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ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΟΥΣ ΡΑΑΤΑΣΘΣ ΕΚ ΜΕΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) 
ΜΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΡΙΡΛΕΟΝ ΓΙΑ ΔΕΚΑ (10) ΜΘΝΕΣ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ (2) ΜΕΩΝ 
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ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΗΟΜΕΝΘ ΕΤΘΣΙΑ ΔΑΡΑΝΘ 

971.100,00€ με ΦΡΑ 17% 
 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΡΑΑΤΑΣΘΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ (2 ΜΘΝΕΣ + 10 ΜΘΝΕΣ) 
971.100,00€ με ΦΡΑ 17% 

 
HTOI ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΗΟΜΕΝΘ ΔΑΡΑΝΘ: 

1.942.200,00€ με ΦΡΑ 17% 
 

Κριτιριο  Κατακφρωςθσ: 
τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά  

βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ. 
CPV: 90911200-8 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

1.1 Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ 

 

Επωνυμία ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» 

Αρικμόσ Φορολογικοφ Μθτρϊου (Α.Φ.Μ.) 999094381 

Κωδικόσ θλεκτρονικισ τιμολόγθςθσ --------------------- 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ ΕΛΕΝΑΣ ΒΕΝΙΗΕΛΟΥ 2 

Ρόλθ ΧΙΟΣ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ Τ.Κ. 82131 

Χϊρα GR (HELLAS) 

Κωδικόσ ΝUTS EL413 

Τθλζωωνο +302271350258 

Φαξ --------------------- 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) promithion@xioshosp.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροωορίεσ ΚΟΥΤΣΟΥΑ ΒΑΣΙΛΙΚΘ 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) www.xioshosp.gr 

Διεφκυνςθ του προωίλ αγοραςτι ςτο διαδίκτυο (URL) www.xioshosp.gr 

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναιΔθμόςιο Νοςοκομείο  και ανικει ςτθν 2θ Υ.ΡΕ. ΡΕΙΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ 

 

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ παροχι υπθρεςιϊν υγείασ. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίασ  

α) Τα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 
πρόςβαςθ  μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ (www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ 

β) Κάκε είδουσ επικοινωνία και ανταλλαγι πλθροωοριϊν πραγματοποιείται μζςω του ΕΣΘΔΘΣ 
Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ (εωεξισ ΕΣΘΔΘΣ), το οποίο είναι προςβάςιμο από τθ Διαδικτυακι Ρφλθ 
(www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ 

γ) Ρεραιτζρω πλθροωορίεσ είναι διακζςιμεσ από τθν προαναωερκείςα διεφκυνςθ: 
www.promitheus.gov.grι άλλθ διεφκυνςθ promithion@xioshosp.gr 

δ) Θ διακιρυξθ είναι διακζςιμθ και ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα του Νοςοκομείου :www.xioshosp.gr 

 

1.2 Στοιχεία Διαδικαςίασ-Χρθματοδότθςθ 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16.  

http://www.promitheus.gov.gr/
mailto:promithion@xioshosp.gr
http://www.xioshosp.gr/
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Σφμωωνα με τθν υπ’ αρικ. 11/23.05.2022 (ΑΔΑ:Ω84Λ469073-54Ι) Απόωαςθ του Δ.Σ. του Νοςοκομείου  και 
αναωορικά με τθν παρ.3, άρκ.27, Ν.4412/16 γίνεται χριςθ ςφντμθςθσ θμερομθνιϊν διότι κακίςταται 
αδφνατθ θ τιρθςθ τθσ ελάχιςτθσ προκεςμίασ που προβλζπεται ςτο  δεφτερο εδάωιο τθσ παρ.1 του ίδιου 
άρκρου, λόγω του ότι θ προβλεπόμενθ διαδικαςία που απαιτείται για ζναν θλεκτρονικό διαγωνιςμό άνω 
των ορίων βάςει του Ν.4412/16 δεν κα ολοκλθρωκεί μζχρι τισ 14.07.2022, θμερομθνία κατά τθν οποία 
λιγει θ υπ’ αρικ.36/2022 ςφμβαςθ με τθν ανάδοχο εταιρία θ οποία ζχει αναλάβει τθν παροχι υπθρεςιϊν 
κακαριότθτασ του Νοςοκομείου και των δομϊν του μζχρι το διάςτθμα αυτό. 

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι το Γ.Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ».  Θ δαπάνθ για τθν εν 
λόγω ςφμβαςθ βαρφνει τον ΚΑΕ 0845.01 ςχετικι πίςτωςθ με αρικ.1182/02.06.2022 (ΑΔΑ:6Λ9Ψ469073-Υ29) 
του τακτικοφ προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2022  του Φορζα. 

Για τθν παροφςα διαδικαςία ζχει εκδοκεί θ υπ’ αρικ. 32190/02.06.2022 (ΑΔΑ: ΨΨΕΓ469Θ2Ξ-69Ω) ςχετικι 
ζγκριςθ τθσ τροποποίθςθσ πολυετοφσ δζςμευςθσ πίςτωςθσ τθσ ΔΙΟΙΚΘΣΘ 2θσΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ 
ΡΕΙΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ με αρικ. 20938/08.04.2022 (ΑΔΑ:Ψ5Μ1469Θ2-Β3) για τθν ανάδειξθ αναδόχου για τθν 
κακαριότθτα κτιριακϊν εγκαταςτάςεων του Γ.Ν. Χίου, με ποςό 1.942.200,00€ με ΦΡΑ, για τα 
οικονομικάζτθ2022,2023,2024. 

1.3 Συνοπτικι Ρεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ 

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ  είναι κακαριότθτα κτιριακϊν εγκαταςτάςεων & περιβάλλοντοσ χϊρου του Γ.Ν. 
Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» ςυμπεριλαμβανομζνων των δομϊν «ΨΥΧΑΓΩΣ», «ΚΕΦΙΑΡ» & «ΔΙΕΚ ΝΟΣΘΛΕΥΤΙΚΘΣ». 

Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κατατάςςονται ςτον ακόλουκο κωδικό του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων 
ςυμβάςεων (CPV) : 90911200-8 

Ρροςωορζσ υποβάλλονται για το ςφνολο τθσ υπό ανάκεςθ προμικειασ. 

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ για ζνα ζτοσ ανζρχεται ςτο ποςό των 830.000,00 € μθ 
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 17 % (εκτιμϊμενθ αξία ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ: € 971.100,00). 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται  για ζνα (1) ζτοσ με δικαίωμα το Νοςοκομείο να παρατείνει τθ ςφμβαςθ 
για διάςτθμα δφο (2) μθνϊν μονομερϊσ (με απόωαςθ του Νοςοκομείου) και επιπλζον για δζκα (10) μινεσ 
με ςυμωωνία και των δφο (2) μερϊν. 

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ (για παράταςθ δφο (2) μθνϊν μονομερϊσ, με απόωαςθ του Νοςοκομείου 
και επιπλζον για δζκα (10) μινεσ με ςυμωωνία και των δφο (2) μερϊν), ανζρχεται ςτο ποςό των 830.000,00 € 
μθ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 17 % (εκτιμϊμενθ αξία ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ: € 971.100,00). 

Θ ςυνολικι εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ παράταςθσ) ανζρχεται ςε 
1.942.200,00 € με ΦΡΑ 17 % (εκτιμϊμενθ αξία χωρίσ ΦΡΑ: 1.660.000,00 €, ΦΡΑ: 282.200,00 €). 

