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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»     
∆ιεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114     Αθήνα, 05.02.2015 
Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα 
Πληροφορίες: ∆. Παρασκευοπούλου                                                 
Τηλέφωνο: 213-2088715 
Fax: 213-2088530 
e-mail: prom@hippocratio.gr  
 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ 
ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ (3) ΜΗΝΕΣ, , ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ 52.600,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ (20/15) 
 
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ∆ιαπραγµάτευση 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Χαµηλότερη Τιµή 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ηµεροµηνία: 10-02-2015 

Ηµέρα: ΤΡΙΤΗ  
Ώρα: 10:00 

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 
ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 114, 115 27, ΑΘΗΝΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ (3) 
ΜΗΝΕΣ  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ  52.600,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 
ΦΠΑ 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ CPV 79710000-4 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 

ΓΝΑ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 
 
ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 
To πλήρες κείµενο της διακήρυξης είναι αναρτηµένο σε ηλεκτρονική µορφή στην ιστοσελίδα της 
αναθέτουσας αρχής:     http://www.hippocratio.gr 
Η προθεσµία για την υποβολή των προσφορών λήγει στις 10-02-2015 ηµέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 9:00π.µ. 
 

 Έχοντας υπόψη: 
1.Τον Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/Α΄/95) ́ ΄Προµήθειες ∆ηµόσιου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών  θεµάτων ΄΄. 
2.Τον Ν. 2889/2001 (ΦΕΚ 37/Α/01) ́ ΄Περί βελτίωσης και εκσυγχρονισµού του  ΕΣΥ΄΄. 
3.Τον Ν. 2955/2001 (ΦΕΚ 256/Α΄/01) ΄΄Προµήθειες  Νοσοκοµείων & λοιπών Μονάδων Υγείας των 

Πε.Σ.Υ.Π. και άλλων διατάξεων΄΄. 
4.Τον Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ:81/Α/05 ) “Περιφερειακή συγκρότηση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης ‘’. 
5.To Π.∆. 118 (ΦΕΚ 150/Α΄/2007 ) ́΄Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)΄΄. 
6. Το Π.∆. 60/2007 ́́ Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις ∆ιατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ.    
7.Τον Ν.3527/07 (ΦΕΚ /Α΄/09-02-2007) ́́Κύρωση συµβάσεων ...............και λοιπές διατάξεις΄΄    
8.Τον Ν.3580/07(ΦΕΚ /134 Α /18-06-2007)  Περί Προµηθειών των Νοσοκοµείων. 
9.Τον Ν.3846/(ΦΕΚ 66Α΄ / 11-05-2010), άρθρο 24 που αφορά τροποποιήσεις σχετικών άρθρων του 
Ν.3580/07. 
10.Τον Ν.3867(ΦΕΚ 128Α΄/03-08-2010)  άρθρο 27 µε τίτλο την ΄΄Εξόφληση προµηθειών νοσοκοµείων και 
ρυθµίσεις θεµάτων σχετικών διαγωνισµών΄΄ . 

ΑΔΑ: 7Α0Ω4690ΩΣ-ΩΚ7



        ΣΕΛΙΔΑ 2 από 16 
   

11.Τον Ν.3918/2011 (ΦΕΚ Α΄ 31/02-03-2011)  µε τίτλο ‘’ ∆ιαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και 
άλλες διατάξεις.   
12. Το µε αριθ. 1650/25-7-2011 (τεύχος Β′) φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης στο οποίο δηµοσιεύτηκε 
Κ.Υ.Α. µε αριθ. 6588/21-7-2011 για την έγκριση του ΠΠΥΥ’2011. 
13. Την υπ’ αριθµ. 8414/03-10-2011 Απόφαση – Εγκύκλιο της Ε.Π.Υ. «Οδηγίες εκτέλεσης και εφαρµογής 
του Προγράµµατος Προµηθειών Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ.) έτους 2011, πιστώσεις 2011 και 2012». 
14. Τις υπ’ αριθ. 22842/17-10-2011 & 23677/27-10-2011 Αποφάσεις της 1ης 

Υ.ΠΕ. Αττικής σχετικά µε τον 
ορισµό φορέα διενέργειας Ενιαίων ∆ιαγωνισµών του ΠΠΥΥ’2011. 
15.Το µε αριθ. πρωτ. 22764/16-09-2010 έγγραφο της Επιτροπής Προµηθειών Υγείας σχετικά µε το άρθρο 27 
του Ν.3867/2010. 
16. Τις επισυναπτόµενες τεχνικές προδιαγραφές βάσει των οποίων θα διενεργηθεί η ανωτέρω διαγωνιστική 
διαδικασία διαπραγµάτευσης. 
17. Τις σχετικές διατάξεις του Π.∆.60/2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις ∆ιατάξεις της 
οδηγίας 2004/18/ΕΚ (άρθρα 20,24,25,29 παρ.4 και 53). 
18. Το άρθρο 2 παράγραφος 2 περίπτωση γ)υποπερίπτωση δδ) του Ν.4013/2011 «Σύσταση Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής  ∆ηµοσίων Συµβάσεων  κλπ». 
19. Το γεγονός ότι η προϋπολογισθείσα δαπάνη του ανωτέρω διαγωνισµού ευρίσκεται εντός του πλαισίου 
τιµών της τελευταίας ενηµέρωσης του Παρατηρητηρίου Τιµών της Ε.Π.Υ. 
20. Την υπ’ αριθ. 2/29-01-2015 (Θέµα 23ο) Απόφαση ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοσοκοµείου, µε την 
οποία εγκρίθηκε η προσφυγή σε διαγωνιστική διαδικασία διαπραγµάτευσης για την ανάδειξη νέου αναδόχου 
εταιρείας παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας των χώρων και των κτιριακών εγκαταστάσεων του Νοσοκοµείου, 
συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 52.600,00€ συµπ/νου του ΦΠΑ, για τρεις (3) µήνες.  
21. Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται δαπάνη, η οποία θα ανέρχεται συνολικά έως του ποσού των 
52.600,00 €, συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί από τον Τακτικό 
Προϋπολογισµό του Γενικού Νοσοκοµείου Αθηνών «Ιπποκράτειο» και συγκεκριµένα τον ΚΑΕ 0439, σύµφωνα 
µε την υπ. αρ. 266/05.02.15 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Α∆Α:613Λ4690ΩΣ-ΒΤ6). 
  
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ  
1. ∆ιαγωνιστική ∆ιαδικασία ∆ιαπραγµάτευσης, µε κατάθεση γραπτών και σφραγισµένων προσφορών και 
κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για την Ανάδειξη αναδόχου παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας των 
χώρων του Νοσοκοµείου για τρεις (3) µήνες, προϋπολογισθείσας δαπάνης 52.600,00€ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, µε αρ. Φ20/2015. 
2. Περίληψη της ∆ιακήρυξης, δηµοσιεύτηκε, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 4 του Π.∆. 118/2007, στον 
Ελληνικό Τύπο. 
3. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 
Βας. Σοφίας 114, Αθήνα, Τ.Κ. 11527 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

10-02-2015 ΤΡΙΤΗ 10:00 

 Οι προσφορές κατατίθενται µέχρι την 10-02-2015 ηµέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 9:00, στο ΓΕΝΙΚΟ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ του Νοσοκοµείου, όπου πρωτοκολλούνται. 
Προσφορές που κατατίθενται στην Υπηρεσία µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσµες 
και θα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.  
 
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή 
συνεταιρισµοί που πληρούν τους όρους της ∆ιακήρυξης. 
4. ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής 

Οι προσφέροντες υποβάλουν µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή 
αποκλεισµού, τα ακόλουθα δικαιολογητικά, όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω.  

α/α Περιγραφή Δικαιολογητικών 

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

ύψους 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης της Διακήρυξης εκτός ΦΠΑ (η εγγύηση 

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

χρόνου ισχύος της προσφοράς) Υπόδειγμα της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής στο 

Παράρτημα Στ΄ της παρούσης). 
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2 Παραστατικό εκπροσώπησης, κατά το άρθρο 6 παρ.1 περ. γ. του Π.Δ. 118/07, εφόσον οι 

προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους. 

3 Υπεύθυνη δήλωση
1
 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 Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Π.Ε. 

β) ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος, όταν το νομικό πρόσωπο είναι 

Α.Ε. 

γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. 

