1986. 

Ρν ΡΔΓ θαηαξηίδεηαη απφ ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο βάζεη ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ ηνπ Ξαξαξηήκαηνο Α 

ηεο Απφθαζεο 158/2016 ηεο ΔΑΑΓΖΠ θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο 
ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Θαηεπζπληήξηαο Νδεγίαο 15/2016 (ΑΓΑ: ΥΣ0ΓΝΜΡΒ-ΑΘΖ). Ρν ΡΔΓ ζε 

επεμεξγάζηκε κνξθή είλαη αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΑΑΓΖΠ (www.eaadhsy.gr) θαη 
(www.hsppa.gr). 

Θαηά ηελ ππνβνιή ηνπ ΡΔΓ, είλαη δπλαηή, κε κφλε ηελ ππνγξαθή ηνπ θαηά πεξίπησζε εθπξνζψπνπ ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα, ε πξνθαηαξθηηθή απφδεημε ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 2.2.3 
ηεο παξνχζαο, γηα ην ζχλνιν ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή 

επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφλ.  
 

Υο εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο, λνείηαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο 

απηνχ, φπσο πξνθχπηεη απφ ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ή ην πξαθηηθφ εθπξνζψπεζήο ηνπ θαηά ην ρξφλν 
ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή ην αξκνδίσο εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθφ πξφζσπν λα εθπξνζσπεί ηνλ νηθνλνκηθφ 

θνξέα γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ή γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. 
 

Πηελ πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην ΡΔΓ ππνβάιιεηαη ρσξηζηά απφ 
θάζε κέινο ηεο έλσζεο. 

 

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
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2.2.8.2 Αποδεικηικά μέζα 

Α. Ρν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ηνπο, φπσο 

νξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.1 έσο 2.2.7, θξίλνληαη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο, θαηά ηελ 
ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξνχζαο θαη θαηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ 

άξζξνπ 105 παξ. 3 πεξ. γ ηνπ λ. 4412/2016. 

Νη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ δηθαηνινγεηηθά, φηαλ ε Αλαζέηνπζα αξρή πνπ έρεη 

αλαζέζεη ηε ζχκβαζε δηαζέηεη ήδε ηα σο άλσ δηθαηνινγεηηθά θαη απηά εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ. 

Β.1.Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 νη πξνζθέξνληεο 

νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ αληίζηνηρα ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

α) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.1 απφζπαζκα ηνπ ζρεηηθνχ κεηξψνπ, φπσο ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ ή, ειιείςεη 

απηνχ, ηζνδχλακν έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή 
ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, απφ ην νπνίνπξνθχπηεη 

φηη πιεξνχληαη απηέο νη πξνυπνζέζεηο. Ζ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ηνπ σο άλσ απνζπάζκαηνο αθνξά θαη 
ζηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή ζηα 

πξφζσπα πνπ έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ θαηά ηα εηδηθφηεξα 

αλαθεξφκελα ζηελ σο άλσ παξάγξαθν, 

β)γηα ηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.2 θαη 2.2.3.4 πεξίπησζε β΄ πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή 

ηνπ νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρψξαο. 

Δηδηθφηεξα γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα, ηα πηζηνπνηεηηθά φηη δελ 
ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή φηη δελ έρνπλ ππαρζεί ζε 

δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, εθδίδνληαη απφ ην αξκφδην πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. Ρν 
πηζηνπνηεηηθφ  φηη ην λνκηθφ πξφζσπν δελ έρεη ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε κε δηθαζηηθή απφθαζε εθδίδεηαη απφ ην 

νηθείν Ξξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ην δε πηζηνπνηεηηθφ φηη δελ έρεη ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε 

κε απφθαζε ησλ εηαίξσλ εθδίδεηαη απφ ην Γ.Δ.Κ.Ζ., ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, σο θάζε θνξά 
ηζρχνπλ. . Ρα θπζηθά πξφζσπα (αηνκηθέο επηρεηξήζεηο) δελπξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε ζέζεσο ζε 

εθθαζάξηζε. Ζ κε αλαζηνιή ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, γηα ηνπο 
εγθαηεζηεκέλνπο ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνχο θνξείο απνδεηθλχεηαη κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο ηεο 

Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ. 

Αλ ην θξάηνο-κέινο ή ε ελ ιφγσ ρψξα δελ εθδίδεη ηέηνηνπ είδνπο έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθφ ή φπνπ ην 
έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 

2.2.3.1 θαη 2.2.3.2 θαη ζηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4, ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί 
λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε 

βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, 

ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο - κέινπο ή ηεο ρψξαο 
θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο. 

Νη αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο παξέρνπλ, φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, επίζεκε δήισζε ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη 
δελ εθδίδνληαη ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ή φηη ηα έγγξαθα απηά δελ 

θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.2 θαη ζηελ πεξίπησζε 
β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4. 

Γηα ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4 ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα 

ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή 
εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο - κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπ, φηη 

δελ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ νη νξηδφκελνη ζηελ παξάγξαθν ιφγνη απνθιεηζκνχ. 

Γηα ηελ πεξίπησζε 2.2.3.8, θαη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ θαιχπηεηαη απφ ην «Κεηξψν Ξαξαβαηψλ 

Δηαηξεηψλ Ξαξνρήο πεξεζηψλ Θαζαξηζκνχ ή/θαη Φχιαμεο» νη εηαηξείεο παξνρήο ππεξεζηψλ θαζαξηζκνχ 

ή/θαη θχιαμεο πξνζθνκίδνπλ ππνρξεσηηθά έλνξθε βεβαίσζε ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ απηψλ ελψπηνλ 
ζπκβνιαηνγξάθνπ, πεξί κε επηβνιήο ζε βάξνο ηνπο πξάμεο επηβνιήο πξνζηίκνπ γηα παξαβηάζεηο ηεο 

εξγαηηθήο λνκνζεζίαο «πςειήο» ή «πνιχ πςειήο» ζνβαξφηεηαο (ά. 68 παξά 2 ηνπ λφκνπ. 3863/2010 ). 

 

B.2. Γηα ηελ απφδεημε ηεο απαίηεζεο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.4. (απφδεημε θαηαιιειφιεηαο γηα ηελ άζθεζε 
επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο) πξνζθνκίδνπλ βεβαίσζε εγγξαθήο ζην νηθείν Δπηκειεηήξην. 

 

Γηα ηελ απφδεημε άζθεζεο γεσξγηθνχ ή θηελνηξνθηθνχ επαγγέικαηνο, νη αλαζέηνπζεο αξρέο απαηηνχλ 
ζρεηηθή βεβαίσζε άζθεζεο επαγγέικαηνο, απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή αξρή Νξγαληζκνχ Ρνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο. 
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Β.3. Γηα ηελ απφδεημε ηεο νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.5 νη 

νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ αληίγξαθα ή απφζπαζκα ηζνινγηζκψλ ηνπο ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ εηψλ θαη 

βεβαηψζεηο ηξαπεδψλ γηα ηελ πηζηνιεπηηθή ηνπο ηθαλφηεηα. Δάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, γηα βάζηκν ιφγν, δελ 
είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά, κπνξεί λα απνδεηθλχεη ηελ νηθνλνκηθή θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπ επάξθεηα κε νπνηνδήπνηε άιιν θαηάιιειν έγγξαθν. 

Β.4. Γηα ηελ απφδεημε ηεο ηερληθήο ηθαλφηεηαο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.6 νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ  

α) Θαηάινγν ζηνλ νπνίν λα αλαθέξνληαη νη ζπκβάζεηο παξνρήο ππεξεζίαο θαζαξηφηεηαο ησλ ρψξσλ θαη ησλ 

θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Λνζνθνκείνπ ζε Γεκφζηα ή/θαη Ηδησηηθά Λνζνθνκεία – Θιηληθέο ή Κνλάδεο 
γεηνλνκηθήο Ξεξίζαιςεο ησλ ηξηψλ (3) ηειεπηαίσλ εηψλ, κε κλεία γηα θάζε ζχκβαζε: 

 ηνπ παξαιήπηε, είηε εκπίπηεη ζην δεκφζην είηε ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα 

 ηεο εκεξνκελίαο ζχκβαζεο 

 ηνπ πνζνχ ζχκβαζεο 

β) Βεβαίσζε φηη δηαζέηνπλ ην απαηηνχκελν πξνζσπηθφ θαη ηερληθφ εμνπιηζκφ ζχκθσλα κε ην Ξαξάξηεκα ΗΗΗ 
ηεο Γηαθήξπμεο. 

Β.5. Γηα ηελ απφδεημε ηεο ζπκκφξθσζήο ηνπο κε πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη πξφηππα 
πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.7 νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ ηα θάησζη 

πηζηνπνηεηηθά (ζε ηζρχ):  

α) Ξηζηνπνηεηηθφ απφ αλεμάξηεην δηαπηζηεπκέλν θνξέα γηα ηε δηαρείξηζε ηεο πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ην 
δηεζλέο πξφηππν ISO 9001.  

β) Ξηζηνπνηεηηθφ απφ αλεμάξηεην δηαπηζηεπκέλν θνξέα γηα ηελ πγηεηλή θαη αζθάιεηα ζχκθσλα κε ην δηεζλέο 
πξφηππν OHSAS 18001.  

γ) Ξηζηνπνηεηηθφ απφ αλεμάξηεην δηαπηζηεπκέλν θνξέα Ππζηήκαηνο Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο ISO 14001.  

 

Β.6. Γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο ζχζηαζεο θαη εθπξνζψπεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

είλαη λνκηθφ πξφζσπν, πξνζθνκίδεη ηα θαηά πεξίπησζε λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζχζηαζεο θαη λφκηκεο 
εθπξνζψπεζεο (φπσο θαηαζηαηηθά, πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιψλ, αληίζηνηρα ΦΔΘ, ζπγθξφηεζε Γ.Π. ζε ζψκα, 

ζε πεξίπησζε Α.Δ., θιπ., αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ δηαγσληδνκέλνπ). Απφ ηα αλσηέξσ έγγξαθα 

πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ε λφκηκε ζχζηαζή ηνπ, φιεο νη ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ, ην/ηα 
πξφζσπν/α πνπ δεζκεχεη/νπλ λφκηκα ηελ εηαηξία θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ 

(λφκηκνο εθπξφζσπνο, δηθαίσκα ππνγξαθήο θιπ.), ηπρφλ ηξίηνη, ζηνπο νπνίνπο έρεη ρνξεγεζεί εμνπζία 
εθπξνζψπεζεο, θαζψο θαη ε ζεηεία ηνπ/ησλ ή/θαη ησλ κειψλ ηνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο/ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ. 

Β.7. Νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο 
εθάζηνηε ηζρχνπζεο εζληθέο δηαηάμεηο ή δηαζέηνπλ πηζηνπνίεζε απφ νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο πνπ 

ζπκκνξθψλνληαη κε ηα επξσπατθά πξφηππα πηζηνπνίεζεο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Ξαξαξηήκαηνο VII ηνπ 

Ξξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016, κπνξνχλ λα πξνζθνκίδνπλ ζηηο αλαζέηνπζεο αξρέο πηζηνπνηεηηθφ 
εγγξαθήο εθδηδφκελν απφ ηελ αξκφδηα αξρή ή ην πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ αξκφδην νξγαληζκφ 

πηζηνπνίεζεο.  

Πηα πηζηνπνηεηηθά απηά αλαθέξνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά βάζεη ησλ νπνίσλ έγηλε ε εγγξαθή ησλ ελ ιφγσ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηνλ επίζεκν θαηάινγν ή ε πηζηνπνίεζε θαη ε θαηάηαμε ζηνλ ελ ιφγσ θαηάινγν.  

Ζ πηζηνπνηνχκελε εγγξαθή ζηνπο επίζεκνπο θαηαιφγνπο απφ ηνπο αξκφδηνπο νξγαληζκνχο ή ην 
πηζηνπνηεηηθφ, πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο, ζπληζηά ηεθκήξην θαηαιιειφιεηαο φζνλ 

αθνξά ηηο απαηηήζεηο πνηνηηθήο επηινγήο, ηηο νπνίεο θαιχπηεη ν επίζεκνο θαηάινγνο ή ην πηζηνπνηεηηθφ.  

Νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε 

ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ηνπο.  

Β.8. Νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ, θαηά 

πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε, ζχκθσλα κε ηα 

εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 19 παξ. 2 ηνπ λ. 4412/2016. 

Β.9. ε Αλαζέηνπζα Αξρή, ακέζσο κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, ππνβάιιεη 

γξαπηφ αίηεκα πξνο ηε Γηεχζπλζε Ξξνγξακκαηηζκνχ θαη Ππληνληζκνχ ηνπ Πψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο 
γηα ηε ρνξήγεζε πηζηνπνηεηηθνχ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηνπλ φιεο νη πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ πνπ 

έρνπλ εθδνζεί ζε βάξνο εθάζηνπ ησλ ππνςήθησλ εξγνιάβσλ. Ρν πηζηνπνηεηηθφ απνζηέιιεηαη ζηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή κέζα ζε δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο. Πε πεξίπησζε άπξαθηεο 
παξέιεπζεο ηεο πξνζεζκίαο, ε Αλαζέηνπζα αξρή δηθαηνχηαη λα πξνρσξήζεη ζηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο.  
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2.3 Κπιηήπια Ανάθεζηρ 

2.3.1 Κπιηήπιο ανάθεζηρ 

Θξηηήξην αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο 
(ρακειφηεξε ηηκή). 

2.4 Καηάπηιζη - Πεπιεσόμενο Πποζθοπών 

2.4.1 Γενικοί όποι ςποβολήρ πποζθοπών 

Νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κε βάζε ηηο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη ζην Ξαξάξηεκα ΗΗΗ, V θαη VΗΗ ηεο 

Γηαθήξπμεο, γηα φιεο ηηο πεξηγξαθφκελεο ππεξεζίεο  αλά είδνο / ηκήκα.  

Γελ επηηξέπνληαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο. 

Ζ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά ειεθηξνληθά 
είηε απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο λνκίκσο 

εμνπζηνδνηεκέλν. Πηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο 

ζπκκεηνρήο ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο) θάζε κέινπο ηεο έλσζεο, 
θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο. 

2.4.2 Υπόνορ και Σπόπορ ςποβολήρ πποζθοπών 

Σξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο Ξξνζθνξψλ  

2.4.2.1.Νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο 
www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΠΖΓΖΠ, κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεη ε παξνχζα 

δηαθήξπμε, ζηελ Διιεληθή Γιψζζα, ζε ειεθηξνληθφ θάθειν, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην λ.4412/2016 , 
ηδίσο άξζξα 36 θαη 37 θαη ηελ πνπξγηθή Απφθαζε αξηζκ. 56902/215/19.05.2017 (ΦΔΘ 1924/Β/02-06-2017) 

«Ρερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ 

Ππκβάζεσλ (Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π.)». 

 
Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη, λα δηαζέηνπλ εγθεθξηκέλε 

πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ εγθεθξηκέλν 
πηζηνπνηεηηθφ, ην νπνίν ρνξεγήζεθε απφ έλαλ εγθεθξηκέλν πάξνρν ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο, ν νπνίνο 

πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θαηάινγν εκπίζηεπζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ απφθαζε 2009/767/ΔΘ θαη ζχκθσλα κε 
ηα νξηδφκελα ζην Θαλνληζκφ (ΔΔ) 910/2014 θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο .Α. 56902/215/19.05.2017 (ΦΔΘ 

1924/Β/02-06-2017) «Ρερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο 

Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π.)» θαη λα εγγξαθνχλ ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα (ΔΠΖΓΖΠ- 
Γηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr) αθνινπζψληαο ηελ δηαδηθαζία εγγξαθήο ηνπ άξζξνπ 5 ηεο ίδηαο 

.Α.  
 

2.4.2.2. Ν ρξφλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία κέζσ ηνπ 

ζπζηήκαηνο βεβαηψλεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα κε ππεξεζίεο ρξνλνζήκαλζεο, ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζην άξζξν 37 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ην άξζξν 9 ηεο σο άλσ πνπξγηθήο Απφθαζεο. 

Κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο, δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο 
πξνζθνξάο ζην Πχζηεκα. Πε πεξηπηψζεηο ηερληθήο αδπλακίαο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΠΖΓΖΠ, ε Αλαζέηνπζα αξρή 

ζα ξπζκίζεη ηα ηεο ζπλέρεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ κε ζρεηηθή αλαθνίλσζή ηεο. 

2.4.2.3. Νη νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ηα αθφινπζα:  

(α) έλαλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο –Ρερληθή Ξξνζθνξά» ζηνλ νπνίν 

πεξηιακβάλνληαη ηα θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ε ηερληθή πξνζθνξά  ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη ηελ παξνχζα. 

(β) έλαλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε  «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά» ζηνλ νπνίν  πεξηιακβάλεηαη ε νηθνλνκηθή 
πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ηα θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά.  

Απφ ηνλ πξνζθέξνληα ζεκαίλνληαη κε ρξήζε ηνπ ζρεηηθνχ πεδίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ηα ζηνηρεία εθείλα ηεο 

πξνζθνξάο ηνπ πνπ έρνπλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 21 ηνπ λ. 
4412/16 . Δθφζνλ έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο ραξαθηεξίδεη πιεξνθνξίεο σο εκπηζηεπηηθέο, ιφγσ χπαξμεο 

ηερληθνχ ή εκπνξηθνχ απνξξήηνπ, ζηε ζρεηηθή δήισζή ηνπ, αλαθέξεη ξεηά φιεο ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο λφκνπ 
ή δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ επηβάιινπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίαο. 
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Γελ ραξαθηεξίδνληαη σο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ηηκέο κνλάδαο, ηηο πξνζθεξφκελεο 

πνζφηεηεο, ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαη ηα ζηνηρεία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

αμηνιφγεζή ηεο. 

2.4.2.4. Νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζπληάζζνπλ ηελ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή ηνπο πξνζθνξά ζπκπιεξψλνληαο ηηο 

αληίζηνηρεο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαζψο θαη ηα Ξαξαξηήκαηα V θαη VII. Πηελ 
ζπλέρεηα ην ζχζηεκα παξάγεη ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία ηα νπνία ππνγξάθνληα ειεθηξνληθά θαη 

ππνβάιινληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Ρα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ 
ζπζηήκαηνο θαη ηνπ παξαγφκελνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ pdf (ην νπνίν ζα ππνγξαθεί ειεθηξνληθά) πξέπεη λα 
ηαπηίδνληαη. Πε αληίζεηε πεξίπησζε ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ κήλπκα θαη ν πξνζθέξσλ θαιείηαη λα 
παξάγεη εθ λένπ ην ειεθηξνληθφ αξρείν pdf]  

2.4.2.5. Ν ρξήζηεο - νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνβάιιεη ηνπο αλσηέξσ (ππν)θαθέινπο κέζσ ηνπ Ππζηήκαηνο, 

φπσο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ: 

Ρα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηε δηαδηθαζία ππνβάιινληαη απφ 

απηφλ ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείσλ ηχπνπ .pdf θαη εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί/παξαρζεί απφ ηνλ ίδην, 

θέξνπλ εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή κε ρξήζε 
εγθεθξηκέλσλ πηζηνπνηεηηθψλ, ρσξίο λα απαηηείηαη ζεψξεζε γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο. 

Απφ ην Πχζηεκα εθδίδεηαη ειεθηξνληθή απφδεημε ππνβνιήο πξνζθνξάο, ε φπνηα απνζηέιιεηαη ζηνλ 
νηθνλνκηθφ θνξέα κε κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. 

Δληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ σο άλσ ζηνηρείσλ θαη 

δηθαηνινγεηηθψλ πξνζθνκίδνληαη ππνρξεσηηθά απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ζηελ Αλαζέηνπζα αξρή, 
ζε έληππε κνξθή θαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα ζηνηρεία ηεο ειεθηξνληθήο  πξνζθνξάο ηα νπνία 

απαηηείηαη λα πξνζθνκηζζνχλ ζε πξσηφηππε κνξθή ζχκθσλα κε ηνλ λ. 4250/2014. Ρέηνηα ζηνηρεία θαη 
δηθαηνινγεηηθά είλαη ελδεηθηηθά ε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, ηα πξσηφηππα έγγξαθα ηα νπνία έρνπλ 

εθδνζεί απφ ηδησηηθνχο θνξείο θαη δελ θέξνπλ επηθχξσζε απφ δηθεγφξν, θαζψο θαη  ηα έγγξαθα πνπ θέξνπλ 
ηε Πθξαγίδα ηεο Σάγεο (Apostille).Γελ πξνζθνκίδνληαη ζε έληππε κνξθή ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά ηα 

νπνία θέξνπλ ειεθηξνληθή ππνγξαθή, ηα ΦΔΘ, ηα ηερληθά θπιιάδηα θαη φζα πξνβιέπεηαη απφ ην 

λ.4250/2014 φηη νη θνξείο ππνρξενχληαη λα απνδέρνληαη ζε αληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ. 

Ζ Αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα δεηεί απφ πξνζθέξνληεο θαη ππνςήθηνπο ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν 

θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, λα ππνβάιινπλ ζε έληππε κνξθή θαη ζε εχινγε πξνζεζκία φια ή 
νξηζκέλα δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία  πνπ έρνπλ ππνβάιεη ειεθηξνληθά,  φηαλ απηφ απαηηείηαη γηα ηελ νξζή 

δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο. 

2.4.3 Πεπιεσόμενα Φακέλος «Γικαιολογηηικά ςμμεηοσήρ - Σεσνική Πποζθοπά» 

2.4.3.1 Ρα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ζπκκεηνρή ησλ πξνζθεξφλησλ ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία 

πεξηιακβάλνπλ: 

α) Tν ηππνπνηεκέλν έληππν ππεχζπλεο δήισζεο (Ρ.Δ..Γ.), φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 79 

ηνπ λ. 4412/2016, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.2.8.1. ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. Νη πξνζθέξνληεο 
ζπκπιεξψλνπλ ην  ζρεηηθφ πξφηππν ΡΔΓ ην νπνίν έρεη αλαξηεζεί, θαη ζε επεμεξγάζηκε κνξθή αξρείνπ doc, 

ζηε δηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΠΖΓΖΠ θαη απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο 

δηαθήξπμεο (Ξαξάξηεκα IV), 

β) εγγχεζε ζπκκεηνρήο, ζχκθσλα κε ηo άξζξν 72 ηνπ Λ.4412/2016 ηηο παξαγξάθνπο 2.1.5 θαη 2.2.2 ηεο 

παξνχζαο δηαθήξπμεο, πξνζθνκίδεηαη θαη ζε έληππε κνξθή (πξσηφηππν) εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ 
απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή. 

Νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ην Ρ.Δ..Γ. γηα θάζε 
νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. 

2.4.3.2 H ηερληθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα θαιχπηεη φιεο ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ 

ηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα αξρή κε ην θεθάιαην “Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο” ηνπ ΞαξαξηήκαηνοΗΗIηεο 
Γηαθήξπμεο, πεξηγξάθνληαο αθξηβψο πψο νη ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο θαη πξνδηαγξαθέο πιεξνχληαη. 

Ξεξηιακβάλεη ηδίσο ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, βάζεη ησλ νπνίσλ ζα αμηνινγεζεί ε θαηαιιειφιεηα ησλ 
πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ, κε βάζε ην θξηηήξην αλάζεζεο, ζχκθσλα κε ηα αλαιπηηθψο αλαθεξφκελα ζην 

σο άλσ Ξαξάξηεκα. 
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2.4.4 Πεπιεσόμενα Φακέλος «Οικονομική Πποζθοπά» / Σπόπορ ζύνηαξηρ και ςποβολήρ 
οικονομικών πποζθοπών 

Ζ Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά ζπληάζζεηαη κε βάζε ην αλαγξαθφκελν ζηελ παξνχζα θξηηήξην αλάζεζεο, φπσο 

νξίδεηαη θαησηέξσ θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ξαξάξηεκα VII ηεο δηαθήξπμεο:  

Α. Ρηκέο 

Ζ ηηκή ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο δίλεηαη ζε επξψ αλά κνλάδα. 

Αλ ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα δελ κπνξεί λα απνηππσζεί αλαιπηηθά ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ν πξνζθέξσλ 
ζα επηζπλάςεη ζηνλ (ππν) θάθειιν “νηθνλνκηθή πξνζθνξά” ηελ ειεθηξνληθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ 

ειεθηξνληθά ππνγεγξακκέλε θαη ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία (ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα πνπ ππάξρεη ζην 
Ξαξάξηεκα VII ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο) ζε κνξθή pdf. 

Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ 

θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α., γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ 
ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.. 

Νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ θαη ζηελ επ‟ απηνχ 
εηζθνξά ππέξ ΝΓΑ. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ην εθάζηνηε πνζνζηφ Φ.Ξ.Α. επί ηνηο εθαηφ, ηεο αλσηέξσ ηηκήο ζα ππνινγίδεηαη απηφκαηα 
απφ ην ζχζηεκα.  

Νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη ζηαζεξέο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη δελ αλαπξνζαξκφδνληαη . 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα πεξηέρεη ηηο απαηηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 
68 ηνπ Λ.3863/2010 (ΦΔΘ 115 Α), φπσο ηζρχεη θαζψο επίζεο θαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4144/2013 (ΦΔΘ 88 

Α) επί πνηλή απφξξηςεο, ζε ρσξηζηφ ειεθηξνληθφ αξρείν/θάθειν. 

Πηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά ν αληίζηνηρνο θσδηθφο είδνπο/ππεξεζίαο ζην 

Ξαξαηεξεηήξην Ρηκψλ ηνπ πνπξγείνπ γείαο θαη ε ηξέρνπζα ηηκή (γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ έρεη εθαξκνγή). 

Νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο πνπ είλαη αλψηεξεο απφ ηηο ηηκέο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην Ξαξαηεξεηήξην Ρηκψλ ηεο 
Δπηηξνπήο Ξξνκεζεηψλ γείαο θαηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαηάζεζεο πξνζθνξψλ ηνπ δηαγσληζκνχ, 

απνξξίπηνληαη. (Λ. 3918/2011, άξζξν 13, - ΦΔΘ 31/η.Α‟/02.03.2011). 

Υο απαξάδεθηεο ζα απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο ζηηο νπνίεο: α) δελ δίλεηαη ηηκή ζε ΔΟΥ ή πνπ θαζνξίδεηαη  

ζρέζε ΔΟΥ πξνο μέλν λφκηζκα, β) δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, κε ηελ επηθχιαμε ηεο 
παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ λ. 4412/2016 θαη γ) ε ηηκή ππεξβαίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ζχκβαζεο πνπ 

θαζνξίδεηαη απφ ηελ Αλαζέηνπζα αξρή. 

2.4.5 Υπόνορ ιζσύορ ηυν πποζθοπών 

Νη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα δηάζηεκα, εθαηφλ είθνζη 

(120) εκεξψλ απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Ξξνζθνξά ε νπνία νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απφ ηνλ αλσηέξσ πξνβιεπφκελν απνξξίπηεηαη. 

Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα 
αξρή, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, κε αληίζηνηρε παξάηαζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 72 παξ. 1 α ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ παξάγξαθν 2.2.2. ηεο παξνχζαο, θαη' αλψηαην 

φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ηελ πξνβιεπφκελε σο άλσ αξρηθή δηάξθεηα. 

Κεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηα 

απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο καηαηψλνληαη, εθηφο αλ ε Αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη, θαηά πεξίπησζε, 
αηηηνινγεκέλα, φηη ε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε νη νηθνλνκηθνί θνξείο 

πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία κπνξνχλ λα επηιέμνπλ είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά θαη ηελ εγγχεζε 
ζπκκεηνρήο ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ αλσηέξσ αλψηαηνπ νξίνπ παξάηαζεο ηεο 

πξνζθνξάο ηνπο είηε φρη. Πηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο 

πξνζθνξέο ηνπο θαη απνθιείνληαη νη ινηπνί νηθνλνκηθνί θνξείο. 

2.4.6 Λόγοι απόππιτηρ πποζθοπών 

H Αλαζέηνπζα αξρή κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, 
απνξξίπηεη, ζε θάζε πεξίπησζε, πξνζθνξά: 

α) ε νπνία δελ ππνβάιιεηαη εκπξφζεζκα, κε ηνλ ηξφπν θαη κε ην πεξηερφκελν πνπ νξίδεηαη πην πάλσ θαη 
ζπγθεθξηκέλα ζηηο παξαγξάθνπο 2.4.1 (Γεληθνί φξνη ππνβνιήο πξνζθνξψλ), 2.4.2. (Σξφλνο θαη ηξφπνο 

ππνβνιήο πξνζθνξψλ), 2.4.3. (Ξεξηερφκελν θαθέισλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ηερληθήο πξνζθνξάο), 

2.4.4. (Ξεξηερφκελν θαθέινπ νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ηξφπνο ζχληαμεο θαη ππνβνιήο νηθνλνκηθψλ 
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πξνζθνξψλ) , 2.4.5. (Σξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ), 3.1. (Απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ), 3.2 

(Ξξφζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ) ηεο παξνχζαο, 

β) ε νπνία πεξηέρεη αηέιεηεο, ειιείςεηο, αζάθεηεο ή ζθάικαηα, εθφζνλ απηά δελ επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή 
δηφξζσζε ή εθφζνλ επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε, δελ έρνπλ απνθαηαζηαζεί θαηά ηελ απνζαθήληζε 

θαη ηελ ζπκπιήξσζή ηεο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.1.1. ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο, 

γ) γηα ηελ νπνία ν πξνζθέξσλ δελ έρεη παξάζρεη ηηο απαηηνχκελεο εμεγήζεηο, εληφο ηεο πξνθαζνξηζκέλεο 

πξνζεζκίαο ή ε εμήγεζε δελ είλαη απνδεθηή απφ ηελ Αλαζέηνπζα αξρή ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.1.1. 

ηεο παξνχζαο θαη ην άξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016, 

δ) ε νπνία είλαη ελαιιαθηηθή πξνζθνξά, 

ε) ε νπνία ππνβάιιεηαη απφ έλαλ πξνζθέξνληα πνπ έρεη ππνβάιιεη δχν ή πεξηζζφηεξεο πξνζθνξέο. 

δ) ε νπνία είλαη ππφ αίξεζε, 

ε) ε νπνία παξνπζηάδεη ειιείςεηο σο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ δεηνχληαη απφ ηα έγγξαθα ηεο παξνχζεο 
δηαθήξπμεο θαη απνθιίζεηο σο πξνο ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ζχκβαζεο. 
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3. ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποζθπάγιζη και αξιολόγηζη πποζθοπών 

3.1.1 Ζιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξψλ 

Ρν πηζηνπνηεκέλν ζην ΔΠΖΓΖΠ, γηα ηελ απνζθξάγηζε ησλ  πξνζθνξψλ  αξκφδην φξγαλν ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο (Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ), πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ 

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

 Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο-Ρερληθή Ξξνζθνξά» ηελ 

Ρξίηε 20/02/2018 θαη ψξα 09:00πκ. 

 Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά», θαηά ηελ εκεξνκελία θαη 

ψξα πνπ ζα νξίζεη ε Αλαζέηνπζα αξρή  

Κε ηελ απνζθξάγηζε ησλ σο άλσ θαθέισλ, αλά ζηάδην, θάζε πξνζθέξσλ πνπ ζπλερίδεη ζε επφκελν ζηάδην 

απνθηά πξφζβαζε ζηηο ινηπέο πξνζθνξέο θαη ηα ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά ηνπο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ 
πηπρψλ εθείλσλ ηεο θάζε πξνζθνξάο πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο εκπηζηεπηηθέο. 

Ζ Αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα θαιέζεη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα ζπκπιεξψζνπλ ή λα δηεπθξηλίζνπλ ηα 

έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ ππνβιεζεί, ή λα δηεπθξηλίζνπλ ην πεξηερφκελν ηεο ηερληθήο ή 
νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηζη πποζθοπών 

Κεηά ηελ θαηά πεξίπησζε ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή πξνβαίλεη ζηελ 

αμηνιφγεζε απηψλ κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην Πχζηεκα νξγάλσλ ηεο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα 
ινηπά ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ. 

Δηδηθφηεξα : 

α) ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν θαηαρσξεί φζνπο ππέβαιαλ πξνζθνξέο, θαζψο θαη ηα ππνβιεζέληα 
απηψλ δηθαηνινγεηηθά θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απηψλ ζε πξαθηηθφ, ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα 

κέιε ηνπ νξγάλνπ. 

β) Πηε ζπλέρεηα ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε κφλν ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ 

ησλ πξνζθεξφλησλ, ησλ νπνίσλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο έθξηλε πιήξε. Ζ αμηνιφγεζε γίλεηαη 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο θαη ζπληάζζεηαη πξαθηηθφ γηα ηελ απφξξηςε φζσλ ηερληθψλ 
πξνζθνξψλ δελ πιεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ηελ απνδνρή φζσλ 

ηερληθψλ πξνζθνξψλ αληίζηνηρα πιεξνχλ ηα αλσηέξσ. 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ κπνξεί λα ζπληάζζεηαη 

εληαίν πξαθηηθφ, ην νπνίν θνηλνπνηείηαη απφ ην σο άλσ φξγαλν, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο 
«Δπηθνηλσλίαο», κφλν ζηελ Αλαζέηνπζα αξρή, πξνθεηκέλνπ ε ηειεπηαία λα νξίζεη ηελ εκεξνκελία θαη ψξα 

απνζθξάγηζεο ηνπ (ππν)θαθέινπ ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. 

γ) Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, απνζθξαγίδνληαη, θαηά ηελ 
εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφζθιεζε νη  θάθεινη φισλ ησλ ππνβιεζεηζψλ νηθνλνκηθψλ 

πξνζθνξψλ. 

δ) Ρν αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ησλ 

πξνζθεξφλησλ, ησλ νπνίσλ ηηο ηερληθέο πξνζθνξέο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο έθξηλε πιήξε θαη 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο θαη ζπληάζζεη πξαθηηθφ ζην νπνίν εηζεγείηαη 
αηηηνινγεκέλα ηελ απνδνρή ή απφξξηςή ηνπο, ηελ θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ αλάδεημε ηνπ 

πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ. Ρν ελ ιφγσ πξαθηηθφ θνηλνπνηείηαη απφ ην σο άλσ φξγαλν,κέζσ ηεο 
ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο», ζηελ Αλαζέηνπζα αξρή2 πξνο έγθξηζε. 

Δάλ νη πξνζθνξέο θαίλνληαη αζπλήζηζηα ρακειέο ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, ε Αλαζέηνπζα 
αξρή απαηηεί απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα εμεγήζνπλ ηελ ηηκή ή ην θφζηνο πνπ πξνηείλνπλ ζηελ 

πξνζθνξά ηνπο, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο, θαηά αλψηαην φξην δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. Πηελ πεξίπησζε απηή εθαξκφδνληαη ηα άξζξα 88 θαη 89 λ. 
4412/2016.  

Πηελ πεξίπησζε ηζφηηκσλ πξνζθνξψλ ε Αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ 
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο ηνπ 

                                                           
2 κέζσ ηνπ πηζηνπνηεκέλνπ ρξήζηε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ζην ζχζηεκα ΔΠΖΓΖΠ 
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Γηαγσληζκνχ θαη παξνπζία ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Δπηζεκαίλεηαη 

φηη ηα απνηειέζκαηα ηεο θιήξσζεο ελζσκαηψλνληαη νκνίσο ζηελ σο θαησηέξσ εληαία απφθαζε. 

Πηε ζπλέρεηα εθδίδεηαη απφ ηελ Αλαζέηνπζα αξρή κηα απφθαζε, κε ηελ νπνία επηθπξψλνληαη ηα 
απνηειέζκαηα φισλ ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ («Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο», «Ρερληθή Ξξνζθνξά» θαη 

«Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά»), ε νπνία θνηλνπνηείηαη κε επηκέιεηα απηήο ζηνπο πξνζθέξνληεο κέζσ ηεο 
ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ζπζηήκαηνο ΔΠΖΓΖΠ. 

Θαηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 3.4 ηεο 

παξνχζαο. 

3.2 Ππόζκληζη ςποβολήρ δικαιολογηηικών πποζυπινού αναδόσος -
Γικαιολογηηικά πποζυπινού αναδόσος 

Κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε Αλαζέηνπζα αξρή απνζηέιιεη ζρεηηθή ειεθηξνληθή  πξφζθιεζε 

κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ζηνλ πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ 
αλάδνρν»), θαη ηνλ θαιεί λα ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο δέθα εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ (10) εκεξψλ  απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο  εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο θαη ηα πξσηφηππα 

ή αληίγξαθα πνπ εθδίδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4250/2014 (Α΄ 74) φισλ ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ  πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.8.2. ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, σο απνδεηθηηθά 

ζηνηρεία γηα ηε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο δηαθήξπμεο, θαζψο θαη γηα 
ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.4 - 2.2.7  απηήο. 

Ρα ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθά, ππνβάιινληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα («πξνζσξηλφ αλάδνρν»), ειεθηξνληθά 

κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο, ζε κνξθή αξρείσλ pdf θαη πξνζθνκίδνληαη θαηά πεξίπησζε απφ απηφλ εληφο ηξηψλ 
(3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπο. Όηαλ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ ίδην θέξνπλ 

ειεθηξνληθή ππνγξαθή.  

Κε ηελ παξαιαβή ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ην ζχζηεκα εθδίδεη επηβεβαίσζε ηεο παξαιαβήο ηνπο θαη 

απνζηέιιεη ελεκεξσηηθφ ειεθηξνληθφ κήλπκα ζ‟ απηφλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε. 

Αλ κεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε θαη θαηά ηνλ έιεγρν ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη δελ 

έρνπλ πξνζθνκηζζεί ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ ππνβιήζεθαλ, παξέρεηαη πξνζεζκία ζηνλ πξνζσξηλφ 

αλάδνρν λα ηα πξνζθνκίζεη ή λα ηα ζπκπιεξψζεη εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο 
έγγξαθεο, κέζσ ηνπ Ππζηήκαηνο, εηδνπνίεζήο ηνπ. Ζ Αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί αηηηνινγεκέλα λα παξαηείλεη 

ηελ σο άλσ πξνζεζκία θαη‟ αλψηαην φξην γηα δεθαπέληε (15) επηπιένλ εκέξεο.  

Όζνη ππέβαιαλ παξαδεθηέο πξνζθνξέο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ. 

Απνξξίπηεηαη ε πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ε εγγχεζε 

ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ 
ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, ηεξνπκέλεο ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο, εάλ: 

i)  θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ κε ην 
Ρ.Δ..Γ., είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, ή  

ii)  δελ ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα πξσηφηππα ή αληίγξαθα ησλ 
παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ ή  

iii) απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχνληαη νη φξνη θαη νη 

πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 2.2.3 (ιφγνη απνθιεηζκνχ) θαη 2.2.4 - 2.2.8 (θξηηήξηα 
πνηνηηθήο επηινγήο) ηεο παξνχζαο,  

Πε πεξίπησζε έγθαηξεο θαη πξνζήθνπζαο ελεκέξσζεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα κεηαβνιέο ζηηο 
πξνυπνζέζεηο ηηο νπνίεο ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είρε δειψζεη κε ην Ρ.Δ..Γ., φηη πιεξνί, νη νπνίεο επήιζαλ 

ή γηα ηηο νπνίεο έιαβε γλψζε κεηά ηελ δήισζε θαη κέρξη ηελ εκέξα ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο γηα ηελ 

πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ (νςηγελείο κεηαβνιέο), δελ θαηαπίπηεη ππέξ ηεο 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ.  

Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππνβάιιεη αιεζή ή αθξηβή δήισζε ή δελ πξνζθνκίζεη έλα ή 
πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ή δελ απνδείμεη φηη πιεξνί ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο 

ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 2.2.4 - 2.2.7 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ε δηαδηθαζία καηαηψλεηαη.  

Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ απν ηελ 
Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ηε ιήςε απφθαζεο είηε γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο 
δηαδηθαζίαο είηε γηα ηελ θήξπμε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ. Ρα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ 

παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηεο εηζήγεζεο ηεο Δπηηξνπήο επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο. 
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3.3 Καηακύπυζη - ζύνατη ζύμβαζηρ 

Ζ Αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο 
δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα πνπ έρεη ππνβάιεη απνδεθηή 
πξνζθνξά, ζχκθσλα κε ην άξζξν 100 ηνπ λ. 4412/2016, εθηφο απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, ειεθηξνληθά 

κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο.   

Ζ ελ ιφγσ απφθαζε αλαθέξεη ηελ πξνζεζκία γηα ηελ αλαζηνιή ηεο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο ζχκθσλα κε ηελ 
επφκελε παξάγξαθν 3.4.  

Ρα έλλνκα απνηειέζκαηα ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη ηδίσο ε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο επέξρνληαη εθφζνλ 
ζπληξέμνπλ ζσξεπηηθά ηα θάησζη : 

α) άπξαθηε πάξνδνο ησλ πξνζεζκηψλ άζθεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηελ παξάγξαθν 3.4. ηεο παξνχζαο 

βνεζεκάησλ θαη κέζσλ ζην ζηάδην ηεο πξνδηθαζηηθήο θαη δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο θαη απφ ηηο απνθάζεηο 
αλαζηνιψλ επί απηψλ,  

β) νινθιήξσζε ηνπ πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ απφ ην Διεγθηηθφ Ππλέδξην, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 35 θαη 36 
ηνπ λ. 4129/2013, εθφζνλ απαηηείηαη θαη 

γ) θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, εθφζνλ ν ηειεπηαίνο ππνβάιεη 
επηθαηξνπνηεκέλα ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο παξαγξάθνπ 2.2.8.2 θαη κφλνλ ζηελ πεξίπησζε ηνπ πξνζπκβαηηθνχ 

ειέγρνπ ή ηεο άζθεζεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαη ελδίθσλ κέζσλ θαηά ηεο απφθαζεο 

θαηαθχξσζεο,έπεηηα απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε. 

Ζ Αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν, λα πξνζέιζεη γηα ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ ζέηνληάο ηνπ 

πξνζεζκία πνπ δε κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο εηδηθήο 
πξφζθιεζεο. Ρν ζπκθσλεηηθφ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα.  

Πηελ πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην σο άλσ ζπκθσλεηηθφ κέζα ζηελ ηεζείζα 

πξνζεζκία, θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ε εγγπεηηθή επηζηνιή 
ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε, κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία, γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ  

ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο 
δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη, ζχκθσλα κε ηελ 

πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 106. 

 

3.4 Πποδικαζηικέρ Πποζθςγέρ - Πποζυπινή Γικαζηική Πποζηαζία 

Θάζε ελδηαθεξφκελνο, ν νπνίνο έρεη ή είρε ζπκθέξνλ λα ηνπ αλαηεζεί ε ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε θαη έρεη ή 

είρε ππνζηεί ή ελδέρεηαη λα ππνζηεί δεκία απφ εθηειεζηή πξάμε ή παξάιεηςε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαηά 
παξάβαζε ηεο λνκνζεζίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηεο εζσηεξηθήο λνκνζεζίαο, δηθαηνχηαη λα αζθήζεη 

πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ελψπηνλ ηεο ΑΔΞΞ θαηά ηεο ζρεηηθήο πξάμεο ή παξάιεηςεο ηεο Αλαζέηνπζαο αξρήο, 

πξνζδηνξίδνληαο εηδηθψο ηηο λνκηθέο θαη πξαγκαηηθέο αηηηάζεηο πνπ δηθαηνινγνχλ ην αίηεκά ηνπ. Πε πεξίπησζε 
πξνζθπγήο θαηά πξάμε ηεο Αλαζέηνπζαο αξρήο ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο 

είλαη  

(α) δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ 

θνξέα αλ ε πξάμε θνηλνπνηήζεθε κε ειεθηξνληθά κέζα ή ηειενκνηνηππία ή  

(β) δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζε απηφλ αλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

άιια κέζα επηθνηλσλίαο, άιισο   

γ) δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ πιήξε, πξαγκαηηθή ή ηεθκαηξφκελε, γλψζε ηεο πξάμεο πνπ βιάπηεη ηα 
ζπκθέξνληα ηνπ ελδηαθεξφκελνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα.  

Δηδηθά γηα ηελ άζθεζε πξνζθπγήο θαηά πξνθήξπμεο, ε πιήξεο γλψζε απηήο ηεθκαίξεηαη κεηά ηελ πάξνδν 
δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ζην ΘΖΚΓΖΠ. Πε πεξίπησζε παξάιεηςεο, ε πξνζεζκία γηα ηελ 

άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο είλαη δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο ζπληέιεζεο ηεο 

πξνζβαιιφκελεο παξάιεηςεο. 

Ζ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή θαηαηίζεηαη ειεθηξνληθά κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλία» ηνπ ΔΠΖΓΖΠ 

ζηνλ ειεθηξνληθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ, επηιέγνληαο θαηά πεξίπησζε ηελ έλδεημε «Ξξνδηθαζηηθή 
Ξξνζθπγή» θαη επηζπλάπηνληαο ην ζρεηηθφ έγγξαθν ζε κνξθή ειεθηξνληθνχ αξρείνπ Portable Document 

Format (PDF), ην νπνίν θέξεη εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή πξνεγκέλε ειεθηξνληθή 

ππνγξαθή κε ρξήζε εγθεθξηκέλσλ πηζηνπνηεηηθψλ 
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Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηαηίζεηαη παξάβνιν απφ ηνλ πξνζθεχγνληα 

ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, θαηά ηα εηδηθά νξηδφκελα ζην άξζξν 363 ηνπ λ. 4412/2016, ην νπνίν επηζηξέθεηαη ζηνλ 

πξνζθεχγνληα ζε πεξίπησζε νιηθήο ή κεξηθήο απνδνρήο ηεο πξνζθπγήο ηνπ ή ζε πεξίπησζε πνπ πξηλ ηελ 
έθδνζε ηεο απφθαζεο ηεο ΑΔΞΞ επί ηεο πξνζθπγήο, ε Αλαζέηνπζα αξρή αλαθαιεί ηελ πξνζβαιιφκελε 

πξάμε ή πξνβαίλεη ζηελ νθεηιφκελε ελέξγεηα.  

Ζ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαη ε άζθεζή ηεο θσιχνπλ ηε ζχλαςε ηεο 

ζχκβαζεο επί πνηλή αθπξφηεηαο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 364 ηνπ λ. 4412/2016. Θαηά ηα ινηπά, ε 

άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο δελ θσιχεη ηελ πξφνδν ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, εθηφο αλ 
δεηεζνχλ πξνζσξηλά κέηξα πξνζηαζίαο θαηά ην άξζξν 366 ηνπ λ.4412/2016. 

Νη αλαζέηνπζεο αξρέο κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ΔΠΖΓΖΠ: 

• θνηλνπνηνχλ ηελ πξνζθπγή ζε θάζε ελδηαθεξφκελν ηξίην ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ πεξ. α ηνπ 

πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ.1 ηνπ αξ. 365 ηνπ λ. 4412/2016. 

• δηαβηβάδνπλ ζηελ Αξρή Δμέηαζεο Ξξνδηθαζηηθψλ Ξξνζθπγψλ (ΑΔΞΞ) ηα πξνβιεπφκελα ζηελ πεξ. β ηνπ 

πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 1 ηνπ αξ. 365 ηνπ λ. 4412/2016. 

Ζ ΑΔΞΞ απνθαίλεηαη αηηηνινγεκέλα επί ηεο βαζηκφηεηαο ησλ πξνβαιιφκελσλ πξαγκαηηθψλ θαη λνκηθψλ 
ηζρπξηζκψλ ηεο πξνζθπγήο θαη ησλ ηζρπξηζκψλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη, ζε πεξίπησζε παξέκβαζεο, ησλ 

ηζρπξηζκψλ ηνπ παξεκβαίλνληνο θαη δέρεηαη (ελ φισ ή ελ κέξεη) ή απνξξίπηεη ηελ πξνζθπγή κε απφθαζή 
ηεο, ε νπνία εθδίδεηαη κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ εκέξα εμέηαζεο ηεο 

πξνζθπγήο. 

Νη ρξήζηεο - νηθνλνκηθνί θνξείο ελεκεξψλνληαη γηα ηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθπγήο απφ ηελ 
ΑΔΞΞ. 

Ζ άζθεζε ηεο σο άλσ πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ άζθεζε ησλ έλδηθσλ 
βνεζεκάησλ  ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαη ηεο αίηεζεο αθχξσζεο ηνπ άξζξνπ 372 ηνπ λ. 4412/2016 θαηά ησλ 

εθηειεζηψλ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ησλ αλαζεηνπζψλ αξρψλ. 

Ζ αίηεζε αλαζηνιήο θαηαηίζεηαη ζην αξκφδην δηθαζηήξην κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ 

έθδνζε ηεο απφθαζεο επί ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο. Γηα ηελ άζθεζε ηεο αηηήζεσο αλαζηνιήο 

θαηαηίζεηαη παξάβνιν, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 372 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016. 

Ζ άζθεζε αίηεζεο αλαζηνιήο θσιχεη ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, εθηφο εάλ κε ηελ πξνζσξηλή δηαηαγή ν 

αξκφδηνο δηθαζηήο απνθαλζεί δηαθνξεηηθά. 

3.5 Μαηαίυζη Γιαδικαζίαρ 

Ζ Αλαζέηνπζα αξρή καηαηψλεη ή δχλαηαη λα καηαηψζεη ελ φισ ή ελ κέξεη αηηηνινγεκέλα ηε δηαδηθαζία 
αλάζεζεο, γηα ηνπο ιφγνπο θαη ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ λ. 4412/2016, κεηά απφ γλψκε ηεο 

αξκφδηαο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ. Δπίζεο, αλ δηαπηζησζνχλ ζθάικαηα ή παξαιείςεηο ζε νπνηνδήπνηε 
ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, κπνξεί, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, λα αθπξψζεη κεξηθψο ηε 

δηαδηθαζία ή λα αλακνξθψζεη αλάινγα ην απνηέιεζκά ηεο ή λα απνθαζίζεη ηελ επαλάιεςή ηεο απφ ην 
ζεκείν πνπ εκθηινρψξεζε ην ζθάικα ή ε παξάιεηςε.  
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4. ΟΡΟΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ  

4.1 Δγγςήζειρ  (καλήρ εκηέλεζηρ) 

Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 

παξ. 1 β) ηνπ λ. 4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, 
εθηφο ΦΞΑ, θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.  