Αναλυτικι περιγραωι του ωυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Ι 
τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμωζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςωοράσ, βάςει 
βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ, θ οποία κα τεκμαίρεται με κριτιρια και βακμολογία με ςυντελεςτζσ 
βαρφτθτασ. 

1.4 Θεςμικό πλαίςιο 

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπονται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ 
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ: 

- του ν. 4782/2021 (Α’36) «Εκςυγχρονιςμόσ, απλοποίθςθ και αναμόρωωςθ του ρυκμιςτικοφ πλαιςίου των 
δθμοςίων ςυμβάςεων, ειδικότερεσ ρυκμίςεισ προμθκειϊν ςτουσ τομείσ τθσ άμυνασ και τθσ αςωάλειασ 
και άλλεσ διατάξεισ για τθν ανάπτυξθ, τισ υποδομζσ και τθν υγεία». 
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- του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 
Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

- του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτοσ: οργάνωςθ, λειτουργία & διαωάνεια τθσ Κυβζρνθςθσ, των 
κυβερνθτικϊν οργάνων & τθσ κεντρικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ» και ιδίωσ του άρκρου 37  

- του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίασ για το Ελεγκτικό Συνζδριο, ολοκλθρωμζνο 
νομοκετικό πλαίςιο για τον προςυμβατικό ζλεγχο, τροποποιιςεισ ςτον Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 
Συνζδριο, διατάξεισ για τθν αποτελεςματικι απονομι τθσ δικαιοςφνθσ και άλλεσ διατάξεισ» και ιδίωσ 
των άρκρων 324-337 

- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ 
Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…»,  

- του άρκρου 4 του π.δ. 118/07 (Α’ 150)  

- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των ωορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και 
τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ»,   

- του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µεταςχθµατιςµοί και εναρµόνιςθ του νοµοκετικοφ πλαιςίου µε τισ 
διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υµβουλίου τθσ 16θσ 
Απριλίου 2014 για τθν ζκδοςθ θλεκτρονικϊν τιµολογίων ςτο πλαίςιο δθµόςιων ςυµβάςεων και λοιπζσ 
διατάξεισ» 

- του ν. 3310/2005 (Α’ 30) «Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι 
καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων», του π.δ/τοσ 82/1996 (Α’ 66) 
«Ονομαςτικοποίθςθ  μετοχϊν Ελλθνικϊν Ανωνφμων Εταιρειϊν που μετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ 
ανάλθψθσ ζργων ι προμθκειϊν του Δθμοςίου ι των νομικϊν προςϊπων του ευρφτερου δθμόςιου 
τομζα, τθσ κοινισ απόωαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) 
ςχετικά με τα «Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του ν.3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με 
το ν.3414/2005», κακϊσ και των υπουργικϊν αποωάςεων, οι οποίεσ εκδίδονται, κατ’ εξουςιοδότθςθ  
του άρκρου 65 του ν. 4172/2013 (Α’167) για τον κακοριςμό: α) των μθ «ςυνεργάςιμων ωορολογικά» 
κρατϊν και β) των κρατϊν με «προνομιακό φορολογικό κακεςτϊσ». 

- του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ προδικαςτικϊν προςφυγϊν ενϊπιων τθσ Α.Ε.Π.Π.» 

- του άρκρου 68 του ν. 3863/2010 (Αϋ 115)«Νζο αςωαλιςτικό ςφςτθμα και ςυναωείσ διατάξεισ, ρυκμίςεισ 
ςτισ εργαςιακζσ ςχζςεισ». 

- τθσ υπ' αρικμ. 57654/22.05.2017 Απόφαςθσ του Τπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ με κζμα : 
“Ρφκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου 
Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ)” (Β’ 1781)  

- τθσ υπϋαρικμ. 64233/08.06.2021 (Βϋ2453/ 09.06.2021) Κοινισ Απόωαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και 
Επενδφςεων  και Ψθωιακισ Διακυβζρνθςθσ με κζμα «Ρυκμίςεισ τεχνικϊν ηθτθμάτων που αφοροφν τθν 
ανάκεςθ των Δθμοςίων υμβάςεων Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν με χριςθ των επιμζρουσ εργαλείων και 
διαδικαςιϊν του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (ΕΗΔΗ)» 

- τθσ αρικμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονικι Σιμολόγθςθ ςτο πλαίςιο των 
Δθμόςιων υμβάςεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Αϋ44) 

- τθσ αρικμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Κακοριςμόσ Εκνικοφ Μορφότυπου θλεκτρονικοφ 
τιμολογίου ςτο πλαίςιο των Δθμοςίων υμβάςεων».  

- τθσ αρικμ. Κ.Υ.Α. οικ. 14900/21 (Β’ 466) «Ζγκριςθ ςχεδίου Δράςθσ για τισ Πράςινεσ Δθμόςιεσ 
υμβάςεισ» (ΑΔΑ: ΨΡΣΟ46ΜΣΛΡ-Χ92). 

- του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκςυγχρονιςμόσ τθσ Επιμελθτθριακισ 
Νομοκεςίασ» 
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- του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδφω ςτθν Ελλάδα και άλλεσ διατάξεισ» και ιδίωσ  των άρκρων 85 επ. 

- του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 
2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» 

- του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ» 

- τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 
16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ», 

- του ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν 
παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο ελλθνικό 
δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ»  

- του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψθφιακι Διακυβζρνθςθ (Ενςωμάτωςθ ςτθν Ελλθνικι Νομοκεςία τθσ 
Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/2102 και τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικζσ Επικοινωνίεσ (Ενςωμάτωςθ 
ςτο Ελλθνικό Δίκαιο τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2018/1972 και άλλεσ διατάξεισ»,  

- του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και ςτοιχεία»  

- του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ» 

- του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ»  και ιδίωσ 
των άρκρων 1,2, 7, 11 και 13 ζωσ 15, 

- του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα», 

- του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, τθσ 27θσ Απριλίου 2016, για τθν προςταςία 
των ωυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και για τθν 
ελεφκερθ κυκλοωορία των δεδομζνων αυτϊν και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 95/46/ΕΚ (Γενικόσ 
Κανονιςμόσ για τθν Ρροςταςία Δεδομζνων) (Κείμενο που παρουςιάηει ενδιαωζρον για τον ΕΟΧ) OJ L 
119, 

- του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχι Προςταςίασ Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτιρα, μζτρα εφαρμογισ 
του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 
2016 για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ δεδομζνων προςωπικοφ 
χαρακτιρα και ενςωμάτωςθ ςτθν εκνικι νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 και άλλεσ διατάξεισ», 

- του ν. 2955/2001 (Α’256) «Ρρομικειεσ Νοςοκομείων και λοιπϊν μονάδων υγείασ των Ρε.Σ.Υ. και άλλεσ 
διατάξεισ» όπωσ ιςχφει, 

- του ν. 2889/2001 (Α’37) «Βελτίωςθ και εκςυγχρονιςμόσ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Υγείασ και άλλεσ 
διατάξεισ» όπωσ ιςχφει, 

- του ν. 3204/2003 (Α’296) «Ρερί τροποποίθςθσ και ςυμπλιρωςθσ τθσ Νομοκεςίασ για το ΕΣΥ και 
ρυκμίςεισ άλλων κεμάτων τθσ αρμοδιότθτασ του Υπουργείου Υγείασ και Ρρόνοιασ» άρκ.14 παρ.3, 