δ) Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται 

από τον Πρόεδρο του συνεταιρισμού 

Στην Υπεύθυνη Δήλωση θα αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και θα 

δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους οι προσφέροντες: 

Α. Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα 

αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 άρθρου 6 του Π.Δ.118/07, ήτοι: 

- ι) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 

της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ 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. 

xi) ότι θα προσκομίσουν:  

- Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας τους ως εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφάλειας, 
εκδοθείσα από την Ελληνική Αστυνοµία σύµφωνα µε το Ν. 2518/97 (ΦΕΚ 164 Α), 
όπως ισχύει.  

- Πρόσθετη διευκρινιστική πράξη ή βεβαίωση της ασφαλιστικής εταιρείας, στην οποία 
θα φαίνεται ότι το συγκεκριµένο έργο εντάχθηκε και καλύπτεται από το 
ασφαλιστήριο συµβόλαιο. 

Β. Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 

άρθρου 6 του Π.Δ.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. 

- Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ.2 του άρθρου 

                                                           
1 ∆εν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής 
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6 του Π.Δ. 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). 

- Δεν 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. 

- Δεν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 

απαιτούνται κατ' εφαρμογή του Π.Δ.60/2007 και ότι δεν έχουν αρνηθεί να παράσχουν τις 

πληροφορίες αυτές. 

- Δεν τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του 

Υπουργού Ανάπτυξης, κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Π.Δ. 118/07 κατά την ημερομηνία 

υποβολής της προσφοράς. 

- Δεν 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.Δ. 118/07, κατά περίπτωση, και της παρούσης και σύμφωνα με τους όρους και τις 

προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ιδίου Προεδρικού Διατάγματος. 

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 Διευθύνων 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. 
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• 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 Τα δικαιολογητικά ονοµαστικοποίησης των µετοχών των νοµικών προσώπων που 
προβλέπονται από τις διατάξεις του Π.∆. 82/96 (ΦΕΚ Α΄ 66) όπως αυτές τροποποιήθηκαν µε 
τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3310/05 και του άρθρου 8 του Ν. 3414/05 και υπό τις 
προϋποθέσεις που καθορίζονται στις εν λόγω διατάξεις.  
Η υποχρέωση περαιτέρω ονομαστικοποίησης μέχρι φυσικού προσώπου δεν ισχύει για τις 

εισηγμένες στα χρηματιστήρια κρατών – μελών της ΕΕ ή του ΟΟΣΑ εταιρείες. 

7 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) 

8 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 

9 Βεβαιώσεις τραπεζών για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης 

10 Κατάλογο στον οποίο να αναφέρονται οι συμβάσεις παροχής υπηρεσίας ασφάλειας σε 

Δημόσια 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 

 

∆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. 
 
 
Οι προσφορές θα κατατεθούν σε δύο αντίτυπα (τεχνικές και οικονοµικές) σε ξεχωριστό φάκελο, στην 
ελληνική γλώσσα µέσα σε κλειστό σφραγισµένο φάκελο ξεχωριστά για το κάθε τµήµα. 
Ο φάκελος θα φέρει τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα. 
 
Μέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται τα παρακάτω: 
 
Καλά σφραγισµένος υποφάκελος µε την ένδειξη «∆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 και αντίγραφο 
αυτής. 
Επισηµαίνεται ότι ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά τη συµµόρφωση ή απόκλιση των προσφερόµενων 
υπηρεσιών σε σχέση µε τις αντίστοιχες προδιαγραφές της ∆ιακήρυξης. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να 
προσκοµίσουν όλα τα ζητούµενα στοιχεία, σύµφωνα µε τις κατά περίπτωση οδηγίες. Παραποµπές σε σχετικά 
τεχνικά έντυπα ή εκδόσεις κατασκευαστικών οίκων επιτρέπονται µόνο εφόσον προσαρτώνται στην 
προσφορά και δίνεται ο συγκεκριµένος αριθµός παραγράφου και σελίδας. 
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
 
Καλά σφραγισµένος υποφάκελος µε τα ανωτέρω στοιχεία και την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
στον οποίο τοποθετείται η οικονοµική προσφορά και αντίγραφο αυτής. 
Οι τιµές των προσφορών για τις προσφερόµενες υπηρεσίες θα εκφράζονται σε Ευρώ. Στις τιµές θα 
περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη νόµιµη επιβάρυνση που προβλέπεται 
από τις ισχύουσες διατάξεις, εκτός από τον ΦΠΑ. Από την οικονοµική προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς 
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η τιµή µονάδας για κάθε τύπο προσφερόµενης υπηρεσίας. Υπηρεσία που αξιολογήθηκε κατά την Τεχνική 
Προσφορά και δεν αναφέρεται στην Οικονοµική Προσφορά ή αναφέρεται χωρίς τιµή, θεωρείται ότι 
προσφέρεται µε µηδενική αξία. Προσφορές στις οποίες δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, ή 
που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε την παρακάτω διαδικασία: 
1. Αποσφραγίζονται οι κυρίως φάκελοι, καθώς και οι φάκελοι των δικαιολογητικών και των τεχνικών 
προσφορών, µονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και οι τεχνικές 
προσφορές κατά φύλλο. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά 
µονογράφονται. 
2.Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών θα αποσφραγισθούν αυθηµερόν µετά την ολοκλήρωση της 
αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων και για τους συµµετέχοντες που πληρούσαν τους όρους των Τεχνικών 
Προδιαγραφών. Σε διαφορετική περίπτωση, µονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή και 
τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο, ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από την ίδια την Επιτροπή, 
παραδίδεται στην Υπηρεσία (Γρ. Προµηθειών) και αποσφραγίζονται σε ηµεροµηνία και ώρα που θα 
γνωστοποιηθεί σε αυτούς που έλαβαν µέρος στο διαγωνισµό µε σχετική ανακοίνωση, που θα τους αποσταλεί. 
3.Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν - κατά την αξιολόγηση των 
τεχνικών και λοιπών στοιχείων - αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται µετά την ολοκλήρωση 
της διαδικασίας του διαγωνισµού. 
Κατά τη διενέργεια του διαγωνισµού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες στο διαγωνισµό ή οι 
νόµιµοι εκπρόσωποι αυτών, που απαραίτητα θα πρέπει να έχουν νόµιµο παραστατικό εκπροσώπησης. 
4. Οι τιµές είναι δεσµευτικές καθ’ όλη τη διάρκεια της κύριας σύµβασης. 
5. Για τη συµµετοχή στην ∆ιαγωνιστική διαδικασία ∆ιαπραγµάτευσης απαιτείται Εγγυητική επιστολή ίση 
µε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης µε ΦΠΑ . Με την υπογραφή της 
σύµβασης, ο προµηθευτής υποχρεούται στην έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, ίση µε το 5% 
της συµβατικής αξίας πλέον ΦΠΑ  
6. Ισχύς προσφοράς 60 ηµερολογιακές ηµέρες προσµετρούµενες από την επόµενη της διενέργειας του 
διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από τη διακήρυξη, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
7. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2286/95 και Π.∆. 118/07 περί προµηθειών.  
8. Η πληρωµή του προµηθευτή θα γίνεται ύστερα από την προσκόµιση του τιµολογίου και των 
απαραίτητων δικαιολογητικών σε εύλογο χρονικό διάστηµα ύστερα από την θεώρηση του σχετικού 
χρηµατικού εντάλµατος από το Ελεγκτικό Συνέδριο. 
Ο προµηθευτής βαρύνεται µε τις νόµιµες κρατήσεις ως εξής: 
ΜΤΠΥ 3% επί της συνολικής καθαρής αξίας 
ΟΓΑ ΧΑΡΤ/ΜΟΥ 20% επί κρατ. ΜΤΠΥ 
ΧΑΡΤ/ΜΟ 2% επί ΜΤΠΥ 
ΥΠΕΡ ΨΥΧ.ΥΓΕΙΑΣ 2% (Άρθρο 3 Ν. 3580/07) 
ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 0,10% (Άρθρο 4 Ν. 4013/11) 
ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 8% επί του πληρ. ποσού 
9. Η διάρκεια της σύµβασης θα ορισθεί για τρεις (3) µήνες  και πάντως έως την ανάδειξη νέου 
αναδόχου από τον ανοικτό διαγωνισµό µε το ΠΠΥΥ2012. Η ισχύς της σύµβασης θα διακοπεί αυτόµατα 
στην περίπτωση που προκύψει νέος ανάδοχος από τον ανοικτό ∆ιαγωνισµό ΠΠΥΥ2012. 
10. Η τιµή της σύµβασης που θα προκύψει από την εν λόγω διαδικασία διαπραγµάτευσης βάσει του 
αποτελέσµατος αυτής, δεν δύναται να υπερβαίνει την αντίστοιχη ανώτατη τιµή του Παρατηρητηρίου 
Τιµών της ΕΠΥ, σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές περί τούτου διατάξεις. 
                                 
