
∆ιακήρυξη 110/2015 Σελίδα | 1 Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

 1Η
 Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ  

 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»  
 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 ΥΠΟ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                           Αναρτητέα στο Μητρώο  
                           Αναρτητέα στο ∆ιαδίκτυο 

Ταχ. ∆/νση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 25/9/2015 
Τ.Κ.: 115 27 ΑΠ: 13949  
Πληροφορίες: Βαλσαµή Ι. Αρ. ∆ιακήρυξης: Φ 110/15 (ΕΣΗ∆ΗΣ 16593) 
Τηλέφωνο:  213 208 8750 ANOIKTH ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ 
Φαξ:  213 208 8716  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
Email: ibalsami@hippocratio.gr   

 
ΘΕΜΑ: «∆ιακήρυξη ηλεκτρονικής ανοικτής διαπραγµάτευσης για την ανάδειξη αναδόχου παροχής 
υπηρεσιών διανοµής γευµάτων (CPV: 55321000-6) µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, 
προϋπολογισθείσας δαπάνης 100.000 ευρώ συµπ/νου ΦΠΑ για έξι (6) µήνες µε δικαίωµα µονοµερούς 
δίµηνης παράτασης κατόπιν απόφασης ∆Σ, στο πλαίσιο εκτέλεσης του ΠΠΥΥ 2014» 
 

 ΑΠΟΦΑΣΗ

Το Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Το Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/08.08.2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 
οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις». 
2. Το Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α΄/29.05.2013) «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
και άλλες διατάξεις». 
3. Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου 
του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».  
4. Το Ν.3918/2011 (ΦΕΚ 31/τ.Α’/02-03-2011) «∆ιαρθρωτικές Αλλαγές στο Σύστηµα Υγείας και Άλλες 
διατάξεις» όπως ισχύει. 
5. Το άρθρο 68 του Ν.3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/15.07.2010) «Νέο ασφαλιστικό σύστηµα και συναφείς 
διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
6. Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ‘Πρόγραµµα ∆ιαύγεια” και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α΄/13.07.2012). 
7. το Ν.3580/2007 (ΦΕΚ 134/τ.Α’/18.06.07) «Προµήθειες Φορέων εποπτευόµενων από το Υπουργείο 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει, 
8. Το Ν.3329/05 (ΦΕΚ 81/Α΄/04.04.2005) «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει. 
9. το Ν.2955/2001 (Φ.Ε.Κ. 256/τ.Α’/02-11-2001) «Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων 
υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει, 
10. το Ν.2889/2001 (Φ.Ε.Κ. 37/τ.Α’/02-03-2001) «Βελτίωση και εκσυγχρονισµός του Εθνικού 
Συστήµατος Υγείας και Άλλες διατάξεις» όπως ισχύει, 
11. Το ν.2859/2000 «περί Φ.Π.Α.», (ΦΕΚ 248/Α΄/07.11.2000) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
12. Το Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 

45/Α΄/09.03.1999) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
13. Το Ν.2518/97 (ΦΕΚ 164/Α΄/21.08.1997) «Προϋποθέσεις λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων 
παροχής υπηρεσιών ασφαλείας. Προσόντα και υποχρεώσεις του προσωπικού αυτών και άλλες διατάξεις» 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
14. Το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α’/27.11.1995) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, Ελέγχου ∆απανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
15. Το Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/Α΄/01.02.1995) «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων» όπως ισχύει. 
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16. Το α. 24 του ν.2198/1994 (ΦΕΚ 43/Α’/22.03.1994) σχετικά µε την «Παρακράτηση φόρου 
εισοδήµατος» στο εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις. 
17. Tο Π.∆. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ 194/Α’/22.11.2010).  
18. Το Π∆ 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α΄/07) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της 
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ “περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, 
προµηθειών και υπηρεσιών”». 
19. Το Π∆ 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» (ΦΕΚ 150/Α’/01.07.2007) όπως ισχύει. 
20. Το Π∆ 166/2003 «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 29.06.2000 για 
την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές» (ΦΕΚ 
138/Α΄/05.06.2003). 
21. Την υπ. αρ. ΑΠ: 2024709/601/0026/08.04.1998 Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών 
«Καθορισµός των δικαιολογητικών των δαπανών του ∆ηµοσίου για προµήθειες και υπηρεσίες» (ΦΕΚ 
431/Β/07.05.1998). 
22. Την υπ. αρ. Π1/ 2380/17.04.2014 (ΦΕΚ 3400/Β/20.12.2012) ΚΥΑ «Ρύθµιση των ειδικότερων 
θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων του 
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων».  
23. Την µε αριθµ. Π1/ 2380/18.12.2012 (ΦΕΚ 3400/Β/20.12.2012) ΚΥΑ «Ρύθµιση των ειδικότερων 
θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων του 
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων».  
24. Την υπ’ αριθµ. 5804/04.12.14 (Β΄ 3261) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οικονοµικών, 
που αφορά στην «Έγκριση Προγράµµατος Προµηθειών, Υπηρεσιών και Φαρµάκων, των Μονάδων Υγείας 
και Εποπτευόµενων Φορέων, έτους 2014 πιστώσεις 2014-2015 µε χρηµατοδότηση από τον τακτικό 
προϋπολογισµό, το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων, τις λοιπές πηγές». 
25. Την υπ. αρ. 6484 (ΦΕΚ 3693/Β/31.12.14) Απόφαση του Υπουργού Υγείας «Ορισµός Φορέων 

διενέργειας για την υλοποίηση του Προγράµµατος Προµηθειών, Υπηρεσιών και Φαρµάκων Υγείας 
(Π.Π.Υ.Φ.Υ.), έτους 2014, πιστώσεις 2015, εξουσιοδότηση για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων για 
τη διεξαγωγή των διαγωνισµών − Παράταση του Προγράµµατος Προµηθειών και Υπηρεσιών Υγείας 
(Π.Π.Υ.Υ.), των ετών 2010,2011 και 2013.» 
26. Την υπ. αρ. 9944 /12.03.15 (Α∆Α: ΨΟΦΟ469Η26-Η6Τ) Απόφαση της ∆ιοίκησης της 1ης Υ.ΠΕ όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει µε την υπ. αρ. 20301/26.05.2015 (Α∆Α: 6ΣΚ5469Η26-Α60) όµοια Απόφαση. 
27. Την υπ. αρ. 18/13.05.15 (θέµα 10ο) Απόφαση του ∆Σ σχετικά µε την έγκριση τεχνικών 
προδιαγραφών (Α∆Α: 66ΑΚ4690ΩΣ-Ψ02). 
28. Τα υπ. αρ. 7572/18.05.15 και 10255/01.07.15 έγγραφα προς το Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ».  
29. Το υπ. αρ. 10509/07.07.15 έγγραφο του Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» σχετικά µε τον ενιαίο 

διαγωνισµό για το είδος «Σίτιση – ∆ιανοµή Γευµάτων» στο πλαίσιο εκτέλεσης του ΠΠΥΥΦ 2014. 
30. Την υπ’ αριθ. 31/17.09.15 (Θέµα 8ο) Απόφαση του ∆.Σ. του Νοσοκοµείου, µε την οποία εγκρίθηκε 
η διενέργεια της ανοικτής διαπραγµάτευσης (Α∆Α: 6ΡΞΣ4690ΩΣ-ΜΩΣ). 
31. Την υπ. αρ. Υ10β/Γ.Π.οικ. 109729/17.12.2013 (ΦΕΚ 644/ΥΟ∆∆/24.12.13) Απόφαση του Υπουργού 
Υγείας σχετικά µε το διορισµό του Νικόλαου Τουρούτσικα ως Αναπλ. ∆ιοικητή του Γ.Ν.Α. 
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», αρµοδιότητας της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής. 
32. Την υπ. αρ. Υ4α/11974 (ΦΕΚ 299/Β/14.02.2013) ΚΥΑ σχετικά µε τον «Οργανισµό του Γ.Ν.Α. 
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ». 
33. Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται δαπάνη, η οποία θα ανέρχεται συνολικά έως του 
ποσού των 133.333,28 €, συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί από τον 
Τακτικό Προϋπολογισµό του Γενικού Νοσοκοµείου Αθηνών «Ιπποκράτειο» και συγκεκριµένα τον ΚΑΕ 
0849, σύµφωνα µε την υπ. αρ. 1394/24.09.15 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Α∆Α: 6ΣΩΗ4690ΩΣ-
ΙΨ2). 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

 
1. Ηλεκτρονική Ανοικτή ∆ιαπραγµάτευση για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών διανοµής 
γευµάτων (CPV: 55321000-6) που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄ της παρούσας και αποτελεί 
αναπόσπαστο µέρος αυτής, µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη.  
2. Ο συνολικός προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των εκατό χιλιάδων ευρώ 

(100.000,00€) συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠΑ. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
τακτικού προϋπολογισµού του Νοσοκοµείου κι ειδικότερα τον ΚΑΕ 0849. 
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3. Η διάρκεια της ανάθεσης ορίζεται σε έξι (6) µήνες από την υπογραφή της σύµβασης µε δικαίωµα 
µονοµερούς δίµηνης (2) παράτασης κατόπιν απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (∆Σ) της 
Αναθέτουσας Αρχής. 

4. Η διαπραγµάτευση θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr 
του συστήµατος, ύστερα από προθεσµία δεκατριών (13) ηµερών, από την ηµεροµηνία ανάρτησής 
της, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Ν.4155/13 και την υπ. αρ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677Β΄) Υπουργική 
Απόφαση. 
5. Οι υποβαλλόµενες στο διαγωνισµό προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες για 
εκατόν είκοσι (120) ηµέρες προσµετρούµενες από την εποµένη της καταληκτικής ηµεροµηνίας 
ηλεκτρονικής υποβολής. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφεροµένου 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
6. Τόπος – Χρόνος ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού 
 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 

ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ 

ΠΥΛΗ ΕΣΗ∆ΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΛΗΞΗ 
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 

WWW.PROMITHEUS.GOV.GR 
ΤΟΥ Ε.Σ.Η.∆Η.Σ 

25.09.2015 
ΗΜΕΡΑ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

05.10.2015 
ΗΜΕΡΑ: ∆ΕΥΤΕΡΑ 
ΏΡΑ: 10:00ΠΜ 

08.10.2015  
ΗΜΕΡΑ: ΠΕΜΠΤΗ 
ΏΡΑ 10:00ΠΜ 

 
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η 
παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο 
Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013) όπως ισχύει και στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 
(ΦΕΚ/Β/2677/21.10.2013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστηµα. 

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του Συστήµατος 
βεβαιώνεται αυτόµατα από το Σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 
παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». 
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται, όπως περιγράφεται στο Παράρτηµα Β΄της παρούσης. 
7.   ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν οι αναφερόµενοι κατωτέρω, εφόσον ασκούν 
δραστηριότητα συναφή µε το αντικείµενο του έργου και πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της 
∆ιακήρυξης: 

 α) Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής ή αλλοδαπής. 

 β) Ενώσεις φυσικών ή/ και νοµικών προσώπων που υποβάλουν κοινή προσφορά. 

 γ) Συνεταιρισµοί 

 δ) Κοινοπραξίες 

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου να 
υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν 
κατακυρωθεί σε αυτή η σύµβαση εφόσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την 
ορθή εκτέλεση της σύµβασης.  
 
8. Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς (Προµηθευτές) 
απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής 
υπογραφής. O κατάλογος των Αρχών που παρέχουν ψηφιακή υπογραφή και έχουν την έδρα τους στην 
Ελλάδα, αναφέρεται στην ιστοσελίδα της Αρχής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων 
(http:www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/ElectronicCommunications/DigitalSignatures/Supervised 
List.html). Στη συνέχεια εγγράφονται στο ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. - ∆ιαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής. 
 8.1 Οι οικονοµικοί φορείς - χρήστες αιτούνται µέσω του συστήµατος την εγγραφή τους σε 

αυτό παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόµενοι τους όρους χρήσης του 
ταυτοποιούµενοι ως εξής: 
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  8.1.1 Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 
ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί 
κατέχουν από το σύστηµα TAXISNet της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων. Εφόσον 
γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων 
της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γεν. ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών. 
 8.1.2 Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι 
δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους 
συµπληρώνοντας τον αριθµό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται µε 
χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστηµα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, 
εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης 
Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών. 
 8.1.3 Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και 
ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας: 
   - είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη µε επίσηµη µετάφραση στην 
ελληνική. 
   - είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου .pdf µε επίσηµη 
µετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτηµα IX Α για τις δηµόσιες συµβάσεις 
έργων, στο Παράρτηµα IX Β για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και στο Παράρτηµα IX Γ για τις 
δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών του π.δ. 60/2007, και σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους όρους στο 
κράτος µέλος εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η 
εγγραφή του σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο, προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών 
και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία. 
 8.2 Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά 
µέσω του Συστήµατος. 

 8.3 Ο υποψήφιος χρήστης ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου σχετικά µε την εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του. Εφόσον το αίτηµα εγγραφής 
εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαµβάνει σύνδεσµο ενεργοποίησης λογαριασµού ως πιστοποιηµένος 
χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασµού του. 
9. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός, θα γίνει σύµφωνα µε τα παρακάτω παραρτήµατα που 
επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής: 
 

9.1 «ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

9.2 «ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

9.3 «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 

9.4 «ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙ∆Η/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆’ 

9.5 «ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ 

9.6 «ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ 

9.7 «ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄ 

 
Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές συµπληρωµατικές πληροφορίες, 
σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού, αυτές δίνονται το αργότερο εντός δύο (2) ηµερών πριν από 
την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, εφόσον έχουν ζητηθεί εµπρόθεσµα, ήτοι µέχρι την 
ηµεροµηνία εκπνοής της προθεσµίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15. παρ. 2 περ. α του Π∆ 
118/07, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωµα άσκησης της εν λόγω ένστασης. Τα ανωτέρω αιτήµατα 
υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του συγκεκριµένου διαγωνισµού µέσω της ∆ιαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Αιτήµατα παροχής 
πληροφοριών υποβάλλονται από εγγεγραµµένους Προµηθευτές. Αιτήµατα παροχής πληροφοριών που 
υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσµιών δεν εξετάζονται. 
10. Η τελική επιλογή του Προµηθευτή θα πραγµατοποιηθεί µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
του Νοσοκοµείου κατόπιν σχετικής γνωµοδότησης της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης, 
βασιζόµενη στο οριζόµενο δια της παρούσης κριτήριο αξιολόγησης. 
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11. Η διακήρυξη της ανοικτής διαπραγµάτευσης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γενικού 
Νοσοκοµείου Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.hippocratio.gr και στη 
διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 
12. Κάθε θέµα που δεν αναφέρεται στη ∆ιακήρυξη αυτή ρυθµίζεται από τις διατάξεις περί προµηθειών 
δηµοσίου, όπως αυτές ισχύουν κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της παρούσης. 

 
 
 

Ο ΑΝΑΠΛ. ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 
 
 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥΡΟΥΤΣΙΚΑΣ 

 
Ακριβές Αντίγραφο 

 
Η Προϊσταµένη 

Τµήµατος Γραµµατείας 
ΙΩΑΝΝΑ ΜΕΛΑΝΙΤΟΥ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Συνηµµένα: 
- Αναλυτικό Τεύχος ∆ιακήρυξης 
Εσωτ. ∆ιανοµή: 
- Τµήµα Προµηθειών 
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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

          1Η
 Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  

          «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ

 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 
«∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ » 

 

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ CPV: 55321000-6 

                                                                                ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ 

 

 

 

ΑΡ. Φ110/2015 

 

 

 

ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗ∆ΗΣ: 16593 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΑΘΗΝΑ, 2015
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ 

 
 

 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 
∆ιοικητική – Οικονοµική Υπηρεσία 
Υποδιεύθυνση Οικονοµικού / Τµήµα Προµηθειών 

 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Υπηρεσίες ∆ιανοµής Γευµάτων 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 

 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ ΚΩ∆ΙΚΟ CPV 55321000-6 (υπηρεσίες προετοιµασίας γευµάτων) 

 ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ Ανοικτή Ηλεκτρονική ∆ιαπραγµάτευση 

 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Χαµηλότερη τιµή 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ 

 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Έξι (6) µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης µε 
δικαίωµα µονοµερούς δίµηνης (2) παράτασης 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ €100.000,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 
∆ικαίωµα προαίρεσης: ∆ίµηνη (2) παράταση π/υ 33.333,28€ 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Τακτικός Προϋπολογισµός Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 

 ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

 ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ηλεκτρονική υποβολή: 05.10.2015, ώρα 10:00π.µ.  

Έντυπη προσφορά: Τα στοιχεία και δικαιολογητικά της 
προσφοράς που υποβάλλονται ηλεκτρονικά προσκοµίζονται, κατά 
περίπτωση, σε έντυπη µορφή εντός προθεσµίας τριών εργάσιµων 
ηµερών από την ηµεροµηνία της ηλεκτρονικής υποβολής, ήτοι 
08.10.2015 και ώρα 10:00πµ 

 ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ηλεκτρονική Υποβολή: Στη διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ) (ηλεκτρονική µορφή)  
Έντυπα δικαιολογητικά κατά περίπτωση:  
Στην έδρα του Γενικού Νοσοκοµείου Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 
Λεωφ. Βασ. Σοφίας 114, Τµήµα Γραµµατείας 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 

 ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η αποσφράγιση των προσφορών των υποψηφίων αναδόχων θα γίνει 
µέσω του ηλεκτρονικού συστήµατος του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ την 
08.10.2015, ώρα Ελλάδας 10:00 πµ.  

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 

 ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

www.promitheus.gov.gr  
www.hippocratio.gr �Γραφείο Προµηθειών�∆ιαγωνισµοί–
∆ιαπραγµατεύσεις 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ 

 
1 Αντικείµενο του Έργου 

Στο πλαίσιο του Προγράµµατος Προµηθειών Υπηρεσιών Υγείας (ΠΠΥΥ) έτους 2014, το Γενικό 
Νοσοκοµείο Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» προκηρύσσει για τις ανάγκες του ανοικτή διαπραγµάτευση µε 
δηµοσίευση για την ανάδειξη αναδόχου παροχής Υπηρεσιών ∆ιανοµής Γευµάτων (CPV 55321000-6 
«υπηρεσίες προετοιµασίας γευµάτων») στο Νοσοκοµείο µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή, 
στο πλαίσιο εκτέλεσης του ΠΠΥΥ 2014. Οι προς ανάθεση υπηρεσίες µε τις τεχνικές προδιαγραφές τους 
παρατίθενται αναλυτικά στο Παράρτηµα Ε΄ της παρούσης. 

1.1 ∆ιάρκεια Έργου 

Η διάρκεια του έργου ορίζεται σε έξι (6) µήνες από την υπογραφή της σύµβασης µε τον Ανάδοχο 
διατηρώντας το δικαίωµα µονοµερούς δίµηνης (2) παράτασης, κατόπιν απόφασης του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου του Νοσοκοµείου. 

1.2 Προϋπολογισµός του Έργου 

O συνολικός προϋπολογισµός του παρόντος ∆ιαγωνισµού ανέρχεται στο ποσό των εκατό χιλιάδων 

ευρώ (100.000,00€) συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος Φ.Π.Α., πλέον του δικαιώµατος 
προαίρεσης ποσού 33.333,28€. Η δαπάνη θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισµό του Νοσοκοµείου κι 
ειδικότερα τον ΚΑΕ 0849.  

2. Πλαίσιο Υλοποίησης της Προµήθειας/Έργου 

2.1 Θεσµικό Πλαίσιο 

Για την ανάθεση και εκτέλεση της σύµβασης εφαρµόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται στο προοίµιο 
της απόφασης διενέργειάς του, όπως ισχύουν κατά τον χρόνο δηµοσίευσης της παρούσας προκήρυξης.  

2.2 Γλώσσα ∆ιαδικασίας 

Επίσηµη γλώσσα της διαδικασίας είναι η ελληνική γλώσσα. Κάθε έγγραφο ή απόφαση τα οποία θα 

εκδίδονται από την Αναθέτουσα Αρχή θα συντάσσεται στην ελληνική γλώσσα. 

Κάθε συνεννόηση µεταξύ της αναθέτουσας αρχής και των ενδιαφεροµένων, των διαγωνιζοµένων και του 
Προµηθευτή/Αναδόχου, καθώς και κάθε ένσταση ή υπόµνηµα των εν λόγω προσώπων που 
απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή θα υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

2.3 ∆ηµοσιότητα - Τρόπος Λήψης Εγγράφων ∆ιαγωνισµού 

Το παρόν τεύχος ∆ιακήρυξης διατίθεται από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής 
www.hippocratio.gr, την ∆ΙΑΥΓΕΙΑ http://et.diavgeia.gov.gr/f/hippocratio/ και στη διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr/.  
Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται για την ορθότητα, πληρότητα και την ακρίβεια των εγγράφων του 
παρόντος διαγωνισµού που θα αναρτηθούν στο διαδίκτυο. Σε περίπτωση εντοπισµού οποιασδήποτε 
παράλειψης ή σφάλµατος, υπερτερούν τα αντίτυπα των εν λόγω εγγράφων τα οποία τηρούνται στο 
χώρο της Αναθέτουσας Αρχής. 

2.4 ∆ικαίωµα Συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό 

∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν οι αναφερόµενοι κατωτέρω, εφόσον ασκούν 
δραστηριότητα συναφή µε το αντικείµενο του έργου και πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της 
∆ιακήρυξης: 

 α) Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής ή αλλοδαπής. 

 β) Ενώσεις φυσικών ή/ και νοµικών προσώπων που υποβάλουν κοινή προσφορά. 

 γ) Συνεταιρισµοί 

 δ) Κοινοπραξίες 
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Και: 

• είναι εγκατεστηµένα στα κράτη – µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή  
• είναι εγκατεστηµένα στα κράτη – µέλη της Συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο 

(ΕΟΧ) ή  
• είναι εγκατεστηµένα στα κράτη – µέλη που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία περί ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων (Σ.∆.Σ.) του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα 
µε το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α΄139) υπό τον όρο ότι η σύµβαση καλύπτεται από την Σ.∆.Σ. – ή  

• είναι εγκατεστηµένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συµφωνίες µε την Ε.Ε. ή 
• έχουν συσταθεί µε τη νοµοθεσία κράτους – µέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους – µέλους 

που έχει υπογράψει τη Σ.∆.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συµφωνία µε την 
Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του ή την έδρα τους στο 
εσωτερικό µιας εκ των ανωτέρω χωρών 

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου να 
υποβάλουν την προσφορά. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος 
της συµµετοχής του κάθε µέλους της Ένωσης. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει 
τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύµβαση, εφόσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής είναι αναγκαία 
για την ορθή εκτέλεση της σύµβασης.  
 
Στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτοί: 

• Όσοι δεν ασκούν το επάγγελµα όπως ορίζεται ανωτέρω. 
• Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, κατά την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς δεν πληρούν 

όλες τις προϋποθέσεις και δεν καλύπτουν τα κριτήρια επιλογής που περιγράφονται στα άρθρα 6 
και 8 του Π∆ 118/2007 σε συνδυασµό µε το άρθρο 43 του Π∆ 60/2007 κατά περίπτωση. 

• Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα, κατά την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς, από κάποια 
άλλη δηµόσια υπηρεσία ή ΝΠ∆∆ γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συµβατικές υποχρεώσεις. 

• Όσοι αποκλείστηκαν, κατά την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς, από διαγωνισµούς για 
προµήθειες του ∆ηµοσίου µε αµετάκλητη απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης. 

• Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες µε τις παραπάνω 
κυρώσεις. 

• Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δεν είναι εγκαταστηµένα σε κράτη-µέλη της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή 
δεν δικαιούται να συµµετέχουν στο διαγωνισµό εξαιτίας της νοµοθεσίας τρίτων χωρών, στις 
οποίες είναι εγκαταστηµένα, που δεν έχουν κυρώσει τη Συµφωνία περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
του ΠΟΕ. 

• Τα ανωτέρω ισχύουν και για οποιοδήποτε από τα µέλη της ένωσης. 
 
3. Κατάρτιση και Υποβολή Προσφορών 

∆ιευκρίνιση: Σε ό,τι αφορά το σύνολο των απαιτούµενων για προσκόµιση εγγράφων και αναφορικά µε 

την επικύρωση των αντιγράφων αυτών ισχύουν οι διατάξεις του α. 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α' 74), µε 
τις οποίες τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 1 και των παρ. 3 και 4 του άρθρου 11 του Ν. 
2690/1999 (ΦΕΚ Α' 45). Σε ό,τι αφορά δε στις Υπεύθυνες ∆ηλώσεις και αναφορικά µε το χρόνο 
υποβολής και θεώρησης των ισχύουν οµοίως τα διαλαµβανόµενα στο άρθρο 3 του Ν.4250/2014. 

Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόµενοι 
παρέχουν διευκρινίσεις µόνο όταν αυτές ζητούνται από αρµόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιόν του 
διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, µετά την σχετική γνωµοδότηση του οργάνου. Από τις 
διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που 
αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα από το αρµόδιο όργανο. 
 

3.1 Τρόπος Υποβολής Προσφορών 

Η διαπραγµάτευση θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ) µέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του συστήµατος. 
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά και ψηφιακά υπογεγραµµένες, 
µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που 
ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα 
αναφερόµενα στο ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Α/2677/21-
102013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» και στο Π.∆. 118/07 (Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου). 
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Τα κατά περίπτωση προσκοµιζόµενα στοιχεία και δικαιολογητικά, όπως περιγράφονται κατωτέρω, θα 
πρέπει επίσης να υποβληθούν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή σε 
ενιαίο σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει την ένδειξη:  

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» 
 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  
«Φ.110/2015 (ΕΣΗ∆ΗΣ 16593)  Ηλεκτρονική Ανοικτή ∆ιαπραγµάτευση για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών 

διανοµής γευµάτων (CPV: 55321000-6) µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, προϋπολογισθείσας δαπάνης 100.000 ευρώ 
συµπ/νου ΦΠΑ για έξι (6) µήνες µε δικαίωµα µονοµερούς δίµηνης παράτασης κατόπιν απόφασης ∆Σ, 

στο πλαίσιο εκτέλεσης του ΠΠΥΥ 2014 
AΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 08.10.2015 και ώρα 10:00πµ 

Ο φάκελος θα πρέπει να αναγράφει την επωνυµία και διεύθυνση, αριθµό τηλεφώνου, φαξ και διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του υποψήφιου Ανάδοχου, τον τίτλο του ∆ιαγωνισµού και τον τίτλο του 
φακέλου. 
Σε περίπτωση Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυµία και διεύθυνση, 
καθώς και αριθµός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου όλων των µελών 
της. 
 
3.2 Περιεχόµενο Προσφορών 

Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:  
 
(α) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά» και  
(β) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά». 
 
     *(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο σύστηµα. 
 
3.2.1 Περιεχόµενα (υπο)Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά» 

Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται η 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ και όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς 
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς. Συγκεκριµένα, στον 
προαναφερόµενο (υπο)φάκελο περιλαµβάνονται: 

 
3.2.1.1 ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής 

Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί 

ποινή αποκλεισµού, τα ακόλουθα δικαιολογητικά, σε µορφή αρχείου *.pdf σύµφωνα µε το άρθρο 
5α.Β.1α του Π.∆. 118/2007, το ν.4155/13((ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 
«Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω.  

α/α Περιγραφή ∆ικαιολογητικών 
1 Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής στο διαγωνισµό κατά το άρθρο 157 του Ν. 4281/14 

ύψους 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης της ∆ιακήρυξης εκτός ΦΠΑ (η εγγύηση 
συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς) και την παράγραφο 1.2.3 του άρθρου 11 της ΥΑ Π1/2390/13. Η 
εγγυητική επιστολή συµµετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε µορφή 
αρχείου *.pdf και προσκοµίζεται από αυτόν στην Αρµόδια Υπηρεσία ∆ιεξαγωγής του 
∆ιαγωνισµού σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την 
ηλεκτρονική υποβολή. (Υπόδειγµα της Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής στο Παράρτηµα 
Στ΄ της παρούσης). 

2 Παραστατικό εκπροσώπησης, κατά το άρθρο 6 παρ.1 περ. γ. του Π.∆. 118/07, εφόσον οι 
προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους. 

3 Υπεύθυνη δήλωση1 της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε 
ισχύει, υπογεγραµµένη ψηφιακά από τον προσφέροντα (φυσικό πρόσωπο) ή σε περίπτωση 
που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, την υπεύθυνη δήλωση υποβάλλουν: 

α) οι ∆ιαχειριστές, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Π.Ε. 
β) ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε. 
γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου, οι νόµιµοι εκπρόσωποί του. 

                                                
1 ∆εν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής 
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δ) Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισµός η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από 
τον Πρόεδρο του συνεταιρισµού 
Στην Υπεύθυνη ∆ήλωση θα αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισµού και θα 
δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους οι προσφέροντες: 

Α. ∆εν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα 
στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 άρθρου 6 του Π.∆.118/07, ήτοι: 

- ι) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της 
κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1), 
ii) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 
26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της 
κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2), 
iii) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των 
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C316 της 27.11.1995, σελ. 48), 
iv) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της 
οδηγίας 91/308/EOK του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 
χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από 
παράνοµες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία 
τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωµατώθηκε µε το ν. 2331/1995 
(Α΄ 173) και τροποποιήθηκε µε το ν. 3424/2005 (Α΄ 305), 
v) Κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, 
της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 
vi) για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας. 
vii) δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα συναφές µε το αντικείµενο του 
διαγωνισµού ή σε σχέση µε την επαγγελµατική του ιδιότητα. 
viii) Η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης, της 
οποίας έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 
ix) Οι υποψήφιοι ανάδοχοι τηρούν απαρέγκλιτα τις διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας, 
δηλαδή των νοµίµων αποδοχών, τήρηση του νοµίµου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι 
υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων κ.λπ. 
x) ότι δεν απασχολούν ή εκµεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών (άρθρα 138 και 182 
της ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας). 

Β. ∆εν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 
άρθρου 6 του Π.∆.118/07 καταστάσεις, ήτοι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν 
τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 
-Τα αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή υπό άλλη 
ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη 
διαδικασία. 

- ∆εν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ.2 του άρθρου 6 
του Π.∆. 118/07 κατάσταση, δηλ. ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, 
όπως εκάστοτε ισχύει, ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά 
πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης 
των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά 
πρόσωπα). 

- ∆εν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε 
αναγκαστική διαχείριση. Τα αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε 
αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε 
αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

- Είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής), αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους 
καταβάλουν εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης, καθώς και ότι είναι ενήµεροι ως 
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

- Είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο, ορίζοντας ρητά την επωνυµία του 
Επιµελητηρίου και το αντικείµενο των δραστηριοτήτων που ασκούν (ρητά κατονοµαζόµενες), 
προκειµένου για νοµικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελµά τους, προκειµένου για φυσικά 
πρόσωπα, µε το οποίο είναι εγγεγραµµένοι στο Επιµελητήριο ή ότι ασκούν γεωργικό ή 
κτηνοτροφικό επάγγελµα, κατά περίπτωση (δεν αφορά συνεταιρισµούς). 
Τα αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, δηλώνουν ότι είναι εγγεγραµµένα στα µητρώα του 
οικείου Επιµελητηρίου της χώρας εγκατάστασης τους ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές 
οργανώσεις, οµοίως της χώρας εγκατάστασής τους, ορίζοντας ρητά την επωνυµία του 
Επιµελητηρίου ή των επαγγελµατικών οργανώσεων αντίστοιχα, καθώς και το αντικείµενο των 
δραστηριοτήτων που ασκούν, προκειµένου για νοµικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελµά τους, 
προκειµένου για φυσικά πρόσωπα. 
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- ∆εν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται κατ' εφαρµογή του Π.∆.60/2007 και ότι δεν έχουν αρνηθεί να παράσχουν τις 
πληροφορίες αυτές. 

- ∆εν τελούν σε αποκλεισµό από διαγωνισµούς µε βάση αµετάκλητη απόφαση του Υπουργού 
Ανάπτυξης, κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Π.∆. 118/07 κατά την ηµεροµηνία υποβολής 
της προσφοράς. 

- ∆εν έχουν τεθεί σε διαδικασία εξυγίανσης του αρ.99 του Ν.3588/2007 (Α΄153) 
- Ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα (αφορά µόνο συνεταιρισµούς). 
- Αναλαµβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα ηλεκτρονική υποβολή / 

έντυπη προσκόµιση όπου απαιτείται των δικαιολογητικών των παρ. 2 & 3 του άρθρου 6 του 
Π.∆. 118/07, κατά περίπτωση, και της παρούσης και σύµφωνα µε τους όρους και τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ιδίου Προεδρικού ∆ιατάγµατος. 

- Αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας διακήρυξης 
4 Tα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος ηµεδαπού ή αλλοδαπού νοµικού 

προσώπου, όπως το ισχύον καταστατικό κατά περίπτωση Φ.Ε.Κ., ή επικυρωµένο αντίγραφο ή 
απόσπασµα του καταστατικού. (Πρόσφατο κωδικοποιηµένο καταστατικό, θεωρηµένο από την 
αρµόδια αρχή ή βεβαίωση της αρµόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από 
την οποία να προκύπτουν οι τυχόν µεταβολές, που έχουν επέλθει στο καταστατικό του 
νοµικού προσώπου και, εφόσον υπάρχουν µεταβολές, τα σχετικά ΦΕΚ (για την περίπτωση 
των Α.Ε.) ή τις σχετικές συµβολαιογραφικές πράξεις (για την περίπτωση των Ε.Π.Ε.). Στοιχεία 
και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν, ο Πρόεδρος και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή τους, το 
νοµικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νοµιµοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως 
από το καταστατικό αναλόγως µε τη νοµική µορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νοµικού 
προσώπου. 

5 Για τις Ενώσεις προσώπων που υποβάλουν κοινή προσφορά: 
• Οι Ενώσεις θα πρέπει να καταθέσουν όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση 

δικαιολογητικά για κάθε µέλος της ένωσης 
• Το ποσό της εγγυητικής επιστολής µπορεί να καλύπτεται είτε µε µία είτε µε το 

άθροισµα περισσότερων εγγυητικών επιστολών των συµµετεχόντων στην ένωση. 
Κάθε µία όµως από αυτές πρέπει να αναφέρει ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των 
συµµετεχόντων από την συµµετοχή τους στο διαγωνισµό. 

• Από κάθε οικονοµικό φορέα-µέλος που συµµετέχει στην Ένωση, απαιτείται πρακτικό 
απόφασης ∆Σ ή άλλου αντίστοιχου οργάνου που εγκρίνει την σύµπραξη µε άλλα 
µέλη της ένωσης, το ποσοστό της κάθε µίας στον προϋπολογισµό του έργου, την 
αποδοχή της αλληλέγγυας και εις ολόκληρον ευθύνης. 

6 Ένορκη Βεβαίωση του νοµίµου εκπροσώπου του συµµετέχοντος οικονοµικού φορέα ενώπιον 
συµβολαιογράφου, περί µη επιβολής σε βάρος τους πράξης επιβολής προστίµου για 
παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας (ά. 68 παρ. 
2 του ν.3863/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) 

7 Αντίγραφα ή αποσπάσµατα ισολογισµών (εφόσον ο οργανισµός εκδίδει τέτοια) των τριών (3) 
τελευταίων ετών και κατά το διάστηµα λειτουργίας της αν αυτό είναι µικρότερο των τριών 
ετών 

8 Βεβαιώσεις τραπεζών για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης 
9 Κατάλογο στον οποίο να αναφέρονται οι συµβάσεις παροχής υπηρεσίας διανοµής γευµάτων 

σε ∆ηµόσια ή/και Ιδιωτικά Νοσοκοµεία – Κλινικές ή Μονάδες Υγειονοµικής Περίθαλψης των 
τριών (3) τελευταίων ετών, µε µνεία για κάθε σύµβαση: 
� του παραλήπτη, είτε εµπίπτει στο δηµόσιο είτε στον ιδιωτικό τοµέα 
� της ηµεροµηνίας σύµβασης 
� του ποσού σύµβασης 

10 Υπεύθυνη ∆ήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, 
υπογεγραµµένη ψηφιακά από τον προσφέροντα στην οποία θα αναφέρεται ότι εφαρµόζει και 
θα συνεχίσει να εφαρµόζει τις διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας και της 
νοµοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων και πρόληψης επαγγελµατικού 
κινδύνου. 

 
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία 
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου pdf και προσκοµίζονται κατά περίπτωση 
από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ και των 
εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 
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Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου «∆ικαιολογητικά 
συµµετοχής-τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί µε την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται 
να προσκοµισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόµενης προθεσµίας είναι τα 
δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα και 
κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: η εγγύηση 

συµµετοχής, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 
∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από 
επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 
Σε περίπτωση που στην χώρα του υποψηφίου αναδόχου ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν 
εκδίδονται ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να 
αναπληρωθούν µε ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόµενου ή στα κράτη µέλη όπου δεν προβλέπεται η 
ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού της χώρας του υποψήφιου αναδόχου στην 
οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η ένορκη 
αυτή βεβαίωση θα συµπεριλαµβάνεται υποχρεωτικά στον φάκελο των δικαιολογητικών συµµετοχής. 
 
3.2.1.2.  Τεχνική Προσφορά 

Στον (υπό) φάκελο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα 
στοιχεία της τεχνικής προσφοράς. Η τεχνική προσφορά συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη 
ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό 
αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα 
στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου 
ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το 
σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο 
pdf. 
Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές 
φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά 
αρχεία. 
Αναλυτικότερα, στον (υπό) φάκελο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται 
ηλεκτρονικά τα κάτωθι τα οποία θα φέρουν και ψηφιακή υπογραφή: 

(α) Προσφερόµενα είδη/υπηρεσίες και Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Στην τεχνική προσφορά θα υπάρχει περιγραφή των προσφερόµενων υπηρεσιών που αφορούν τις 

Τεχνικές Προδιαγραφές (Παράρτηµα ∆’ της παρούσης). Η τεχνική προσφορά πρέπει επίσης να 
περιλαµβάνει υλικό τεκµηρίωσης για τα προσφερόµενα είδη/υπηρεσίες, όπως εγχειρίδια, τεχνικά 
φυλλάδια κ.λπ., από τα οποία θα προκύπτει η κάλυψη των απαιτήσεων της παρούσας διακήρυξης.  

Πλήρη στοιχεία για την παρουσίαση της εταιρικής φυσιογνωµίας (profile) του συµµετέχοντος στο 
διαγωνισµό, µε τις διαχρονικές του δραστηριότητες και γενικά ό,τι θεωρείται χρήσιµο κατά την 
αξιολόγηση, για τη διαµόρφωση σαφούς εικόνας περί της επιχειρηµατικής του δραστηριότητας, 
σύµφωνα µε τα στοιχεία αξιολόγησης του Παραρτήµατος Γ της ∆ιακήρυξης. 

Οι βάρδιες που συµπεριλαµβάνονται στην διακήρυξη είναι περιοριστικού χαρακτήρα, ενώ ο αριθµός 
των ατόµων καθώς και το σύνολο των ωρών που απαιτούνται για την παροχή γευµάτων, 
περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα ∆ της παρούσης. 

 (β) Πίνακας Συµµόρφωσης Τεχνικών Προδιαγραφών  

 Για να τεκµηριωθεί η συµφωνία µε τις τεχνικές προδιαγραφές που προβλέπονται στο Παράρτηµα ∆’  
της παρούσας διακήρυξης θα πρέπει να συµπληρωθεί από τον υποψήφιο ανάδοχο οικονοµικό φορέα 
σχετικός «Πίνακας Συµµόρφωσης» συµπληρωµένος σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος. 

 (γ) Πιστοποιητικά του άρθρου 47 του Π.∆. 60/07 
 Οι συµµετέχοντες υποχρεούνται να καταθέσουν Πιστοποιητικό από ανεξάρτητο διαπιστευµένο 
φορέα για τη διαχείριση της ποιότητας µε βάση το άρθρο 47 του π.δ 60/2007 και συµπληρωµατικά το 
άρθρο 9 του π.δ 118/2007,  σύµφωνα µε το διεθνές πρότυπο EN ISO 9001:2000 ή ισοδύναµο. 

Τα πιστοποιητικά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαπιστευµένους φορείς πιστοποίησης, 
διαπιστευµένους προς τούτο από το Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.∆.) ή από φορέα 

διαπίστευσης µέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη ∆ιαπίστευση (European Cooperation for 
Accreditation − EA) και µάλιστα, µέλος της αντίστοιχης Συµφωνίας Αµοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) 
αυτής. 
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Τονίζεται ιδιαίτερα ότι οι Τεχνικές Προσφορές δεν πρέπει να έχουν καµία απολύτως άµεση ή έµµεση 
αναφορά στα οικονοµικά στοιχεία των Προσφορών. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, η 
προσφορά αποκλείεται από περαιτέρω αξιολόγηση κατόπιν γνωµοδότησης της Επιτροπής. 
 
Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος υποβάλλονται από 
αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός 
τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν 
ψηφιακή υπογραφή. 
 

3.2.2. Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» 

Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό)φάκελο 
«Οικονοµική Προσφορά». 
Η οικονοµική προσφορά, συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του 
συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή *.pdf, το οποίο 
υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην 
ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου 
ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό 
µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 
Εφόσον η οικονοµική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες 
του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 
Στην περίπτωση αυτή, ο (υπο)φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τον οποίο θα υποβάλει ο 
υποψήφιος Προµηθευτής πρέπει να περιέχει συµπληρωµένους τους Πίνακες Οικονοµικής 

Προσφοράς του Παραρτήµατος Ε΄ της παρούσης. 

Επισηµαίνεται ότι η οικονοµική προσφορά θα πρέπει να περιέχει τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο 
άρθρο 68 του Ν.3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α), όπως ισχύει καθώς επίσης και µε τις διατάξεις του 
Ν.4144/2013 (ΦΕΚ 88 Α) επί ποινή απόρριψης, σε χωριστό ηλεκτρονικό αρχείο/φάκελο. 
 
Στην Οικονοµική Προσφορά αναγράφεται η τιµή και ο τρόπος πληρωµής, όπως ορίζεται κατωτέρω. Κατά 
την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονοµικό Φορέα σηµαίνονται από αυτόν µε χρήση του σχετικού 
πεδίου του συστήµατος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα. 
Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της ∆\ξης 
συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. ∆ιευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε µετά την λήξη χρόνου 
κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εναλλακτικές 
προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της 
τιµής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της 

προκηρυχθείσας υπηρεσίας. 
 
Το αποτέλεσµα θα κατακυρωθεί στον προσφέροντα, που θα προσφέρει την χαµηλότερη τιµή .  
 
3.2.2.1. Τιµές 

Η προσφερόµενη τιµή θα δίνεται σε ευρώ και σε αυτή θα περιλαµβάνεται η αξία των παρεχόµενων 
υπηρεσιών, και οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον αναλογούντα 
Φ.Π.Α. για την παρεχόµενη υπηρεσία στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπονται από την παρούσα 
διακήρυξη. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Νοσοκοµείο. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιµές σε ΕΥΡΩ ή που 
καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόµισµα, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Η αναγραφή της τιµής σε ΕΥΡΩ, µπορεί να γίνεται µε δύο δεκαδικά ψηφία, εφόσον χρησιµοποιείται σε 
ενδιάµεσους υπολογισµούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω 
εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή µεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι µικρότερο του 
πέντε. 
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή ή δεν δίδεται ενιαία τιµή 
για ολόκληρη την προσφερόµενη ποσότητα, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Επισηµαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιµής θα υπολογίζεται 
αυτόµατα από το σύστηµα. 
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Στην οικονοµική προσφορά θα αναγράφεται υποχρεωτικά ο αντίστοιχος κωδικός είδους/υπηρεσίας στο 
Παρατηρητήριο Τιµών του Υπουργείου Υγείας και η τρέχουσα τιµή (για τις περιπτώσεις που έχει 
εφαρµογή). Οικονοµικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις τιµές που καταγράφονται στο 
Παρατηρητήριο Τιµών της Επιτροπής Προµηθειών Υγείας κατά την καταληκτική ηµεροµηνία κατάθεσης 
προσφορών του διαγωνισµού, απορρίπτονται. (Ν. 3918/2011, άρθρο 13, - ΦΕΚ 31/τ.Α’/02.03.2011). 
Εάν στο διαγωνισµό οι προσφερόµενες τιµές είναι υπερβολικά χαµηλές, θα εξετάζονται λεπτοµερώς οι 
προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό, θα ζητηθούν από τον 
προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά µε τον οικονοµικό 
χαρακτήρα της διαδικασίας κατασκευής ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές 
συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την προµήθεια των ειδών ή την πρωτοτυπία των 
προτεινοµένων προµηθειών, τις οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς. 
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την 
τεκµηρίωση των προσφεροµένων τιµών, οι δε προµηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 
 
3.2.2.2.  Τρόπος Πληρωµής Αναδόχου – Κρατήσεις 

Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται κατά µήνα, µε την εξόφληση του 100% της µηνιαίας συµβατικής 
αξίας µετά την οριστική παραλαβή του έργου (Π.∆ 118/2007, άρθρο 35 παρ.Ια Κ.Π.∆), από την αρµόδια 
υπηρεσία του Νοσοκοµείου µε βάση τα νόµιµα δικαιολογητικά. Τα παραπάνω ισχύουν και για 
οποιαδήποτε άλλη αξία που τυχόν προκύψει από την εφαρµογή των συµβάσεων (π.χ. πρόστιµο, κλπ). 
Τα αναγκαία δικαιολογητικά πληρωµής ανά µήνα για την εξόφληση της µηνιαίας παρασχεθείσας 
υπηρεσίας είναι: 

• Μηνιαίο Πρακτικό Ποσοτικής και Ποιοτικής Εκτέλεσης των όρων της Σύµβασης που θα 
συναφθεί µε την Ανάδοχο Εταιρεία το οποίο θα συντάσσεται από αρµόδια Επιτροπή που θα 
οριστεί από το Νοσοκοµείο για την Παραλαβή των Ειδών/Υπηρεσιών και Παρακολούθηση των 
όρων της οικείας Σύµβασης.  

• Τιµολόγιο Παροχής Υπηρεσιών του αναδόχου για εργασίες δεδουλευµένες προηγούµενου µήνα.  

• Βεβαίωση του ΙΚΑ για µη οφειλόµενες εισφορές (ασφαλιστική ενηµερότητα).  

• Φορολογική ενηµερότητα.  

• Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν 
τον έλεγχο και την πληρωµή.  