- του ν. 3329/2005 (Α’81) «Εκνικό Σφςτθμα Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και λοιπζσ διατάξεισ» 
όπωσ ιςχφει, 

- του ν. 3580/2007 (Α’134) «Ρρομικειεσ Φορζων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείασ και 
Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και άλλεσ διατάξεισ» όπωσ ιςχφει, 

- του ν. 3918/2011 (Α’ 31) «Διαρκρωτικζσ αλλαγζσ ςτο Σφςτθμα Υγείασ και άλλεσ διατάξεισ» άρκ.13 όπωσ 
αυτζσ τροποποιικθκαν, 

- του ν. 4052/2012 (Α’41) Νόμοσ αρμοδιότθτασ Υπουργείων Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ  και 
Εργαςίασ και Κοινωνικισ Αςωάλιςθσ για εωαρμογι του νόμου «Ζγκριςθ των Σχεδίων Συμβάςεων 
Χρθματοδοτικισ Διευκόλυνςθσ μεταξφ του Ευρωπαϊκοφ Ταμείου Χρθματοπιςτωτικισ Στακερότθτασ 
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(Ε.Τ.Χ.Σ.), τθσ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ και τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ, του Σχεδίου του Μνθμονίου 
Συνεννόθςθσ μεταξφ τθσ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ, τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ και τθσ Τράπεηασ τθσ 
Ελλάδοσ και άλλεσ επείγουςεσ διατάξεισ για τθ μείωςθ του δθμοςίου χρζουσ και τθν διάςωςθ τθσ 
εκνικισ οικονομίασ» και άλλεσ διατάξεισ,  

- του ν. 4472/2017 (Α’74) «Συνταξιοδοτικζσ διατάξεισ του Δθμοςίου και τροποποίθςθ διατάξεων του ν. 
4387/2016, μζτρα εωαρμογισ των δθμοςιονομικϊν ςτόχων και μεταρρυκμίςεων, μζτρα κοινωνικισ 
ςτιριξθσ και εργαςιακζσ ρυκμίςεισ, Μεςοπρόκεςμο Ρλαίςιο Δθμοςιονομικισ Στρατθγικισ 2018 – 2021 
και λοιπζσ διατάξεισ». (Μζροσ Γ’, άκρ.21-35), 

- του ν. 4542/2018 (Α’ 95) «Κφρωςθ τθσ Συμωωνίασ μεταξφ τθσ Κυβζρνθςθσ τθσ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ  
και τθσ Ραγκόςμιασ Οργάνωςθσ Υγείασ, ενεργϊντασ μζςω του Ρεριωερειακοφ Γραωείου τθσ για τθν 
Ευρϊπθ, για τθν τροποποίθςθ τθσ Συμωωνίασ Υποδοχισ μεταξφ τθσ Κυβζρνθςθσ τθσ Ελλθνικισ 
Δθμοκρατίασ και τθσ Ραγκόςμιασ Οργάνωςθσ Υγείασ, ενεργϊντασ μζςω του Ρεριωερειακοφ Γραωείου 
τθσ για τθν Ευρϊπθ, για τθν ίδρυςθ του Γραωείου Υποςτιριξθσ για τθν Ρρόλθψθ και τον Ζλεγχο των μθ 
Μεταδιδόμενων Αςκενειϊν ςτθν Ακινα, Ελλάδα και λοιπζσ διατάξεισ», Άρκρο τζταρτο υκμίςεισ για 
τθν Εκνικι Κεντρικι Αρχι Ρρομθκειϊν Υγείασ, 

- τθν υπ’ αρικ. 11081/2011 (Β’2957) Υπουργικι Απόωαςθ ςχετικά με «Ζγκριςθ ςυγκρότθςθσ ςυλλογικϊν 
οργάνων, για τθν διεξαγωγι διαγωνιςμϊν, των Φορζων του άρκ.9, παρ.1 του ν. 3580/2007», 

- τθν υπ’ αρικ. 4/17.03.2022 (ΑΔΑ: Ψ07Φ469073-Λ27) Απόωαςθ του Δ.Σ. «Ζγκριςθ πίνακα 
προγραμματιςμοφ διαχειριςτικοφ ζτουσ 2022» 

- τθν υπ’ αρικ. 4/17.03.2022 (ΑΔΑ: 90Ω8469073-Σ7) Απόωαςθ του Δ.Σ. «Ζγκριςθ ςκοπιμότθτασ 
διαγωνιςμοφ για τθν ανάδειξθ αναδόχου του ζργου τθσ κακαριότθτασ του Νοςοκομείου 
ςυμπεριλαμβανομζνων των δομϊν του». 

- τθν υπ’ αρικ. 6/01.04.2022 (ΑΔΑ:702469073-4ΛΕ) Απόωαςθ του Δ.Σ. «Ζγκριςθ τεχνικϊν προδιαγραωϊν 
για τθν προμικεια κακαριότθτασ του Νοςοκομείου και των δομϊν του».  

- ΦΕΚ Β’2030/21.04.2022 «Κακοριςμόσ κατϊτατου μιςκοφ και κατϊτατου θμερομιςκίου για τουσ 
υπαλλιλουσ και τουσ εργατοτεχνίτεσ όλθσ τθσ χϊρασ». 

- τθν υπ’ αρικ. 11/23.05.2022 (ΑΔΑ:ΨΨΨΙ469073-ΓΧ7) «Ζγκριςθ τροποποιθμζνθσ – επικαιροποιθμζνθσ  
οικονομικοτεχνικισ μελζτθσωσ προσ το κόςτοσ των παρεχόμενων από τον ανάδοχο υπθρεςιϊν για τθν 
κάλυψθ των αναγκϊν του Νοςοκομείου ςε υπθρεςίεσ κακαριότθτασ και ζγκριςθ αναπροςαρμογισ του 
κόςτουσ». 

- τθν υπϋ αρικ. 11/23.05.2022 (ΑΔΑ: Ω84Λ469073-54Ι) Απόωαςθ του Δ.Σ. με τθν οποία εγκρίνεται 1) θ 
διενζργεια δθμόςιου διαγωνιςμοφ άνω των ορίων με θλεκτρονικά μζςα, ςφμωωνα με το άρκ.27 του 
Ν.4412, 2) θ ςφντμθςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των προςωορϊν με θλεκτρονικά μζςα ςφμωωνα με 
τθν παρ.3 του άρκ.27 του Ν.4412/16, 3) θ τροποποίθςθ του αρχικοφ πίνακα αναγκϊν του Νοςοκομείου 
για το ζτοσ 2022 που αωορά αποκλειςτικά τισ υπθρεςίεσ κακαριότθτασ κτιρίων. 

- τθν υπ’ αρικ. 32190/02.06.2022 (ΑΔΑ:ΨΨΕΓ469Θ2Ξ-69Ω) Απόωαςθ ζγκριςθσ τθσ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ 2θσ  

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ ΡΕΙΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥΡολυετοφσ Δζςμευςθ Ρίςτωςθσ. 

- Τθν υπ’ αρικ. 1182/02.06.2022 (ΑΔΑ:6Λ9Ψ469073-Υ29) Ανάλθψθ Ρίςτωςθσ του Γ.Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ». 

- Των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που 
αναωζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  κακϊσ και του 
ςυνόλου των διατάξεων του αςωαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και ωορολογικοφ 
δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναωζρονται 
ρθτά παραπάνω. 