                                                                   
 
                                                                 Ο ΑΝ. ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΝΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ 
 
 
                                  
                                                                             ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥΡΟΥΤΣΙΚΑΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  
 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ & ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

1.Χώροι φύλαξης : 
Προβλέπεται η φύλαξη σε: 
α) Κεντρική είσοδο Νοσοκοµείου  
β) Πίσω Πύλη 
γ)ΤΕΠ Παθολογικό 
δ)ΤΕΠ Καρδιολογικό 
ε)περίπολο 
στ) Παράρτηµα Νοσοκοµείου Βασ. Σοφίας 108 
Η ανάδοχος εταιρεία, εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών, θα υποβάλει το προβλεπόµενο σχέδιο 
ασφαλείας µε την έγκριση του οποίου πιθανόν να υπάρξουν αλλαγές στα σηµεία φύλαξης.  

2.Προσωπικό φύλαξης:  
Απαιτείται η συνεχής παρουσία επαγγελματιών φυλάκων σε βάρδιες 24ώρου βάσεως. Η ανάδοχος 

εταιρεία είναι υποχρεωμένη να διαθέτει τα παρακάτω άτομα: 

15 άτομα σε μέρες χωρίς εφημερία και 18 άτομα σε μέρες με εφημερία σύμφωνα με το Παρατηρητήριο 

Τιμών του Υπουργείου Υγείας 

Σημειώνεται ότι γενική εφημερία το Νοσοκομείο κατά το διάστημα που αφορά την παρούσα σύμβαση έχει 

κάθε 4
η
 ημέρα. 

 

Α. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ 

 
ΟΜΑΔΑΡΧΗΣ Κ.ΠΥΛΗ ΠΙΣΩ ΠΥΛΗ ΠΕΡΙΠΟΛΟ ΤΕΠ ΠΑΘ/ΚΟ ΤΕΠ ΚΑΡΔ/ΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΡΩΙ 1 2 1 
   

1 5 

ΑΠΟΓΕΥΜΑ 1 1 1 
   

1 4 

ΝΥΧΤΑ 1 
  

2 
  

1 4 

 
13 

Β. ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΜΕ  ΕΦΗΜΕΡΙΑ (μετά τις 14:30) 

 
ΟΜΑΔΑΡΧΗΣ Κ.ΠΥΛΗ ΠΙΣΩ ΠΥΛΗ ΠΕΡΙΠΟΛΟ 

ΤΕΠ 

ΠΑΘ/ΚΟ 

ΤΕΠ 

ΚΑΡΔ/ΚΟ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΠ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΡΩΙ 1 1 1 
   

1 1 5 

ΑΠΟΓΕΥΜΑ 1 1 1 
 

1 1 1 1 7 

ΝΥΧΤΑ 1 1 1 
 

1 1 1 
 

6 
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Γ. ΑΡΓΙΕΣ ΜΕ ΓΕΝΙΚΗ  ΕΦΗΜΕΡΙΑ 

 
ΟΜΑΔΑΡΧΗΣ Κ.ΠΥΛΗ ΠΙΣΩ ΠΥΛΗ ΠΕΡΙΠΟΛΟ 

ΤΕΠ 

ΠΑΘ/ΚΟ 
ΤΕΠ ΚΑΡΔ/ΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΠ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΡΩΙ 1 1 1 
 

1 1 1 1 7 

ΑΠΟΓΕΥΜΑ 1 1 1 
 

1 1 1 1 7 

ΝΥΧΤΑ 1 1 1 
 

1 1 1 
 

6 

 
20 

Δ. ΑΡΓΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΑ 

 
ΟΜΑΔΑΡΧΗΣ Κ.ΠΥΛΗ ΠΙΣΩ ΠΥΛΗ ΠΕΡΙΠΟΛΟ 

ΤΕΠ 

ΠΑΘ/ΚΟ 

ΤΕΠ 

ΚΑΡΔ/ΚΟ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜ

Α 
ΚΥ ΒΥΡΩΝΑ* ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΡΩΙ 1 1 1 1 
  

1 
 

5 

ΑΠΟΓΕΥΜΑ 1 1 1 1 
  

1 
 

5 

ΝΥΧΤΑ 1 1 
 

2 
  

1 
 

5 
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Η εταιρεία έχει την υποχρέωση: 
• Να εκπονήσει σχέδιο ασφαλείας µε την επακριβή κατανοµή του προσωπικού σε βάρδιες και θέσεις 

εργασίας η οποία θα καθορισθεί οριστικά µετά την υποβολή του σχεδίου ασφαλείας από τον 
ανάδοχο και την έγκριση της ∆ιοίκησης του Νοσοκοµείου και δύνανται να υπάρξουν 

ΑΔΑ: 7Α0Ω4690ΩΣ-ΩΚ7



        ΣΕΛΙΔΑ 8 από 16 
   

διαφοροποιήσεις (όχι αύξησης του κόστους για το ΙΓΝΑ) κατά τη διάρκεια υλοποίησης της 
συµβάσεως. Με σχετική Απόφαση του Νοσοκοµείου θα καθορίζεται η τελική κατανοµή του 
προσωπικού της Αναδόχου Εταιρείας στους χώρους του Νοσοκοµείου καθώς και οι ηµέρες και ώρες 
της απασχόλησης του. 

• Να προσκοµίσει στοιχεία αποδεικτικά των σπουδών του προσωπικού που θα χρησιµοποιηθεί στη 
φύλαξη (Απολυτήριο Λυκείου κ.λ.π.) όπως ζητείται από τη διακήρυξη του διαγωνισµού. 

• Να αντικαθιστά αµέσως σε περίπτωση υπόδειξης του Νοσοκοµείου, άτοµα που δηµιουργούν 
προβλήµατα ή κρίνονται ακατάλληλα για το Ίδρυµα. 

• Να τηρεί όλους τους Ελληνικούς Νόµους που διέπουν τις σχέσεις του µε το προσωπικό του, δηλ. από 
άποψη εργατικής νοµοθεσίας και νοµίµων διατάξεων περί αµοιβών ωραρίου εργασίας, κοινωνικών 
παροχών, αποζηµιώσεων εισφορών, κλπ. και θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι των 
Ελληνικών αρχών για την τήρηση κάθε υποχρέωσης που προκύπτει από αυτούς. 

• Να εκπληρώνει όλες τις νόµιµες υποχρεώσεις της έναντι του δηµοσίου των ασφαλιστικών ταµείων και 
κάθε τρίτου και µε οτιδήποτε έχει σχέση µε µισθοδοσία ή αποζηµιώσεις προσωπικού. 

• Να υποβάλλει στον εργοδότη (Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»)  ονοµαστικές µισθολογικές καταστάσεις οι 
οποίες θα εµφανίζουν όλα τα µισθολογικά στοιχεία του προσωπικού του ανάδοχου, προς έλεγχο ανά 
µήνα, µαζί µε τα αντίστοιχα αποδεικτικά αγοράς ενσήµων ΙΚΑ (βιβλίο αγοράς ενσήµων) και λοιπά 
αποδεικτικά τακτοποίησης των ασφαλιστικών υποχρεώσεων του αναδόχου. Εφ’ όσον διαπιστώνεται 
διαφορά της πραγµατικής υποχρέωσης του αναδόχου προς τα Ασφαλιστικά Ταµεία ως προς την 
υποχρέωση που προκύπτει από τις µισθολογικές καταστάσεις που υποβάλλονται από τον ανάδοχο, ο 
εργοδότης δύναται να παρακρατήσει ένα ποσό από την µηνιαία αποζηµίωση του ανάδοχου για να 
καλύψει ενδεχόµενη απαίτηση τρίτων κατά του Νοσοκοµείου.      

• Να γνωστοποιεί εγκαίρως σε κάθε µέλος του απασχολούµενου προσωπικού του ότι: «Έναντι αυτού 
(του προσωπικού) θα υπέχει αυτός και µόνον όλες τις εκ του νόµου και της συµβάσεως αστικές και 
λοιπές ευθύνες και υποχρεώσεις». 