Η αµοιβή του Αναδόχου θα επιβαρύνεται µε τις νόµιµες κρατήσεις όπως κάθε φορά αυτές προβλέπονται 
από τις ισχύουσες διατάξεις. Η πληρωµή του αναδόχου θα πρέπει να γίνεται βάση των προβλεποµένων 
στο Π.∆ 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/5-6- 2003).  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέτει κάθε µήνα στο αντίστοιχο Νοσοκοµείο και στην Επιθεώρηση 
Εργασίας, κατάσταση προσωπικού για το Νοσοκοµείο. ∆εν νοείται συγκεντρωτική κατάσταση της 
επιχείρησης αλλά κατάσταση του προσωπικού που απασχολείται στο Νοσοκοµείο  

Καταθέτει κάθε µήνα αποδεικτικό Τραπέζης µε ονοµαστική κατάσταση που θα αποδεικνύει την κατάθεση 
της µισθοδοσίας των υπαλλήλων του που εργάστηκαν στο Νοσοκοµείο τον προηγούµενο µήνα, στο 
πλαίσιο της υλοποίησης της σχετικής σύµβασης ασφάλειας του Νοσοκοµείου. Σε αντίθετη περίπτωση και 
έως την κατάθεση του ανωτέρω αποδεικτικού θα αναβάλλεται η εξόφληση του αντίστοιχου µήνα. Σε 
περίπτωση που εντός του υπό πληρωµή µηνός περιλαµβάνονται και ηµέρες διακοπής ή πληµµελούς 
παροχής υπηρεσίας εκτός των αναφεροµένων προστίµων σε βάρος του αναδόχου, θα περικόπτεται από 
το ποσό πληρωµής (µηνιαίο τίµηµα), ανάλογο ποσό πληρωµής που θα αντιστοιχεί σ’ αυτές τις ηµέρες ή 
ώρες. 

Ο Ανάδοχος οικονοµικός φορέας επιβαρύνεται µε κάθε νόµιµη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ 
νοµικών προσώπων ή άλλων Οργανισµών η οποία κατά νόµο βαρύνει τον Ανάδοχο. Απαιτήσεις του 
Αναδόχου οικονοµικού φορέα για οιαδήποτε πληρωµή δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ µέρους του 
καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων (τιµολόγια, αποδείξεις, 
πιστοποιητικά κ.λπ.) που αφορούν στην εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών 
δαπανών που τον βαρύνουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες νοµοθετικές και κανονιστικές ∆ιατάξεις.  

Για όλες τις πληρωµές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόµιµα παραστατικά / δικαιολογητικά.  

Από κάθε τιµολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόµιµες κρατήσεις, σύµφωνα µε τους ισχύοντες 
κάθε φορά Νόµους και σχετικές Εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών.  
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Κατά την πληρωµή ο Ανάδοχος επιβαρύνεται µε τις προβλεπόµενες από το νόµο κρατήσεις, όπως αυτές 
εκάστοτε ισχύουν και την παρακράτηση του φόρου εισοδήµατος. Οι νόµιµες κρατήσεις αφορούν: 

α)  Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ.: 0,10% 

β) Υπέρ Ψυχικής Υγείας: 2% 

γ) Φόρος : 1% (υγρά καύσιµα), 4% (λοιπά αγαθά), 8% (υπηρεσίες)  

Κατά την πληρωµή του, θα παρακρατείται ο προβλεπόµενος από το άρθρο 24 του Ν. 2198/94 φόρος 
εισοδήµατος 

 
4. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση Προσφορών 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 08.10.2015 και ώρα 10:00 πµ, µέσω των 
αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα 
λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών. 
Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται αρχικά η αποσφράγιση των ηλεκτρονικών 
(υπό)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των 
οικονοµικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο 
σύστηµα οργάνων, αµέσως µετά την τεχνική αξιολόγηση και για όσους οικονοµικούς φορείς κρίθηκαν 
αποδεκτοί µετά την αξιολόγηση. 
Η Επιτροπή αξιολόγησης της διαγωνιστικής διαδικασίας υποβάλει ενιαίο πρακτικό αξιολόγησης. 
Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική 
Προσφορά», οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των 
προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Οµοίως, µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων 

«Οικονοµική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονοµικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, 
θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειµένου 
να λαµβάνουν γνώση των τιµών που προσφέρθηκαν. 
 
5. ∆ιαδικασία Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης Προσφορών 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση 
αυτών µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά 
των κειµένων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και των διαδικασιών της κατά 
περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. 
Συγκεκριµένα µέσα από το Σύστηµα ιδίως: 
• Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή και τα 
µέλη της, πιστοποιηµένοι χρήστες του συστήµατος, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης 
των κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 
• Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση 
πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 
• Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών προσφορών 
• Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς 
τους. 
• Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισµού ή άλλοι πιστοποιηµένοι χρήστες από την αναθέτουσα αρχή του 
διαγωνισµού απευθύνουν αιτήµατα στους συµµετέχοντες χρήστες –οικονοµικούς φορείς για παροχή 
διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες – οικονοµικοί φορείς παρέχουν τις 
διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσµιών που τους ορίζονται. 
 

6. ∆ιαδικασία Ανάδειξης Αναδόχου – ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.∆. 118/07, ο προσφέρων στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από τη σχετική ειδοποίηση που 
του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος, σε µορφή αρχείου *.pdf 
και σε φάκελο µε σήµανση «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά 
περίπτωση και αναφέρονται στο Κεφάλαιο 7. Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται από τον προσφέροντα 
εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή 
ακριβές αντίγραφο) στην Αναθέτουσα Αρχή. 
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7. Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά κατακύρωσης» 

∆ικαιολογητικά που αφορούν στην προσωπική κατάσταση του προσφέροντος και τα οποία υποβάλλονται 
κατά τα ως άνω από αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, κατά περίπτωση είναι : 
7.1 Οι Έλληνες πολίτες: 
7.1.1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της 
κατά την παράγραφο 6 έγγραφη ηλεκτρονική ειδοποίηση, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν 
καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση,  
i) για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, ήτοι 

- συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της 
κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1), 
- δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης 
Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2), 
- απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των 
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48), 
- νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 
91/308/EOK του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες 
(EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία 
ενσωµατώθηκε µε το ν. 2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε µε το ν. 3424/2005 (Α΄ 305), 

ii) Κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. 
Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασµα ποινικού µητρώου φέρει καταδικαστικές 

αποφάσεις, οι συµµετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν σε ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή 

pdf τις αναφερόµενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. 

7.1.2 Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου πριν 
από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 6 έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι 
δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 
7.1.3 Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου πριν 

από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 6 έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι 
δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική 
διαχείριση. 
7.1.4 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι 
κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις τους. 
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων 7.1.2, 
7.1.3 και 7.1.4 εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από 
την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 
7.1.5 Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους 
σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, και αφετέρου ότι 
εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Για 
όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης 
επαγγέλµατος, από αρµόδια αρχή του ∆ηµοσίου ή του οικείου Ο.Τ.Α. 
7.1.6 Επικυρωµένο αντίγραφο της άδειας λειτουργίας τους ως εταιρείες παροχής υπηρεσιών 
ασφάλειας, εκδοθείσα από την Ελληνική Αστυνοµία σύµφωνα µε το Ν.2518/97 (ΦΕΚ 164 Α), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 
7.1.7 Ασφαλιστήριο συµβόλαιο αστικής ευθύνης έναντι τρίτων ύψους κατ’ ελάχιστο ποσού ίσου µε το 
µισό (50%) του ετήσιου κόστους ανάθεσης µε Φ.Π.Α της παρούσης διακήρυξης για το σύνολο των 
δραστηριοτήτων τους (κάλυψη  ευθύνης του αναδόχου αλλά και προστηθέντων). 
 
7.2 Οι αλλοδαποί: 

7.2.1 Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής 
αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της 
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κατά την παράγραφο 6 έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί 
µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της ως άνω παραγράφου 7.1.1. 
7.2.2 Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 
εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά την 
παράγραφο 6 έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση, σε 
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία. 
7.2.3. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, 
πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 4 έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει 
ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε 
αναγκαστική διαχείριση. 
7.2.4 Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 
εγκαταστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι 
ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 
επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 
7.2.5 Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει 
ότι ήταν εγγεγραµµένοι στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές 
οργανώσεις, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και εξακολουθούν να παραµένουν 
εγγεγραµµένοι µέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 
7.2.6 Επικυρωµένο αντίγραφο της άδειας λειτουργίας τους ως εταιρείες παροχής υπηρεσιών 
ασφάλειας, εκδοθείσα από την Ελληνική Αστυνοµία σύµφωνα µε το Ν.2518/97 (ΦΕΚ 164 Α), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 
7.2.7 Ασφαλιστήριο συµβόλαιο αστικής ευθύνης έναντι τρίτων ύψους κατ’ ελάχιστο ποσού ίσου µε το 
µισό (50%) του ετήσιου κόστους ανάθεσης µε Φ.Π.Α της παρούσης διακήρυξης για το σύνολο των 
δραστηριοτήτων τους (κάλυψη  ευθύνης του αναδόχου αλλά και προστηθέντων). 

 
7.3 Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά: 

7.3.1 Τα παραπάνω δικαιολογητικά της παραγράφου 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.5, 7.1.6, 7.1.7 
αντίστοιχα. Το απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή 
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης του νοµικού προσώπου, της ως άνω παραγράφου, αφορά 
τους ∆ιαχειριστές όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε , Ε.Ε, Ε.Π.Ε. και IKE τον Πρόεδρο και τον 
∆ιευθύνοντα Σύµβουλο όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε. και σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού 
προσώπου τους νόµιµους εκπροσώπους του. 
7.3.2 Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, 
πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης της παραγράφου 6 από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική 
εκκαθάριση του Ν.1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (η 
τελευταία περίπτωση για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία 
έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες 
καταστάσεις (η τελευταία περίπτωση για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). 
7.3.3 Βεβαίωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ότι δεν έχουν τεθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης του αρ.99 του Ν.3588/2007 (Α΄153). 
 
7.4 Οι συνεταιρισµοί: 

7.4.1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της 
κατά την παράγραφο 6 έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή 
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του 

∆ιοικητικού του Συµβουλίου δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο 
από τα αδικήµατα της περίπτωσης της παραγράφου 7.1.1. 
7.4.2 Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4,  αντίστοιχα. 
7.4.3 Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 
 
7.5 Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε ανάδοχο που συµµετέχει στην Ένωση. 
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Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή 
πιστοποιητικά, ή που αυτά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόµενες περιπτώσεις, δύναται να 
αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόµενου ή όπου δεν προβλέπεται η ένορκη 
βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή 
αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης. Στην κατά τα άνω 
υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα 
και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις. Τα στοιχεία και 
δικαιολογητικά για την ανάθεση της υπηρεσίας στον προσφέροντα υποβάλλονται από αυτόν 
ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών 
(3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν 
ψηφιακή υπογραφή. 
Οι δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και 
δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 
 
8. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση Φακέλου «∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης» 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «∆ικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσφέροντος στον 
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο εργάσιµες ηµέρες µετά και την προσκόµιση των 
δικαιολογητικών σε έντυπη µορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των συµµετεχόντων που δικαιούνται 
να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται µέσω των αρµόδιων 
πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των 
κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών. 
Αµέσως µετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν 
ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο του φακέλου των ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης που 
αποσφραγίσθηκε. 
 

9. Ανάδειξη Αναδόχου 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος δεν υποβάλλει εµπρόθεσµα ηλεκτρονικά και δεν προσκοµίσει 
σε έντυπη µορφή ένα ή περισσότερα από τα ως άνω έγγραφα και δικαιολογητικά όπου απαιτείται η 
κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή µε την αµέσως επόµενη χαµηλότερη προσφορά. Σε περίπτωση 
που και αυτός δεν υποβάλλει και προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά 
όπου απαιτείται η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή µε την αµέσως επόµενη χαµηλότερη προσφορά 
και ούτω καθ΄ εξής. 
Αν κανένας από τους υποψηφίους αναδόχους δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και προσκοµίζει, σύµφωνα µε 
τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισµός µαταιώνεται. 

Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συµµετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση της παρ. 1 
του άρθρου 6 ή/και της παρ. 3 του άρθρου 8α του Π.∆. 118/07 ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων 
δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και δεν προσκοµίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της 
κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 6 και, 
εφόσον έχουν ζητηθεί από την διακήρυξη, των περιπτώσεων α, β, και ζ της παρ. 2 του άρθρου 8 του 
ιδίου ∆/τος, καταπίπτει υπέρ του ∆ηµοσίου η εγγύηση συµµετοχής του µειοδότη. Επίσης, καταπίπτει 
υπέρ του ∆ηµοσίου η εγγύηση συµµετοχής του µειοδότη, εφόσον από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά 
προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα στη διακήρυξη καθοριζόµενα ελάχιστα αναγκαία όρια των οικονοµικών 
και τεχνικών προϋποθέσεων του άρθρου 8α του Π∆ 118/07. 
 

10. Ενστάσεις - Προσφυγές 

Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και µε την διαδικασία που προβλέπεται από το 
άρθρο 15 του Π.∆. 118/07 καθώς και το α. 12 της υπ. αρ. Π1/2390 Υπουργικής Απόφασης, µέσω του 
συστήµατος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε µορφή αρχείου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή 
υπογραφή.  
Σε περίπτωση που το εν λόγω έγγραφο δεν φέρει ψηφιακή υπογραφή ο οικονοµικός φορέας το 
υποβάλλει και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική 
υποβολή. Σε περίπτωση αποστολής µε ταχυδροµείο ως ηµεροµηνία αποστολής λογίζεται η ηµεροµηνία 
που φέρει η σφραγίδα του ταχυδροµείου. 
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Σε κάθε περίπτωση, η ηµεροµηνία άσκησης της ένστασης είναι η ηµεροµηνία της ηλεκτρονικής 
υποβολής, εκτός εάν υπάρχει περίπτωση διάστασης µεταξύ του κειµένου της ένστασης, όπως αυτή έχει 
υποβληθεί ηλεκτρονικά, και της ένστασης, όπως έχει προσκοµισθεί από τον οικονοµικό φορέα, οπότε ως 
ηµεροµηνία άσκησης της ένστασης λογίζεται η ηµεροµηνία αποστολής. 
Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά υποβάλλονται από τους 
πιστοποιηµένους οικονοµικούς φορείς - χρήστες σε µορφή αρχείου .pdf προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) 
εργασίµων ηµερών και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία. 
Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών 
µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των 
κειµένων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση 
Αναθέτουσας Αρχής. 
 
11. Κατακύρωση Αποτελεσµάτων ∆ιαπραγµάτευσης 

Η κατακύρωση γίνεται µε απόφαση του ∆.Σ της Αναθέτουσας Αρχής. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης 
του ∆ιαγωνισµού γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 23 του 
Π∆ 118/2007. 
Ο Οικονοµικός Φορέας στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η υπηρεσία, υποχρεούται να προσέλθει 
σε πέντε (5) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της σχετικής ανακοίνωσης, για την υπογραφή 
της σχετικής σύµβασης (επισυναπτόµενο σχέδιο στο ΜΕΡΟΣ Ζ΄ της παρούσας), προσκοµίζοντας 
την προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής, ασφαλιστήριο συµβόλαιο και τα βιβλιάρια υγείας 
των εργαζοµένων που θα απασχοληθούν στην νέα σύµβαση. 
Εάν ο Οικονοµικός Φορέας στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την σύµβαση, 
κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από 
γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 34 του Π.∆. 118/2007  
Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, 
διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλµάτων ή παραδροµών.  
Σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις, εφόσον συµφωνήσουν προς τούτο και τα δύο 
συµβαλλόµενα µέρη, µπορεί να τροποποιείται η σύµβαση, ύστερα από αίτηµα της Υπηρεσίας και έγκριση 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Αναθέτουσας Αρχής. 
 

12. Εγγυήσεις 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη –µέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού χώρου, ή στα κράτη-µέρη της Συµφωνίας 
∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου, που κυρώθηκε µε το ν. 2513/1997 (Α΄ 
139) και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται 

από το Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων 
µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων 
αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση. 
Κάθε προσφορά συµπεριλαµβανοµένης και αυτής των ΜΜΕ ή των ενώσεών τους κ.λπ. συνοδεύεται 
υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό, αριθµητικώς και ολογράφως 
σε ευρώ (€), 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης έκτος ΦΠΑ ή της συνολικής 
προϋπολογισθείσης δαπάνης για την ποσότητα που επιτρέπεται να προσφερθεί. 
Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε το συνηµµένο υπόδειγµα και η 
παρεχόµενη εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) µήνα µετά την λήξη του χρόνου ισχύος 
της προσφοράς που ζητάει η ∆\ξη. 
Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύµβασης, οι προµηθευτές είναι υποχρεωµένοι να καταθέτουν 
εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 5% της συνολικής αξίας των ειδών χωρίς Φ.Π.Α. 
Επισηµαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή 
σύµβασης και της εγγυητικής επιστολής προκαταβολής πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα 
ισχύουν µέχρι επιστροφής τους στην Τράπεζα. 
Οι εγγυήσεις συµµετοχής, καλής εκτέλεσης και προκαταβολής πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση 
κατάπτωσής τους το οφειλόµενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου και θα πρέπει 
να είναι σύµφωνες µε τα συνηµµένα υποδείγµατα. 
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρ.25 του Κ.Π.∆.(118/07) και στην παράγραφο 1.2.3 του 
άρθρου 11 της ΥΑ Π1 2390/2013. 
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13. Σύµβαση 

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης κατακύρωσης υπογράφεται και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη η 
σύµβαση, σχέδιο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα (Παράρτηµα Ζ΄). 
Για την ανάθεση και εκτέλεση της σύµβασης εφαρµόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται στο προοίµιο 
της απόφασης διενέργειάς του, όπως ισχύουν κατά τον χρόνο δηµοσίευσης της παρούσας διακήρυξης, κι 
ειδικότερα τις διατάξεις του Ν. 2286/95 και Π.∆. 118/07 περί προµηθειών. 
Η διάρκεια της σύµβασης θα ορισθεί για έξι (6) µήνες από την υπογραφή της µε δικαίωµα µονοµερούς 
δίµηνης (2) παράτασης κατόπιν απόφασης του ∆Σ του Νοσοκοµείου.  
Η ισχύς της υπ΄ όψη σύµβασης θα διακόπτεται αυτοδικαίως στην περίπτωση κατά την οποία, στο 
µεταξύ, συναφθούν νέες συµβάσεις και αναδειχτούν χορηγητές από την ΕΠΥ, την 1η Υ.ΠΕ Αττικής ή από 

άλλο Νοσοκοµείο της 1ης ΥΠΕ Αττικής που διενεργεί ενιαίο διαγωνισµό. 
 
14. Παράδοση – Εκτέλεση Υπηρεσιών 

Η ανάθεση εκτέλεσης υπηρεσιών θα δοθεί γραπτώς από το Νοσοκοµείο, και σύµφωνα µε τις ανάγκες 
του και όπως αναλυτικά και ειδικά περιγράφεται στο Παράρτηµα Β΄ και ∆’.  
Ο ανάδοχος οικονοµικός φορέας δεν δικαιούται να αρνηθεί την εκτέλεση υπηρεσίας για οποιαδήποτε 
δικαιολογία, εφόσον έχει την υποχρέωση να την εκτελέσει στο Νοσοκοµείο. 
Η παραλαβή του έργου γίνεται από αρµόδια για αυτό Επιτροπή Παραλαβής του Νοσοκοµείου.  
Κατά τη διαδικασία ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής και ελέγχου των υπηρεσιών (ανά µήνα) καλείται 
να παραστεί, εφόσον το επιθυµεί ο ανάδοχος οικονοµικός φορέας και εκτελείται από την αρµόδια 
επιτροπής παραλαβής. 
Σε περίπτωση που η Επιτροπή Παραλαβής του Νοσοκοµείου απορρίψει την υπηρεσία, αναφέρει στο 
σχετικό πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζει τούτο από τους όρους της σύµβασης και τους 
λόγους της απόρριψης. Εφόσον κριθεί από το αρµόδιο όργανο ότι οι παρεκκλίσεις της υπηρεσίας δεν 
επηρεάζουν το σύνολό της και µπορεί να καλυφθούν οι ανάγκες του Νοσοκοµείου, µε αιτιολογηµένη 

απόφαση του ∆.Σ του Νοσοκοµείου µπορεί να εγκριθεί η παραλαβή της υπηρεσίας που απορρίφθηκε 
από την Επιτροπή Παραλαβής, µε έκπτωση επί της συµβατικής τιµής. Ύστερα από την απόφαση αυτή η 
Επιτροπή Παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην παραλαβή της υπηρεσίας και να συντάξει σχετικό 
πρωτόκολλο παραλαβής σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην απόφαση.  
Η επιτροπή Παραλαβής πέραν των ελέγχων που θα πραγµατοποιεί στο κατά πόσο ο ανάδοχος καλύπτει 
πλήρως ποιοτικά και ποσοτικά τις συµβατικές του υποχρεώσεις, θα πρέπει και προκειµένου να υπογραφεί 
το σχετικό πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής να ελέγχει εάν ο ανάδοχος : 
• Με την έκδοση του τιµολογίου παροχής υπηρεσιών καταθέτει αποδεικτικό Τραπέζης µε 

ονοµαστική κατάσταση που θα αποδεικνύει την κατάθεση της µισθοδοσίας των υπαλλήλων του που 
εργάστηκαν στο Νοσοκοµείο στο πλαίσιο της υλοποίησης της σχετικής σύµβασης ασφάλειας του 
Νοσοκοµείου, για το χρονικό διάστηµα που καλύπτει το τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών. 
Σε αντίθετη περίπτωση και έως την κατάθεση του ανωτέρω αποδεικτικού θα αναβάλλεται η εξόφληση 
του αντίστοιχου µήνα, σύµφωνα µε το ηµερήσιο πρόγραµµα εργασίας. 
• Εάν συµµορφώνεται µε τον Ν.3863/2010 και ειδικότερα µε το άρθρο 68, όπως ισχύει. 
• Καταθέτει κάθε µήνα αποδεικτικό Γραµµάτιου κατάθεσης εργοδοτικών εισφορών. 
• Εφαρµόζει τον Ν.4052/2012 και ειδικότερα το άρθρο 79 (απαγόρευση της απασχόλησης 

παράνοµα διαµενόντων πολιτών τρίτων χωρών). 
• Καταθέτει µηνιαίες καταστάσεις απασχολούµενου προσωπικού, από όπου θα προκύπτει η 
κατηγορία των εργαζοµένων σχετικά µε τον χρόνο προϋπηρεσίας και η οικογενειακή τους κατάσταση. 
 

15. Απόρριψη Συµβατικής Υπηρεσίας 

α) Στην περίπτωση κατά την οποία η συµβατική υπηρεσία κριθεί απορριπτέα από την αρµόδια 
Επιτροπή Παραλαβής του Νοσοκοµείου, θα ισχύσουν τα προβλεπόµενα στο Π.∆. 118/2007 και στην 
παρούσα διακήρυξη. 
β) Στην περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί ότι η παρεχόµενη υπηρεσία παρουσιάζει 
αποκλίσεις από τους όρους της σύµβασης, κρίνονται όµως από το ∆.Σ του Νοσοκοµείου παραλειπτέες, ο 
ανάδοχος οικονοµικός φορέας υποχρεούται να προβεί στην συµµόρφωση των προβλεποµένων, εφόσον 
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είναι δυνατόν, ή στην καταβολή ποσού που αντιστοιχεί σε έκπτωση επί της συµβατικής τιµής εφόσον 
αποφασιστεί παραλαβή µε έκπτωση. 
γ) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί  ότι δεν τηρούνται τα προβλεπόµενα του άρθρου 68 του 
Ν.3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/15-7-2010). 
 