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απνδεθηή , πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη' ειάρηζηνλ ηα 
αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 2.1.5. ζηνηρεία ηεο παξνχζαο θαη επηπιένλ ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο 

ζρεηηθήο ζχκβαζεο. Ρν πεξηερφκελφ ηεο είλαη ζχκθσλν κε ην ππφδεηγκα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην Ξαξάξηεκα 

VIII ηεο Γηαθήξπμεο θαη ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 72 ηνπ λ. 4412/2016. 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ εθαξκνγή φισλ ησλ 

φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο έλαληη ηνπ αλαδφρνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 
ηπρφλ ηζφπνζεο πξνο απηφλ πξνθαηαβνιήο.  

Πε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ηελ παξάγξαθν 4.5, ε νπνία ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηεο 

ζπκβαηηθήο αμίαο, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη πξηλ ηελ ηξνπνπνίεζε, ζπκπιεξσκαηηθή 
εγγχεζε ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηνπ πνζνχ ηεο αχμεζεο, εθηφο ΦΞΑ.  

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηή 
εηδηθφηεξα νξίδεη.  

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη ζην ζχλνιφ ηεο ήαπνδεζκεχεηαη ηκεκαηηθά, θαηά ην πνζφ πνπ 

αλαινγεί ζηελ αμία ηνπ κέξνπο ηνπ ηκήκαηνο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξαιήθζεθε νξηζηηθά  κεηά ηελ 
νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. Δάλ ζην πξσηφθνιιν νξηζηηθήο 

πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε 
επηζηξνθή ησλ σο άλσ εγγπήζεσλ γίλεηαη κεηά ηελ αληηκεηψπηζε ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξνζέζκνπ.  

4.2  ςμβαηικό πλαίζιο – Δθαπμοζηέα νομοθεζία 

Θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016, νη φξνη ηεο παξνχζαο 

δηαθήξπμεο θαη ζπκπιεξσκαηηθά ν Αζηηθφο Θψδηθαο.  

4.3 Όποι εκηέλεζηρ ηηρ ζύμβαζηρ 

Θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ, 

θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ 

δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ 
δίθαην, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Ξαξάξηεκα Σ ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016.  

Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ απφ ηνλ αλάδνρν θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο ηνπ ειέγρεηαη θαη 
βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη 

ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο.  
Ν αλάδνρνο ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ησλ πεξηπηψζεσλ α‟ έσο ζη‟ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ 

λ.3863/2010 (Α΄115), φπσο ηζρχεη, θαζψο θαη ηνλ εηδηθφ φξν ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ.  

4.4 Σποποποίηζη ζύμβαζηρ καηά ηη διάπκειά ηηρ 

Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο 
ζχκβαζεο, κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο  ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016θαη 

θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηεο θαζ‟χιελ αξκφδηαο ππεξεζίαο ή άιισο ηεο ππεξεζίαο ε νπνία νξίδεηαη κε 

απφθαζε ηεο Α.Α. 

4.5 Γικαίυμα μονομεπούρ λύζηρ ηηρ ζύμβαζηρ 

4.5.1. Ζ Αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, λα θαηαγγείιεη ηε 

ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο, εθφζνλ: 

α) ε ζχκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 

4412/2016, πνπ ζα απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο  

β) ν αλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ 
αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3.1 θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα έπξεπε λα έρεη απνθιεηζηεί απφ ηε δηαδηθαζία 

ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, 
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γ) ε ζχκβαζε δελ έπξεπε λα αλαηεζεί ζηνλ αλάδνρν ιφγσ ζνβαξήο παξαβίαζεο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ 

ππέρεη απφ ηηο Ππλζήθεο θαη ηελ Νδεγία 2014/24/ΔΔ, ε νπνία έρεη αλαγλσξηζηεί κε απφθαζε ηνπ 

Γηθαζηεξίνπ ηεο Έλσζεο ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 258 ηεο ΠΙΔΔ. 

4.5.2. Ζ ζχκβαζε θαηαγγέιιεηαη ππνρξεσηηθά εθφζνλ ζπληξέρεη ε πεξίπησζε ηεο παξ. 5 ή ηεο παξ. 7 ηνπ 

άξζξνπ 68 ηνπ λ. 3863/2010. 

4.5.3. Ζ παξνχζα ζχκβαζε, ζα παχζεη απηφκαηα λα ηζρχεη, είηε κε ηελ ππνγξαθή ησλ αηνκηθψλ ζπκβάζεσλ 
εξγαζίαο ηνπ λ.4430/2016 είηε κε ηελ ππνγξαθή ζχκβαζεο ζε θεληξηθφ ή πεξηθεξεηαθφ επίπεδν.  

 

5. ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

5.1 Σπόπορ πληπυμήρ 

5.1.1.  Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηνλ πην θάησ ηξφπν :  
Ζ πιεξσκή εθάζηνπ ηηκνινγίνπ, ε νπνία ππφθεηηαη ζε φιεο ηηο λφκηκεο ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, ζα γίλεηαη ζην 

ηέινο θάζε δεδνπιεπκέλνπ κήλα κε έθδνζε ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο ζην φλνκα ηνπ δηθαηνχρνπ κεηά ηελ 

έθδνζε ηνπ ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ παξαιαβήο θαη ηε γλσζηνπνίεζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ ηνπ 
δηθαηνχρνπ ζε κνξθή ΗΒΑΛ, πνπ ζπλνδεχεηαη απφ αληίγξαθν (απιή θσηνηππία) ηεο πξψηεο ζειίδαο ηνπ 

βηβιηαξίνπ ηεο Ρξάπεδαο ζηελ νπνία ηεξείηαη ν ινγαξηαζκφο ή απφ βεβαίσζε ηεο Ρξάπεδαο απηήο φηαλ δελ 
εθδίδεηαη βηβιηάξην (.Α. 2/107929/0026/1.12.2013 «Θαζνξηζκφο Γηαδηθαζίαο θαη ινηπψλ ηερληθψλ 

ιεπηνκεξεηψλ γηα ηελ πιεξσκή δεκνζίσλ δαπαλψλ απφ ηηο .Γ.Δ.» (ΦΔΘ 3172/Β/13.12.2013) θαη κεηά ηελ 

πξνζθφκηζε απφ ηνλ αλάδνρν ησλ λφκηκσλ παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 200 παξ. 5 ηνπ λ. 4412/2016 ησλ θάησζη δηθαηνινγεηηθψλ, θαζψο θαη θάζε άιινπ 

δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ 
πιεξσκή:  

α. Ξηζηνπνηεηηθφ Αζθαιηζηηθήο Δλεκεξφηεηαο  

β. Ξηζηνπνηεηηθφ Φνξνινγηθήο Δλεκεξφηεηαο  

γ. Κεληαίν Ξαξνπζηνιφγην Ξξνζσπηθνχ  

δ. Κεληαία Βεβαίσζε απφ ην αξκφδην ΗΘΑ (Α.Ξ.Γ.), γηα ηελ απφδεημε ηεο αζθάιηζεο ηνπ απαζρνινχκελνπ 

πξνζσπηθνχ ζπλνδεπφκελε απφ ηε ζρεηηθή απφδεημε πιεξσκήο ησλ αληίζηνηρσλ αζθαιηζηηθψλ θαη 

εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ ζην ΗΘΑ.  

ε. Αηνκηθέο Ππκβάζεηο Δξγαζίαο ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ζε πεξίπησζε αιιαγήο εξγαδνκέλνπ γηα 

νπνηνδήπνηε ιφγν.  

ζη. Απφδεημε θαηάζεζεο κηζζνδνζίαο πξνζσπηθνχ ζε αηνκηθνχο ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο, ζε πεξίπησζε 

πνπ ε πιεξσκή ησλ εξγαδνκέλσλ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηξαπέδεο.  

δ. Κηζζνδνηηθή Θαηάζηαζε  

ε. Βεβαηψζεηο απνδνρψλ, ππνγεγξακκέλεο απφ ηνλ θάζε έλα εξγαδφκελν μερσξηζηά, ζε πεξίπησζε πνπ ε 

πιεξσκή ηνπο δελ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηξαπέδεο, θαζψο θαη θάζε άιιν δηθαηνινγεηηθφ πνπ ηπρφλ ζα 

δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή.  

5.1.2.Toλ Αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ 

θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α., γηα ηελ παξάδνζε ηνπ πιηθνχ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ 

ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Ηδίσο βαξχλεηαη κε ηηο αθφινπζεο θξαηήζεηο:  

α) Θξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο 

αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο πέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 
Ππκβάζεσλ επηβάιιεηαη (άξζξν 4 Λ.4013/2011 φπσο ηζρχεη) 

β) Θξάηεζε χςνπο 0,02% ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηφο ΦΞΑ, ηεο αξρηθήο, 
θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. Ρν πνζφ απηφ παξαθξαηείηαη ζε θάζε πιεξσκή απφ ηελ 

Αλαζέηνπζα αξρή ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ θαη 

Ξξνκεζεηψλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 4412/20163 

                                                           
3 Ν ρξφλνο, ηξφπνο θαη ε δηαδηθαζία θξάηεζεο ησλ σο άλσ ρξεκαηηθψλ πνζψλ, θαζψο θαη θάζε άιιν αλαγθαίν ζέκα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο σο άλσ 

θξάηεζεο  εμαξηάηαη απφ ηελ έθδνζε ηεο θνηλήο απφθαζεο ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Ρνπξηζκνχ θαη Νηθνλνκηθψλ ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 
36 ηνπ λ. 4412/2016 
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γ) Θξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο 

αξρηθήο θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο ππέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Ξξνδηθαζηηθψλ Ξξνζθπγψλ 

(άξζξν 350 παξ. 3 ηνπ λ. 4412/2016)4 . 

δ) Θξάηεζε ππέξ Τπρηθήο γείαο: 2% 

Νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ 3% θαη ζηελ επ‟ 
απηνχ εηζθνξά ππέξ ΝΓΑ 20%. 

Κε θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο 

αμίαο 1% (πγξά θαχζηκα), 4% (ινηπά αγαζά), 8% (ππεξεζίεο) επί ηνπ θαζαξνχ πνζνχ. 

 

5.2 Κήπςξη οικονομικού θοπέα εκπηώηος - Κςπώζειρ 

5.2.1. Ν θάζε αλάδνρνο νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνρξενχηαη λα ηεξεί απαξέγθιηηα ηνπο φξνπο θαη ηηο 
απαηηήζεηο νη νπνίεο αλαγξάθνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε (πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ παξαξηεκάησλ 

ηεο), ηνπο φξνπο ηεο πξνζθνξάο ηνπ, θαζψο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί κεηά ηελ 

θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο εηδψλ/ππεξεζηψλ. Πηελ αληίζεηε πεξίπησζε, ζα ππάξρνπλ θπξψζεηο φπσο 
αλαθέξεηαη ζρεηηθά παξαθάησ. 
 

5.2.2. Ζ παξαθνινχζεζε ηεο θαιήο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ/ππεξεζηψλ θαη ε παξαιαβή απηψλ, θαζψο θαη 
ε ζχληαμε θάζε κήλα ηνπ πξαθηηθνχ πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο, αλαηίζεηαη ζηελ Δπηηξνπή 

Ξαξαθνινχζεζεο θαη Ξαξαιαβήο Δξγαζηψλ, πνπ δηνξίδεηαη πξνο ηνχην απφ ην Λνζνθνκείν 
 

5.2.3. Γηα θάζε παξάβαζε φξνπ ζχκβαζεο, φπσο πρ. ειιείςεηο πξνζσπηθνχ, παξαιείςεηο πιεκκεινχο 
εξγαζίαο θ.α., επηβάιιεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή/αλάδνρν πνηληθή ξήηξα, ίζε κε πνζνζηφ απφ 1% αξρηθά θαη ζε 

πεξίπησζε ππνηξνπήο 3% ηεο κεληαίαο απνδεκίσζεο, παξαθξαηνχµελεο απφ ηελ κεληαία ακνηβή. Πε θάζε 

πεξίπησζε ην Γ.Π ηνπ Λνζνθνκείνπ κπνξεί ηαπηφρξνλα λα θαηαγγείιεη ηελ ζχκβαζε θαη λα θεξχμεη έθπησην 
ηνλ αλάδνρν.    

 
5.2.4. Όιεο νη παξαπάλσ θπξψζεηο επηβάιινληαη απφ ην Γ.Π. ηνπ Λνζνθνκείνπ κεηά απφ πξνεγνχκελε 

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

Ξαξαθνινχζεζεο θαη Ξαξαιαβήο Δξγαζηψλ πνπ λα δηαπηζηψλεη θαηά ηξφπν επαξθή ηελ παξάβαζε.   
 

5.2.5. Ζ θήξπμε θαηά ηα αλσηέξσ ηνπ αλαδφρνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα σο εθπηψηνπ γίλεηαη απφ ην 
Λνζνθνκείν αδεκίσο γηα απηφ. 

 
5.2.6. Γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην Άξζξν 16 ηεο παξνχζεο θαηαπίπηνπλ ηαπηφρξνλα νη πνηληθέο 

ξήηξεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηελ νηθεία ζχκβαζε. 

 
5.2.7. Ν αλάδνρνο νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνρξενχηαη ζηελ απαξέγθιηηε ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο 

λνκνζεζίαο (θαηαβνιή λνκίκσλ απνδνρψλ, νη νπνίεο δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξεο ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ 
ηελ Δζληθή Γεληθή Ππιινγηθή Πχκβαζε Δξγαζίαο, ηήξεζε ηνπ λνκίκνπ σξαξίνπ, αζθαιηζηηθή θάιπςε, 

βαζηθνί φξνη αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο εξγαδνκέλσλ θιπ). Πε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί ακεηάθιεηα, 

επαλεηιεκκέλε ζνβαξή παξάβαζε ηνπ παξφληνο φξνπ, ην Λνζνθνκείν κπνξεί λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε, κε 
ηε δηαδηθαζία θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ αλσηέξσ παξαγξάθσλ. 

 
5.2.8. Πε πεξίπησζε πνπ ν αξηζκφο ηνπ απαζρνιεκέλνπ πξνζσπηθνχ είλαη ιηγφηεξνο απφ εθείλνλ πνπ 

αλαγξάθεηαη ζην πξφγξακκα θαη πνπ είλαη ππνρξεσκέλνο λα ππνβάιιεη ν αλάδνρνο ζηελ ππεξεζία ηνπ 
Λνζνθνκείνπ ζα επηβάιινληαη νη παξαθάησ πνηλέο:  

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

ii. Ξξφζηηµν 132 € αλ απνπζηάδνπλ µέρξη 3 άηνµα µέζα ζε έλα 24σξν.  
iii. Ξξφζηηµν 176 € αλ απνπζηάδνπλ µέρξη 4 άηνµα µέζα ζε έλα 24σξν. 

iv. Ξξφζηηµν 440 € αλ απνπζηάδνπλ µέρξη 5 άηνµα µέζα ζε έλα 24σξν.  
v. Πε πεξίπησζε ζπζηεκαηηθήο απνπζίαο πξνζσπηθνχ θαη µε ηήξεζεο ηνπ πξνβιεπφκελνπ 

πξνγξάκκαηνο ην Λνζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο θαη θήξπμεο ηνπ 

αλαδφρνπ σο έθπησηνπ. 
 

                                                           
4 Ξξβι πνπξγηθή Απφθαζε 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Θαζνξηζκφο ηνπ ρξφλνπ, ηξφπνπ ππνινγηζκνχ ηεο δηαδηθαζίαο παξαθξάηεζεο θαη 

απφδνζεο ηεο θξάηεζεο 0,06% ππέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Ξξνδηθαζηηθψλ Ξξνζθπγψλ (Α.Δ.Ξ.Ξ.), θαζψο θαη ησλ ινηπψλ ιεπηνκεξεηψλ εθαξκνγήο ηεο 
παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 350 ηνπ λ. 4412/2016 (Α΄ 147)”. 
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5.3 Γιοικηηικέρ πποζθςγέρ καηά ηη διαδικαζία εκηέλεζηρ 

Ν αλάδνρνο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ θπξψζεηο, δπλάκεη ησλ φξσλ  ησλ 
παξαγξάθσλ 5.2 (Θήξπμε νηθνλνκηθνχ θνξέα εθπηψηνπ – Θπξψζεηο) 6.1. (Σξφλνο παξάδνζεο πιηθψλ), 6.4. 

(Απφξξηςε ζπκβαηηθψλ πιηθψλ – αληηθαηάζηαζε),λα ππνβάιεη πξνζθπγή γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο 
ελψπηνλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ή ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί-δηνηθεί ηε ζχκβαζε, κέζα ζε αλαηξεπηηθή 

πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ έιαβε γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. Δπί ηεο 

πξνζθπγήο, απνθαζίδεη ην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ 
ζηελ πεξίπησζε δ ηεο παξαγξάθνπ 11 ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ λ. 4412/2016 νξγάλνπ. 

 

Ζ ελ ιφγσ απφθαζε δελ επηδέρεηαη πξνζβνιή κε άιιε νπνηαζδήπνηε θχζεσο δηνηθεηηθή πξνζθπγή. 
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6. ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΔΚΣΔΛΔΖ  

6.1  Παπακολούθηζη ηηρ ζύμβαζηρ 

6.1.1. Ζ παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο Πχκβαζεο θαη ε δηνίθεζε απηήο ζα δηελεξγεζεί απφ ην Ρκήκα 

Ξξνκεζεηψλ ζπλεπηθνπξνχκελν απφ ην Ρκήκα Δπηζηαζίαο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ην νπνίν θαη ζα 
εηζεγείηαη  ζην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην, γηα φια ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ 

ζηελ πξνζήθνπζα εθηέιεζε φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη ζηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ 
αλαδφρνπ, ζηε ιήςε ησλ επηβεβιεκέλσλ κέηξσλ ιφγσ κε ηήξεζεο ησλ σο άλσ φξσλ θαη ηδίσο γηα δεηήκαηα 

πνπ αθνξνχλ ζε ηξνπνπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ππφ ηνπο φξνπο 

ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016.  

6.1.2. Γηα ηελ πξνζήθνπζα θαη έγθαηξε παξαιαβή ησλ ππεξεζηψλ ηεξείηαη απφ ηνλ αλάδνρν εκεξνιφγην ζην 

νπνίν θαηαγξάθνληαη ε ηκεκαηηθή εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, ε θαζεκεξηλή απαζρφιεζε ηνπ 
πξνζσπηθνχ ζε αξηζκφ θαη εηδηθφηεηα, έθηαθηα ζπκβάληα θαη άιια ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθηέιεζε 

ηεο ζχκβαζεο. Ρν εκεξνιφγην ζπλππνγξάθεηαη απφ ηνλ επφπηε ηεο ζχκβαζεο, πνπ κπνξεί λα ζεκεηψζεη επί 

απηνχ παξαηεξήζεηο γηα ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θπιάζζεηαη ζηνλ ρψξν εθηέιεζεο ηεο 
ππεξεζίαο ή φηαλ απηφ δελ είλαη εθηθηφ πξνζθνκίδεηαη απφ ηνλ αλάδνρν ζηε έδξα ηεο ππεξεζίαο, εθφζνλ 

ηνχην δεηεζεί. Νη θαηαγξαθέο ηνπ απνηεινχλ ζηνηρείν γηα ηελ παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο 
απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο. 

6.2  Γιάπκεια ζύμβαζηρ 

6.2.1. Ζ δηάξθεηα ηεο Πχκβαζεο νξίδεηαη ζε ηξείο (3) κήλεο. Ζ παξνχζα ζχκβαζε, ζα παχζεη απηφκαηα λα 

ηζρχεη, είηε κε ηελ ππνγξαθή ησλ αηνκηθψλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο ηνπ λ.4430/2016, είηε κε ηελ ππνγξαθή 
ζχκβαζεο ζε θεληξηθφ ή πεξηθεξεηαθφ επίπεδν.  

6.3 Παπαλαβή ηος ανηικειμένος ηηρ ζύμβαζηρ 

Ζ παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ γίλεηαη απφ επηηξνπή παξαιαβήο πνπ 

ζπγθξνηείηαη, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 11 εδάθην δ‟ ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ λ. 4412/2016, 

Θαηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο δηελεξγείηαη ν σο άλσ έιεγρνο, κπνξεί δε λα θαιείηαη λα παξαζηεί θαη ν 

αλάδνρνο. 

Αλ ε επηηξνπή παξαιαβήο θξίλεη φηη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο ή/θαη ηα παξαδνηέα δελ αληαπνθξίλνληαη 

πιήξσο ζηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν πξνζσξηλήο παξαιαβήο, πνπ αλαθέξεη ηηο 

παξεθθιίζεηο πνπ δηαπηζηψζεθαλ απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη γλσκνδνηεί αλ νη αλαθεξφκελεο 
παξεθθιίζεηο επεξεάδνπλ ηελ θαηαιιειφιεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ θαη ζπλεπψο 

αλ κπνξνχλ νη ηειεπηαίεο λα θαιχςνπλ ηηο ζρεηηθέο αλάγθεο. 

Πηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη δελ επεξεάδεηαη ε θαηαιιειφιεηα, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ 

αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξηζεί ε παξαιαβή ησλ ελ ιφγσ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 
ή/θαη παξαδνηέσλ, κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ε νπνία ζα πξέπεη λα είλαη αλάινγε πξνο ηηο 

δηαπηζησζείζεο παξεθθιίζεηο. Κεηά ηελ έθδνζε ηεο σο άλσ απφθαζεο, ε επηηξνπή παξαιαβήο ππνρξενχηαη 

λα πξνβεί ζηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ ηεο ζχκβαζεο θαη λα 
ζπληάμεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ απφθαζε. 

Ρν πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο εγθξίλεηαη απφ ην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν κε απφθαζή ηνπ, ε 
νπνία θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά θαη ζηνλ αλάδνρν. Αλ παξέιζεη ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ ηξηάληα 

(30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ θαη δελ ιεθζεί ζρεηηθή απφθαζε γηα ηελ έγθξηζε ή ηελ 

απφξξηςή ηνπ, ζεσξείηαη φηη ε παξαιαβή έρεη ζπληειεζζεί απηνδίθαηα. 

Αλεμάξηεηα απφ ηελ, θαηά ηα αλσηέξσ, απηνδίθαηε παξαιαβή θαη ηελ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ, 

πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηε ζχκβαζε έιεγρνη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 
218 ηνπ λ. 4412/2016. Νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξνθαηαβνιήο θαη θαιήο εθηέιεζεο δελ επηζηξέθνληαη πξηλ 

ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ πξνβιεπφκελσλ ειέγρσλ θαη ηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ.  

6.4  Απόππιτη παπαδοηέυν – Ανηικαηάζηαζη 

Πηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε ζπκβαηηθή ππεξεζία θξηζεί απνξξηπηέα απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή 
Ξαξαιαβήο ηνπ Λνζνθνκείνπ, ζα ηζρχζνπλ ηα πξνβιεπφκελα ζην Λ.4412/2016 θαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε. 

Πηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία δηαπηζησζεί φηη ε παξερφκελε ππεξεζία παξνπζηάδεη απνθιίζεηο απφ ηνπο 
φξνπο ηεο ζχκβαζεο, θξίλνληαη φκσο απφ ην Γ.Π ηνπ Λνζνθνκείνπ. παξαιεηπηέεο, ν αλάδνρνο νηθνλνκηθφο 

θνξέαο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ ζπκκφξθσζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ, εθφζνλ είλαη δπλαηφλ, ή ζηελ 
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θαηαβνιή πνζνχ πνπ αληηζηνηρεί ζε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο εθφζνλ απνθαζηζηεί παξαιαβή κε 

έθπησζε. 

Πηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί  φηη δελ ηεξνχληαη ηα πξνβιεπφκελα ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ Λ.3863/2010 
(ΦΔΘ 115/Α/15-7-2010). 

6.5. Αζθάλιζη Τπηπεζιών 

6.5.1. O Αλάδνρνο νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνρξενχηαη λα ζπλάπηεη θαη λα δηαηεξεί, απνθιεηζηηθά κε δηθή ηνπ 

δαπάλε, αζθαιίζεηο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο παξνχζαο Πχκβαζεο ζχκθσλα κε ηε Διιεληθή 
λνκνζεζία θαη ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξνχζα Πχκβαζε, γηα νπνηεζδήπνηε δξαζηεξηφηεηεο πξνβιέπνληαη ή 

εκπίπηνπλ ζηελ παξνχζα Πχκβαζε, ηδίσο δε ηελ ζρεηηθά κε ηελ αζθάιηζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ θαη γηα 
αζηηθή επζχλε έλαληη ηξίησλ. 

6.5.2. Ν Αλάδνρνο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα εμαζθαιίζεη, φηη ζα πθίζηαληαη ζε ηζρχ νη θάησζη αλαθεξφκελεο 
αζθαιηζηηθέο θαιχςεηο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ : 

6.5.2.1. Θάιπςε νπνηαζδήπνηε Αζηηθήο Δπζχλεο πξνο νπνηνλδήπνηε ηξίην, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

Λνζνθνκείνπ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ απηνχ,  ε νπνία αλαθχπηεη απφ ή νθείιεηαη ζηελ εθηέιεζε ηεο πεξεζίαο, 
πεξηιακβαλνκέλσλ αιιά φρη κφλν, πεξηπηψζεσλ ζαλάηνπ, ζσκαηηθψλ βιαβψλ, απψιεηα ή δεκίαο πεξηνπζίαο, 

αηπρεκαηηθήο ξχπαλζεο, ςπρηθήο νδχλεο θαη εζηθήο βιάβεο, κέρξη εθείλσλ ησλ νξίσλ επζχλεο ηα νπνία ζα 
δηαηεξνχζε ζε ηζρχ έλαο ζπλεηφο ιεηηνπξγφο έξγνπ παξφκνηαο θχζεο, κεγέζνπο θαη ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ 

Έξγνπ θαη ηα νπνία ζε θακία πεξίπησζε δελ ζα είλαη ρακειφηεξα ησλ Δπξψ 1.000.000,00€ αλά γεγνλφο θαη 

Δπξψ 2.000.000,00€ αζξνηζηηθά εηεζίσο. Πηελ θάιπςε ζα πεξηιακβάλεηαη ξεηά θαη ε εθ ηνπ Άξζξνπ 922 
ηνπ Αζηηθνχ Θψδηθα απνξξένπζα επζχλε ηεο πεξεζίαο (επζχλε πξνζηήζαληνο). 

6.5.2.2 Κε ην αζθαιηζηήξην, ζην νπνίν ην Λνζνθνκείν ζα αλαθέξεηαη σο «ζπλαζθαιηδφκελνο» ζα 
θαιχπηεηαη θαη ε εθ ηνπ Λφκνπ επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ, ηελ νπνία έρεη κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ Δξγνδφηε θαη 

πεξηιακβάλεη ηελ, απφ ηα άξζξα 657, 658 θαη 932 ηνπ ηζρχνληνο Α.Θ., πξνβιεπφκελε ππνρξέσζε ηνπ 
Αζθαιηζκέλνπ έλαληη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ πνπ είλαη αζθαιηζκέλν ζην ΗΘΑ θαη απαζρνιείηαη ζηηο 

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

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο. Ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίζεη φηη ηα αλσηέξσ ηεξνχληαη θαη απφ 
ηνπο πάζεο θχζεσο ζπκβνχινπο, ζπλεξγάηεο θαη ππεξγνιάβνπο απηνχ. 

6.5.3. Ν Αλάδνρνο νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνρξενχηαη λα αζθαιίζεη ην πξνζσπηθφ ηνπ ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηεο Διιεληθήο Δξγαηηθήο Λνκνζεζίαο φπσο απηέο ηζρχνπλ αλά πάζα ρξνληθή ζηηγκή θαη λα ηεξεί 

ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα Ππιινγηθή/Θιαδηθή Πχκβαζε Δξγαζίαο γηα ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιεί. Πε 

πεξίπησζε πνπ πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ δελ ππάγεηαη ζε δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο Λνκνζεζίαο, απηφο 
ππνρξενχηαη λα ην αζθαιίζεη έλαληη αηπρεκάησλ ζε αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο. Ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα 

εμαζθαιίζεη φηη ηα αλσηέξσ ηεξνχληαη θαη απφ ηνπο πάζεο θχζεσο ζπκβνχινπο, ζπλεξγάηεο θαη 
ππεξγνιάβνπο απηνχ. 

6.5.4. Όιεο νη αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο ζα θαηαξηίδνληαη εγγξάθσο θαη ζα ηπγράλνπλ ηεο εγθξίζεσο ηεο 
πεξεζίαο, ε νπνία ζα έρεη ηελ έλλνηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο εθ κέξνπο ηεο απνδνρήο φηη ζπκκνξθψλνληαη 

επαξθψο κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο Άξζξνπ, ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο πεξί ειάρηζησλ αζθαιηζηηθψλ 

απαηηήζεσλ θαη ησλ ινηπψλ φξσλ ηεο παξνχζαο Πχκβαζεο  
6.5.5. Νη αζθαιίζεηο δελ απαιιάζζνπλ νχηε πεξηνξίδνπλ θαζ‟ νηνλδήπνηε ηξφπν ηηο ππνρξεψζεηο θαη 

επζχλεο ηνπ αλαδφρνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ παξνχζα Πχκβαζε. Πε θάζε πεξίπησζε, ν Αλάδνρνο 
επζχλεηαη πιήξσο γηα φινπο ηνπο θηλδχλνπο πνπ απνξξένπλ ή ζρεηίδνληαη κε ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ 

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

δεκηψλ ζε πξφζσπα ή / θαη πξάγκαηα, αλεμάξηεηα εάλ θαη ζε πνην βαζκφ θαιχπηνληαη απφ αζθαιηζηηθέο 
ζπκβάζεηο ή απνδεκηψλνληαη απφ ηνπο αζθαιηζηέο, αθφκε θαη πέξαλ ησλ πνζψλ θάιπςεο ησλ ελ ιφγσ 

ζπκβάζεσλ. 

 

6.6. Εηηήμαηα Κςπιόηηηαρ και Πνεςμαηικήρ Ηδιοκηηζίαρ 

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

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

απφ ηνλ Αλάδνρν θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο Πχκβαζεο, είλαη εκπηζηεπηηθά θαη αλήθνπλ ζηελ απφιπηε ηδηνθηεζία 

ηνπ Λνζνθνκείνπ. 

Ν Αλάδνρνο, κφιηο νινθιεξψζεη ηελ εθηέιεζε ηεο Πχκβαζεο, παξαδίδεη φια ηα έγγξαθα θαη ηα ζηνηρεία ζην 

Λνζνθνκείν. Ν Αλάδνρνο κπνξεί λα θξαηά αληίγξαθα απηψλ ησλ εγγξάθσλ θαη ζηνηρείσλ, αιιά δελ 

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

ζπλαίλεζε ηνπ Λνζνθνκείνπ.  
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6.7. Δμπιζηεςηικόηηηα 

Σσξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή ζπλαίλεζε ηνπ Λνζνθνκείνπ, ν Αλάδνρνο δελ απνθαιχπηεη εκπηζηεπηηθέο 

πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ δφζεθαλ ή πνπ ν ίδηνο αλαθάιπςε θαηά ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο, νχηε θνηλνπνηεί 

ζηνηρεία, έγγξαθα θαη πιεξνθνξίεο ησλ νπνίσλ ιακβάλεη γλψζε ζε ζρέζε κε ηε Πχκβαζε, ππνρξενχηαηδε λα 

κεξηκλά ψζηε ην πξνζσπηθφ ηνπ, θαη θάζε ζπλεξγαδφκελνο κε απηφλ λα ηεξήζεη ηελ σο άλσ ππνρξέσζε. Πε 

πεξίπησζε αζέηεζεο απφ ηνλ Αλάδνρν ηεο σο άλσ ππνρξέσζήο ηνπ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνχηαη λα 

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

θαη ηελ παξάιεηςή ηεο ζην κέιινλ.  

Ν Αλάδνρνο νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ δχλαηαη λα πξνβαίλεη ζε δεκφζηεο δειψζεηο ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε 

ζπλαίλεζε ηνπ Λνζνθνκείνπ, νχηε λα ζπκκεηέρεη ζε δξαζηεξηφηεηεο αζπκβίβαζηεο κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ 

απέλαληη ζην Λνζνθνκείν θαη δελ δεζκεχεη ην Λνζνθνκείν, κε θαλέλα ηξφπν, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή 

ηεο ζπλαίλεζε. 

Νη πξναλαθεξφκελνη φξνη πεξί εκπηζηεπηηθφηεηαο δεζκεχνπλ ηνλ αλάδνρν θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ 

έξγνπ ηνπ εηο ην δηελεθέο. 

 

6.8. Λοιπέρ Τποσπεώζειρ ηος Αναδόσος 

Θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο Πχκβαζεο, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηα αξκφδηα 

φξγαλα ηνπ Λνζνθνκείνπ, ππνρξενχηαη δε λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε 

ηελ εθηέιεζε ηεο Ππκβαηηθήο πεξεζίαο. 

Ν Αλάδνρνο νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνρξενχηαη λα παξίζηαηαη ζε ππεξεζηαθέο ζπλεδξηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ 

Ππκβαηηθή πεξεζία (ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο), παξνπζηάδνληαο ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία πνπ ηπρφλ ηνπ 

δεηεζνχλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιήςε απνθάζεσλ. 

Ν Αλάδνρνο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ηεο 

ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο ζε ζρέζε κε νπνηαδήπνηε εξγαζία εθηειείηαη απφ κέιε ηεο Νκάδαο Έξγνπ, πνπ ζα 

αζρνιεζνχλ ή ζα παξάζρνπλ νπνηεζδήπνηε ππεξεζίεο ζε ζρέζε κε ηελ παξνχζα Πχκβαζε. Πε πεξίπησζε 

νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο ή δεκίαο πνπ πξνθιεζεί ζε ηξίηνπο ππνρξενχηαη κφλνο απηφο πξνο απνθαηάζηαζή 

ηεο. 

Ν Αλάδνρνο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα πξέπεη λα εγγπάηαη γηα ηε δηάζεζε ηνπ αλαθεξνκέλνπ ζηελ Ξξνζθνξά 

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

θαη ηθαλφηεηα, ψζηε λα αληαπνθξηζνχλ πιήξσο ζηηο απαηηήζεηο ηεο Πχκβαζεο, ππφζρεηαη δε θαη βεβαηψλεη 

φηη ζα επηδεηθλχνπλ πλεχκα ζπλεξγαζίαο θαηά ηηο επαθέο ηνπο κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο θαη ηα ζηειέρε ηεο 

Αλαζέηνπζα Αξρήο. Πε αληίζεηε πεξίπησζε ην Λνζνθνκείν δχλαηαη λα δεηήζεη ηελ αληηθαηάζηαζε κέινπο 

ηεο Νκάδαο Έξγνπ ηνπ Αλαδφρνπ, νπφηε ν Αλάδνρνο νθείιεη λα πξνβεί ζε αληηθαηάζηαζε κε άιιν πξφζσπν, 

αλάινγεο εκπεηξίαο θαη πξνζφλησλ.  Αληηθαηάζηαζε κέινπο ηεο Νκάδαο Έξγνπ ηνπ Αλαδφρνπ, θαηφπηλ 

αηηήκαηφο ηνπ, θαηά ηε δηάξθεηα  ηεο εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ, δχλαηαη λα γίλεη κεηά απφ έγθξηζε ηεο 

Αλαζέηνπζα Αξρήο θαη κφλν κε άιιν πξφζσπν αληηζηνίρσλ πξνζφλησλ ή εκπεηξίαο.  Ν Αλάδνρνο 

ππνρξενχηαη λα εηδνπνηήζεη ην Λνζνθνκείν εγγξάθσο, ηνπιάρηζηνλ είθνζη (20) εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξηλ 

απφ ηελ αληηθαηάζηαζε. 

Πε πεξίπησζε πνπ κέιε ηεο Νκάδαο Έξγνπ ηνπ Αλαδφρνπ απνρσξήζνπλ απφ απηήλ ή ιχζνπλ ηε ζπλεξγαζία 

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

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

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

Πε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έλσζε/ Θνηλνπξαμία, ηα Κέιε πνπ απνηεινχλ ηελ 

Έλσζε/ Θνηλνπξαμία, ζα είλαη απφ θνηλνχ θαη εηο νιφθιεξνλ ππεχζπλα έλαληη ηνπ Λνζνθνκείνπ γηα ηελ 

εθπιήξσζε φισλ ησλ απνξξενπζψλ απφ ηε Γηαθήξπμε/Ξξνζθνξά/Πχκβαζε ππνρξεψζεψλ ηνπο. Ρπρφλ 

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

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

απαιιαγήο ηνπ ελφο Κέινπο απφ ηηο επζχλεο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ άιινπ ή ησλ άιισλ Κειψλ γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ. 

Πε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έλσζε/ Θνηλνπξαμία θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εθηέιεζεο ηεο Πχκβαζεο, νπνηαδήπνηε απφ ηα Κέιε ηεο Έλσζεο/ Θνηλνπξαμίαο, εμαηηίαο αληθαλφηεηαο γηα 
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νπνηνδήπνηε ιφγν ή ιφγσ αλσηέξαο βίαο, δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, ηα ππφινηπα 

Κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε νινθιήξσζεο ηεο Πχκβαζεο κε ηνπο ίδηνπο φξνπο. 

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

εθ ησλ κειψλ πνπ απαξηίδνπλ ηνλ Αλάδνρν νηθνλνκηθφο θνξέαο, ε Πχκβαζε εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη θαη νη 

απνξξένπζεο απφ ηε Πχκβαζε ππνρξεψζεηο βαξχλνπλ ηα ελαπνκείλαληα κέιε ηνπ Αλαδφρνπ, κφλν εθφζνλ 

απηά είλαη ζε ζέζε λα ηηο εθπιεξψζνπλ. Ζ θξίζε γηα ηε δπλαηφηεηα εθπιήξσζεο ή κε ησλ φξσλ ηεο 

Πχκβαζεο ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηνπ Λνζνθνκείνπ. Πε αληίζεηε 

πεξίπησζε, ην Λνζνθνκείν δχλαηαη λα θαηαγγείιεη ηε Πχκβαζε. Δπίζεο ζε πεξίπησζε ζπγρψλεπζεο, 

εμαγνξάο, κεηαβίβαζεο ηεο επηρείξεζεο θιπ. θάπνηνπ εθ ησλ κειψλ πνπ απαξηίδνπλ ηνλ Αλάδνρν, ε ζπλέρηζε 

ή φρη ηεο Πχκβαζεο ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ Λνζνθνκείνπ. Πε πεξίπησζε ιχζεο ή πηψρεπζεο 

ηνπ Αλαδφρνπ, φηαλ απηφο απνηειείηαη απφ κία εηαηξεία, ή ζέζεο ηεο πεξηνπζίαο απηνχ ζε αλαγθαζηηθή 

δηαρείξηζε, ηφηε ε ζχκβαζε ιχεηαη απηνδίθαηα απφ ηελ εκέξα επέιεπζεο ησλ αλσηέξσ γεγνλφησλ. Πε ηέηνηα 

πεξίπησζε θαηαπίπηνπλ ππέξ ηνπ Λνζνθνκείνπ θαη νη Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο Ξξνθαηαβνιήο θαη Θαιήο 

Δθηέιεζεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηε Πχκβαζε. 

Ν Αλάδνρνο νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνρξενχηαη θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο Πχκβαζεο λα ζπκκνξθνχηαη κε ηηο 

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

 

6.9. Διδικοί Όποι 

Ζ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ηνπ ελ ιφγσ δηαγσληζκνχ κπνξεί λα επηζθεθηεί ρψξνπο φπνπ ν αλάδνρνο 
νηθνλνκηθφο θνξέαο παξέρεη ππεξεζίεο ζην αληηθείκελν θαζαξηφηεηαο Λνζνθνκείσλ, γηα λα έρεη ζαθή εηθφλα 

ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπ. Ζ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ζα ζπλνδεχεηαη απφ κέιε ηεο Δ.Λ.Ι (Δπηηξνπή 

Λνζνθνκεηαθψλ Ινηκψμεσλ) θαη  δηθαηνχηαη λα πάξεη πιεξνθνξίεο απφ ηνπο απνδέθηεο ησλ ππεξεζηψλ γηα ην 
πνηνηηθφ επίπεδν παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπ αλαδφρνπ, φπσο επίζεο λα δεηήζεη απφ ηνλ αλάδνρν δείγκαηα ησλ 

πιηθψλ θαη εηδψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη. 
 

Απαγνξεχεηαη ζηνλ αλάδνρν νηθνλνκηθφ θνξέα ε κε νπνηαλδήπνηε ηξφπν εθρψξεζε ή κεηαβίβαζε πξνο 

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

Απαγνξεχεηαη ε εθρψξεζε απφ ηνλ αλαθεξπρζέληα αλάδνρν ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην, ησλ 
ππνρξεψζεσλ θαη δηθαησκάησλ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε πνπ ζα ζπλαθζεί κεηαμχ απηνχ 

θαη ηνπ Λνζνθνκείνπ. Κφλε εμαίξεζε απνηειεί ε εθρψξεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο (ηνπ 

αλαδφρνπ δηθαίσκα) ζε αλαγλσξηζκέλν Ρξαπεδηθφ Ίδξπκα θαη ε αλάζεζε ζε ππεξγνιάβν ηεο 
εθηέιεζεο ηδηαίηεξα πεξηνξηζκέλσλ θαη άθξσο εμεηδηθεπκέλσλ εξγαζηψλ, κεηά απφ  αίηεκά ηνπ 

θαη έγθξηζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 
 

Ν αλάδνρνο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα πξέπεη λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο ππνδείμεηο πνπ πξνθχπηνπλ έπεηηα απφ 
ειέγρνπο είηε ηνπ λνζνθνκείνπ είηε απφ άιινπο θξαηηθνχο θνξείο (π.ρ. Πψκα Δπηζεσξεηψλ πεξεζηψλ γείαο 

θαη Ξξφλνηαο, Γ/λζε γηεηλήο Λνκαξρίαο θ.η.ι.). 

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

ππνρξεσηηθά ζα κεησζεί θαη ην πξνβιεπφκελν ζπκβαηηθφ θφζηνο αλαινγηθά. 
 

Ρν πξνζθεξφκελν κεληαίν θφζηνο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαζψο θαη φια ηα πξνζθεξφκελα θφζηε 

σξνκηζζίσλ έρνπλ ππνινγηζηεί ζχκθσλα, γηα έγγακν εξγαδφκελν κε κία ηξηεηία, βάζε ηεο 
ηζρχνπζαο Δζληθήο Γεληθήο Ππιινγηθήο Πχκβαζεο Δξγαζίαο θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ, πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη βάζε αληηθεηκεληθήο αμηνιφγεζεο. 
 

Δάλ δηαπηζησζεί  κε βάζε ηηο κεληαίεο θαηαζηάζεηο  απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ φηη αξηζκφο εξγαδνκέλσλ 
αλήθεη ζε άιιε θαηεγνξία κε κηθξφηεξν εξγαηηθφ θαη αζθαιηζηηθφ θφζηνο, ηφηε αλαινγηθά ζα κεηψλεηαη θαη 

ην κελαίν ζπκβαηηθφ ηίκεκα. 

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

αλάδνρνο θαηά ηελ δηαδηθαζία πξφζιεςεο ησλ θαζαξηζηξηψλ – ψλ, ππνρξενχηαη λα δψζεη πξνηεξαηφηεηα 
πξφζιεςεο ζηα άηνκα πνπ εξγάδνλην ζην Λνζνθνκείν κε ηελ πξνεγνχκελε ζχκβαζε θαη επηζπκνχλ ηελ 

παξακνλή ηνπο θαη εθφζνλ δελ ππάξμεη ζπκθσλία κε θάπνηνπο εμ‟ απηψλ ( πξνυπφζεζε ή ζχκθσλε γλψκε 

αλαδφρνπ θαη εξγαδνκέλνπ), ηφηε λα πξνβεί ζηελ πξφζιεςε λένπ πξνζσπηθνχ γηα ηελ θάιπςε ησλ 
απαηηνχκελσλ θελψλ ζέζεσλ. 
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Ν αλάδνρνο νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηα πξνβιεπφκελα ηνπ Λ.3850/2010 (Θψδηθαο λφκσλ 

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

ππεξεζίεο Ρερληθνχ αζθαιείαο θαη Ηαηξνχ Δξγαζίαο, αλαιφγσο ηνπ αξηζκνχ ηνπ απαρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ 
(άλσ ησλ πελήληα θαη θάησ ησλ πελήληα αηφκσλ).  

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

ρνξήγεζε ζηνηρείσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ηνπ ζηελ έδξα ηεο Αλαζέηνπζαο αξρήο, απηή 

(Αλαζέηνπζα αξρή) δηθαηνχηαη λα ηνπ ρνξεγήζεη αληίγξαθα, ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ 
Λ.2690/1995 „‟Θυξσζε ηνπ θψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο‟‟. 

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

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

Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη ζηελ Αλαζέηνπζα αξρή φιεο ηηο αηνκηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο ηνπ 

πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιεί ζην ζπγθεθξηκέλν έξγν.  
 

Νη εξγαδφκελνη ηνπ αλαδφρνπ ππνρξενχληαη λα θέξνπλ εηδηθή θνλθάξδα κε πξφζθαηε θσηνγξαθία, 
νλνκαηεπψλπκν θαη ΑΚΘΑ. 

Ζ εθαξκνγή ηεο αλσηέξσ ππνρξέσζεο αθνξά απνθιεηζηηθά ηνλ αλάδνρν θαη ην θφζηνο ησλ θνλθάξδσλ ζα 

βαξχλεη απηφλ. 
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ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Η – Ξεξηγξαθή Φπζηθνχ & Νηθνλνκηθνχ Αληηθεηκέλνπ ηεο Πχκβαζεο 

ΑΛΑΘΔΡΝΠΑ ΑΟΣΖ: Γεληθφ Λνζνθνκείν Αζελψλ «ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ» 
Νξγαληζκφο δεκνζίνπ δηθαίνπ 
Θχξηα δξαζηεξηφηεηα: γεία 

ΈΓΟΑ: ΒΑΠ. ΠΝΦΗΑΠ 114, ΑΘΖΛΑ, Ρ.Θ.:11527 
Θσδηθφο NUTS: GR300 

ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ: Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο: Γ. Κπάηια 
Ρειέθσλν:+302132088715/ +302132088474 
Ζιεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν: gbaila@hippocratio.gr 
Φαμ: +302132088716 

ΓΗΔΘΛΠΖ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ: http://www.hippocratio.gr/ 
Ρα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δηαζέζηκα γηα απεξηφξηζηε, πιήξε, άκεζε θαη 
δσξεάλ πξφζβαζε ζηελ αλσηέξσ δηεχζπλζε 

ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΠΚΒΑΠΖΠ: Ξαξνρή πεξεζηψλ  Θαζαξηφηεηαο ησλ ρψξσλ θαη ησλ θηηξηαθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Λνζνθνκείνπ.  
 

ΑΟΗΘΚΝΠ ΑΛΑΦΝΟΑΠ:  Φ2/2018 (ΔΠΖΓΖΠ 50784) 

ΘΥΓΗΘΝΠ ΘΟΗΝ ΙΔΜΗΙΝΓΗΝ CPV: 90911200-8 

ΔΘΡΗΚΥΚΔΛΖ ΠΛΝΙΗΘΖ ΑΜΗΑ: 247.692,00€ ζπκπ/λνπ ΦΞΑ (Αμία ρσξίο ΦΞΑ  199.751,61€) 

ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΑΛΑΘΔΠΖΠ: Ζ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά  βάζε ηελ ηηκή 
(ρακειφηεξε ηηκή) 

ΓΔΗΓΚΑΡΑ: Όρη 

ΞΞ 2018 

ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΠΚΒΑΠΖΠ –  

ΣΟΝΛΝΗ ΞΑΟΑΓΝΠΖΠ: 

Ρξείο (3) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο. 
Ζ παξνχζα ζχκβαζε, ζα παχζεη απηφκαηα λα ηζρχεη, είηε κε ηελ ππνγξαθή 
ησλ αηνκηθψλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο ηνπ λ.4430/2016 είηε κε ηελ ππνγξαθή 
ζχκβαζεο ζε θεληξηθφ ή πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. 

ΞΑΟΑΡΑΠΔΗΠ: Όρη 

ΡΝΞΝΠ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ/ΞΑΟΑΓΝΠΖΠ:   Γ.Λ.Α «Ηππνθξάηεην» (Βαζ. Πνθίαο 114, Αζήλα) 

ΞΑΟΑΓΝΡΔΑ-ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ 

ΞΑΟΑΙΑΒΖΠ: 
Κεληαία παξνρή ππεξεζηψλ 

ΔΓΓΖΠΔΗΠ: Απαηηνχληαη Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο Ππκκεηνρήο θαη Θαιήο Δθηέιεζεο 

ΡΟΝΞΝΞΝΗΖΠΖ ΠΚΒΑΠΖΠ: Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη 
λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο 
πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016 θαη θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο 
ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. 

ΘΑΡΑΙΖΘΡΗΘΖ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ 

ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 

Ζιεθηξνληθή ππνβνιή: 13.02.2018, ψξα 17:00κκ.  

Έληππε πξνζθνξά: Ρα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά ηεο πξνζθνξάο πνπ 
ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά πξνζθνκίδνληαη, θαηά πεξίπησζε, ζε έληππε κνξθή εληφο 
πξνζεζκίαο ηξηψλ εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο, 
ήηνη ην αξγφηεξν 16.02.2018 θαη ψξα 15:00κκ. 

ΡΝΞΝΠ ΘΑΡΑΘΔΠΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ Ζιεθηξνληθή πνβνιή: Πηε δηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr ηνπ Δζληθνχ 
Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π) (ειεθηξνληθή κνξθή)  

Έληππα δηθαηνινγεηηθά θαηά πεξίπησζε:  

Πηελ έδξα ηνπ Γεληθνχ Λνζνθνκείνπ Αζελψλ «ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ» 

Ιεσθ. Βαζ. Πνθίαο 114, Ρκήκα Γξακκαηείαο. 

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΑΞΝΠΦΟΑΓΗΠΖΠ 

ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ  
Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ησλ ππνςεθίσλ πξνκεζεπηψλ ζα γίλεη κέζσ ηνπ 
ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π ηελ 20.02.2018 , ψξα 09:00 πκ. 