• Σε ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα και πιθανόν στο µέλλον χρειαστεί να προστεθεί στο 
καθηκοντολόγιο της εταιρείας και εφόσον δεν συνεπάγεται επιπλέον οικονοµική επιβάρυνση, 
θεωρείται δεδοµένη η εφαρµογή τους από την εταιρεία φύλαξης.     

•  Το σχέδιο ασφαλείας θα περιλαµβάνει:  
 ∆ιαδροµές περιπόλων,  
 Ενέργειες προσωπικού Security σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (σύρραξη ατόµων, φωτιά, σεισµό, 
κλπ). 
Εξειδίκευση µέτρων (χωριστά) για κάθε κρίσιµο χώρο.  

• Το Νοσοκοµείο διατηρεί το δικαίωµα να ελέγχει πλήρως την συµπεριφορά (του προσωπικού αυτού) 
εντός και περί των χώρων του Νοσοκοµείου όπου πρέπει να τηρείται τάξη. 

• Με σχετική Απόφαση του Νοσοκοµείου θα καθορίζεται η κατανοµή του προσωπικού της Αναδόχου 
Εταιρείας στους χώρους του Νοσοκοµείου καθώς και οι ηµέρες και ώρες της απασχόλησης του. 

• Το Νοσοκοµείο έχει τη δυνατότητα να ζητήσει πρόσθετο προσωπικό ασφάλειας για κάλυψη 
αναγκών του και οι προσφέροντες θα πρέπει να έχουν υποβάλει µαζί µε την προσφορά τους κόστος 
ηµεροµισθίου καθηµερινής, αργίας και νυχτερινών καθηµερινών και αργιών το οποίο θα 
καταβάλλεται επιπρόσθετα για κάθε επιπλέον των παραπάνω προβλεπόµενων χρήση προσωπικού.    

• Κάθε Παρασκευή θα υποβάλλεται εβδοµαδιαίο Πρόγραµµα Απασχόλησης των υπαλλήλων της επόµενης 
εβδοµάδας. 

 
3.Το προσωπικό που θα απασχοληθεί θα πρέπει: 

1. Να φέρει οµοιόµορφη και οµοιόχρωµη ενδυµασία (στολή), η οποία θα είναι εγκεκριµένη από το 
Νοσοκοµείο και θα φέρει τα προβλεπόµενα διακριτικά, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του α.ν. 
1342/1938 «Περί Κρατικών Σηµαιών και στολών των Ενόπλων ∆υνάµεων και των Ιδιωτικών 
Οργανώσεων» (ΦΕΚ 290 Α΄), (µε µικρή ταµπέλα στο αριστερό ηµιθωράκιο όπου θα αναγράφεται το 
ονοµατεπώνυµο του εργαζόµενου, η επωνυµία της επιχείρησης, ο βαθµός κ.λ.π.) και θα έχει πάντοτε 
άψογη εξωτερική εµφάνιση. Πρέπει να φέρει δε ασύρµατο ποµποδέκτη επικοινωνίας συµβατό µε τους 
υπάρχοντες στο νοσοκοµείο. Επί της στολής θα υπάρχει ειδικό σήµα στο οποίο θα αναγράφονται τα 
στοιχεία του Νοσοκοµείου, όπως θα εγκριθούν από τη ∆ιοίκηση αυτού. 

2. Να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις (για τους άνδρες) και η ηλικία τους να είναι έως 
60 ετών.  

3. Να είναι κατάλληλα εκπαιδευµένο για την προστασία των ασθενών, του προσωπικού του Νοσοκοµείου, 
την φύλαξη των χώρων και του εξοπλισµού αυτού. Το παράστηµα και η σωµατική του διάπλαση να 
είναι τέτοια που να προκαλούν κατ’ αρχάς εκτίµηση, σεβασµό στους εισερχόµενους αλλά και το 
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αίσθηµα ασφάλειας και σε κάθε περίπτωση να συγκεντρώνουν τα σωµατικά προσόντα που απαιτούνται 
για την κατάταξή τους στην Ελληνική Αστυνοµία. 

1. Να διαθέτει την ικανότητα της καλής επικοινωνίας µε το κοινό. Να είναι εύστροφο, να έχει την 
ικανότητα επιβολής, να είναι ευγενικό αλλά και αυστηρό και να µπορεί να διαχειριστεί µε 
αποτελεσµατικό και µε ενδεδειγµένο τρόπο κάθε απλή ή σύνθετη κατάσταση. Είναι απαραίτητο µέρος 
του προσωπικού που θα είναι στο κεντρικό θυρωρείο, να κατέχει βασικές γνώσεις Αγγλικής γλώσσας 
και Η/Υ (δεν απαιτείται πτυχίο που να το αποδεικνύει). 

2. Η πλειοψηφία του απασχολούµενου προσωπικού να διαθέτει την κατάλληλη εµπειρία. Για τον λόγο αυτό 
πρέπει να έχει εργασθεί ως φύλακας για ικανό χρονικό διάστηµα και κατά προτίµηση να έχει 
παρακολουθήσει ειδικά σεµινάρια προκειµένου να έχει εκπαιδευτεί για έκτακτες καταστάσεις και να 
διαθέτει και σχετική επαγγελµατική κατάρτιση. 

3. Να ενηµερωθεί, µελετήσει και εξοικειωθεί µε τις εσωτερικές διαδικασίες ασφάλειας ώστε να είναι σε 
θέση, αν απαιτηθεί, να τις χειρισθεί πολύ καλά. Οι διαδικασίες αυτές προβλέπουν ποιες ακριβώς 
ενέργειες πρέπει να γίνουν και µε ποια προτεραιότητα σε κάθε έκτακτο συµβάν π.χ. διάρρηξη, 
πυρκαγιά, κ.α.  

4. Να ενηµερωθεί, µελετήσει και εξοικειωθεί µε τον χειρισµό του εξοπλισµού ασφάλειας, και κυρίως 
πυροσβεστήρων (πυρασφάλεια),  ώστε να είναι σε θέση αν απαιτηθεί, να χειριστεί πολύ καλά τον 
εξοπλισµό αυτό, σε συνεργασία µε τους φορείς του Νοσοκοµείου. 

5. Να έχει γνώση των σχεδίων αντιµετώπισης εκτάκτων αναγκών και να τίθεται σε ετοιµότητα σύµφωνα µε 
τις εκάστοτε προβλεπόµενες οδηγίες. 

6. Η πλειοψηφία του προσωπικού (κυρίως των αρχιφυλάκων και των εποπτών) να παραµένει σταθερό και 
να µην γίνονται αλλαγές στα πρόσωπα µε την εξαίρεση περιπτώσεων ανωτέρας βίας, ή ανεπάρκεια του 
υπαλλήλου, ή αν ζητηθεί αντικατάσταση ατόµου από το Νοσοκοµείο σε περίπτωση που προκύψουν 
γεγονότα. 
 

4. Καθήκοντα – Υποχρεώσεις της Αναδόχου εταιρείας και του απασχολούµενου προσωπικού φύλαξης. 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
Α) Η επιχείρηση παροχής ασφάλειας θα πρέπει : 
1. Να διαθέτει ειδική προς τούτο άδεια λειτουργίας, βάσει του Ν. 2518/97, άρθρο 2. 
2. Να έχει προµηθεύσει το προσωπικό της µε ειδική στολή, εξοπλισµό όπως φορητό ασύρµατο, σφυρίχτρα, 

φακό νυκτός, κ.α.  
3. Να τοποθετήσει ειδικά stick ελέγχου περιπολίας σε σηµεία που θα προσδιοριστούν από το σχέδιο 

ασφαλείας µε την έγκριση της ∆ιοίκησης του Νοσοκοµείου τα οποία και θα παρακολουθούν την κίνηση 
των περιπόλων και τη συχνότητα διέλευσης των φυλάκων ασφαλείας 

4. Να εκπονήσει σχέδια ασφαλείας τα οποία θα τύχουν της έγκρισης του Νοσοκοµείου 
Β) Επίσης τα άτοµα φύλαξης είναι υποχρεωµένα για τα παρακάτω : 
1. Σε περίπτωση επεισοδίων, υπάρξεως  κινδύνου για τους ασθενείς, του προσωπικού του Νοσοκοµείου, των 

υπαρχόντων µηχανηµάτων, εγκαταστάσεων, των επίπλων και λοιπού εξοπλισµού αυτού, το προσωπικό 
ασφαλείας παρεµβαίνει µε σκοπό την αποτροπή των επεισοδίων και της προστασίας αυτών 