16. Κήρυξη Αναδόχου Οικονοµικού φορέα ως έκπτωτου 

Ο ανάδοχος οικονοµικός φορέας που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίστηκε 
παραπάνω για να υπογράψει τη σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την 
κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνοµά του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε 
απόφαση του ∆.Σ. του Νοσοκοµείου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου.  
Ο ανάδοχος οικονοµικός φορέας κηρύσσεται έκπτωτος εφόσον δεν πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 
14 της παρούσας. 
Στον ανάδοχο οικονοµικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύµβαση, 
επιβάλλονται, µε απόφαση του ∆.Σ. του Νοσοκοµείου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, 
το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι 
παρακάτω κυρώσεις:  
α) Κατάπτωση ολική ή µερική της εγγύησης συµµετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύµβασης, κατά 
περίπτωση.  
β) Προµήθεια του υλικού/υπηρεσίας σε βάρος του εκπτώτου προµηθευτή/ανάδοχο είτε από τους 
υπόλοιπους προµηθευτές που είχαν λάβει µέρος στον διαγωνισµό ή είχαν κληθεί για διαπραγµάτευση, 
είτε µε διενέργεια διαγωνισµού, είτε µε διαπραγµάτευση, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 
22 του Π.∆. 118/2007. Κάθε άµεση ή έµµεση προκαλούµενη ζηµία του δηµοσίου ή τυχόν διαφέρον που 
θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου προµηθευτή/αναδόχου. Ο καταλογισµός αυτός 
γίνεται ακόµη και στην περίπτωση που δεν πραγµατοποιείται νέα προµήθεια του υλικού, κατά τα 
παραπάνω οριζόµενα. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισµός του καταλογιζόµενου ποσού γίνεται µε 
βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του αρµοδίου οργάνου και µε βάση τις αρχές της καλής πίστης και 
των συναλλακτικών ηθών.  
γ) Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισµός του προµηθευτή/αναδόχου από το σύνολο των 
προµηθειών των φορέων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Ν. 2286/1995.  
δ) Καταλογισµός στον προµηθευτή/ανάδοχο ποσού ίσου µε το 10% της αξίας των 

υλικών/υπηρεσιών, για τα οποία κηρύχθηκε έκπτωτος, όταν του δόθηκε το δικαίωµα να παραδώσει τα 
υλικά/υπηρεσίες µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού, ανεξάρτητα εάν 
τελικά έκανε ή όχι χρήση του δικαιώµατος αυτού. Στην περίπτωση αυτή, έχουν εφαρµογή και τα 
αναφερόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 32 του Π.∆.118/07. 
ε) Είσπραξη εντόκως της τυχόν προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύµβαση 
προµηθευτή/ανάδοχο, είτε από ποσόν που τυχόν δικαιούται να λάβει, είτε µε κατάθεση του ποσού από 
τον ίδιο, είτε µε κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισµός των τόκων γίνεται από την 
ηµεροµηνία λήψης της προκαταβολής από τον προµηθευτή/ανάδοχο µέχρι την ηµεροµηνία έκδοσης της 
απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, µε το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από 

δικαιοπραξία, από την ηµεροµηνία δε αυτή και µέχρι της επιστροφής της, µε το ισχύον κάθε φορά 
επιτόκιο για τόκο υπερηµερίας.  
στ) Σε περίπτωση που η προµήθεια υλικού/υπηρεσίας σε βάρος εκπτώτου αναδόχου γίνεται µε 
τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της σύµβασης, από τις 
οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισµό του διαφέροντος σε βάρος του, 
λαµβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών όρων ή 
τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συµψηφίζεται µε το προς καταλογισµό ποσό.  
 

17. Κυρώσεις-Ποινικές Ρήτρες 

Ο κάθε ανάδοχος οικονοµικός φορέας υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τους όρους και τις απαιτήσεις 
οι οποίες αναγράφονται στην παρούσα διακήρυξη (περιλαµβανοµένων και των παραρτηµάτων της), τους 
όρους της προσφοράς του, καθώς και τις υποχρεώσεις της σύµβασης που θα υπογραφεί µετά την 
κατακύρωση της προµήθειας ειδών/υπηρεσιών. Στην αντίθετη περίπτωση, θα υπάρχουν κυρώσεις όπως 
αναφέρεται σχετικά παρακάτω. 
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Η παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης των εργασιών/υπηρεσιών και η παραλαβή αυτών, καθώς και η 
σύνταξη κάθε µήνα του πρακτικού ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, ανατίθεται στην Επιτροπή 
Παρακολούθησης και Παραλαβής Εργασιών, που διορίζεται προς τούτο από το Νοσοκοµείο 
Για κάθε παράβαση όρου σύµβασης, όπως πχ. ελλείψεις προσωπικού, παραλείψεις πληµµελούς εργασίας 
κ.α., επιβάλλεται στον προµηθευτή/ανάδοχο ποινική ρήτρα, ίση µε ποσοστό από 1% αρχικά και σε 
περίπτωση υποτροπής 3% της µηνιαίας αποζηµίωσης, παρακρατούµενης από την µηνιαία αµοιβή. Σε 
κάθε περίπτωση το ∆.Σ του Νοσοκοµείου µπορεί ταυτόχρονα να καταγγείλει την σύµβαση και να κηρύξει 
έκπτωτο τον ανάδοχο.  
Όλες οι παραπάνω κυρώσεις επιβάλλονται από το ∆.Σ. του Νοσοκοµείου µετά από προηγούµενη κλήση 
προς απολογία του αναδόχου και αφού έχει συνταχθεί για κάθε περίπτωση πρακτικό της Επιτροπής 
Παρακολούθησης και Παραλαβής Εργασιών που να διαπιστώνει κατά τρόπο επαρκή την παράβαση.   
Η κήρυξη κατά τα ανωτέρω του αναδόχου οικονοµικού φορέα ως εκπτώτου γίνεται από το Νοσοκοµείο 
αζηµίως για αυτό. 
Ο ανάδοχος οικονοµικός φορέας υποχρεούται στην απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της εργατικής 
νοµοθεσίας (καταβολή νοµίµων αποδοχών, οι οποίες δεν µπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόµενων 
από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας, τήρηση του νοµίµου ωραρίου, ασφαλιστική 
κάλυψη, βασικοί όροι ασφάλειας και υγιεινής εργαζοµένων κλπ). Σε περίπτωση που διαπιστωθεί 
αµετάκλητα, επανειληµµένη σοβαρή παράβαση του παρόντος όρου, το Νοσοκοµείο µπορεί να 
καταγγείλει τη σύµβαση, µε τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω παραγράφων. 
Σε περίπτωση που ο αριθµός του απασχοληµένου προσωπικού είναι λιγότερος από εκείνον που 
αναγράφεται στο πρόγραµµα και που είναι υποχρεωµένος να υποβάλλει ο ανάδοχος στην υπηρεσία του 
Νοσοκοµείου θα επιβάλλονται οι παρακάτω ποινές:  
i. Πρόστιµο 44 € για την απουσία κάθε ατόµου σε ένα 24ωρο.  
ii. Πρόστιµο 132 € αν απουσιάζουν µέχρι 3 άτοµα µέσα σε ένα 24ωρο.  

iii. Πρόστιµο 176 € αν απουσιάζουν µέχρι 4 άτοµα µέσα σε ένα 24ωρο. 
iv. Πρόστιµο 440 € αν απουσιάζουν µέχρι 5 άτοµα µέσα σε ένα 24ωρο.  
v. Σε περίπτωση συστηµατικής απουσίας προσωπικού και µη τήρησης του προβλεπόµενου 
προγράµµατος το Νοσοκοµείο διατηρεί το δικαίωµα καταγγελίας της σύµβασης και κήρυξης του 
αναδόχου ως έκπτωτου. 
 
18. Ασφάλιση Υπηρεσιών 

O Ανάδοχος οικονοµικός φορέας υποχρεούται να συνάπτει και να διατηρεί, αποκλειστικά µε δική του 
δαπάνη, ασφαλίσεις καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Σύµβασης σύµφωνα µε τη Ελληνική 
νοµοθεσία και τα προβλεπόµενα στην παρούσα Σύµβαση, για οποιεσδήποτε δραστηριότητες 
προβλέπονται ή εµπίπτουν στην παρούσα Σύµβαση, ιδίως δε την σχετικά µε την ασφάλιση του 
προσωπικού του και για αστική ευθύνη έναντι τρίτων. 
Ο Ανάδοχος οικονοµικός φορέας θα εξασφαλίσει, ότι θα υφίστανται σε ισχύ οι κάτωθι αναφερόµενες 
ασφαλιστικές καλύψεις καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου: 
18.1 Κάλυψη οποιασδήποτε Αστικής Ευθύνης προς οποιονδήποτε τρίτο, συµπεριλαµβανοµένου του 

Νοσοκοµείου και του προσωπικού αυτού, η οποία ανακύπτει από ή οφείλεται στην εκτέλεση της 
Υπηρεσίας, περιλαµβανοµένων αλλά όχι µόνο, περιπτώσεων θανάτου, σωµατικών βλαβών, απώλεια ή 
ζηµίας περιουσίας, ατυχηµατικής ρύπανσης, ψυχικής οδύνης και ηθικής βλάβης, µέχρι εκείνων των ορίων 
ευθύνης τα οποία θα διατηρούσε σε ισχύ ένας συνετός λειτουργός έργου παρόµοιας φύσης, µεγέθους 
και χαρακτηριστικών του Έργου και τα οποία σε καµία περίπτωση δεν θα είναι χαµηλότερα των Ευρώ 
1.000.000,00€ ανά γεγονός και Ευρώ 2.000.000,00€ αθροιστικά ετησίως. Στην κάλυψη θα 
περιλαµβάνεται ρητά και η εκ του Άρθρου 922 του Αστικού Κώδικα απορρέουσα ευθύνη της Υπηρεσίας 
(ευθύνη προστήσαντος).  
18.2 Με το ασφαλιστήριο, στο οποίο το Νοσοκοµείο θα αναφέρεται ως «συνασφαλιζόµενος» θα 
καλύπτεται και η εκ του Νόµου ευθύνη του Αναδόχου, την οποία έχει µε την ιδιότητα του Εργοδότη και 

περιλαµβάνει την, από τα άρθρα 657, 658 και 932 του ισχύοντος Α.Κ., προβλεπόµενη υποχρέωση του 
Ασφαλισµένου έναντι του προσωπικού του που είναι ασφαλισµένο στο ΙΚΑ και απασχολείται στις 
περιγραφόµενες στην παρούσα σύµβαση εργασίες, σε περίπτωση σωµατικών βλαβών που θα 
προκληθούν κατά τη διάρκεια της εργασίας. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι τα ανωτέρω 
τηρούνται και από τους πάσης φύσεως συµβούλους, συνεργάτες και υπεργολάβους αυτού. 
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18.3 Ο Ανάδοχος οικονοµικός φορέας υποχρεούται να ασφαλίσει το προσωπικό του σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της Ελληνικής Εργατικής Νοµοθεσίας όπως αυτές ισχύουν ανά πάσα χρονική στιγµή και να 
τηρεί την εκάστοτε ισχύουσα Συλλογική/Κλαδική Σύµβαση Εργασίας για το προσωπικό που απασχολεί. 
Σε περίπτωση που προσωπικό του Αναδόχου δεν υπάγεται σε διατάξεις της ισχύουσας Νοµοθεσίας, 
αυτός υποχρεούται να το ασφαλίσει έναντι ατυχηµάτων σε ασφαλιστικές εταιρείες. Ο Ανάδοχος θα 
πρέπει να εξασφαλίσει ότι τα ανωτέρω τηρούνται και από τους πάσης φύσεως συµβούλους, συνεργάτες 
και υπεργολάβους αυτού. 
18.4 Όλες οι ασφαλιστικές συµβάσεις θα καταρτίζονται εγγράφως και θα τυγχάνουν της εγκρίσεως 
της Υπηρεσίας, η οποία θα έχει την έννοια του ελέγχου και της εκ µέρους της αποδοχής ότι 
συµµορφώνονται επαρκώς µε τους όρους του παρόντος Άρθρου, του Προσαρτήµατος περί ελάχιστων 
ασφαλιστικών απαιτήσεων και των λοιπών όρων της Σύµβασης.  
18.5 Οι ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις υποχρεώσεις και 
ευθύνες του αναδόχου που απορρέουν από την συναφθείσα Σύµβαση. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος 
ευθύνεται πλήρως για όλους τους κινδύνους που απορρέουν ή σχετίζονται µε την παροχή των 
υπηρεσιών του και παραµένει αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την πλήρη και έγκαιρη 
αποκατάσταση ζηµιών σε πρόσωπα ή / και πράγµατα, ανεξάρτητα εάν και σε ποιο βαθµό καλύπτονται 
από ασφαλιστικές συµβάσεις ή αποζηµιώνονται από τους ασφαλιστές, ακόµη και πέραν των ποσών 
κάλυψης των εν λόγω συµβάσεων. 
 

19. Ζητήµατα Κυριότητας και Πνευµατικής Ιδιοκτησίας 

Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία, όπως διαγράµµατα, σχέδια, προδιαγραφές, πλάνα, στατιστικά 
στοιχεία, υπολογισµοί και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή 
καταρτίζεται από τον Ανάδοχο κατά την εκτέλεση της Σύµβασης, είναι εµπιστευτικά και ανήκουν στην 
απόλυτη ιδιοκτησία του Νοσοκοµείου. 
Ο Ανάδοχος, µόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύµβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία 
στο Νοσοκοµείο. Ο Ανάδοχος µπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν 
επιτρέπεται να τα χρησιµοποιεί για σκοπούς άλλους από της Σύµβασης, χωρίς την προηγούµενη γραπτή 
συναίνεση του Νοσοκοµείου.  
 

20. Εµπιστευτικότητα 

Χωρίς την προηγούµενη γραπτή συναίνεση του Νοσοκοµείου, ο Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει 
εµπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την παροχή της υπηρεσίας, 
ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαµβάνει γνώση σε σχέση µε τη 
Σύµβαση, υποχρεούται δε να µεριµνά ώστε το προσωπικό του, και κάθε συνεργαζόµενος µε αυτόν να 
τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής 

του, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζηµίας της και την παύση 
κοινοποίησης των εµπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο µέλλον.  
Ο Ανάδοχος οικονοµικός φορέας δεν δύναται να προβαίνει σε δηµόσιες δηλώσεις χωρίς την 
προηγούµενη συναίνεση του Νοσοκοµείου, ούτε να συµµετέχει σε δραστηριότητες ασυµβίβαστες µε τις 
υποχρεώσεις του απέναντι στο Νοσοκοµείο και δεν δεσµεύει το Νοσοκοµείο, µε κανένα τρόπο, χωρίς 
την προηγούµενη γραπτή της συναίνεση. 
Οι προαναφερόµενοι όροι περί εµπιστευτικότητας δεσµεύουν τον ανάδοχο και µετά την ολοκλήρωση 
του έργου του εις το διηνεκές. 

 

21. Λοιπές Υποχρεώσεις του Αναδόχου 

Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύµβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά µε τα 
αρµόδια όργανα του Νοσοκοµείου, υποχρεούται δε να λαµβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις 
σχετικά µε την εκτέλεση της Συµβατικής Υπηρεσίας. 
Ο Ανάδοχος οικονοµικός φορέας υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν 
την Συµβατική Υπηρεσία (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία που τυχόν του 
ζητηθούν για την αποτελεσµατική λήψη αποφάσεων. 
Ο Ανάδοχος οικονοµικός φορέας θα είναι πλήρως και αποκλειστικά µόνος υπεύθυνος για την τήρηση της 
ισχύουσας νοµοθεσίας σε σχέση µε οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από µέλη της Οµάδας Έργου, που 
θα ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση µε την παρούσα Σύµβαση. Σε 
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περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζηµίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται µόνος αυτός προς 
αποκατάστασή της. 
Ο Ανάδοχος οικονοµικός φορέας θα πρέπει να εγγυάται για τη διάθεση του αναφεροµένου στην 
Προσφορά του προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα διαθέτουν την απαιτούµενη 
εµπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της Σύµβασης, 
υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύµα συνεργασίας κατά τις επαφές τους µε τις 
αρµόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη της Αναθέτουσα Αρχής. Σε αντίθετη περίπτωση το Νοσοκοµείο 
δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση µέλους της Οµάδας Έργου του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος 
οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση µε άλλο πρόσωπο, ανάλογης εµπειρίας και προσόντων.  
Αντικατάσταση µέλους της Οµάδας Έργου του Αναδόχου, κατόπιν αιτήµατός του, κατά τη διάρκεια  της 
εκτέλεσης του Έργου, δύναται να γίνει µετά από έγκριση της Αναθέτουσα Αρχής και µόνο µε άλλο 
πρόσωπο αντιστοίχων προσόντων ή εµπειρίας.  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει το Νοσοκοµείο 
εγγράφως, τουλάχιστον είκοσι (20) ηµερολογιακές ηµέρες πριν από την αντικατάσταση. 
Σε περίπτωση που µέλη της Οµάδας Έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν από αυτήν ή λύσουν τη 
συνεργασία τους µαζί του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει ότι κατά το χρονικό διάστηµα, µέχρι 
την αποχώρησή τους, θα παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους και αφετέρου να αντικαταστήσει άµεσα 
τους αποχωρήσαντες συνεργάτες µε άλλους ανάλογης εµπειρίας και προσόντων µετά από έγκριση του 
Νοσοκοµείου 
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος οικονοµικός φορέας είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν 
την Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι του Νοσοκοµείου για 
την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη ∆ιακήρυξη/Προσφορά/Σύµβαση υποχρεώσεών τους. 
Τυχόν υφιστάµενες µεταξύ τους συµφωνίες περί κατανοµής των ευθυνών τους έχουν ισχύ µόνον στις 
εσωτερικές τους σχέσεις και σε καµία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι του Νοσοκοµείου 
ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων 

Μελών για την ολοκλήρωση του Έργου. 
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος οικονοµικός φορέας είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της 
εκτέλεσης της Σύµβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας 
για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα 
υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύµβασης µε τους ίδιους όρους. 
Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής εκκαθάρισης 
ενός εκ των µελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο οικονοµικός φορέας, η Σύµβαση εξακολουθεί να 
υφίσταται και οι απορρέουσες από τη Σύµβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναποµείναντα µέλη του 
Αναδόχου, µόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα 
εκπλήρωσης ή µη των όρων της Σύµβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρµοδίου οργάνου 

του Νοσοκοµείου. Σε αντίθετη περίπτωση, το Νοσοκοµείο δύναται να καταγγείλει τη Σύµβαση. Επίσης 
σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, µεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των µελών που 
απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι της Σύµβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του 
Νοσοκοµείου. Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Αναδόχου, όταν αυτός αποτελείται από µία 
εταιρεία, ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η σύµβαση λύεται αυτοδίκαια 
από την ηµέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ του 
Νοσοκοµείου και οι Εγγυητικές Επιστολές Προκαταβολής και Καλής Εκτέλεσης που προβλέπονται στη 
Σύµβαση. 
Ο Ανάδοχος οικονοµικός φορέας υποχρεούται καθόλη τη διάρκεια της Σύµβασης να συµµορφούται µε τις 

υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τον Ν.3310/05 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε τον Ν. 3414/05. 
 

22. Ειδικοί Όροι 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης του εν λόγω διαγωνισµού µπορεί να επισκεφτεί χώρους όπου ο ανάδοχος 
οικονοµικός φορέας παρέχει υπηρεσίες στο αντικείµενο ασφάλειας Νοσοκοµείων, για να έχει σαφή 
εικόνα της παροχής υπηρεσιών του. Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα συνοδεύεται από µέλη της Ε.Ν.Λ 
(Επιτροπή Νοσοκοµειακών Λοιµώξεων) και δικαιούται να πάρει πληροφορίες από τους αποδέκτες των 
υπηρεσιών για το ποιοτικό επίπεδο παροχής υπηρεσιών του αναδόχου, όπως επίσης να ζητήσει από τον 
ανάδοχο δείγµατα των υλικών και ειδών που θα χρησιµοποιήσει. 
Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανακηρυχθέντα ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων 
και δικαιωµάτων που απορρέουν από τη σύµβαση που θα συναφθεί µεταξύ αυτού και του Νοσοκοµείου. 
Μόνη εξαίρεση αποτελεί η εκχώρηση του συµβατικού τιµήµατος (του αναδόχου δικαίωµα) σε 
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αναγνωρισµένο Τραπεζικό Ίδρυµα και η ανάθεση σε υπεργολάβο της εκτέλεσης ιδιαίτερα περιορισµένων 
και άκρως εξειδικευµένων εργασιών, µετά από  αίτηµά του και έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. 
Ο ανάδοχος οικονοµικός φορέας θα πρέπει να προσαρµόζεται στις υποδείξεις που προκύπτουν έπειτα 
από ελέγχους είτε του νοσοκοµείου είτε από άλλους κρατικούς φορείς (π.χ. Σώµα Επιθεωρητών 
Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας, ∆/νση Υγιεινής Νοµαρχίας κ.τ.λ.). 
Εάν µε νοµοθετική ρύθµιση υπάρξει µείωση του εργατικού ή και ασφαλιστικού κόστους, τότε 
υποχρεωτικά θα µειωθεί και το προβλεπόµενο συµβατικό κόστος αναλογικά. 
Ο ανάδοχος οικονοµικός φορέας υποχρεούται να τηρεί τα προβλεπόµενα του Ν.3850/2010 (Κώδικας 
νόµων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων) και ειδικότερα στην υποχρέωσή του να 
χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες Τεχνικού ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας, αναλόγως του αριθµού του 
απαχολούµενου προσωπικού (άνω των πενήντα και κάτω των πενήντα ατόµων).  
Εάν κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης, εργαζόµενος του αναδόχου υποβάλει αίτηση για την 
χορήγηση στοιχείων που σχετίζονται µε την παροχή υπηρεσιών του στην έδρα της αναθέτουσας αρχής, 
αυτή (αναθέτουσα αρχή) δικαιούται να του χορηγήσει αντίγραφα, τηρουµένων των διατάξεων του 
άρθρου 5 του Ν.2690/1995 ‘’Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας’’. 
Όταν το παρεχόµενο έργο εκτελείται σε διάφορους τόπους, ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέτει και 
να αναρτά ξεχωριστούς πίνακες προσωπικού και ωρών εργασίας ανά τόπο παροχής του έργου. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει στην αναθέτουσα αρχή όλες τις ατοµικές συµβάσεις εργασίας 
του προσωπικού που απασχολεί στο συγκεκριµένο έργο.  
Οι εργαζόµενοι του αναδόχου υποχρεούνται να φέρουν ειδική κονκάρδα µε πρόσφατη φωτογραφία, 
ονοµατεπώνυµο και ΑΜΚΑ. 
Η εφαρµογή της ανωτέρω υποχρέωσης αφορά αποκλειστικά τον ανάδοχο και το κόστος των κονκάρδων 
θα βαρύνει αυτόν. 
 