1.5 Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ 

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςωορϊν είναι θ Δευτζρα27.06.2022και ϊρα 23:59:59 
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Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμόςιων Συμβάςεων 
(ΕΣΘΔΘΣ) Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ του  ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ (Διαδικτυακι Ρφλθ www.promitheus.gov.gr) 

1.6 Δθμοςιότθτα 

Α. Δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ  

Ρροκιρυξθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απεςτάλθ με θλεκτρονικά μζςα για δθμοςίευςθ ςτισ 02.06.2022 ςτθν 
Υπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.(δθμοςιεφκθκε ςτισ 07.06.2022 θμζρα Τρίτθ με αρικ. 
δθμοςίευςθσ 2022/S108-305404) 

Β. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο  

Θ προκιρυξθ και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό 
Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ).  

Τα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτθ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία 
ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία ζλαβε Συςτθμικό Αφξοντα Αρικμό:161899 και 
αναρτικθκαν ςτθ Διαδικτυακι Ρφλθ (www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ. 

Ρερίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Τφπο, ςφμωωνα με το άρκρο 66 του Ν. 
4412/2016 και ςυγκεκριμζνα ςτθν εωθμερίδα «ΧΙΩΤΙΚΘ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ». 

Ρερίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ (ιςτ) τθσ παραγράωου 3 του 
άρκρου 76 του Ν.4727/2020, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 
(ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)http://et.diavgeia.gov.gr/ 

Θ Διακιρυξθ καταχωρικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ (URL) :   
www.xioshosp.gr 

Γ. Ζξοδα δθμοςιεφςεων 

Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο βαρφνει τον ΑΝΑΔΟΧΟ 

1.7 Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ 

Οι οικονομικοί ωορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εωόςον επιλεγοφν,  τισ 
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςωαλιςτικισ και 
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ 
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ 
απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω 
υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων 
ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και 
τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ . 

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋόλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, 
αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εωόςον επιλεγοφν. 

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαωυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροωοριϊν που ζχουν 
χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.xioshosp.gr/
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

2.1 Γενικζσ Ρλθροφορίεσ 

2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

Τα ζγγραωα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ είναι τα ακόλουκα: 

1. θ με αρ. 2022/S108-305404 Ρροκιρυξθ τθσ Σφμβαςθσ (ΑΔΑΜ 22PROC010707759), όπωσ αυτι ζχει 
δθμοςιευτεί ςτθν Επίςθμθ Εωθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

2. το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραωο Σφμβαςθσ *ΕΕΕΣ+  

3. θ παροφςα διακιρυξθ και τα παραρτιματά τθσ που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ 

4. οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροωορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ ςχετικά 
με τισ τεχνικζσ προδιαγραωζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά 

5. Υπόδειγμα τεχνικισ προςωοράσ 

6. Υπόδειγμα οικονομικισ προςωοράσ 

7. Οικονομοτεχνικι μελζτθ 

2.1.2 Επικοινωνία - Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ 

Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και 
όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροωοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ πλατωόρμασ 
του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω 
τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ (www.promitheus.gov.gr). 

Θ διακιρυξθ διατίκεται ςτα γραωεία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ. Για τθν 
παραλαβι των τευχϊν οι ενδιαωερόμενοι καταβάλλουν τθ δαπάνθ αναπαραγωγισ τουσ, που ανζρχεται ςε 
δεκαπζντε (15,00) ευρϊ, εκτόσ αν ο ενδιαωερόμενοσ αναλάβει με δαπάνθ και επιμζλειά του τθν 
αναπαραγωγι. 

2.1.3 Ραροχι Διευκρινίςεων 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά,  το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ 
πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςωορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα, ςτο πλαίςιο τθσ 
παροφςασ, ςτθ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτθν πλατωόρμα του ΕΣΘΔΘΣ, 
θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ (www.promitheus.gov.gr). Αιτιματα παροχισ 
ςυμπλθρωματικϊν πλθροωοριϊν – διευκρινίςεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ  ςτο ςφςτθμα 
οικονομικοφσ ωορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν 
χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο 
των ερωτθμάτων είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που είτε 
υποβάλλονται με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι θλεκτρονικά 
υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται.  

Θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςωορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι οι 
ενδιαωερόμενοι οικονομικοί ωορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροωοριϊν για 
τθν κατάρτιςθ των προςωορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροωορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό ωορζα 
ζγκαιρα, δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για 
τθν παραλαβι των προςωορϊν  

β) όταν τα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ υωίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι 
ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροωοριϊν ι των αλλαγϊν. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Πταν οι πρόςκετεσ πλθροωορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία 
κατάλλθλων προςωορϊν, θ παράταςθ τθσ προκεςμίασ εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ. 

Τροποποίθςθ των όρων τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ (πχ αλλαγι/μετάκεςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ 
υποβολισ προςωορϊν κακϊσ και ςθμαντικζσ αλλαγζσ των εγγράωων τθσ ςφμβαςθσ, ςφμωωνα με τθν 
προθγοφμενθ παράγραωο)δθμοςιεφεται ςτθν ΕΕΕΕ (με το τυποποιθμζνο ζντυπο «Διορκωτικό») και ςτο 
ΚΘΜΔΘΣ. 

2.1.4 Γλϊςςα 

Τα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα  

Τυχόν προδικαςτικζσ προςωυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςωορζσ, τα  ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςε αυτζσ, κακϊσ και τα αποδεικτικά ζγγραωα ςχετικά με 
τθ μθ φπαρξθ λόγου αποκλειςμοφ και τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ ςυντάςςονται ςτθν 
ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάωραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Τα αλλοδαπά δθμόςια και ιδιωτικά ζγγραωα ςυνοδεφονται από μετάωραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, 
επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από 
πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραωο..  

Ενθμερωτικά και τεχνικά ωυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δθλαδι 
ζντυπα με αμιγϊσ τεχνικά χαρακτθριςτικά, όπωσ αρικμοφσ, αποδόςεισ ςε διεκνείσ μονάδεσ, μακθματικοφσ 
τφπουσ και ςχζδια, που είναι δυνατόν να διαβαςτοφν ςε κάκε γλϊςςα και δεν είναι απαραίτθτθ θ 
μετάωραςθ τουσ, μποροφν να υποβάλλονται ςε άλλθ γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάωραςθ ςτθν 
ελλθνικι. 

Κατά παρζκκλιςθ των ωσ άνω παραγράωων, γίνεται δεκτι θ υποβολι ενόσ ι περιςςότερων ςτοιχείων των 
προςωορϊν και των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, ςτθν αγγλικι γλϊςςα  χωρίσ να απαιτείται επικφρωςι 
τουσ, ςτο μζτρο που τα ανωτζρω ζγγραωα είναι καταχωριςμζνα ςε επίςθμουσ ιςτότοπουσ ωορζων 
πιςτοποίθςθσ, ςτουσ οποίουσ υπάρχει ελεφκερθ πρόςβαςθ μζςω διαδικτφου και εωόςον ο οικονομικόσ 
ωορζασ παραπζμπει ςε αυτοφσ, προκειμζνου θ επαλικευςθ τθσ ιςχφοσ τουσ να είναι ευχερισ για τθν 
ανακζτουςα αρχι. 

Κάκε μορωισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα γίνονται 
υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

2.1.5 Εγγυιςεισ 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράωων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφμαται 
χρθματοδοτικά ιδρφματα ι αςωαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ παρ. 1 
του άρκρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Αϋ13), που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του 
Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμωωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, 
το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του 
Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν 
ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράωων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και 
Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζωονται μετά τθ 
λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό ωορζα. 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν ωορζων από ζναν ι περιςςότερουσ 
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράωου. 