ΓΗΔΘΛΠΖ ΗΠΡΝΠΔΙΗΓΑΠ ΑΛΑΟΡΖΠΖΠ 

ΡΔΣΝΠ ΞΟΝΘΖΟΜΖΠ 
https://diavgeia.gov.gr/ 

www.promitheus.gov.gr 

www.hippocratio.grΓξαθείν ΞξνκεζεηψλΓηαγσληζκνί–Γηαπξαγκαηεχζεηο 

 

mailto:gbaila@hippocratio.gr
http://www.hippocratio.gr/
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗΗ –  Ξξνθεξπζζφκελα Δίδε/πεξεζίεο 

 

α/α Θαηεγνξία Κ.Κ Γαπάλε πιένλ 
24% ΦΞΑ 

Γαπάλε κε  
24% ΦΞΑ 

1 
πεξεζίεο Θαζαξηφηεηαο ησλ ρψξσλ 
θαη ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ 
ηνπ Λνζνθνκείνπ 

3 Κήλεο 199.751,61€ 247.692,00€ 

 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗΗI –  Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο 

 

Νη φξνη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο παξνχζαο απνηεινχλ ηα ειάρηζηα αλαγθαία ραξαθηεξηζηηθά ηεο 
ππεξεζίαο πνπ απαηηνχληαη, πξνθεηκέλνπ απηή λα πξνζδηνξηζζεί αληηθεηκεληθά κε ηξφπν πνπ λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπ θάζε Λνζνθνκείνπ, είλαη δε απαξάβαηνη θαη ε νπνηαδήπνηε κε 
ζπκκφξθσζε πξνο απηνχο ζπλεπάγεηαη απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε ηελ θξίζε ηεο αξκφδηαο 
Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο. 

 

Πε νξηζκέλα ζεκεία ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ αθνινπζνχλ θαη φπνπ δελ είλαη εθηθηή ε πιήξεο 
ηερληθή πεξηγξαθή ησλ δεηνπκέλσλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ίζσο λα αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά 
ζπγθεθξηκέλα πξντφληα ή εκπνξηθά ζήκαηα. Πηηο πεξηπηψζεηο απηέο ηα δεηνχκελα πξντφληα/ππεξεζίεο 
είλαη απιψο αληίζηνηρα ή ηζνδχλακα ησλ ελδεηθηηθψο αλαθεξνκέλσλ. Νη ππνςήθηνη νηθνλνκηθνί θνξείο 
κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξέο ηεθκεξηψλνληαο κε ηνλ θαιχηεξν θαηά ηελ θξίζε ηνπο ηξφπν ηελ 
αληηζηνηρία). 
 
 

Άξζξν 1.  

ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΡΝ ΑΛΑΓΝΣΝ 

1. Ν αλάδνρνο νηθνλνκηθφο θνξέαο αλαιακβάλεη ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηελ απνιχκαλζε ησλ θηηξηαθψλ 
εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ ελ γέλεη ρψξσλ ηνπ Λνζνθνκείνπ εθηάζεσο ζχκθσλα κε ηνπο ζπλεκκέλνπο 
πίλαθεο, θαζ΄ φιν ην 24σξν θαη γηα φιεο ηηο εκέξεο ηνπ ρξφλνπ, ππφ ηνπο παξαθάησ φξνπο θαη 
πξνυπνζέζεηο. 
 

 Πε φια ηα ζηάδηα ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ν αλάδνρνο νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηε 
λνκνζεζία, ηηο θείκελεο πγεηνλνκηθέο θαη αζηπθηεληαηξηθέο δηαηάμεηο, ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ 
ιεηηνπξγίαο ηνπ Λνζνθνκείνπ θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ηεξνχληαη ζε απηφ.  

 

 Ν θαζαξηζκφο ησλ ρψξσλ ζα γίλεηαη θαζεκεξηλά πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Θπξηαθψλ, αξγηψλ θαη 
εμαηξεηέσλ εκεξψλ φιν ην  εηθνζηηεηξάσξν, πεξηιακβάλεη δε φια ηα ηκήκαηα θαη ρψξνπο  ηα νπνία 
θαηά ηελ θαηάξηηζε ηεο ζχκβαζεο ιεηηνπξγνχλ θαη ρξεζηκνπνηνχληαη. Ν αλάδνρνο είλαη εμάιινπ 
ππνρξεσκέλνο ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ Λνζνθνκείνπ, λα 

θαζαξίδεη θαη ηπρφλ ρψξνπο ηνπ πξνζθεξφκελνπ Λνζνθνκείνπ πνπ θαηά ηε θαηάξηηζε ηεο 
ζχκβαζεο δελ ρξεζηκνπνηνχληαη.  

 

Ζ ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα ζεκαίλεη γλψζε εθ κέξνπο ηνπ αλαδφρνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ησλ ρψξσλ 
ηνπ Λνζνθνκείνπ πνπ ζήκεξα ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ιεηηνπξγνχλ θαη ηεο εθηάζεσο απηψλ, αθφκε θη αλ 
δελ αλαθέξνληαη ξεηά ζηελ παξνχζα  ή ππάξρεη εχινγε απφθιηζε ζηελ έθηαζή ηνπο.  

 

 Ζ ππεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα αλαζέζεη ζηνλ αλάδνρν νηθνλνκηθφ θνξέα πξφζζεηεο εξγαζίεο 
πέξαλ ησλ ζπκβαηηθψλ ζε πνζνζηφ κέρξη  5% γηα θάιπςε ηπρφλ εθηάθησλ αλαγθψλ πνπ δελ 
κπνξνχλ λα πξνβιεθζνχλ θαη ζα πξέπεη λα εηδνπνηείηαη εγγξάθσο απφ ηελ ππεξεζία ζε εχινγν 
ρξνληθφ δηάζηεκα. Ζ ηηκή ησλ πξνζζέησλ εξγαζηψλ ζα ππνινγίδεηαη απφ ηελ πξνζθεξζείζα ηηκή, 
ε νπνία δεζκεχεη ηνλ αλάδνρν. Δπίζεο ε ππεξεζία κπνξεί λα κεηψζεη ηνπο ρψξνπο εθφζνλ δε 
ιεηηνπξγνχλ θαη ην ηίµεµα ζα κεησζεί µε αλάινγε κείσζε ηνπ πξνζσπηθνχ.  

 

 Υο νινθιήξσζε ηνπ θαζαξηζκνχ ζεσξείηαη θαη ε απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ πνπ ζα γίλεηαη 
ζχκθσλα κε ηηο ζπζηάζεηο ηεο  Δπηηξνπήο Λνζνθνκεηαθψλ Ινηκψμεσλ (Δ.Λ.Ι.) ηνπ 
πξνζθεξφκελνπ Λνζνθνκείνπ. 
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 Ν αλάδνρνο νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνρξενχηαη λα γλσξίδεη θαη λα ηεξεί ηελ ηζρχνπζα Διιεληθή 

λνκνζεζία γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ λνζνθνκεηαθψλ απνξξηκκάησλ εληφο ηνπ Λνζνθνκείνπ 
(Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη ην ΦΔΘ 1419/2003) θαη ζχκθσλα πάληα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο αξκφδηαο γηα 
απηφ πεξεζίαο ηνπ θάζε Λνζνθνκείνπ.  

 

 Ν αλάδνρνο νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη φια ηα αλαγθαία κεραλήκαηα, πιηθά θαη 
εμνπιηζκφ γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ, θαζψο επίζεο ζάθνπο απνξξηκκάησλ (θφθθηλνπο-
θίηξηλνπο-πξάζηλνπο-καχξνπο)  

 

 Ρα κεραλήκαηα θαη ν εμνπιηζκφο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαζαξηζκνχ πξέπεη λα 
είλαη θαηλνχξγηα θαη λα βξίζθνληαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε ηφζν απφ άπνςε ιεηηνπξγίαο φζν θαη απφ 
εκθάληζε.  

 

 Ν αλάδνρνο νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη φια ηα απαξαίηεηα πιηθά θαζαξηζκνχ, ηα 

νπνία ζα πξέπεη λα απνδεηθλχεη κε ζρεηηθά έγγξαθα φηη είλαη πξψηεο πνηφηεηαο. 
   

 Πε πεξίπησζε βιάβεο ησλ κεραλεκάησλ ν αλάδνρνο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηα 
αληηθαηαζηήζεη ακέζσο ψζηε ε εθηέιεζε ηνπ αλαιεθζέληνο έξγνπ λα είλαη απξφζθνπηε.  

 

 Ρν Λνζνθνκείν παξέρεη ζηνλ αλάδνρν νηθνλνκηθφ θνξέα ρψξν γηα ηελ θχιαμε  ησλ εξγαιείσλ, ησλ 
κεραλεκάησλ θαη πιηθψλ θαζαξηφηεηαο, θαζψο επίζεο θαη απνδπηήξηα γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ. Ρα 
πιηθά πνιιαπιψλ ρξήζεσλ (ζθνπγγαξίζηξεο, κάπεο κε κηθξντλεο, παλάθηα) ζα πιέλνληαη ζε 
πιπληήξηα θαη ζα ζηεγλψλνληαη ζε ζηεγλσηήξηα πνπ ζα βξίζθνληαη εληφο ηνπ ρψξνπ ηνπ 
λνζνθνκείνπ. Ν αλάδνρνο νθείιεη λα δηαηεξεί ηελ ηάμε θαη ηελ θαζαξηφηεηα ησλ ρψξσλ απηψλ θαη 
λα ηνπο επηζηξέςεη κεηά ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο ζηελ αξρηθή ηνπο θαηάζηαζε. Ν αλάδνρνο έρεη 
ππνρξέσζε λα αδεηάδεη ηνπο ρψξνπο πνπ ηνπ παξαζρέζεθαλ γηα ηελ εξγαζία ηνπ κε δηθά ηνπ 
έμνδα, κφιηο απηά δεηεζνχλ απφ ην Λνζνθνκείν.  Ν εξγνδφηεο δελ επζχλεηαη γηα θινπή ή θζνξά 
γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ θέξλεη ή έρεη απνζεθεπκέλα ν αλάδνρνο θαη νη 
ππάιιεινί ηνπ ζην ρψξν ηνπ Λνζνθνκείνπ. 

 

 Ν αλάδνρνο νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνρξενχηαη λα ηεξεί φινπο ηνπο θαλφλεο ππξαζθάιεηαο θαη 
αζθάιεηαο θαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο ηνπ Λνζνθνκείνπ. 

 

  Ν αλάδνρνο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ απνθαηάζηαζε  νπνηαζδήπνηε δεκηάο ή 
βιάβεο πνπ ζα πξνθιεζεί ζην πξνζσπηθφ θαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Λνζνθνκείνπ ή ζε 
νπνηνλδήπνηε ηξίην, εθ' φζνλ απηή νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ησλ ππαιιήισλ ηνπ ηδίνπ (αλαδφρνπ) 
ή ησλ εξγαζηψλ ηνπ.  

 

 Ν αλάδνρνο νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνρξενχηαη λα ηεξεί έληππε αιιεινγξαθία µε ηνπο αξκφδηνπο ηνπ 
Λνζνθνκείνπ µε ζθνπφ ηελ επηζήκαλζε ηπρφλ παξαιείςεσλ φζν θαη παξαπφλσλ.  

 

 Ν αλάδνρνο νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνρξενχηαη λα αληηθαζηζηά ακέζσο θάζε έιιεηςε θαη παξάιεηςε ή 
πιεκκειή εξγαζία πνπ ζα παξαηεξείηαη θαη γλσζηνπνηείηαη ζ‟ απηφλ απφ ηνπο ππεχζπλνπο ηνπ 
Λνζνθνκείνπ θαη ηελ Δ.Λ.Ι. Δάλ ν αλάδνρνο δελ θξνληίδεη ζχκθσλα µε ηα αλσηέξσ γηα ηελ 
απνθαηάζηαζε ηεο έιιεηςεο ή παξάιεηςεο ή πιεκκεινχο εξγαζίαο ζα επηβάιινληαη απφ ην 
Λνζνθνκείν νη θάησζη πνηληθέο ξήηξεο:  
- Γηα θάζε  παξάιεηςε ή πιεκκειή εξγαζία πνπ ζα επηζεκαλζεί ζηνλ αλάδνρν νηθνλνκηθφ θνξέα 

ζα επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα ίζε κε πνζνζηφ απφ 1% αξρηθά  

- θαη ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο 3%, παξαθξαηνχµελεο απφ ηελ κεληαία ακνηβή.  

- Πε θάζε πεξίπησζε ην Λνζνθνκείν δηθαηνχηαη λα θεξχμεη έθπησην ηνλ αλάδνρν ρσξίο άιιε 

δηαηχπσζε.  

16. Γηα νπνηαδήπνηε αιιαγή ηξφπνπ θαζαξηφηεηαο θαη ρξήζεο πιηθψλ πξέπεη λα ππάξρεη έγθξηζε απφ 

ηελ Δ.Λ.Ι (Δπηηξνπή Λνζνθνκεηαθψλ Ινηκψμεσλ), ή απφ ην αξκφδην γηα απηφ φξγαλν ηνπ θάζε 

Λνζνθνκείνπ. 

17. Θαηά ηελ παξνρή ππεξεζηψλ απφ ηνλ αλάδνρν, δελ πξέπεη  λα παξαθσιχεηαη ε  ιεηηνπξγία ηνπ 

Λνζνθνκείνπ νχηε λα ελνρινχληαη αζζελείο, πξνζσπηθφ θαη επηζθέπηεο.  

18. Ν αλάδνρνο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξέπεη λα θξνληίδεη γηα ηελ έγθαηξε αλάιεςε ππεξεζίαο απφ ηνπο 

ππαιιήινπο ηνπ θαη γηα ηελ απνρψξεζή ηνπο απφ ην Λνζνθνκείν, µεηά ην ηέινο ηεο εξγαζίαο 
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ηνπο.  

19. Ν αλάδνρνο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ, ιακβάλνληαο ππφςε 

ηηο απμεκέλεο απαηηήζεηο πνπ ζπλεπάγεηαη ε παξνρή ππεξεζηψλ ζην ρψξν ελφο Λνζειεπηηθνχ 

Ηδξχκαηνο.  

20. Ξξηλ ηελ αλάιεςε ηεο εξγαζίαο ν αλάδνρνο νηθνλνκηθφο θνξέαο θαηαξηίδεη κε ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο 

ηνπ Λνζνθνκείνπ πξφγξακκα γηα ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηελ απνιχκαλζε ησλ ρψξσλ. Δπηπιένλ 

κέηξα απνιχκαλζεο κπνξνχλ λα δεηεζνχλ απφ ηνλ εξγνδφηε. 

21. Ν αλάδνρνο νηθνλνκηθφο θνξέαο επηβαξχλεηαη κε φια ηα έμνδα πνπ αθνξνχλ ηελ παξνρή ησλ 

ππεξεζηψλ ηνπ (φπσο ζηνιέο πξνζσπηθνχ, πιηθά θαζαξηφηεηαο, κεραλήκαηα, εμνπιηζκφ, ζαθνχιεο 

απνξξηκκάησλ),  

22. Δπηζεκαίλεηαη φηη απαηηείηαη ηαθηηθφο θαη επαλαιακβαλφκελνο εθνδηαζκφο κε πιηθά (ραξηί, 
ρεηξνπεηζέηεο, ζαπνχλη, θηι.) ζε φινπο ηνπο ρψξνπο. 

23. Ν αλάδνρνο νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ επηβαξχλεηαη κε δαπάλεο χδξεπζεο, παξνρήο ειεθηξηθνχ 
ξεχκαηνο, ζέξκαλζεο, θιηκαηηζκνχ θαη θαπζίκσλ, ηα νπνία βαξχλνπλ ην Λνζνθνκείν, κε ηελ 
πξνυπφζεζε ηεο εχινγεο ρξήζεο θαη θαηαλάισζεο απφ ηνλ αλάδνρν. 

24. Απαγνξεχεηαη ζηνλ αλάδνρν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα δηαθφςεη γηα νηνδήπνηε ιφγν ηελ παξνρή ησλ 
ππεξεζηψλ ηνπ. Γηα ην ιφγν απηφ ν αλάδνρνο δειψλεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ φηη αλαιακβάλεη ηελ 
ππνρξέσζε λα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζπλερψο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο πεξίπησζεο 
απεξγίαο πξνζσπηθνχ. 

 

Άξζξν 2. 

ΡΖΟΖΠΖ ΘΑΛΝΛΗΠΚΥΛ ΓΗΔΗΛΖΠ ΘΑΗ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ 

 

 Θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο Πχκβαζεο, ν Αλάδνρνο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε 
ηνπο Θαλνληζκνχο γηεηλήο θαη Αζθάιεηαο Λ.1568/85 πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην ηζρχνλ εζληθφ, 
θνηλνηηθφ θαη δηεζλέο δίθαην ή έρεη εηδηθά ζεζπίζεη ην Λνζνθνκείν, βάζεη Νδεγψλ Νξζήο γηεηλήο 
Ξξαθηηθήο θαη λα πξνζαξκφδεηαη ζε θάζε κεηαβνιή ηνπο,  ΗSO ELOT. 

 Ν Αλάδνρνο νηθνλνκηθφο θνξέαο, σο ππφρξενο λα ηεξεί ηνπο Θαλνληζκνχο γηεηλήο θαη Αζθάιεηαο, 
ππνρξενχηαη λα αλαθνηλψλεη ακέζσο ζηελ πεξεζία ηηο νδεγίεο πνπ απεπζχλνληαη ή θνηλνπνηνχληαη 
ζε απηφλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Πχκβαζεο θαη ηα έγγξαθα ησλ δηάθνξσλ Αξκφδησλ Αξρψλ ζρεηηθά κε 
ηνπο ελ ιφγσ Θαλνληζκνχο. 

 Ρφζν ε πεξεζία φζν θαη θάζε Αξκφδηα Αξρή δηθαηνχληαη λα παξαθνινπζνχλ θαη λα ειέγρνπλ ηε 
ζπκκφξθσζε ηνπ Αλαδφρνπ κε ηνπο Θαλνληζκνχο γηεηλήο θαη Αζθάιεηαο. 
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Άξζξν 3. 

ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΡΝ ΑΛΑΓΝΣΝ 

 

 Ν αλάδνρνο νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνρξενχηαη λα δηαζέζεη έκπεηξν πξνζσπηθφ (κε πξνυπεξεζία ζε 
ρψξν παξνρήο πεξεζηψλ γείαο) πνπ δελ ζα ελαιιάζζεηαη ζπρλά, εθπαηδεπκέλν ζε γεληθνχο θαη 
εηδηθνχο θαλφλεο πγηεηλήο, αλάινγα κε ηε ζέζε εξγαζίαο ηνπ, ζχκθσλα κε πξφγξακκα πνπ ζα έρεη 
πινπνηεζεί θαη ζα θαηαηεζεί. 

 Ν αλάδνρνο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη ππεχζπλνο γηα ηε ζπλερή ελεκέξσζε θαη εθπαίδεπζε ηνπ 
πξνζσπηθνχ ηνπ γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ρξήζε ησλ πιηθψλ θαζαξηφηεηαο, ηελ ηερλνινγία θαη 
πγηεηλή ψζηε λα πινπνηνχληαη νη λνκνζεηηθέο απαηηήζεηο. Ρα έμνδα απηά βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ 
αλάδνρν. 

 Ν αλάδνρνο νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνρξενχηαη ζηελ απαξέγθιηηε ηήξεζε ηεο  εθάζηνηε ηζρχνπζαο 
εξγαηηθήο θαη αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο, αλαθνξηθά κε ηελ παξνρή εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, 
ηδίσο δε σο πξνο ηελ θαηαβνιή ησλ απνδνρψλ, νη νπνίεο ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα είλαη 
θαηψηεξεο ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηελ ηζρχνπζα Δζληθή Γεληθή Ππιινγηθή Πχκβαζε Δξγαζίαο θαηά 
ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ηελ ηήξεζε ηνπ λνκίκνπ σξαξίνπ, ησλ φξσλ πγηεηλήο 
θαη αζθάιεηαο θιπ. Ξαξάβαζε ηεο ππνρξέσζεο απηήο δίλεη ην δηθαίσκα ζην Λνζνθνκείν γηα 
κνλνκεξή θαηαγγειία ηεο ζπκβάζεσο θαη θήξπμε ηνπ αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ. 

 Ρν πξνζσπηθφ θαζαξηφηεηαο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ζρεηηθά µε ηελ πγηεηλή θαη 
αζθάιεηά ηνπ θαη ν αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθφο θαη κφλνο ππεχζπλνο πνηληθά θαη αζηηθά γηα θάζε 
αηχρεκα πνπ ηπρφλ πξνθχςεη.  

 Πην Λνζνθνκείν ζα παξαδνζνχλ απνδεηθηηθά αζθάιηζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε φπνην δεκφζην 
αζθαιηζηηθφ νξγαληζκφ ππάγνληαη.  Αιινδαπνί κπνξνχλ λα απαζρνιεζνχλ κφλν εθ' φζνλ έρνπλ ηα 
απαξαίηεηα έγγξαθα παξακνλήο θαη εξγαζίαο ζηελ Διιάδα. Ν εξγνδφηεο κπνξεί λα δεηήζεη 
νπνηεδήπνηε νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία γηα ηελ εξγαζηαθή ζρέζε ηνπ πξνζσπηθνχ κε ηνλ αλάδνρν. 

 Ρν πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιείηαη  απφ ηνλ αλάδνρν νηθνλνκηθφο θνξέαο πξέπεη λα είλαη πγηέο, 
γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε βηβιηαξίνπ πγείαο ελ ηζρχ, ζεσξεκέλνπ απφ ηηο 
αξκφδηεο αξρέο. Πεκεηψλεηαη φηη ην πξνζσπηθφ πξέπεη λα έρεη ειεγρζεί γηα επαηίηηδα Β  θαη λα είλαη 
εθνδηαζκέλν µε θάξηα εκβνιηαζκνχ έλαληη ηεο επαηίηηδαο Β θαη ηνπ ηεηάλνπ. 

 Ρν πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιεζεί ζα πξέπεη λα γλσξίδεη πνιχ θαιά ηελ Διιεληθή γιψζζα 
(ηθαλφηεηα πξνθνξηθνχ ιφγνπ), λα είλαη άξηζην ζην ήζνο ηνπ, άςνγν απφ πιεπξάο ζπκπεξηθνξάο 
απέλαληη ζε ηξίηνπο θαη ζην πξνζσπηθφ ηνπ Λνζνθνκείνπ. 

 Ρν Λνζνθνκείν έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνλ αλάδνρν νηθνλνκηθφ θνξέα ηελ απνκάθξπλζε 
εξγαδνκέλσλ απφ ηελ εξγαζία ζην ζπγθεθξηκέλν ρψξν, πνπ θξίλεη φηη δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο 
ππνρξεψζεηο ηνπο, ή δείρλνπλ νιηγσξία ή δελ πεηζαξρνχλ ζηηο νδεγίεο θαη ηνπο θαλφλεο ηνπ 
Λνζνθνκείνπ. Ν εξγαδφκελνο δελ έρεη θακία αμίσζε γηα ην ιφγν απηφ απφ ην Λνζνθνκείν. 

 Ν αλάδνρνο νηθνλνκηθφο θνξέαο θαη ην πξνζσπηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ 
έξγνπ, δελ έρνπλ θακία απνιχησο ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο κε ην Λνζνθνκείν, νη δε κηζζνί θαη 
ακνηβέο ηνπο, θαζψο θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο ππνρξεψζεηο, νη νπνίεο επηβάιινληαη απφ ηελ εξγαηηθή 
θαη αζθαιηζηηθή λνκνζεζία, βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ αλάδνρν,  ν νπνίνο είλαη ν κφλνο 
ππεχζπλνο έλαληη απηψλ κε ηνπο νπνίνπο ζπλδέεηαη  κε εξγαζηαθή ή άιιε ζρέζε θαζψο θαη έλαληη 
ηξίησλ εμ‟ αθνξκήο ησλ ζρέζεσλ απηψλ. 

 Ν αλάδνρνο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξέπεη απαξαίηεηα λα δηαζέηεη θαζεκεξηλά,  εξγαδφκελνπο 
απαζρφιεζεο (σο πξναλαθεξζέλ) σξψλ εβδνκαδηαίσο, γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ ρψξσλ ηνπ 

Λνζνθνκείνπ, ηα νπνία ζα θαιχπηνπλ  φιεο ηηο  βάξδηεο ζε φια ηα ηκήκαηα ηνπ Λνζνθνκείνπ. Πε 
πεξίπησζε κε πιήξνπο απαζρφιεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ (κεξηθή απαζρφιεζε) ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ 
πξνζαπμάλεηαη αλαιφγσο. Δπηζπλάπηεηαη πίλαθαο θαηαλνκήο ηνπ πξνζσπηθνχ αλά βάξδηα. 

 Ρν Λνζνθνκείν δχλαηαη λα δεηήζεη απφ ηνλ αλάδνρν λα πξνζιάβεη θαη άιινπο ππαιιήινπο, αλ 
θξίλεη φηη ε ζχλζεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηφζν αξηζκεηηθά φζν θαη θαηά εηδηθφηεηεο δελ επαξθεί γηα ηελ 
εμππεξέηεζε ηνπ Λνζνθνκείνπ.  

 Ρν πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη ζηνπο θνηηψλεο είλαη επηθνξηηζκέλν κε ηελ θαζαξηφηεηα θαζψο θαη 
ηε δηαρείξηζε ηνπ θαζαξνχ θαη αθάζαξηνπ ηκαηηζκνχ ζε ζπλεξγαζία κε ην γξαθείν ηκαηηζκνχ ηνπ 
Λνζνθνκείνπ. 

 Νη βάξδηεο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη νη ψξεο αλαπιεξσκαηηθήο αλάπαπζεο (repo) ζα ελαιιάζζνληαη κε 
ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε ζπλερήο θαζαξηφηεηα ησλ ρψξσλ ηνπ Λνζνθνκείνπ.  

 Ν αλάδνρνο νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνρξενχηαη λα θαηαξηίζεη πξφγξακκα εξγαζίαο γηα ην πξνζσπηθφ 
ηνπ, ην νπνίν ζα θνηλνπνηείηαη ζηνλ εξγνδφηε. Ρν κεληαίν πξφγξακκα ηνπ πξνζσπηθνχ 
θαζαξηφηεηαο, ζην νπνίν ζα πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ην σξάξην θαη ν ρψξνο πνπ ζα απαζρνιείηαη ν 
θάζε εξγαδφκελνο, ζα παξαδίδεηαη ζηνλ πξντζηάκελν ηνπ Ρκήκαηνο Δπηζηαζίαο, ην αξγφηεξν ηελ 

25ε εκέξα ηνπ πξνεγνχκελνπ κήλα. Δπίζεο ζα θαηαηίζεηαη θαη εβδνκαδηαίν πξφγξακκα φπνπ ζα 
αλαθέξεηαη ην πξνζσπηθφ θαη ην ηκήκα ζην νπνίν εξγάδεηαη. 

 Ρν πξνζσπηθφ ζα είλαη κφληκν γηα θάζε λνζειεπηηθφ ηκήκα δελ ζα κεηαθηλείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
βάξδηαο θαη δελ ζα ελαιιάζζεηαη (εηδηθά ζε θιεηζηά ηκήκαηα φπσο κνλάδεο θαη ρεηξνπξγεία). 
Αιιαγέο ζα γίλνληαη κφλν κεηά απφ ελεκέξσζε ηνπ Ξξντζηάκελνπ ηνπ Γξαθείνπ Δπηζηαζίαο θαη κε 





 
Πειίδα 41 

ηε ζχκθσλε γλψκε απηνχ.  
 Ζ απαζρφιεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, ζα είλαη βάζε 

ησλ πξνβιεπφκελσλ σξψλ ζην αληίζηνηρν πξνζθεξφκελν Λνζνθνκείν εβδνκαδηαίσο αλά άηνκν, ζε 
δε πεξίπησζε κεξηθήο απαζρφιεζεο ε δχλακε πξνζσπηθνχ ζα απμάλεηαη αλαιφγσο.  

 Πε πεξίπησζε πνπ ν αξηζκφο ηνπ απαζρνιεκέλνπ πξνζσπηθνχ είλαη ιηγφηεξνο απφ εθείλνλ πνπ 
αλαγξάθεηαη ζην πξφγξακκα θαη πνπ είλαη ππνρξεσκέλνο λα ππνβάιιεη ν αλάδνρνο ζηελ ππεξεζία 
ηνπ Λνζνθνκείνπ ζα επηβάιινληαη νη παξαθάησ πνηλέο:  

vi. Ξξφζηηκν 44 € γηα ηελ απνπζία θάζε αηφκνπ ζε έλα 24σξν.  
vii. Ξξφζηηµν 132 € αλ απνπζηάδνπλ µέρξη 3 άηνµα µέζα ζε έλα 24σξν.  
viii. Ξξφζηηµν 176 € αλ απνπζηάδνπλ µέρξη 4 άηνµα µέζα ζε έλα 24σξν. 
ix. Ξξφζηηµν 440 € αλ απνπζηάδνπλ µέρξη 5 άηνµα µέζα ζε έλα 24σξν.  

 Πε πεξίπησζε ζπζηεκαηηθήο απνπζίαο πξνζσπηθνχ θαη µε ηήξεζεο ηνπ πξνβιεπφκελνπ 
πξνγξάκκαηνο ην Λνζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο θαη θήξπμεο ηνπ 
αλαδφρνπ σο έθπησηνπ. 

 Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη κεηά ηε ιήμε ηεο, ν αλάδνρνο νηθνλνκηθφο θνξέαο θαη ην 
πξνζσπηθφ ηνπ αλαιακβάλνπλ  ηελ ππνρξέσζε λα ηεξνχλ εκπηζηεπηηθά φια ηα ζηνηρεία, πνπ ηνπο 
έγηλαλ γλσζηά ιφγσ ηεο εξγαζίαο ηνπο, ζρεηηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηνπο ρψξνπο ηνπ 
Λνζνθνκείνπ. Ζ παξαπάλσ ππνρξέσζε αθνξά ηδίσο ηα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε πγείαο 
ησλ αζζελψλ  θαη γεληθά θάζε ζηνηρείν πνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη εκπίπηεη ζην ηαηξηθφ απφξξεην. 

 Ν αλάδνρνο νηθνλνκηθφο θνξέαο θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ νθείιεη λα ηεξεί απζηεξά ηνπο θαλφλεο 
πξφιεςεο αηπρεκάησλ γηα ηελ πξνζσπηθή αζθάιεηα θάζε εξγαδνκέλνπ. Ρελ επζχλε γηα ηελ 
ηήξεζε ησλ θαλφλσλ απηψλ έρεη ν αλάδνρνο. 

 Πε πεξίπησζε πξνθιεζείζαο βιάβεο ζηνπο ρψξνπο ή ζηνλ εμνπιηζκφ ηνπ Λνζνθνκείνπ, απφ ην 
πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ απηφο ππνρξενχηαη, κε δηθή ηνπ δαπάλε, λα απνθαηαζηήζεη άκεζα ηε 
βιάβε θαη ν εμνπιηζκφο λα παξαδνζεί ζηελ ίδηα θαιή θαηάζηαζε πνπ είρε παξαιεθζεί. 

 Ρν πξνζσπηθφ νθείιεη λα δηαηεξεί πςειφ επίπεδν αηνκηθήο πγείαο θαη πγηεηλήο, θέξεη δε θαζαξή θαη 
εππαξνπζίαζηε ζηνιή. 

 Ζ πξνκήζεηα, ζπληήξεζε θαη πιχζηκν ησλ ζηνιψλ βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ αλάδνρν. Νη ζηνιέο 
εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ ζα είλαη νκνηφκνξθε θαη ίδηα απφ πιεπξάο πνηφηεηαο θαη 
ρξψκαηνο ψζηε ε εκθάληζή ηνπ λα είλαη άξηζηε θαη λα ηπγράλεη ηεο εγθξίζεσο ηνπ Λνζνθνκείνπ.  

 Νη ζηνιέο ηνπ πξνζσπηθνχ πξέπεη λα είλαη θαζαξέο θαη εππξεπείο. Πε θάζε εξγαδφκελν πξέπεη λα 
δηαηεζνχλ ηνπιάρηζηνλ δχν (2) ζηνιέο εξγαζίαο νη νπνίεο ζα αλαγξάθνπλ ηελ επσλπκία θαη ην 
ινγφηππν ηνπ αλαδφρνπ. Ρν ρξψκα ησλ ζηνιψλ εξγαζίαο πξέπεη λα εγθξηζεί απφ ην Λνζνθνκείν,  
ψζηε λα κελ νκνηάδεη κε ηνλ ρξσκαηηζκφ ησλ ζηνιψλ εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Λνζνθνκείνπ.  

 Ρν πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππνρξενχηαη λα θέξεη ζηελ ζηνιή εξγαζίαο ηνπ 
θαη ζε εκθαλέο ζεκείν εηδηθή πιαζηηθνπνηεκέλε θνλθάξδα ε νπνία ζα θέξεη ηα εμήο : 1) 
θσηνγξαθία 2) νλνµαηεπψλπµν 3) εηδηθφηεηα εξγαζίαο 4)  ηκήκα 5) επσλπκία θαη ινγφηππν ηνπ 
αλαδφρνπ. 

 





 

ΑΟΘΟΝ 4. 

ΙΗΘΑ - ΡΔΣΛΗΘΖ ΘΑΘΑΟΗΝΡΖΡΑΠ 

 

1. Ρνλ αλάδνρν νηθνλνκηθφ θνξέα βαξχλνπλ ηα έμνδα ησλ πιηθψλ θαζαξηφηεηαο, κεραλεκάησλ θαη 
ζάθσλ θαζαξηφηεηαο. Όια ηα πιηθά πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη κε ζρεηηθά έγγξαθα, φηη είλαη άξηζηεο 
πνηφηεηαο θαη φηη πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ ηίζεληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία. Νη ζάθνη 
απνξξηκκάησλ, πξέπεη λα είλαη αλζεθηηθνί θαη λα απνηξέπνπλ ηελ δηαξξνή πγξψλ.  

2. Ρα πιηθά θαζαξηζκνχ, απνιχκαλζεο θαη νη πνζφηεηεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ηεινχλ ππφ ηελ 
έγθξηζε ηνπ Λνζνθνκείνπ.  

3. Ν αλάδνρνο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη ππνρξεσκέλνο, λα θαηαζέζεη θαηάζηαζε ησλ πιηθψλ 
θαζαξηζκνχ, απνιχκαλζεο, πιεξνθνξηαθά έληππα, δειηία δεδνκέλσλ αζθαιείαο. Γηα ηα πιηθά 
απνιχκαλζεο πξέπεη λα θαηαηεζεί ε έγθξηζε θπθινθνξίαο ηνπο απφ ηνλ Δ.Ν.Φ. Ρν απνξξππαληηθά  
λα θέξνπλ αξηζκφ έγθξηζεο απφ ην Γεληθφ Σεκείν ηνπ Θξάηνπο θαη λα είλαη δηαθξηηηθά 
αξσκαηηζκέλα.  

4. Ρα απνιπκαληηθά (ριψξην θαη δηζθία Γηρισξντζνθπαλνπξηθνχ Λαηξίνπ, NaDCC) δαπέδσλ - 

επηθαλεηψλ λα έρνπλ άδεηα ΔΝΦ. Λα αλαγξάθεηαη ην πνζνζηφ ηνπ ελεξγνχ ρισξίνπ (4% έσο 6%)  
ή ηα ppm πνπ απνδεζκεχεη αλά ιίηξν λεξνχ θαη γεληθφηεξα ε ζχλζεζή ηνπ θαζψο θαη ε εκεξνκελία 
παξαγσγήο θαη ιήμεο.  

5. Ζ θαζαξηφηεηα θαζεκεξηλήο ξνπηίλαο, ε ηερληθή θαζαξηφηεηα, ε γεληθή κεληαία θαζαξηφηεηα, θαη ηα 
πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, ζα νξίδνληαη γηα θάζε ρψξν κε ζπλεξγαζία θαη γξαπηέο νδεγίεο ηνπ 
επφπηε θαζαξηφηεηαο, ηεο πξντζηακέλεο ηκήκαηνο ή θιηληθήο ή νπνηνπδήπνηε άιινπ αξκνδίνπ. 

6. Ν κεραληθφο εμνπιηζκφο πιπζίκαηνο, παξθεηαξίζκαηνο θαη απνιχκαλζεο ησλ ρψξσλ θαη 
κηθξνεξγαιεία (θνπβάδεο θαζψο θαη κεραλή πιχζεσο θαη θαζαξηζκνχ δαπέδσλ πνπ ζα ιεηηνπξγεί 
κε ξεχκα ή κπαηαξία θαη ζα επξίζθεηαη ζε κφληκε βάζε ζην Λνζνθνκείν θαη άιια φπσο 
αλαθέξνληαη ζηελ ζπλεκκέλε θαηάζηαζε ηνπ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ) ζα δηαηίζεληαη απφ ηνλ 
αλάδνρν.  

7. Ν ηερληθφο εμνπιηζκφο πξέπεη λα πιεξνί ηνπο παξαθάησ φξνπο :  
 Λα αληαπνθξίλεηαη πιήξσο ζηηο αλάγθεο ηνπ Λνζνθνκείνπ, γηα ηελ θαζαξηφηεηα.  
 Λα είλαη ακεηαρείξηζηνο. 
 Ν εμνπιηζκφο, ηα εξγαιεία θαη πιηθά θαζαξηζκνχ, απαξαηηήησο λα είλαη πξψηεο πνηφηεηαο θαη 

πιένλ θαηάιιεια, αρξεζηκνπνίεηα θαη θαηαζθεπαζκέλα  παξαζθεπαζκέλα (πιηθά 
θαζαξηφηεηαο) µε ηηο ηειεπηαίεο επηζηεκνληθέο εμειίμεηο.  

 Λα είλαη θαηά ην δπλαηφ αζφξπβα θαη λα βξίζθνληαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε, ηφζν απφ άπνςε 
ιεηηνπξγίαο, φζν θαη απφ εκθάληζε.  

 Ν εμνπιηζκφο, ηα εξγαιεία θαη πιηθά θαζαξηζκνχ λα κελ πξνθαινχλ θζνξέο (βξαρπρξφληα θαη 
καθξνρξφληα) ζηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ζηνλ εμνπιηζκφ ηνπ λνζνθνκείνπ.  

 Ρα απαξαίηεηα κεραλήκαηα - εμνπιηζκφο (θάδνη ζθνπγγαξίζκαηνο δηπινχ ζπζηήκαηνο, 
ζθνπγγαξίζηξεο, παλέηεο κε κηθξντλεο, ηξφιετ θαζαξηζηξηψλ κε φια ηα ζπλνδεπηηθά 
εμαξηήκαηα θηι) λα είλαη δηαθνξεηηθά γηα θάζε Θιηληθή - Ρµήµα - Δξγαζηήξηα - Κνλάδεο, 
πηέξπγα Γηνίθεζεο θαη άιισλ πεξεζηψλ θαη λα κελ κεηαθέξνληαη εθηφο ησλ ηκεκάησλ γηα ηα 
νπνία πξννξίδνληαη. Πε πεξίπησζε αηηηνινγεκέλεο κεηαθνξάο ζα ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά 
ν αλειθπζηήξαο αθαζάξησλ. 

 Ν παξαπάλσ ρξεζηµνπνηνχµελνο εμνπιηζκφο ησλ ρψξσλ λα είλαη µαξθαξηζµέλνο µε ηελ 
νλνκαζία ηνπ ρψξνπ θαη ηελ ρξήζε γηα ηελ νπνία πξννξίδεηαη.  

 Πε θάζε ηξφιετ απαηηείηαη λα ππάξρεη πιαζηηθνπνηεκέλν έληππν κε ηηο νδεγίεο ρξήζεο θαη ηηο 

αξαηψζεηο ησλ απνξξππαληηθψλ θαη απνιπκαληηθψλ δηαιπκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαζψο 
επίζεο θαη λα δηαηίζεληαη εχρξεζηνη δνζνκεηξεηέο γηα θάζε ηξφιετ. 

 Γηα ηνπο ζαιάκνπο απνκφλσζεο ησλ Θιηληθψλ λα ρξεζηκνπνηείηαη μερσξηζηφο εμνπιηζκφο θαη 
πιηθά θαζαξηζκνχ.  

8. Κε απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ αλαδφρνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ε 
δπλαηφηεηα γηα ζπλερή θαη πιήξε ηερληθή ππνζηήξημε (επηζθεπέο, αληαιιαθηηθά θιπ), πνπ είλαη 
απαξαίηεηα γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ, θαζψο επίζεο ε ζπλερήο θαη πιήξεο παξνρή ησλ 
εγθεθξηκέλσλ απφ ην Λνζνθνκείν πξντφλησλ θαζαξηζκνχ θαη απνιχκαλζεο. Ν αλάδνρνο δελ κπνξεί 
λα αξλεζεί ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ, επηθαινχκελνο ηνπο αλσηέξσ ιφγνπο.  

9. Ρα απνξξίκκαηα ζα ηνπνζεηνχληαη ζε πιαζηηθνχο ζάθνπο θαη ζα κεηαθέξνληαη ζηνπο ρψξνπο 
ζπγθέληξσζεο πνπ ζα ηνπ ππνδεηρζνχλ απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Λνζνθνκείνπ δχν (2) 
ηνπιάρηζηνλ θνξέο εκεξεζίσο, έηζη ψζηε λα είλαη εχθνιε ε αλαθνκηδή ηνπο απφ ηα εηδηθά 
απηνθίλεηα κεηαθνξάο απνξξηκκάησλ.  

10. Όιεο νη ζαθνχιεο ησλ απνξξηκκάησλ ζα αιιάδνληαη θαη ζα πεηηνχληαη ρσξίο λα ρξεζηκνπνηνχληαη 
γηα δεχηεξε θνξά. 

11. 0 αλάδνρνο νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνρξενχηαη λα εθνδηάζεη ην πξνζσπηθφ µε ηα θαηάιιεια γηα θάζε 
εξγαζία γάληηα, ηδίσο δε κε ρνλδξά (θνπδίλαο), κηαο ρξήζεσο θαη δεξκάηηλα ρνλδξά γάληηα ηνπο 
κεηαθνξείο ησλ απνξξηκκάησλ.  





 

12. Ρα πιηθά θαζαξηζκνχ θαη νη πνζφηεηεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη πξνηείλνληαη απφ ηνλ αλάδνρν θαη 
εγθξίλνληαη απφ ην Λνζνθνκείνπ ηφζν φζν πξνο ηελ πνηφηεηά ηνπο, φζν θαη σο πξνο ηελ πνζφηεηά 

ηνπο.  
13. Ρν Λνζνθνκείν κπνξεί λα δεηήζεη ηε ρξήζε νξηζκέλσλ απνιπκαληηθψλ θαη πγξψλ θαζαξηζκνχ 

γεληθφηεξα, ζε πεξίπησζε κε ηθαλνπνίεζεο απφ ηα ρξεζηκνπνηνχκελα. 
14. Πε πεξίπησζε πνπ λέεο κέζνδνη θαη ηερληθέο πξνθχςνπλ γηα θαιχηεξν θαζαξηζκφ θαη απνιχκαλζε, 

ν αλάδνρνο νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνρξενχηαη  λα ρξεζηκνπνηεί ηηο βειηησκέλεο κεζφδνπο θαη κέζα. 
Πε θάζε πεξίπησζε πξέπεη λα θξνληίδεη ψζηε νη ππάιιεινί ηνπ λα γλσξίδνπλ ηε ρξήζε ησλ πιηθψλ 
θαζαξηφηεηαο θαη κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ.  

 

Άξζξν 5 .  

ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΔΙΔΓΣΝ ΑΛΑΓΝΣΝ 

 

1. Ν αλάδνρνο νηθνλνκηθφο θνξέαο επηζεσξείηαη θαη ειέγρεηαη απφ νξηζζείζα Δπηηξνπή Ξαξαιαβήο θαη 
θάζε εμνπζηνδνηεκέλν πξνο ηνχην απφ ην Γ.Π πξφζσπν, γηα ηε δηαπίζησζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Έιεγρνο κπνξεί λα δηελεξγεζεί ρσξίο πξνεγνχκελε εηδνπνίεζε απφ ηελ 
Δπηηξνπή Δλδνλνζνθνκεηαθψλ Ινηκψμεσλ ηνπ Λνζνθνκείνπ, απφ κέινο ηεο Γηνίθεζεο ηνπ 
Λνζνθνκείνπ θαη απφ ηνλ πεχζπλν Δπηζηαζίαο.  
Νη αλσηέξσ έιεγρνη είλαη αλεμάξηεηνη ηνπ ειέγρνπ πνπ ελεξγείηαη απφ ηελ πγεηνλνκηθή ππεξεζία ή 
άιιεο θξαηηθέο αξρέο απηεπαγγέιησο.  

2. Ν αλάδνρνο νηθνλνκηθφο θνξέαο νθείιεη λα ηεξεί ηνλ Δζσηεξηθφ Θαλνληζκφ Ιεηηνπξγίαο ηνπ 
Λνζνθνκείνπ, ηηο απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ή ησλ εμνπζηνδνηεκέλσλ νξγάλσλ ηνπ θαη 
ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο βάζεη ησλ νπνίσλ ζα ειέγρεηαη – επηζεσξείηαη.  Γηα φζα δελ 
αλαγξάθνληαη  ζηελ ζχκβαζε ηζρχνπλ  φζα  πεξηγξάθνληαη  ζηελ Γηαθήξπμε θαη ηηο ζρεηηθέο 
Λνκνζεζίεο πνπ αθνξνχλ ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο ηνπ αλαδφρνπ.   

3. Ν αλάδνρνο νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνρξενχηαη λα δέρεηαη ηνλ αλσηέξσ έιεγρν θαη λα δηεπθνιχλεη ηα 
φξγαλα πνπ ηνλ αζθνχλ. 

4. Ν αλάδνρνο νηθνλνκηθφο θνξέαο ηεξεί βηβιίν επηθνηλσλίαο µε ηελ επηηξνπή παξαιαβήο 
θαζαξηφηεηαο µε ζθνπφ ηελ αλαγξαθή ζε απηφ ηπρφλ ειιείςεσλ ή παξαπφλσλ παξνπζία ηνπ 
εθπξνζψπνπ ηνπ αλαδφρνπ, ην νπνίν ζα ππνγξάθεηαη θαη απφ ηα δχν κέξε. Ν αλάδνρνο 
νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπκκνξθψλεηαη θαη λα επηιακβάλεηαη ησλ 
αλαθεξνκέλσλ ζην βηβιίν ειιείςεσλ. Ζ επηηξνπή παξαιαβήο θαζαξηφηεηαο επηζεσξεί θαη 
ππνγξάθεη ηελ εμάιεηςε ησλ παξαιείςεσλ ή εάλ δελ ππάξρεη ζπκκφξθσζε γηα ηελ απνθαηάζηαζε 
ηνπ αλσηέξσ ην αξγφηεξν εληφο ηνπ επνκέλνπ 24ψξνπ, επηβάιιεηαη απφ ην λνζνθνκείν πξφζηηκν 
150 €, αλαγξάθεηαη ζην πξσηφθνιιν ηνπ κήλα πνπ ηειεζηδίθεζε ε απφθαζε γηα πνηλή θαη 
παξαθξαηείηαη απφ ην κεληαίν ηίµεµα.  

      Ζ απφθαζε επηβνιήο πξνζηίµνπ θνηλνπνηείηαη ζηνλ αλάδνρν πνπ δηθαηνχηαη λα δηαηππψζεη 
εγγξάθσο αληηξξήζεηο εληφο πέληε (5) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ πξνο απηφλ θνηλνπνίεζε ηνπ 
πξνζηίκνπ. Ξαξάβαζε ησλ ππνρξεψζεσλ απηψλ δίλεη ην δηθαίσκα ζην Λνζνθνκείν γηα κνλνκεξή 
θαηαγγειία ηεο ζπκβάζεσο θαη θήξπμε ηνπ αλαδφρνπ σο έθπησηνπ. 

5. Ζ αμηνιφγεζε θαζαξηφηεηαο ζα δηελεξγείηαη θαη κέζσ εληχπσλ πνπ ζα ζπκπιεξψλνληαη ζε 
εβδνκαδηαία βάζε απφ ηνπο πξντζηάκελνπο ησλ ηκεκάησλ θαη ζα ζπιιέγνληαη απφ ηνλ 
Ξξντζηάκελν ηνπ Γξαθείνπ Δπηζηαζίαο. Γείγκαηα έληππσλ εβδνκαδηαίαο αμηνιφγεζεο 
επηζπλάπηνληαη. 

 





 

Άξζξν 6 

ΞΙΖΚΚΔΙΖΠ ΔΘΞΙΖΟΥΠΖ ΞΝΣΟΔΥΠΔΥΛ 

 

Πε πεξίπησζε πιεκκεινχο παξνρήο ππεξεζηψλ θαζαξηζκνχ θαη απνιχκαλζεο ν αλάδνρνο νηθνλνκηθφο 
θνξέαο ελεκεξψλεηαη άκεζα απφ ηνλ εξγνδφηε θαη είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθηειέζεη άκεζα  ηελ 
ππεξεζία, εθφζνλ απηφ επηηξέπεηαη απφ ηηο αλάγθεο ηνπ εξγνδφηε. Πε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο 
νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ απνθαηαζηήζεη ηηο πιεκκειψο  εθηειεζζείζεο εξγαζίεο άκεζα, ηφηε δελ 
θαηαβάιιεηαη ακνηβή γηα απηέο. Ξεξαηηέξσ  ην Λνζνθνκείν έρεη ην δηθαίσκα λα αλαζέζεη ζε ηξίην 
θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ηηο απφ ηε ζχκβαζε πξνθαζνξηζκέλεο εξγαζίεο θαζαξηζκνχ θαη 
απνιχκαλζεο, ζε βάξνο ηνπ αλάδνρνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, φηαλ απηφο - θαηφπηλ θαη γξαπηήο 
εηδνπνίεζεο - δελ εθπιεξψζεη άκεζα ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ. Πε θάζε πεξίπησζε ν εξγνδφηεο δηαηεξεί ην 
δηθαίσκα λα ιχζεη κνλνκεξψο ηε ζχκβαζε, θεξχζζνληαο ησλ αλάδνρν έθπησην  θαη λα αμηψζεη 
απνδεκίσζε.  

Άξζξν 7. 