23. ∆ικαίωµα Ματαίωσης ∆ιαπραγµάτευσης 

Η Αναθέτουσα Αρχή (∆ιοικητικό Συµβούλιο του Νοσοκοµείου) διατηρεί το δικαίωµα να αποφασίσει 
κατόπιν σχετικής αιτιολογηµένης γνωµοδότησης της Επιτροπής:  
α) Τη µαταίωση των αποτελεσµάτων της διαπραγµάτευσης και την επανάληψή της µε τροποποίηση ή µη 
των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της Προκήρυξης. 
β) Την µαταίωση των αποτελεσµάτων της διαπραγµάτευσης σύµφωνα µε τις διατάξεις των υπό στοιχεία 

Ι και ΙΙ των περ. α και β της παρ. 2 του άρθρου 20 του Π∆ 118/2007 (ΦΕΚ. 150 Α). 
δ) Την οριστική µαταίωση των αποτελεσµάτων της διαπραγµάτευσης στις εξής περιπτώσεις: 

i. Όταν η Αναθέτουσα Αρχή δε χρειάζεται πλέον τις υπό παροχή υπηρεσίες είτε λόγω αλλαγών 
στην τεχνολογία είτε λόγω διακοπής ή περιορισµού της δραστηριότητας, για την οποία επρόκειτο να 
χρησιµοποιηθούν αυτές. 

ii. Όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δηµοσίου συµφέροντος που επιβάλλουν την µαταίωση. 
 

24. Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα έγγραφα 

Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα έγγραφα που 
παράγονται στο Σύστηµα (ΕΣΗ∆ΗΣ) µε τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση 
κείµενες διατάξεις, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, των 
διατάξεων για το ηλεκτρονικό δηµόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012). 
 

Εµπιστευτικότητα – Χαρακτηρισµός στοιχείων ή πληροφοριών κατά την προσφορά ως 

εµπιστευτικές 

Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα η 
γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά του, τότε ο 
υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να σηµειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εµπιστευτικού 
χαρακτήρα» και να το γνωστοποιήσει γραπτώς στην αρµόδια Επιτροπή, καθώς και να το επισηµαίνει 
κατά την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς του, σύµφωνα µε τις οδηγίες της ηλεκτρονικής 
πλατφόρµας, στην αντίθετη περίπτωση θα δύνανται να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι 
συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνο στην προστασία 
του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του ενδιαφερόµενου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄: «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» 

 
Για την αξιολόγηση των προσφορών λαµβάνονται κυρίως υπόψη τα αναφερόµενα στο άρθρ. 20 του 
Π.∆. 118/07 
 
Ο παρών διαγωνισµός γίνεται µε κριτήριο την χαµηλότερη τιµή. 
 
Για την επιλογή της χαµηλότερης τιµής αξιολογούνται µόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά 
αποδεκτές και είναι σύµφωνες µε τους λοιπούς όρους της ∆ιακήρυξης. 
 
Επισηµαίνεται ότι το προσφερόµενο µηνιαίο κόστος καθώς και όλα τα προσφερόµενα κόστη ωροµισθίων 
θα υπολογιστούν Υποχρεωτικά Επί Ποινή Απόρριψης σύµφωνα µε την ισχύουσα Εθνική Γενική 

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού 
[Ν.4046/3012, 6η Πράξη Υπουργικού Συµβουλίου της 28.02.12 «Ρύθµιση θεµάτων για την εφαρµογή της 
παραγρ. 6 του άρθρου 1 του Ν.4046/2012» (ΦΕΚ 38/Α/28.02.12)] 

Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιµες ή ισοδύναµες προσφορές τελικός Ανάδοχος επιλέγεται ο µειοδότης 
που προκύπτει κατόπιν διαπραγµάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιµες ή 
ισοδύναµες προσφορές (Π∆ 118/2007 Άρθρο 21 παρ. β) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄: «ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ» 

 
Οι προς ανάθεση υπηρεσίες θα πρέπει να καλύπτουν τις οριζόµενες ελάχιστες προδιαγραφές-απαιτήσεις 
και τους όρους της ∆ιακήρυξης που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας ∆ιακήρυξης. Ο 
υποψήφιος ανάδοχος λαµβάνει γνώση των ποσοτικών και ποιοτικών Τεχνικών Προδιαγραφών και των 
Ειδικών Όρων και δεσµεύεται ότι θα συµµορφώνεται µε αυτούς, οι οποίοι είναι απαράβατοι σύµφωνα µε 
την παράγραφο 7 του άρθρου 3 του Π.∆ 118/07. 
 
Ο υποψήφιος ανάδοχος απαιτείται να συνυποβάλει πλήρες ηλεκτρονικό έγγραφο Τεχνικής Προσφοράς 
και Φύλλου Συµµόρφωσης (Υπόδειγµα Πίνακα Ι, κατωτέρω) ψηφιακά υπογεγραµµένων. 
 

Πίνακας Ι: «Πίνακας ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ – ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ» 
Προκειµένου να τεκµηριωθεί η συµφωνία µε τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης θα 
πρέπει να συµπληρωθεί από τον υποψήφιο προµηθευτή/ανάδοχο σχετικός «Πίνακας Συµµόρφωσης» 
συµπληρωµένος σύµφωνα µε τις παρακάτω επεξηγήσεις και οδηγίες τις οποίες ο υποψήφιος είναι 
υποχρεωµένος να ακολουθήσει. 
Ο Πίνακας Συµµόρφωσης δύναται να διαθέτει την εξής ενδεικτική µορφή: 

1. Στη στήλη «Απαίτηση» αντιγράφονται οι ζητούµενες Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας 
από τη ∆ιακήρυξη.  

2. Στη στήλη «Απάντηση» σηµειώνεται η απάντηση του υποψηφίου Αναδόχου που έχει τη µορφή 
ΚΑΛΥΠΤΕΙ/ΥΠΕΡ-ΚΑΛΥΠΤΕΙ /∆ΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ. Αν η προσφερόµενη τεχνική προδιαγραφή πληροί ακριβώς 
την αιτούµενη από τη διακήρυξη τεχνική προδιαγραφή σηµειώνεται η ένδειξη “ΚΑΛΥΠΤΕΙ”, αν η 
προσφερόµενη τεχνική προδιαγραφή είναι ανώτερη από την αιτούµενη  τεχνική προδιαγραφή 
σηµειώνεται η ένδειξη “ΥΠΕΡ-ΚΑΛΥΠΤΕΙ” ενώ αν η προσφερόµενη τεχνική προδιαγραφή δεν πληροί 
ακριβώς την αιτούµενη από τη διακήρυξη τεχνική προδιαγραφή σηµειώνεται η ένδειξη “∆ΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ”. 

3. Στη στήλη «Προσφορά Υποψήφιου Αναδόχου» περιγράφεται αναλυτικά η Τεχνική 
Προδιαγραφή της προσφερόµενης Υπηρεσίας από τον υποψήφιο Ανάδοχο. 

4. Στη στήλη «Παραποµπή» θα καταγραφεί η σαφής παραποµπή στην τεχνική προσφορά, σε 
αντίστοιχο τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή ή αναλυτική τεχνική περιγραφή του εξοπλισµού ή του 
τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας, ή αναφορές µεθοδολογίας εγκατάστασης, υποστήριξης και 
εκπαίδευσης κλπ. που θα παρατεθούν στο παράρτηµα. Είναι ιδιαίτερα επιθυµητή η πληρέστερη 
συµπλήρωση και οι παραποµπές να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριµένες  (πχ. Τεχνική Προσφορά / 
Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4 κλπ). 

5. Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή αναφορά θα  υπογραµµιστεί το σηµείο που τεκµηριώνει τη 
συµφωνία και θα σηµειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του πίνακα συµµόρφωσης στην οποία 
καταγράφεται η ζητούµενη προδιαγραφή (πχ. Προδ. 1.1.4.2). 

6. Η επιτροπή αξιολόγησης θα αξιολογήσει κατά την κρίση της τα παρεχόµενα από τους 
υποψήφιους αναδόχους στοιχεία κατά τη διαδικασία τεχνικής αξιολόγησης των προσφερόµενων 
υπηρεσιών/εξοπλισµού/ειδών. 

7. Η µη συµµόρφωση µε τα παραπάνω (πχ  µη αναφορά, ασαφής ή εσφαλµένη αναφορά) µπορεί 
να επιφέρει την ποινή του αποκλεισµού. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Αντιγραφή Ζητούµενης 
Τεχνικής Προδιαγραφής της 
Υπηρεσίας από τη ∆ιακήρυξη 
όπως αυτές διατυπώνονται 

στα Παράρτηµα ∆΄ της 
παρούσας 

Αν η προσφερόµενη τεχνική 
προδιαγραφή πληροί ακριβώς 

την αιτούµενη από τη 
διακήρυξη τεχνική 

προδιαγραφή σηµειώνεται η 
ένδειξη “ΚΑΛΥΠΤΕΙ” 

Αν η προσφερόµενη τεχνική 
προδιαγραφή είναι ανώτερη 
από την αιτούµενη  τεχνική 
προδιαγραφή σηµειώνεται η 
ένδειξη “ΥΠΕΡ-ΚΑΛΥΠΤΕΙ” 

 

Αναλυτική Περιγραφή 
Τεχνικής Προδιαγραφής 

της Προσφερόµενης 
Υπηρεσίας από τον 

Υποψήφιο 
Προµηθευτή/Ανάδοχο 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  

Για τη διασφάλιση της υγιεινής των τροφίµων υπάρχουν γενικές απαιτήσεις για τους χώρους 
παρασκευής, επεξεργασίας και φύλαξης των τροφίµων, απαιτήσεις εξοπλισµού για την αποθήκευση, 
διατήρηση και µεταφορά τροφίµων, απαιτήσεις για την προστασία της ασφάλειας των τροφίµων από 
επικίνδυνες ουσίες, τρωκτικά και έντοµα, απαιτήσεις παροχών νερού, ατµού, πάγου, ηλεκτρικού, 
εξαερισµού κ.λπ. 

 Ακρογωνιαίος λίθος για τη διασφάλιση της υγιεινής των τροφίµων είναι η υγεία και ατοµική 
υγιεινή του προσωπικού και η κατάρτισή του σε θέµατα που αφορούν την διαχείριση των τροφίµων στο 
Νοσοκοµείο. 
 Το προσωπικό που εργάζεται στους χώρους τροφίµων είναι δυνατόν να αποτελεί κίνδυνο 
επιµόλυνσης για τα τρόφιµα και γι΄ αυτό θα πρέπει να εκπαιδεύεται σε κανόνες υγιεινής και οδηγίες 
εργασίας, ανάλογα µε τη θέση και την υπευθυνότητα που έχει στην όλη διακίνηση των τροφίµων. 
 Η εκπαίδευση του προσωπικού πέρα από το γεγονός ότι είναι νοµική απαίτηση, αυξάνει την 
υπευθυνότητα στην εργασία. 
 Το προσωπικό είναι δυνατόν να µεταφέρει στα τρόφιµα επικίνδυνους µικροοργανισµούς που 
προέρχονται: 
• Από επιµόλυνση των ατόµων κατά τις µετακινήσεις τους στα διάφορα τµήµατα του 
Νοσοκοµείου και ιδιαίτερα στις τουαλέτες. 
• Από επιµόλυνση των ατόµων από τις διάφορες προσωπικές τους συνήθειες, όπως π.χ. να 
ακουµπούν µε τα χέρια τα µαλλιά τους ή τη µύτη τους. Το ανθρώπινο σώµα φιλοξενεί πολλούς 
µικροοργανισµούς στη µύτη, στο στόµα, στο σάλιο, στα µαλλιά και στον εντερικό σωλήνα. 

Όλα αυτά αποτελούν εστίες µόλυνσης για τα χέρια του προσωπικού. 
•••• Από λοιµώξεις των ατόµων οφειλόµενες σε παθογόνους µικροοργανισµούς, οι οποίοι 
µεταφέρονται µε τα τρόφιµα. 

Χρειάζεται εποµένως διαρκής εκπαίδευση του προσωπικού  ιδίως των ατόµων που δεν έχουν 
επαρκή εµπειρία στο χειρισµό τροφίµων, αλλά και εποπτεία για την σωστή τήρηση εφαρµογής 
των κανόνων υγιεινής, ώστε να µη διασπείρονται µικροοργανισµοί στα τρόφιµα. 

 
ΒΑΣΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
 Οι εργαζόµενοι θα πρέπει: 
•••• Να έχουν τουλάχιστον απολυτήριο Γυµνασίου, ώστε να γνωρίζουν πολύ καλά την ελληνική 
γραφή και ανάγνωση για να χρησιµοποιούν σωστά τις γραπτές οδηγίες για τις δίαιτες των ασθενών. 
•••• Να έχουν ηλικία µέχρι 45 ετών, να είναι αρτιµελείς και υγιείς (µε βιβλιάριο υγείας στο οποίο να 
φαίνεται ότι εξετάστηκαν το τελευταίο τρίµηνο). 
•••• Ο ενδιαφερόµενος ανάδοχος είναι υποχρεωµένος:  

(α) Να διαθέτει ηµερησίως συνολικά δώδεκα (12) άτοµα όλες τις ηµέρες του µήνα.  

(β) Τα άτοµα θα κατανέµονται σε 2 βάρδιες, 6ωρες έκαστη, στο πλαίσιο πάντα του 
συνολικού αριθµού απασχολούµενων ατόµων.  

(γ) Το ωράριο που θα καθορίζεται σε συνεργασία µε το Τµήµα ∆ιατροφής καθηµερινά και 
τις αργίες, ανάλογα µε τις ανάγκες του Νοσοκοµείου και των ειδικών Μονάδων του, ή ιδιαιτερότητες που 
έχει το Νοσοκοµείο, την κάλυψη των αναγκών της Τραπεζαρίας του Προσωπικού, των Χειρουργείων, 
κ.λπ. έτσι όπως προβλέπεται από τη ∆ιακήρυξη. 

(δ) Κυριακές και αργίες θα απασχολείται ο ίδιος αριθµός ατόµων, τις ίδιες ώρες, όπως και τις 
καθηµερινές.  

Ειδικότερα ο αναγραφόµενος αριθµός διαθέσεως από τον ΑΝΑ∆ΟΧΟ δώδεκα άτοµα (12) άτοµα 
ηµερησίως (καθηµερινή παρουσία όλες τις ηµέρες του µήνα), σηµαίνει ότι επτά (7) ηµέρες την 
εβδοµάδα σε δύο (2) βάρδιες πρωί και απόγευµα θα απασχολούνται πραγµατικά στο Νοσοκοµείο 
δώδεκα (12) άτοµα (6 άτοµα το πρωί και 6 άτοµα το απόγευµα). 

Επιπλέον θα πρέπει: 
•••• Να υπάρχει επικεφαλής επόπτης του ιδιωτικού συνεργείου/εταιρείας, µε κυκλικό ωράριο σε 
κάθε βάρδια και Κυριακές και αργίες, ο οποίος και θα είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη των ηµερήσιων 
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προγραµµάτων των τραπεζοκόµων, καθώς και για τη συνολική εποπτεία τους, ενηµερώνοντας το Τµήµα 
∆ιατροφής. 
•••• Ο ανάδοχος µέσω του επικεφαλής επόπτη υποχρεούται να καταρτίζει σε συνεργασία µε το 
Τµήµα ∆ιατροφής το εβδοµαδιαίο ονοµαστικό πρόγραµµα απασχόλησης του προσωπικού και να 
γνωστοποιεί αυτό το αργότερο µέχρι την τελευταία εργάσιµη της προηγούµενης εβδοµάδας στο Τµήµα 
∆ιατροφής του Νοσοκοµείου, το οποίο θα µπορεί να ασκήσει έλεγχο. Η συνεργασία µε το Τµήµα 
∆ιατροφής θα είναι καθηµερινή και άµεση. 
•••• Η στολή εργασίας θα είναι σύµφωνη µε τα σχέδια και χρώµατα του Νοσοκοµείου.  Η στολή 
εργασίας θα πρέπει να είναι πάντα καθαρή και να αλλάζει τακτικά (κάθε φορά που είναι βρώµικη  και 
τουλάχιστον 3 φορές την εβδοµάδα) σύµφωνα µε τους κανόνες υγιεινής, ώστε να διασφαλίζεται η 
προστασία της ασφάλειας των τροφίµων. Η δαπάνη για τη  στολή και το κόστος καθαρισµού της, θα 
επιβαρύνει το ιδιωτικό συνεργείο. Ο καθαρισµός της στολής δε θα γίνεται από κάθε ένα εργαζόµενο 
ξεχωριστά, αλλά συνολικά από το συνεργείο/εταιρεία. 
•••• Σε ειδικά τµήµατα µε ασθενείς υψηλού κινδύνου θα χρησιµοποιείται ειδική στολή, έτσι όπως το 
Νοσοκοµείο θα προσδιορίζει. 
•••• Το τµήµα διατροφής θα προσδιορίζει την ανάγκη χρήσεως γαντιών ή άλλων µέτρων 
προστασίας. 
•••• Για το χώρο των Αποδυτηρίων του Προσωπικού του συνεργείου, θα πρέπει να υπάρχει ειδική 
πρόβλεψη από το Νοσοκοµείο. 
•••• Οι τραπεζοκόµες του συνεργείου είναι υπεύθυνες για τη συλλογή των µεταλλικών 
µαχαιροπίρουνων κατά το µάζεµα των δίσκων των ασθενών. Για οποιαδήποτε απώλεια που αφορά στα 
µαχαιροπίρουνα που παρέλαβαν οι τραπεζοκόµες κατά την ανάληψη εργασίας τους στις κλινικές, ο 
ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την αντικατάστασή τους άµεσα, ώστε να µη δηµιουργούνται σχετικές 
ελλείψεις στη σίτιση των ασθενών. 
 
ΧΩΡΟΙ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
Οι χώροι εργασίας στους οποίους θα αναλάβει την ευθύνη διανοµής του φαγητού το συνεργείο σίτισης, 
θα καθορίζονται κάθε φορά από το Τµήµα ∆ιατροφής και µπορεί κατά τη διάρκεια της συνεργασίας να 
διαφοροποιούνται ανάλογα µε τις προκύπτουσες ανάγκες του νοσοκοµείου. Πάντως, ο ανάδοχος που θα 
αναλάβει το έργο θα πρέπει να συνεχίσει την οµαλή σίτιση τουλάχιστον των τµηµάτων που 
εξυπηρετούνταν από το εκάστοτε προηγούµενο συνεργείο. Η συνεργασία µε το Τµήµα ∆ιατροφής θα 
είναι καθηµερινή και άµεση. 

 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ 

Απαγορεύεται η, µε οποιαδήποτε ιδιότητα, απασχόληση σε χώρους εργασίας µε τρόφιµα 
οποιουδήποτε ατόµου είναι γνωστό ή υπάρχουν υπόνοιες ότι πάσχει από νόσηµα που µεταδίδεται δια 
των τροφών ή ατόµου που έχει διάρροια ή µολυσµένα τραύµατα ή έχει προσβληθεί από δερµατική 
µόλυνση και υφίσταται  άµεσος ή έµµεσος κίνδυνος µόλυνσης των τροφίµων από παθογόνους 
µικροοργανισµούς. 

Το προσωπικό πρέπει να έχει βιβλιάριο υγείας, που να πιστοποιεί ότι δεν πάσχει από νοσήµατα που 
µπορούν να µεταδοθούν µε τα τρόφιµα. 

Το βιβλιάριο υγείας θα πρέπει να αποτελεί προϋπόθεση για την πρόσληψή των. Να γίνεται 
παρασιτολογική και καλλιέργεια κοπράνων, α/α θώρακος, έλεγχος για ηπατίτιδα Α και Β, (αν είναι 
αρνητικός να γίνεται εµβολιασµός), ηπατίτιδα C. 

Σε περίπτωση που στο προσωπικό παρουσιαστεί κάποιο από τα νοσήµατα που αναφέρονται στον 
πίνακα που συνάπτεται ο/οι υπεύθυνοι της εταιρείας έχουν την νοµική υποχρέωση να λαµβάνουν όλα τα 
απαραίτητα µέτρα για την πρόληψη του κινδύνου µόλυνσης τροφίµων.  Τα µέτρα περιλαµβάνουν 
αποκλεισµό από την εργασία για όσο διάστηµα κριθεί αναγκαίο και αντικατάστασή του για όσο διάστηµα 
απουσιάζει. 

Ο υπεύθυνος του προσωπικού της εταιρείας πρέπει να ενηµερώνεται καθηµερινά από τους 
εργαζόµενους, στην αρχή της βάρδιας, για τυχόν ύπαρξη προβληµάτων υγείας. Σε περίπτωση που η 
εταιρεία/επιχείρηση παραβαίνει τους παραπάνω όρους, το Νοσοκοµείο δικαιούται σύµφωνα µε τις 
κείµενες διατάξεις να της επιβάλει κυρώσεις. 

Για την εφαρµογή της υγιεινής, υπεύθυνη απέναντι στο Νοσοκοµείο είναι η εταιρεία. Το 
δειγµατοληπτικό έλεγχο  υγείας του προσωπικού της εταιρείας δύναται να ασκεί το Νοσοκοµείο (µε το 
Τµήµα ∆ιατροφής και σε συνεργασία µε την Επιτροπή Νοσοκοµειακών Λοιµώξεων). 

Το προσωπικό της εταιρείας θα είναι σταθερό και εκπαιδευµένο και δεν θα απασχολείται σε άλλες 
επιχειρηµατικές δραστηριότητες της εταιρείας. Στο Νοσοκοµείο θα υπάρχει ονοµαστικός κατάλογος των 
εργαζοµένων στο χώρο των τροφίµων, ενώ οποιαδήποτε µεταβολή στο προσωπικό, θα γνωστοποιείται 
γραπτά στο Νοσοκοµείο. Το προσωπικό θα υπογράφει καθηµερινά δελτίο παρουσίας του στο Τµήµα 
∆ιατροφής κατά την έλευση και αποχώρησή τους. 