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) τον 
εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το ποςό που 
καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ ωορζα υπζρ 
του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράωονται όλα τα παραπάνω για κάκε μζλοσ 
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τθσ ζνωςθσ),  η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιωφλακτα, ο δε εκδότθσ 
παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, 
το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ 
διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςωορϊν, κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο 
ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ 
εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραωθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον 
οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό 
και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.  

Θ περ. αα’ του προθγοφμενου εδαωίου ηϋ δεν εωαρμόηεται για τισ εγγυιςεισ που παρζχονται με γραμμάτιο 
του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων. 

Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει 
τθν εγκυρότθτά τουσ. 

2.1.6 Ρροςταςία Ρροςωπικϊν Δεδομζνων 

Θ ανακζτουςα αρχι ενθμερϊνει το ωυςικό πρόςωπο που υπογράωει τθν προςωορά ωσ Ρροςωζρων ι ωσ 
Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ Ρροςωζροντοσ, ότι θ ίδια ι και τρίτοι, κατ’ εντολι και για λογαριαςμό τθσ, κα 
επεξεργάηονται προςωπικά δεδομζνα που περιζχονται ςτουσ ωακζλουσ τθσ προςωοράσ και τα αποδεικτικά 
μζςα τα οποία υποβάλλονται ςε αυτιν, ςτο πλαίςιο του παρόντοσ Διαγωνιςμοφ, για το ςκοπό τθσ 
αξιολόγθςθσ των προςωορϊν και τθσ ενθμζρωςθσ ζτερων ςυμμετεχόντων ςε αυτόν, λαμβάνοντασ κάκε 
εφλογο μζτρο για τθ διαςωάλιςθ του απόρρθτου και τθσ αςωάλειασ τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων και 
τθσ προςταςίασ τουσ από κάκε μορωισ ακζμιτθ επεξεργαςία, ςφμωωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ 
νομοκεςίασ περί προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων, κατά τα αναλυτικϊσ αναωερόμενα ςτθν αναλυτικι 
ενθμζρωςθ που επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχισ - Κριτιρια Ροιοτικισ Επιλογισ 

2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ 

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν ωυςικά ι νομικά 
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν ωορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ 
καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ 
Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμωωνίασ, κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράωου και ζχουν ςυνάψει 
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμωωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

Στο βακμό που καλφπτονται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4, 5 6 και7 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ 
με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ΣΔΣ, κακϊσ και τισ λοιπζσ διεκνείσ ςυμωωνίεσ από τισ οποίεσ δεςμεφεται 
θ Ζνωςθ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ επιωυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ οικονομικοφσ 
ωορείσ των χωρϊν που ζχουν υπογράψει τισ εν λόγω ςυμωωνίεσ μεταχείριςθ εξίςου ευνοϊκι με αυτιν που 
επιωυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ οικονομικοφσ ωορείσ τθσ Ζνωςθσ. 

2.Οικονομικόσ ωορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν ωορζων, 
ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ 
νομικι μορωι για τθν υποβολι προςωοράσ. Θ ανακζτουςα αρχι  μπορεί να απαιτιςει από τισ ενϊςεισ 
οικονομικϊν ωορζων να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορωι, εωόςον τουσ ανατεκεί θ ςφμβαςθ. 

Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςωοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν ωορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται ζναντι 
τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον. 
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2.2.2 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ 

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από τουσ 
ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ ωορείσ (προςωζροντεσ), εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, ποςοφ δζκα ζξι 
χιλιάδων εξακοςίων ευρϊ 16.600,00 €. 

Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν ωορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ 
εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν ωορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου 
ιςχφοσ τθσ προςωοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, ιτοι μζχρι 27.07.2023, άλλωσ θ προςωορά 
απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςωοράσ, να ηθτά από τουσ προςωζροντεσ να 
παρατείνουν, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςωοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 

Οι πρωτότυπεσ εγγυιςεισ ςυμμετοχισ, πλθν των εγγυιςεων που εκδίδονται θλεκτρονικά, 
προςκομίηονται, ςε κλειςτό φάκελο με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, το αργότερο πριν τθν θμερομθνία 
και ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν που ορίηεται ςτθν παρ. 3.1 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά 
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, μετά από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ. 

2.2.2.2.Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζωεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ 
εκτζλεςθσ.  

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζωεται ςτουσ λοιποφσ προςωζροντεσ, ςφμωωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα 
ςτθν παρ. 3 του άρκρου 72 του ν. 4412/2016. 

2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, εάν ο προςωζρων: α) αποςφρει τθν προςωορά του κατά τθ 
διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, β) παρζχει, εν γνϊςει του, ψευδι ςτοιχεία ι πλθροωορίεσ που αναωζρονται ςτισ 
παραγράωουσ 2.2.3 ζωσ 2.2.8 γ) δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα 
δικαιολογθτικά (παράγραωοι 2.2.9 και 3.2), δ) δεν προςζλκει εγκαίρωσ για υπογραωι του ςυμωωνθτικοφ, ε) 
υποβάλει μθ κατάλλθλθ προςωορά, με τθν ζννοια τθσ περ. 46 τθσ παρ. 1 του άρκρου 2 του ν. 4412/2016, ςτ) 
δεν ανταποκρικεί ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ να εξθγιςει τθν τιμι ι το κόςτοσ τθσ 
προςωοράσ του εντόσ τθσ τεκείςασ προκεςμίασ και θ προςωορά του απορριωκεί, η) ςτισ περιπτϊςεισ των 
παρ. 3, 4 και 5 του άρκρου 103 του ν. 4412/2016, περί πρόςκλθςθσ για υποβολι δικαιολογθτικϊν από τον 
προςωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, ςφμωωνα με τισ παραγράωουσ 
3.2 και 3.4 τθσ παροφςασ, διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν ςτο ΕΕΕΣ είναι εκ προκζςεωσ 
απατθλά, ι ότι ζχουν υποβλθκεί πλαςτά αποδεικτικά ςτοιχεία, ι αν, από τα παραπάνω δικαιολογθτικά που 
προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ 
παραγράωου 2.2.3 ι θ πλιρωςθ μιασ ι περιςςότερων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ. 