2. Άµεση ενηµέρωση των  αρµοδίων του Νοσοκοµείου και των Αστυνοµικών αρχών για κάθε παράνοµη 
ενέργεια που υποπίπτει στην αντίληψη των 

3. Άµεση επέµβαση σε άτοµα που προέβησαν σε έκνοµες πράξεις ή προκάλεσαν επεισόδια ή κινδύνους για 
τους ασθενείς, το προσωπικό και την περιουσία του Νοσοκοµείου και τους παραδίδουν στην Αστυνοµία 

4. Τήρηση επισκεπτηρίου, αποµάκρυνση επισκεπτών πλην των κατόχων νόµιµης αδείας. 
5. Αυστηρή και επακριβής τήρηση της απαγόρευσης του καπνίσµατος εντός των χώρων του Νοσοκοµείου 

χωρίς ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΚΑΜΙΑ παρέκκλιση  
6. Αυστηρή τήρηση της καθαριότητας 
7. Αυστηρή τήρηση της ησυχίας 
8. Αυστηρή απαγόρευση της εισόδου µικροπωλητών, επαιτών όλο το 24/ωρο 
9. Απαγόρευση της εισόδου αυτοκινήτων ή οχηµάτων που δεν έχουν σχετική άδεια εισόδου  
10. Αυστηρή τήρηση του Σχεδίου Κυκλοφορίας Οχηµάτων που προβλέπεται για το ΙΓΝΑ 
11. Έλεγχος της παράνοµης στάθµευσης εντός των χώρων του Νοσοκοµείου και στην είσοδο αυτού, προς 

αποφυγή καθυστερήσεις ασθενοφόρων και την κατάληψη προκαθορισµένων θέσεων στάθµευσης 
(parking) 

12. Προληπτικός έλεγχος της πυρασφάλειας του Νοσοκοµείου σε συνεργασία µε τους αρµοδίους αυτού 
13. Άµεση παρέµβαση σε περίπτωση πυρκαγιάς, ενηµέρωση των αρµοδίων του Νοσοκοµείου, κλήση της 

Π.Υ καθώς επίσης και να συνδράµουν µαζί µε τα όργανα του Νοσοκοµείου στην εκκένωση των χώρων 
αυτού αν αυτό απαιτηθεί σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών 
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14. Τήρηση βιβλίου συµβάντων που θα παραδίδεται µέχρι τις 08:00 καθηµερινά αντίγραφο αυτού προς: α. 
πρωτοκόλληση, β. τη ∆ιοίκηση του Νοσοκοµείου και γ. τα ορισµένα από την ∆ιοίκηση όργανα 

15. Όλο το προσωπικό  ασφάλειας θα ευρίσκεται υπό την εποπτεία και καθοδήγηση των αρµοδίων οργάνων 
του Νοσοκοµείου, θα εκτελούν τις εντολές για επέµβαση σε οποιοδήποτε χώρο του Νοσοκοµείου 
απαιτηθεί. Τα αρµόδια όργανα ορίζονται µε απόφαση της ∆ιοίκησης και τα ονόµατα τους 
κοινοποιούνται στην εταιρεία φύλαξης 

16. Σε καθηµερινή βάση και σε κάθε βάρδια θα προΐσταται αρχιφύλακας ο οποίος συµπεριλαµβάνεται στην 
συνολική καθηµερινή δύναµη των προβλεπόµενων σε κάθε ηµέρα ατόµων 

17. Το σύνδεσµο µε το νοσοκοµείο θα έχουν οι αρχιφύλακες και ο/η επόπτης, οι οποίοι θα είναι  και οι 
υπεύθυνοι για την εκτέλεση των εντολών του Νοσοκοµείου και θα  συµπεριλαµβάνονται στην συνολική 
καθηµερινή δύναµη που προβλέπεται 

18. Το όνοµα και η θέση φύλαξης του προσωπικού ασφαλείας, θα είναι γνωστό στην υπηρεσία (το 
Νοσοκοµείο) µέσω του εβδοµαδιαίου προγράµµατος, το οποίο και θα παραδίδεται κάθε ∆ευτέρα ή 
Παρασκευή, στους αρµόδιους του Νοσοκοµείου 

19. Οι φύλακες θα τοποθετούνται σε σηµεία συνεχούς φύλαξης (στατική)  και σε περιπολίες. Το Σχέδιο 
Ασφαλείας θα προβλέπει ακριβώς την πορεία των περιπολιών αυτών 

20. Υποχρεούνται να φέρουν άδεια άσκησης επαγγέλµατος (SECURITY) και σε εµφανές σηµείο της στολής 
τους να αναγράφεται το ονοµατεπώνυµό τους και ο βαθµός που φέρουν 

21. Η εταιρεία να διαθέτει αυτοκίνητο για 24ωρη περιπολία στον  περιβάλλοντα χώρο του Νοσοκοµείου 
(όταν αυτό ζητείται) 

22. Η Παροχή κάθε συνδροµής – βοήθειας στους ασθενείς, στο προσωπικό του Νοσοκοµείου και τους 
πολίτες που βρίσκονται εντός των χώρων του, σε περίπτωση εκκένωσης λόγω έκτακτων γεγονότων και 
σε συνεργασία µε τους υπεύθυνους φορείς αυτού 

23. Απαγόρευση της εισόδου στο Νοσοκοµείο στα Μ.Μ.Ε. και η λήψη φωτογραφιών των εγκαταστάσεων 
του, εκτός αν έχει δοθεί σχετική άδεια από τη ∆ιοίκηση αυτού 

24. Έλεγχος, τήρηση της τάξεως και της σειράς προτεραιότητας στο χώρο της Γραµµατείας των Εξωτερικών 
Ιατρείων, λόγω του µεγάλου αριθµού των προσερχόµενων ασθενών προς έκδοση παραστατικού για 
διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων ή επίσκεψης στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία του Νοσοκοµείου 

25. Παραλαβή αντιγράφου παραστατικού δελτίου µεταφοράς υλικού ή µηχανήµατος ή ανταλλακτικού  κατά 
την έξοδο από το νοσοκοµείο, το οποίο θα πρέπει να παραδίδεται για κάθε έξοδο υλικού µε όχηµα, είτε 
φερόµενο από πρόσωπο 

26. Έλεγχος εισερχοµένων και εξερχοµένων αυτοκινήτων. Καταγραφή αριθµού κυκλοφορίας και ώρας 
εισόδου και εξόδου ΟΛΩΝ των οχηµάτων. Τήρηση βιβλίου εισόδου & εξόδου οχηµάτων 

27. ∆ιακριτικός έλεγχος µε ερώτηση αιτίας προσελεύσεως και σηµείου προορισµού  όλων των 
προσερχόµενων πολιτών στο Νοσοκοµείο 

28. Εξυπηρέτηση των επισκεπτών-πολιτών µε ευγένεια & διακριτικότητα σε ερωτήµατα που αφορούν το 
Νοσοκοµείο 

 
Επίσης το απασχολούµενο από την Ανάδοχο εταιρεία προσωπικό είναι υποχρεωµένο:    

• Να είναι ένστολο 
• Ο Αρχιφύλακας θα πρέπει να έχει διακριτικά ή διαφορετικού χρώµατος στολή  
• Να έχει ήθος, ευπρεπή εµφάνιση και τον σωστό τρόπο συµπεριφοράς  
• Να είναι Έλληνες Πολίτες ή Πολίτες των χωρών της Ε.Ε µε ασφαλιστικό φορέα το ΙΚΑ, σε καλή 

φυσική κατάσταση 
• Να έχουν την απαιτούµενη εκπαίδευση και τις κατάλληλες γνώσεις για την φύλαξη 
• Να γνωρίζουν άριστα την Ελληνική Γλώσσα (και να έχουν αποδεδειγµένη γνώση αυτής) & ανά  

βάρδια στην Κ. Πύλη να υπάρχει φύλακας µε γνώσεις Αγγλικής    
• Η γνώση θεµάτων που έχουν σχέση µε πυρασφάλεια πυρόσβεση, αντιµετώπιση κινδύνων από 

ηλεκτρικό ρεύµα, ή διαρροή νερού είναι ιδιαίτερα σηµαντική 
• Να συνεργάζεται συνεχώς & αρµονικά µε τις Αρµόδιες Υπηρεσίες του Νοσοκοµείου 
• Να παίρνει εντολές – οδηγίες ΜΟΝΟ από την ∆ιοίκηση του και τους εξουσιοδοτηµένους Υπαλλήλους 