Απαγορεύεται η µε οποιονδήποτε τρόπο απασχόληση εργαζοµένων που µεταφέρονται από 
διαφορετική απασχόληση, π.χ. συνεργείο καθαριότητας στο χώρο τροφίµων. 
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Σε περίπτωση που η εταιρεία/ επιχείρηση παραβαίνει τους παραπάνω όρους, το Νοσοκοµείο 
δικαιούται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις να επιβάλει τις κυρώσεις που προβλέπονται από την 
διακήρυξη και την σύµβαση. 
 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  ∆ΙΑΝΟΜΗΣ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ  ΚΑΙ  ΑΤΟΜΙΚΗ  ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
Απαιτείται υψηλός βαθµός ατοµικής καθαριότητας από κάθε πρόσωπο που κινείται σε χώρους όπου 
γίνονται εργασίες µε τρόφιµα και το οποίο πρέπει να φορά κατάλληλο και καθαρό ρουχισµό.  Η εταιρεία 
και ο επόπτης έχουν την ευθύνη της τήρησης από το προσωπικό όλων των κανόνων υγιεινής και των 
πρακτικών που διασφαλίζουν την υγιεινή των ατόµων που προστατεύουν τα τρόφιµα από τις 
επιµολύνσεις. 
Α) Γενικά µέτρα καθαριότητας 
 Τα άτοµα που εργάζονται στους χώρους παρασκευής και διανοµής των τροφίµων πρέπει: 
•••• Να φροντίζουν την καθαριότητα των χεριών τους. 
•••• Να πλένουν τα χέρια τους κάθε φορά που χρειάζεται. 
•••• Να µην καπνίζουν, τρώνε, πίνουν, καλλωπίζονται στα µαγειρεία και τις κουζίνες κατά τη 
διάρκεια της εργασίας τους και κατά τη διαδικασία χειρισµού των τροφίµων. 
•••• Να καλύπτουν τις πληγές στα χέρια τους µε αδιάβροχο επίδεσµο (κατά προτίµηση εντόνου 
χρώµατος, ώστε να αναγνωρίζεται εύκολα αν έχει αποκολληθεί). 
•••• Να µην φορούν κοσµήµατα και να µην έχουν ψεύτικα ή βαµµένα νύχια, γιατί αποτελούν  
κίνδυνο επιµόλυνσης των τροφίµων. Τα νύχια θα πρέπει να είναι κοµµένα. Σκουλαρίκια σε τρυπηµένα 
αυτιά, βέρες δακτυλίδια και ρολόγια πρέπει να αφαιρούνται. 
•••• Να µην µετακινούνται άσκοπα στους χώρους του Νοσοκοµείου και µετά να επιστρέφουν  στο 
χώρο εργασίας τους (κουζίνες). 
•••• Να έχουν καθαρά µαλλιά, δεµένα πίσω εφόσον είναι µακριά και είναι καλυµµένα πλήρως µε 
κάλυµµα κεφαλής (σκούφο). 
•••• Η στολή εργασίας θα πρέπει να αφαιρείται  όταν αποµακρύνονται για διάφορους λόγους από το 
χώρο εργασίας τους. 
•••• Το προσωπικό που παρασκευάζει και διανέµει τρόφιµα σε ασθενείς υψηλού κινδύνου, π.χ. 
µεταµοσχευµένους, νεογνά κ.λ.π., θα πρέπει να έχει ειδική εκπαίδευση και να εφαρµόζει µε απόλυτη 
ακρίβεια τους κανόνες προστασίας των τροφίµων από επιµόλυνση ακόµη και µε «αθώους» 
µικροοργανισµούς, αλλά επικίνδυνους γι΄ αυτούς τους ασθενείς. 

Β )Πλύσιµο χεριών 
Απαραίτητο είναι το πλύσιµο των χεριών: 
•••• Μετά την χρήση τουαλέτας. 
•••• Όταν είναι βρώµικα ή µολυσµένα 
•••• Μετά από βήχα, φτέρνισµα, φύσηµα µύτης. 
•••• Μετά από άγγιγµα οποιουδήποτε τµήµατος της κεφαλής. 
•••• Πριν να αγγίξουµε οποιαδήποτε τροφή. 
•••• Όταν έχουµε πιάσει ωµά τρόφιµα (κρέας, ψάρι, αυγά, πουλερικά) ή οποιοδήποτε µολυσµένο 

τρόφιµο. 
•••• Μετά τη χρήση δοχείων απορριµµάτων. 
Γ) Αυστηρός περιορισµός επισκέψεων 

 Οι επισκέπτες, που µόνο όταν είναι απόλυτη ανάγκη εισέρχονται στους χώρους παρασκευής και 
διανοµής τροφίµων, συµπεριλαµβανοµένου του προσωπικού συντήρησης, θα πρέπει να φορούν 
προστατευτικό ρουχισµό και κάλυµµα του τριχωτού της κεφαλής (σκούφο), όπως και κάλυµµα 
υποδηµάτων αν υπάρχει κίνδυνος επιµόλυνσης των τροφίµων. 
 
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
• Τα τρόφιµα δεν πιάνονται µε τα χέρια, παρά µόνο όταν είναι απολύτως αναγκαίο και πάντα µε 
χρήση γαντιών µιας χρήσεως. 
• ∆εν χειρίζονται τρόφιµα άτοµα που έχουν  δερµατικές βλάβες ή κάποια µεταδοτική ασθένεια ή 
υπάρχει σχετική ιατρική σύσταση. 

Μικρά τραύµατα ή εγκαύµατα καλύπτονται µε αδιάβροχο έγχρωµο επίδεσµο. 
• Τα κρύα φαγητά διατηρούνται σε θερµοκρασία χαµηλότερη των 70 C . 
• Τα φαγητά µαγειρεύονται καλά σε υψηλή θερµοκρασία (τουλάχιστον 740 C ), ιδίως 
εκείνα που µπορεί να είναι µολυσµένα µε µικρόβια τροφικών δηλητηριάσεων (π.χ. κρέας, αυγά, 
κοτόπουλα). 
• Τα ζεστά µαγειρεµένα φαγητά διατηρούνται σε θερµοκρασία 60-700 C µέχρι να 
σερβιριστούν.  Αν πρόκειται να σερβιριστούν πολλές ώρες µετά, τότε θα πρέπει να κρυώσουν 
(εντός 3 ωρών), να διατηρηθούν στο ψυγείο (κάτω από 70 C) και να ξαναζεσταθούν 
τουλάχιστον στους 600 C λίγο  πριν να σερβιριστούν. 
• Τα τρόφιµα καλύπτονται ώστε να προστατεύονται από µύγες και άλλα έντοµα. 

• Χρησιµοποιούνται διαφορετικοί πάγκοι, εργαλεία και σκεύη για τα ωµά τρόφιµα και 
διαφορετικοί για τα µαγειρεµένα ή για τρόφιµα που θα καταναλωθούν χωρίς ψήσιµο. 
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• Οι πάγκοι, τα τραπέζια, τα µηχανήµατα και οι συσκευές κοπής και επεξεργασίας 
τροφίµων καθαρίζονται σχολαστικά µετά τη χρήση, ώστε να µην υπάρχουν υπολείµµατα τροφών, 
ενώ απαιτείται απολύµανση όλων των σκευών που χρησιµοποιήθηκαν µε τρόπο που το 
Νοσοκοµείο θα υποδείξει. 

• Η καθαριότητα της στολής εργασίας και του σκούφου πρέπει να τηρείται µε 
σχολαστικότητα. 

• Πρέπει να υπάρχει επάρκεια σε καθαρές πετσέτες και απορροφητικό χαρτί µιας χρήσης. 
 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
 Οι Τραπεζοκόµοι στο τέλος κάθε γεύµατος φροντίζουν για την αποµάκρυνση των σκουπιδιών 
από τους χώρους διανοµής των τροφίµων. Αφού συλλέξουν τα σκουπίδια σε κατάλληλους πλαστικούς 
σάκους καλά κλεισµένους, τα µεταφέρουν σε σηµείο που το κάθε Νοσοκοµείο ορίζει ως σηµείο 
συλλογής σκουπιδιών για την οριστική αποµάκρυνσή τους από το Νοσοκοµείο. 
 Εάν χρησιµοποιούνται ως δοχεία απορριµµάτων ειδικοί κάδοι που µέσα τοποθετούνται οι 
πλαστικοί σάκοι, πρέπει να καθαρίζονται τακτικά και να απολυµαίνονται περιοδικά εσωτερικά και 
εξωτερικά από τους/τις Τραπεζοκόµους, σε χώρους που το Νοσοκοµείο θα ορίσει και σε καµία 
περίπτωση στο χώρο διανοµής των τροφίµων (κουζίνα). 
 Η διαχείριση αποβλήτων θα πρέπει να ακολουθεί τον εσωτερικό κανονισµό του Νοσοκοµείου. 
 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ-ΕΠΟΠΤΕΙΑ 
Α) Αντικείµενο της εκπαίδευσης. 
 Η εκπαίδευση αφορά το νεοδιοριζόµενο και το ήδη υπάρχον προσωπικό. 
 Αφορά τις βασικές αρχές της υγιεινής των τροφίµων, την καθαριότητα και την απολύµανση των 
χώρων και του εξοπλισµού, την αποθήκευση και τη µεταφορά των τροφίµων, τους κανόνες ατοµικής 
καθαριότητας, τους κανόνες σερβιρίσµατος, την εκπαίδευση σε ειδικές δίαιτες, τη διαχείριση των 
αποβλήτων (σκουπιδιών) και όλα όσα προβλέπονται στη διακήρυξη και στη σύµβαση µε το  Νοσοκοµείο. 
Β) Χρόνος εκπαίδευσης. 
 Μετά την υπογραφή της σύµβασης και πριν την έναρξη εργασιών, η εταιρεία υποχρεούται να 
εκπαιδεύσει όλο το Προσωπικό για 30 τουλάχιστον ώρες, θεωρητικά και πρακτικά. Ο εκπαιδευόµενος 
υπογράφει δήλωση ότι εκπαιδεύτηκε. Η δήλωση καταχωρείται στο αρχείο της εταιρείας και είναι στη 
διάθεση του Νοσοκοµείου και της 1ης Υ.Π.Ε. το προσωπικό που εργάζεται σε Ειδικές Μονάδες του 
Νοσοκοµείου, θα πρέπει να δίνεται µεγαλύτερη και ειδικότερη εκπαίδευση. 
Για το ήδη υπάρχον προσωπικό καθώς και για κάθε νεοδιοριζόµενο υποχρεούται η εταιρεία να 
προσκοµίζει βεβαίωση εκπαίδευσης µέσω του επικεφαλής επόπτη. 
Γ) Υπεύθυνος εκπαίδευσης. 
 Υπεύθυνος εκπαίδευσης είναι η εταιρεία/επιχείρηση. Επίσης η εταιρεία είναι υπεύθυνη για την 
εποπτεία του προσωπικού, για τη σωστή τήρηση των κανόνων µε ιδιαίτερη προσοχή στο νέο προσωπικό 
που δεν έχει επαρκή εµπειρία στο χειρισµό των τροφίµων, αλλά και στους/στις έµπειρους 
τραπεζοκόµους, για την αποφυγή χαλάρωσης των µέτρων, που πρέπει να εφαρµόζονται µε επιµέλεια. 
∆) Έλεγχος της εταιρείας. 
 Ο έλεγχος της εταιρείας από το Νοσοκοµείο ανατίθεται στο Τµήµα ∆ιατροφής και την Επιτροπή 
Νοσοκοµειακών Λοιµώξεων. Τα στοιχεία του προσωπικού και της εκπαίδευσής τους πρέπει πάντα να 
είναι στη διάθεσή τους. 
 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ 
• Σερβίρισµα των κύριων και ενδιάµεσων γευµάτων στους ασθενείς. Ανάλογα µε τον τρόπο διανοµής 

των τροφίµων σε κάθε Νοσοκοµείο, προκύπτουν και οι υποχρεώσεις ετοιµασίας των δίσκων 
σερβιρίσµατος. Σε κάθε περίπτωση οι Τραπεζοκόµοι πριν από το σερβίρισµα συµβουλεύονται τον 
κατάλογο µε τα ονόµατα και τις δίαιτες των ασθενών. 

• Στη συνέχεια µαζεύουν τα άπλυτα σκεύη, τα πλένουν, τα στεγνώνουν και τα αποθηκεύουν σε 
καθαρά ντουλάπια τα οποία τουλάχιστον µια φορά την εβδοµάδα καθαρίζονται από τους/τις 
Τραπεζοκόµους. 

• Από τους υπεύθυνους του Τµήµατος ∆ιατροφής του κάθε Νοσοκοµείου περιγράφονται λεπτοµερώς 
και µε χρονοδιάγραµµα οι υποχρεώσεις των Τραπεζοκόµων και του Επόπτη του ιδιωτικού 
συνεργείου. 

• Η κουζίνα, οι πάγκοι, οι θερµοτράπεζες και τα τροχήλατα καρότσια καθαρίζονται από τους/τις 
Τραπεζοκόµους. Ο τρόπος καθαρισµού και απολύµανσης περιγράφεται λεπτοµερώς από τις 
υπηρεσίες του Νοσοκοµείου. Η δαπάνη για τα καθαριστικά, απολυµαντικά και σκεύη καθαρισµού 
βαρύνει το Νοσοκοµείο. 

• Όταν τελειώσουν όλες οι εργασίες, η κουζίνα κλειδώνεται και το κλειδί παραδίδεται στη υπηρεσία 
που ορίζει το Νοσοκοµείο. 

• Κρίνεται σκόπιµο να αναφερθεί εδώ η αποµάκρυνση τροφίµων, έστω και µη κατάλληλων προς 
διάθεση, από το χώρο του Νοσοκοµείου, εκτός του ότι είναι νοµικώς κολάσιµη, είναι µερικές φορές 
και επικίνδυνη. 
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ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
Οι εργασίες που υποχρεούνται τα άτοµα του συνεργείου να φέρουν εις πέρας είναι οι ακόλουθες: 
Πρωινή βάρδια 
Παραλαβή από τα µαγειρεία του Νοσοκοµείου των απαιτουµένων για το πρωινό ειδών, ταξινόµηση σε 
ειδικούς  δίσκους για το πρωινό, διανοµή στους ασθενείς, συγκέντρωση και καθαρισµός ακάθαρτων 
σκευών και δίσκων πρωινού, διανοµή δεκατιανού, παραλαβή φρούτων, λαχανικών κλπ ειδών για 
µεσηµεριανή διανοµή, προετοιµασία σαλατών και φρούτων (σχολαστικό πλύσιµο, κοπή κλπ), παραλαβή 
µεσηµεριανού από µαγειρεία, ταξινόµηση σε ειδικούς δίσκους, διανοµή, συγκέντρωση και καθαρισµός 
ακάθαρτων σκευών και δίσκων του µεσηµεριανού, καθαρισµός των αµαξιδίων παραλαβής και διανοµής 
του φαγητού, γενικός καθαρισµός κουζίνας, αποκοµιδή σκουπιδιών. Αν πρόκειται για την τραπεζαρία 
Ιατρών αντίστοιχη προετοιµασία µε τα παραπάνω και σερβίρισµα των δίσκων πρωινού, µεσηµεριανού ή 
βραδινού. 
Απογευµατινή βάρδια 
Παραλαβή από το µαγειρείο, προετοιµασία και διανοµή απογευµατινού και βραδινού γεύµατος, 
συγκέντρωση και καθαρισµός ακάθαρτων σκευών και δίσκων των δύο γευµάτων,καθαρισµός αµαξιδίων 
παραλαβής και διανοµής του φαγητού, γενικός καθαρισµός κουζίνας, αποκοµιδή σκουπιδιών. Αν 
πρόκειται για την τραπεζαρία Ιατρών αντίστοιχη προετοιµασία µε τα παραπάνω και σερβίρισµα των 
δίσκων πρωινού, µεσηµεριανού ή βραδινού. 
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται σε τακτά χρονικά διαστήµατα να εφαρµόζει γενική καθαριότητα στις κουζίνες 
των κλινικών των οποίων έχει αναλάβει τη σίτιση, σε συνεργασία µε το Τµήµα ∆ιατροφής και την 
Επιτροπή Λοιµώξεων για τη συχνότητα και τον τρόπο καθαρισµού. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄: «ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» 

 
Οι προσφορές θα πρέπει να συνταχθούν βάσει της ισχύουσας εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας, 
κατά την ηµεροµηνία κατάθεσης των προσφορών. Η οικονοµική προσφορά θα πρέπει να συνταχθεί 
σύµφωνα µε το Ν.3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α), άρθρο 68 όπως ισχύει καθώς επίσης και µε τις διατάξεις του 
Ν.4144/2013 (ΦΕΚ 88 Α) επί ποινή απόρριψης. 
 
Οι βάρδιες που συµπεριλαµβάνονται στην διακήρυξη είναι περιοριστικού χαρακτήρα 

Η ανάλυση του κόστους θα συµπληρώνεται και θα υποβάλλεται συµπληρώνοντας τον 

παρακάτω πίνακα (χωρίς να τροποποιηθεί η µορφή του): 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ (*1) 

ΜΗΝΙΑΙΑ 
∆ΑΠΑΝΗ 

ΚΑΤΑ ΑΤΟΜΟ 

ΜΗΝΙΑΙΑ 
∆ΑΠΑΝΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΕΤΗΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ 
(ΜΗΝΙΑΙΑ Χ 12 

ΜΗΝΕΣ) 

1.  
Μικτές αποδοχές προσωπικού µε πλήρη 
απασχόληση 

    

2.  Εισφορές ΙΚΑ εργοδότου 
    

3.  
Κόστος επιδόµατος αδείας (περιλαµβανοµένων και 
εισφορών ΙΚΑ του εργοδότη) 

    

4.  
Κόστος δώρων Πάσχα - Χριστουγέννων 
(περιλαµβανοµένων και εισφορών ΙΚΑ του 
εργοδότη) 

    

5.  
Επιπλέον κόστος Κυριακών-Αργιών 
(περιλαµβανοµένων και εισφορών ΙΚΑ του 
εργοδότη) 8ωρης απασχόλησης 

    

6.  
Επιπλέον κόστος νυχτερινών (περιλαµβανοµένων 
και εισφορών ΙΚΑ του εργοδότη) 8ωρης 
απασχόλησης 

    

7.  
Κόστος αντικαταστατών εργαζοµένων σε κανονική 
άδεια 

    

8.  Κόστος αναλωσίµων υλικών     

9.  
Κόστος ειδών ατοµικής υγιεινής για τις ανάγκες 
ασθενών 

    

10.  
Κόστος εργαλείων και µηχανηµάτων (αποσβέσεις, 
βλάβες, συντήρηση) 

    

11.  
Κόστος διοικητικής υποστήριξης, εγγυητικών 
επιστολών, ασφάλειας  & υγιεινής (ΜΑΠ), λοιπά 
έξοδα 

    

12.  
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟ∆Α (Να αναφερθούν αναλυτικά και να 
τεκµηριωθούν κατά την κρίση κάθε υποψηφίου 
αναδόχου 

 
   

  

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΜΗΝΙΑΙΟ 
ΚΕΡ∆ΟΣ 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΕΤΗΣΙΟ ΚΕΡ∆ΟΣ 
(ΜΗΝΙΑΙΟ Χ 12 

ΜΗΝΕΣ) 
13.  ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΚΕΡ∆ΟΣ   

  

 ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΜΗΝΙΑΙΟ 

ΥΨΟΣ 
ΝΟΜΙΜΩΝ 

ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΕΤΗΣΙΟ  ΥΨΟΣ 

ΝΟΜΙΜΩΝ 
ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 

(ΜΗΝΙΑΙΟ Χ 12 
ΜΗΝΕΣ) 

14.  ΝΟΜΙΜΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ   

  

 ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΜΗΝΙΑΙΟ 

ΤΙΜΗΜΑ ΓΙΑ 
ΤΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΕΤΗΣΙΟ  

ΤΙΜΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
(ΜΗΝΙΑΙΟ Χ 12 

ΜΗΝΕΣ) 
15.  ΣΥΝΟΛΑ ΚΑΘΑΡΩΝ ΑΞΙΩΝ (άνευ Φ.Π.Α.)   
16.  ΣΥΝΟΛΑ ΑΞΙΩΝ (µε Φ.Π.Α.)   

* Σηµείωση 1: Ως Αριθµός Ατόµων προσδιορίζεται το Πλήθος Εργαζοµένων (περιλαµβανοµένων των 
ατόµων ρεπό) που αντιστοιχεί στις απαιτούµενες εργατώρες και είναι κοστολογικά ισοδύναµο και 
εκφρασµένο σε άτοµα πλήρους απασχόλησης.  

Η τιµή για καθένα από τα πεδία του παραπάνω πίνακα θα είναι µια και µοναδική και επιπλέον 
θα συνυποβληθεί κατάσταση στην οποία θα αναλύεται επαρκώς και µε σαφήνεια ο τρόπος-
µέθοδος υπολογισµού-προσδιορισµού αυτής της τιµής. 
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ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ: Το προσφερόµενο µηνιαίο κόστος καθώς και όλα τα προσφερόµενα ως κατωτέρω 
κόστη ωροµισθίων θα υπολογιστούν Υποχρεωτικά Επί Ποινή Απόρριψης σύµφωνα µε την 

ισχύουσα Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του 

διαγωνισµού [Ν.4046/3012, 6η Πράξη Υπουργικού Συµβουλίου της 28.02.12 «Ρύθµιση θεµάτων για 
την εφαρµογή της παραγρ. 6 του άρθρου 1 του Ν.4046/2012» (ΦΕΚ 38/Α/28.02.12)] 
 
Επί Ποινή Απόρριψης, το ύψος του προϋπολογισµού που αφορά στις αποδοχές των προσφεροµένων 
εργαζοµένων, δεν θα πρέπει να υπολείπεται από το προβλεπόµενο της ισχύουσας Εθνικής Γενικής 
Συλλογικής Σύµβασης  Εργασίας κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού και να είναι εντός 
του Παρατηρητηρίου Τιµών της Επιτροπής Προµηθειών Υγείας. 
 
Με το προσφερόµενο µηνιαίο κόστος ως ανωτέρω, οι συµµετέχοντες οικονοµικοί φορείς υποχρεούνται 
ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ να αναφέρουν στην οικονοµική προσφορά και το κόστος του ωροµισθίου για 
πρωινή και απογευµατινή βάρδια εργάσιµης ηµέρας, το ωροµίσθιο Αργίας και Σαββατοκύριακου καθώς 
και το ωροµίσθιο βραδινής βάρδιας.  
 
Οι προσφερόµενες τιµές που δεν καλύπτουν το κόστος των αµοιβών και της ασφάλισης του προσωπικού 
των ζητουµένων υπηρεσιών ως ανωτέρω βάση της ισχύουσας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης 
Εργασίας κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
 
Εκτός των προαναφεροµένων και βάση του Ν.3863/2010 άρθρο 68 « Συµβάσεις εργολαβίας εταιρειών 
παροχής υπηρεσιών», παράγραφος 1,2 και 4 (ΦΕΚ 115/Α/15-7-2010), οι συµµετέχουσες εταιρείες 

υποχρεούνται Επί Ποινή Απόρριψης να αναφέρουν στην οικονοµική προσφορά τους και τα 

κάτωθι: 

 
α) Τον αριθµό των προσφερόµενων εργαζοµένων. 
β) Τις ηµέρες και τις ώρες εργασίας 
γ) Την ισχύουσα σύµβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόµενοι και προσδιορίζεται από την 
εργατική Νοµοθεσία. 
δ) Το ύψος του προϋπολογισµένου ποσού που αφορά της πάσης φύσεως  νόµιµες αποδοχές των 
προσφερόµενων εργαζοµένων στην εκτέλεση του έργου. 
ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών µε βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά. 
στ)  Επίσης υποχρεούνται Επί ποινή Απόρριψης να αναφέρουν στην οικονοµική προσφορά το εύλογο 
ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής υπηρεσιών τους, των αναλωσίµων εφόσον υπάρχουν, του 

εργολαβικού κέρδους και των προβλεπόµενων της παρούσης νοµίµων υπέρ ∆ηµοσίου και τρίτων 
κρατήσεων.  
ζ) Με την κατάθεση της οικονοµικής προσφοράς ως ανωτέρω, οφείλουν να καταθέσουν και αντίγραφο 
της ισχύουσας Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας, στην οποία υπάγονται οι εργαζόµενοι. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Στ΄: «ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ» 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Επωνυµία Τράπεζας...................................................................................................... 
Κατάστηµα.................................................................................................................. 
(∆/νση-οδός, αριθµός, Τ.Κ. FAX.) 
      Ηµεροµηνία Έκδοσης.......................... 
      ΕURO................................................. 
       ΠΡΟΣ 

ΓΕΝ. ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
“ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ”     

       Β.ΣΟΦΙΑΣ 114, 
       ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 115 27 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
ΑΡ.............................ΕΥΡΩ.................……………………….. 
 
Εγγυητική επιστολή µας υπ’ αριθµ................ για ευρώ.......................  
 