2.2.3 Λόγοι αποκλειςμοφ 

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) οικονομικόσ 
ωορζασ, εωόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο ωυςικό ι νομικό πρόςωπο) ι 
ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν ωορζων) ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ 
ακόλουκουσ λόγουσ: 

2.2.3.1.  Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόωαςθ για ζνα από τα ακόλουκα 
εγκλιματα: 

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόωαςθσ-πλαίςιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42), και τα εγκλιματα του άρκρου 187 του Ροινικοφ Κϊδικα 
(εγκλθματικι οργάνωςθ), 

β) ενεργθτικι δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαωκοράσ 
ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 
τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παρ. 1 του άρκρου 2 τθσ απόωαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 
22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 
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54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ ωορζα, και τα εγκλιματα των άρκρων 159Α 
(δωροδοκία πολιτικϊν προςϊπων), 236 (δωροδοκία υπαλλιλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαςτικϊν 
λειτουργϊν), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροισ – μεςάηοντεσ), 396 παρ. 2 (δωροδοκία ςτον ιδιωτικό τομζα) 
του Ροινικοφ Κϊδικα, 

γ) απάτθ, εισ βάροσ των οικονομικϊν ςυμωερόντων τθσ Ζνωςθσ, κατά τθν ζννοια των άρκρων 3 και 4 τθσ 
Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Ιουλίου 2017 ςχετικά με 
τθν καταπολζμθςθ, μζςω του ποινικοφ δικαίου, τθσ απάτθσ εισ βάροσ των οικονομικϊν ςυμωερόντων τθσ 
Ζνωςθσ (L 198/28.07.2017) και τα εγκλιματα των άρκρων 159Α (δωροδοκία πολιτικϊν προςϊπων), 216 
(πλαςτογραωία), 236 (δωροδοκία υπαλλιλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαςτικϊν λειτουργϊν), 242 
(ψευδισ βεβαίωςθ, νόκευςθ κ.λπ.) 374 (διακεκριμζνθ κλοπι), 375 (υπεξαίρεςθ), 386 (απάτθ), 386Α (απάτθ 
με υπολογιςτι), 386Β (απάτθ ςχετικι με τισ επιχορθγιςεισ), 390 (απιςτία) του Ροινικοφ Κϊδικα και των 
άρκρων 155 επ. του Εκνικοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά ςτρζωονται κατά των 
οικονομικϊν ςυμωερόντων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι ςυνδζονται με τθν προςβολι αυτϊν των 
ςυμωερόντων, κακϊσ και τα εγκλιματα των άρκρων 23 (διαςυνοριακι απάτθ ςχετικά με τον ΦΡΑ)και 24 
(επικουρικζσ διατάξεισ για τθν ποινικι προςταςία των οικονομικϊν ςυμωερόντων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ) 
του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, 
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 3-4 και 5-12 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου τθσ 15θσ Μαρτίου 2017 για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ και τθν αντικατάςταςθ τθσ 
απόωαςθσ-πλαιςίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για τθν τροποποίθςθ τθσ απόωαςθσ 2005/671/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου (ΕΕ L88/31.03.2017) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, 
όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 14 αυτισ, και τα εγκλιματα των άρκρων 187Α και 187Β του Ροινικοφ Κϊδικα, 
κακϊσ και τα εγκλιματα των άρκρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103), 

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ 
ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 
20θσ Μαΐου 2015, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ 
νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι για τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, τθν 
τροποποίθςθ του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και 
τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τθσ οδθγίασ 
2006/70/ΕΚ τθσ Επιτροπισ (ΕΕ L141/05.06.2015) και τα εγκλιματα των άρκρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 
139), 

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορωζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και 
τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν 
αντικατάςταςθ τθσ απόωαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), και τα 
εγκλιματα του άρκρου 323Α του Ροινικοφ Κϊδικα (εμπορία ανκρϊπων). 

Ο οικονομικόσ ωορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε αμετάκλθτθ 
καταδικαςτικι απόωαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποωάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. Θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαωίου αωορά:  

- ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) ιδιωτικϊν κεωαλαιουχικϊν εταιρειϊν (Ι.Κ.Ε.) 
και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τουσ διαχειριςτζσ. 

- ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον διευκφνοντα Σφμβουλο, τα μζλθ του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου, κακϊσ και τα πρόςωπα ςτα οποία με απόωαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ζχει ανατεκεί το 

ςφνολο τθσ διαχείριςθσ και εκπροςϊπθςθσ τθσ εταιρείασ. 

- ςτισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

- ςε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, τον κατά περίπτωςθ νόμιμο εκπρόςωπο. 
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Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ κατά τα ανωτζρω περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί 

με αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ καταδίκθσ με 

αμετάκλθτθ απόφαςθ.  

2.2.3.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ : 

α) όταν ο οικονομικόσ ωορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αωορά ςτθν καταβολι ωόρων ι 
ειςωορϊν κοινωνικισ αςωάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόωαςθ με 
τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμωωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν εκνικι 
νομοκεςία ι  

β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο οικονομικόσ ωορζασ ζχει 
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αωορά τθν καταβολι ωόρων ι ειςωορϊν κοινωνικισ αςωάλιςθσ. 

Αν ο οικονομικόσ ωορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ 
του που αωοροφν τισ ειςωορζσ κοινωνικισ αςωάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι 
αςωάλιςθ. 

Οι υποχρεϊςεισ των περ. α’ και β’ τθσ παρ. 2.2.3.2  κεωρείται ότι δεν ζχουν ακετθκεί εωόςον δεν ζχουν 
καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι εωόςον αυτζσ ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που τθρείται. 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικόσ ωορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ 
ωόρουσ ι τισ ειςωορζσ κοινωνικισ αςωάλιςθσ που οωείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των 
δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι 
τουσ ςτο μζτρο που τθρεί τουσ όρουσ του δεςμευτικοφ κανονιςμοφ. 

2.2.3.3 α)Κατ’ εξαίρεςθ, δεν αποκλείονται για τουσ λόγουσ των ανωτζρω παραγράωων, εωόςον ςυντρζχουν 
οι πιο κάτω επιτακτικοί λόγοι δθμόςιου ςυμωζροντοσ, όπωσ ενδεικτικά δθμόςιασ υγείασ. 

β) Κατ' εξαίρεςθ, επίςθσ, ο  οικονομικόσ ωορζασ δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλειςμόσ, ςφμωωνα με τθν 
παράγραωο 2.2.3.2, κα ιταν ςαωϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των ωόρων ι των ειςωορϊν 
κοινωνικισ αςωάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο οικονομικόσ ωορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το 
ακριβζσ ποςό που οωείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αωορά ςτθν καταβολι ωόρων ι 
ειςωορϊν κοινωνικισ αςωάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμωωνα 
με το τελευταίο εδάωιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 4412/2016, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ 
υποβολισ προςωοράσ.  

2.2.3.4. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, οικονομικόσ 
ωορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  

(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, περί 
αρχϊν που εωαρμόηονται ςτισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, ιδίωσ εάν ςε βάροσ του ζχουν 
επιβλθκεί, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ τθσ 
προςωοράσ, τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ 
Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που χαρακτθρίηονται, ςφμωωνα με τθν 
υπουργικι απόωαςθ 2063/Δ1632/2011 (Β` 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» 
ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά, από τρεισ (3) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ ι δφο (2) πράξεισ 
επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ 
τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αωοροφν τθν αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο 
(2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, κακϊσ και αα) εάν ζχει κθρυχκεί ζκπτωτοσ, κατ` εωαρμογι τθσ παραγράωου 7 
του άρκρου 68 του ν. 3863/2010 μζςα ςε χρονικό διάςτθμα τριϊν (3) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ 
τθσ προκεςμίασ υποβολισ τθσ προςωοράσ ι ββ) εάν ςε βάροσ του ζχει επιβλθκεί θ κφρωςθ τθσ προςωρινισ 
διακοπισ τθσ λειτουργίασ ςυγκεκριμζνθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ ι τμιματοσ ι τμθμάτων ι του ςυνόλου 
τθσ επιχείρθςθσ ι εκμετάλλευςθσ κατ` εωαρμογι τθσ παρ. 1Β του άρκρου 24 του ν. 3996/2011 (Α` 170) μζςα 
ςε χρονικό διάςτθμα τριϊν (3) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ τθσ 
προςωοράσ. 
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(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό αναγκαςτικι 
διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι 
ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ και δεν 
τθρεί τουσ όρουσ αυτισ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια 
διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν 
οικονομικό ωορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των καταςτάςεων που αναωζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, 
υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω ωορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, 
λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του 
λειτουργίασ. 