του Νοσοκοµείου για το τοµέα αυτόν Νοσοκοµείου (τριµελή επιτροπή παρακολούθησης/ παραλαβής, 
κ.α.),   κατόπιν συνεννοήσεως του µε τον αρχιφύλακα βάρδιας και τον ∆ιευθυντή Ασφαλείας της 
Αναδόχου Εταιρείας 

• Να εφαρµόζει ανά κατηγορία (Γενικός Υπεύθυνος Ασφάλειας, Επόπτες Ασφαλείας, Αρχιφύλακες 
έργου, Φύλακες έργου) το αναλυτικό καθηκοντολόγιο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της 
παρούσας σύµβασης 

 
Στα καθήκοντα του προσωπικού επίσης ενδεικτικά αναφέρεται: 
 Γ. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ  
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1. Έλεγχος και επιτήρηση του χώρου των ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ (Τ.Ε.Π.), µε σκοπό την αποφυγή 
και πρόληψη επεισοδίων σε βάρος των ασθενών, των συνοδών των, του προσωπικού του Νοσοκοµείου 
και λοιπών επισκεπτών. Θα ακολουθείται το Σχέδιο ∆ιακίνησης Ασθενών  

2. Έλεγχος της εισόδου και της παραµονής των συνοδών των ασθενών στο χώρο των Επειγόντων 
περιστατικών και αποµάκρυνσή τους σε περίπτωση συνωστισµού, ώστε το προσωπικό του Νοσοκοµείου 
να παρέχει τις καλλίτερες δυνατές υπηρεσίες στους ασθενείς 

3. Αποτροπή πράξεων βανδαλισµού σε βάρος της περιουσίας του Νοσοκοµείου 
4. Έλεγχος και διευκόλυνση της κυκλοφορίας κάθε τροχοφόρου που προσέρχεται στο χώρο των Επειγόντων 

Περιστατικών – υποδοχής των ασθενών και ειδικά των ασθενοφόρων. Μετά την παραλαβή των ασθενών 
από το προσωπικό του Νοσοκοµείου, τα ασθενοφόρα και λοιπά οχήµατα αποµακρύνονται άµεσα από 
τον προαύλιο και µικρής έκτασης χώρο των Επειγόντων Περιστατικών, ώστε αυτός να είναι ελεύθερος 
για την άµεση και χωρίς καµία καθυστέρηση εξυπηρέτηση των προσερχόµενων ασθενών 

5. ∆ιακριτικός έλεγχος µε ερώτηση αιτίας προσελεύσεως και σηµείου προορισµού  όλων των προσερχόµενων 
πολιτών στο Νοσοκοµείο 

 
∆. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ    

1. Το προσωπικό της Αναδόχου εταιρείας να διαθέτει άδεια SECURITY και να γνωρίζει αποδεδειγµένα την 
Ελληνική γλώσσα (κατάθεση πτυχίων ή πιστοποιητικών). Κατ’ ελάχιστον να είναι τελειόφοιτο 
Γυµνασίου, όµως οι επόπτες και οι αρχιφύλακες να είναι τελειόφοιτοι Λυκείου. Να προσκοµισθεί πριν 
την υπογραφή της συµβάσεως, για κάθε εργαζόµενο  υποχρεωτικά επικυρωµένο αντίγραφο αντίστοιχου 
Απολυτηρίου.  

2. Το προσωπικό συνεργείου ασφάλειας δεν θα αποχωρεί από τη θέση του εάν δεν έχει προσέλθει ο 
αντικαταστάτης σε κάθε περίπτωση. 

3. Κατά την προσέλευση και αποχώρηση το προσωπικό του συνεργείου φύλαξης θα υπογράφει σε ειδικό 
βιβλίο παρουσίας µε φροντίδα του κάθε Αρχιφύλακα βάρδιας και τον έλεγχο του υπευθύνου υπαλλήλου 
κάθε βάρδιας του Γραφείου Επιστασίας ή αντίστοιχα του Τηλεφωνικού Κέντρου στο οποίο υπάρχει 
24ωρη βάρδια. Επισηµαίνεται ότι σε οποιαδήποτε καθυστέρηση προσέλευσης του προσωπικού φύλαξης, 
θα επιβάλλονται κυρώσεις στην Ανάδοχο εταιρεία. 

4. Στο τέλος του ωραρίου κάθε βάρδιας, ο Αρχιφύλακας υποχρεούται να ενηµερώνει το Ειδικό βιβλίο 
Συµβάντων για γεγονότα ή καταστάσεις που πρέπει να προσεχθούν από τη βάρδια που ακολουθεί, ή 
τυχόν παρατηρήσεις του – προτάσεις που πρέπει να αξιολογηθούν από τους Αρµόδιους υπηρεσιακούς 
παράγοντες του Νοσοκοµείου. 

5. Το προσωπικό ασφάλειας σε κάθε περίπτωση για την αποτελεσµατικότερη φύλαξη των χώρων του 
Νοσοκοµείου και την διασφάλιση της εύρυθµης λειτουργίας του, θα συντονίζεται στην εκτέλεση των 
καθηκόντων του και από τους υπευθύνους της οµάδας 3Ε του Νοσοκοµείου.    

  
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β′ 
 

1. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Επωνυµία Τράπεζας...................................................................................................... 
Κατάστηµα..................................................................................................................... 
(∆/νση-οδός, αριθµός, Τ.Κ. FAX.) 
       Ηµεροµηνία έκδοσης.......................... 
       EURO........................................................ 
       ΠΡΟΣ 
       ΄΄ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ΄΄, 
       ΓΕΝ. ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 
       Β.ΣΟΦΙΑΣ 114, 
       ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 115 27 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΑΡ.............................EURO.................……………………….. 

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 EURO…………………υπέρ της Εταιρείας...................................................…………………... 
∆/ΝΣΗ............................................................................................................................ 
δια την συµµετοχή της εις τον διενεργούµενο διαγωνισµό της 
...................................................…………../........……………………………..................για την προµήθεια 
.................................................................../..…………………………………………................................... 
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σύµφωνα µε την υπ΄αριθµ...............................................................................∆/ξη σας 
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από την συµµετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισµό 

απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας καθ ΄όλο τον χρόνο ισχύος της. 
Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη δήλωσή σας ολικά ή 

µερικά χωρίς καµία από µέρος µας αντίρρηση ή ένταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της 
απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή εγγραφή ειδοποίηση σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 

Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας 
σας µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της. 

Η παρούσα ισχύει µέχρι και την.......................................................................... 
(ΣΗΜΕΙΩΣΗ:          Για την Τράπεζα ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος ένα(1) µήνα του 

χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη ∆/ξη). 
 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. 

 
 
 
 

2. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 
Ονοµασία Τράπεζας: _____________________________________________________  
Κατάστηµα : _____________________________________________________  

(∆/νση οδός-αριθµός Τ.Κ. FAX)  
 
 
Ηµεροµηνία έκδοσης: _________________  

ΕΥΡΩ: _________________  
 
ΠΡΟΣ:  
(Αναγράφεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισµού προς την οποία απευθύνεται).  
 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ:_________€___________  

Σας γνωρίζουµε µε αυτήν την εγγυητική επιστολή ότι παρέχουµε την εγγύησή µας ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα και παραιτούµαστε από το ευεργέτηµα της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ της εταιρείας 
_________________________________ ∆/νση ___________________________________, και  µέχρι του 
ποσού των ΕΥΡΩ____________ (ολογράφως και αριθµητικώς), στο οποίο και µόνο περιορίζεται η εγγύησή 
µας για την καλή εκτέλεση της σύµβασης υπ’ αριθµ. …… για ....................  

Το παραπάνω ποσό το κρατάµε στη διάθεσή σας και θα σας το καταβάλλουµε, ολόκληρο ή µέρος 
του, χωρίς αντίρρηση σε περίπτωση µερικής ή ολικής κατάπτωσης της εγγύησης και µέσα σε τρεις (3) 
εργάσιµες ηµέρες από την σχετική έγγραφη ειδοποίησή σας και την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής. 