Με την παρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της 
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  
{Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρείας: της Εταιρείας ……….. οδός …………. αριθµός … ΤΚ ………..,}  
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών  
α)…….….... οδός............................. αριθµός.................ΤΚ………………  
β)……….…. οδός............................. αριθµός.................ΤΚ………………  
γ)………….. οδός............................. αριθµός.................ΤΚ………………  
µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 
υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,}  
και µέχρι του ποσού των ευρώ........................., για τη συµµετοχή στο διενεργούµενο διαγωνισµό για 
την ανάδειξη Αναδόχου για το έργο ……….…………….. συνολικής αξίας (συµπληρώνετε τον 
προϋπολογισµό µε διευκρίνιση εάν περιλαµβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) ..................................., σύµφωνα µε 
τη µε αριθµό................... ∆ιακήρυξή σας.  
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της µόνο τις από τη συµµετοχή στον ανωτέρω 
διαγωνισµό απορρέουσες υποχρεώσεις.  
{Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρείας: της εν λόγω Εταιρείας. }  
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατοµικά για κάθε 
µια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως 
µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας. }  
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να σας 
καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί 
το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.  
Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ………………  
(Σηµείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) 
µήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς).  
Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, µε την 
προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµα σας θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της.  
Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και τα 
ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει 
καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.  
 

(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή)  
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 
Επωνυµία Τράπεζας...................................................................................................... 
Κατάστηµα.................................................................................................................. 
(∆/νση-οδός, αριθµός, Τ.Κ. FAX.) 
      Ηµεροµηνία Έκδοσης.......................... 
      ΕURO................................................. 
 
 
       ΠΡΟΣ 

ΓΕΝ. ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
“ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ”     

       Β.ΣΟΦΙΑΣ 114, 
       ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 115 27 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  
ΑΡ.............................ΕΥΡΩ.................……………………….. 
 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής 

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του 

ποσού των ΕΥΡΩ-----------------------------------------(και ολογράφως )--------------------------------------------

-----------------------------------------------------------στο οποίο και µόνο περιορίζεται η υποχρέωση µας, 

υπέρ της 

Εταιρείας...................................................…………………...∆/ΝΣΗ........................................................

................................................................για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της µε αριθµό--

------------ σύµβασης, που υπέγραψε µαζί σας για την προµήθεια ------------------------------------------------

----------(αρ.∆ιακ/ξης ---------------) προς κάλυψη αναγκών του---------------------------------------------------

---- και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της συµβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ---------------ΕΥΡΩ αυτής . 

Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη δήλωσή σας ολικά ή 

µερικά χωρίς καµία από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της 

απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίηση σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

τέλος χαρτοσήµου. 

Η παρούσα εγγύηση µας αφορά µόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι της επιστροφής της σ΄ 

εµάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντι µας καµία ισχύ. 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και 

Ν.Π.∆.∆ , συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει 

καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζα µας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄: «ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 

          1Η
 Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ  

 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

           «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
 

Ταχ. ∆/νση: Βασ. Σοφίας 114  
Τ.Κ.: 115 27  
 

 
 ΣΥΜΒΑΣΗ

 
 ΠΟΣΟΥ ΧΧΧΧΧΧΧ € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ

 
Για την ανάθεση 

«ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ» 
Τόπος καταρτίσεως 
συµβάσεως: 

Τα Γραφεία Γεν. Νοσοκοµείου Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 

∆ιάρκεια σύµβασης: Έξι (6) µήνες από την υπογραφή της µε δικαίωµα µονοµερούς δίµηνης 
παράτασης  

 
Στην Αθήνα σήµερα την .... ……….. του έτους ………., οι κατωτέρω συµβαλλόµενοι: 
 

Αφενός 
Το Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφ. Βασ. Σοφίας 114, 
ΤΚ:115 27, και εκπροσωπείται νόµιµα για την υπογραφή της παρούσας από τον κο Νικόλαο Τουρούτσικα 
Αναπλ. ∆ιοικητή, και το οποίο στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύµβαση ως «η Αναθέτουσα 
Αρχή» 

και αφετέρου 
Η εταιρεία µε την επωνυµία …………………….. που εδρεύει στην …………………….., έχει αριθµό 
φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ) ................., υπάγεται στη ∆ΟΥ............ και εκπροσωπείται νόµιµα από 
τον κο/α …………………….., …………………….. της εταιρείας, σύµφωνα µε το ............. και η οποία στο εξής 
θα αναφέρεται στην παρούσα σύµβαση ως «ο Ανάδοχος», 
 

Συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα: 
Ύστερα από δηµόσιο ανοικτό διαγωνισµό της Φ.110/2015 ∆ιακήρυξης και την υπ΄ αριθµ. ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 
(Θέµα ΧΧo, Α∆Α: ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ) Απόφαση του ∆.Σ. του Νοσοκοµείου που κατακυρώνει την προµήθεια ή 
εργασία στον δεύτερο από τους συµβαλλόµενους, ο πρώτος αναθέτει το έργο του άρθρου 2 στον 
δεύτερο, που την αναλαµβάνει µε τους ακόλουθους όρους, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα, µαζί 
µε τους όρους της σχετικής διακήρυξης.  

 
ΑΡΘΡΟ 1. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. Αντικείµενο της σύµβασης είναι η ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΥΜΑΤΩΝ σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στο 
Παράρτηµα ∆’ της υπ. αρ. …….. ∆ιακήρυξης του Νοσοκοµείου. 

2. Η αµοιβή του αναδόχου σύµφωνα µε την οικονοµική του προσφορά και τη µε αριθµό ΧΧ/ΧΧ-ΧΧ-
201Χ (Θ.Χ) απόφαση του ∆.Σ. του Νοσοκοµείου έχει ως εξής: 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ (*1) 

ΜΗΝΙΑΙΑ 
∆ΑΠΑΝΗ 

ΚΑΤΑ ΑΤΟΜΟ 

ΜΗΝΙΑΙΑ 
∆ΑΠΑΝΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΕΤΗΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ 
(ΜΗΝΙΑΙΑ Χ 12 

ΜΗΝΕΣ) 

17.  
Μικτές αποδοχές προσωπικού µε πλήρη 
απασχόληση 

    

18.  Εισφορές ΙΚΑ εργοδότου 
    

19.  
Κόστος επιδόµατος αδείας (περιλαµβανοµένων και 
εισφορών ΙΚΑ του εργοδότη) 

    

20.  
Κόστος δώρων Πάσχα - Χριστουγέννων 
(περιλαµβανοµένων και εισφορών ΙΚΑ του 
εργοδότη) 

    

21.  
Επιπλέον κόστος Κυριακών-Αργιών 
(περιλαµβανοµένων και εισφορών ΙΚΑ του 
εργοδότη) 8ωρης απασχόλησης 

    

22.  
Επιπλέον κόστος νυχτερινών (περιλαµβανοµένων 
και εισφορών ΙΚΑ του εργοδότη) 8ωρης 
απασχόλησης 

    

23.  
Κόστος αντικαταστατών εργαζοµένων σε κανονική 
άδεια 

    

24.  Κόστος αναλωσίµων υλικών     

25.  
Κόστος ειδών ατοµικής υγιεινής για τις ανάγκες 
ασθενών 

    

26.  
Κόστος εργαλείων και µηχανηµάτων (αποσβέσεις, 
βλάβες, συντήρηση) 

    

27.  
Κόστος διοικητικής υποστήριξης, εγγυητικών 
επιστολών, ασφάλειας  & υγιεινής (ΜΑΠ), λοιπά 
έξοδα 

    

28.  
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟ∆Α (Να αναφερθούν αναλυτικά και να 
τεκµηριωθούν κατά την κρίση κάθε υποψηφίου 
αναδόχου 

 
   

  

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΜΗΝΙΑΙΟ 
ΚΕΡ∆ΟΣ 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΕΤΗΣΙΟ ΚΕΡ∆ΟΣ 
(ΜΗΝΙΑΙΟ Χ 12 

ΜΗΝΕΣ) 
29.  ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΚΕΡ∆ΟΣ   

  

 ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΜΗΝΙΑΙΟ 

ΥΨΟΣ 
ΝΟΜΙΜΩΝ 

ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΕΤΗΣΙΟ  ΥΨΟΣ 

ΝΟΜΙΜΩΝ 
ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 

(ΜΗΝΙΑΙΟ Χ 12 
ΜΗΝΕΣ) 

30.  ΝΟΜΙΜΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ   

  

 ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΜΗΝΙΑΙΟ 

ΤΙΜΗΜΑ ΓΙΑ 
ΤΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΕΤΗΣΙΟ  

ΤΙΜΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
(ΜΗΝΙΑΙΟ Χ 12 

ΜΗΝΕΣ) 
31.  ΣΥΝΟΛΑ ΚΑΘΑΡΩΝ ΑΞΙΩΝ (άνευ Φ.Π.Α.)   
32.  ΣΥΝΟΛΑ ΑΞΙΩΝ (µε Φ.Π.Α.)   

 

3. Το µηνιαίο-ετήσιο τίµηµα παροχής της Υπηρεσίας ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ παραµένει σταθερό 
µέχρι τη λήξη της σύµβασης και της τυχόν παράτασης αυτής ή µικρότερο που προέκυψε για 
οποιονδήποτε λόγο  και δεν υπόκεινται σε καµία αναπροσαρµογή ή αύξηση, λόγω ανατίµησης 
στην αγορά ή για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων του άρθρου 388 
Α.Κ. και των εποµένων του. 

4. Τα στοιχεία του διαγωνισµού (Προκήρυξη, παραρτήµατα και τεύχη που τη συνοδεύουν, 
διευκρινήσεις κατά την διαδικασία διαγωνισµού, πρόσθετες πληροφορίες, αποφάσεις, 
προσφορά αναδόχου κλπ) αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας Σύµβασης και ενιαίο 
µε αυτήν κείµενο. Όλα αυτά υπογράφονται αναλόγως από τους συµβαλλοµένους και 
αποτελούν συµβατικά στοιχεία για την ανάθεση και εκτέλεση του έργου αυτού, οι όροι δε που 
περιέχονται στα ως άνω αλληλοσυµπληρώνονται.  

5. Με την υπογραφή της παρούσας Σύµβασης επαναεπιβεβαιώνονται οι υποχρεώσεις του 
ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ, όπως αυτές προκύπτουν από τα πιο κάτω στοιχεία σε αναφορά µε τις αντίστοιχες 
παραγράφους της διακήρυξης, ο δε ανάδοχος δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται όλους 
τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα σύµβαση και στα Παραρτήµατα αυτής. 

6. Οποιαδήποτε µεταβολή στην ισχύουσα νοµοθεσία που διέπει την παρούσα σύµβαση αφενός 
είναι δεσµευτική για τον ανάδοχο, ο οποίος και οφείλει να την εφαρµόσει άµεσα αφετέρου δεν 
δύναται σε καµία περίπτωση η µεταβολή αυτή να προκαλέσει οποιαδήποτε πρόσθετη 
οικονοµική επιβάρυνση για το Νοσοκοµείο 
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ΑΡΘΡΟ 2 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. Η παρούσα σύµβαση θα έχει διάρκεια έξι (6) µήνες και συγκεκριµένα από ΧΧ-ΧΧ-201Χ κι έως 
ΧΧ-ΧΧ-201Χ. Το Νοσοκοµείο διατηρεί το δικαίωµα µονοµερούς δίµηνης παράτασης αυτής 
κατόπιν απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

2. Καµία αποζηµίωση ή άλλη χρηµατική καταβολή, δεν δικαιούται ο ανάδοχος στις περιπτώσεις 
αδράνειας, παύσης κλπ. της σύµβασης, ιδίως δε γιατί δεν παρουσιάστηκε ανάγκη 
χρησιµοποίησης των συµβατικών ειδών/υπηρεσιών. 

3. Εάν κατά την διάρκεια της παράτασης της σύµβασης αναδειχθεί για το αντικείµενο αυτής νέος 
ανάδοχος, η ισχύς της παύει από την εφαρµογή της νέας σύµβασης. 

4. Το Νοσοκοµείο έχει το δικαίωµα µονοµερούς λύσης της παρούσας στην περίπτωση κατάργησης 
ή ριζικής διαφοροποίησης των συνθηκών επί των οποίων είχε στηριχθεί η υπογραφή της. Σε 
περίπτωση που το Υπουργείο Υγείας ή Παραγωγικής Ανασυγκρότησης ή Υ.Πε ή άλλη 
Υπερκείµενη Αρχή ή άλλος φορέας χορηγήσει είδη/παρέχει τη σχετική Υπηρεσία στο Ίδρυµα µε 
οποιοδήποτε τρόπο (δωρεά, σύµβαση, κ.λ.π.) που καλύπτει στο σύνολο ή κατά ένα µέρος τις 
ανάγκες του, µονοµερώς το Νοσοκοµείο και χωρίς δικαίωµα για αποζηµίωση από µέρους του 
αναδόχου µπορεί να µειώσει τις συµβατικές ποσότητες/υπηρεσίες  µέχρι και του συνόλου 
αυτών.   

5. Η σύµβαση παραµένει σε ισχύ και όταν το Νοσοκοµείο δεν κάνει χρήση αυτής, ή γιατί 
εφοδιάζεται µε τα είδη της ή και µε άλλα που µπορούν να αντικαταστήσουν αυτά, από το 
Κράτος ή φιλανθρωπικές οργανώσεις ή από δωρεές κ.λπ., ή γιατί δεν παρουσιάστηκε ανάγκη 
χρησιµοποίησης των συµβατικών ειδών. 

6. Εάν γίνει, πριν την λήξη της ισχύος της σύµβασης, προκήρυξη νέου διαγωνισµού το γεγονός 
αυτό δεν αποτελεί λόγο καταγγελίας της ή υπαναχώρησης από αυτήν του αναδόχου. 

7. Καταγγελία, διακοπή, ή αναθεώρηση της σύµβασης επιτρέπεται µόνον εάν νόµος το επιβάλει, ή 
όροι της διακήρυξης το προβλέπουν. 

8. Οι τιµές µονάδας των ειδών παραµένουν σταθερές µέχρι την λήξη της σύµβασης και τυχόν 
παράτασης αυτής και δεν υπόκεινται σε καµία µεταβολή ή αναπροσαρµογή ή αυξοµείωση, 
λόγω ανατίµησης στην αγορά ή για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία συµπεριλαµβανοµένων και 
εκείνων του άρθρου 388 Α.Κ. και των εποµένων του. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. Για την εκτέλεση αυτής της σύµβασης ο ανάδοχος κατέθεσε στο Νοσοκοµείο την µε 
αριθµό……………………… και …………………….. € εγγυητική επιστολή της 
..........................……….Τράπεζας, η οποία ισχύει µέχρι την επιστροφής της. 

2. Η εγγύηση επιστρέφεται µε την λήξη της σύµβασης και της τυχόν παράτασης αυτής και µε την 
απαραίτητη προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν εκκρεµείς υποχρεώσεις του αναδόχου. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

1. Με την υπογραφή της παρούσας Σύµβασης επαναεπιβεβαιώνονται οι υποχρεώσεις του 
ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ, όπως αυτές προκύπτουν από τους όρους της διακήρυξης …/…. και τις υπ’ αριθµ. 
ΧΧ/ΧΧ-ΧΧ-201Χ(θ.Χ) και ΧΧ/ΧΧ-ΧΧ-201Χ(θ.Χ)  αποφάσεις του ∆.Σ. περί έγκρισης της τεχνικής 
αξιολόγησης  και κατακύρωσης του εν λόγω διαγωνισµού, τα οποία καθίστανται παραρτήµατα 
της παρούσας Σύµβασης. 

2. Τα έγγραφα που διέπουν την παρούσα σύµβαση, τα οποία υπογράφονται από αµφότερα τα 
συµβαλλόµενα µέρη, προσαρτώνται στην παρούσα σύµβαση και αποτελούν ένα ενιαίο και 
αναπόσπαστο σύνολο µε τη σύµβαση, υπό την έννοια ότι, ότι δεν ρυθµίζεται στην σύµβαση 
συµπληρώνεται από τα προσαρτώµενα σ’ αυτή κατωτέρω τεύχη, οι όροι των οποίων ισχύουν 
το ίδιο µε τους όρους της παρούσας σύµβασης και συµφωνούνται όλοι ουσιώδεις. Είναι δε τα 
εξής: 

• ∆ιακήρυξη υπ’ αριθµ. …./….. 
• ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής Αναδόχου 
• Τεχνική προσφορά αναδόχου 
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• Οικονοµική προσφορά αναδόχου 
• ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης Αναδόχου 
• Όλα τα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε υποψήφιου νοµικού προσώπου, όπως το Φ.Ε.Κ 

ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του, επικυρωµένο αντίγραφο ή απόσπασµα του 
καταστατικού του διαγωνιζόµενου και των εγγράφων τροποποιήσεων του (για Ο.Ε. 
και Ε.Ε.). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα µέλη του ∆.Σ. 
τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή τους την 
Ε.Ε. και τα έγγραφα της νοµιµοποίησης αυτών αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το 
καταστατικό αναλόγως µε τη νοµική µορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νοµικού 
προσώπου 

ΑΡΘΡΟ 5 

1. Το Νοσοκοµείο δικαιούται να καταγγείλει αµέσως και αζηµίως εν όλω ή εν µέρει κατά την κρίση 
του την παρούσα, είτε να υπαναχωρήσει της σύµβασης εν όλω ή εν µέρει κατά την κρίση του, 
επιφυλασσόµενο κάθε άλλου νοµίµου δικαιώµατός του, στην περίπτωση που: 

• δεν εκτελέσει ο ανάδοχος τα συµφωνηθέντα στα προηγούµενα άρθρα  
• δεν τηρήσει ο ανάδοχος οποιοδήποτε όρο της παρούσας σύµβασης και της 

ταυτάριθµης διακήρυξης, τούτων θεωρουµένων όλων ουσιωδών,  
• το Νοσοκοµείο θεωρήσει ότι οι παρεχόµενες υπηρεσίες, δεν είναι σύµφωνες µε τις 

υψηλές απαιτήσεις που υπαγορεύονται από τον πανεπιστηµιακό χαρακτήρα του 
Νοσοκοµείου.  

• αν ο Ανάδοχος αποδεδειγµένα εκχωρεί τη σύµβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά  
• αν ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή 

ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε 
βάρος του, στο σύνολο ή σε σηµαντικό µέρος των περιουσιακών του στοιχείων, σε 
εκτέλεση τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων. 

2. Σε περίπτωση καταγγελίας ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει αυτοδικαίως η 
εγγυητική επιστολής καλής εκτέλεσης, χωρίς να θίγεται η επιβολή των προαναφερόµενων 
ποινικών ρητρών, διατηρουµένου του δικαιώµατος καταλογισµού σε βάρος του αναδόχου της 
διαφοράς τιµής, άλλων πρόσθετων δαπανών και κάθε άλλης αποθετικής που τυχόν θα 
προκύψουν από την ανάθεση της συγκεκριµένης προµήθειας, µε βάση την απόφαση του ∆.Σ. 
του Νοσοκοµείου σε άλλο αναδόχου. Περαιτέρω το Νοσοκοµείο δικαιούται να αναστείλει την 
καταβολή οποιουδήποτε ποσού, πληρωτέου σύµφωνα µε την παρούσα σύµβαση προς τον 
Ανάδοχο, µέχρις εκκαθαρίσεως των µεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές 
καταπίπτουν.  

3. Ο ανάδοχος, καθώς και το προσωπικό που τυχόν θα χρησιµοποιήσει κατά την εκτέλεση του 
έργου δεν έχουν καµία απολύτως σχέση εξαρτηµένης εργασίας µε το Νοσοκοµείο, οι δε µισθοί, 
ηµεροµίσθια, ασφάλιστρα ή όποιες άλλες αµοιβές, βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο,  ο 
οποίος είναι ο µόνος υπεύθυνος έναντι αυτών  µε τους οποίους συνδέεται  µε εργασιακή ή άλλη 
σχέση.    

4. Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που στρέφεται κατά της ζωής, 
υγείας, σωµατικής ακεραιότητας, περιουσίας και οιονδήποτε άλλων προσωπικών ή 
περιουσιακών υλικών ή άλλων αγαθών παντός τρίτου, συµπεριλαµβανοµένου του 
Νοσοκοµείου, του προσωπικού του Νοσοκοµείου, των ασθενών, των επισκεπτών, του 
εξοπλισµού του Νοσοκοµείου, ο οποίος κίνδυνος προέρχεται από την µη καλή εκτέλεση των 
συµβατικών του υποχρεώσεων. 

5. Το Νοσοκοµείο δεν ευθύνεται για τυχόν έξοδα, απώλειες, ζηµιές και δαπάνες του αναδόχου που 
προκλήθηκαν από την άσκηση ένδικων µέσων κατά  του ταυτάριθµου διαγωνισµού. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ-ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

1. Με απόφαση του ∆.Σ. του Νοσοκοµείου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου ο 
ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση και από κάθε δικαίωµά του που 
απορρέει απ’ αυτή, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συµβατικά 
υλικά/υπηρεσίες ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά µέσα στον συµβατικό χρόνο ή στον 
χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στην παρούσα. 

2. Στον προµηθευτή/ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή 
σύµβαση, επιβάλλονται, µε απόφαση του ∆.Σ. του Νοσοκοµείου ύστερα από γνωµοδότηση του 
αρµοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων 
αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις:  
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• Κατάπτωση ολική ή µερική της εγγύησης συµµετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύµβασης, 
κατά περίπτωση.  

• Προµήθεια του υλικού σε βάρος του εκπτώτου αναδόχου είτε από τους υπόλοιπους 
προµηθευτές που είχαν λάβει µέρος στον διαγωνισµό ή είχαν κληθεί για 
διαπραγµάτευση, είτε µε διενέργεια διαγωνισµού, είτε µε διαπραγµάτευση, αν 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 22 του Π.∆. 118/2007. Κάθε άµεση ή έµµεση 
προκαλούµενη ζηµία του δηµοσίου ή τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται 
σε βάρος του εκπτώτου προµηθευτή/ανάδοχο. Ο καταλογισµός αυτός γίνεται ακόµη και 
στην περίπτωση που δεν πραγµατοποιείται νέα προµήθεια του υλικού, κατά τα 
παραπάνω οριζόµενα. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισµός του καταλογιζόµενου ποσού 
γίνεται µε βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του αρµοδίου οργάνου και µε βάση τις 
αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.  

• Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισµός του αναδόχου από το σύνολο των προµηθειών 
των φορέων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Ν. 2286/1995. Ο αποκλεισµός, σε 
οποιαδήποτε περίπτωση, επιβάλλεται µόνο µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος 
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής Πολιτικής 
Προγραµµατισµού Προµηθειών, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο για 
παροχή εξηγήσεων και µετά από αιτιολογηµένη εισήγηση του φορέα που διενεργεί το 
διαγωνισµό.  

• Καταλογισµός στον προµηθευτή/ανάδοχο ποσού ίσου µε το 10% της αξίας των 
υλικών/υπηρεσιών, για τα οποία κηρύχθηκε έκπτωτος, όταν του δόθηκε το δικαίωµα να 
παραδώσει τα υλικά/υπηρεσίες µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του 
διαγωνισµού, ανεξάρτητα εάν τελικά έκανε ή όχι χρήση του δικαιώµατος αυτού. Στην 
περίπτωση αυτή, έχουν εφαρµογή και τα αναφερόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 32 του 
Π.∆.118/07 

• Είσπραξη εντόκως από τον έκπτωτο από τη σύµβαση προµηθευτή/ανάδοχο από ποσόν 
που τυχόν δικαιούται να λάβει, είτε µε κατάθεση του ποσού από τον ίδιο. Ο υπολογισµός 
των τόκων γίνεται από την ηµεροµηνία έναρξης του δικαιώµατος λήψης του ποσού που 
δικαιούται να λάβει από τον προµηθευτή/ανάδοχο µέχρι την ηµεροµηνία έκδοσης της 
απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, µε το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου 
για τόκο από δικαιοπραξία, από την ηµεροµηνία δε αυτή και µέχρι της επιστροφής της, 
µε το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερηµερίας.  