ΑΞΝΕΖΚΗΥΠΖ ΔΘ ΚΔΟΝΠ ΡΝ ΑΛΑΓΝΣΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΦΝΟΔΑ 

 

1. Ν αλάδνρνο νηθνλνκηθφο θνξέαο επζχλεηαη ζε απνδεκίσζε έλαληη ηνπ Λνζνθνκείνπ, γηα θάζε 
θζνξά θαη βιάβε πνπ ζα έρεη πξνθιεζεί ζην ρψξν θαη ζηα αληηθείκελα πνπ ρξεζηκνπνηεί  θαη 
θαζαξίδεη πέξα απφ ηε θαλνληθή θαη ζπλήζε ρξήζε. 

2. Ν Αλάδνρνο νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνρξενχηαη λα απνδεκηψλεη πιήξσο ην Λνζνθνκείν, ηνπο 
ππαιιήινπο ηνπ,  θαη θάζε ηξίην άηνκν γηα φια ηα έμνδα, απψιεηεο, δεκίεο θαη δαπάλεο.  Αθφκε, λα 
θαιχπηεη φιεο ηηο απαηηήζεηο, πνπ πεγάδνπλ απφ ή ζε ζρέζε κε νπνηαδήπνηε πξάμε ή παξάιεηςε 
ηνπ Αλαδφρνπ ζρεηηδφκελε κε ηε παξνχζα Πχκβαζε. Ρν ίδην ηζρχεη γηα θάζε  παξάβαζε  πνπ 
πεγάδεη ή απνξξέεη απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ πνπ  ζπληειέζηεθαλ ή πξνθιήζεθαλ ζε ζρέζε 
κε : 

i. ζσκαηηθέο βιάβεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ βιαβψλ πνπ απέβεζαλ ζαλαηεθφξεο), θαη/ή 
ii. νπνηαδήπνηε απψιεηα ή δεκία ηεο αθίλεηεο θαη θηλεηήο πεξηνπζίαο ηνπ Λνζνθνκείνπ. 

3. Ν αλάδνρνο νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηελ 

αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη είλαη απνθιεηζηηθφο θαη κφλνο ππεχζπλνο πνηληθά θαη αζηηθά γηα 
θάζε αηχρεκα ζην πξνζσπηθφ ηνπ. 

 

Άξζξν 8. 

ΑΠΦΑΙΗΠΖ ΡΝ ΔΟΓΝ 

 

1. Ν Αλάδνρνο νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνρξενχηαη λα ζπλάπηεη θαη λα δηαηεξεί, απνθιεηζηηθά κε δηθή ηνπ 
δαπάλε, αζθαιίζεηο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο παξνχζαο Πχκβαζεο ζχκθσλα κε ηε Διιεληθή 
λνκνζεζία θαη ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξνχζα Πχκβαζε, γηα νπνηεζδήπνηε δξαζηεξηφηεηεο 
πξνβιέπνληαη ή εκπίπηνπλ ζηελ παξνχζα Πχκβαζε, ηδίσο δε ηελ ζρεηηθά κε ηελ αζθάιηζε ηνπ 
πξνζσπηθνχ ηνπ θαη γηα αζηηθή επζχλε έλαληη ηξίησλ. 

2. Ν Αλάδνρνο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα εμαζθαιίζεη, φηη ζα πθίζηαληαη ζε ηζρχ νη θάησζη 
αλαθεξφκελεο αζθαιηζηηθέο θαιχςεηο θαζ' φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ :  

i. Θάιπςε νπνηαζδήπνηε Αζηηθήο Δπζχλεο πξνο νπνηνλδήπνηε ηξίην, ε νπνία αλαθχπηεη απφ ή 
νθείιεηαη ζηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ, πεξηιακβαλνκέλσλ αιιά φρη κφλν, πεξηπηψζεσλ ζαλάηνπ, 
ζσκαηηθψλ βιαβψλ, απψιεηαο ή δεκίαο πεξηνπζίαο, αηπρεκαηηθήο ξχπαλζεο, ςπρηθήο νδχλεο 
θαη εζηθήο βιάβεο, κέρξη εθείλσλ ησλ νξίσλ επζχλεο ηα νπνία ζα δηαηεξνχζε ζε ηζρχ έλαο 
ζπλεηφο ιεηηνπξγφο έξγνπ παξφκνηαο θχζεο, κεγέζνπο θαη ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ Έξγνπ θαη ηα 
νπνία ζε θακία πεξίπησζε δελ ζα είλαη ρακειφηεξα ησλ Δπξψ 1.000.000,00 € αλά γεγνλφο θαη 
Δπξψ 2.000.000,00 € αζξνηζηηθά εηεζίσο. Πηελ θάιπςε ζα πεξηιακβάλεηαη ξεηά θαη ε εθ ηνπ 
Άξζξνπ 922 ηνπ Αζηηθνχ Θψδηθα απνξξένπζα επζχλε ηεο πεξεζίαο (επζχλε πξνζηήζαληνο).  

ii. Κε ην αζθαιηζηήξην, ζην νπνίν ην Λνζνθνκείν ζα αλαθέξεηαη σο «ζπλαζθαιηδφκελνο» ζα 
θαιχπηεηαη θαη ε εθ ηνπ Λφκνπ επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ, ηελ νπνία έρεη κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ 
Δξγνδφηε θαη πεξηιακβάλεη ηελ, απφ ηα άξζξα 657, 658 θαη 932 ηνπ ηζρχνληνο Α.Θ., 
πξνβιεπφκελε ππνρξέσζε ηνπ Αζθαιηζκέλνπ έλαληη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ πνπ είλαη 
αζθαιηζκέλν ζην ΗΘΑ θαη απαζρνιείηαη ζηηο πεξηγξαθφκελεο ζηελ παξνχζα ζχκβαζε εξγαζίεο, 
ζε πεξίπησζε ζσκαηηθψλ βιαβψλ πνπ ζα πξνθιεζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο. Ν 
Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίζεη φηη ηα αλσηέξσ ηεξνχληαη θαη απφ ηνπο πάζεο θχζεσο 
ζπκβνχινπο, ζπλεξγάηεο θαη ππεξγνιάβνπο απηνχ. 

3. Ν Αλάδνρνο νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνρξενχηαη λα αζθαιίζεη ην πξνζσπηθφ ηνπ ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηεο Διιεληθήο Δξγαηηθήο Λνκνζεζίαο φπσο απηέο ηζρχνπλ αλά πάζα ρξνληθή ζηηγκή. Πε 





 

πεξίπησζε πνπ πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ δελ ππάγεηαη ζε δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο Λνκνζεζίαο, 
απηφο ππνρξενχηαη λα ην αζθαιίζεη έλαληη αηπρεκάησλ ζε αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο. Ν Αλάδνρνο ζα 

πξέπεη λα εμαζθαιίζεη φηη ηα αλσηέξσ ηεξνχληαη θαη απφ ηνπο πάζεο θχζεσο ζπκβνχινπο, 
ζπλεξγάηεο θαη ππεξγνιάβνπο απηνχ. 

4. Όιεο νη αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο ζα θαηαξηίδνληαη εγγξάθσο θαη ζα ηπγράλνπλ ηεο εγθξίζεσο ηεο 
πεξεζίαο, ε νπνία ζα έρεη ηελ έλλνηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο εθ κέξνπο ηεο απνδνρήο φηη 
ζπκκνξθψλνληαη επαξθψο κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο Άξζξνπ, ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο πεξί 
ειάρηζησλ αζθαιηζηηθψλ απαηηήζεσλ θαη ησλ ινηπψλ φξσλ ηεο παξνχζαο Πχκβαζεο . 

5. Νη αζθαιίζεηο δελ απαιιάζζνπλ νχηε πεξηνξίδνπλ θαζ‟ νηνλδήπνηε ηξφπν ηηο ππνρξεψζεηο θαη 
επζχλεο ηνπ αλαδφρνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ παξνχζα Πχκβαζε. Πε θάζε πεξίπησζε, ν Αλάδνρνο 
επζχλεηαη πιήξσο γηα φινπο ηνπο θηλδχλνπο πνπ απνξξένπλ ή ζρεηίδνληαη κε ηελ παξνρή ησλ 
ππεξεζηψλ ηνπ θαη παξακέλεη απνθιεηζηηθά θαη εμ νινθιήξνπ ππεχζπλνο γηα ηελ πιήξε θαη έγθαηξε 
απνθαηάζηαζε δεκηψλ ζε πξφζσπα ή / θαη πξάγκαηα, αλεμάξηεηα εάλ θαη ζε πνην βαζκφ 
θαιχπηνληαη απφ αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο ή απνδεκηψλνληαη απφ ηνπο αζθαιηζηέο, αθφκε θαη πέξαλ 
ησλ πνζψλ θάιπςεο ησλ ελ ιφγσ ζπκβάζεσλ. 

 

Αξζξν 9 

ΞΝΗΛΗΘΔΠ ΟΖΡΟΔΠ 

 

Ρν Λνζνθνκείν έρεη δηθαίσκα λα επηβάιιεη ηηο πνηληθέο ξήηξεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνπο λφκνπο πνπ 
δηέπνπλ ηελ παξνχζα θαζψο θαη απφ ηελ ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθζεί κε ηνλ αλάδνρν. 

 

Άξζξν 10 

ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ  ΘΑΘΑΟΗΝΡΖΡΑΠ ΘΑΗ ΑΞΝΙΚΑΛΠΖΠ 

 

Ν αλάδνρνο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξέρεη πςεινχ επηπέδνπ ππεξεζίεο 
θαζαξηφηεηαο θαη απνιχκαλζεο, ζχκθσλα κε φζα ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά αλαθέξνληαη 
παξαθάησ, θαζψο επίζεο θαη ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Δπηηξνπήο Λνζνθνκεηαθψλ Ινηκψμεσλ φπσο  
ζα ηεζνχλ θαηά  ηελ θαηάξηηζε ηεο ζχκβαζεο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηνλ θαζεκεξηλφ θαζαξηζκφ 
πεξηιακβάλεηαη θαη ε ππνρξέσζε λα μαλαθαζαξηζηεί θάπνηνο ρψξνο, εθφζνλ κεηά ηνλ ηαθηηθφ 
θαζαξηζκφ, ην απνηέιεζκα δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθφ ή εθφζνλ ν ρψξνο ιεξσζεί μαλά.  

 

Γεληθέο Αξρέο 

 

 H θαζαξηφηεηα ζα γίλεηαη κε πξνεκπνηηζκέλα παληά δαπέδνπ & επηθαλεηψλ. 

 Ξξνεγείηαη ν θαζαξηζκφο, έπεηαη ε απνιχκαλζε. 

 Πε θακία πεξίπησζε δελ αλακηγλχεηαη απνξξππαληηθφ κε απνιπκαληηθφ 

 Θαζαξηφηεηα απφ ΤΖΙΑ πξνο ηα ΣΑΚΖΙΑ. 

 Ξξψηα νη πην θαζαξνί ρψξνη,  δει. νη δηάδξνκνη θαη νη θνηλφρξεζηνη ρψξνη,  κεηά  νη ζάιακνη 

λνζειείαο θαη ηέινο νη ζάιακνη φπνπ λνζειεχνληαη αζζελείο κε κεηαδνηηθά λνζήκαηα ή 

πνιπαλζεθηηθά κηθξφβηα (θφθθηλνο ή πξάζηλνο θχθινο ζην θξεβάηη ηνπ αζζελή).  

 ΚΝΛΥΠΔΗΠ φπνπ λνζειεχνληαη αζζελείο κε κεησκέλε αληίζηαζε ζηηο ινηκψμεηο, ζα πξέπεη λα 

θαζαξίδνληαη πξηλ απφ ηνπο ππφινηπνπο ζαιάκνπο κε μερσξηζηφο εμνπιηζκφ θαη πιηθά 

θαζαξηζκνχ.  

 ΠΔΗΟΑ ΔΟΓΑΠΗΥΛ: Απνθνκηδή απνξξηκκάησλ, ζθνχπηζκα κε αληηζηαηηθφ παλί, πγξφ μεζθφληζκα 

(κε πξνεκπνηηζκέλα παλάθηα), ζθνπγγάξηζκα (ζχζηεκα κε πξνεκπνηηζκέλεο παλέηεο ή δηπινχ 

θνπβά γηα ηα W.C.) 

 Πε θάζε ζάιακν ρξεζηκνπνηνχληαη ηνπιάρηζηνλ 2 θαζαξέο πξνεκπνηηζκέλεο παλέηεο θαη ν 

επαξθήο αξηζκφο πξνεκπνηηζκέλσλ παληψλ. Ρα ρξεζηκνπνηεκέλα παληά & παλέηεο δελ 

μαλαρξεζηκνπνηνχληαη αιιά απνξξίπηνληαη ζε εηδηθνχο πεξηέθηεο (πρ δίρηπ) 

 Ξιχζηκν εμνπιηζκνχ (θάδνη, θνπβάδεο) θαη ζηέγλσκα ζην ηέινο ηεο βάξδηαο. 

 Όια ηα πιηθά ζα παξέρνληαη ζε επαξθή πνζφηεηα απφ ηελ αξρή ηεο βάξδηαο. 





 

 Όια ηα πιηθά (ζθνπγγαξίζηξεο, παλέηεο, παλάθηα) παξαιακβάλνληαη θαζαξά θαη ζε πεξίπησζε 

θζνξάο αληηθαζίζηαληαη άκεζα. 

 Όια ηα πιηθά (ζθνπγγαξίζηξεο, παλέηεο, παλάθηα), πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα Θιεηζηά 

Ρκήκαηα ζα είλαη απνθιεηζηηθά, ζα δηαθέξνπλ  θαη ζα πιέλνληαη μερσξηζηά. 

 Όια ηα πιηθά (ζθνπγγαξίζηξεο, παλέηεο, παλάθηα) πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ζπιινγή 

κεγάιεο πνζφηεηαο αίκαηνο ή άιισλ βηνινγηθψλ πγξψλ ζα απνξξίπηνληαη ζε θίηξηλν πεξηέθηε 

(π.ρ. ιηθά Σεηξνπξγείνπ, Καηεπηεξίνπ θ.η.ι.). 

  Πηα θιηληθά ηκήκαηα ηα παλάθηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ γξαθείσλ 

ηαηξψλ-λνζειεπηηθψλ ζηάζεσλ θιπ, ζα είλαη δηαθνξεηηθά απφ απηά ηεο θαζεκεξηλήο 

θαζαξηφηεηαο ησλ ζαιάκσλ. 

Άξζξν 10.1 

 

1. ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΝΠ ΘΑΘΑΟΗΠΚΝΠ εθηειείηαη θαη ζε φινπο ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, ηδίσο δε: 

i. Ινπηξά - Ρνπαιέηεο  
ii. Γηάδξνκνη  
iii. Αίζνπζεο αλακνλήο – Θφκβνη ηκεκάησλ 
iv. Γξαθεία  
v. Πθάιεο θαη αζαλζέξ.  
vi. Θνπδίλεο Ρµεµάησλ- Αλάπαπζε Ξξνζσπηθνχ  
vii. Καγεηξεία - Ρξαπεδαξία.  
viii. Βεξάληεο  
ix. Ξεξηβάιινληα ρψξν ησλ εηζφδσλ 
x. Τχθηεο λεξνχ  

2. Δπίζεο, θαζεκεξηλφο θαζαξηζκφο απαηηείηαη εθηφο ησλ άιισλ θαη ζηνπο εμήο ρψξνπο: 
 Control Room.  
 BMS. 
 W.C.  κεραλνζηαζίσλ.  
 Τπγείσλ Δπηθίλδπλσλ Ηαηξηθψλ Απνβιήησλ. 

 Όινπο ηνπο ρψξνπο ηνπ Λεθξνηνκείνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ησλ ςπγείσλ-
λεθξνζαιάκσλ). 

 Φπιαθίσλ (θεληξηθή πχιε & βνξεηναλαηνιηθή πχιε). 
 

Άξζξν 10.2 

 

Ζ θαζαξηφηεηα θαη απνιχκαλζε ησλ ρψξσλ γίλεηαη ζχκθσλα κε φζα ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά 
αλαθέξνληαη παξαθάησ, θαζψο επίζεο θαη ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Δπηηξνπήο Λνζνθνκεηαθψλ 
Ινηκψμεσλ (Δ.Λ.Ι.) φπσο  ζα ηεζνχλ θαηά ηελ θαηάξηηζε ηεο ζχκβαζεο, εηδηθφηεξα γηα ρψξνπο δσηηθήο 
ζεκαζίαο γηα ηνλ αζζελή, φπσο νη ζάιακνη απνκφλσζεο, ηα ρεηξνπξγεία,  κνλάδεο εληαηηθήο ζεξαπείαο, 
ηα εξγαζηήξηα, ε απνζηείξσζε θιπ. 

 

1. ΘΑΙΑΚΝΗ ΑΠΘΔΛΥΛ  

Ν ζάιακνο πξέπεη λα θαζαξίδεηαη ζηνλ ειάρηζην δπλαηφ ρξφλν, ψζηε λα µελ θσιχνληαη άιιεο 

δξαζηεξηφηεηεο (γεχκαηα, ηαηξηθέο επηζθέςεηο, λνζειεία, επηζθεπηήξην θιπ).  Ζ θαζαξηφηεηα ζηνπο 

ζαιάκνπο γίλεηαη θαζεκεξηλά θαη μεθηλά κε :  

1. Απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ.  

2. Πθνχπηζκα µε αληηζηαηηθφ παλί  κηαο ρξήζεσο πνπ ζα αιιάδεη απφ ζάιακν ζε ζάιακν. Αλ είλαη 

πνιιαπιψλ ρξήζεσλ ζα πξέπεη λα ππάξρεη πιπληήξην-ζηεγλσηήξην γηα λα πιέλνληαη θαη λα 

ζηεγλψλνληαη κεηά απφ θάζε ρξήζε. Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε απιήο νηθηαθήο ζθνχπαο.  

3. γξφ μεζθφληζκα ηνπ ζαιάκνπ κε πξνεκπνηηζκέλα παλάθηα ην νπνίν πεξηιακβάλεη ην μεζθφληζκα 

ζε: ηξαπέδηα, θσηηζηηθά ηνίρνπ, θαζίζκαηα, πεξβάδηα, παξάζπξα, πφξηεο θαη ηα ρεξνχιηα ηνπο, 

ληνπιάπεο θαη ηδάκηα παξαζχξσλ. 

4. Πθνπγγάξηζκα πνπ εθαξκφδεηαη ζ' φια ηα δάπεδα εθηφο απφ κνθέηεο θαη παξθέηα. Ρν 

ζθνπγγάξηζκα ζα γίλεηαη κε ην ζχζηεκα κε πξνεκπνηηζκέλεο παλέηεο ην νπνίν είλαη ην εμήο: 

Ρνπνζεηείηαη ζην θνληάξη ε πξνεκπνηηζκέλε παλέηα. Ρν ζθνπγγάξηζκα μεθηλάεη απφ ην εζσηεξηθφ ηνπ 

ζαιάκνπ θαη πξνο ηα έμσ. Πην ηέινο ε ρξεζηκνπνηεκέλε παλέηα απνξξίπηεηαη θαη ηνπνζεηείηαη θαζαξή 





 

ζην θνληάξη γηα ηνλ επφκελν ζάιακν.  

     Ν ειάρηζηνο αξηζκφο παλεηψλ γηα έλα ζάιακν είλαη δχν (2).  Δάλ ρξεηαζηεί απνιχκαλζε, ηα παλάθηα 

ζα πξέπεη λα είλαη εκπνηηζκέλα κε απνιπκαληηθφ δηάιπκα. 

5. Ρα παλάθηα, νη παλέηεο, νη ζθνπγγαξίζηξεο πιέλνληαη θαζεκεξηλά ζε πιπληήξην  κε ηνπο εμήο 

ηξφπνπο: 1. Πηνπο 90 νC ή νπσζδήπνηε >70 νC ή 2. Πηνπο 60 νC κε ηελ πξνζζήθε Cl2  κε  

απνξξππαληηθφ θαη ζηεγλψλνληαη. Ξξηλ ην πιχζηκν αθαηξνχληαη ηα μέλα ζψκαηα (ηξίρεο, ρλνχδηα θηι). 

Νη ζθνπγγαξίζηξεο θαη ηα παλάθηα  ησλ WC πιέλνληαη ζε ρσξηζηφ πιπληήξην ή εάλ απηφ δελ είλαη 

εθηθηφ κεηά ην πέξαο ησλ πιχζεσλ είηε κε ηηο παλέηεο είηε κε ηηο ζθνπγγαξίζηξεο ζα πξαγκαηνπνηείηαη 

κηα θελή πιχζε κε ριψξην γηα ηε κείσζε ηνπ κηθξνβηαθνχ θνξηίνπ.  

6. Αλ δεισζεί κνιπζκαηηθφ πεξηζηαηηθφ ή αζζελήο µε αλνζνθαηαζηνιή ρξεζηµνπνηνχληαη μερσξηζηά 

πιηθά ζ' απηνχο ηνπο ζαιάκνπο (ζθνπγγαξίζηξα WC, παλάθηα).  

7. Πηνπο δηαδξφµνπο θαη ζηηο µεγάιεο αλνηθηέο επηθάλεηεο µπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί µεραλή 

ηαπηφρξνλνπ ζθνππίζκαηνο θαη ζθνπγγαξίζκαηνο ή, ελαιιαθηηθά, θνηλή ζθνπγγαξίζηξα, δηαθνξεηηθνχ 

ρξψκαηνο απ' απηή ηνπ  WC, κε ζχζηεκα δηπινχ θνπβά. 

 

Νη παξαπάλσ ελέξγεηεο εθηεινχληαη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ζε θάζε βάξδηα θαη φπνηε θξηζεί απαξαίηεην. 

Θαζαξηφηεηα-απνιχκαλζε λνζειεπηηθψλ θιηλψλ ζα γίλεηαη θαη κεηά απφ εμηηήξηα αζζελψλ. 

Γεληθή Θαζαξηφηεηα ζαιάκσλ πξαγκαηνπνηείηαη ηνπιάρηζηνλ ζε κεληαία βάζε, ή ζπρλφηεξα  εθ' φζνλ 
θξηζεί απαξαίηεην απφ ηελ πξντζηακέλε ή απφ ηελ Δ.Λ.Ι. Ζ γεληθή θαζαξηφηεηα πεξηιακβάλεη 
αλεμαηξέησο φηη ππάξρεη κέζα ζην ζάιακν (λνζειεπηηθή θιίλε, θνκνδίλν, ηξαπεδίδην θ.η.ι.) 

Ππρλή θαζαξηφηεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 24ψξνπ ζηα πφκνια, ρεηξνιαβέο θαη ζηα θνκβία ησλ 
αλειθπζηήξσλ πνπ ππάξρνπλ ζηνπο θφκβνπο θάζε νξφθνπ. 

Θαζαξηφηεηα ηδακηψλ ηνπιάρηζηνλ 2 θνξέο κεληαίσο. 

Θαζαξηφηεηα θαζηζκάησλ ηνπιάρηζηνλ κία θνξά κεληαίσο. 

 





2. ΡΝΑΙΔΡΔΠ  

 

i. Απνθνκηδή απνξξηκκάησλ. 
ii. Ζ θαζαξηφηεηα αξρίδεη  απφ πάλσ πξνο ηα θάησ θαη απφ ηα πην θαζαξά πξνο ηα αθάζαξηα ζεκεία θαζεκεξηλά. 
Θαζαξίδεηαη  πξψηα ε ιάκπα µε πγξφ μεζθνλφπαλν, νη θαζξέπηεο, νη ηνίρνη γχξσ απφ ηνλ λεξνρχηε, θαζαξίδεηαη ε ζήθε 
ησλ ρεηξνπεηζεηψλ θαη αλαπιεξψλεηαη. Αλ ππάξρνπλ απηφκαηεο ζπζθεπέο ζαπνπληνχ αληηθαζίζηαηαη ην δνρείν 
ζαπνπληνχ (ζε θακία πεξίπησζε δελ επαλαπιεξψλεηαη). Αθνινπζεί δηαδηθαζία θαζαξηφηεηαο θαη απνιχκαλζεο ζε φια ηα 
είδε πγηεηλήο θαη εμαξηήκαηα. 
Γίλεηαη θαζαξηφηεηα αξρηθά ζην ληπηήξα κε πξνεκπνηηζκέλα κε απνξξππαληηθφ παλάθηα απφ ην θίηξηλν θνπβαδάθη – 
Μέπιπκα. Αθνινπζεί απνιχκαλζε ηνπ ληπηήξα κε πξνεκπνηηζκέλα κε απνιπκαληηθφ δηάιπκα παλάθηα απφ ην θίηξηλν 
θνπβαδάθη.  

Δπαλαιακβάλεηαη ε ίδηα δηαδηθαζία γηα ηε ιεθάλε ηεο ηνπαιέηαο κε ην θφθθηλν θνπβαδάθη. Ππλνπηηθά, απαηηείηαη 
θαζαξηζκφο- μέπιπκα -απνιχκαλζε γηα φηη ππάξρεη ζηελ ηνπαιέηα, θαη ρξήζε πνιιψλ παληψλ γηα: ηνλ ληπηήξα-
κπαηαξίεο-ζήθε ρεηξνπεηζεηψλ-ζαπνπλνζήθε θαη ηε ιεθάλε-θάδν απνξξηκκάησλ-πηγθάι. Δθνδηάδνπκε κε πιηθά (ραξηί, 
ρεηξνπεηζέηεο, ζαπνχλη).Αθνινπζεί ζθνπγγάξηζκα κε ζχζηεκα κε πξνεκπνηηζκέλεο παλέηεο ή δηπινχ θνπβά  

Ππλνπηηθά ην ζχζηεκα δηπινχ θνπβά ρξεζηκνπνηείηαη σο εμήο: 

i. ΚΞΙΔ θάδνο: απνξξππαληηθφ/απνιπκαληηθφ δηάιπκα. 

ii. ΘΝΘΘΗΛΝΠ θάδνο: λεξφ γηα μέβγαικα. 

iii. ΠΦΗΓΘΡΖΟΑΠ: ζηνλ θφθθηλν θάδν. 

iv. ΣΟΖΠΖ:  

-Δκβάπηηζε ηεο ζθνπγγαξίζηξαο ζην απνξξππαληηθφ ή απνιπκαληηθφ δηάιπκα (κπιε θάδνο). 

-Πηίςηκν ηεο ζθνπγγαξίζηξαο (θφθθηλνο θάδνο). 

-Πθνπγγάξηζκα επηθάλεηαο.  

-Δκβάπηηζε ζηνλ θφθθηλν θάδν (μέπιπκα-ζηίςηκν) & επαλάιεςε ηεο δηαδηθαζίαο. 

-Ν θάδνο κε ην απνιπκαληηθφ αδεηάδεηαη ζηελ επφκελε ηνπαιέηα. 

-Ζ ζθνπγγαξίζηξα ζα είλαη απνθιεηζηηθά γηα ηηο ηνπαιέηεο θαη δελ ζα ρξεζηµνπνηείηαη ζε άιινπο ρψξνπο.  

 

3. ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΓΔΛΗΘΖΠ ΘΑΘΑΟΗΝΡΖΡΑΠ ΘΑΙΑΚΝ 

 

ΘΑΙΑΚΝΗ ΑΠΘΔΛΥΛ  

Ν γεληθφο θαζαξηζκφο δσκαηίνπ κεηά ην εμηηήξην (ή ν κεληαίνο) πξέπεη λα γίλεηαη έγθαηξα, ψζηε λα έρεη νινθιεξσζεί 
πξηλ ηελ  εηζαγσγή άιινπ αζζελή.  

 

Αθνινπζνχκελα  βήκαηα:  

1.Ν θηλεηφο εμνπιηζκφο ηνπ ζαιάκνπ (θξεβάηηα, θνκνδίλα, ηξαπεδίδηα, θαξέθιεο, πνιπζξφλα) θαζαξίδνληαη, μεπιέλνληαη, 
απνιπκαίλνληαη  θαη  κεηαθέξνληαη εθηφο ζαιάκνπ. 

2. Απνθνκηδή  απνξξηκκάησλ  

3. Αθαίξεζε θνπξηηλψλ 

4. Αθαίξεζε παξαβάλ 

5. Πθνχπηζκα µε αληηζηαηηθφ παλί κηαο ρξήζεο. Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε απιήο νηθηαθήο ζθνχπαο.  

6. γξφ μεζθφληζκα κε πξνεκπνηηζκέλα παλάθηα ησλ θσηηζηηθψλ ηνίρνπ ηνπ ζαιάκνπ θαη ηνπ ζηδεξνδξφκνπ ησλ 
παξαβάλ. 

7. Σξήζε πξνεκπνηηζκέλσλ παληψλ κε απνξξππαληηθφ.  Κε ηε ρξήζε παλέηαο  θαζαξίδνπκε ηνπο ηνίρνπο απφ πάλσ πξνο 
ηα θάησ θαη δίλνπκε έκθαζε ζηα ζεκεία πνπ έρνπλ πεξηζζφηεξνπο ξχπνπο. Αιιάδνπκε παλέηεο ηαθηηθά. 

8. Μεπιέλνπκε κε θαζαξφ λεξφ θαη ηε ρξήζε παλέηαο. 

9. Σξήζε πξνεκπνηηζκέλσλ παληψλ κε απνιπκαληηθφ. Γηάιπζε δηζθίσλ ρισξίνπ  (αξαίσζε:2 δηζθία ζε 3 lt λεξφ πεξ. 

1000 ppm/lt).  Κε ηε ρξήζε  παλέηαο απνιπκαίλνπκε  ηνπο ηνίρνπο απφ πάλσ πξνο ηα θάησ. 

10. Απνιπκαίλνπκε ηα θψηα θαη ηνλ ππφινηπν εμνπιηζκφ πνπ βξίζθεηαη ζηνλ ηνίρν ρξεζηκνπνηψληαο πξνεκπνηηζκέλα 
παλάθηα κε απνιπκαληηθφ: Γηάιπζε δηζθίσλ ρισξίνπ  (αξαίσζε:2 δηζθία ζε 3 lt λεξφ πεξ. 1000 ppm/lt) Απνιπκαίλνπκε 
επίζεο ην ζηδεξφδξνκν ησλ παξαβάλ. 





 

11. Θαζαξηζκφο ηδακηψλ. 

12. Θαζαξηζκφο ηειεφξαζεο. 

13. Θαζαξηζκφο-μέπιπκα-απνιχκαλζε ησλ ππφινηπσλ επηθαλεηψλ ηνπ ζαιάκνπ (ληνπιάπεο, πφξηεο WC θαη ζαιάκνπ 
εζσηεξηθά – εμσηεξηθά) κε πξνεκπνηηζκέλα παλάθηα κε ην αληίζηνηρν πξντφλ γηα θάζε εξγαζία. 

14.  Δπαλάιεςε απνιχκαλζεο ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ ζαιάκνπ θαη επαλαηνπνζέηεζε ζην ζάιακν. 

 

4. ΡΝΑΙΔΡΔΠ 

 

Ζ θαζαξηφηεηα αξρίδεη  απφ πάλσ πξνο ηα θάησ θαη απφ ηα πην θαζαξά πξνο ηα αθάζαξηα ζεκεία.  

Θαζαξίδεηαη  πξψηα ε ιάκπα µε πγξφ μεζθνλφπαλν, νη θαζξέπηεο, νη ηνίρνη γχξσ απφ ηνλ λεξνρχηε, θαζαξίδεηαη ε ζήθε 
ησλ ρεηξνπεηζεηψλ. 

Γίλεηαη θαζαξηφηεηα-μέπιπκα-απνιχκαλζε ζηνπο ηνίρνπο κε ηε ρξήζε παλέηαο. 

Αθνινπζεί δηαδηθαζία θαζαξηφηεηαο θαη απνιχκαλζεο ζε φια ηα είδε πγηεηλήο θαη εμαξηήκαηα. 

Γίλεηαη θαζαξηφηεηα αξρηθά ζην ληπηήξα κε πξνεκπνηηζκέλα παλάθηα κε απνξξππαληηθφ απφ ην θίηξηλν θνπβαδάθη – 
Μέπιπκα. 

Αθνινπζεί απνιχκαλζε ηνπ ληπηήξα κε πξνεκπνηηζκέλα παλάθηα κε απνιπκαληηθφ δηάιπκα (δηζθία ρισξίνπ) απφ ην 
θίηξηλν θνπβαδάθη  

Δπαλαιακβάλεηαη ε ίδηα δηαδηθαζία γηα ηε ιεθάλε ηεο ηνπαιέηαο κε ην θφθθηλν θνπβαδάθη. 

Ππλνπηηθά, απαηηείηαη θαζαξηζκφο-μέπιπκα-απνιχκαλζε γηα φηη ππάξρεη ζηελ ηνπαιέηα θαη ρξήζε πνιιψλ παληψλ κε ηα 
αληίζηνηρα δηαιχκαηα γηα: ηνπο ηνίρνπο, ην ληπηήξα-κπαηαξίεο-ζήθε ρεηξνπεηζεηψλ-ζαπνπλνζήθε θαη ηε ιεθάλε-θάδν 
απνξξηκκάησλ-πηγθάι.  

Δθνδηάδνπκε κε πιηθά (ραξηί, ρεηξνπεηζέηεο, ζαπνχλη).  

Αθνινπζεί ζθνπγγάξηζκα κε ζχζηεκα κε πξνεκπνηηζκέλεο παλέηεο ή δηπινχ θνπβά. 

 

5. ΑΗΘΝΠΔΠ ΑΛΑΚΝΛΖΠ (θφκβνη - ζαιφλη θιηληθήο) 

Γηελεξγείηαη: 

1. Πθνχπηζκα κε αληηζηαηηθφ παλί  κηαο ρξήζεσο ή πιέλεηαη κεηά απφ θάζε ρξήζε, εθ' φζνλ είλαη πνιιαπιψλ 
ρξήζεσλ.  

2. γξφ μεζθφληζκα κε πξνεκπνηηζκέλα παλάθηα ησλ θαζηζκάησλ, ηξαπεδηδίσλ, πεξβάδηα παξαζχξσλ.  
3. Ξιέλνληαη ηα δνρεία απνξξηκκάησλ θαη ηνπνζεηνχληαη θαζαξέο ζαθνχιεο, δελ αδεηάδνληαη νη παιηέο.  
4. Πθνπγγάξηζκα κε πξνεκπνηηζκέλεο µε απνξξππαληηθφ παλέηεο.  
5. Ξεξηνδηθά θαζαξίδνληαη ηα θσηηζηηθά εθφζνλ θξηζεί απαξαίηεην απφ ηελ πξντζηακέλε ηνπ ηµήµαηνο.  
6. Νη ςχθηεο πιέλνληαη θαζεκεξηλά µε απνξξππαληηθφ.  
7. Ρδάκηα παξαζχξσλ 2 θνξέο κεληαίσο. 

 

6. ΘΝΕΗΛΔΠ ΡΚΖΚΑΡΥΛ  

Γίλεηαη θαζεκεξηλά επηζηακέλε θαζαξηφηεηα ηνπ ρψξνπ. 

i. Απνθνκηδή απνξξηκκάησλ. 
ii. Πθνχπηζκα κε αληηζηαηηθφ παλί. 
iii. γξφ μεζθφληζκα κε πξνεκπνηηζκέλα παλάθηα ζε φηη ππάξρεη ζην ρψξν. 
iv. Πθνπγγάξηζκα κε πξνεκπνηηζκέλε παλέηα. 

 

7. ΓΟΑΦΔΗΑ  

Ρα γξαθεία  θαζαξίδνληαη µηα θνξά ηελ εκέξα.  

i. Απνθνκηδή απνξξηκκάησλ. 
ii. Πθνχπηζκα κε αληηζηαηηθφ παλί.  
iii. Δθφζνλ ππάξρνπλ κνθέηεο, ζθνχπηζκα µε ειεθηξηθή ζθνχπα θαη πεξηνδηθφ πιχζηκν µε ην   αλάινγν κεράλεκα. 
iv. γξφ μεζθφληζκα κε πξνεκπνηηζκέλα παλάθηα.  

v. Πθνπγγάξηζκα µε πξνεκπνηηζκέλε κε απνξξππαληηθφ παλέηα.  
vi. Ρδάκηα παξαζχξσλ 2 θνξέο κεληαίσο.  

 

8. ΔΜΥΡΔΟΗΘΑ ΗΑΡΟΔΗΑ  





 

 

Θαζεκεξηλά:  

i. Ππρλή απνθνκηδή απνξξηκκάησλ 
ii. Πθνχπηζκα κε αληηζηαηηθφ παλί.  
iii. γξφ μεζθφληζκα κε πξνεκπνηηζκέλα παλάθηα.. Μεζθνλίδνληαη ηα εμήο:  γξαθεία,  θαξέθιεο, πφκνια, ρεηξνιαβέο, 

πάγθνη. 
iv. Θαζαξίδνληαη θαη Απνιπκαίλνληαη ηα εμεηαζηηθά θξεβάηηα κε ηα αληίζηνηρα πξνεκπνηηζκέλα παλάθηα. 
v. Ξιέλνληαη θαη απνιπκαίλνληαη νη λεξνρχηεο θαη ηα θαιαζάθηα ησλ αρξήζησλ.  
vi. Πθνπγγάξηζκα µε πξνεκπνηηζκέλε κε απνξξππαληηθφ παλέηα. 
vii. Ρδάκηα παξαζχξσλ 2  θνξέο κεληαίσο.  

 

Όηαλ νη ηνίρνη θαη νη επηθάλεηεο είλαη ιεξσκέλα θαζαξίδνληαη κεραληθά. Ρα W.C ιφγσ ηεο ζπρλήο  ρξήζεο  θαζαξίδνληαη 
θαη απνιπκαίλνληαη ζε ζπρλή βάζε κε ηνλ ίδην ηξφπν-δηαδηθαζία κε ηνπο ζαιάκνπο ησλ αζζελψλ. Γεληθή θαζαξηφηεηα 
ησλ ηαηξείσλ πξαγκαηνπνηείηαη θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηελ πξντζηακέλε.  

 

9. ΡΚΖΚΑ ΔΞΔΗΓΝΛΡΥΛ ΞΔΟΗΠΡΑΡΗΘΥΛ  

Θαζεκεξηλά:  

i. Ππρλή απνθνκηδή απνξξηκκάησλ 
ii. Πθνχπηζκα κε αληηζηαηηθφ παλί.  
iii. γξφ μεζθφληζκα κε πξνεκπνηηζκέλα παλάθηα. Μεζθνλίδνληαη ηα εμήο:  γξαθεία,  θαξέθιεο, πφκνια, ρεηξνιαβέο, 

πάγθνη. 
iv. Θαζαξίδνληαη θαη Απνιπκαίλνληαη ηα εμεηαζηηθά θξεβάηηα κε ηα αληίζηνηρα πξνεκπνηηζκέλα παλάθηα. 
v. Ξιέλνληαη  θαη απνιπκαίλνληαη νη λεξνρχηεο θαη ηα θαιαζάθηα ησλ αρξήζησλ.  
vi. Πθνπγγάξηζκα µε πξνεκπνηηζκέλεο κε απνιπκαληηθφ παλέηεο. 
vii. Ρδάκηα παξαζχξσλ ηαθηηθά 2  θνξέο κεληαίσο.   

 

Όηαλ νη ηνίρνη θαη νη επηθάλεηεο είλαη ιεξσκέλα θαζαξίδνληαη κεραληθά. Θαηά ηε δηάξθεηα θαη ηελ επφκελε ηεο εθεκεξίαο 
απαηηείηαη ζρνιαζηηθή θαζαξηφηεηα θαη απνιχκαλζε θαηφπηλ ππφδεημεο ηεο Ξξντζηακέλεο. Ρα W.C ιφγσ ηεο ζπρλήο  
ρξήζεο θαζαξίδνληαη θαη απνιπκαίλνληαη ζε ζπρλή βάζε κε ηνλ ίδην ηξφπν-δηαδηθαζία κε ηνπο ζαιάκνπο ησλ αζζελψλ. 

Γεληθή θαζαξηφηεηα πξαγκαηνπνηείηαη θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηελ Ξξντζηακέλε. Όινη νη παξαπάλσ ρψξνη αλάινγα κε 
ηελ ζπρλφηεηα ρξήζεο ηνπο θαζαξίδνληαη θαη πεξηζζφηεξεο απφ δχν θνξέο. Όηαλ θξίλεηαη απφ ηελ Ξξντζηακέλε γίλεηαη 
γεληθφο θαζαξηζκφο ησλ ηαηξείσλ.  

           

 10. ΚΝΛΑΓΔΠ, ΣΔΗΟΝΟΓΔΗΑ, ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΑ 

Πχκθσλα κε ην πξσηφθνιιν εξγαζίαο πνπ ζα θαηαζέζεη ε Δ.Λ.Ι.  

Δπηβάιιεηαη ε ΑΚΔΠΖ απνθνκηδή ησλ κνιπζκαηηθψλ απνξξηκκάησλ απφ ηνπο επαίζζεηνπο ρψξνπο ( Σεηξνπξγεία- 
Καηεπηηθά  Γεληθά, Απνζηείξσζε, ΚΔΘ) θαζ' φιν ην 24σξν.  

 

 11. ΘΝΗΡΥΛΔΠ- WC 

i. Απνθνκηδή απνξξηκκάησλ. 
ii. Αθαίξεζε ηνπ αθάζαξηνπ  ηκαηηζκνχ 
iii. Πηξψζηκν θαζαξνχ ηκαηηζκνχ 
iv. γξφ μεζθφληζκα κε πξνεκπνηηζκέλα παλάθηα.  
v. Πθνχπηζκα κε αληηζηαηηθφ παλί.  
vi. Πθνπγγάξηζκα µε πξνεκπνηηζκέλε κε απνξξππαληηθφ παλέηα.  
vii. Ρδάκηα παξαζχξσλ 2  θνξέο κεληαίσο.    

 

12 .ΘΑΘΑΟΗΠΚΝΠ ΘΙΗΚΑΘΝΠΡΑΠΗΥΛ - ΑΛΔΙΘΠΡΖΟΥΛ  

 

Ρα θιηκαθνζηάζηα θαζαξίδνληαη κηα θνξά ηελ εκέξα. Πθνππίδνληαη κε ειεθηξηθή ζθνχπα ή αληηζηαηηθφ παλί. 
Μεζθνλίδνληαη νη πηλαθίδεο, ηα θαπάθηα θσηηζκνχ. Απνιπκαίλνληαη νη ρεηξνιαβέο ησλ ζπξψλ εμφδνπ πξνο ην 
θιηκαθνζηάζην, ην πεξβάδη, νη θνππαζηέο θαη ην ζνβαηεπί. Πθνπγγάξηζκα κε ζχζηεκα δηπινχ θνπβά θαη αιιαγή λεξνχ 

ηνπιάρηζηνλ αλά φξνθν. Σξεζηµνπνηείηαη ε πηλαθίδα µε ηελ έλδεημε "Βξεγκέλν Ξάησκα". Ρν θιηκαθνζηάζην 
ζθνπγγαξίδεηαη ζε ψξεο µε αηρκήο (06.00-08.00). Ν γεληθφο θαζαξηζκφο γίλεηαη εβδνκαδηαία θάζε Πάββαην. 
Δπηζεκαίλεηαη φηη θαζεκεξηλά γίλεηαη έιεγρνο θαη ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο (λένη ιεθέδεο, ζθνππίδηα θιπ.), 
εηδνπνηείηαη ην Ρκήκα θαζαξηζκνχ θαη επηκειείηαη άκεζα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ θιηκαθνζηαζίσλ.  





 

Αλειθπζηήξεο  

Πθνχπηζκα µε απνξξνθεηηθή ζθνχπα ηνπ δαπέδνπ θαη ησλ νδεγψλ νιηζζήζεσο ησλ ζπξψλ ησλ  ζαιάκσλ δχν θνξέο ηελ 
εκέξα. Όιεο νη επηθάλεηεο θαη ην πάησκα θαζαξίδνληαη µε πγξφ θαζαξηζµνχ θαη πγξφ απνιχµαλζεο δχν θνξέο ηελ 
εκέξα.  

Νη δηαθφπηεο ιεηηνπξγίαο ζα θαζαξίδνληαη µε πξνεκπνηηζκέλα ζε απνιπκαληηθφ παλάθηα ηνπιάρηζηνλ 2 θνξέο ζε θάζε 
βάξδηα. Πε ζπλεξγαζία µε ηελ ηερληθή ππεξεζία ηνπ Λνζνθνκείν ζα θαζαξίδνληαη θάζε ηξίκελν νη ςεπδνξνθέο θαη ηα 
θσηηζηηθά ησλ ζαιάκσλ.  

 

13. ΘΝΗΛΝΣΟΖΠΡΝΗ ΓΗΑΓΟΝΚΝΗ-ΑΙΝΞΗΛΑΘΔΠ  

Θαζαξίδνληαη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ηελ εκέξα θαη πεξηζζφηεξεο απφ µία θνξά ζηνπο πνιπζχρλαζηνπο δηαδξφκνπο. Νη 
ελεκεξσηηθέο πηλαθίδεο λα θαζαξίδνληαη αλά 15ήµεξν. Νη ςεπδνξνθέο θαζψο θαη ηα θσηηζηηθά ζψκαηα λα θαζαξίδνληαη 
θάζε ηξίκελν ζε ζπλεξγαζία µε ηελ ηερληθή ππεξεζία ηνπ Λνζνθνκείνπ. Νη παινπίλαθεο λα θαζαξίδνληαη εζσηεξηθά θαη 
εμσηεξηθά µε ηελ ρξήζε ηνπ αλπςσηηθνχ κεραλήκαηνο αλά 15ήµεξν.  

 

14. ΔΜΥΡΔΟΗΘΝΗ ΣΥΟΝΗ - ΑΗΘΟΗΑ  

Θαζαξίδνληαη θαζεκεξηλά φινη νη εμσηεξηθνί ρψξνη ησλ εηζφδσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πεδνδξνκίσλ απηψλ. Πε 
ηαθηηθή βάζε απαηηείηαη θαζαξηζκφο κε εηδηθή κεραλή. Γίλεηαη ζπρλή απνθνκηδή απνξξηκκάησλ. Απαηηείηαη ζπρλή 
θαζαξηφηεηα ησλ θάδσλ.  

 

15. ΤΓΔΗΑ ΚΝΙΠΚΑΡΗΘΥΛ 

Ρηο εκέξεο ηεο απνθνκηδήο, ηα ςπγεία ζα θαζαξίδνληαη κε πηεζηηθφ κεράλεκα θαη ζα απνιπκαίλνληαη. 

Δηδηθφηεξεο νδεγίεο θαζαξηζκνχ θαη απνιχκαλζεο θαζψο επίζεο θαη νδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή 
ζπγθεθξηκέλσλ ηερληθψλ ζε πεξηπηψζεηο αηπρεκάησλ φπσο δηαζπνξά αίκαηνο θαη άιισλ βηνινγηθψλ πγξψλ 
ζα δνζνχλ εγγξάθσο απφ ηελ Δ.Λ.Ι. 

Άξζξν 11. 

ΚΖΣΑΛΗΘΝΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ  (ελδεηθηηθά) 

 

Ν αλάδνρνο νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ ηνλ θάησζη πεξηγξαθφκελν εμνπιηζκφ. Ρν 
Λνζνθνκείν δηθαηνχηαη λα δεηήζεη αλαβάζκηζε ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ αλαδφρνπ, εθφζνλ θξηζεί  φηη ν εμνπιηζκφο πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηείηαη δελ είλαη θαηάιιεινο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ.  

i. Ξεξηζηξνθηθή µεραλή, γηα πγξφ θαζαξηζκφ δαπέδσλ, µνθεηψλ  
ii. Απνξξνθεηέο πγξψλ θαη ζθφλεο. Κεγάιεο ηζρχνο 2000 W θαη ρακειήο εθπνµπήο ζνξχβνπ. 
iii. Κπαηαξηνθίλεηεο θαη ειεθηξνθίλεηεο µεραλέο πιχζεο δαπέδσλ, ραµειήο εθπνµπήο ζνξχβνπ.  
Σξεζηµνπνηνχληαη γηα µεγάιεο επηθάλεηεο  

iv. Ξηεζηηθφ µεράλεµα γηα εμσηεξηθνχο ρψξνπο   
v. Αθξνπαξαγσγφο γηα µνθέηεο  
vi. Κεράλεµα γπαιίζµαηνο παξθεηίλεο δαπέδνπ ( ηµρ.)  

vii. Κπαιαληέδεο ( ηµρ.)  
viii. Ιάζηηρν ( ηµρ.)  
ix. Πθάια ( ηµρ.)  
x. Ρξφιετ θαζαξηζηξηψλ ζπκβαηά κε ην ζχζηεκα πξνεκπνηηζκέλσλ παληψλ γεληθφηεξα (ηξνρήιαην θαξφηζη κε 
ζπξηάξηα: έλα γηα θάζε θιηληθφ ηκήκα θαη έλα γηα θάζε νκάδα νκνεηδψλ ππεξεζηψλ)  
xi. Ππζηήκαηα δηπινχ θνπβά (ζε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη ιεηηνπξγηθφο ν θαζαξηζκφο κε ηηο πξνεκπνηηζκέλεο παλέηεο 
π.ρ. ζηηο ηνπαιέηεο θαη ζηα θιηκαθνζηάζηα). 
xii. Ζιεθηξηθή ζθνχπα. Ζ ειεθηξηθή ζθνχπα λα είλαη επέιηθηε µε ξφδεο, µεγάιεο ηζρχνο απνξξφθεζεο 1800-2000 W, λα 
δηαζέηεη θίιηξα θαηαθξάηεζεο θαη λα είλαη µκηθξήο εθπνκπήο ζνξχβνπ. Λα δηαζέηεη εμαξηήµαηα πνπ δηεπθνιχλνπλ ηηο 
δηάθνξεο εξγαζίεο  
xiii. Κεραληθή θνξεηή αζχξκαηε ζθνχπα ηθαλνπνηεηηθήο ηζρχνο απνξξφθεζεο (1 ηεµ.)  
xiv. Κεραλή παξαγσγήο αηµνχ γηα ηνλ θαζαξηζµφ ησλ πεξζίδσλ ηνπ ζπζηήµαηνο θιηµαηηζµνχ - εμαεξηζµνχ. (1 ηµρ.)  
xv. Ξιπληήξην - ζηεγλσηήξην γηα ην θαζεµεξηλφ πιχζηµν θαη ζηέγλσκα ησλ πιηθψλ πνιιαπιψλ ρξήζεσλ.  
xvi. Αλπςσηηθφ µεράλεµα γηα ηνλ θαζαξηζµφ ησλ παινπηλάθσλ - θσηηζηηθψλ.  
 