Η εγγυητική επιστολή ισχύει µέχρι την ……………… (ολογράφως) και όχι πέραν αυτής και µέχρι 
τότε θα πρέπει να µας κοινοποιηθεί νοµότυπα η αξίωσή σας, µετά δε την πάροδο της ηµεροµηνίας αυτής 
θεωρείται αυτοδικαίως µη υφιστάµενη και ανίσχυρη και δε µπορεί να προβληθεί κατά της Τράπεζας καµία 
αξίωση από αυτήν και ασχέτως αν µας επιστραφεί ή όχι το σώµα της Εγγυητικής Επιστολής. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 

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 Τράπεζά µας. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι µεγαλύτερος από τον συµβατικό χρόνο κατά δύο (2) µήνες ή 
και µεγαλύτερος, εφόσον αυτό ορίζεται από τη διακήρυξη (άρθρο 25, παρ. 5, Π.∆. 118/2007). 
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3. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ 
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ                                                                                                                1η   Υ.ΠΕ  ΑΤΤΙΚΗΣ     
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ                      
" ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ"                                                    

 
         ΣΥΜΒΑΣΗ  ----------------€ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α 23% Ή ----------------€ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ, ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ (3) MHΝΕΣ. 

 
Για την φύλαξη των χώρων και των κτιριακών εγκαταστάσεων του Νοσοκοµείου από ειδικό συνεργείο 
παροχής υπηρεσιών ασφαλείας. 

 
Χρόνος καταρτίσεως Συµβάσεως:  
Τόπος καταρτίσεως Συµβάσεως: Τα Γραφεία του Γενικού Νοσοκοµείου Αθήνας ‘’ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ’’. 
 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ: 
1)Η  κ. ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑ, ∆ιοικητής, του  Γενικού Νοσοκοµείου Αθήνας ‘’ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ’’. 
2)Ο κ. -------------------, ως νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας-------------------- 
 
Στην Αθήνα σήµερα την ……………, ηµέρα της εβδοµάδος ……….. µεταξύ του Γενικού Νοσοκοµείου 
Αθήνας «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» που εκπροσωπείται νόµιµα από τη ∆ιοικητή κ. ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑ και της εταιρείας 
…………., που εκπροσωπείται νόµιµα από τον κ. ……………… συµφωνήθηκαν, συνοµολογήθησαν και 
έγιναν αµοιβαίως αποδεκτά τα παρακάτω: 
        Στις 10-02-2015 ηµέρα Τρίτη διενεργήθηκε διαγωνιστική διαδικασία διαπραγµάτευσης µε αρ. 
Φ243/2015, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, σύµφωνα µε την Απόφαση του ∆.Σ. του 
Νοσοκοµείου µε αριθµό 2/29-01-2015 (ΘΕΜΑ 23ο), για την φύλαξη των χώρων και των κτιριακών 
εγκαταστάσεων του Νοσοκοµείου από ειδικό συνεργείο παροχής υπηρεσιών ασφαλείας για χρονικό 
διάστηµα τριών (3) µηνών, µε δικαίωµα µονοµερούς παράτασης για δύο (2) επιπλέον µήνες, κατόπιν 
Απόφασης ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοσοκοµείου, η οποία κατακυρώθηκε µε την υπ’ αριθ. ………….. 
(Θέµα ….ο) Απόφαση του ∆.Σ. του Νοσοκοµείου. 
     Ήδη οι συµβαλλόµενοι, υπό την ιδιότητα που παρίστανται ορίζουν τα ακόλουθα: 
ΑΡΘΡΟ 1ο :  
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  :   
7. Η σύµβαση αρχίζει την …………. και ώρα 07:00 πρωινή και λήγει την ……………και ώρα 07:00  

πρωινή,  
8. Το Νοσοκοµείο διατηρεί το αναφαίρετο δικαίωµα του να διακόψει µονοµερώς τη σύµβαση εν όλω ή εν 

µέρει, όταν προκύψουν λόγοι ανωτέρας βίας ή εφ΄ όσον καλυφθούν οι κενές οργανικές θέσεις των 
οικείων κλάδων του προσωπικού του Νοσοκοµείου, ή ρυθµισθεί διαφορετικά από το Υπουργείο Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης , ή άλλο κρατικό Φορέα.  

9. Το Νοσοκοµείο διατηρεί επίσης το δικαίωµα λόγου πρόσθετων και εκτάκτων αναγκών – να επεκτείνει 
την παρούσα σύµβαση, µε απασχόληση περισσότερων ατόµων, πέραν των αναφερόµενων σ΄ αυτήν.  
  

ΑΡΘΡΟ 2ο : 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
2.1 Χώροι φύλαξης : 

Κατ΄αρχήν προβλέπεται η φύλαξη: 
………………….  

2.2 .Προσωπικό φύλαξης:  
α) …………….. 

 
Σηµειώνεται ότι γενική εφηµερία το Νοσοκοµείο κατά το διάστηµα που αφορά την παρούσα σύµβαση 
έχει κάθε 4η ηµέρα και πρώτη ηµέρα εφηµερίας της σύµβασης είναι η ……………………….. 
 
Η εταιρεία έχει την υποχρέωση: 
Σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της ∆ιαπραγµάτευσης  
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ΑΡΘΡΟ 3ο 
   Το τίµηµα για τις παρεχόµενες υπηρεσίες φύλαξης των χώρων του Νοσοκοµείου από το συνεργείο 
παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 
……………………………………………………………………………… (……….€) πλέον του 
αναλογούντος ΦΠΑ, ήτοι …………………………………συµπ/νου του ΦΠΑ 23%, για τρεις (3) µήνες. 
Στο ποσό αυτό συµπεριλαµβάνεται, εκτός των άλλων, υποχρεώσεων  της εταιρείας που αναφέρονται στο 
προηγούµενο άρθρο και η ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης ανωτάτου ορίου τριών εκατοµµυρίων ευρώ 
(3.000.000 €), η προσφορά ελέγχου καθ΄ όλο το 24ωρο µε επανδρωµένο αυτοκίνητο και η σύνδεση µε τον 
σταθµό 24ωρης λήψης σηµάτων καθώς και κάθε άλλο κόστος που θα απαιτηθεί για υλοποίηση των όρων της 
παρούσας σύµβασης (π.χ κόστος εκπαίδευσης, στολής εξοπλισµού, υλικού κ.α.). Επίσης θα υπάρχει η 
δυνατότητα της εταιρείας για τη διάθεση σε καθηµερινή βάση όσων ατόµων επιθυµεί το Νοσοκοµείο και για 
όσα κτίρια και θέσεις απαιτείται η φύλαξη πέραν των διαλαµβανοµένων στην διακήρυξη του διαγωνισµού µε 
το αυτό κοστολόγιο κατ΄ αναλογία για  το διάστηµα των ηµερών απασχόλησης και εφ΄ όσον ζητηθεί από το 
Νοσοκοµείο. 
  Στο ανωτέρω ποσό συµπεριλαµβάνεται ο αναλογών ΦΠΑ, ο οποίος βαρύνει το Νοσοκοµείο. 
   Η εταιρεία θα πληρώνεται µηνιαίως βάσει τιµολογίου παροχής υπηρεσιών και µετά την σύνταξη του 
πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής από την αρµόδια επιτροπή που θα ορίσει το Νοσοκοµείο 
και ύστερα από την θεώρηση του σχετικού χρηµατικού εντάλµατος από το Ελεγκτικό Συνέδριο. 
    Η Ανάδοχος εταιρεία θα πρέπει να καταθέτει κάθε µήνα λίστα, στην οποία θα αναδεικνύεται, ότι οι 
υποχρεώσεις του προς τους ασφαλιστικούς φορείς έχουν τακτοποιηθεί. 

   Οι κρατήσεις βαρύνουν την εταιρεία, καθώς και κάθε άλλη νόµιµη κράτηση: 

 α)  Μ.Τ.Π.Υ.: 1,5% 

β) Χαρτ/µο & Ο.Γ.Α. (Μ.Τ.Π.Υ.): 0,024% 

γ) Ε.Α.Α.: 0,10% 

δ) Υπέρ Ψυχικής Υγείας: 2% 

ε) 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 

         
ΑΡΘΡΟ 4ο      
ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ: 
Θα εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις των Ν. 1797/98, Ν. 2286/95 και του Π.∆.118/2007. 

Αν ο ανάδοχος διακόψει άκαιρα και χωρίς τη συναίνεση του Νοσοκοµείου το έργο, πριν από την 
ηµεροµηνία λήξεως του χρόνου της σύµβασης, υποχρεούται στην καταβολή προς το Νοσοκοµείο, λόγω 
ποινικής ρήτρας 4.500,00€ ηµερησίως για κάθε µέρα διακοπής και µέχρι της ηµεροµηνίας λήξεως της 
σύµβασης ή της τυχόν συνέχισης του έργου. 