• Σε περίπτωση που η προµήθεια υλικού/υπηρεσίας σε βάρος εκπτώτου αναδόχου γίνεται 
µε τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της 
σύµβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισµό 
του διαφέροντος σε βάρος του, λαµβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από 
την τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συµψηφίζεται 
µε το προς καταλογισµό ποσό.  

3. Ο κάθε ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τους όρους και τις απαιτήσεις οι οποίες 
αναγράφονται στην παρούσα διακήρυξη (περιλαµβανοµένων και των παραρτηµάτων της), τους 
όρους της προσφοράς του, καθώς και τις υποχρεώσεις της σύµβασης που θα υπογραφεί µετά 
την κατακύρωση του έργου. Στην αντίθετη περίπτωση, θα υπάρχουν κυρώσεις όπως 
αναφέρεται σχετικά παρακάτω 

4. Η παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης των εργασιών και η παραλαβή αυτών, καθώς και η 
σύνταξη κάθε µήνα του πρακτικού ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, ανατίθεται στην 
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Εργασιών, που διορίζεται προς τούτο από το 
Νοσοκοµείο. 

5. Για κάθε παράβαση όρου σύµβασης, όπως πχ. ελλείψεις προσωπικού, παραλείψεις πληµµελούς 
εργασίας κ.α., επιβάλλεται στον προµηθευτή/ανάδοχο ποινική ρήτρα, ίση µε το 10% της 
µηνιαίας αποζηµίωσης, ανάλογα µε την βαρύτητα της παράβασης, σύµφωνα µε την ανέλεγκτη 
κρίση του ∆.Σ. Σε κάθε περίπτωση το ∆.Σ. µπορεί ταυτόχρονα να καταγγείλει την σύµβαση και 
να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο. 

6.  Όλες οι παραπάνω κυρώσεις επιβάλλονται από το ∆.Σ. του Νοσοκοµείου µετά από 
προηγούµενη κλήση προς απολογία του αναδόχου και αφού έχει συνταχθεί για κάθε περίπτωση 
πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Εργασιών που να διαπιστώνει κατά 
τρόπο επαρκή την παράβαση.   

7. Η κήρυξη κατά τα ανωτέρω του αναδόχου ως εκπτώτου γίνεται από το Νοσοκοµείο αζηµίως για 
αυτό. 

8. Για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω καταπίπτουν ταυτόχρονα οι ποινικές ρήτρες που 
προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία. 

9. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας 
(καταβολή νοµίµων αποδοχών, οι οποίες δεν µπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόµενων 
από την οικεία Σ.Σ.Ε, τήρηση του νοµίµου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, βασικοί όροι 
ασφάλειας και υγιεινής εργαζοµένων κλπ). Σε περίπτωση που διαπιστωθεί αµετάκλητα, 
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επανειληµµένη σοβαρή παράβαση του παρόντος όρου, το Νοσοκοµείο µπορεί να καταγγείλει τη 
σύµβαση, µε τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω παραγράφων 

10. Σε περίπτωση που ο αριθµός του απασχοληµένου προσωπικού είναι λιγότερος από εκείνον που 
αναγράφεται στο πρόγραµµα και που είναι υποχρεωµένος να υποβάλλει ο ανάδοχος στην 
υπηρεσία του Νοσοκοµείου…………… θα επιβάλλονται οι παρακάτω ποινές:  

vi. Πρόστιµο 44 € για την απουσία κάθε ατόµου σε ένα 24ωρο.  
vii. Πρόστιµο 132 € αν απουσιάζουν µέχρι 3 άτοµα µέσα σε ένα 24ωρο.  
viii. Πρόστιµο 176 € αν απουσιάζουν µέχρι 4 άτοµα µέσα σε ένα 24ωρο. 
ix. Πρόστιµο 440 € αν απουσιάζουν µέχρι 5 άτοµα µέσα σε ένα 24ωρο.  
x. ………………………………………….. 

11. Οι παραπάνω επιβαλλόµενες κυρώσεις επιβάλλονται ανεξαρτήτως της άσκησης ποινικής δίωξης 
κατά του προµηθευτή, εάν η παράβασή του να αποτελεί και αξιόποινο αδίκηµα. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ-∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

1. Η εξόφληση του αναδόχου θα γίνεται κατά µήνα από την αρµόδια υπηρεσία του Νοσοκοµείου 
µε βάση τα νόµιµα δικαιολογητικά. Τα ίδια ισχύουν και για οποιαδήποτε άλλη αξία που τυχόν 
προκύψει από την εφαρµογή των συµβάσεων (π.χ. πρόστιµο, κλπ) Τα αναγκαία δικαιολογητικά 
πληρωµής ανά µήνα για την εξόφληση της µηνιαίας παρασχεθείσας υπηρεσίας είναι : 
• Μηνιαίο Πρακτικό Ποσοτικής και Ποιοτικής Εκτέλεσης των όρων της Σύµβασης που θα 

συναφθεί µε την Ανάδοχο Εταιρεία ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ το οποίο θα συντάσσεται από  
την αρµόδια Επιτροπή που θα οριστεί από το Νοσοκοµείο για την Παραλαβή 
Ειδών/Υπηρεσιών  και Παρακολούθηση των Όρων της παρούσας Σύµβασης. 

• Τιµολόγιο Παροχής Υπηρεσιών του αναδόχου για εργασίες δεδουλευµένες 
προηγούµενου µήνα. 

• Βεβαίωση του ΙΚΑ για µη οφειλόµενες εισφορές (ασφαλιστική ενηµερότητα). 
• Θεωρηµένη κατάσταση ΙΚΑ αγοράς ενσήµων του απασχοληθέντος προσωπικού. 
• Αντίγραφο µισθολογίου και σελίδας αγοράς ενσήµων για το απασχολούµενο προσωπικό 

του Αναδόχου. 
• Φορολογική ενηµερότητα. 
• Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που 

διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή. 
 

2. Η αµοιβή του Αναδόχου θα επιβαρύνεται µε τις κατωτέρω νόµιµες κρατήσεις: 
           α. 2% (∆ύο τοις εκατό) Ν.3580/2007 άρθρο 3 παρ.(εε) 

           β. 0,10% (υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων Ν.4013/2011. 
           γ. Κατά την πληρωµή του, θα παρακρατείται ο προβλεπόµενος από το άρθρο 24 του Ν. 2198/94 
φόρος εισοδήµατος. 

3. Το Νοσοκοµείο δεν ευθύνεται για καθυστέρηση πληρωµής του αναδόχου, όταν αυτή οφείλεται 
σε υπαιτιότητα αυτού όπως π.χ. σε µη έγκαιρη παράδοση των τιµολογίων, σε λανθασµένη 
έκδοση αυτών, σε συµβατικές παραβάσεις κλπ. ή όταν άλλοι παράγοντες άσχετοι προς την 
ευθύνη του Νοσοκοµείου την προκαλούν. 

4. Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόµιµες κρατήσεις συµπεριλαµβανοµένου του φόρου 
εισοδήµατος. 

5. Ο ανάδοχος επιβαρύνεται µε τα έξοδα µεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των ειδών, την αξία 
των δειγµάτων σε περιπτώσεις ελέγχου ποιότητας και λοιπών στοιχείων των ειδών, τα έξοδα 
της χηµικής εξέτασης ή της διενεργηθείσης πραγµατογνωµοσύνης εφόσον το αποτέλεσµα 
αυτών απέδειξε ότι το είδος που εξετάστηκε δεν ανταποκρίνεται µε το συµφωνηθέν.  

 

Άρθρο 8 

 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποζηµιώνει πλήρως το Νοσοκοµείο τους προστηθέντες και 
υπαλλήλους αυτού, για όλα τα έξοδα, απώλειες, ζηµίες και δαπάνες, όπως επίσης και να 
καλύπτει όλες τις απαιτήσεις, που πηγάζουν από ή σε σχέση µε οποιαδήποτε πράξη ή 
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παράλειψη του Αναδόχου ή των αντιπροσώπων, προστηθέντων ή υπαλλήλων του σχετιζόµενη 
µε τη παρούσα Σύµβαση ή παράβαση αυτής ή που πηγάζει από ή απορρέει από την εκτέλεση 
των εργασιών, συµπεριλαµβανοµένης οποιασδήποτε τοιαύτης που συντελέστηκε ή προκλήθηκε 
σε σχέση µε : 
• σωµατικές βλάβες, (συµπεριλαµβανοµένων βλαβών που απέβησαν θανατηφόρες), και/ή 
• οποιαδήποτε απώλεια ή ζηµία της ακίνητης και κινητής περιουσίας του Νοσοκοµείου, 

∆ηµοσίου, οποιασδήποτε Αρµόδιας Αρχής και των σχετικών αντιπροσώπων, προστηθέντων 
ή υπαλλήλων αυτής. 

 

Άρθρο 9 

Ασφάλιση Έργου 

1. O Ανάδοχος υποχρεούται να συνάπτει και να διατηρεί, αποκλειστικά µε δική του δαπάνη, 
ασφαλίσεις καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Σύµβασης σύµφωνα µε τη Ελληνική 
νοµοθεσία και τα προβλεπόµενα στην παρούσα Σύµβαση, για οποιεσδήποτε δραστηριότητες 
προβλέπονται ή εµπίπτουν στην παρούσα Σύµβαση, ιδίως δε την σχετικά µε την ασφάλιση του 
προσωπικού του και για αστική ευθύνη έναντι τρίτων. 

2. Ο Ανάδοχος θα εξασφαλίσει, ότι θα υφίστανται σε ισχύ οι κάτωθι αναφερόµενες ασφαλιστικές 
καλύψεις καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου :  
• Κάλυψη οποιασδήποτε Αστικής Ευθύνης προς οποιονδήποτε τρίτο, συµπεριλαµβανοµένου 

του Νοσοκοµείου και του προσωπικού αυτού,  η οποία ανακύπτει από ή οφείλεται στην 
εκτέλεση της Υπηρεσίας, περιλαµβανοµένων αλλά όχι µόνο, περιπτώσεων θανάτου, 
σωµατικών βλαβών, απώλεια ή ζηµίας περιουσίας, ατυχηµατικής ρύπανσης, ψυχικής 
οδύνης και ηθικής βλάβης, µέχρι εκείνων των ορίων ευθύνης τα οποία θα διατηρούσε σε 
ισχύ ένας συνετός λειτουργός έργου παρόµοιας φύσης, µεγέθους και χαρακτηριστικών του 
Έργου και τα οποία σε καµία περίπτωση δεν θα είναι χαµηλότερα των Ευρώ 1.000.000,00€ 
ανά γεγονός και Ευρώ 2.000.000,00€ αθροιστικά ετησίως. Στην κάλυψη θα περιλαµβάνεται 
ρητά και η εκ του Άρθρου 922 του Αστικού Κώδικα απορρέουσα ευθύνη της Υπηρεσίας 
(ευθύνη προστήσαντος). 

• Με το ασφαλιστήριο, στο οποίο το Νοσοκοµείο θα αναφέρεται ως «συνασφαλιζόµενος» θα 
καλύπτεται και η εκ του Νόµου ευθύνη του Αναδόχου, την οποία έχει µε την ιδιότητα του 
Εργοδότη και περιλαµβάνει την, από τα άρθρα 657, 658 και 932 του ισχύοντος Α.Κ., 
προβλεπόµενη υποχρέωση του Ασφαλισµένου έναντι του προσωπικού του που είναι 
ασφαλισµένο στο ΙΚΑ και απασχολείται στις περιγραφόµενες στην παρούσα σύµβαση 
εργασίες, σε περίπτωση σωµατικών βλαβών που θα προκληθούν κατά τη διάρκεια της 
εργασίας. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι τα ανωτέρω τηρούνται και από τους 
πάσης φύσεως συµβούλους, συνεργάτες και υπεργολάβους αυτού. 

3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει το προσωπικό του σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
Ελληνικής Εργατικής Νοµοθεσίας όπως αυτές ισχύουν ανά πάσα χρονική στιγµή και να τηρεί 
την εκάστοτε ισχύουσα Συλλογική/Κλαδική Σύµβαση Εργασίας για το προσωπικό που 
απασχολεί. Σε περίπτωση που προσωπικό του Αναδόχου δεν υπάγεται σε διατάξεις της 
ισχύουσας Νοµοθεσίας, αυτός υποχρεούται να το ασφαλίσει έναντι ατυχηµάτων σε 
ασφαλιστικές εταιρείες. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι τα ανωτέρω τηρούνται και 
από τους πάσης φύσεως συµβούλους, συνεργάτες και υπεργολάβους αυτού. 

4. Όλες οι ασφαλιστικές συµβάσεις θα καταρτίζονται εγγράφως και θα τυγχάνουν της εγκρίσεως 
της Υπηρεσίας, η οποία θα έχει την έννοια του ελέγχου και της εκ µέρους της αποδοχής ότι 
συµµορφώνονται επαρκώς µε τους όρους του παρόντος Άρθρου, του Προσαρτήµατος περί 
ελάχιστων ασφαλιστικών απαιτήσεων και των λοιπών όρων της παρούσας Σύµβασης. 

5. Οι ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις υποχρεώσεις και 
ευθύνες του αναδόχου που απορρέουν από την παρούσα Σύµβαση. Σε κάθε περίπτωση, ο 
Ανάδοχος ευθύνεται πλήρως για όλους τους κινδύνους που απορρέουν ή σχετίζονται µε την 
παροχή των υπηρεσιών του και παραµένει αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την 
πλήρη και έγκαιρη αποκατάσταση ζηµιών σε πρόσωπα ή / και πράγµατα, ανεξάρτητα εάν και σε 
ποιο βαθµό καλύπτονται από ασφαλιστικές συµβάσεις ή αποζηµιώνονται από τους ασφαλιστές, 
ακόµη και πέραν των ποσών κάλυψης των εν λόγω συµβάσεων. 
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Άρθρο 10 

Ζητήµατα Κυριότητας και Πνευµατικής Ιδιοκτησίας 

1. Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία, όπως διαγράµµατα, σχέδια, προδιαγραφές, πλάνα, 
στατιστικά στοιχεία, υπολογισµοί και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή υλικό που αποκτάται, 
συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον Ανάδοχο κατά την εκτέλεση της Σύµβασης, είναι 
εµπιστευτικά και ανήκουν στην απόλυτη ιδιοκτησία του Νοσοκοµείου. 

2. Ο Ανάδοχος, µόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύµβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα 
στοιχεία στο Νοσοκοµείο. Ο Ανάδοχος µπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων και 
στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιµοποιεί για σκοπούς άλλους από της Σύµβασης, 
χωρίς την προηγούµενη γραπτή συναίνεση του Νοσοκοµείου.  

 

Άρθρο 11 

Εµπιστευτικότητα 

1. Χωρίς την προηγούµενη γραπτή συναίνεση του Νοσοκοµείου, ο Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει 
εµπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την παροχή της 
υπηρεσίας, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαµβάνει γνώση σε 
σχέση µε τη Σύµβαση, υποχρεούται δε να µεριµνά ώστε το προσωπικό του, και κάθε 
συνεργαζόµενος µε αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον 
Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την 
αποκατάσταση τυχόν ζηµίας της και την παύση κοινοποίησης των εµπιστευτικών πληροφοριών 
και την παράλειψή της στο µέλλον. 

2. Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δηµόσιες δηλώσεις χωρίς την προηγούµενη συναίνεση 
του Νοσοκοµείου, ούτε να συµµετέχει σε δραστηριότητες ασυµβίβαστες µε τις υποχρεώσεις 
του απέναντι στο Νοσοκοµείο και δεν δεσµεύει το Νοσοκοµείο, µε κανένα τρόπο, χωρίς την 
προηγούµενη γραπτή της συναίνεση. 

3. Οι προαναφερόµενοι όροι περί εµπιστευτικότητας δεσµεύουν τον ανάδοχο και µετά την 
ολοκλήρωση του έργου του εις το διηνεκές. 

 

Άρθρο 12 

Λοιπές Υποχρεώσεις του Αναδόχου 

1. Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύµβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά 
µε τα αρµόδια όργανα του Νοσοκοµείου, υποχρεούται δε να λαµβάνει υπόψη του 
οποιεσδήποτε παρατηρήσεις σχετικά µε την εκτέλεση της Συµβατικής Υπηρεσίας. 

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν την 
Συµβατική Υπηρεσία (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία που 
τυχόν του ζητηθούν για την αποτελεσµατική λήψη αποφάσεων. 

3. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά µόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας 
νοµοθεσίας σε σχέση µε οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από µέλη της Οµάδας Έργου, που θα 
ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση µε την παρούσα Σύµβαση. Σε 
περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζηµίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται µόνος 
αυτός προς αποκατάστασή της. 

4. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εγγυάται για τη διάθεση του αναφεροµένου στην Προσφορά του, 
επιστηµονικού και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα διαθέτουν την 
απαιτούµενη εµπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις 
απαιτήσεις της Σύµβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύµα συνεργασίας 
κατά τις επαφές τους µε τις αρµόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη της Αναθέτουσα Αρχής. Σε 
αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση µέλους της 
Οµάδας Έργου του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση µε άλλο 
πρόσωπο, ανάλογης εµπειρίας και προσόντων.  Αντικατάσταση µέλους της Οµάδας Έργου του 
Αναδόχου, κατόπιν αιτήµατός του, κατά τη διάρκεια  της εκτέλεσης του Έργου, δύναται να 
γίνει µετά από έγκριση της Αναθέτουσα Αρχής και µόνο µε άλλο πρόσωπο αντιστοίχων 
προσόντων ή εµπειρίας.  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει την Αναθέτουσα Αρχή 
εγγράφως, τουλάχιστον είκοσι (20) ηµερολογιακές ηµέρες πριν από την αντικατάσταση. 

5. Σε περίπτωση που µέλη της Οµάδας Έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν από αυτήν ή λύσουν 
τη συνεργασία τους µαζί του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει ότι κατά το χρονικό 
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διάστηµα, µέχρι την αποχώρησή τους, θα παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους και αφετέρου 
να αντικαταστήσει άµεσα τους αποχωρήσαντες συνεργάτες µε άλλους ανάλογης εµπειρίας και 
προσόντων µετά από έγκριση της Αναθέτουσα Αρχής. 

6. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την Ένωση/ 
Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι του Νοσοκοµείου για την 
εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη ∆ιακήρυξη/Προσφορά/Σύµβαση υποχρεώσεών 
τους. Τυχόν υφιστάµενες µεταξύ τους συµφωνίες περί κατανοµής των ευθυνών τους έχουν 
ισχύ µόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καµία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν 
έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις 
υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση του Έργου. 

7. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης 
της Σύµβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για 
οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, 
τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύµβασης µε τους ίδιους 
όρους. 

8. Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής 
εκκαθάρισης ενός εκ των µελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η Σύµβαση εξακολουθεί να 
υφίσταται και οι απορρέουσες από τη Σύµβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναποµείναντα µέλη 
του Αναδόχου, µόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη 
δυνατότητα εκπλήρωσης ή µη των όρων της Σύµβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια 
του αρµοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή 
δύναται να καταγγείλει τη Σύµβαση. Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, 
µεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των µελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η 
συνέχιση ή όχι της Σύµβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής. Σε 
περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Αναδόχου, όταν αυτός αποτελείται από µία εταιρεία, ή 
θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η σύµβαση λύεται αυτοδίκαια από 
την ηµέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ της 
Αναθέτουσας Αρχής και οι Εγγυητικές Επιστολές Προκαταβολής και Καλής Εκτέλεσης που 
προβλέπονται στη Σύµβαση. 

9. Ο Ανάδοχος υποχρεούται καθόλη τη διάρκεια της Σύµβασης να συµµορφώνεται µε τις 
υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τον Ν.3310/05 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε τον Ν. 
3414/05. 

 

10. Οι παραλήπτες της διακήρυξης υποχρεούνται µέσα σε δύο (2) εργάσιµες ηµέρες από την 
παραλαβή της, να την ελέγξουν από την άποψη πληρότητας σύµφωνα µε το συνολικό αριθµό 
σελίδων κι εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν εγγράφως  στο 
Νοσοκοµείο και να ζητήσουν ένα πλήρες αντίγραφο. Ενστάσεις κατά της νοµιµότητας του 
διαγωνισµού µε το αιτιολογικό της µη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου θα 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

ΑΡΘΡΟ 13 

1. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται για κανένα λόγο να διακόψει την παροχή των υπηρεσιών του, εκτός 
από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας, οι οποίες παρατίθενται περιοριστικά: 
• Πυρκαγιά  
• Πληµµύρα 
• Σεισµός 
• Πόλεµος 
 

ΑΡΘΡΟ 14 

ΑΝΕΚΧΩΡΗΤΟ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1. Η σύµβαση αυτή θα εκτελεσθεί αποκλειστικά από τον ανάδοχο, απαγορευµένης της 
εκχωρήσεώς της, σε οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο.  

2. Το κείµενο της σύµβασης υπερισχύει από κάθε άλλο σχετικό κείµενο (∆ιακήρυξη, προσφορά 
κ.λ.π.) πλην προφανών σφαλµάτων, ή παραδροµών εν γένει αυτού. 

3. Για κάθε άλλο θέµα που έχει σχέση µε την εκτέλεση της σύµβασης και δεν ρυθµίζεται από 
αυτήν ισχύουν οι όροι της διακήρυξης και οι διατάξεις περί Προµηθειών του ∆ηµοσίου. 

4. Η εν λόγω σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών, που 
ενδεχοµένως προκύψουν σχετικά µε την ερµηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρµογή της 
Σύµβασης ή εξ’ αφορµής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε 
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προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύµφωνα µε τους κανόνες της καλής πίστης και των 
χρηστών συναλλακτικών ηθών πάντα υπό το πρίσµα της προστασίας του ∆ηµοσίου 
συµφέροντος. 

5. Σε περίπτωση αδυναµίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης αποκλειστικά αρµόδια είναι τα 
Ελληνικά ∆ικαστήρια και δη αυτά των Αθηνών. 

 
Μετά την ανάγνωση και βεβαίωση της σύµβασης οι δύο συµβαλλόµενοι υπογράφουν τέσσερα όµοια 
πρωτότυπα αυτής, εκ των οποίων τα τρία κατατίθενται στο αρµόδιο Γραφείο του Γ.Ν.Α.Ι. και το άλλο 
λαµβάνει σαν διπλότυπο ο προµηθευτής. 
 
Για ό,τι δεν αναγράφεται στην παρούσα σύµβαση ισχύουν τα αναγραφόµενα στην υπ’ αρ. 
Φ.ΧΧΧΧ/2015 ∆ιακήρυξη του σχετικού διαγωνισµού, τους όρους της οποίας η ανάδοχος εταιρεία 
αποδέχθηκε ανεπιφύλακτα και καθ’ ολοκληρίαν. 
 
 

 ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

 
 ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»  ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ

 
 
 

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥΡΟΥΤΣΙΚΑΣ

 ΑΝΑΠΛ. ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ
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