Άξζξν 12. 

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΘΑΘΑΟΗΝΡΖΡΑΠ (ελδεηθηηθά) 

 





 

Αλάινγα µε ηε ρξήζε ηνπ ρψξνπ θαζνξίδεηαη ε ζπρλφηεηα ηνπ θαζαξηζµνχ θαη ηεο απνιχµαλζεο, φπσο θαίλεηαη ζηνπο 
παξαθάησ πίλαθεο. Αλεμαξηήησο απηψλ, ζε θάζε πεξίπησζε, γηα θάζε εξγαζία θαη θάζε ρψξν εξγαζίαο θαζνξίδεηαη απφ 

ην Λνζνθνκείν ν ρξφλνο παξνρήο απηήο, θαζψο επίζεο θαη νη ψξεο έλαξμεο θαη ιήμεο απηήο. Νη εξγαζίεο θαζαξηζµνχ 
γίλνληαη ζηα ρξνληθά δηαζηήκαηα πνπ δελ εµπνδίδεηαη ε ιεηηνπξγία ησλ ρψξσλ ηνπ Λνζνθνµείνπ.  

Δλδεηθηηθά σξάξηα θαζαξηζκνχ: 

Θνηλφρξεζηνη ρψξνη: Θαζεµεξηλά απφ 06:00 µέρξη 22:00.  

Λνζειεπηηθά ηµήµαηα - δσκάηηα λνζειείαο: Θαζεκεξηλφο θαζαξηζκφο απφ 06:00 µέρξη 13:00. Απνγεπκαηηλφ ζθνχπηζκα - 

ζθνπγγάξηζκα θαη απνθνκηδή  απνξξηµµάησλ απφ 15:00 µέρξη 20:00. Θάιπςε εθηάθησλ αλαγθψλ απφ 20:00 µέρξη 06:00.  

Κνλάδεο Δληαηηθήο: Θαζαξηζµνί απφ 06:00 µέρξη 22:00 θαη θάιπςε εθηάθησλ αλαγθψλ απφ 22:00 µέρξη 06:00. 

Δμσηεξηθά ηαηξεία: Θαζεµεξηλφο θαζαξηζµφο απφ 6:00 κέρξη 8:00 θαη απφ 15:00 µέρξη 22:00.  

Ρµήµα Δπεηγφλησλ Ξεξηζηαηηθψλ: Θαζεµεξηλφο θαζαξηζµφο θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 24ψξνπ.  

Γηαγλσζηηθά Δξγαζηήξηα: Θαζεµεξηλφο θαζαξηζµφο απφ 06:00 µέρξη 16:00.  

Απνγεπµαηηλή απνθνµηδή απνξξηµµάησλ θαη θάιπςε εθηάθησλ αλαγθψλ.  

Γξαθεία: Θαζεµεξηλέο εξγαζίεο απφ 06:00 µέρξη 16:00.  

Σεηξνπξγεία: Δλδηάµεζνη θαζαξηζµνί: απφ 07:00 µέρξη ιήμε επεµβάζεσλ.  

Ρειηθφο θαζαξηζµφο: απφ ηε ιήμε επεµβάζεσλ έσο 06:00.  

Ξιπληήξηα: Θαζαξηζµφο απφ 07:00 µέρξη 14:00.  

Απνζήθεο: Θαζεµεξηλά απφ 07:00 µέρξη 08:30. Ν θαζαξηζµφο γίλεηαη παξνπζία ηνπ απνζεθάξηνπ θαη φρη εθηφο σξαξίνπ 

εξγαζίαο γηα ιφγνπο αζθαιείαο.  

Κεραλνζηάζηα: Ξεξηνδηθφο γεληθφο θαζαξηζµφο (ηνπιάρηζηνλ µεληαίσο).  

Νη γεληθνί θαζαξηζκνί ζα γίλνληαη κεληαία θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηελ πξντζηακέλε ή ηνλ ππεχζπλν ηνπ θάζε ηκήκαηνο. 

ΠΖΚΔΗΥΠΖ :  

1. Δθηφο ηνπ σξαξίνπ ηαθηηθψλ-πξνγξαµµαηηζµέλσλ εξγαζηψλ απαηηείηαη 24σξε θάιπςε ηνπ Λνζνθνκείνπ γηα ηελ 
αληηµεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ.  

2. Πηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο εξγαζηψλ, Ξ.ρ. ζε έλα φξνθν λα απαηηείηαη θαζαξηζµφο 
ζαιάµνπ, θαζαξηζµφο γξαθείσλ, θαζαξηζµφο θνηλνρξήζησλ ρψξσλ θι.π., είλαη πξνθαλέο φηη ζα πξέπεη λα γίλεη 
ζπληνληζµφο θαη λα εμαζθαιηζηεί ε αιιεινπρία εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ.  

3. Ν αλάδνρνο νθείιεη λα έρεη επφπηε θαζαξηφηεηαο ζηελ πξσηλή θαη απνγεπκαηηλή βάξδηα. 

 

ΑΟΘΟΝ 13. 

ΠΣΛΝΡΖΡΑ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΔΟΓΑΠΗΥΛ ΘΑΘΑΟΗΠΚΝ 

 

α/α ΞΑΟΔΣΝΚΔΛΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΠΣΛΝΡΖΡΑ 

1 
Πθνχπηζµα - ζθνπγγάξηζµα δαπέδσλ, ζαιάµσλ αζζελψλ θαη 
W/C, πγξφ μεζθφληζκα 

Θαζεκεξηλά ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ζε θάζε 
βάξδηα 

2 Βεξάληεο-μεξφ ζθνχπηζµα-ζθνπγγάξηζµα δαπέδσλ Θάζε εβδνκάδα 

3 Θνηλφρξεζηα WC 
2 θνξέο αλά βάξδηα (πην ζπρλά ζηα Ρ.Δ.Η. θαη 
ζηα Ρ.Δ.Ξ.) 

4 Ξιαζηηθά δάπεδα-γπάιηζµα  Κεληαία 

5 Ξιαζηηθά δάπεδα-αληηθαηάζηαζε παξθεηίλε Όηαλ θξηζεί απαξαίηεην 

6 Απνθνκηδή Απνξξηκκάησλ 

Θαζεκεξηλά, ηνπιάρηζηνλ δχν θνξέο ζηελ 
πξσηλή βάξδηα θαη κηα θνξά ην απφγεπκα, 
ζπρλφηεξα ζε Κνλάδεο, Σεηξνπξγεία, 
Δξγαζηήξηα. 

7 Θαζαξηφηεηα-απνιχκαλζε ζαιάκσλ αζζελψλ (box), Κνλάδσλ 
(ΚΔΘ-ΚΔΘ-ΘΓΣ), ζθνχπηζκα, ζθνπγγάξηζκα, απνθνκηδή, 

Θαζεκεξηλά δχν θνξέο ην πξσί θαη δχν θνξέο 
ην απφγεπκα θαη ζε θάζε λέν αζζελή 





 

απνξξηκκάησλ 

8 Ζ/Κ ρψξνη-ηνχλει (ζπλνδεία ηερληθνχ) Θάζε ηεηξάκελν 

9 Θνηλφρξεζηνη ρψξνη, θιηκαθνζηάζηα, αζαλζέξ Θαζεκεξηλά  

10 Δμσηεξηθνί ρψξνη εηζφδσλ Θαζεκεξηλά  

11 Θιηληθέο πνπ ιεηηνπξγνχλ Θαζεκεξηλά  

12 Σψξνη πνπ δελ ιεηηνπξγνχλ  Πχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ Λνζνθνκείνπ 

 

 





    
Ρ  Ι  Ν  Α  Κ  Α  Σ    1οσ 

         ΕΜΦΑΝΙΗΟΝΤΑΙ ΟΙ ΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΘ ΧΩΟΙ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - ΤΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΟΥΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΡΟΣ  ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘ  ΡΟΣΩΡΙΚΟ ΤΙΣ ΚΑΘΘΜΕΙΝΕΣ. 

Α/Α Κ   Τ   Ι      Ι   Α   ΚΑΙ ΛΟΙΡΟΙ   Χ  Ω    Ο  Ι  ΕΜΒΑΔΟΝ 

Ρ    Ω  Ι ΑΡΟΓΕΥΜΑ 

Σ Θ Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ 
ΑΤΟΜΑ ΩΑΙΟ ΩΕΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΤΟΜΑ ΩΑΙΟ ΩΕΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΩΩΝ ΩΩΝ 

Α Ο Κ Τ Α Ο  Ο Φ Ο    Κ Τ Ι  Ι Ο                   H ΑΡΟΓΕΥΜΑΤΛΝΘ 
ΚΑΚ/ΤΛΑ ΜΕΤΑ ΤΘΝ 

16,00 ΚΑΛ ΕΩΣ ΤΘΝ 
20,00 ΚΑ ΤΛΚΕΤΑΛ 
ΣΤΘΝ ΔΛΑΚΕΣΘ ΓΛΑ 
ΤΛΣ ΓΕΝΛΚΩΤΕΕΣ 

ΕΓΑΣΛΕΣ 
ΚΑΚΑΛΣΜΟΥ ΣΤΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟ.  

1 
Α΄ ΥΡΟΓΕΙΟ 
ΟΛΟΚΛΘΟ 

ΑΛΜΟΔΟΣΛΑ  

3073 2 
06:30 - 11:30 
& 8:00 - 13:00 

5 10 1 14,00-19,00 5 5 

ΑΛΜΑΤΟΛΟΓΛΚΟ  

ΜΟΝΑΔΑ ΔΛΑΛΥΣΘΣ ΚΥΤΤΑΟΣΤΑΤΛΚΩΝ 

ΛΑΤΕΛΟ ΡΟΝΟΥ- ΛΑΤΕΛΟ ΥΓΛΕΛΝΙΣ- ΕRCP κ.λ.π. 

ΑΚΤΛΝΟΛΟΓΛΚΟ 

ΛΑΤΕΛΟ ΟΣΤΛΚΘΣ ΜΑΗΑΣ - ΔΛΑΔΟΜΟΛ κ.λ.π. 

ΒΟΘΚΘΤΛΚΟΛ   ΧΩΟΛ & ΚΟΛΝΟΧΘΣΤΟΛ 

                              

2 ΙΣΟΓΕΙΟ 

ΕΞΩΤΕΛΚΑ ΛΑΤΕΛΑ ΕΦΘΜΕΛΑΣ (ΤΕΡ) - 24/ΩΘ 

2033 

1 07:00 - 12:00 5 5 

1 14,00-1900 5 5 

 ΣΤΑ ΕΞΩΤΕΛΚΑ 
ΛΑΤΕΛΑ ΚΑ 
ΡΟΣΤΛΚΕΤΑΛ ΕΝΑ 
ΑΚΟΜΘ ΑΤΟΜΟ ΜΕ 
6-ΩΘ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘ 
ΣΤΘΝ 
ΑΡΟΓΕΥΜΑΤΛΝΘ 
ΒΑΔΛΑ ΤΛΣ ΘΜΕΕΣ 
ΤΘΣ ΓΕΝ. 
ΕΦΘΜΕΛΑΣ ΜΕ 
ΩΑΛΟ  17,00-23,00 

        

ΒϋΡΑΝ. ΡΑΚΟΛΟΓΛΚΘ ΚΛΛΝΛΚΘ  2 06:30 - 11:30 5 10 

ΒΟΘΚΘΤΛΚΟΛ   ΧΩΟΛ & ΚΟΛΝΟΧΘΣΤΟΛ 

  07:00 - 12:00     

                              

3 1οσ ΟΟΦΟΣ 

ΓΝΑΚΟΧΕΛΟΥΓΛΚΟ ΧΕΛΟΥΓΕΛΟ 

765 1 06:30 - 11:30 5 5 1 17,00-21,00 4 4   

ΩΛ ΕΞΩΤΕΛΚΟ ΛΑΤΕΛΟ 

ΑΡΟΣΤΕΛΩΣΘ 

ΑΜΦΛΚΕΑΤΟ 

ΤΘΛ. ΚΕΝΤΟ, ΒΟΘΚΘΤΛΚΟΛ & ΚΟΛΝΟΧ. ΧΩΟΛ 

                              

4 2οσ ΟΟΦΟΣ 

ΚΕΝΤΛΚΑ ΧΕΛΟΥΓΕΛΑ 

1963 

1 07:00- 12:00 5 5 
1 15,00-20,00 5 5 

ΤΛΣ ΘΜΕΕΣ ΤΘΣ 
ΓΕΝΛΚΘΣ ΕΦΘΜΕΛΑΣ 

ΤΑ ΚΕΝΤΛΚΑ 
ΧΕΛ/ΓΕΛΑ ΚΑ 

ΚΑΛΥΡΤΟΝΤΑΛ ΚΑΛ 
ΤΘΝ ΝΥΚΤΑ ΜΕΤΑ 

ΤΘΝ 23,00 ΜΕ 
ΕΡΛΡΛΕΟΝ ΜΛΑ 
ΚΑΚΑΛΣΤΛΑ Θ 

ΟΡΟΛΑ ΚΑ ΚΑΛΥΡΤΕΛ 
ΚΑΛ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΘΣ 

ΜΕΚ ΚΑΛ ΜΑΦ 2ου. 

1 09:00 - 14:00 5 5 

ΡΑΝ/ΚΘ ΧΕΛΟΥΓΛΚΘ 
1 07:00-12:00 5 

5 
1 

16:00 – 
21:00 

5 5 
ΒΟΘΚΘΤΛΚΟΛ   ΧΩΟΛ & ΚΟΛΝΟΧΘΣΤΟΛ   

ΜΑΦ 

1 07:00 - 12:00 5 

  

1 15,00-20,00 5 5 

Μ Ε Κ  2ου 5 

                              

5 3οσ ΟΟΦΟΣ Ω..Λ. ΚΛΛΝΛΚΘ 1963 1  06:30-11:30 5 5 1 15,30-20:30         5 5   





 

ΚΑΤΛΚΘ ΧΕΛ/ΚΘ  1 7,00-12,00 5 5 

Βα  ΚΕΣΕΛΣ   

7,00-12,00 5 5 

ΓΑΣΤΕΝΤΕΟΛΟΓΛΚΟ   

Γ ΛΑΤΩΝ ΡΑΝ/ΚΘΣ ΡΑΚ/ΚΘΣ 1 

Γ ΛΑΤΩΝ ΡΑΝ/ΚΘΣ ΧΕΛ/ΚΘΣ   

ΒΟΘΚΘΤΛΚΟΛ   ΧΩΟΛ & ΚΟΛΝΟΧΘΣΤΟΛ   

                              

6 4οσ ΟΟΦΟΣ 

ΕΜΦΑΓΜΑΤΛΚΘ ΜΟΝΑΔΑ 

1688 

1 6,30-12,30 6 6 1 15,00-20,00 5 5 

  

ΑΛΜΟΔΥΝΑΜΛΚΟ  

ΚΑΤΛΚΘ ΡΑΚΟΛΟΓΛΚΘ 1 7,00-13,00 6 6 

1 16,00-21,00 5 5 ΟΥΟΛΟΓΛΚΘ 
1 07:00 - 12:00 5 5 

ΒΟΘΚΘΤΛΚΟΛ   ΧΩΟΛ & ΚΟΛΝΟΧΘΣΤΟΛ 

                              

7 5οσ ΟΟΦΟΣ 
ΡΑΝ/ΚΘ ΚΑΔΛΟΛΟΓΛΚΘ ΚΛΛΝΛΚΘ 

900 1 7,00-13,00 6 6 1 16,00-21,00 5 5 
  ΒΟΘΚΘΤΛΚΟΛ   ΧΩΟΛ & ΚΟΛΝΟΧΘΣΤΟΛ 

                              

8 6οσ ΟΟΦΟΣ 

ΧΕΛΟΥΓΕΛΑ ΚΑΔΛΑΣ 

900 

1 7,00-12,00 5 5 
1 14:30-19:30 5 5 

Θ ΑΡΟΓΕΥΜΑΤΛΝΘ 
ΞΕΚΛΝΑΕΛ ΑΡΠ 

ΧΕΛΟΥΓΕΛΑ ΚΑΛ 
ΣΥΝΕΧΛΗΕΛ ΚΛΛΝΛΚΕΣ 

& ΜΕΚ 

ΚΑΔΛΟΧΕΛΟΥΓΛΚΘ ΜΟΝΑΔΑ 1 7,00-12,00 5 5 

ΚΑΔΛΟΧΕΛΟΥΓΛΚΘ ΚΛΛΝΛΚΘ 
1 7,00-12,00 5 5 1 18,00-22,00 4 4 

ΒΟΘΚΘΤΛΚΟΛ   ΧΩΟΛ & ΚΟΛΝΟΧΘΣΤΟΛ 

                              

9 7οσ ΟΟΦΟΣ 
ΚΑΤΛΚΘ ΚΑΔΛΟΛΟΓΛΚΘ ΚΛΛΝΛΚΘ 

765 1 6:30-11:30 5 5 

1 15,00-20,00 5 5 

Θ ΑΡΟΓΕΥΜΑΤΛΝΘ 
ΚΑΚΑΛΣΤΛΑ ΤΘΣ 
ΚΛΛΝΛΚΘΣ ΤΟΥ 6ου 

ΚΑ ΒΟΘΚΑΕΛ ΕΡΛΣΘΣ 
ΣΤΟΝ 7ο & 8ο 

ΠΟΦΟ 

ΒΟΘΚΘΤΛΚΟΛ   ΧΩΟΛ & ΚΟΛΝΟΧΘΣΤΟΛ 

                

10 8οσ ΟΟΦΟΣ 
ΚΑΛΑΜΟΛ ΝΟΣΘΛΕΛΑΣ 

765 1 6:30-11:30 5 5 
ΒΟΘΚΘΤΛΚΟΛ   ΧΩΟΛ & ΚΟΛΝΟΧΘΣΤΟΛ 

                              

Β ΚΤΙΙΟ ΟΙΚΟΥ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ                   

  

1 ΙΣΟΓΕΙΟ 

ΜΑΓΕΛΕΛΑ - ΨΥΓΕΛΑ- ΧΩΟ ΕΣΤΛΑΣΘΣ ΛΑΤΩΝ 

852 

1 6,30-11,30 5 5 

1 15,00-20,00 5 5 

ΑΡΟΚΘΚΘ ΤΟΦΛΜΩΝ  

ΡΛΘΟΦΟΛΚΘ 

1 08,00-12,00 4 4 

Β.Λ.Τ. (ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΛ) 

ΡΑΚΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΛΚΟ ΤΜΘΜΑ 

ΑΡΟΔΥΤΘΛΑ ΝΟΣ/ΚΟΥ ΡΟΣΩΡΛΚΟΥ (Α' ΥΡΟΓΕΛΟ) 

ΨΥΚΤΛΚΟΣ ΚΑΛΑΜΟΣ 

ΧΩΟΣ ΝΕΚΟΚΑΛΑΜΟΥ 

                              

2 Α΄ΟΟΦΟΣ 

ΚΟΛΤΩΝΕΣ ΛΑΤΩΝ 

785 1 7,00-12,00 5 5 

1 17,00-21,00 4 4 

H ΑΡΟΓΕΥΜΑΤΛΝΘ 
ΚΑΚ/ΤΛΑ ΜΕΤΑ ΤΘΝ 

19,00 ΚΑΛ ΕΩΣ ΤΘΝ 
21,00 ΚΑ ΤΛΚΕΤΑΛ 

ΣΤΘΝ ΔΛΑΚΕΣΘ ΤΟΥ 
Γ. ΕΡΛΣΤΑΣΛΑΣ ΓΛΑ 

ΑΛΜΟΔΟΣΛΑ 

ΕΓΑΣΤΘΛΟ ΟΟΛΟΓΛΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

                

3 Β΄ΟΟΦΟΣ 
ΜΛΚΟΒΛΟΛΟΓΛΚΟ ΕΓΑΣΤΘΛΟ 

963 1 8,00-13,00 5 5 
ΑΛΜΑΤΟΛΟΓΛΚΟ ΕΓΑΣΤΘΛΟ 





 

ΒΛΟΧΘΜΛΚΟ ΕΓΑΣΤΘΛΟ ΤΛΣ ΓΕΝΛΚΟΤΕΕΣ 
ΕΓΑΣΛΕΣ 

ΚΑΚΑΛΣΜΟΥ ΣΤΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟ 

ΕΕΥΝΘΤΛΚΟ ΡΑΝ/ΚΘΣ ΧΕΛ/ΚΘΣ 

ΒΟΘΚΘΤΛΚΟΛ   ΧΩΟΛ & ΚΟΛΝΟΧΘΣΤΟΛ 

                              

Γ ΚΤΙΙΟ ΔΙΟΙΚΘΣΕΩΣ                   

  
1 ΙΣΟΓΕΙΟ 

ΦΑΜΑΚΕΛΟ 

1458 1 06:30-11:30 5 5 1 15:00-20:00 5 5 

ΑΡΟΚΘΚΕΣ 

ΛΜΑΤΛΟΚΘΚΘ 

Γ ΚΟΛΝ. ΛΕΛΤΟΥΓΩΝ 

ΑΦΕΛΟ 

ΔΛΟΛΚΘΤΛΚΕΣ ΥΡΘΕΣΛΕΣ 

ΒΟΘΚΘΤΛΚΟΛ   ΧΩΟΛ & ΚΟΛΝΟΧΘΣΤΟΛ 

                              

2 Α΄ΟΟΦΟΣ 

ΟΦΚΑΛΜΟΛΟΓΛΚΘ ΚΛΛΝΛΚΘ 

1351 

1 07:00-12:00 5 5 

1 15:00-20:00 5 5   

ΟΦΚΑΛΜΟΛΟΓΛΚΟ ΧΕΛ/ΓΕΛΟ 

ΔΛΟΛΚΘΤΛΚΕΣ ΥΡΘΕΣΛΕΣ 

1 06:00 - 10:00 4 4 

ΝΟΣΘΛΕΥΤΛΚΘ ΥΡΘΕΣΛΑ  

ΓΑΦΕΛΑ ΡΑΝ/ΚΩΝ ΛΑΤΩΝ  

ΤΕΧΝΛΚΕΣ ΥΡΘΕΣΛΕΣ 

ΒΟΘΚΘΤΛΚΟΛ   ΧΩΟΛ & ΚΟΛΝΟΧΘΣΤΟΛ 

                              

Δ ΚΤΙΙΟ ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ                    

ΡΕΝΚΘΜΕΘ 
ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘ ΓΛΑ 
ΟΛΕΣ ΤΛΣ ΆΛΛΕΣ 
ΑΣΧΟΛΛΕΣ ΕΚΤΟΣ 

ΑΡΠ ΤΟΥΣ 
ΒΟΘΚΘΤΛΚΟΥΣ 

ΧΩΟΥΣ ΡΟΥ ΚΑ 
ΚΑΚΑΛΗΟΝΤΑΛ ΚΑΛ 

ΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΛΑΚΑ 

1 

ΥΡΟΓΕΙΟ 
ΙΣΟΓΕΙΟ 

Α΄ΟΟΦΟΣ 
Β΄ΟΟΦΟΣ 

ΛΜΑΤΛΟΚΘΚΘ  

2221 2 

 1 ΑΤΟΜΟ 
7,00-12,00 ΚΑΛ             

1 ΑΤΟΜΟ          
10:00-15:00   

5 10 1 15,00-20,00   5 5 

ΑΡΟΔΥΤΘΛΑ 

ΒΛΟΧΘΜΛΚΟ ΕΓΑΣΤΘΛΟ 

ΤΕΧΝΛΚΘ ΥΡΘΕΣΛΑ 

ΑΚΤΛΝΟΛΟΓΛΚΟ- ΜΟΝΑΔΑ ΜΑΣΤΟΥ 

ΓΑΦΕΛΑ 

ΕΞΩΤΕΛΚΑ ΛΑΤΕΛΑ  ιςογειου  

ΒΟΘΚΘΤΛΚΟΛ ΧΩΟΛ ιςογειου 

ΕΞΩΤ. ΛΑΤΕΛΑ  1ου οροφου  

ΒΩΘΚΘΤΛΚΟΛ ΧΩΟΛ 1ου οροφου 

ΕΞΩΤ. ΛΑΤΕΛΑ  2ου ορόφου 

ΒΩΘΚΘΤΛΚΟΛ ΧΩΟΛ  2ου ορόφου 

                              

2 Γ΄ΟΟΦΟΣ 

ΝΕΦΟΛΟΓΛΚΘ ΚΛΛΝΛΚΘ 

545,5 1 7,00-12,00 5 5 

2 
13,00-18,00 

& 15,00-
20,00 

5 10 

Θ ΚΑΚΑΛΣΤΛΑ ΤΟΥ 
ΧΕΛ/ΓΕΛΟΥ ΔΕΝ ΚΑ 
ΑΡΟΜΑΚΥΝΕΤΑΛ 
ΑΡΠ ΤΘΝ ΕΓΑΣΛΑ 
ΤΘΣ ΑΝ ΔΕΝ 
ΟΛΩΚΛΘΩΚΟΥΝ ΤΑ 
ΧΕΛΟΥΓΕΛΑ. Θ 
ΑΡΟΓΕΥΜΑΤΛΝΘ 

ΡΕΛΤΟΝΑΪΚΘ 

ΤΕΧΝΘΤΟΣ ΝΕΦΟΣ 

ΒΟΘΚΘΤΛΚΟΛ   ΧΩΟΛ & ΚΟΛΝΟΧΘΣΤΟΛ 

                

3 
Δ΄& Ε΄ 

ΟΟΦΟΣ 

ΧΕΛΟΥΓΕΛΑ 

790 

1 7,00-13,00 6 6 

ΧΕΛ/ΚΘ ΚΛΛΝΛΚΘ   4ου 
1 7,00-12,00 5 5 

ΒΟΘΚΘΤΛΚΟΛ ΧΩΟΛ 4ου  





 

ΧΕΛ/ΚΘ ΚΛΛΝΛΚΘ   5ου ΚΑΚΑΛΣΤΛΑ ΚΑ 
ΞΕΚΛΝΑΕΛ ΑΡΠ ΤΑ 
ΧΕΛΟΥΓΕΛΑ  ΒΟΘΚΘΤΛΚΟΛ   ΧΩΟΛ 5ου & ΚΟΛΝΟΧΘΣΤΟΛ 

                              

Ε ΚΤΙΙΟ ΕΒΟΥ           
 

      H ΚΑΚ/ΤΛΑ ΚΑ 
ΤΛΚΕΤΑΛ ΣΤΘΝ 
ΔΛΑΚΕΣΘ ΤΟΥ 

ΓΑΦΕΛΟΥ 
ΕΡΛΣΤΑΣΛΑΣ ΓΛΑ 
ΓΕΝΛΚΟΤΕΕΣ 

ΕΓΑΣΛΕΣ 
ΚΑΚΑΛΣΜΟΥ ΣΤΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟ   ΚΤΛΛΟ ΕΒΟΥ 

744 1 08:00 - 12:00 4 4 

    

    

                              

ΣΤ ΛΑΝΤΗΑ - ΜΕΤΑΦΟΑ ΦΑΓΘΤΟΥ           
 

      

το ζνα ατομο μετα 
τισ 10:00 πθγαίνει 
εβρου 

1 
ΡΛΥΣΛΜΟ ΜΑΓΕΛΛΚΩΝ ΣΚΕΥΩΝ - ΜΕΤΑΦΟΑ ΦΑΓΘΤΟΥ-ΜΕΤΑΦΟΑ 

ΚΑΟΤΣΛΩΝ-ΓΕΝΛΚΕΣ ΕΓΑΣΛΕΣ ΜΑΓΕΛΛΩΝ 
  1 08:00-13:00 5 5 

1 13,30-18,30 5 5 

2 
ΡΛΥΣΛΜΟ ΜΑΓΕΛΛΚΩΝ ΣΚΕΥΩΝ - ΜΕΤΑΦΟΑ ΦΑΓΘΤΟΥ-ΜΕΤΑΦΟΑ 

ΚΑΟΤΣΛΩΝ-ΓΕΝΛΚΕΣ ΕΓΑΣΛΕΣ ΜΑΓΕΛΛΩΝ 
  1 09,00-14,00 5 5 

                              

Η ΝΥΧΤΕΙΝΑ                   ΤΙΣ ΘΜΕΕΣ ΤΘΣ 
ΓΕΝΙΚΘΣ 
ΕΦΘΜΕΙΑΣ 
ΘΑΥΡΑΧΕΙ 
ΕΝΙΣΧΥΣΘ ΜΕ ΖΝΑ 
ΑΚΟΜΘ ΑΤΟΜΟ με 
ένα 7ωρο ΕΡΙΡΛΕΟΝ   ΚΑΛΥΨΘ ΝΥΧΤΕΛΝΟΥ ΩΑΛΟΥ   2 24,00--05.00 5 10         

                              

Θ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΓΑΣΙΕΣ                     

1 
ΑΚΑΛΥΡΤΟΙ ΧΩΟΙ          

 
        

  

ΑΥΛΕΣ- ΤΑΑΤΣΕΣ- ΜΕΤ..ΣΚΟΥΡΛΔΛΩΝ 2740 2 07:30-13:30 6 12 1 15,00-20,00 5 5 

2 
ΚΑΘΑΙΣΤΙΑ ΓΕΝΙΚΘΣ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘΣ ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΕΣ κ.λ.π.                   

ΣΕ ΟΡΟΛΟ ΤΜΘΜΑ ΧΕΛΑΗΕΤΑΛ ΜΕ ΕΥΚΥΝΘ ΤΘΣ ΝΥ   1 08:00-13.00 5 5         

3 

ΙΜΑΤΙΟΘΘΚΘ                    

ΜΕΤΑΦΟΑ ΚΑΚΑΟΥ - ΑΚΑΚΑΤΟΥ ΛΜΑΤΛΣΜΟΥ   2 07;00-13:00 6 12         

4 

ΜΑΓΕΙΙΑ                   

ΒΟΘΚΟΣ ΜΑΓΕΛΛΩΝ                   

5 

ΓΑΦΕΙΟ ΕΡΙΣΤΑΣΙΑΣ                   

ΓΕΝΛΚΩΝ ΚΑΚΘΚΟΝΤΩΝ   1 07:30-12:30 5 5         

ΓΕΝΛΚΩΝ ΚΑΚΘΚΟΝΤΩΝ   1 09:00 - 14:00 5 5         

6 

ΦΑΜΑΚΕΙΟ - ΑΡΟΘΘΚΘ ΥΛΙΚΩΝ                   

ΜΕΤΑΦΟΑ ΦΑΜΑΚΩΝ & ΥΛΛΚΩΝ   1 08.00-13.00 5 

10 

        

ΜΕΤΑΦΟΑ ΦΑΜΑΚΩΝ & ΥΛΛΚΩΝ   1 10:00-15:00 5         

7 

ΡΑΑΤΘΜΑ                   

ΓΕΝΛΚΩΝ 
ΚΑΚΘΚΟΝΤΩΝ     1 07:30-12:30 5 5         

                              





 

  Σ Υ Ν Ο Λ Α 27.264,50 49 0 218 250 21 0 97 102       

  

ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ             

               
1 Σε κάκε Γενικι Κακαριότθτα Τμθμάτων ι Κλινικϊν, να υπάρχει 1 ακόμθ άτομο διακζςιμο μαηί με τθν κακαρίςτρια του Τμιματοσ, να υποςτθρίξει τισ εργαςίεσ. 

               
2 

Λαμβάνοντασ υπ' όψιν τισ επιπλζον υποχρεϊςεισ του προςωπικοφ κακαριότθτοσ που είναι ο κακαριςμόσ - απολφμανςθ ξενοδοχειακοφ εξοπλιςμοφ κακθμερινά, κεωροφμε απαραίτθτθ τθν τιρθςθ του ωραρίου που 
αναγράφεται ςτουσ πίνακεσ 

3 
Στιισ  ημέρεσ γενικήσ εφημερίασ θα υπάρχει ενίςχυςη με ένα ακόμη άτομο 7ωρησ απαςχόληςησ                     

                            

 
 
 
  





 

 
 

   Ρ  Ι  Ν  Α  Κ  Α  Σ  2οσ         
           

ΕΜΦΑΝΙΗΟΝΤΑΙ ΟΙ ΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΘ ΧΩΟΙ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΡΟΣ  ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘ  ΡΟΣΩΡΙΚΟ ΤΙΣ ΑΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΙΑΚΑ. 

               

Α/Α Κ   Τ   Ι      Ι   Α   ΚΑΙ ΛΟΙΡΟΙ   Χ  Ω    Ο  Ι  

Ρ    Ω  Ι ΑΡΟΓΕΥΜΑ 

Σ Θ Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ 
ΑΤΟΜΑ ΩΑΙΟ ΩΕΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΤΟΜΑ ΩΑΙΟ ΩΕΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΩΩΝ ΩΩΝ 

Α Ο Κ Τ Α Ο  Ο Φ Ο    Κ Τ Ι  Ι Ο                 Θ ΑΡΟΓΕΥΜΑΤΛΝΘ ΚΑΚ/ΛΑ ΜΕΤΑ ΤΘΝ 
19,00 ΚΑΛ ΕΩΣ ΤΘΝ 21,00 ΚΑ ΤΛΚΕΤΑΛ ΣΤΘΝ 
ΔΛΑΚΕΣΘ ΓΛΑ ΤΛΣ ΓΕΝΛΚΩΤΕΕΣ ΕΓΑΣΛΕΣ 
ΚΑΚΑΛΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟΥ. 

1 Α΄ ΥΡΟΓΕΙΟ  

ΑΛΜΟΔΟΣΛΑ  

1 8,00-12,00 4 4 1 17,00-21,00 4 4 ΑΚΤΛΝΟΛΟΓΛΚΟ - ΟΣΤΛΚΘ ΡΥΚΝΟΤΘΤΑ 

ΒΟΘΚΘΤΛΚΟΛ   ΧΩΟΛ & ΚΟΛΝΟΧΘΣΤΟΛ 

                              

2 ΙΣΟΓΕΙΟ 

ΕΞΩΤΕΛΚΑ ΛΑΤΕΛΑ (ΤΕΡ) 

1 8,00-13,00 5 5 

1 15,00-20,00 5 5 

ΣΤΑ ΕΞΩΤΕΛΚΑ ΛΑΤΕΛΑ ΚΑ ΡΟΣΤΛΚΕΤΑΛ 
ΖΝΑ ΑΚΟΜΘ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΕΡΤΑΩΘ   
ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘ ΡΩΪ-ΑΡΟΓΕΥΜΑ ΤΛΣ 
ΘΜΕΕΣ ΤΘΣ ΓΕΝ. ΕΦΘΜΕΛΑΣ ΜΕ ΩΑΛΟ 
ΡΩΪ 8,00-15,00 ΑΡΟΓΕΥΜΑ 15,00-22,00 

24/ΩΘ  

ΒϋΡΑΚΟΛΟΓΛΚΘ ΚΛΛΝΛΚΘ  

ΧΩΟΛ  ΜΟΛΥΣ/ΚΩΝ ΑΡΟ/ΤΩΝ  

1 7,00-12,00 5 5 ΑϋΡΑΚΟΛΟΓΛΚΘ ΚΛΛΝΛΚΘ 

ΒΟΘΚΘΤΛΚΟΛ   ΧΩΟΛ & ΚΟΛΝΟΧΘΣΤΟΛ 

                              

3 Α΄ΟΟΦΟΣ 

ΓΝΑΚΟΧΕΛΟΥΓΛΚΟ ΧΕΛΟΥΓΕΛΟ 

  

      

        

        

ΩΛ ΕΞΩΤΕΛΚΟ ΛΑΤΕΛΟ   
  

  

ΑΡΟΣΤΕΛΩΣΘ   
  

  

ΑΜΦΛΚΕΑΤΟ   
  

  

ΤΘΛ. ΚΕΝΤΟ, ΒΟΘΚΘΤΛΚΟΛ & ΚΟΛΝΟΧ. ΧΩΟΛ         

                              

4 Β΄ΟΟΦΟΣ 

ΚΕΝΤΛΚΑ ΧΕΛΟΥΓΕΛΑ 

1 7,00-12,00 5 5 1 14,00-19,00 5 5 ΤΛΣ ΘΜΕΕΣ ΤΘΣ ΓΕΝΛΚΘΣ ΕΦΘΜΕΛΑΣ ΤΑ 
ΚΕΝΤΛΚΑ ΧΕΛ/ΓΕΛΑ - ΜΕΚ ΚΑΛ ΜΑΦ ΚΑ 
ΚΑΛΥΡΤΟΝΤΑΛ ΚΑΛ ΤΘΝ ΝΥΚΤΑ ΑΡΠ 20,00 - 
06,00 ΑΡΠ ΖΝΑ ΑΤΟΜΟ ΕΡΛΡΛΕΟΝ 

ΡΑΝ/ΚΘ ΧΕΛΟΥΓΛΚΘ 

ΒΟΘΚΘΤΛΚΟΛ   ΧΩΟΛ & ΚΟΛΝΟΧΘΣΤΟΛ 

ΜΑΦ- ΡΑΝ/ΚΘ ΧΕΛΟΥΓΛΚΘ 
1 7,00-12,00 5 5 1 14,00-19,00 5 5 

Μ Ε Κ  2ου 

                              

5 Γ΄ΟΟΦΟΣ 

Ω..Λ. ΚΛΛΝΛΚΘ 

1 7,00-12,00 5 5         
ΤΟ ΑΡΟΓΕΥΜΑ ΚΑΛΥΡΤΕΤΑΛ ΑΡΠ Β' 

ΟΟΦΟ 

ΚΑΤΛΚΘ ΧΕΛ/ΚΘ  

Βα  ΚΕΣΕΛΣ 

ΓΑΣΤΕΝΤΕΟΛΟΓΛΚΟ 

ΒΟΘΚΘΤΛΚΟΛ   ΧΩΟΛ & ΚΟΛΝΟΧΘΣΤΟΛ 

                              

6 Δ΄ΟΟΦΟΣ 

ΟΥΟΛΟΓΛΚΘ 

1 7,00-12,00 5 5 
1 15,00-20,00 5 5 

ΤΟ ΑΡΟΓΕΥΜΑ Θ ΜΟΝ. ΕΝΦΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑ 
ΚΑΛΥΡΤΕΤΑΛ ΑΡΠ ΤΘΝ ΡΑΝ. ΚΑΔΛΟΛΟΓΛΚΘ 

ΚΑΤΛΚΘ ΡΑΚΟΛΟΓΛΚΘ 

ΒΟΘΚΘΤΛΚΟΛ   ΧΩΟΛ & ΚΟΛΝΟΧΘΣΤΟΛ 

ΕΜΦΑΓΜΑΤΛΚΘ ΜΟΝΑΔΑ 1 7,00-12,00 5 5 





 

                              

7 Ε΄ΟΟΦΟΣ 
ΡΑΝ/ΚΘ ΚΑΔΛΟΛΟΓΛΚΘ ΚΛΛΝΛΚΘ 

1 7,00-11,00 4 4 1 15,00-20,00 5 5 
ΤΟ ΑΡΟΓΕΥΜΑ ΚΑ ΚΑΛΥΡΤΕΤΑΛ ΚΑΛ Θ 

ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΑΓΜΑΤΩΝ ΒΟΘΚΘΤΛΚΟΛ   ΧΩΟΛ & ΚΟΛΝΟΧΘΣΤΟΛ 

                              

8 ΣΤ΄ ΟΟΦΟΣ 

ΚΑΔΛΟΧ/ΚΘ ΚΛΛΝΛΚΘ 

1 7,00-12,00 5 5 1 15,00-20,00 5 5 

  

ΚΑΔΛΟΧ/ΚΘ ΜΟΝΑΔΑ 

ΧΕΛΟΥΓΛΟ ΚΑΔΛΑΣ 

ΒΟΘΚΘΤΛΚΟΛ   ΧΩΟΛ & ΚΟΛΝΟΧΘΣΤΟΛ 

                              

9 7οσ ΟΟΦΟΣ 
ΚΑΤΛΚΘ ΚΑΔΛΟΛΟΓΛΚΘ ΚΛΛΝΛΚΘ 

1 7,00-12,00 5 5 

1 15,00-21,00 5 5 

  

ΒΟΘΚΘΤΛΚΟΛ   ΧΩΟΛ & ΚΟΛΝΟΧΘΣΤΟΛ 

10 8οσ ΟΟΦΟΣ 
ΚΑΛΑΜΟΛ ΝΟΣΘΛΕΛΑΣ 

        
ΒΟΘΚΘΤΛΚΟΛ   ΧΩΟΛ & ΚΟΛΝΟΧΘΣΤΟΛ 

                              

Β ΚΤΙΙΟ ΟΙΚΟΥ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ                 

  

1 ΙΣΟΓΕΙΟ 

ΜΑΓΕΛΕΛΑ - ΨΥΓΕΛΑ - ΤΑΡΕΗΑΛΑ 

1 6,30-10,30 4 4 1 12,30-16,30 4 4 ΡΑΚΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΛΚΟ ΤΜΘΜΑ 

ΧΩΟΣ ΝΕΚΟΚΑΛΑΜΟΥ 

                              

2 Α& Β΄ΟΟΦΟΙ 

ΚΟΛΤΩΝΕΣ ΛΑΤΩΝ 

1 6,30-10,30 4 4 1 16.00-20.00 4 4 

Θ ΑΡΟΓΕΥΜΑΤΛΝΘ ΚΑΚ/ΛΑ ΜΕΤΑ ΤΘΝ 
17,00 ΚΑΛ ΕΩΣ ΤΘΝ 20,00 ΚΑ ΤΛΚΕΤΑΛ ΣΤΘΝ 
ΔΛΑΚΕΣΘ ΓΛΑ ΤΛΣ ΓΕΝΛΚΩΤΕΕΣ ΕΓΑΣΛΕΣ 
ΚΑΚΑΛΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟΥ. 

ΑΛΜΟΔΟΣΛΑ 

ΜΛΚΟΒΛΟΛΟΓΛΚΟ ΕΓΑΣΤΘΛΟ 

ΑΛΜΑΤΟΛΟΓΛΚΟ ΕΓΑΣΤΘΛΟ 

ΒΛΟΧΘΜΛΚΟ ΕΓΑΣΤΘΛΟ 

ΒΟΘΚΘΤΛΚΟΛ   ΧΩΟΛ & ΚΟΛΝΟΧΘΣΤΟΛ 

                              

Γ ΚΤΙΙΟ ΔΙΟΙΚΘΣΕΩΣ                 

ΟΡΟΥ ΑΡΑΛΤΘΚΕΛ Ο ΧΩΟΣ ΚΑ 
ΚΑΚΑΛΗΕΤΑΛ ΑΡΠ ΤΘΝ ΚΑΚ/ΤΛΑ ΤΟΥ 
ΑϋΟΟΦΟΥ. 

1 ΙΣΟΓΕΙΟ 

ΦΑΜΑΚΕΛΟ 

                

ΑΡΟΚΘΚΕΣ 

ΛΜΑΤΛΟΚΘΚΘ 

Γ ΚΟΛΝ. ΛΕΛΤΟΥΓΩΝ 

ΑΦΕΛΟ 

ΔΛΟΛΚΘΤΛΚΕΣ ΥΡΘΕΣΛΕΣ 

ΒΟΘΚΘΤΛΚΟΛ   ΧΩΟΛ & ΚΟΛΝΟΧΘΣΤΟΛ 

                              

2 Α΄ΟΟΦΟΣ 

ΟΦΚΑΛΜΟΛΟΓΛΚΘ ΚΛΛΝΛΚΘ 

1 8,00-12,00 4 4           
ΟΦΚΑΛΜΟΛΟΓΛΚΟ ΧΕΛ/ΓΕΛΟ 

ΓΑΦΕΛΟ ΝΟΣΘΛΕΥΤΛΚΘΣ ΥΡΘ. 

ΒΟΘΚΘΤΛΚΟΛ   ΧΩΟΛ & ΚΟΛΝΟΧΘΣΤΟΛ 

                              

Δ ΚΤΙΙΟ ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ                  ΟΛ ΚΟΛΝΟΧΘΣΤΟΛ ΧΩΟΛ ΚΑΛ ΟΡΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΑΡΑΛΤΘΚΕΛ ΚΑ ΚΑΛΥΡΤΕΤΑΛ ΑΡΠ ΤΘΝ 
ΚΑΚ/ΤΛΑ ΤΟΥ 4ου & 5ου ΟΟΦΟΥ 

1 
ΥΡΟΓΕΙΟ ΙΣΟΓΕΙΟ 

Α΄ΟΟΦΟΣ 

ΛΜΑΤΛΟΚΘΚΘ  
                

ΑΡΟΔΥΤΘΛΑ 





 

Β΄ΟΟΦΟΣ ΒΛΟΧΘΜΛΚΟ ΕΓΑΣΤΘΛΟ 

ΤΕΧΝΛΚΘ ΥΡΘΕΣΛΑ 

ΑΚΤΛΝΟΛΟΓΛΚΟ 

ΜΛΚΟΒΛΟΛΟΓΛΚΟ 

ΓΑΦΕΛΑ - ΚΟΛΝΟΧΘΣΤΟΛ ΧΩΟΛ 

   ΕΞΩΤΕΛΚΑ ΛΑΤΕΛΑ  ιςογειου  

 ΒΟΘΚΘΤΛΚΟΛ ΧΩΟΛ ιςογειου 

ΕΞΩΤ. ΛΑΤΕΛΑ  1ου οροφου  

ΒΩΘΚΘΤΛΚΟΛ ΧΩΟΛ 1ου οροφου 

ΕΞΩΤ. ΛΑΤΕΛΑ  2ου ορόφου 

ΒΩΘΚΘΤΛΚΟΛ ΧΩΟΛ  2ου ορόφου 

                              

2 Γ΄ΟΟΦΟΣ 

ΝΕΦΟΛΟΓΛΚΘ ΚΛΛΝΛΚΘ 

1 7,00-11,00  4 4 1 16,00-20,00 4 4 
ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΑΥΤΆ ΚΑ ΕΧΟΥΝ ΤΘΝ ΕΥΚΥΝΘ 

ΡΛΚΑΝΟΝ ΡΟΒΛΘΜΑΤΩΝ ΚΑΚΑΛΟΤΘΤΑΣ 
ΓΕΝΛΚΑ ΣΤΟ ΚΤΘΛΟ ΤΟΥ ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ 

ΡΕΛΤΟΝΑΪΚΘ 

ΤΕΧΝΘΤΟΣ ΝΕΦΟΣ 

ΒΟΘΚΘΤΛΚΟΛ   ΧΩΟΛ & ΚΟΛΝΟΧΘΣΤΟΛ 

      

3 Δ΄& Ε΄ ΟΟΦΟΣ 

ΧΕΛ/ΚΘ ΚΛΛΝΛΚΘ   4ου 

ΧΕΛ/ΚΘ ΚΛΛΝΛΚΘ   5ου 

ΒΟΘΚΘΤΛΚΟΛ   ΧΩΟΛ & ΚΟΛΝΟΧΘΣΤΟΛ 

                              

                              

  ΝΥΧΤΕΙΝΑ                 ΤΙΣ ΘΜΕΕΣ ΤΘΣ ΓΕΝΙΚΘΣ ΕΦΘΜΕΙΑΣ ΘΑ 
ΥΡΑΧΕΙ ΕΝiΣΧΥΣΘ ΜΕ ΖΝΑ ΑΚΟΜΘ 
ΑΤΟΜΟ ΚΑΙ ΟΙ ΩΕΣ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘΣ 

ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΣΕ 7 ΩΕΣ  1 
ΚΑΛΥΨΘ ΝΥΧΤΕΛΝΟΥ ΩΑΛΟΥ 1 24,00-5,00 5 5 

        

                              

  ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΓΑΣΙΕΣ                 
 

      

1 ΑΚΑΛΥΡΤΟΙ ΧΩΟΙ                  ΟΙ ΩΕΣ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘΣ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΣΕ 
ΕΡΤΑ (7) ΑΡΠ ΡΕΝΤΕ (5)   ΑΥΛΕΣ- ΤΑΑΤΣΕΣ- ΜΕΤ..ΣΚΟΥΡΛΔΛΩΝ 1 09,00-14,00 5 5 1 15,00-20,00 5 5 

                              

  Σ Υ Ν Ο Λ Α 17     79 12     56         

             Σ Θ Μ Ε Ι Ω Σ Θ : ΤΟ ΡΑΑΡΑΝΩ ΡΟΓΑΜΜΑ ΟΙΟΘΕΤΕΙ ΜΕ ΤΘΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΘ ΔΥΝΑΤΘ ΡΟΣΕΓΓΙΣΘ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.  
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A-1.      ΖΚΔΟΖΠΗΝΠ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΠΚΝΠ ΘΑΗ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΘΑΘΑΟΗΝΡΖΡΑΠ (ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΑ) 

ΣΥΟΝΠ: ΘΙΗΛΗΘΖ                ΘΥΓ.: ΖΚΔΟ/ΛΗΑ: 

ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΞΟΥΗ ΑΞΝΓΔΚΑ ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ 

ΞΟΝΓΟ. ΑΜΗΝΙ. ΞΟΝΓΟ. ΑΜΗΝΙ. 