Σε τέτοια περίπτωση, το Νοσοκοµείο θα δικαιούται ελεύθερα να προσλάβει τρίτο εργολάβο, µε 
ελεύθερη τιµή και θα δικαιούται να αξιώσει από τον έκπτωτο εργολάβο την τυχόν προκύπτουσα διαφορά 
τιµής παράλληλα µε την αξίωσή του για κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης υπέρ αυτού, χωρίς 
µείωση του ποσού της ηµερήσιας παραπάνω ποινικής ρήτρας. 

Για κάθε παράβαση στον αριθµό των απασχολούµενων ατόµων, θα επιβάλλεται στον ανάδοχο για 
κάθε ηµέρα απουσίας πρόστιµο ίσο µε το πενταπλάσιο των ηµεροµισθίων των απουσιαζόντων ατόµων. 

Για κάθε παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας συµβάσεως, εκ µέρους του αναδόχου το 
Νοσοκοµείο πέραν των άλλων δικαιωµάτων που θα του παρέχονται και από το Νόµο, θα δύναται να 
επιβάλλει σ΄ αυτόν πρόστιµο 3.000,00€, παρακρατούµενο από τη µηνιαία αµοιβή του. 

Σε περίπτωση υποτροπής, η πιο πάνω ρήτρα διπλασιάζεται δικαιουµένου το Νοσοκοµείου να 
καταγγείλει τη σύµβαση και να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. 

              
Εξαιρέσεις επιβολής κυρώσεων – Ανωτέρα βία  

1. ∆εν επιβάλλονται κυρώσεις στον εργολάβο, εφόσον διαπιστωθεί ανωτέρα βία, η οποία έχει ως 
συνέπεια να προκαλείται αδυναµία εκτελέσεως του έργου µέσα στον συµβατικό χρόνο. Ως απόδειξη της 
ανωτέρας βίας, αναφέρονται ενδεικτικά τα παρακάτω: 

α. Γενική ή µερική απεργία, που συνεπάγεται στη διακοπή των εργασιών της αναδόχου εταιρείας. 
β. Γενική ή µερική πυρκαγιά στην εταιρεία. 
γ. Πληµµύρα. 
δ. Σεισµός. 
ε. Πόλεµος. 
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στ. ∆ιακοπή παροχής του ηλεκτρικού ρεύµατος, η βλάβη των µηχανηµάτων που έχει πιστοποιηθεί 
αρµοδίως και εφόσον αυτή επιδρά στην εκτέλεση της σύµβασης. 

2. Τα παραπάνω γεγονότα πρέπει να αναφερθούν εγγράφως στην Υπηρεσία µέσα σε ανατρεπτική 
προθεσµία 3 ηµερών από την εκδήλωση τους, ενώ στην περίπτωση που διαρκούν, ο εργολάβος θα πρέπει να 
αναφερθεί µέσα στην ίδια προθεσµία την έναρξη και τη λήξη τους και να βεβαιωθούν από Αρµόδια Αρχή.        
 
ΑΡΘΡΟ 5ο 
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΟΡΟΣ 
Αποτελεί υποχρέωση της αναδόχου εταιρείας η απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της εργατικής 
νοµοθεσίας δηλαδή η  καταβολή των νοµίµων αποδοχών οι οποίες σε καµιά περίπτωση δεν µπορεί να είναι 
κατώτερες των προβλεποµένων από την οικεία (κλαδική) ΣΣΕ, η  τήρηση του νόµιµου ωραρίου, η 
ασφαλιστική κάλυψη, οι όροι υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων κ.λ.π. 
  Σε περίπτωση δε που διαπιστωθεί από στοιχεία η παράβαση του ανωτέρω όρου θα καταγγέλλεται η 
σύµβαση µε την ανάδοχο εταιρεία.        

ΑΡΘΡΟ 6ο 

ΑΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΟ ΚΑΙ ΑΝΕΚΧΩΡΗΤΟ ΑΞΙΩΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
Απαγορεύεται η αναδοχή από άλλο πρόσωπο των εκ της σύµβασης απορρεουσών υποχρεώσεων της 
εταιρείας και η εκχώρηση ή ενεχυρίαση των απαιτήσεων της εταιρείας που δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι 
παραιτείται από τώρα του δικαιώµατος εκχωρήσεως ή ενεχυρίασης των απαιτήσεων της που θα πηγάζουν 
από την σύµβαση προς οποιοδήποτε φυσικό  ή νοµικό πρόσωπο, οποιασδήποτε µορφής  πιστωτικό 
οργανισµό, ΄Ιδρυµα ή Τράπεζα και προς αυτό ακόµα το ∆ηµόσιο. 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο 
ΕΓΓΥΟ∆ΟΣΙΑ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: 
  Ο Ανάδοχος κατέθεσε στο Νοσοκοµείο µας, σήµερα, µε την αριθ. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ …………€ 
, σαν εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της παρούσης σύµβασης, (ίση προς το 10% της αξίας της 
εργασίας) της Τράπεζας ………………., αρ. ………………………………. 
   Η εγγύηση αυτή έχει θέση ποινικής ρήτρας, η οποία θα αποδοθεί µετά την πλήρη και κανονική εκτέλεση 
των όρων της παρούσης σύµβασης. 

ΑΡΘΡΟ 8ο 

ΓΕΝΙΚΑ 

1.Αναπόσπαστο µέρος της παρούσας σύµβασης αποτελούν  

α.Το Παράρτηµα 1. 

β. Η µε αρ. Φ20/2015διακήρυξη του έργου.  

γ.Η Οικονοµική και τεχνική προσφορά της αναδόχου. 

2. Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα σύµβαση ισχύουν οι διατάξεις όπως έχουν τροποποιηθεί και 
συµπληρωθεί των σχετικών µε τις προµήθειες νόµων και προεδρικών διαταγµάτων που έχουν προαναφερθεί 
στην αντίστοιχη διακήρυξη, τις οποίες θεωρείται ότι γνωρίζουν οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό και δεν 
µπορούν να επικαλεστούν άγνοιά τους, η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας σύµβασης. 

3. Στην παρούσα σύµβαση επισυνάπτεται επίσης, η οικονοµική προσφορά της αναδόχου εταιρείας, η οποία 
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτής.    
4. α) Το Νοσοκοµείο µας, θα αποστείλει αντίγραφο της σύµβασης της αναδόχου εργολήπτριας εταιρείας 
συνεργείου παροχής υπηρεσιών ασφάλειας του Νοσοκοµείου στο:      
Ι.Κ.Α.  

      Γεν. ∆/νση Ασφ/κών Υπηρεσιών  
      ∆ιεύθυνση Ασφάλισης - Εσόδων  
      Τµήµα Ελέγχου Κοινών Επιχ/σεων 
      Αγ. Κων/νου 8, Τ.Κ. 102 41  

β)  Ονοµαστική κατάσταση του απασχολούµενου προσωπικού της αναδόχου εταιρείας στην 
Επιθεώρηση Εργασίας. 
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    Όλοι οι όροι της παρούσας συµφωνούνται και είναι ουσιώδεις και παράβαση οιονδήποτε εξ αυτών 
αποτελεί λόγο  έκπτωσης του αναδόχου από τη σύµβαση, δίδει δικαίωµα µονοµερούς καταγγελίας της 
σύµβασης από το Νοσοκοµείο και θεµελιώνει δικαίωµα, πλέον της κατάπτωσης της συµφωνηθείσης ποινικής 
ρήτρας, αποζηµίωσης υπέρ του Νοσοκοµείου και αξίωση κάθε δικαιώµατος κατά τις διατάξεις του Αστικού 
Κώδικα. Το ύψος της ποινικής ρήτρας συνεφωνήθη αµοιβαία ως εύλογο. 
  Η παρούσα σύµβαση, της οποίας η ισχύ αρχίζει από την υπογραφή της συντάχθηκε σε δύο όµοια 
πρωτότυπα. 
 Μετά την ανάγνωση, βεβαίωση και υπογραφή της σύµβασης, οι συµβαλλόµενοι πήραν από ένα πρωτότυπο.             
      
    ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝ.ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ                           ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
         «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 
Η ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣ/ΜΕΙΟΥ                               
 
ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑ       ……….…………………………. 
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