ΘΑΙΑΚΝΗ 

ΘΑΘΑΟΗΠΚΑ ΑΞΝΙΚΑΛΠΖ ΔΞΗΦΑΛΔΗΥΛ 

ΔΞΗΞΙΥΛ, ΠΠΘΔΥΛ, ΔΠΥΡ. ΡΕΑΚΗΥΛ   
Σ 

 

 

 
Ρν θξεβάηη θαη ην θνκνδίλν ηνπ αξξψζηνπ πνπ 
λνζειεχεηαη θαζαξίδεηαη θαζεκεξηλά απφ ηε βνεζφ 

ζαιάκνπ. 
 ΠΘΝΞΗΠΚΑ-ΠΦΝΓΓΑΟΗΠΚΑ ΓΑΞΔΓΝ Σ 

 
X 

 

ΑΞΝΘΝΚΗΓΖ ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΥΛ Σ  X  Ξιχζηκν θαιαζηψλ φηαλ απαηηείηαη 

ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΙΔΘΗΑΠΚΔΛΥΛ ΘΝΟΡΗΛΥΛ 

- ΞΑΟΑΒΑΛ 
 

 
 

 
Όηαλ απαηηείηαη 

ΡΝΑΙΔΡΔΠ - ΚΞΑΛΗΑ  

ΑΞΝΘΝΚΗΓΖ ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΥΛ -ΞΙΠΗΚΝ 

ΘΑΓΥΛ 
2Σ 

 
2X 

  

ΞΙΠΗΚΝ – ΑΞΝΙΚΑΛΠΖ ΔΗΓΥΛ ΓΗΔΗΛΖΠ 2Σ  2Σ   

ΠΦΝΓΓΑΟΗΠΚΑ ΓΑΞΔΓΝ 2Σ  2X   

ΙΝΗΞΝΗ ΣΥΟΝΗ (ΠΡΑΘΚΝΠ ΛΝΠΖΙΔΡΥΛ, ΓΟΑΦΔΗΑ ΗΑΡΟΥΛ, ΒΝΖΘΖΡΗΘΝΗ ΣΥΟΝΗ) 

ΘΑΘΑΟΗΠΚΑ ΔΞΗΦΑΛΔΗΥΛ, ΔΞΗΞΙΥΛ, 
ΠΠΘΔΥΛ, ΔΠΥΡ. ΡΕΑΚΗΥΛ 

Σ  Σ   

ΠΘΝΞΗΠΚΑ, ΠΦΝΓΓΑΟΗΠΚΑ ΓΑΞΔΓΝ Σ  Σ   

ΑΞΝΘΝΚΗΓΖ ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΥΛ 2Σ  Σ  
Ξιχζηκν θαιαζηψλ φηαλ απαηηείηαη 

 

ΘΙΗΚΑΘΑ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ: 

1. Αλεμαξηήησο ηνπ εκεξεζίνπ πξνγξακκαηηζκνχ ε θαζαξηφηεηα θαη ε απνιχκαλζε ησλ ρψξσλ 
επαλαιακβάλνληαη φηαλ έθηαθηεο αλάγθεο ην απαηηνχλ.  

2. Ν ππεχζπλνο ηνπ ηκήκαηνο ζα πξέπεη λα κεξηκλά ψζηε ην παξψλ έληππν λα πεξηέξρεηαη εβδνκαδηαίσο, 

επθξηλψο ζπκπιεξσκέλν ζηνλ ππεχζπλν επηζηαζίαο 
3. Γηα νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ην παξψλ έληππν επηθνηλσλήζηε κε ηνλ ππεχζπλν επηζηαζίαο. 

ΗΘΑΛΝΞΝΗΖΡΗΘΖ  

ΚΔΡΟΗΑ  

ΘΑΘΖ  

Ν ΞΔΘΛΝΠ ΡΚΖΚΑΡΝΠ 
 

 Ν ΞΔΘΛΝΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΑΟΑΙΑΒΖ 
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Α-2      ΖΚΔΟΖΠΗΝΠ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΠΚΝΠ ΘΑΗ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΘΑΘΑΟΗΝΡΖΡΑΠ (ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΑ) 

ΣΥΟΝΠ: ΔΜΥΡΔΟΗΘΑ ΗΑΡΟΔΗΑ (T.E.I), ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΑ, ΗΑΡΟΗΘΖ 
ΑΞΔΗΘΝΛΗΠΖ ΘΥΓ.: ΖΚΔΟ/ΛΗΑ: 

ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΞΟΥΗ ΑΞΝΓΔΚΑ ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ 

ΞΟΝΓΟ. ΑΜΗΝΙ. ΞΟΝΓΟ. ΑΜΗΝΙ. 

ΘΝΗΛΝΗ ΣΥΟΝΗ 

ΘΑΘΑΟΗΠΚΑ ΔΞΗΦΑΛΔΗΥΛ, ΔΞΗΞΙΥΛ 
ΠΠΘΔΥΛ & ΛΡΝΙΑΞΗΥΛ 

 
 

X 
 

Απνιχκαλζε φπνπ απαηηείηαη 

ΞΙΠΗΚΝ ΛΗΞΡΖΟΥΛ   X   

ΘΑΘΑΟΗΠΚΝΠ ΡΕΑΚΗΥΛ ΔΠΥΡΔΟΗΘΑ   X   

ΑΞΝΘΝΚΗΓΖ ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΥΛ X  X  Ξιχζηκν θαιαζηψλ φηαλ απαηηείηαη 

ΠΘΝΞΗΠΚΑ ΠΦΝΓΓΑΟΗΠΚΑ  ΓΑΞΔΓΝ   X  Απνιχκαλζε φπνπ απαηηείηαη 

ΡΝΑΙΔΡΔΠ - ΚΞΑΛΗΑ      

ΑΞΝΘΝΚΗΓΖ ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΥΛ – ΞΙΠΗΚΝ 
ΘΑΓΥΛ 2Σ 

 
X 

 
 

ΞΙΠΗΚΝ – ΑΞΝΙΚΑΛΠΖ ΔΗΓΥΛ ΓΗΔΗΛΖΠ 
2Σ 

 
X 

 
 

ΠΘΝΞΗΠΚΑ ΠΦΝΓΓΑΟΗΠΚΑ ΓΑΞΔΓΝ 2X  X   

ΘΙΗΚΑΘΑ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ: 

 Αλεμαξηήησο ηνπ εκεξεζίνπ πξνγξακκαηηζκνχ ε θαζαξηφηεηα θαη ε απνιχκαλζε ησλ ρψξσλ επαλαιακβάλνληαη 
φηαλ έθηαθηεο αλάγθεο ην απαηηνχλ.  

 Ν ππεχζπλνο ηνπ ηκήκαηνο ζα πξέπεη λα κεξηκλά ψζηε ην παξψλ έληππν λα πεξηέξρεηαη εβδνκαδηαίσο, επθξηλψο 
ζπκπιεξσκέλν ζηνλ ππεχζπλν επηζηαζίαο 

 Γηα νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ην παξψλ έληππν επηθνηλσλήζηε κε ηνλ ππεχζπλν επηζηαζίαο.  

ΗΘΑΛΝΞΝΗΖΡΗΘΖ   

ΚΔΡΟΗΑ  

ΘΑΘΖ  

Ν ΞΔΘΛΝΠ ΡΚΖΚΑΡΝΠ  Ν ΞΔΘΛΝΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΑΟΑΙΑΒΖ 
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Α-3.     ΖΚΔΟΖΠΗΝΠ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΠΚΝΠ ΘΑΗ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΘΑΘΑΟΗΝΡΖΡΑΠ (ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΑ) 

ΣΥΟΝΠ: EΔΞΔΗΓΝΛΡΑ ΞΔΟΗΠΡΑΡΗΘΑ (ΡΔΞ),  
ΑΗΚΝΓΛΑΚΗΘΝ, ΚΝΛΑΓΔΠ 

ΘΥΓ.: ΖΚΔΟ/ΛΗΑ: 

ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΞΟΥΗ ΑΞΝΓΔΚΑ ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ 

ΞΟΝΓΟ. ΑΜΗΝΙ. ΞΟΝΓΟ. ΑΜΗΝΙ. 

ΘΝΗΛΝΗ ΣΥΟΝΗ     

Ιφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ησλ ρψξσλ πηζαλψο λα 
απαηηεζεί κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα εξγαζηψλ. 
Ζ απνιχκαλζε ηνπ εμνπιηζκνχ ζα γίλεηαη κε 
επζχλε ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ.  
 

ΘΑΘΑΟΗΠΚΑ ΑΞΝΙΚΑΛΠΖ ΔΞΗΦΑΛΔΗΥΛ, 
ΔΞΗΞΙΥΛ, ΠΠΘΔΥΛ   

2Σ 
 

2X 
 

ΞΙΠΗΚΝ ΛΗΞΡΖΟΥΛ 2Σ  2X  

ΘΑΘΑΟΗΠΚΝΠ ΡΕΑΚΗΥΛ ΔΠΥΡΔΟΗΘΑ 2Σ  2X  

ΑΞΝΘΝΚΗΓΖ ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΥΛ 4X  2X  

ΠΘΝΞΗΠΚΑ ΠΦΝΓΓΑΟΗΠΚΑ ΑΞΝΙΚΑΛΠΖ 
ΓΑΞΔΓΝ 

2X 
 

2X 
 

ΡΝΑΙΔΡΔΠ - ΚΞΑΛΗΑ      

ΑΞΝΘΝΚΗΓΖ ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΥΛ – ΞΙΠΗΚΝ ΘΑΓΥΛ 2Σ  X   

ΞΙΠΗΚΝ – ΑΞΝΙΚΑΛΠΖ ΔΗΓΥΛ ΓΗΔΗΛΖΠ 2Σ  X   

ΠΘΝΞΗΠΚΑ ΠΦΝΓΓΑΟΗΠΚΑ ΓΑΞΔΓΝ 2X  X   

ΘΙΗΚΑΘΑ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ 
ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ: 

1. Αλεμαξηήησο ηνπ εκεξεζίνπ πξνγξακκαηηζκνχ ε θαζαξηφηεηα θαη ε απνιχκαλζε ησλ ρψξσλ 
επαλαιακβάλνληαη φηαλ έθηαθηεο αλάγθεο ην απαηηνχλ.  

2. Ν ππεχζπλνο ηνπ ηκήκαηνο ζα πξέπεη λα κεξηκλά ψζηε ην παξψλ έληππν λα πεξηέξρεηαη εβδνκαδηαίσο, 
επθξηλψο ζπκπιεξσκέλν ζηνλ ππεχζπλν επηζηαζίαο 

3. Γηα νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ην παξψλ έληππν επηθνηλσλήζηε κε ηνλ ππεχζπλν επηζηαζίαο.  

ΗΘΑΛΝΞΝΗΖΡΗΘΖ  

ΚΔΡΟΗΑ  

ΘΑΘΖ  

Ν ΞΔΘΛΝΠ ΡΚΖΚΑΡΝΠ  Ν ΞΔΘΛΝΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΑΟΑΙΑΒΖ 





 

 

 A-4.      ΖΚΔΟΖΠΗΝΠ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΠΚΝΠ ΘΑΗ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΘΑΘΑΟΗΝΡΖΡΑΠ (ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΑ) 

 ΣΥΟΝΠ: ΣΔΗΟΝΟΓΔΗΑ ΘΥΓ.: ΖΚΔΟ/ΛΗΑ: 

 ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΞΟΥΗ ΑΞΝΓΔΚΑ ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ 

  ΞΟΝΓΟ. ΑΜΗΝΙ. ΞΟΝΓΟ. ΑΜΗΝΙ.  

 

ΘΑΘΑΟΗΠΚΑ ΑΞΝΙΚΑΛΠΖ ΔΞΗΦΑΛΔΗΥΛ ΔΞΗΞΙΥΛ, ΠΠΘΔΥΛ Σ 

 

X 

 
Νη εξγαζίεο απηέο, εθ‟ φζνλ απαηηείηαη, ζα πξέπεη λα 
πξαγκαηνπνηνχληαη κεηά απφ θάζε επέκβαζε. 
Ρελ επζχλε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζπρλφηεηαο έρεη 
ε πξντζηακέλε ηνπ ηκήκαηνο. 
Νπσζδήπνηε ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη ζρνιαζηηθά 
κεηά ην πέξαο ηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο ηνπ ρεηξνπξγείνπ 

 
ΘΑΘΑΟΗΠΚΝΠ ΑΞΝΙΚΑΛΠΖ ΓΑΞΔΓΝ ΑΗΘΝΠΑΠ Σ 

 
X 

 
 

 ΑΞΝΘΝΚΗΓΖ ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΥΛ Σ  X   

 ΑΞΝΙΚΑΛΠΖ ΘΑΓΥΛ Σ  X   

 ΘΑΘΑΟΗΠΚΝΠ, ΑΞΝΙΚΑΛΠΖ ΛΗΞΡΖΟΥΛ Σ  X   

 ΘΑΘΑΟΗΠΚΝΠ, ΑΞΝΙΚΑΛΠΖ ΡΝΗΣΝΞΝΗΗΑΠ ΘΑΗ ΙΝΗΞΥΛ 
ΚΗΘΟΝΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΥΛ (ΞΝΚΝΙΑ, ΞΟΗΕΔΠ, ΓΗΑΘΝΞΡΔΠ, ΡΕΑΚΗΑ 
θιπ) 

Σ 

 

Σ 

  

 
ΘΑΘΑΟΗΠΚΝΠ, ΑΞΝΙΚΑΛΠΖ ΒΝΖΘΖΡΗΘΥΛ ΣΥΟΥΛ (ΑΛΑΛΖΤΖ, 
ΑΞΝΓΡΖΟΗΑ, ΑΞΝΘΖΘΖ ΑΞΝΠΡΔΗΟΥΚΔΛΝ ΙΗΘΝ) 

Σ 

 

X 

  

 

ΘΙΗΚΑΘΑ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ 

ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ: 
2. Αλεμαξηήησο ηνπ εκεξεζίνπ πξνγξακκαηηζκνχ ε θαζαξηφηεηα θαη ε απνιχκαλζε ησλ ρψξσλ 

επαλαιακβάλνληαη φηαλ έθηαθηεο αλάγθεο ην απαηηνχλ. 
3. Ν ππεχζπλνο ηνπ ηκήκαηνο ζα πξέπεη λα κεξηκλά ψζηε ην παξψλ έληππν λα πεξηέξρεηαη 

εβδνκαδηαίσο, επθξηλψο ζπκπιεξσκέλν ζηνλ ππεχζπλν επηζηαζίαο. 
4. Γηα νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ην παξψλ έληππν επηθνηλσλήζηε κε ηνλ ππεχζπλν 

επηζηαζίαο.  

 
ΗΘΑΛΝΞΝΗΖΡΗΘΖ   

 
ΚΔΡΟΗΑ   

 
ΘΑΘΖ   

 Ν ΞΔΘΛΝΠ ΡΚΖΚΑΡΝΠ  Ν ΞΔΘΛΝΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΑΟΑΙΑΒΖ 
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Α-5.       ΖΚΔΟΖΠΗΝΠ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΠΚΝΠ ΘΑΗ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΘΑΘΑΟΗΝΡΖΡΑΠ (ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΑ) 

ΣΥΟΝI: EΘΞΑΗΓΔΠΖΠ, ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ, ΡΔΣΛΗΘΖΠ, 
ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖΠ, ΗΑΡΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ  ΘΥΓ.: ΖΚΔΟ/ΛΗΑ: 

ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΞΟΥΗ ΑΞΝΓΔΚΑ ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ 

ΞΟΝΓΟ. ΑΜΗΝΙ. ΞΟΝΓΟ. ΑΜΗΝΙ. 

ΘΝΗΛΝΗ ΣΥΟΝΗ      

ΘΑΘΑΟΗΠΚΑ ΔΞΗΦΑΛΔΗΥΛ ΔΞΗΞΙΥΛ 
ΠΠΘΔΥΛ & ΛΡΝΙΑΞΗΥΛ 

X 
 

X 
  

ΠΘΝΞΗΠΚΑ ΠΦΝΓΓΑΟΗΠΚΑ ΓΑΞΔΓΝ X  X   

ΑΞΝΘΝΚΗΓΖ ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΥΛ Σ 
 

X 
 

Ξιχζηκν θαιαζηψλ 2 θνξέο ηελ εβδνκάδα 

ΡΝΑΙΔΡΔΠ - ΚΞΑΛΗΑ      

ΑΞΝΘΝΚΗΓΖ ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΥΛ – ΞΙΠΗΚΝ 
ΘΑΓΥΛ 

Σ 
 

X 
 Ππρλφο θαζαξηζκφο ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη νη 

ηνπαιέηεο είλαη θνηλφρξεζηεο . Ξιχζηκν θαιαζηψλ 2 
θνξέο ηελ εβδνκάδα. 

ΞΙΠΗΚΝ – ΑΞΝΙΚΑΛΠΖ ΔΗΓΥΛ ΓΗΔΗΛΖΠ Σ 
 

X 
 

ΠΘΝΞΗΠΚΑ ΠΦΝΓΓΑΟΗΠΚΑ ΓΑΞΔΓΝ Σ 
 

X 
 

ΘΙΗΚΑΘΑ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ 
ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ: 
 Αλεμαξηήησο ηνπ εκεξεζίνπ πξνγξακκαηηζκνχ ε θαζαξηφηεηα θαη ε απνιχκαλζε ησλ ρψξσλ 

επαλαιακβάλνληαη φηαλ έθηαθηεο αλάγθεο ην απαηηνχλ.  
 Ν ππεχζπλνο ηνπ ηκήκαηνο ζα πξέπεη λα κεξηκλά ψζηε ην παξφλ έληππν λα πεξηέξρεηαη  εβδνκαδηαίσο, 

επθξηλψο ζπκπιεξσκέλν ζηνλ πεχζπλν Δπηζηαζίαο 
 Γηα νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ην παξψλ έληππν επηθνηλσλήζηε κε ηνλ πεχζπλν Δπηζηαζίαο.   

ΗΘΑΛΝΞΝΗΖΡΗΘΖ  

ΚΔΡΟΗΑ  

ΘΑΘΖ  

Ν ΞΔΘΛΝΠ ΡΚΖΚΑΡΝΠ  Ν ΞΔΘΛΝΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΑΟΑΙΑΒΖ 
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A-6.      ΖΚΔΟΖΠΗΝΠ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΠΚΝΠ ΘΑΗ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΘΑΘΑΟΗΝΡΖΡΑΠ (ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΑ) 

ΣΥΟΝΠ: ΘΝΗΛΝΣΟΖΠΡΝΗ ΣΥΟΝΗ, ΘΔΛΡΟ. ΔΗΠΝΓΝΠ, ΞΝΓΝΣΖ              ΘΥΓ.: ΖΚΔΟ/ΛΗΑ: 

ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΞΟΥΗ ΑΞΝΓΔΚΑ ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ 

ΞΟΝΓΟ. ΑΜΗΝΙ. ΞΟΝΓΟ. ΑΜΗΝΙ. 

ΞΝΓΝΣΖ 

ΘΑΘΑΟΗΠΚΑ ΔΞΗΦΑΛΔΗΥΛ ΔΞΗΞΙΥΛ, ΡΖΙ. 
ΘΑΙΑΚΥΛ, ΤΘΡΥΛ   

Σ 
 

 
 

Δθφζνλ απαηηεζεί πξαγκαηνπνηείηαη 
έθηαθηε θαζαξηφηεηα ΠΘΝΞΗΠΚΑ-ΠΦΝΓΓΑΟΗΠΚΑ ΓΑΞΔΓΥΛ, 

ΘΙΗΚΑΘΝΠΡΑΠΗΥΛ, ΑΛΔΙΘΠΡΖΟΥΛ 
2Σ 

 

X 

 

ΑΞΝΘΝΚΗΓΖ ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΥΛ 3Σ 
 

X 
 Ξιχζηκν θαιαζηψλ 2 θνξέο ηελ 

εβδνκάδα 

ΡΝΑΙΔΡΔΠ - ΚΞΑΛΗΑ  

ΑΞΝΘΝΚΗΓΖ ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΥΛ -ΞΙΠΗΚΝ ΘΑΓΥΛ 3Σ  X  Ππρλφο θαζαξηζκφο ιφγσ ηνπ 
γεγνλφηνο φηη νη ηνπαιέηεο είλαη 
θνηλφρξεζηεο . Ξιχζηκν θαιαζηψλ 2 
θνξέο ηελ εβδνκάδα. 

ΞΙΠΗΚΝ – ΑΞΝΙΚΑΛΠΖ ΔΗΓΥΛ ΓΗΔΗΛΖΠ 3Σ 
 

Σ 
 

ΠΦΝΓΓΑΟΗΠΚΑ ΓΑΞΔΓΝ 3Σ  X  

ΔΜΥΡΔΟΗΘΝΗ ΣΥΟΝΗ 

ΑΞΝΘΝΚΗΓΖ ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΥΛ Σ  Σ  Ξιχζηκν θάδσλ 2 θνξέο ηελ εβδνκάδα 

ΘΑΘΑΟΗΠΚΝΠ ΓΑΞΔΓΝ ΔΗΠΝΓΝ   Σ   

ΦΙΑΘΗΝ ΔΗΠΝΓΝ   Σ   

ΘΙΗΚΑΘΑ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ 
ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ: 

1. Ν ππεχζπλνο ηνπ ηκήκαηνο ζα πξέπεη λα κεξηκλά ψζηε ην παξψλ έληππν λα πεξηέξρεηαη 
εβδνκαδηαίσο, επθξηλψο ζπκπιεξσκέλν ζηνλ ππεχζπλν επηζηαζίαο 

2. Γηα νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ην παξψλ έληππν επηθνηλσλήζηε κε ηνλ ππεχζπλν επηζηαζίαο.  

ΗΘΑΛΝΞΝΗΖΡΗΘΖ  

ΚΔΡΟΗΑ  

ΘΑΘΖ  

Ν ΞΔΘΛΝΠ ΡΚΖΚΑΡΝΠ 

 

Ν ΞΔΘΛΝΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΑΟΑΙΑΒΖ 





ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗV – ΣΔΤΓ 

ΡΞΝΞΝΗΖΚΔΛΝ ΔΛΡΞΝ ΞΔΘΛΖΠ ΓΖΙΥΠΖΠ (TEΓ) 

[άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016 (Α 147)] 

γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηψλ 

Κέξνο Η: Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέα θαη ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο 

Ξαξνρή πιεξνθνξηψλ δεκνζίεπζεο ζε εζληθφ επίπεδν, κε ηηο νπνίεο είλαη δπλαηή ε αδηακθηζβήηεηε ηαπηνπνίεζε ηεο 
δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο: 

Α: Νλνκαζία, δηεχζπλζε θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (αα)/ αλαζέηνληα θνξέα (αθ) 
- Νλνκαζία: Γ.Λ.Α. «ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ» 
- Θσδηθφο  Αλαζέηνπζαο Αξρήο / Αλαζέηνληα Φνξέα ΘΖΚΓΖΠ : 99221988 
- Ραρπδξνκηθή δηεχζπλζε / Ξφιε / Ραρ. Θσδηθφο: ΒΑΠ ΠΝΦΗΑΠ 114/ΑΘΖΛΑ/11527 
- Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο: Γεσξγία Κπάηια 

- Ρειέθσλν: +30 213 2088715 
- Ζι. ηαρπδξνκείν: gbaila@hippocratio.gr 
- Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ): http://www.hippocratio.gr 

Β: Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο 
- Ρίηινο ή ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζρεηηθνχ CPV): «Γηαθήξπμε 
Αλνηθηήο Ζιεθηξνληθήο Γηαπξαγκάηεπζεο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ παξνρήο ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο ησλ 
ρψξσλ θαη ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Λνζνθνκείνπ (CPV: 90911200-8) γηα ηξείο (3) κήλεο 
πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 247.692,00 επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΞΑ, κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ 
πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή)» 

- Θσδηθφο ζην ΘΖΚΓΖΠ: [______________] 

- Ζ ζχκβαζε αλαθέξεηαη ζε έξγα, πξνκήζεηεο, ή ππεξεζίεο : [ΞΖΟΔΠΗΑ] 
- Δθφζνλ πθίζηαληαη, έλδεημε χπαξμεο ζρεηηθψλ ηκεκάησλ : [ΝΣΗ] 
- Αξηζκφο αλαθνξάο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή: [Φ2/2018] 

 

ΝΙΔΠ ΝΗ ΞΝΙΝΗΞΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΠΔ ΘΑΘΔ ΔΛΝΡΖΡΑ ΡΝ ΡΔΓ ΘΑ ΞΟΔΞΔΗ ΛΑ ΠΚΞΙΖΟΥΘΝΛ ΑΞΝ ΡΝΛ 
ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΦΝΟΔΑ 





 

Κέξνο II: Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα 

Α: Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα 

Πηνηρεία αλαγλψξηζεο: 
Απάληεζε: 

Ξιήξεο Δπσλπκία: [   ] 

Αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΚ): 
Δάλ δελ ππάξρεη ΑΦΚ ζηε ρψξα εγθαηάζηαζεο ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα, αλαθέξεηε άιινλ εζληθφ αξηζκφ 
ηαπηνπνίεζεο, εθφζνλ απαηηείηαη θαη ππάξρεη  

[   ] 

Ραρπδξνκηθήδηεχζπλζε: [……] 

Αξκφδηνο ή αξκφδηνηi: 
Ρειέθσλν: 
Ζι. ηαρπδξνκείν: 
Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ) 
(εάλ ππάξρεη): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γεληθέο πιεξνθνξίεο: Απάληεζε: 
Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πνιχ κηθξή, κηθξή ή κεζαία 
επηρείξεζεii; 

 

Κφλν ζε πεξίπησζε πξνκήζεηαο θαη᾽ απνθιεηζηηθφηεηα, 
ηνπ άξζξνπ 20: ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη 
πξνζηαηεπφκελν εξγαζηήξην, «θνηλσληθή επηρείξεζε»iii 
ή πξνβιέπεη ηελ εθηέιεζε ζπκβάζεσλ ζην πιαίζην 
πξνγξακκάησλ πξνζηαηεπφκελεο απαζρφιεζεο; 
Δάλ λαη, πνην είλαη ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ησλ 
εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξία ή κεηνλεθηνχλησλ 
εξγαδνκέλσλ; 
Δθφζνλ απαηηείηαη, πξνζδηνξίζηε ζε πνηα θαηεγνξία ή 
θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξία ή κεηνλεθηνχλησλ 
εξγαδνκέλσλ αλήθνπλ νη απαζρνινχκελνη. 

[ ] Λαη [] Όρη 
 
 
 
 
 
 
[...............] 
 
 
[…...............] 

[….] 

Θαηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη 
εγγεγξακκέλνο ζε επίζεκν θαηάινγν/Κεηξψν 
εγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ή δηαζέηεη 
ηζνδχλακν πηζηνπνηεηηθφ (π.ρ. βάζεη εζληθνχ 
ζπζηήκαηνο (πξν)επηινγήο); 

[] Λαη [] Όρη [] Άλεπ αληηθεηκέλνπ 

Δάλ λαη: 
Απαληήζηε ζηα ππφινηπα ηκήκαηα ηεο παξνχζαο 
ελφηεηαο, ζηελ ελφηεηα Β θαη, φπνπ απαηηείηαη, ζηελ 
ελφηεηα Γ ηνπ παξφληνο κέξνπο, ζπκπιεξψζηε ην 
κέξνο V θαηά πεξίπησζε, θαη ζε θάζε πεξίπησζε 
ζπκπιεξψζηε θαη ππνγξάςηε ην κέξνο VI.  
α) Αλαθέξεηε ηελ νλνκαζία ηνπ θαηαιφγνπ ή ηνπ 
πηζηνπνηεηηθνχ θαη ηνλ ζρεηηθφ αξηζκφ εγγξαθήο ή 
πηζηνπνίεζεο, θαηά πεξίπησζε: 

β) Δάλ ην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ή ε πηζηνπνίεζε 
δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 
γ) Αλαθέξεηε ηα δηθαηνινγεηηθά ζηα νπνία βαζίδεηαη ε 
εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαη, θαηά πεξίπησζε, ηελ 
θαηάηαμε ζηνλ επίζεκν θαηάινγνiv: 
δ) Ζ εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαιχπηεη φια ηα 
απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο; 
Δάλ φρη: 
Δπηπξνζζέησο, ζπκπιεξψζηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 
ιείπνπλ ζην κέξνο IV, ελφηεηεο Α, Β, Γ, ή Γ θαηά 
πεξίπησζεΚΝΛΝ εθφζνλ απηφ απαηηείηαη ζηε ζρεηηθή 
δηαθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο: 
ε) Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα είλαη ζε ζέζε λα 
πξνζθνκίζεη βεβαίσζε πιεξσκήο εηζθνξψλ θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο θαη θφξσλ ή λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο πνπ 

ζα δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή 
ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ηε ιάβεη απεπζείαο κέζσ 
πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε 
θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ; 

 
 
 
 
 
 
 
α) [……] 
 

 
β) (δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ):[……][……][……][……] 
γ) [……] 
 
 
 
δ) [] Λαη [] Όρη 
 
 
 
 
 
 

 
ε) [] Λαη [] Όρη 
 
 





 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 
αλαθέξεηε:  

 
(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 
[……][……][……][……] 

Ρξφπνο ζπκκεηνρήο: 
Απάληεζε: 

Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε δηαδηθαζία 
ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο απφ θνηλνχ κε άιινποv; 

[] Λαη [] Όρη 

Δάλ λαη, κεξηκλήζηε γηα ηελ ππνβνιή ρσξηζηνχ εληχπνπ ΡΔΓ απφ ηνπο άιινπο εκπιεθφκελνπο νηθνλνκηθνχο 
θνξείο. 
Δάλ λαη: 
α) Αλαθέξεηε ηνλ ξφιν ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηελ 
έλσζε ή θνηλνπξαμία   (επηθεθαιήο, ππεχζπλνο γηα 
ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα …): 
β) Ξξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ 
ζπκκεηέρνπλ απφ θνηλνχ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο 
δεκφζηαο ζχκβαζεο: 

γ) Θαηά πεξίπησζε, επσλπκία ηεο ζπκκεηέρνπζαο 
έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο. 

 
α) [……] 
 
 
 
β) [……] 
 

 
γ) [……] 

Ρκήκαηα Απάληεζε: 
Θαηά πεξίπησζε, αλαθνξά ηνπ ηκήκαηνο  ή ησλ 
ηκεκάησλ γηα ηα νπνία ν νηθνλνκηθφο θνξέαο επηζπκεί 
λα ππνβάιεη πξνζθνξά. 

[   ] 

 





 

Β: Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 

Θαηά πεξίπησζε, αλαθέξεηε ην φλνκα θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ πξνζψπνπ ή ησλ πξνζψπσλ πνπ είλαη 
αξκφδηα/εμνπζηνδνηεκέλα λα εθπξνζσπνχλ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο 
δεκφζηαο ζχκβαζεο: 

Δθπξνζψπεζε, εάλ ππάξρεη: Απάληεζε: 
Νλνκαηεπψλπκν 
ζπλνδεπφκελν απφ ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ ηφπν 
γέλλεζεο εθφζνλ απαηηείηαη: 

[……] 
[……] 

Θέζε/Δλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα [……] 

Ραρπδξνκηθήδηεχζπλζε: [……] 

Ρειέθσλν: [……] 

Ζι. ηαρπδξνκείν: [……] 

Δάλ ρξεηάδεηαη, δψζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία ζρεηηθά κε 
ηελ εθπξνζψπεζε (ηηο κνξθέο ηεο, ηελ έθηαζε, ηνλ 
ζθνπφ …): 

[……] 

 





 

Γ: Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ ΦΝΟΔΥΛvi 

Πηήξημε: Απάληεζε: 

Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ 
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηα 
θξηηήξηα επηινγήο πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο IV θαη ζηα 
(ηπρφλ) θξηηήξηα θαη θαλφλεο πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο 
V θαησηέξσ;  

[]Λαη []Όρη 

Δάλ λαη, επηζπλάςηε ρσξηζηφ έληππν ΡΔΓ κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο ελφηεηεο Α θαη Β ηνπ 
παξφληνο κέξνπο θαη ζχκθσλα κε ην κέξνο ΗΗΗ, γηα θάζε έλα απφ ηνπο ζρεηηθνχο θνξείο, δεφλησο ζπκπιεξσκέλν θαη 
ππνγεγξακκέλν απφ ηνπο λνκίκνπο εθπξνζψπνπο απηψλ.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη επίζεο ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ή νη ηερληθέο ππεξεζίεο, είηε αλήθνπλ 
απεπζείαο ζηελ επηρείξεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα είηε φρη, ηδίσο νη ππεχζπλνη γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο θαη, φηαλ 
πξφθεηηαη γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ή νη ηερληθέο ππεξεζίεο πνπ ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.  

Δθφζνλ είλαη ζρεηηθέο γηα ηελ εηδηθή ηθαλφηεηα ή ηθαλφηεηεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, παξαθαιείζζε 
λα ζπκπεξηιάβεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηα κέξε IV θαη V γηα θάζε έλα απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο 
θνξείο. 

 





 

Γ: Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ππεξγνιάβνπο ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ δελ ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

(Ζ παξνχζα ελφηεηα ζπκπιεξψλεηαη κφλνλ εθφζνλ νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο απαηηνχληαη ξεηψο απφ ηελ αλαζέηνπζα 
αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα)  

πεξγνιαβηθή αλάζεζε : Απάληεζε: 
Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη 
νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο ζχκβαζεο ζε ηξίηνπο ππφ 
κνξθή ππεξγνιαβίαο; 

[]Λαη []Όρη 
 
Δάλ λαη παξαζέζηε θαηάινγν ησλ πξνηεηλφκελσλ 
ππεξγνιάβσλ θαη ην πνζνζηφ ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα 
αλαιάβνπλ:  
[…] 

Δάλ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο δεηνχλ ξεηψο απηέο ηηο πιεξνθνξίεο (θαη' εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 131 

παξ. 5 ή εθφζνλ ν πξνζθέξσλ / ππνςήθηνο νηθνλνκηθφο θνξέαο  πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ππφ κνξθή 

ππεξγνιαβίαο ηκήκα ηεο ζχκβαζεο πνπ ππεξβαίλεη ην πνζνζηφ ηνπ 30% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζχκβαζεο ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 131 παξ. 6 θαη 7, επηπιένλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα ελφηεηα, παξαθαιείζζε λα 

παξάζρεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο ελφηεηεο Α θαη Β ηνπ παξφληνο κέξνπο θαη ζχκθσλα κε ην 

κέξνο ΗΗΗ γηα θάζε ππεξγνιάβν (ή θαηεγνξία ππεξγνιάβσλ).  





 

Κέξνο III: Ιφγνη απνθιεηζκνχ 

Α: Ιφγνη απνθιεηζκνχ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεοvii 

Πην άξζξν 73 παξ. 1 νξίδνληαη νη αθφινπζνη ιφγνη απνθιεηζκνχ: 

8. ζπκκεηνρήζεεγθιεκαηηθή νξγάλσζεviii· 

9. δσξνδνθίαix,x· 

10. απάηεxi· 

11. ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεοxii· 

12. λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαοxiii· 

13. παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλxiv. 

Ιφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο: Απάληεζε: 

πάξρεη ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε εηο βάξνο 
ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπxv ην 
νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή 
επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, 
ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ γηα έλαλ απφ 
ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη αλσηέξσ (ζεκεία 1-6), ή 
θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ε νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ απφ 
πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί 
απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα 
ηζρχεη;  

[] Λαη [] Όρη 
 
 
 
 
 
 
 
 
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 
αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ): 
[……][……][……][……]xvi 

Δάλ λαη, αλαθέξεηεxvii: 
α) Ζκεξνκελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο 
πξνζδηνξίδνληαο πνην απφ ηα ζεκεία 1 έσο 6 αθνξά θαη 
ηνλ ιφγν ή ηνπο ιφγνπο ηεο θαηαδίθεο, 
β) Ξξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί [ ]· 
γ) Δάλ νξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηαδηθαζηηθή 
απφθαζε: 

 
α) Ζκεξνκελία:[   ],  
ζεκείν-(-α): [   ],  
ιφγνο(-νη):[   ] 
 
β) [……] 
γ) Γηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ [……] θαη 
ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α) [   ] 
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 
αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ): 
[……][……][……][……]xviii 

Πε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, ν νηθνλνκηθφο 
θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ 
αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ 
απνθιεηζκνχ («απηνθάζαξζε»)xix; 

[] Λαη [] Όρη 

Δάλ λαη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλxx: [……] 

 





 

Β: Ιφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο  

Ξιεξσκή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο: Απάληεζε: 
1) Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη φιεο ηηο 
ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ πιεξσκή θφξσλ ή 
εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεοxxi, ζηελ Διιάδα θαη 
ζηε ρψξα ζηελ νπνία είλαη ηπρφλ εγθαηεζηεκέλνο ; 

[] Λαη [] Όρη 

 
 
Δάλ φρη αλαθέξεηε:  
α) Σψξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν πξφθεηηαη: 
β) Ξνην είλαη ην ζρεηηθφ πνζφ; 
γ)Ξσο δηαπηζηψζεθε ε αζέηεζε ησλ ππνρξεψζεσλ; 
1) Κέζσ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο απφθαζεο; 
- Ζ ελ ιφγσ απφθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη 
δεζκεπηηθή; 
- Αλαθέξαηε ηελ εκεξνκελία θαηαδίθεο ή έθδνζεο 
απφθαζεο 
- Πε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, εθφζνλ 
νξίδεηαη απεπζείαο ζε απηήλ, ηε δηάξθεηα ηεο 
πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ: 
2) Κε άιια κέζα; Γηεπθξηλήζηε: 
δ) Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη ηηο 
ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή 
ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη 
ζπκπεξηιακβαλφκελσλ  θαηά πεξίπησζε, ησλ 
δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ, είηε 
ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ 
θαηαβνιή ηνπο ;xxii 

ΦΝΟΝΗ 
 

ΔΗΠΦΝΟΔΠ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ 
ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Λαη [] Όρη  
-[] Λαη [] Όρη  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Λαη [] Όρη  
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ 
ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 
[……] 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Λαη [] Όρη  
-[] Λαη [] Όρη  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Λαη [] Όρη  
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ 
ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 
[……] 

 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή 
ησλ θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο 
δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):xxiii 
[……][……][……] 

 





 

Γ: Ιφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπφηεηα, ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ή επαγγεικαηηθφ παξάπησκα 

Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή αθεξεγγπφηεηα, 
ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ή επαγγεικαηηθφ 
παξάπησκα 

Απάληεζε: 

Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλψζεη ηνπ, αζεηήζεη 
ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζηνπο ηνκείο ηνπ 
πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ 
δηθαίνπxxiv; 

[] Λαη [] Όρη 

 
 
Δάλ λαη, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ 
λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ 
χπαξμε απηνχ ηνπ ιφγνπ απνθιεηζκνχ 
(«απηνθάζαξζε»); 
[] Λαη [] Όρη 
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 
ιήθζεθαλ: […….............] 

Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε απφ 
ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηοxxv : 

α) πηψρεπζε, ή  
β) δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, ή 
γ) εηδηθή εθθαζάξηζε, ή 
δ) αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην 
δηθαζηήξην, ή 
ε) έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ 
ζπκβηβαζκνχ, ή  
ζη) αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ή  
δ) ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα 
απφ παξφκνηα δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο 
δηαηάμεηο λφκνπ 
Δάλ λαη: 
- Ξαξαζέζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία: 
- Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο σζηφζν 
ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, ζα δχλαηαη λα εθηειέζεη ηε 

ζχκβαζε, ιακβαλφκελεο ππφςε ηεο εθαξκνζηέαο 
εζληθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ κέηξσλ ζρεηηθά κε ηε 
ζπλέρε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο 
ππφ απηέο απηέο ηηο πεξηζηάζεηοxxvi 
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 
αλαθέξεηε: 

[] Λαη [] Όρη 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 

-[.......................] 
 
 
 
 
(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 
[……][……][……] 

Έρεη δηαπξάμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξφ 
επαγγεικαηηθφ παξάπησκαxxvii; 
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο: 

[] Λαη [] Όρη 
 
[.......................] 

 
Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα 
απηνθάζαξζεο;  
[] Λαη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 
ιήθζεθαλ:  
[..........……] 

Έρεη ζπλάςεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκθσλίεο κε 
άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζθνπφ ηε ζηξέβισζε 
ηνπ αληαγσληζκνχ; 
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο: 

[] Λαη [] Όρη 
 
 
[…...........] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα 
απηνθάζαξζεο;  
[] Λαη [] Όρη 
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 
ιήθζεθαλ: 

[……] 





 

Γλσξίδεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηελ χπαξμε 
ηπρφλ ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλxxviii, ιφγσ ηεο 

ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο 
ζχκβαζεο; 
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο: 

[] Λαη [] Όρη 
 

 
 
[.........…] 

Έρεη παξάζρεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή 
επηρείξεζε ζπλδεδεκέλε κε απηφλ ζπκβνπιέο ζηελ 
αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα ή έρεη 
κε άιιν ηξφπν αλακεηρζεί ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο 
δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεοxxix; 
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο: 

[] Λαη [] Όρη 
 
 
 
 
 
[...................…] 

Έρεη επηδείμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξή ή 
επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηαxxx θαηά ηελ εθηέιεζε 
νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο 
δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε 
αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο 
παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε 
θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο , 
απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο;  
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο: 

[] Λαη [] Όρη 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….................] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα 
απηνθάζαξζεο;  
[] Λαη [] Όρη 
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 
ιήθζεθαλ: 
[……] 

Κπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα επηβεβαηψζεη φηη: 
α) δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ 
δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 
απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ 
ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ 
επηινγήο, 
β) δελ έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο, 
γ) ήηαλ ζε ζέζε λα ππνβάιιεη ρσξίο θαζπζηέξεζε ηα 
δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα 
αξρή/αλαζέηνληα θνξέα  
δ) δελ έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε αζέκηην 
ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, λα 
απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη 
λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε 
δηαδηθαζία αλάζεζεο ή λα παξάζρεη εμ ακειείαο 
παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα 
επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ 
ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε;  

[] Λαη [] Όρη 





 

Γ. ΑΙΙΝΗ ΙΝΓΝΗ ΑΞΝΘΙΔΗΠΚΝ  

Νλνκαζηηθνπνίεζε κεηνρψλ εηαηξεηψλ πνπ 
ζπλάπηνπλ δεκφζηεο ζπκβάζεηο Άξζξν 8 παξ. 4 λ. 
3310/2005xxxi: 

Απάληεζε: 

Ππληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηεο παξ. 4 
ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3310/2005 ; 

[] Λαη [] Όρη  
 
(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 
[……][……][……] 
Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα 
απηνθάζαξζεο;  
[] Λαη [] Όρη 
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 
ιήθζεθαλ:  
[……] 





 

Κέξνο IV: Θξηηήξηα επηινγήο 

Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα επηινγήο (ελφηεηα  ή ελφηεηεο Α έσο Γ ηνπ παξφληνο κέξνπο), ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη 
φηη:  

α: Γεληθή έλδεημε γηα φια ηα θξηηήξηα επηινγήο 

Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη απηφ ην πεδίν κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν 
αλαζέησλ θνξέαο έρεη δειψζεη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ 
αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε, φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί λα ζπκπιεξψζεη κφλν ηελ Δλφηεηα a ηνπ Κέξνπο ΗV 
ρσξίο λα ππνρξενχηαη λα ζπκπιεξψζεη νπνηαδήπνηε άιιε ελφηεηα ηνπ Κέξνπο ΗV: 

Δθπιήξσζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ θξηηεξίσλ 
επηινγήο 

Απάληεζε 

Ξιεξνί φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο; [] Λαη [] Όρη 

 

Α: Θαηαιιειφηεηα 

Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο πξέπεη λα  παξάζρεη πιεξνθνξίεο κφλνλ φηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο έρνπλ πξνζδηνξηζηεί 
απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο 
ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.  

Θαηαιιειφηεηα Απάληεζε 

1) Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη εγγεγξακκέλνο ζηα 
ζρεηηθά επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα πνπ 
ηεξνχληαη ζηελ Διιάδα ή ζην θξάηνο κέινο 
εγθαηάζηαζήοxxxii; ηνπ: 
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 
αλαθέξεηε: 

[…] 
 
 
 
(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):  
[……][……][……] 

2) Γηα ζπκβάζεηο ππεξεζηψλ: 
Σξεηάδεηαη εηδηθή έγθξηζε ή λα είλαη ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο κέινο ζπγθεθξηκέλνπ νξγαληζκνχ γηα λα έρεη 
ηε δπλαηφηεηα λα παξάζρεη ηηο ζρεηηθέο ππεξεζίεο 
ζηε ρψξα εγθαηάζηαζήο ηνπ 
 
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 
αλαθέξεηε: 

 
[] Λαη [] Όρη 

Δάλ λαη, δηεπθξηλίζηε γηα πνηα πξφθεηηαη θαη δειψζηε 
αλ ηε δηαζέηεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο:  
[ …] [] Λαη [] Όρη 
 
(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 
[……][……][……] 

 

 





 

Β: Νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα 

Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κφλνλ φηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο έρνπλ πξνζδηνξηζηεί 
απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο 
ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.  

Νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα Απάληεζε: 
1α) Ν («γεληθφο») εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα γηα ηνλ αξηζκφ νηθνλνκηθψλ εηψλ 
πνπ απαηηνχληαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ 
πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο : 
θαη/ή, 
1β) Ν κέζνο εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα γηα ηνλ αξηζκφ εηψλ πνπ 
απαηηνχληαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ 
πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη ν εμήο 
xxxiii: 
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 
αλαθέξεηε: 

έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα 
έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα 
έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα 
 
 
 
(αξηζκφο εηψλ, κέζνο θχθινο εξγαζηψλ):  
[……],[……][…]λφκηζκα 
 
 
 
(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):  
[……][……][……] 

2α) Ν εηήζηνο («εηδηθφο») θχθινο εξγαζηψλ ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα πνπ 
θαιχπηεηαη απφ ηε ζχκβαζε θαη πξνζδηνξίδεηαη ζηε 
ζρεηηθή δηαθήξπμε  ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα 
έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γηα ηνλ αξηζκφ νηθνλνκηθψλ 
εηψλ πνπ απαηηνχληαη είλαη ν εμήο: 
θαη/ή, 
2β) Ν κέζνο εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηνλ ηνκέα θαη γηα ηνλ αξηζκφ 
εηψλ πνπ απαηηνχληαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ 
πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη ν 
εμήοxxxiv: 
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 
αλαθέξεηε: 

έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…] λφκηζκα 
έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…] λφκηζκα 
έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…] λφκηζκα 
 
 
 
 
 
(αξηζκφο εηψλ, κέζνο θχθινο εξγαζηψλ):  
[……],[……][…] λφκηζκα 
 
 
 
(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):  
[……][……][……] 

3) Πε πεξίπησζε πνπ νη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ 
θχθιν εξγαζηψλ (γεληθφ ή εηδηθφ) δελ είλαη δηαζέζηκεο 
γηα νιφθιεξε ηελ απαηηνχκελε πεξίνδν, αλαθέξεηε 
ηελ εκεξνκελία πνπ ηδξχζεθε ή άξρηζε ηηο 
δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο: 

[…................................…] 

4)Όζνλ αθνξά ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο αλαινγίεοxxxv 
πνπ νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ 
πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη φηη νη πξαγκαηηθέο ηηκέο 
ησλ απαηηνχκελσλ αλαινγηψλ έρνπλ σο εμήο: 
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 
αλαθέξεηε: 

(πξνζδηνξηζκφο ηεο απαηηνχκελεο αλαινγίαο-
αλαινγία κεηαμχ x θαη yxxxvi -θαη ε αληίζηνηρε αμία) 
 
 
 
(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):  
[……][……][……] 

5) Ρν αζθαιηζκέλν πνζφ ζηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε 
επαγγεικαηηθψλ θηλδχλσλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 
είλαη ην εμήο: 
Δάλ νη ελ ιφγσ πιεξνθνξίεο δηαηίζεληαη ειεθηξνληθά, 
αλαθέξεηε: 

[……][…]λφκηζκα 
 
 
(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):  
[……][……][……] 

6) Όζνλ αθνξά ηηο ινηπέο νηθνλνκηθέο ή 
ρξεκαηννηθνλνκηθέο απαηηήζεηο, νη νπνίεο (ελδέρεηαη 
λα) έρνπλ πξνζδηνξηζηεί ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή 
ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη φηη: 
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε πνπ ελδέρεηαη λα έρεη 
πξνζδηνξηζηεί ζηε ζρεηηθή πξνθήξπμε ή ζηα έγγξαθα 
ηεο ζχκβαζεο δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[……..........] 
 
 
 
 
 
(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):  
[……][……][……] 

 





 

Γ: Ρερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα 

Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κφλνλ φηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο έρνπλ νξηζηεί απφ ηελ 
αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα  ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο 

πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε . 

Ρερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα Απάληεζε: 
1α) Κφλν γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ: 
Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάοxxxvii, ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθηειέζεη ηα αθφινπζα έξγα 
ηνπ είδνπο πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί: 
 
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε φζνλ αθνξά ηελ θαιή  
εθηέιεζε θαη νινθιήξσζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ 
εξγαζηψλ δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Αξηζκφο εηψλ (ε πεξίνδνο απηή πξνζδηνξίδεηαη ζηε 
ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα 
ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε): 
[…] 
Έξγα: [……] 
(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 
[……][……][……] 

1β) Κφλν γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ θαη 
δεκφζηεο ζπκβάζεηο ππεξεζηψλ: 

Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάοxxxviii, ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη πξνβεί ζηηο αθφινπζεο 
θπξηφηεξεο παξαδφζεηο αγαζψλ ηνπ είδνπο πνπ έρεη 
πξνζδηνξηζηεί ή έρεη παξάζρεη ηηο αθφινπζεο 
θπξηφηεξεο ππεξεζίεο ηνπ είδνπο πνπ έρεη 
πξνζδηνξηζηεί: 
Θαηά ηε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ θαηαιφγνπ αλαθέξεηε 
ηα πνζά, ηηο εκεξνκελίεο θαη ηνπο παξαιήπηεο 
δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχοxxxix: 

Αξηζκφο εηψλ (ε πεξίνδνο απηή πξνζδηνξίδεηαη ζηε 
ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα 

ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε):  
[…...........] 

Ξεξηγξαθ
ή 

πνζά εκεξνκελί
εο 

παξαιήπηεο 

    
 

2) Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη 
ην αθφινπζν ηερληθφ πξνζσπηθφ ή ηηο αθφινπζεο 
ηερληθέο ππεξεζίεοxl, ηδίσο ηνπο ππεχζπλνπο γηα ηνλ 
έιεγρν ηεο πνηφηεηαο: 
Πηελ πεξίπησζε δεκφζησλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ην 

αθφινπζν ηερληθφ πξνζσπηθφ ή ηηο αθφινπζεο 
ηερληθέο ππεξεζίεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: 

[……..........................] 
 
 
 
 
[……] 

3) Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ρξεζηκνπνηεί ηνλ αθφινπζν 
ηερληθφ εμνπιηζκφ θαη ιακβάλεη ηα αθφινπζα κέηξα 
γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηα κέζα 
κειέηεο θαη έξεπλαο πνπ δηαζέηεη είλαη ηα αθφινπζα:  

[……] 

4) Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα εθαξκφζεη ηα 
αθφινπζα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ηεο αιπζίδαο 
εθνδηαζκνχ θαη αλίρλεπζεο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο 
ζχκβαζεο: 

[....……] 

5) Γηα ζχλζεηα πξντφληα ή ππεξεζίεο πνπ ζα 
παξαζρεζνχλ ή, θαη‟ εμαίξεζε, γηα πξντφληα ή 
ππεξεζίεο πνπ πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζε θάπνηνλ 
ηδηαίηεξν ζθνπφ: 
Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα επηηξέπεη ηε δηελέξγεηα 
ειέγρσλxli φζνλ αθνξά ην παξαγσγηθφ δπλακηθφ ή ηηο 
ηερληθέο ηθαλφηεηεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη, 
εθφζνλ θξίλεηαη αλαγθαίν, φζνλ αθνξά ηα κέζα 
κειέηεο θαη έξεπλαο πνπ απηφο δηαζέηεη θαζψο θαη ηα 
κέηξα πνπ ιακβάλεη γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο; 

 
 
 
 
[] Λαη [] Όρη 

6) Νη αθφινπζνη ηίηινη ζπνπδψλ θαη επαγγεικαηηθψλ 
πξνζφλησλ δηαηίζεληαη απφ: 
α) ηνλ ίδην ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ ή ηνλ εξγνιάβν, 
θαη/ή (αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη ζηε 
ζρεηηθή πξφζθιεζε ή δηαθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο 
ζχκβαζεο) 
β) ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ηνπ: 

 
 
α)[......................................……] 
 
 
 
 
β) [……] 

7) Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα εθαξκφδεη ηα 
αθφινπζα κέηξα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο θαηά 

ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο: 

[……] 





 

8) Ρν κέζν εηήζην εξγαηνυπαιιειηθφ δπλακηθφ ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ν αξηζκφο ησλ δηεπζπληηθψλ 

ζηειερψλ ηνπ θαηά ηα ηειεπηαία ηξία έηε ήηαλ ηα 
εμήο:  

Έηνο, κέζν εηήζην εξγαηνυπαιιειηθφ πξνζσπηθφ:  
[........], [.........]  

[........], [.........]  
[........], [.........]  
Έηνο, αξηζκφοδηεπζπληηθψλζηειερψλ: 
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  

9) Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ηα 
αθφινπζα κεραλήκαηα, εγθαηαζηάζεηο θαη ηερληθφ 
εμνπιηζκφ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο: 

[……] 

10) Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη, λα αλαζέζεη ζε 
ηξίηνπο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαοxlii ην αθφινπζν 

ηκήκα (δει. πνζνζηφ) ηεο ζχκβαζεο: 

[....……] 

11) Γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ : 
Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα παξάζρεη ηα απαηηνχκελα 
δείγκαηα, πεξηγξαθέο ή θσηνγξαθίεο ησλ πξντφλησλ 
πνπ ζα πξνκεζεχζεη, ηα νπνία δελ ρξεηάδεηαη λα 
ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθά γλεζηφηεηαο· 
Θαηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη 
πεξαηηέξσ φηη ζα πξνζθνκίζεη ηα απαηηνχκελα 
πηζηνπνηεηηθά γλεζηφηεηαο. 
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 
αλαθέξεηε: 

 
[] Λαη [] Όρη 
 
 
 
 
 
[] Λαη [] Όρη 
 
 
(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 
[……][……][……] 

12) Γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ: 
Κπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα πξνζθνκίζεη ηα 
απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ 
επίζεκα ηλζηηηνχηα ειέγρνπ πνηφηεηαο ή ππεξεζίεο 
αλαγλσξηζκέλσλ ηθαλνηήησλ, κε ηα νπνία 
βεβαηψλεηαη ε θαηαιιειφηεηα ησλ πξντφλησλ, 
επαιεζεπφκελε κε παξαπνκπέο ζηηο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο ή ζε πξφηππα, θαη ηα νπνία νξίδνληαη 
ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα 
έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε 
δηαθήξπμε; 
Δάλ φρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη αλαθέξεηε πνηα 
άιια απνδεηθηηθά κέζα κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ: 
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 
αλαθέξεηε: 

 
[] Λαη [] Όρη 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….............................................] 
 
(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 
[……][……][……] 





 

Γ: Ππζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη πξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κφλνλ φηαλ ηα ζπζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη/ή ηα 
πξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο έρνπλ δεηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή 
δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

Ππζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη πξφηππα 
πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

Απάληεζε: 

Θα είλαη ζε ζέζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 
πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ 
αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο πνπ βεβαηψλνπλ φηη ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκνξθψλεηαη κε ηα 
απαηηνχκελα πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνζβαζηκφηεηαο γηα 
άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο; 
Δάλ φρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη δηεπθξηλίζηε πνηα 
άιια απνδεηθηηθά κέζα κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ 
φζνλ αθνξά ην ζχζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο: 
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 
αλαθέξεηε: 

[] Λαη [] Όρη 
 
 
 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
 
(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 
[……][……][……] 

Θα είλαη ζε ζέζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 
πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ 
αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο πνπ βεβαηψλνπλ φηη ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκνξθψλεηαη κε ηα 
απαηηνχκελα ζπζηήκαηα ή πξφηππα πεξηβαιινληηθήο 
δηαρείξηζεο; 
Δάλ φρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη δηεπθξηλίζηε πνηα 
άιια απνδεηθηηθά κέζα κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ 
φζνλ αθνξά ηα ζπζηήκαηα ή πξφηππα 
πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο: 
 
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 
αλαθέξεηε: 

[] Λαη [] Όρη 
 
 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
 
 
 
(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 
[……][……][……] 

 





 

Κέξνο V: Ξεξηνξηζκφο ηνπ αξηζκνχ ησλ πιεξνχλησλ ηα θξηηήξηα επηινγήο ππνςεθίσλ 

Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κφλνλ φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη 
πξνζδηνξίζεη αληηθεηκεληθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο θξηηήξηα ή θαλφλεο πνπ πξφθεηηαη λα εθαξκνζηνχλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ 
ηνπ αξηζκνχ ησλ ππνςεθίσλ πνπ ζα πξνζθιεζνχλ λα ππνβάινπλ πξνζθνξά ή λα ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ δηάινγν. Νη 
πιεξνθνξίεο απηέο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα ζπλνδεχνληαη απφ απαηηήζεηο φζνλ αθνξά ηα πηζηνπνηεηηθά (ή ην είδνο ηνπο) 
ή ηηο κνξθέο απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ, εθφζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε,πνπ ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζηνχλ, νξίδνληαη ζηε 
ζρεηηθή δηαθήξπμε  ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

Γηα θιεηζηέο δηαδηθαζίεο, αληαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο κε δηαπξαγκάηεπζε, δηαδηθαζίεο αληαγσληζηηθνχ δηαιφγνπ θαη 
ζπκπξάμεηο θαηλνηνκίαο κφλνλ: 

Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη φηη: 

Ξεξηνξηζκφοηνπ αξηζκνχ Απάληεζε: 
Ξιεξνί ηα αληηθεηκεληθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο θξηηήξηα 
ή θαλφλεο πνπ πξφθεηηαη λα εθαξκνζηνχλ γηα ηνλ 
πεξηνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ ησλ ππνςεθίσλ κε ηνλ 
αθφινπζν ηξφπν: 
Δθφζνλ δεηνχληαη νξηζκέλα πηζηνπνηεηηθά ή ινηπέο 
κνξθέο απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ, αλαθέξεηε γηα 
θαζέλα απφ απηά αλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δηαζέηεη 
ηα απαηηνχκελα έγγξαθα: 
Δάλ νξηζκέλα απφ ηα ελ ιφγσ πηζηνπνηεηηθά ή ινηπέο 
κνξθέο απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ δηαηίζεληαη 
ειεθηξνληθάxliii, αλαθέξεηε γηα ην θαζέλα: 

[….] 
 
 
 
 
[] Λαη [] Όρηxliv 
 
 
 
 
(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 
[……][……][……]xlv 

 





 

Κέξνο VI: Ρειηθέο δειψζεηο 

Ν θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειψλσ επηζήκσο φηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη ζχκθσλα κε ηα κέξε Η – IV αλσηέξσ 
είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη φηη έρσ πιήξε επίγλσζε ησλ ζπλεπεηψλ ζε πεξίπησζε ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ. 

Ν θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειψλσ επηζήκσο φηη είκαηζε ζέζε, θαηφπηλ αηηήκαηνο θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα 
πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ πνπ αλαθέξνληαηxlvi, εθηφο εάλ : 

α) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά απεπζείαο κε 
πξφζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη δσξεάλxlvii. 

β) η ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα. 

Ν θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζη... [πξνζδηνξηζκφο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ή ηνπ 
αλαζέηνληα θνξέα, φπσο θαζνξίδεηαη ζην κέξνο Η, ελφηεηα Α], πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζε δηθαηνινγεηηθά 
ησλ πιεξνθνξηψλ ηηο νπνίεο έρσ ππνβάιιεη ζη... [λα πξνζδηνξηζηεί ην αληίζηνηρν κέξνο/ελφηεηα/ζεκείν] ηνπ παξφληνο 
Ρππνπνηεκέλνπ Δληχπνπ πεχζπλεο Γήισζεο γηα ηνπο ζθνπνχο η... [πξνζδηνξηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο πξνκήζεηαο: 
(ζπλνπηηθή πεξηγξαθή, παξαπνκπή ζηε δεκνζίεπζε ζηνλ εζληθφ ηχπν, έληππν θαη ειεθηξνληθφ, αξηζκφο αλαθνξάο)]. 

 

Ζκεξνκελία, ηφπνο θαη, φπνπ δεηείηαη ή είλαη απαξαίηεην, ππνγξαθή(-έο): [……]    

πνζεκεηψζεηο: 
i. Δπαλαιάβεηε ηα ζηνηρεία ησλ αξκνδίσλ, φλνκα θαη επψλπκν, φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

ii.  Βιέπε ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 6εο Καΐνπ 2003, ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ ησλ πνιχ κηθξψλ, ησλ κηθξψλ θαη 

ησλ κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (ΔΔ L 124 ηεο 20.5.2003, ζ. 36). Νη πιεξνθνξίεο απηέο απαηηνχληαη κφλν γηα ζηαηηζηηθνχο 

ζθνπνχο.  

iii. Ξνιχ κηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγφηεξνπο απφ 10 εξγαδνκέλνπο θαη ηεο νπνίαο ν εηήζηνο 

θχθινο εξγαζηψλ θαη/ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 2 εθαηνκκχξηα επξψ. 

iv. Κηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγφηεξνπο απφ 50 εξγαδνκέλνπο θαη ηεο νπνίαο ν εηήζηνο 

θχθινο εξγαζηψλ θαη/ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 10 εθαηνκκχξηα επξψ. 

v. Κεζαίεο επηρεηξήζεηο: επηρεηξήζεηο πνπ δελ είλαη νχηε πνιχ κηθξέο νχηε κηθξέο θαη νη νπνίεο απαζρνινχλ 

ιηγφηεξνπο απφ 250 εξγαδνκέλνπο θαη ησλ νπνίσλ ν εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ δελ ππεξβαίλεη ηα 50 εθαηνκκχξηα επξψ 

θαη/ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 43 εθαηνκκχξηα επξψ. 

vi.  Έρεη δειαδή σο θχξην ζθνπφ ηελ θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή έληαμε αηφκσλ κε αλαπεξία ή κεηνλεθηνχλησλ 

αηφκσλ. 

vii.  Ρα δηθαηνινγεηηθά θαη ε θαηάηαμε, εάλ ππάξρνπλ, αλαθέξνληαη ζηελ πηζηνπνίεζε. 

viii.  Δηδηθφηεξα σο κέινο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο ή άιινπ παξφκνηνπ θαζεζηψηνο. 

ix.   Δπηζεκαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε ην δεχηεξν εδάθην ηνπ άξζξνπ 78 “Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ θαη ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα πνπ νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε ζη΄ ηνπ Κέξνπο ΗΗ ηνπ 

Ξαξαξηήκαηνο ΣΗΗ ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α΄ ή κε ηελ ζρεηηθή επαγγεικαηηθή εκπεηξία, νη νηθνλνκηθνί θνξείο, κπνξνχλ 

σζηφζν λα βαζίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ κφλν εάλ νη ηειεπηαίνη ζα εθηειέζνπλ ηηο εξγαζίεο ή ηηο ππεξεζίεο 

γηα ηηο νπνίεο απαηηνχληαη νη ζπγθεθξηκέλεο ηθαλφηεηεο.” 

x.  Πχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 73 παξ. 3 α, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη 

δπλαηή ε θαη' εμαίξεζε παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ  γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, 

φπσο δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο.  

xi.  Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ, ηεο 24εο Νθησβξίνπ 2008, 

γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008, ζ. 42). 

xii.  Πχκθσλα κε άξζξν 73 παξ. 1 (β). Πηνλ Θαλνληζκφ ΔΔΔΠ (Θαλνληζκφο ΔΔ 2016/7) αλαθέξεηαη σο “δηαθζνξά”. 

xiii.  Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο Πχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δσξνδνθίαο ζηελ νπνία ελέρνληαη 

ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) 

θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ, ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003 γηα 

ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54). Ξεξηιακβάλεη επίζεο ηε 

δηαθζνξά φπσο νξίδεηαη ζην λ. 3560/2007 (ΦΔΘ 103/Α), «Θχξσζε θαη εθαξκνγή ηεο Πχκβαζεο πνηληθνχ δηθαίνπ γηα ηε 

δηαθζνξά θαη ηνπ Ξξφζζεηνπ ζ΄ απηήλ Ξξσηνθφιινπ» (αθνξά ζε πξνζζήθε θαζφζνλ ζην λ. Άξζξν 73 παξ. 1 β 

αλαθέξεηαη ε θείκελε λνκνζεζία). 

xiv.  Θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηε πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ 

Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48)φπσο θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (ΦΔΘ 48/Α) "Θχξσζε ηεο 

Πχµβαζεο ζρεηηθά µε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ θαη ησλ ζπλαθψλ µε 

απηήλ Ξξσηνθφιισλ. 

xv.  Όπσο νξίδνληαη ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην ηνπ Ππκβνπιίνπ, ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002 γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3). Απηφο ν ιφγνο απνθιεηζκνχ πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ 





 

εζηθή απηνπξγία ή ηελ απφπεηξα εγθιήκαηνο, φπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4 ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο-πιαίζην. 

xvi.  Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 2005/60/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ, ηεο 

26εο Νθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε 

λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 

25.11.2005, ζ.15) πνπ ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 3691/2008 (ΦΔΘ 166/Α) “Ξξφιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο λνκηκνπνίεζεο 

εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο”. 

xvii.  Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο νδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ, ηεο 

5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ 

ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 

1) ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (ΦΔΘ 215/Α)"Ξξφιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ηεο 

εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ απηήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.". 

xviii.  Ζ ελ ιφγσ ππνρξέσζε αθνξά ηδίσο: α) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Ξ.Δ) θαη 

πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ν.Δ θαη Δ.Δ), ηνπο δηαρεηξηζηέο, β) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ), ηνλ Γηεπζχλνληα 

Πχκβνπιν θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ( βι. ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ) 

xix.  Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

xx.  Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

xxi.  Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

xxii.  Νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο 

ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δε κπνξεί λα θάλεη ρξήζε απηήο ηεο δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν απνθιεηζκνχ 

πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε (άξζξν 73 παξ. 7 ηειεπηαίν εδάθην)  

xxiii.  Ιακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ ραξαθηήξα ησλ εγθιεκάησλ πνπ έρνπλ δηαπξαρζεί (κεκνλσκέλα, θαη᾽ 

εμαθνινχζεζε, ζπζηεκαηηθά ...), ε επεμήγεζε πξέπεη λα θαηαδεηθλχεη ηελ επάξθεηα ησλ κέηξσλ πνπ ιήθζεθαλ.  

xxiv.  Πηελ πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη 

ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή 

αζθάιηζε (άξζξν 73 παξ. 2 δεχηεξν εδάθην).  

xxv.  Πεκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 παξ. 3 πεξ. α  θαη β, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο είλαη δπλαηή ε παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ ιφγσ αζέηεζεο ππνρξεψζεσλ θαηαβνιήο θφξσλ 

ή αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη‟ εμαίξεζε, γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, φπσο δεκφζηαο πγείαο ή 

πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ή/θαη  φηαλ ν απνθιεηζκφο ζα ήηαλ ζαθψο δπζαλάινγνο, ηδίσο φηαλ κφλν κηθξά πνζά 

ησλ θφξσλ ή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ έρνπλ θαηαβιεζεί, ή φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ελεκεξψζεθε 

ζρεηηθά κε ην αθξηβέο πνζφ πνπ νθείιεηαη ιφγσ αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή 

εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη κέηξα, ζχκθσλα κε ην 

ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 73, πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ή ζε 

αλνηθηέο δηαδηθαζίεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο  

xxvi.  Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

xxvii.  Όπσο αλαθέξνληαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο ζηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο, ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο  ή ζην άξζξν 18 παξ. 2 . 

xxviii. Ζ απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ Θαλνληζκφ ΔΔΔΠ 

(Θαλνληζκφο ΔΔ 2016/7) 

xxix.  Άξζξν 73 παξ. 5. 

xxx.  Δθφζνλ ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γίλεηαη αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε, λα ζπκπιεξσζεί αλάινγα ην 

ΡΔΓ πρ άξζξν 68 παξ. 2 λ. 3863/2010 . 

xxxi.  Όπσο πξνζδηνξίδεηαη ζην άξζξν 24 ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

xxxii.  Ξξβι άξζξν 48. 

xxxiii.  Ζ απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ πεξηπη. ζη παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ 

Θαλνληζκφ ΔΔΔΠ (Θαλνληζκφο ΔΔ 2016/7) 

xxxiv.  Γηα ζπκβάζεηο έξγνπ, ε εθηηκψκελε αμία ηεο νπνίαο ππεξβαίλεη ην έλα εθαηνκκχξην (1.000.000) επξψ εθηφο 

ΦΞΑ (άξζξν 79 παξ. 2). Ξξβι  θαη άξζξν 375 παξ. 10. 

xxxv.  Όπσο πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα XI ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α, νη νηθνλνκηθνί θνξείο απφ νξηζκέλα θξάηε κέιε 

νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη κε άιιεο απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζην Ξαξάξηεκα απηφ. 

xxxvi.   Κφλνλ εθφζνλ επηηξέπεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.  

xxxvii.   Κφλνλ εθφζνλ επηηξέπεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.  

xxxviii.  Ξ.ρ αλαινγία κεηαμχ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ  

xxxix.  Ξ.ρ αλαινγία κεηαμχ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ  

xl.  Νη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα δεηνχλ έσο πέληε έηε θαη λα επηηξέπνπλ ηελ ηεθκεξίσζε εκπεηξίαο  πνπ 

ππεξβαίλεη ηα πέληε έηε. 





 

xli.  Νη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα δεηνχλ έσο ηξία έηε θαη λα επηηξέπνπλ ηελ ηεθκεξίσζε εκπεηξίαο πνπ 

ππεξβαίλεη ηα ηξία έηε. 

xlii.  Ξξέπεη λα απαξηζκνχληαη φινη νη παξαιήπηεο θαη ν θαηάινγνο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηφζν δεκφζηνπο φζν θαη 

ηδησηηθνχο πειάηεο γηα ηα ζρεηηθά αγαζά ή ππεξεζίεο. 

xliii.  Όζνλ αθνξά ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ή ηηο ηερληθέο ππεξεζίεο πνπ δελ αλήθνπλ άκεζα ζηελ επηρείξεζε ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα, αιιά ζησλ νπνίσλ ηηο ηθαλφηεηεο ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, φπσο θαζνξίδεηαη ζην κέξνο II, 

ελφηεηα Γ, πξέπεη λα ζπκπιεξψλνληαη ρσξηζηά έληππα ΡΔΓ. 

xliv.  Ν έιεγρνο πξφθεηηαη λα δηελεξγείηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή, εθφζνλ απηή ζπλαηλέζεη, εμ νλφκαηφο ηεο απφ 

αξκφδην επίζεκν νξγαληζκφ ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν πξνκεζεπηήο ή ν πάξνρνο ππεξεζηψλ. 

xlv.  Δπηζεκαίλεηαη φηη εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη απνθαζίζεη λα αλαζέζεη ηκήκα ηεο ζχκβαζεο ζε ηξίηνπο ππφ 

κνξθή ππεξγνιαβίαο θαη ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ ππεξγνιάβνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ ελ ιφγσ ηκήκαηνο, ηφηε ζα 

πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί ρσξηζηφ ΡΔΓ γηα ηνπο ζρεηηθνχο ππεξγνιάβνπο, βιέπε κέξνο ΗΗ, ελφηεηα Γ αλσηέξσ.  

xlvi.  Γηεπθξηλίζηε πνην ζηνηρείν αθνξά ε απάληεζε. 

xlvii.  Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

xlviii.  Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

xlix.  Ξξβι θαη άξζξν 1 λ. 4250/2014 

l.  πφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη παξάζρεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο (δηαδηθηπαθή 

δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέα έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ) πνπ παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηελ 

αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ην πξάμεη. Όπνπ απαηηείηαη, ηα ζηνηρεία απηά πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη 

απφ ηε ζρεηηθή ζπγθαηάζεζε γηα ηελ ελ ιφγσ πξφζβαζε. 

 

 





ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ V – Τπόδειγμα Σεσνικήρ Πποζθοπάρ 

Ν ππνςήθηνο αλάδνρνο απαηηείηαη λα ζπλππνβάιεη πιήξεο ειεθηξνληθφ έγγξαθν Ρερληθήο Ξξνζθνξάο θαη Φχιινπ 
Ππκκφξθσζεο (πφδεηγκα Ξίλαθα θαησηέξσ) ςεθηαθά ππνγεγξακκέλσλ. 

Α.1. Ζ Ρερληθή Ξξνζθνξά ζα πξέπεη λα έρεη ηελ εμήο κνξθή θαη πεξηερφκελν: 
O θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο δηαηξείηαη ζηηο εμήο ελφηεηεο ηα πεξηερφκελα ησλ νπνίσλ πεξηγξάθνληαη ζηε 
ζπλέρεηα. Πηνλ θάθειν  ηεο  ηερληθήο  πξνζθνξάο,  νη πξνζθέξνληεο ζπκπεξηιακβάλνπλ, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, 
ππφ κνξθή παξαξηήκαηνο, ηηο παξαθάησ αλαθεξφκελεο πιεξνθνξίεο, δειψζεηο ή πηζηνπνηεηηθά. 

 

- Πηελ ηερληθή πξνζθνξά ζα ππάξρεη πεξηγξαθή ησλ ππεξεζηψλ πνπ αθνξνχλ ηηο Γεληθέο Ρερληθέο 
Ξξνδηαγξαθέο (Ξαξάξηεκα ΗΗΗ ηεο παξνχζεο), πνπ αθνξά ζην Λνζνθνκείν θαη ζα αλαθέξεηαη 
αλαιπηηθά ζε θάζε κία παξάγξαθν μερσξηζηά. 

Α.1.1. Ξξνζθεξφκελα είδε/ππεξεζίεο θαη Ρερληθά ραξαθηεξηζηηθά 
Ζ ελφηεηα πξνζθεξφκελα είδε/ππεξεζίεο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη πεξηγξαθή ησλ 
πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ/ππεξεζηψλ θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπο. Ζ ηερληθή πξνζθνξά 

πξέπεη επίζεο λα πεξηιακβάλεη πιηθφ ηεθκεξίσζεο γηα ηα πξνζθεξφκελα είδε/ππεξεζίεο, 
φπσο εγρεηξίδηα, ηερληθά θπιιάδηα θιπ, απφ ηα νπνία ζα πξνθχπηεη ε θάιπςε ησλ 
απαηηήζεσλ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.  

Α.1.1.1. Ξιήξε ζηνηρεία γηα ηελ παξνπζίαζε ηεο εηαηξηθήο θπζηνγλσκίαο (profile) ηνπ ζπκκεηέρνληνο 
ζην δηαγσληζκφ, κε ηηο δηαρξνληθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο θαη γεληθά φηη ζεσξείηαη ρξήζηκν γηα 
ηε δηακφξθσζε ζαθνχο εηθφλαο πεξί ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο. 

Α.1.1.2. Αλαιπηηθά ζηνηρεία πειαηνινγίνπ κε έκθαζε ζε δξαζηεξηφηεηεο/ππεξεζίεο παξνκνίνπ είδνπο 
θαη κεγέζνπο 

Α.1.1.3. Πχληνκε θαη ζαθή πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν πξνηίζεηαη λα αληηκεησπίζεη ην 
ζπγθεθξηκέλν έξγν (δηάξζξσζε θαη αξηζκφο εξγαδνκέλσλ αλά θαηεγνξία θαη ηκήκα θαη φηη 
άιιν πξνηείλεη ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο θ.ι.π.) 

Α.1.1.4. Νη πξνζθεξφκελνη ζην έξγν πφξνη θαη ζπγθεθξηκέλα (i) πιήζνο, σξάξηα θαη θαηαλνκή 
πξνζθεξφκελνπ πξνζσπηθνχ, (ii) δηαζέζηκα θαη πξνζθεξφκελα κεραλήκαηα θαη εξγαιεία θαη 
πάζεο θχζεσο εμνπιηζκφο. 

Νη βάξδηεο πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ δηαθήξπμε θαζψο θαη ηα ηεηξαγσληθά κέηξα είλαη πεξηνξηζηηθνχ 

ραξαθηήξα,  

Α.1.1.5. Γπλαηφηεηα επηπιένλ ππνζηήξημεο ζε πεξηπηψζεηο εθηάθησλ αλαγθψλ φπσο απηή πξνθχπηεη 
κέζσ βεβαηψζεσλ ππνζηήξημεο εξγαζηψλ, ζε αλάινγεο πεξηπηψζεηο. 

Α.1.1.6. Ρπρφλ πηζηνπνηεηηθά απφ επίζεκνπο θνξείο πηζηνπνίεζεο ή ηλζηηηνχηα δνθηκψλ, γηα ηελ 
πνηφηεηα ή θαηαιιειφηεηα πξνζθεξφκελσλ κεραλεκάησλ, εξγαιείσλ, πιηθψλ, ππεξεζηψλ 
θιπ θαη ε ζπκκφξθσζή ηνπο κε ηερληθά θαη πνηνηηθά Standards. 

 

Α.1.2. Όξνη (Ξίλαθαο) Ππκκφξθσζεο Γεληθψλ Ρερληθψλ Ξξνδηαγξαθψλ (ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΝΠ ΗΗΗ) 
Α.1.3. Γηα λα ηεθκεξησζεί ε ζπκθσλία κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ πξνβιέπνληαη ζην Ξαξάξηεκα ΗΗΗ  

(ηερληθέο Ξξνδηαγξαθέο) ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο ζα πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί απφ ηνλ ππνςήθην 
αλάδνρν νηθνλνκηθφ θνξέα ζρεηηθφο «Ξίλαθαο Ππκκφξθσζεο» ζπκπιεξσκέλνο ζχκθσλα κε ηηο 
παξαθάησ επεμεγήζεηο θαη νδεγίεο ηηο νπνίεο ν ππνςήθηνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αθνινπζήζεη.  
Α.1.2.1. Ν Ξίλαθαο Ππκκφξθσζεο δχλαηαη λα δηαζέηεη ηελ εμήο ελδεηθηηθή κνξθή 

ΞΗΛΑΘΑΠ ΠΚΚΝΟΦΥΠΖΠ 

ΑΞΑΗΡΖΠΖ ΑΞΑΛΡΖΠΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΞΝΤΖΦΗΝ 
ΑΛΑΓΝΣΝ 

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΦΝΟΔΑ 

ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ 
ΠΔ ΡΔΣΛΗΘΝ 
ΦΙΙΑΓΗΝ 

ΔΑΛ ΞΑΟΣΔΗ Αληηγξαθή Εεηνχκελεο 
Ρερληθήο Ξξνδηαγξαθήο 
ηεο πεξεζίαο απφ ηε 
Γηαθήξπμε φπσο απηέο 

δηαηππψλνληαη ζηα 
Ξαξάξηεκα Β΄ ηεο 

παξνχζαο 

Αλ ε πξνζθεξφκελε 
ηερληθή πξνδηαγξαθή 
πιεξνί αθξηβψο ηελ 
αηηνχκελε απφ ηε 
δηαθήξπμε ηερληθή 

πξνδηαγξαθή ζεκεηψλεηαη 
ε έλδεημε “ΘΑΙΞΡΔΗ” 

 
Αλ ε πξνζθεξφκελε 
ηερληθή πξνδηαγξαθή δελ 
πιεξνί αθξηβψο ηελ 
αηηνχκελε απφ ηε 
δηαθήξπμε ηερληθή 
πξνδηαγξαθή ζεκεηψλεηαη 
ε έλδεημε „‟ΓΔΛ ΘΑΙΞΡΔΗ” 

Αλαιπηηθή Ξεξηγξαθή Ρερληθήο 
Ξξνδηαγξαθήο ηεο 

Ξξνζθεξφκελεο πεξεζίαο 
απφ ηνλ πνςήθην 

Ξξνκεζεπηή/Αλάδνρν 

Γηα παξάδεηγκα: 





 

Α.1.2.2. Πηε ζηήιε «Απαίηεζε» αληηγξάθνληαη νη δεηνχκελεο Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο ηεο πεξεζίαο 
απφ ηε Γηαθήξπμε φπσο απηέο δηαηππψλνληαη αλαιπηηθά ζην Ξαξάξηεκα Β‟ ηεο παξνχζαο 
Γηαθήξπμεο. 

Α.1.2.3. Πηε ζηήιε «Απάληεζε» ζεκεηψλεηαη ε απάληεζε ηνπ ππνςεθίνπ Αλαδφρνπ νηθνλνκηθνχ 
θνξέα πνπ έρεη ηε κνξθή ΘΑΙΞΡΔΗ / ΓΔΛ ΘΑΙΞΡΔΗ. Αλ ε πξνζθεξφκελε ηερληθή 
πξνδηαγξαθή πιεξνί αθξηβψο ηελ αηηνχκελε απφ ηε δηαθήξπμε ηερληθή πξνδηαγξαθή 
ζεκεηψλεηαη ε έλδεημε “ΘΑΙΞΡΔΗ”, αλ ε πξνζθεξφκελε ηερληθή πξνδηαγξαθή δελ πιεξνί 
αθξηβψο ηελ αηηνχκελε απφ ηε δηαθήξπμε ηερληθή πξνδηαγξαθή ζεκεηψλεηαη ε έλδεημε “ΓΔΛ 
ΘΑΙΞΡΔΗ”. 

Α.1.2.4. Πηε ζηήιε «Ξξνζθνξά πνςήθηνπ Αλαδφρνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα» πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ε 
Ρερληθή Ξξνδηαγξαθή ηεο πξνζθεξφκελεο πεξεζίαο απφ ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν νηθνλνκηθφ 
θνξέα. 

Α.1.2.5. Πηε ζηήιε «Ξαξαπνκπή» ζα θαηαγξαθεί ε ζαθήο παξαπνκπή ζηελ ηερληθή πξνζθνξά, ζε 

αληίζηνηρν ηερληθφ θπιιάδην ηνπ θαηαζθεπαζηή ή αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή ηνπ 
εμνπιηζκνχ ή ηνπ ηξφπνπ δηαζχλδεζεο θαη ιεηηνπξγίαο, ή αλαθνξέο κεζνδνινγίαο 
εγθαηάζηαζεο, ππνζηήξημεο θαη εθπαίδεπζεο θιπ. πνπ ζα παξαηεζνχλ ζην παξάξηεκα. Δίλαη 
ηδηαίηεξα επηζπκεηή ε πιεξέζηεξε ζπκπιήξσζε θαη νη παξαπνκπέο λα είλαη θαηά ην δπλαηφλ 
ζπγθεθξηκέλεο  (πρ. Ρερληθή Ξξνζθνξά / Ρερληθφ Φπιιάδην 3, Πει. 4 Ξαξάγξαθνο 4 θιπ). 

Α.1.2.6. Αληίζηνηρα ζην ηερληθφ θπιιάδην ή αλαθνξά ζα  ππνγξακκηζηεί ην ζεκείν πνπ ηεθκεξηψλεη ηε 
ζπκθσλία θαη ζα ζεκεησζεί ε αληίζηνηρε παξάγξαθνο ηνπ πίλαθα ζπκκφξθσζεο ζηελ νπνία 
θαηαγξάθεηαη ε δεηνχκελε πξνδηαγξαθή (πρ. Ξξνδ. 1.1.4.2). 

Α.1.2.7. Ζ επηηξνπή αμηνιφγεζεο ζα αμηνινγήζεη θαηά ηελ θξίζε ηεο ηα παξερφκελα απφ ηνπο 
ππνςήθηνπο αλαδφρνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ζηνηρεία θαηά ηε δηαδηθαζία ηερληθήο 
αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ. 

Α.1.2.8. Ζ κε ζπκκφξθσζε κε ηα παξαπάλσ (πρ  κε αλαθνξά, αζαθήο ή εζθαικέλε αλαθνξά) 
επηθέξεη ηελ πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ. 

 

 

 Ν αλάδνρνο 
νηθνλνκηθφο θνξέαο 

αλαιακβάλεη ηελ 
θαζαξηφηεηα θαη ηελ 

απνιχκαλζε ησλ 
θηηξηαθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ θαη 
ησλ ελ γέλεη ρψξσλ 
ηνπ Λνζνθνκείνπ 

εθηάζεσο ζχκθσλα 
κε ηνπο 

ζπλεκκέλνπο 
πίλαθεο, θαζ΄ φιν 
ην 24σξν θαη γηα 

φιεο ηηο εκέξεο ηνπ 
ρξφλνπ, ππφ ηνπο 

παξαθάησ φξνπο θαη 

πξνυπνζέζεηο. 
 

ΘΑΙΞΡΔΗ .  





ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VI – Κπιηήπιο Ανάθεζηρ 

Ζ παξνχζα Αλνηρηή Ζιεθηξνληθή Γηαπξαγκάηεπζε γίλεηαη κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 

νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή). 
 

Γηα ηελ επηινγή ηεο ρακειφηεξεο ηηκήο αμηνινγνχληαη κφλν νη πξνζθνξέο πνπ έρνπλ θξηζεί ηερληθά 

απνδεθηέο θαη είλαη ζχκθσλεο κε ηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο. 
 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ην πξνζθεξφκελν κεληαίν θφζηνο θαζψο θαη φια ηα πξνζθεξφκελα θφζηε σξνκηζζίσλ ζα 

ππνινγηζηνχλ πνρξεσηηθά Δπί Ξνηλή Απφξξηςεο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα Δζληθή Γεληθή 

Ππιινγηθή Πχκβαζε Δξγαζίαο θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ [Λ.4046/3012, 

6ε Ξξάμε πνπξγηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο 28.02.12 «Οχζκηζε ζεκάησλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξαγξ. 6 ηνπ 

άξζξνπ 1 ηνπ Λ.4046/2012» (ΦΔΘ 38/Α/28.02.12)] 

Πε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο ηειηθφο Αλάδνρνο επηιέγεηαη ν κεηνδφηεο πνπ πξνθχπηεη 

θαηφπηλ δεκφζηαο θιήξσζεο. 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VIΗ – Τπόδειγμα Οικονομικήρ Πποζθοπάρ 

 
Ζ Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά ζα πξέπεη λα έρεη ηελ εμήο κνξθή θαη πεξηερφκελν:  
Ν Φάθεινο ηεο Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο κε ηελ έλδεημε “ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ” ζα πεξηέρεη: 
 Έλαλ ΞΝΦΑΘΔΙΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ ΘΙΔΗΠΡΝ ΔΞΗ ΞΝΗΛΖ ΑΞΝΟΟΗΤΖΠ, 
 Ρν ηίκεκα ηεο πξνζθνξάο θάζε ππνςήθηνπ αλάδνρνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζα δνζεί κε κηα θαη κνλαδηθή ηηκή 
ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ Ξαξφληνο Άξζξνπ γηα ηελ παξνρή ηεο πεξεζίαο, ηηο „‟Γεληθέο Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο‟‟ ηνπ 
Ξαξαξηήκαηνο ΗΗΗ θαη ηηο „‟Δηδηθέο Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο‟‟. Ζ αλαγξαθή ηεο ηηκήο ζε Δπξψ (€) κπνξεί λα γίλεηαη κέρξη 
δχν δεθαδηθά ςεθία. Πηελ ηηκή ζα πεξηιακβάλνληαη νη ηπρφλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, 
εθηφο απφ ηνλ αλαινγνχληα Φ.Ξ.Α. γηα ηελ παξερφκελε ππεξεζία ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ 
παξνχζα δηαθήξπμε.  Ν Φ.Ξ.Α. βαξχλεη ην Λνζνθνκείν. 
 Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα πεξηέρεη ηηο απαηηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 68 ηνπ Λ. 3863 / 2010, (ΦΔΘ  
Α΄ 115  / 15-7-2010), επί πνηλή απφξξηςεο ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν φπσο ήδε έρεη πξναλαθεξζεί, κέζα 
ζηνλ θχξην θάθειν  θαη επίζεο ζα πεξηιακβάλεη ηα εμήο ζηνηρεία:  

 
Νη βάξδηεο πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ δηαθήξπμε,  ηα ηεηξαγσληθά κέηξα ηνπ Λνζνθνκείνπ, ν αξηζκφο 
ησλ αηφκσλ θαζψο θαη ην ζχλνιν ησλ σξψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαζαξηφηεηα ηνπ Λνζνθνκείνπ είλαη 
πεξηνξηζηηθνχ ραξαθηήξα 
 

Α/Α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΠΡΝΗΣΔΗΝ 
ΑΟΗΘΚΝΠ 
ΑΡΝΚΥΛ 

(*1) 

ΚΖΛΗΑΗΑ 
ΓΑΞΑΛΖ 

ΘΑΡΑ ΑΡΝΚΝ 

ΚΖΛΗΑΗΑ ΓΑΞΑΛΖ 
ΠΛΝΙΗΘΖ 

ΔΡΖΠΗΑ ΓΑΞΑΛΖ 
(ΚΖΛΗΑΗΑ Σ 3 

ΚΖΛΔΠ) 

1.  
Κηθηέο απνδνρέο πξνζσπηθνχ (θαζαξηζηέο–ζηξηεο θαη 
επφπηεο) κε πιήξε απαζρφιεζε 

    

2.  Δηζθνξέο ΗΘΑ εξγνδφηνπ 
    

3.  
Θφζηνο επηδφκαηνο αδείαο (πεξηιακβαλνκέλσλ θαη 
εηζθνξψλ ΗΘΑ ηνπ εξγνδφηε) 

    

4.  
Θφζηνο δψξσλ Ξάζρα - Σξηζηνπγέλλσλ 
(πεξηιακβαλνκέλσλ θαη εηζθνξψλ ΗΘΑ ηνπ 
εξγνδφηε) 

    

5.  
Δπηπιένλ θφζηνο Θπξηαθψλ-Αξγηψλ 
(πεξηιακβαλνκέλσλ θαη εηζθνξψλ ΗΘΑ ηνπ 
εξγνδφηε) 8σξεο απαζρφιεζεο 

    

6.  
Δπηπιένλ θφζηνο λπρηεξηλψλ (πεξηιακβαλνκέλσλ θαη 
εηζθνξψλ ΗΘΑ ηνπ εξγνδφηε) 8σξεο απαζρφιεζεο 

    

7.  
Θφζηνο αληηθαηαζηαηψλ εξγαδνκέλσλ ζε θαλνληθή 
άδεηα 

    

8.  
Θφζηνο αλαισζίκσλ πιηθψλ (ζάθνη απνξξηκκάησλ, 
απνξξππαληηθά, θιπ) 

    

9.  
Θφζηνο εηδψλ αηνκηθήο πγηεηλήο γηα ηηο αλάγθεο 
αζζελψλ, επηζθεπηψλ θαη πξνζσπηθνχ Λνζνθνκείνπ 
(Σαξηί γείαο, Σεηξνπεηζέηεο, Θξεκνζάπνπλν) 

    

10.  
Θφζηνο εξγαιείσλ θαη κεραλεκάησλ θαζαξηζκνχ 
(απνζβέζεηο, βιάβεο, ζπληήξεζε) 

    

11.  Θφζηνο δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο, εγγπεηηθψλ     





 

επηζηνιψλ, αζθάιεηαο  & πγηεηλήο (ΚΑΞ), ινηπά 
έμνδα 

12.  
ΙΝΗΞΑ ΔΜΝΓΑ (Λα αλαθεξζνχλ αλαιπηηθά θαη λα 
ηεθκεξησζνχλ θαηά ηελ θξίζε θάζε ππνςεθίνπ 
αλαδφρνπ 

 
   

  
 

 
ΠΛΝΙΗΘΝ 

ΚΖΛΗΑΗΝ ΘΔΟΓΝΠ 
 

ΠΛΝΙΗΘΝ ΘΔΟΓΝΠ  
(ΚΖΛΗΑΗΝ Σ 3 
ΚΖΛΔΠ) 

13.  Δξγνιαβηθφ θέξδνο   

  

 ΠΛΝΙΗΘΝ 
ΚΖΛΗΑΗΝ ΤΝΠ 

ΛΝΚΗΚΥΛ 
ΘΟΑΡΖΠΔΥΛ 

ΠΛΝΙΗΘΝ  ΤΝΠ 
ΛΝΚΗΚΥΛ 

ΘΟΑΡΖΠΔΥΛ 
(ΚΖΛΗΑΗΝ Σ 3 

ΚΖΛΔΠ) 

14.  Λφκηκεο θξαηήζεηο επί ηεο αμίαο ηηκνινγίνπ   

  

 ΠΛΝΙΗΘΝ 
ΚΖΛΗΑΗΝ ΡΗΚΖΚΑ 

ΓΗΑ ΡΝ 
ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ 

  

ΠΛΝΙΗΘΝ ΡΗΚΖΚΑ 
ΓΗΑ ΡΝ 

ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ 
(ΚΖΛΗΑΗΝ Σ 3 

ΚΖΛΔΠ) 

15.  ΠΛΝΙΑ ΘΑΘΑΟΥΛ ΑΜΗΥΛ (άλεπ Φ.Ξ.Α.)   

16.  ΠΛΝΙΑ ΑΜΗΥΛ (κε Φ.Ξ.Α.)   

 
* Πεκείσζε 1 : Υο Αξηζκφο Αηφκσλ πξνζδηνξίδεηαη ην Ξιήζνο Δξγαδνκέλσλ (πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αηφκσλ ξεπφ) πνπ αληηζηνηρεί 
ζηηο απαηηνχκελεο εξγαηψξεο θαη είλαη θνζηνινγηθά ηζνδχλακν θαη εθθξαζκέλν ζε άηνκα πιήξνπο απαζρφιεζεο.  
 

Ν παξαπάλσ πίλαθαο ζπκπιεξψλεηαη (ρσξίο λα ηξνπνπνηεζεί ε κνξθή ηνπ) απφ ηνπο ππνςήθηνπο αλαδφρνπο 
νηθνλνκηθνχο θνξείο, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα Δζληθή Γεληθή Ππιινγηθή ζχκβαζε Δξγαζίαο (θαηά ηελ εκεξνκελία 
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ) επί πνηλή απαξαδέθηνπ ηεο πξνζθνξάο, πξνζθνκίδνληαο ζην Φάθειν Νηθνλνκηθήο 
Ξξνζθνξάο επηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν ηεο πξναλαθεξφκελεο Πχκβαζεο. Ζ ηηκή γηα θαζέλα απφ ηα πεδία ηνπ 
παξαπάλσ πίλαθα ζα είλαη κηα θαη κνλαδηθή θαη ζα αλαιχεηαη επαξθψο θαη κε ζαθήλεηα ν ηξφπνο-κέζνδνο ππνινγηζκνχ-
πξνζδηνξηζκνχ απηήο ηεο ηηκήο. 
 
Ρν θφζηνο ησλ εξγαηηθψλ δελ ζα πξέπεη (κε πνηλή απνθιεηζκνχ) λα ππνιείπεηαη ηνπ ειάρηζηνπ πξνβιεπφκελνπ λνκίκνπ 

σο αλσηέξσ. 
Ξξνζθνξά πνπ δελ έρεη ππνινγηζηεί ζχκθσλα κε ην πξναλαθεξφκελν ηεο παξνχζεο παξαγξάθνπ δελ ιακβάλεηαη 
ππφςε θαη δελ αμηνινγείηαη. 

 
Κε ην πξνζθεξφκελν κεληαίν θφζηνο σο αλσηέξσ (παξ.A.2.2), νη ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο ππνρξενχληαη ΔΞΗ 
ΞΝΗΛΖ ΑΞΝΟΟΗΤΖΠ λα αλαθέξνπλ ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαη ην θφζηνο ηνπ σξνκηζζίνπ γηα πξσηλή θαη 
απνγεπκαηηλή βάξδηα εξγάζηκεο εκέξαο, ην σξνκίζζην Αξγίαο θαη Παββαηνθχξηαθνπ  θαζψο θαη ην σξνκίζζην  βξαδηλήο 
βάξδηαο.  
Νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο πνπ δελ θαιχπηνπλ ην θφζηνο ησλ ακνηβψλ θαη ηεο  αζθάιηζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ 
δεηνπκέλσλ ππεξεζηψλ σο αλσηέξσ βάζε ηνπ εξγαηηθνχ θφζηνπο  θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ζα  
απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.  
 
Δθηφο ησλ πξναλαθεξνκέλσλ θαη βάζε ηνπ Λ.3863/2010 άξζξν 68 « Ππκβάζεηο εξγνιαβίαο εηαηξεηψλ παξνρήο 
ππεξεζηψλ», παξάγξαθνο 1,2 θαη 4 (ΦΔΘ 115/Α/15-7-2010), νη ζπκκεηέρνπζεο εηαηξείεο ππνρξενχληαη Δπί Ξνηλή 
Απφξξηςεο λα αλαθέξνπλ ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπο θαη ηα θάησζη: 
  α) Ρνλ αξηζκφ ησλ πξνζθεξφκελσλ εξγαδνκέλσλ. 

  β) Ρηο εκέξεο θαη ηηο ψξεο εξγαζίαο 
  γ) Ρελ ηζρχνπζα ζχκβαζε εξγαζίαο ζηελ νπνία ππάγνληαη νη εξγαδφκελνη θαη πξνζδηνξίδεηαη  
      απφ ηελ εξγαηηθή Λνκνζεζία. 
  δ) Ρν χςνο ηνπ πξνυπνινγηζκέλνπ πνζνχ πνπ αθνξά ηεο πάζεο θχζεσο  λφκηκεο απνδνρέο  
      ησλ πξνζθεξφκελσλ εξγαδνκέλσλ ζηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 
  ε) Ρν χςνο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ κε βάζε ηα πξνυπνινγηζζέληα πνζά. 
ζη) Ρα ηεηξαγσληθά κέηξα θαζαξηζκνχ αλά πξνζθεξφκελν άηνκν. 
  δ)  Δπίζεο ππνρξενχληαη Δπί πνηλή Απφξξηςεο λα αλαθέξνπλ ζηελ  νηθνλνκηθή πξνζθνξά ην εχινγν πνζνζηφ 
δηνηθεηηθνχ θφζηνπο παξνρήο  ππεξεζηψλ ηνπο, ησλ αλαισζίκσλ εθφζνλ ππάξρνπλ, ηνπ εξγνιαβηθνχ  θέξδνπο θαη ησλ 
πξνβιεπφκελσλ ηεο παξνχζεο λνκίκσλ ππέξ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ θξαηήζεσλ.  
  ε) Κε ηελ θαηάζεζε ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο σο αλσηέξσ,  νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ θαη αληίγξαθν ηνπ εξγαηηθνχ 
θφζηνπο, ζην νπνίν ππάγνληαη  νη εξγαδφκελνη. 
 





 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VIII – Τποδείγμαηα Δγγςηηικών Δπιζηολών 

ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΔΓΓΖΡΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΝΙΖΠ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ 
 

Δθδφηεο   ……………………………….. 
(Ξιήξεο επσλπκία Ξηζησηηθνχ Ηδξχκαηνο) 

 
Ζκεξνκελία έθδνζεο: …………………………….. 

 
Ξξνο:  Γεληθφ Λνζνθνκείν Αζελψλ «ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ» 

      Ιεσθ. Βαζ. Πνθίαο 114, 115 27 Αζήλα 
 
Δγγχεζή καο ππ‟ αξηζκ. …………………………….….. πνζνχ …………..…………….……. επξψ. 
 
Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπφκαζηε κε ηελ παξνχζα επηζηνιή αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα 
παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ ………………………… ππέξ ηνπ 
(i) [ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ]: (νλνκαηεπψλπκν, παηξψλπκν) .............................., 
ΑΦΚ: ................ (δηεχζπλζε) .......................…………………………………..,  
ή 
(ii) [ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ]: (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΚ: ...................... 
(δηεχζπλζε) .......................…………………………………..  
ή 
(iii) [ζε πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο:] ησλ θπζηθψλ / λνκηθψλ πξνζψπσλ 
α) (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΚ: ...................... (δηεχζπλζε) ....................... 
β) (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΚ: ...................... (δηεχζπλζε) ....................... 
γ) (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΚ: ...................... (δηεχζπλζε) ....................... 
αηνκηθά θαη γηα θάζε κία απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο, εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο 
κειψλ ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο, 
γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ/ηεο/ηνπο ζχκθσλα κε ηελ ……………….. (αξηζκφ/εκεξνκελία) Γηαθήξπμε/Ξξφζθιεζε/Ξξφζθιεζε 
Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο .................................. ηνπ Γ.Λ.Α. «ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ», γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ 
αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο: “(ηίηινο ζχκβαζεο)”/ γηα ην/α ηκήκα/ηα ............... 

Ζ παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη κφλν ηηο απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ αλσηέξσ απνξξένπζεο ππνρξεψζεηο ηνπ/ηεο (ππέξ νπ ε 
εγγχεζε) θαζ‟ φιν ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο. 
Ρν παξαπάλσ πνζφ ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο αληίξξεζε, 
ακθηζβήηεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο ζαο κέζα ζε ....................εκέξεο απφ 
ηελ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 
Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη θαη ηελ …………………………………………………... ή 
Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξηο φηνπ απηή καο επηζηξαθεί ή κέρξηο φηνπ ιάβνπκε έγγξαθε δήισζή ζαο φηη κπνξνχκε λα 
ζεσξήζνπκε ηελ Ρξάπεδα καο απαιιαγκέλε απφ θάζε ζρεηηθή ππνρξέσζε εγγπνδνζίαο καο. 
Πε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο 
ραξηνζήκνπ. 
Απνδερφκαζηε λα παξαηείλνκε ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο χζηεξα απφ έγγξαθν ηεο πεξεζίαο ζαο, ζην νπνίν επηζπλάπηεηαη 
ε ζπλαίλεζε ηνπ ππέξ νπ γηα ηελ παξάηαζε ηεο πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε ην άξζξν ... ηεο 
Γηαθήξπμεο/Ξξφζθιεζεο/Ξξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζρεηηθφ αίηεκά ζαο ζα καο 
ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο. 
Βεβαηψλνπκε ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί, ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο 

παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρνπκε ην δηθαίσκα λα εθδίδνπκε. 
 
(Δμνπζηνδνηεκέλε πνγξαθή) 

 
 





ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΔΓΓΖΡΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΝΙΖΠ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ 
Δθδφηεο   ……………………………….. 

(Ξιήξεο επσλπκία Ξηζησηηθνχ Ηδξχκαηνο) 
 
Ζκεξνκελία έθδνζεο: …………………………….. 

 
Ξξνο:  Γεληθφ Λνζνθνκείν Αζελψλ «ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ» 

      Ιεσθ. Βαζ. Πνθίαο 114, 115 27 Αζήλα 
Δγγχεζή καο ππ‟ αξηζκ. ……………….. πνζνχ ………………….……. επξψ 
 
Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπφκαζηε κε ηελ παξνχζα επηζηνιή αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα 
παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 
επξψ……………………………………………………………………….. 
ππέξ ηνπ: 
(i) [ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ]: (νλνκαηεπψλπκν, παηξψλπκν) .............................., 
ΑΦΚ: ................ (δηεχζπλζε) .......................………………………………….., ή 
(ii) [ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ]: (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΚ: ...................... 
(δηεχζπλζε) .......................………………………………….. ή 
(iii) [ζε πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο:] ησλ θπζηθψλ / λνκηθψλ πξνζψπσλ 
      α) (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΚ: ...................... (δηεχζπλζε) ................... 
      β) (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΚ: ...................... (δηεχζπλζε) ................... 
     γ) (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΚ: ...................... (δηεχζπλζε) .................. 
(ζπκπιεξψλεηαη κε φια ηα κέιε ηεο έλσζεο / θνηλνπξαμίαο) 
αηνκηθά θαη γηα θάζε κία απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο, εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο 
κειψλ ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο, 

γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηνπ/σλ ηκήκαηνο/ησλ ….. / ηεο ππ αξηζ ..... ζχκβαζεο “(ηίηινο ζχκβαζεο)”, ζχκθσλα κε ηελ 
(αξηζκφ/εκεξνκελία) ........................ Γηαθήξπμε /Ξξφζθιεζε/ Ξξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο 
........................... ηεο/ηνπ (Αλαζέηνπζαο Αξρήο/Αλαζέηνληνο θνξέα). 
Ρν παξαπάλσ πνζφ ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο αληίξξεζε, 
ακθηζβήηεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο ζαο κέζα ζε ....…. εκέξεο απφ ηελ απιή 
έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 

Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη θαη ηελ ............... (αλ πξνβιέπεηαη νξηζκέλνο ρξφλνο ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο) 
ή 
κέρξηο φηνπ απηή καο επηζηξαθεί ή κέρξηο φηνπ ιάβνπκε έγγξαθε δήισζή ζαο φηη κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ηελ 
Ρξάπεδα καο απαιιαγκέλε απφ θάζε ζρεηηθή ππνρξέσζε εγγπνδνζίαο καο. 
Πε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο 
ραξηνζήκνπ. 
Βεβαηψλνπκε ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί, ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο 
παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρνπκε ην δηθαίσκα λα εθδίδνπκε. 

 

(Δμνπζηνδνηεκέλε πνγξαθή





ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IX – σέδιο ύμβαζηρ 

 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ 
 

ΚΑΣΑΧΩΡΙΣΕΑ ΣΟ ΚΗΜΔΗ 
         1

Θ
 Υ.ΡΕ. ΑΤΤΙΚΘΣ  

ΓΕΝΙΚΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΑΘΘΝΩΝ 
          «ΙΡΡΟΚΑΤΕΙΟ» 

 

Ταχ. Δ/νςθ: Βας. Σοφίασ 114  
Τ.Κ.: 115 27  
 

 

ΠΚΒΑΠΖ 

Φ2/2018 

ΞΝΠΝ ………………..€ ΞΙΔΝΛ ΦΞΑ, ΖΡΝΗ ……………..€ 

 

Γηα ηελ αλάζεζε αλαδφρνπ 

«παξνρήο ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο ησλ ρψξσλ θαη ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Λνζνθνκείνπ»  
(CPV: 90911200-8) 

 

Ρφπνο θαηαξηίζεσο 
ζπκβάζεσο: 

Ρα Γξαθεία Γελ. Λνζνθνκείνπ Αζελψλ «ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ» 

Γηάξθεηα ζχκβαζεο: Ρξείο (3) κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο. 

 
 
Πηελ Αζήλα ζήκεξα ηελ .... ……….. ηνπ έηνπο 2018, νη θαησηέξσ ζπκβαιιφκελνη: 
 

Αθελφο 
Ρν Γεληθφ Λνζνθνκείν Αζελψλ «ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ»  
 

Γηεχζπλζε : Ιεσθ. Βαζ. Πνθίαο 114 Ρ.Θ. :  115 27 Ξεξηνρή :  Αζήλα   

Ρει. Δπηθνηλσλίαο:  Email :   Φαμ :    

Α.Φ.Κ :  Γ.Ν.. :   

λνκίκσο εθπξνζσπνχκελν γηα ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο απφ ηελ θα Αλαζηαζία Κπαιαζνπνχινπ Γηνηθήηξηα, θαη ην 
νπνίν ζην εμήο ζα αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε σο «ε Αλαζέηνπζα Αξρή» 

 
 

θαη αθεηέξνπ 
 

Ζ εηαηξεία _________________κε δηαθξηηηθφ ηίηιν _______________ 
 

Γηεχζπλζε εηαηξίαο:  Ρ.Θ. :   Ξεξηνρή :    

Ρει. Δπηθνηλσλίαο:  Email :   Φαμ :    

Α.Φ.Κ :  Γ.Ν.. :   

 

λνκίκσο εθπξνζσπνχκελε απφ ηνλ ___________ (ηδηφηεηα λφκηκνπ εθπξφζσπνπ) θαη ε νπνία ζην εμήο ζα αλαθέξεηαη 

ζηελ παξνχζα ζχκβαζε σο «ν Αλάδνρνο», 

 
Ιακβάλνληαο ππφςε : 

1) Ρελ ππ. αξηζ. Φ2/2018 απφ …………. δηαθήξπμε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ «παξνρήο 
ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο ησλ ρψξσλ θαη ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Λνζνθνκείνπ»  ……………….». 





 

2) Ρελ απφ …………….. θαη κε αξηζ. Ξξση. .........../……/…………… πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ, πνπ ππνβιήζεθε ζην πιαίζην 
ηνπ δηαγσληζκνχ ηεο πξναλαθεξφκελεο δηαθήξπμεο. 

3) Ρελ ππ. αξηζ. ................... απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, κε ηελ νπνία θαηαθπξψζεθε ην απνηέιεζκα ηνπ 
δηαγσληζκνχ ηεο πξναλαθεξφκελεο δηαθήξπμεο, ζηνλ Ξξνκεζεπηή 

 

Ππκθψλεζαλ θαη έθαλαλ ακνηβαία απνδεθηά ηα αθφινπζα: 

 

ΑΟΘΟΝ 1. ΝΟΗΠΚΝΗ 

Αληίθιεηνο:Ρν πξφζσπν πνπ ν Αλάδνρνο κε έγγξαθε δήισζή ηνπ, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ 
πξνζψπνπ (νλνκαηεπψλπκν, ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε, αξηζκφο ηειεθψλνπ, fax, email θιπ.) νξίδεη σο ππεχζπλν γηα ηηο 
ελδερφκελεο αλάγθεο επηθνηλσλίαο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κε απηφλ θαη απηφο κε ππεχζπλε δήισζή ηνπ απνδέρζεθε ην 
δηνξηζκφ απηφ. 
Γηνηθεηηθή εληνιή: νπνηαδήπνηε νδεγία ή εληνιή δίδεηαη γξαπηψο απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ή ηελ Δπηηξνπή 
Ξαξαθνινχζεζεο θαη Ξαξαιαβήο ηεο Πχκβαζεο ζηνλ Αλάδνρν απηήο ζρεηηθά κε ηελ πινπνίεζή ηεο. 

Έγγξαθν: θάζε ρεηξφγξαθε, δαθηπινγξαθεκέλε ή έληππε εηδνπνίεζε, εληνιή ή νδεγία ή πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη 
βάζεη ηεο Πχκβαζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηειεηππηψλ, ησλ ηειεγξαθεκάησλ θαη ησλ ηειενκνηνηππηψλ. 
πεξεζία: ε παξνρή ησλ ππεξεζηψλ, φπσο εμεηδηθεχεηαη ζηε Πχκβαζε. 
Ζκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο: Ζ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο Πχκβαζεο. 
Ζκέξα: ε εκεξνινγηαθή εκέξα. 
Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο θαη Ξαξαιαβήο (ΔΞΞ): Ρν αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν πνπ νξίδεηαη απφ ην Λνζνθνκείν, 
κε βαζηθέο αξκνδηφηεηεο ηελ επίβιεςε γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο. 
Αλαζέηνπζα αξρή: Γ.Λ.Α. «ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ»    
Ξξνζεζκίεο: ηα αλαθεξφκελα ζηε Πχκβαζε ρξνληθά δηαζηήκαηα ζε εκέξεοκέξεο, πνπ αξρίδνπλ λα ππνινγίδνληαη απφ 
ηελ επνκέλε ηεο πξάμεο, ελέξγεηαο ή γεγνλφηνο πνπ νξίδεηαη ζηε Πχκβαζε σο αθεηεξία. Όηαλ ε ηειεπηαία εκέξα ηνπ 
ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ζπκπίπηεη κε κε εξγάζηκε εκέξα, ε πξνζεζκία ιήγεη ζην ηέινο ηεο πξψηεο εξγάζηκεο εκέξαο κεηά 
ηελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο. 
Ξξνζθνξά: ε απφ …………………….. πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ πξνο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 
Πχκβαζε: ε παξνχζα ζπκθσλία πνπ ζπλάπηνπλ θαη ππνγξάθνπλ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 
πξνκήζεηαο, φπσο είλαη δπλαηφ λα ηξνπνπνηεζεί ή ζπκπιεξσζεί. 

Ππκβαηηθά ηεχρε : Ρα ηεχρε ηεο Πχκβαζεο κεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ Αλάδνρν, θαζψο θαη φια ηα ηεχρε 
πνπ ηε ζπλνδεχνπλ θαη ηε ζπκπιεξψλνπλ θαη πεξηιακβάλνπλ θαηά ζεηξά ηζρχνο: α) ηε Πχκβαζε, β) ηε Γηαθήξπμε, γ) 
ηελ Ξξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ. 
Ππκβαηηθφ ηίκεκα: ην ζπλνιηθφ ζπκβαηηθφ αληάιιαγκα γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ζχκβαζεο. 
 

ΑΟΘΟΝ 2. ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΖΠ ΞΑΟΝΠΑΠ ΠΚΒΑΠΖΠ 

Κε ηελ παξνχζα, ε Αλαζέηνπζα Αξρή αλαζέηεη θαη ν Αλάδνρνο αλαιακβάλεη, έλαληη ηεο ακνηβήο πνπ αλαθέξεηαη πην 
θάησ ζηελ παξνχζα, ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ παξνρήο ππεξεζηψλ «θαζαξηφηεηαο ησλ ρψξσλ θαη ησλ θηηξηαθψλ 
εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Λνζνθνκείνπ γηα ηξείο (3) κήλεο» 
Ππγθεθξηκέλα ν Αλάδνρνο αλαιακβάλεη λα παξάζρεη ηηο αθφινπζεο ππεξεζίεο: 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Θαηά ηα ινηπά, νη ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο είλαη νη αλαθεξφκελεο ζηηο 
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ δηαγσληζκνχ, νη νπνίεο επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνχζα θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα 
απηήο.  
 
 
ΆΟΘΟΝ 3. ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ ΞΑΟΝΣΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ  - ΣΟΝΛΝΠ ΞΑΟΑΓΝΠΖΠ 
Ζ δηάξθεηα ηεο παξνχζαο ζχκβαζε νξίδεηαη  ζε ηξείο (3) κήλεο ήηνη απφ ____________ έσο______________. 
Ζ ζχκβαζε ηεο παξνχζαο δηαπξαγκάηεπζεο ζα παχζεη απηφκαηα λα ηζρχεη, είηε κε ηελ ππνγξαθή ησλ αηνκηθψλ 
ζπκβάζεσλ εξγαζίαο ηνπ Λ.4430/2016 είηε κε ηελ ππνγξαθή ζχκβαζεο ζε θεληξηθφ ή πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. 
 
 
ΑΟΘΟΝ 4. ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖ ΘΑΗ ΞΑΟΑΙΑΒΖ ΡΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ  
Ζ παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο παξνρήο ππεξεζίαο θαη ε δηνίθεζε απηήο δηελεξγείηαη απφ ην Ρκήκα 
Ξξνκεζεηψλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ζπλεπηθνπξνπκελν απφ ην Ρκήκα Δπηζηαζίαο. Ζ αλσηέξσ ππεξεζία εηζεγείηαη ζην 
αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν γηα φια ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζήθνπζα εθηέιεζε φισλ ησλ φξσλ ηεο 
ζχκβαζεο θαη ζηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ, ζηε ιήςε ησλ επηβεβιεκέλσλ κέηξσλ ιφγσ κε 
ηήξεζεο ησλ σο άλσ φξσλ θαη ηδίσο γηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζε ηξνπνπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη παξάηαζε ηεο 
δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 132 Λ 4412/2016.  
Ν Αλάδνρνο ηεξεί εκεξνιφγην ζην νπνίν θαηαγξάθνληαη ε ηκεκαηηθή εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, ε 
θαζεκεξηλή απαζρφιεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζε αξηζκφ θαη εηδηθφηεηα, έθηαθηα ζπκβάληα θαη άιια ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη 
κε ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο . Ρν εκεξνιφγην ζπλππνγξάθεηαη απφ ηνλ επφπηε, πνπ κπνξεί λα ζεκεηψζεη επί απηνχ 





 

παξαηεξήζεηο γηα ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο. Ρν εκεξνιφγην θπιάζζεηαη ζηνλ ρψξν εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο 
ή φηαλ απηφ δελ είλαη εθηθηφ πξνζθνκίδεηαη απφ ηνλ αλάδνρν ζηε έδξα ηεο ππεξεζίαο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί. Νη 

θαηαγξαθέο ηνπ εκεξνινγίνπ απνηεινχλ ζηνηρεηφ γηα ηελ παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο απφ ηελ επηηξνπή 
παξαιαβήο.  
 
ΆΟΘΟΝ 5: ΞΝΗΛΗΘΔΠ ΟΖΡΟΔΠ  
Αλ νη ππεξεζίεο παξαζρεζνχλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ κεηά ηε ιήμε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, θαη κέρξη ιήμεο 
ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε είλαη δπλαηφλ λα επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ πνηληθέο ξήηξεο, κε 
αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 
Νη πνηληθέο ξήηξεο ππνινγίδνληαη σο εμήο:  
α) γηα θαζπζηέξεζε πνπ πεξηνξίδεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 50% ηεο πξνβιεπφκελεο ζπλνιηθήο 
δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο ή ζε πεξίπησζε ηκεκαηηθψλ/ελδηακέζσλ πξνζεζκηψλ ηεο αληίζηνηρεο πξνζεζκίαο, επηβάιιεηαη 
πνηληθή ξήηξα 2,5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ΦΞΑ ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζκα,  
β) γηα θαζπζηέξεζε πνπ ππεξβαίλεη ην 50% επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 5% ρσξίο ΦΞΑ επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ 
ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζκα, 
γ) νη πνηληθέο ξήηξεο γηα ππέξβαζε ησλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ είλαη αλεμάξηεηεο απφ ηηο επηβαιιφκελεο γηα ππέξβαζε 
ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο θαη δχλαληαη λα αλαθαινχληαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο 
αξρήο, αλ νη ππεξεζίεο πνπ αθνξνχλ ζηηο σο άλσ ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο παξαζρεζνχλ κέζα ζηε ζπλνιηθή ηεο δηάξθεηα 
θαη ηηο εγθεθξηκέλεο παξαηάζεηο απηήο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζχλνιν ηεο 
ζχκβαζεο έρεη πιήξσο εθηειεζηεί.  
Ρν πνζφ ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ αθαηξείηαη/ζπκςεθίδεηαη απφ/κε ηελ ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ. 
Ζ επηβνιή πνηληθψλ ξεηξψλ δελ ζηεξεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ην δηθαίσκα λα ηνλ θεξχμεη έθπησην.  
 
ΑΟΘΟΝ 6: ΞΑΟΑΙΑΒΖ ΡΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ  
Ζ παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ γίλεηαη απφ επηηξνπή παξαιαβήο πνπ ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηεο 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Θαηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο δηελεξγείηαη ν απαηηνχκελνο έιεγρνο, κπνξεί δε λα θαιείηαη λα 
παξαζηεί θαη ν αλάδνρνο. 
Αλ ε επηηξνπή παξαιαβήο θξίλεη φηη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο δελ αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, 
ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν πξνζσξηλήο παξαιαβήο, πνπ αλαθέξεη ηηο παξεθθιίζεηο πνπ δηαπηζηψζεθαλ απφ ηνπο φξνπο 
ηεο ζχκβαζεο θαη γλσκνδνηεί αλ νη αλαθεξφκελεο παξεθθιίζεηο επεξεάδνπλ ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ παξερφκελσλ 
ππεξεζηψλ θαη ζπλεπψο αλ κπνξνχλ νη ηειεπηαίεο λα θαιχςνπλ ηηο ζρεηηθέο αλάγθεο. 
Πηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη δελ επεξεάδεηαη ε θαηαιιειφηεηα, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ 
απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξηζεί ε παξαιαβή ησλ ελ ιφγσ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, κε έθπησζε επί ηεο 
ζπκβαηηθήο αμίαο, ε νπνία ζα πξέπεη λα είλαη αλάινγε πξνο ηηο δηαπηζησζείζεο παξεθθιίζεηο. Κεηά ηελ έθδνζε ηεο σο 
άλσ απφθαζεο, ε επηηξνπή παξαιαβήο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 
ή/θαη παξαδνηέσλ ηεο ζχκβαζεο θαη λα ζπληάμεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο, ζχκθσλα κε ηα 
αλαθεξφκελα ζηελ απφθαζε. 
Ρν πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο εγθξίλεηαη απφ ην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν κε απφθαζή ηνπ, ε νπνία 
θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά θαη ζηνλ αλάδνρν. Αλ παξέιζεη ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ 30 εκεξψλ απφ ηελ 
εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ θαη δελ ιεθζεί ζρεηηθή απφθαζε γηα ηελ έγθξηζε ή ηελ απφξξηςή ηνπ, ζεσξείηαη φηη ε 
παξαιαβή έρεη ζπληειεζζεί απηνδίθαηα 
Αλεμάξηεηα απφ ηελ, θαηά ηα αλσηέξσ, απηνδίθαηε παξαιαβή θαη ηελ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ, πξαγκαηνπνηνχληαη νη 
πξνβιεπφκελνη απφ ηε ζχκβαζε έιεγρνη απφ επηηξνπή πνπ ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ 
νξγάλνπ, ζηελ νπνία δελ κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ ν πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ηελ 
παξαιαβή ζηνλ πξνβιεπφκελν απφ ηελ ζχκβαζε ρξφλν. Ζ παξαπάλσ επηηξνπή παξαιαβήο πξνβαίλεη ζε φιεο ηηο 
δηαδηθαζίεο παξαιαβήο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ ζχκβαζε θαη ζπληάζζεη ηα ζρεηηθά πξσηφθνιια.  
Νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξνθαηαβνιή θαη θαιήο εθηέιεζεο δελ επηζηξέθνληαη πξηλ ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ 
πξνβιεπνκέλσλ απφ ηε ζχκβαζε ειέγρσλ θαη ηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ.  
Νπνηαδήπνηε ελέξγεηα πνπ έγηλε απφ ηελ αξρηθή επηηξνπή παξαιαβήο, δελ ιακβάλεηαη ππφςε. 
 
ΆΟΘΟΝ 7: ΑΞΝΟΟΗΤΖ ΞΑΟΑΓΝΡΔΝ - ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖ  
Πε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξνπ ή κέξνπο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο 
αμίαο, κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπήο παξαιαβήο, κπνξεί 
λα εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζε ησλ ππεξεζηψλ απηψλ κε άιια, πνπ λα είλαη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, κέζα 
ζε ηαθηή πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ απφθαζε απηή. Αλ ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε ιήμε ηεο ζπλνιηθήο 
δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 25% ηεο 
ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ν δε πάξνρνο ησλ ππεξεζηψλ ζεσξείηαη σο εθπξφζεζκνο θαη ππφθεηηαη ζε πνηληθέο 
ξήηξεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 218, ιφγσ εθπξφζεζκεο παξάδνζεο.  
Αλ ν αλάδνρνο δελ αληηθαηαζηήζεη ηηο ππεξεζίεο πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ ηάρζεθε θαη εθφζνλ 
έρεη ιήμεη ε ζπλνιηθή δηάξθεηαο, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 
 





ΑΟΘΟΝ 8.  ΑΚΝΗΒΖ – ΡΟΝΞΝΠ ΞΙΖΟΥΚΖΠ 
Ζ ακνηβή πνπ ζα θαηαβιεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζηνλ Αλάδνρν αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ………………….. επξψ 

θαη ……………….. ιεπηψλ (……………,.. €), πιένλ ΦΞΑ 24% ……………………. επξψ θαη …………….. ιεπηψλ 
(………..,…..€) ήηνη ζπλνιηθά ……………………. επξψ θαη …………. ιεπηψλ (……………..,…€).  
Ν Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ζεσξψληαο ην ζπκβαηηθφ αληάιιαγκα επαξθέο, λφκηκν θαη εχινγν 
γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο παξνχζαο κεηά απφ ζπλνιηθή έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζε πξηλ ηελ θαηάζεζε ηεο 
πξνζθνξάο ηνπ. Πην ηίκεκα πεξηιακβάλνληαη φιεο νη ελδερφκελεο ακνηβέο ηξίησλ θαζψο θαη νη δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ 
γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο, ρσξίο θακία πεξαηηέξσ επηβάξπλζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Νκνίσο, ε Αλαζέηνπζα 
Αξρή δελ έρεη ππνρξέσζε θαηαβνιήο απνδεκίσζεο γηα ππεξσξηαθή απαζρφιεζε ή νπνηαδήπνηε άιιε ακνηβή ζην 
πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ ή ηξίησλ.  
Όια ηα ηηκήκαηα ηεο παξνχζαο Πχκβαζεο (ζπλνιηθά θαη ηηκέο κνλάδνο), παξακέλνπλ ζηαζεξά θαη δελ ππφθεηληαη ζε 
θακία αλαζεψξεζε ή αχμεζε έσο ηελ ζπκβαηηθή εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηεο Πχκβαζεο. 
Νη πιεξσκέο ζα γίλνληαη κεληαίσο ζε επξψ κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 
πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαζψο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πξνβιέπεηαη απφ ηα έγξαθα ηεο 
ζχκβαζεο θαη ζε ρξφλν πξνζδηνξηδφκελν απφ ηελ αλαγθαία δηνηθεηηθή δηαδηθαζία γηα έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ ρξεκαηηθψλ 
εληαικάησλ. 
Γηα φιεο ηηο πιεξσκέο ζα εθδίδνληαη ηα απαξαίηεηα λφκηκα παξαζηαηηθά/ δηθαηνινγεηηθά. Απφ θάζε ηηκνιφγην ηνπ 
Αλαδφρνπ ζα γίλνληαη φιεο νη λφκηκεο θξαηήζεηο, ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θάζε θνξά Λφκνπο θαη ζρεηηθέο Δγθπθιίνπο 
ησλ αξκφδησλ πνπξγείσλ. 
Ν Αλάδνρνο επηβαξχλεηαη κε παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο φπσο εθάζηνηε 
ηζρχνπλ. 
Πηελ ακνηβή ηνπ Αλαδφρνπ, ρσξίο ΦΞΑ, πεξηιακβάλνληαη νη  ππέξ ηξίησλ λφκηκεο θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε 
επηβάξπλζε. 
Ρα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη είλαη θαη‟ ειάρηζηνλ ηα εμήο: 
α) Ξξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ ηκήκαηνο πνπ αθνξά ε πιεξσκή ή ηνπ ζπλφινπ ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθείκελνπ. 
β)Ρηκνιφγην ηνπ αλαδφρνπ.  
γ) Ξηζηνπνηεηηθά Φνξνινγηθήο θαη Αζθαιηζηηθήο Δλεκεξφηεηαο Ξέξαλ ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ ε αλαζέηνπζα αξρή 
πνπ δηελεξγεί ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή, κπνξεί λα δεηήζνπλ θαη νπνηνδήπνηε άιιν δηθαηνινγεηηθφ πξνβιέπεηαη ζηελ 
θείκελε λνκνζεζία.  
Γηα ηελ πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ εθαξκφδνληαη θαη ηζρχνπλ νη πξνβιεπφκελεο δηαηάμεηο ηνπ Λ 4152/2013 (ΦΔΘ Α/107/09-
05-2013). 
 
 
ΑΟΘΟΝ 9. ΔΓΓΖΠΖ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ 
Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο παξνχζαο, ν Αλάδνρνο θαηέζεζε ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηε κε αξηζκφ …………………………. 
εγγπεηηθή επηζηνιή ηεο …………….. ΡΟΑΞΔΕΑΠ, πνζνχ …………………….. επξψ (………………. €) (5% ηεο ζπκθσλνχκελεο 
κε ηελ παξνχζα ακνηβήο ηνπ Αλαδφρνπ, ρσξίο ηνλ θφξν πξνζηηζέκελεο αμίαο), ηζρχνο κέρξη ……………………………, ε 
νπνία έρεη ζπληαρζεί θαηά ην αληίζηνηρν ππφδεηγκα ηεο Γηαθήξπμεο. 
Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ζα απνδεζκεπηεί άπαμ θαη ζα επηζηξαθεί κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή 
παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο, χζηεξα απφ ηελ έγγξαθε εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν ζπκβαιιφκελνπο 
θαη ζχκθσλα κε νξηδφκελα ζηνλ Λ. 4281/2014 
Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ππέξ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κε ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε πξνο ηελ 
εγγπήηξηα ηξάπεδα θαη θνηλνπνίεζε πξνο ηνλ Αλάδνρν ζε πεξίπησζε παξάβαζεο θάπνηνπ φξνπ ηεο παξνχζαο ή/θαη ηεο 
δηαθήξπμεο θαη ζε δηάζηεκα ηξηψλ εκεξψλ απφ ηελ εηδνπνίεζε απηήο γηα επηθείκελε θαηάπησζε. 
 
ΑΟΘΟΝ 10. ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΑΛΑΓΝΣΝ 
1. Θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηελ Αλαζέηνπζα 

Αξρή, ππνρξενχηαη δε λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο ηεο ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηεο 
πξνκήζεηαο. 

2. Ν Αλάδνρνο, εθφζνλ ηνπ δεηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ππνρξενχηαη λα παξίζηαηαη ζε ππεξεζηαθέο 
ζπλεδξηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ/πξνκήζεηα (ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο), παξνπζηάδνληαο ηα 
απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιήςε απνθάζεσλ. 

3. Ν Αλάδνρνο  ζα είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο σο πξνο 
ην απαζρνινχκελν απφ απηφλ πξνζσπηθφ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο ζχκβαζεο. Πε πεξίπησζε 
νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο ή δεκίαο πνπ πξνθιεζεί ζε ηξίηνπο ππνρξενχηαη κφλνο απηφο πξνο απνθαηάζηαζή ηεο. 

4. Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζε λα ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο 
δηαηάμεηο ηηο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, νη νπνίεο έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην 
δίθαην ηεο Έλσζεο, ην Δζληθφ Γίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη 
εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Ξαξάξηεκα Σ ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α‟ ηνπ Λ 4412/2016.  

5. Ν Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα πινπνηήζεη θαη λα παξαδψζεη ηελ πξνκήζεηα, ζχκθσλα κε ηα 
θαζνξηδφκελα ζηα ζρεηηθά άξζξα ηεο παξνχζαο, εθηειψληαο πξνζεθφλησο φιεο ηηο επηκέξνπο εξγαζίεο, πνπ απηφ 
πεξηιακβάλεη, δηαζέηνληαο άηνκα  κε ηελ απαηηνχκελε εκπεηξία, ηερλνγλσζία θαη ηθαλφηεηα ψζηε λα αληαπνθξηζεί 
ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζχκβαζεο. 

6. Ν Αλάδνρνο εγγπάηαη θαη θέξεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο, πνπ πξνβιέπνληαη ή απνξξένπλ απφ ηελ παξνχζα 
Πχκβαζε θαη ην Λφκν θαη ζε ζρέζε κε νπνηαδήπνηε εξγαζία εθηειείηαη απφ άηνκα, πνπ ζα αζρνιεζνχλ ή ζα 
παξάζρνπλ νπνηεζδήπνηε ππεξεζίεο ζε ζρέζε κε ηελ παξνχζα Πχκβαζε. Πε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο ή 
δεκίαο πνπ πξνθιεζεί ζε ηξίηνπο ππνρξενχηαη κφλνλ απηφο πξνο απνθαηάζηαζή ηεο. 





 

7. Ν Αλάδνρνο ζα ελεξγεί κε επηκέιεηα θαη θξνληίδα, ψζηε λα εκπνδίδεη πξάμεηο ή παξαιείςεηο, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 
έρνπλ απνηέιεζκα αληίζεην κε ην ζπκθέξνλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο 

8. Απαγνξεχεηαη ζηνλ Αλάδνρν λα αλαζέζεη ζε ηξίηνπο νπνηεζδήπνηε ππεπζπλφηεηεο θαη επζχλεο, πνπ απνξξένπλ γηα 
απηφλ απφ ηελ παξνχζα. 

 
ΑΟΘΟΝ 11. ΔΚΞΗΠΡΔΡΗΘΝΡΖΡΑ – ΞΛΔΚΑΡΗΘΖ ΗΓΗΝΘΡΖΠΗΑ 
Θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο Πχκβαζεο αιιά θαη κεηά ηελ ιήμε ή ιχζε απηήο, ν Ξξνκεζεπηήο ζα αλαιάβεη ηελ ππνρξέσζε 
λα ηεξήζεη εκπηζηεπηηθέο θαη λα κε γλσζηνπνηήζεη ζε νπνηνδήπνηε ηξίην, νπνηαδήπνηε έγγξαθα ή πιεξνθνξίεο πνπ ζα 
πεξηέιζνπλ ζε γλψζε ηνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ.  
Δηδηθφηεξα: 
Ν Αλάδνρνο δχλαηαη λα απνθαιχπηεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο ζε φζνπο ππαιιήινπο αζρνινχληαη άκεζα κε ηελ 
εθηέιεζε ηεο παξνχζαο Πχκβαζεο θαη δηαζθαιίδεη φηη νη ππάιιεινη απηνί είλαη ζε πιήξε γλψζε θαη ζπκθσλνχλ κε ηηο 
ππνρξεψζεηο εκπηζηεπηηθφηεηαο θαη ερεκχζεηαο. Ν Αλάδνρνο κεηαθέξεη απηέο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ θαη ζηνπο 
ππεξγνιάβνπο ηνπ θαη ζηνπο κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζπλδεφκελνπο κε απηφλ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο 
πξνκήζεηαο. 
Πε θάζε πεξίπησζε απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ή εθκεηάιιεπζε ησλ πιεξνθνξηψλ νη νπνίεο ζα πεξηέιζνπλ ζε γλψζε ηνπ 
Αλαδφρνπ θαζ‟ νηνλδήπνηε ηξφπν, ζηα πιαίζηα εθηέιεζεο ηεο παξνχζαο Πχκβαζεο, νη νπνίεο είλαη εκπηζηεπηηθέο γηα 
ζθνπνχο δηαθνξεηηθνχο απφ ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ απηνχ. Υο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία λννχληαη φζα 
δελ είλαη γλσζηά ζε ηξίηνπο, αθφκα θαη αλ δελ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο ηέηνηα. 
Ν Αλάδνρν αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα δηαζθαιίδεη ηε δηαθχιαμε φισλ ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζηνηρείσλ ζηνπο 
θνηλνχο ρψξνπο ζπλεξγαζίαο θαη ζηνπο αλζξψπνπο πνπ αζρνινχληαη κε ην Έξγν, απνθιεηφκελεο ηεο δηαθπγήο, δηαξξνήο 
ή κεηαθνξάο ζε άιια άηνκα, ρψξνπο ή εηαηξείεο. Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή γηα ηα 
κέηξα πνπ παίξλεη πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή. 
Πε πεξίπησζε πνπ ππάξμεη δηαξξνή πιεξνθνξηψλ, ε νπνία απνδεδεηγκέλα νθείιεηαη ζηνλ Αλάδνρν, ε Αλαζέηνπζα Αξρή 
δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα θάλεη ρξήζε ησλ δηαηάμεσλ «πεξί πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο» θαη λα αμηψζεη πιεξσκή θαη 
απνδεκίσζε γηα φιεο ηηο άκεζεο θαη έκκεζεο, ζεηηθέο ή θαη απνζεηηθέο δεκίεο πνπ ζα έρεη θαηά πεξίπησζε ππνζηεί θαζψο 
επίζεο θαη λα πξνβεί ζηε ιχζε ηεο Πχκβαζεο κε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ, θεξχζζνληαο ηνλ έθπησην. 
Όιεο νη εθζέζεηο θαη ηα ζπλαθή ζηνηρεία φπσο ράξηεο, δηαγξάκκαηα, ζρέδηα, πξνδηαγξαθέο, πιάλα, ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, 
ππνινγηζκνί θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ έγγξαθν ή πιηθφ πνπ απνθηάηαη, ζπγθεληξψλεηαη ή θαηαξηίδεηαη απφ ηνλ Ξξνκεζεπηή 
θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο Πχκβαζεο, είλαη εκπηζηεπηηθά θαη αλήθνπλ θαηά θπξηφηεηα ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Ν Αλάδνρνο, 
κφιηο νινθιεξψζεη ηελ εθηέιεζε ηεο Πχκβαζεο, παξαδίδεη φια ηα έγγξαθα θαη ηα ζηνηρεία ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Ν 
Αλάδνρνο κπνξεί λα θξαηά αληίγξαθα απηψλ ησλ εγγξάθσλ θαη ζηνηρείσλ, αιιά δελ επηηξέπεηαη λα ηα ρξεζηκνπνηεί γηα 
ζθνπνχο άιινπο απφ ηεο Πχκβαζεο, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή ζπλαίλεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Θαηά ηα ινηπά 
ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ λ.2121/1993 πεξί πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο. 
Πε πεξίπησζε άζθεζεο αγσγήο ή ελδίθνπ κέζνπ θαηά ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο απφ ηξίην γηα νπνηνδήπνηε ζέκα ζρεηηθά 
κε δηθαηψκαηα επί ηνπ ινγηζκηθνχ ή ηνπ εμνπιηζκνχ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή νθείιεη λα εηδνπνηήζεη ακέζσο θαη γξαπηά κε 
φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ηνλ Αλάδνρν, ν νπνίνο ππνρξενχηαη λα ακπλζεί, δηθαζηηθά θαη εμσδηθαζηηθά, γηα 
ινγαξηαζκφ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, έλαληη ηνπ ηξίηνπ. Πε θάζε πεξίπησζε, ν Αλάδνρνο αθελφο βαξχλεηαη κε φια ηα 
έμνδα ηα νπνία ζα θιεζεί λα θαηαβάιεη ε Αλαζέηνπζα Αξρή εμ απηνχ ηνπ ιφγνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη θάζε 
δηθαζηηθήο δαπάλεο ή ακνηβήο δηθεγφξσλ, αθεηέξνπ ππνρξενχηαη λα απνδεκηψζεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή γηα θάζε ζεηηθή 
ή απνζεηηθή δεκία πνπ ζα ππνζηεί απφ ελδερφκελε απνδνρή ηεο παξαπάλσ αγσγήο ή ηνπ έλδηθνπ κέζνπ. 
 
 
ΑΟΘΟΝ 12: ΘΖΟΜΖ ΑΛΑΓΝΣΝ ΥΠ ΔΘΞΡΥΡΝ  
Ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ αλάζεζε πνπ έγηλε ζην φλνκα ηνπ θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ 
απνξξέεη απφ απηήλ, κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ 
νξγάλνπ θαη κε ηελ επηθχιαμε ηεο ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 203 ηνπ Λ 4412/2016:  
αα) αλ δελ εθπιεξψζεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή δελ ζπκκνξθσζεί κε ηηο γξαπηέο εληνιέο ηεο ππεξεζίαο, πνπ 
είλαη ζχκθσλεο κε ηελ ζχκβαζε ή ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη 
ββ) αλ ππεξέβε ππαίηηα ηε ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ιακβαλνκέλσλππφςεησλπαξαηάζεσλ.  
Πηελ πεξίπησζε ζπλδξνκήο ιφγνπ έθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ απφ ζχκβαζε παξνρήο ππεξεζηψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή 
θνηλνπνηεί ζηνλ αλάδνρν εηδηθή φριεζε, ε νπνία κλεκνλεχεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ θαη πεξηιακβάλεη 
ζπγθεθξηκέλε πεξηγξαθή ησλ ελεξγεηψλ ζηηο νπνίεο νθείιεη λα πξνβεί ν αλάδνρνο ζέηνληαο πξνζεζκία γηα ηε 
ζπκκφξθσζή ηνπ. Ζ ηαζζφκελε πξνζεζκία πξέπεη λα είλαη εχινγε θαη αλάινγε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο θαη πάλησο 
φρη κηθξφηεξε ησλ δεθαπέληε (15) εκεξψλ. Αλ ε πξνζεζκία, πνπ ηέζεθε κε ηελ εηδηθή φριεζε, παξήιζε ρσξίο ν 
αλάδνρνο λα ζπκκνξθσζεί, θεξχζζεηαη έθπησηνο κέζα ζε πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο 
πξνζεζκίαο ζπκκφξθσζεο, κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. Πηελ απφθαζε πξνζδηνξίδνληαη νη ιφγνη ηεο κε 
ζπκκφξθσζεο ηνπ αλαδφρνπ πξνο ηελ εηδηθή φριεζε θαη αηηηνινγείηαη ε έθπησζε κε αλαθνξά ζηνπο ιφγνπο πνπ 
νδήγεζαλ ζε απηήλ.  
Πηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε, αλάζεζε ή ζχκβαζε, επηβάιινληαη, κε απφθαζε 
ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ 
ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, αζξνηζηηθά, νη παξαθάησ θπξψζεηο:  
α) Νιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ή θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, θαηά πεξίπησζε.  
β) Δίζπξαμε εληφθσο ηεο πξνθαηαβνιήο πνπ ρνξεγήζεθε ζηνλ έθπησην απφ ηε ζχκβαζε αλάδνρν είηε απφ πνζφλ πνπ 
δηθαηνχηαη λα ιάβεη είηε κε θαηάζεζε ηνπ πνζνχ απφ ηνλ ίδην είηε κε θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο πξνθαηαβνιήο. Ν 
ππνινγηζκφο ησλ ηφθσλ γίλεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ιήςεο ηεο πξνθαηαβνιήο απφ ηνλ πξνκεζεπηή κέρξη ηελ 
εκεξνκελία έθδνζεο ηεο απφθαζεο θήξπμεο ηνπ σο εθπηψηνπ, κε ην ηζρχνλ θάζε θνξά αλψηαην φξην επηηνθίνπ γηα ηφθν 





 

απφ δηθαηνπξαμία, απφ ηελ εκεξνκελία δε απηή θαη κέρξη ηεο επηζηξνθήο ηεο, κε ην ηζρχνλ θάζε θνξά επηηφθην γηα ηφθν 
ππεξεκεξίαο. 

Δπηπιένλ κπνξεί λα επηβιεζεί πξνζσξηλφο απνθιεηζκφο ηνπ αλαδφρνπ απφ ην ζχλνιν ησλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ ή 
ππεξεζηψλ ησλ θνξέσλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ 4412/2016.  
 
ΑΟΘΟΝ 13. ΑΛΥΡΔΟΑ ΒΗΑ 
Ρα ζπκβαιιφκελα κέξε δελ επζχλνληαη γηα ηε κε εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ, ζην κέηξν πνπ ε 
αδπλακία εθπιήξσζεο νθείιεηαη ζε πεξηζηαηηθά αλσηέξαο βίαο. 
Ν Αλάδνρνο, επηθαινχκελνο ππαγσγή ηεο αδπλακίαο εθπιήξσζεο ππνρξεψζεψλ ηνπ ζε γεγνλφο πνπ εκπίπηεη ζηελ 
έλλνηα ηεο αλσηέξαο βίαο, νθείιεη λα γλσζηνπνηήζεη θαη επηθαιεζζεί πξνο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηνπο ζρεηηθνχο ιφγνπο 
θαη πεξηζηαηηθά εληφο απνζβεζηηθήο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ, πξνζθνκίδνληαο ηα 
απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή ππνρξενχηαη λα απαληήζεη εληφο ηξηάληα (30) πεξαηηέξσ εκεξψλ 
ζην ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ Ξξνκεζεπηή, δηαθνξεηηθά, κε ηελ πάξνδν άπξαθηεο ηεο πξνζεζκίαο, ηεθκαίξεηαη απνδνρή ηνπ 
αηηήκαηνο. 
 
ΑΟΘΟΝ 14. ΑΛΑΠΡΝΙΖ – ΘΑΡΑΓΓΔΙΗΑ ΘΑΗ ΙΠΖ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ 
Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα θαηαγγείιεη / ιχζεη ηε ζχκβαζε κε ηνλ Αλάδνρν κεηά απφ αηηηνινγεκέλε 
απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο. Πηε πεξίπησζε απηή, ν Αλάδνρνο πέξαλ ηεο ακνηβήο γηα ην κέξνο ηεο Πχκβαζεο 
πνπ έρεη εθηειέζεη κέρξη ηνπ ρξφλνπ ηεο θαηαγγειίαο, δελ δηθαηνχηαη λα ιάβεη θαλέλα επηπιένλ πνζφ σο απνδεκίσζε, 
εθηφο ησλ παξαγγειηψλ πξντφλησλ πνπ απνδεδεηγκέλα έρνπλ πξνεγεζεί ηεο θαηαγγειίαο θαη εθφζνλ απηά ηειηθψο 
παξαιεθζνχλ. 
Πε πεξίπησζε ιχζεο ή πηψρεπζεο ηνπ Αλαδφρνπ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ αξρή ηεο παξνχζαο ή ζέζεο ηεο πεξηνπζίαο 
απηνχ ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, ηφηε ε παξνχζα ζχκβαζε ιχεηαη απηνδίθαηα απφ ηελ εκέξα επέιεπζεο ησλ αλσηέξσ 
γεγνλφησλ. Πε ηέηνηα πεξίπησζε θαηαπίπηνπλ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ε εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο πνπ 
πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα. 
Ρξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο γίλεηαη κφλνλ κε κεηαγελέζηεξε γξαπηή θαη ξεηή ζπκθσλία ησλ κεξψλ 
θαη κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 132 θαη 201 (γλσκνδφηεζε αξκνδίνπ νξγάλνπ) ηνπ Λ. 4412/2016.  
 
ΑΟΘΟO 15  - ΔΘΣΥΟΖΠΖ – ΚΔΡΑΒΗΒΑΠΖ ΠΚΒΑΠΖΠ 
Ν αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη λα κεηαβηβάζεη ή εθρσξήζεη ηε ζχκβαζε ή κέξνο απηήο. Θαη‟ εμαίξεζε ν αλάδνρνο δηθαηνχηαη 
λα εθρσξήζεη, ρσξίο έγθξηζε, ηηο απαηηήζεηο ηνπ έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ηελ θαηαβνιή ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, 
κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ζε ηξάπεδα ηεο επηινγήο ηνπ πνπ ιεηηνπξγεί λφκηκα ζηελ Διιάδα ή ζε άιιε ρψξα 
ηεο ΔΔ θαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ 4270/2014. 
 
ΑΟΘΟΝ 16. ΔΘΡΔΙΔΠΖ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ 
Ζ ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη εθηειέζηεθε, φηαλ ζπληξέρνπλ νη εμήο πξνυπνζέζεηο:  
α) Νη ππεξεζίεο παξαζρέζεθαλ ζην ζχλνιν ηνπο ή ζε πεξίπησζε δηαηξεηήο ππεξεζίαο, ην αληηθείκελν πνπ παξαδφζεθε 
ππνιείπεηαη ηνπ ζπκβαηηθνχ, θαηά κέξνο πνπ θξίλεηαη σο αζήκαλην απφ ην αξκφδην φξγαλν θαη έρεη παξέιζεη ε 
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία γηα ηελ πεξαίσζε ηεο ζχκβαζεο πνπ έρεη ηεζεί ζηελ δηαθήξπμε.   
β)Ξαξαιήθζεθαλ νξηζηηθά πνζνηηθά θαη πνηνηηθά νη ππεξεζίεο πνπ παξαδφζεθαλ.  
γ) Έγηλε ε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, αθνχ πξνεγνπκέλσο επηβιήζεθαλ θπξψζεηο ή εθπηψζεηο.  
δ) Δθπιεξψζεθαλ θαη νη ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε θαη απνδεζκεχζεθαλ νη 
ζρεηηθέο εγγπήζεηο θαηά ηα πξνβιεπφκελα απφ ηε ζχκβαζε. 
 
ΑΟΘΟΝ 17. ΙΝΗΞΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ 
Νη ζρεηηθέο πεξί πξνκεζεηψλ Γηαηάμεηο ησλ Λ. 4412/2016, ε απφ …………………….. δηαθήξπμε ηεο Αλνηρηήο Ζιεθηξνληθήο 
Γηαπξαγκάηεπζεο θαη ε απφ …………………….. θαηαηεζείζα πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ απνηεινχλ ζπκπιεξσκαηηθά ηεο 
παξνχζαο ζχκβαζεο ζπκβαηηθά ηεχρε. Πε πεξίπησζε αζάθεηαο ή δηαθνξεηηθήο ξχζκηζεο κεηαμχ ησλ ζπκβαηηθψλ 
ηεπρψλ, ε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο θαη ηζρχνο είλαη ε αθφινπζε: 
α) Ζ παξνχζα ζχκβαζε 
β) Νη ηζρχνπζεο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο  
γ) Ζ δηαθήξπμε ηεο Αλνηρηήο Ζιεθηξνληθήο Γηαπξαγκάηεπζεο 
δ) Ζ πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ 
 
Γηα ηα ζέκαηα πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ παξνχζα, θαλέλα ζπλαθέο θείκελν ή έγγξαθν ή ζηνηρείν πξνυπάξρνλ απηήο δελ 
έρεη νπνηαδήπνηε ηζρχ ή κπνξεί λα ιεθζεί ππ‟ φςε γηα ηελ εξκελεία ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο, εθηφο αλ ξεηψο 
θαζνξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηε παξνχζα ζχκβαζε. 
 
Ζ θνηλνπνίεζε εγγξάθσλ απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζηνλ Αλάδνρν ζα γίλεηαη κε θάζε πξφζθνξν κέζν ήηνη κε 
ηαρπδξνκηθή επηζηνιή, ηειενκνηνηππία, ή ειεθηξνληθά κέζα.  
 
ΑΟΘΟΝ 18. ΔΦΑΟΚΝΠΡΔΝ ΓΗΘΑΗΝ – ΔΞΗΙΠΖ ΓΗΑΦΝΟΥΛ 
Ν Αλάδνρνο ηεο ππεξεζίαο θαη ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζα πξνζπαζνχλ λα ξπζκίδνπλ θάζε δηαθνξά πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη 
ζηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί, κε βάζε ηεο θαιήο πίζηεο θαη 
ησλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ. 
Δπί δηαθσλίαο, θάζε δηαθνξά ζα ιχεηαη απφ ηα ειιεληθά δηθαζηήξηα θαη ζπγθεθξηκέλα ηα δηθαζηήξηα Αζελψλ, 
εθαξκνζηέν δε δίθαην είλαη ην Διιεληθφ θαη ην θνηλνηηθφ. 





 

Γελ απνθιείεηαη, σζηφζν, γηα νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο εθφζνλ ζπκθσλνχλ θαη ηα δχν κέξε, λα πξνβιεθζεί ζηε ζχκβαζε 
πξνζθπγή ησλ ζπκβαιινκέλσλ, αληί ησλ δηθαζηεξίσλ, ζε δηαηηεζία ζχκθσλα πάληα κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία θαη κε 

φζα κεηαμχ ηνπο ζπκθσλήζνπλ. Αλ δελ επέιζεη ηέηνηα ζπκθσλία, ε αξκνδηφηεηα γηα ηελ επίιπζε ηεο δηαθνξάο αλήθεη 
ζηα ειιεληθά δηθαζηήξηα θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν. 
Δηδηθά θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ αλαδφρνπ θπξψζεηο δπλάκεη ησλ άξζξσλ 203 (θήξπμε 
νηθνλνκηθνχ θνξέα εθπηψηνπ), 218 (πνηληθέο ξήηξεο γηα ζπκβάζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ) θαη 220 (απφξξηςε παξαδνηένπ 
-αληηθαηάζηαζε) ηνπ Λ. 4412/2016 κπνξεί λα ππνβάιεη πξνζθπγή γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο ελψπηνλ ηνπ 
θνξέα πνπ εθηειεί ηε ζχκβαζε, κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ, απφ ηελ εκεξνκελία πνπ έιαβε 
γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. Δπί ηεο πξνζθπγήο, απνθαζίδεη ην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο 
αξρήο, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ θαη ε απφθαζε πνπ ζα εθδνζεί δελ επηδέρεηαη 
πξνζβνιή κε άιιε νπνηαζδήπνηε θχζεσο δηνηθεηηθή πξνζθπγή. 
 
Πε πίζησζε ησλ αλσηέξσ ζπληάρζεθε ε παξνχζα ζχκβαζε ζε ηξία πξσηφηππα. Γχν έιαβε ε Αλαζέηνπζα Αξρή θαη έλα ν 
Αλάδνρνο  
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