(γ) εάν, με τθν επιωφλαξθ τθσ παραγράωου 3β του άρκρου 44 του ν. 3959/2011περί ποινικϊν κυρϊςεων και 
άλλων διοικθτικϊν ςυνεπειϊν, υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο 
οικονομικόσ ωορζασ ςυνιψε ςυμωωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ ωορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του 
ανταγωνιςμοφ,  

δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμωερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ ωορζα 
κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, ςφμωωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 48 του 
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ 
ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα ωορζα ι 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ 
ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ. 

(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ εκ προκζςεωσ ςοβαρϊν απατθλϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροωοριϊν 
που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων 
επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροωορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά που 
απαιτοφνται κατ’ εωαρμογι τθσ παραγράωου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ,  

(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποωάςεων τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροωορίεσ που ενδζχεται να του αποωζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα 
ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει με απατθλό τρόπο παραπλανθτικζσ πλθροωορίεσ που 
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποωάςεισ που αωοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν 
ανάκεςθ,  

(κ) εάν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει, με κατάλλθλα μζςα ότι ζχει διαπράξει ςοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμωιβόλω τθν ακεραιότθτά του. Ειδικά για τισ ςυμβάςεισ 
παροχισ υπθρεςιϊν κακαριότθτασ, ωσ ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα νοοφνται ιδίωσ οι λόγοι που 
αναωζρονται ςτθν περ. γ' τθσ παρ.2 του άρκρ.68 του Ν.3863/2010. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (κ)  θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ 

απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ πράξθσ που βεβαιϊνει το ςχετικό 

γεγονόσ. 

2.2.3.5.Αποκλείεται, επίςθσ, οικονομικόσ ωορζασ από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ 

ςφμβαςθσ εάν ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ εωαρμογισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 3310/2005 , όπωσ 

ιςχφει (αμιγϊσ εκνικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ) . Οι υποχρεϊςεισ τθσ παροφςθσ αωοροφν τισ ανϊνυμεσ 

εταιρείεσ που υποβάλλουν προςωορά αυτοτελϊσ ι ωσ μζλθ ζνωςθσ ι που ςυμμετζχουν ςτο μετοχικό 

κεωάλαιο άλλου νομικοφ προςϊπου που υποβάλλει προςωορά ι νομικά πρόςωπα τθσ αλλοδαπισ  που 

αντιςτοιχοφν ςε ανϊνυμθ εταιρεία. 

Εξαιροφνται τθσ υποχρζωςθσ αυτισ: α) οι ειςθγμζνεσ ςτα χρθματιςτιρια κρατϊν-μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ ι του Οργανιςμοφ Οικονομικισ Συνεργαςίασ και Ανάπτυξθσ (Ο.Ο.Σ.Α.) εταιρείεσ, β) οι εταιρείεσ, τα 
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δικαιϊματα ψιωου των οποίων ελζγχονται από μία ι περιςςότερεσ επιχειριςεισ επενδφςεων (investment 

firms), εταιρείεσ διαχείριςθσ κεωαλαίων/ενεργθτικοφ (asset/fund managers) ι εταιρείεσ διαχείριςθσ 

κεωαλαίων επιχειρθματικϊν ςυμμετοχϊν (private equity firms), υπό τθν προχπόκεςθ ότι οι τελευταίεσ αυτζσ 

εταιρείεσ ελζγχουν, ςυνολικά ποςοςτό που υπερβαίνει το εβδομιντα πζντε τοισ εκατό (75%) των 

δικαιωμάτων ψιωων και είναι εποπτευόμενεσ από Επιτροπζσ Κεωαλαιαγοράσ ι άλλεσ αρμόδιεσ 

χρθματοοικονομικζσ αρχζσ κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι του Ο.Ο.Σ.Α. 

2.2.3.6. Ο οικονομικόσ ωορζασ αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ 
διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι 
παραλείψεϊν του, είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ. 

2.2.3.7.Οικονομικόσ ωορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναωζρονται ςτισ παραγράωουσ 
2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτόσ από τθν περ. β αυτισ,  μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία, προκειμζνου να αποδείξει 
ότι τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ 
αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Για τον ςκοπό αυτόν, ο οικονομικόσ ωορζασ αποδεικνφει ότι ζχει καταβάλει ι 
ζχει δεςμευκεί να καταβάλει αποηθμίωςθ για ηθμίεσ που προκλικθκαν από το ποινικό αδίκθμα ι το 
παράπτωμα, ότι ζχει διευκρινίςει τα γεγονότα και τισ περιςτάςεισ με ολοκλθρωμζνο τρόπο ,μζςω ενεργοφ 
ςυνεργαςίασ με τισ ερευνθτικζσ αρχζσ, και ζχει λάβει ςυγκεκριμζνα τεχνικά και οργανωτικά μζτρα, κακϊσ 
και μζτρα ςε επίπεδο προςωπικοφ κατάλλθλα για τθν αποωυγι περαιτζρω ποινικϊν αδικθμάτων 
ιπαραπτωμάτων. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ ωορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ 
με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Εάν τα 
ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ ωορζασ δεν αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό ωορζα το ςκεπτικό τθσ 
απόωαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ ωορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμωωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, με 
τελεςίδικθ απόωαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ 
παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο του αποκλειςμοφ που 
ορίηεται ςτθν εν λόγω απόωαςθ. 

2.2.3.8. Θ απόωαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν 
προθγοφμενθ παράγραωο εκδίδεται ςφμωωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν. 
4412/2016. 

2.2.3.9. Οικονομικόσ ωορζασ, ςε βάροσ του οποίου ζχει επιβλθκεί θ κφρωςθ του οριηόντιου αποκλειςμοφ 
ςφμωωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ και για το χρονικό διάςτθμα που αυτι ορίηει, αποκλείεται από τθν 
παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

Κριτιρια Επιλογισ 

2.2.4 Καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ 

Οι οικονομικοί ωορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να 
αςκοφν δραςτθριότθτα ςυναωι με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ. 

Οι οικονομικοί ωορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά μθτρϊα ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ 
εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016. Εωόςον οι οικονομικοί ωορείσ απαιτείται να διακζτουν ειδικι ζγκριςθ 
ι να είναι μζλθ ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να μποροφν να παράςχουν τθ ςχετικι υπθρεςία ςτθ χϊρα 
καταγωγισ τουσ, θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να τουσ ηθτεί να αποδείξουν ότι διακζτουν τθν ζγκριςθ αυτι ι 
ότι είναι μζλθ του εν λόγω οργανιςμοφ ι να τουσ καλζςει να προβοφν ςε ζνορκθ διλωςθ ενϊπιον 
ςυμβολαιογράωου ςχετικά με τθν άςκθςθ του ςυγκεκριμζνου επαγγζλματοσ.  

Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν ωορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ 
Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν 
προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμωωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα 
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διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα 
επαγγελματικά μθτρϊα. 

Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί ωορείσ κα πρζπει να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο οικείο 
επαγγελματικό μθτρϊο, εωόςον, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, απαιτείται θ εγγραωι τουσ για τθν υπό 
ανάκεςθ, ιτοι παροχι Υπθρεςιϊν Κακαριςμοφ Κτιρίων. 

Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν ωορζων θ ωσ άνω απαίτθςθ κα πρζπει να καλφπτεται από όλα τα μζλθ 
τθσ ζνωςθσ, ενϊ ςε περίπτωςθ ςυμμετοχισ οικονομικοφ ωορζα με ςτιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτου, θ ωσ άνω 
απαίτθςθ κα πρζπει να καλφπτεται και από τον δανείηοντα τρίτο εμπειρία. 

2.2.5 Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

Πςον αωορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, απαιτείται: 

α) Οι οικονομικοί ωορείσ που ςυμμετζχουν ςτον διαγωνιςμό κα πρζπει να διακζτουν γενικό ετιςιο κφκλο 
εργαςιϊν για κάκε χριςθ προςκομίηοντασ δθμοςιευμζνουσ ιςολογιςμοφσ ι αποςπάςματα δθμοςιευμζνων 
ιςολογιςμϊν κατά τθν 3ετία (2019, 2020, 2021), τουλάχιςτον ποςοφ ίςου ι μεγαλφτερου με το 200% τθσ 
ςυνολικισ προχπολογιηόμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ πλζον ΦΡΑ.Στθν περίπτωςθ που ο ιςολογιςμόσ του 2021 
δεν ζχει δθμοςιευτεί νομίμωσ ζωσ τθν υποβολι τθσ προςωοράσ, υποβάλλεται το ιςοηφγιο του μθνόσ 
Δεκεμβρίου 2021 ςυνοδευόμενο από διλωςθ του ν. 1599/86 όπου δθλϊνεται το φψοσ του γενικοφ ετιςιου 
κφκλου εργαςιϊν για το ζτοσ 2021. 

β) Οι οικονομικοί ωορείσ που ςυμμετζχουν ςτον διαγωνιςμό κα πρζπει να διακζτουν ειδικό ετιςιο κφκλο 
εργαςιϊν (Υπθρεςίεσ Κακαριότθτασ) για κάκε χριςθ που αφορά ςτθν εκτζλεςθ ζργων ςυναφϊν προσ το 
αντικείμενο τθσ παροφςασ προκιρυξθσ προςκομίηοντασ δθμοςιευμζνουσ ιςολογιςμοφσ ι αποςπάςματα 
δθμοςιευμζνων ιςολογιςμϊν κατά τθν 3ετία (2019, 2020, 2021), τουλάχιςτον ποςοφ ίςου ι μεγαλφτερου με 
το 100%τθσ ςυνολικισ προχπολογιηόμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ πλζον ΦΡΑ.Στθν περίπτωςθ που ο 
ιςολογιςμόσ του 2021 δεν ζχει δθμοςιευτεί νομίμωσ ζωσ τθν υποβολι τθσ προςωοράσ, υποβάλλεται το 
ιςοηφγιο του μθνόσ Δεκεμβρίου 2021 ςυνοδευόμενο από διλωςθ του ν. 1599/86 όπου δθλϊνεται το φψοσ 
του ειδικοφ ετιςιου κφκλου εργαςιϊν για το ζτοσ 2021. 

γ) Οι οικονομικοί ωορείσ που ςυμμετζχουν ςτον διαγωνιςμό κα πρζπει να διακζτουν πιςτολθπτικι 
ικανότθτα τουλάχιςτον ίςθ με το ποςό των 1.500.000,00€. Από το ποςό αυτό, τουλάχιςτον το ποςό των 
800.000,00 € κα αωορά χρθματοδοτιςεισ – κεωάλαιο κίνθςθσ. 

δ) Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυνάπτει και να διατθρεί, αποκλειςτικά με δικι του δαπάνθ, αςωαλίςεισ 
κακ’ όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ ςφμωωνα με τθ Ελλθνικι νομοκεςία και τα 
προβλεπόμενα ςτθν παροφςα Σφμβαςθ, για οποιεςδιποτε δραςτθριότθτεσ προβλζπονται ι εμπίπτουν ςτθν 
παροφςα Σφμβαςθ, ιδίωσ δε τθν ςχετικά με τθν αςωάλιςθ του προςωπικοφ του και για αςτικι ευκφνθ ζναντι 
τρίτων.  

Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να διακζτει κατά τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ προςωοράσ αςωαλιςτιριο 
ςυμβόλαιο γενικισ αςτικισ ευκφνθσ τουλάχιςτον 2.000.000,00 €. Θ εν λόγο αςωάλιςθ κα πρζπει να 
βρίςκεται ςε ιςχφ κατά τθν θμερομθνία τθσ προςωοράσ. Με το αςωαλιςτιριο κα καλφπτεται και θ εκ του 
Νόμου ευκφνθ του Αναδόχου, τθν οποία ζχει με τθν ιδιότθτα του Εργοδότθ και περιλαμβάνει τθν, από τα 
άρκρα 657, 658 και 932 του ιςχφοντοσ Α.Κ., προβλεπόμενθ υποχρζωςθ του, τουλάχιςτον ανϊτατου ορίου 
ευκφνθσ ποςοφ 300.000,00 €. Ρροσ απόδειξθ κα υποβλθκεί αντίγραωο του εν ιςχφ Αςωαλιςτθρίου 
Συμβολαίου Αςτικισ Ευκφνθσ ςυνοδευόμενο με το ςχετικό παραςτατικό εξόωλθςθσ του αςωαλιςτθρίου. 

Σε περίπτωςθ Ζνωςθσ εταιρειϊν / Κοινοπραξίασ οι προχποκζςεισ των εδαωίων α, β, γ και δ μποροφν να 
καλφπτονται ακροιςτικά από όλα τα μζλθ τθσ Ζνωςθσ – Κοινοπραξίασ. 

(Σα παραπάνω δικαιολογθτικά να κατατεκοφν μαηί με τθν τεχνικι προςφορά) 





[19] 

 

2.2.6 Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

Πςον αωορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, οι 
οικονομικοί ωορείσ απαιτείται: 

α) να κατακζςουν κατάλογο των κυριότερων ςυμβάςεων  παροχισ  Υπθρεςιϊν Κακαριςμοφ Κτιρίων για τα 

ζτθ 2019, 2020, 2021. 

Οι υπθρεςίεσ αποδεικνφονται με αντίγραωα ςυμβάςεων ι βεβαιϊςεισ καλισ εκτζλεςθσ, ςυνεργαςίασ και 

περάτωςθσ αντίςτοιχων ςυμβάςεων παροχισ Υπθρεςιϊν Κακαριςμοφ Κτιρίων, που ζχουν εκδοκεί ι 

κεωρθκεί από τθν αρμόδια αρχι (Δθμόςιοι ι Ιδιωτικοί ωορείσ). 

β)Το πλικοσ του προςωπικοφ αποδεικνφεται με τθν κατάκεςθ των ετιςιων πινάκων προςωπικοφ του 

οικονομικοφ ωορζα κατά τθν τελευταία τριετία. 

γ) να διακζτουν τθν απαιτοφμενθ τεχνογνωςία, εμπειρία για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

δ)να διακζτουν οργάνωςθ, δομι και προςωπικό επαρκζσ ςε πλικοσ και δεξιότθτεσ, με τα οποία να είναι 

ικανόσ να ανταπεξζλκει πλιρωσ, άρτια και ολοκλθρωμζνα, ςτισ απαιτιςεισ των υπό ανάκεςθ υπθρεςιϊν. 

ε)Να διακζτουν τθν απαιτοφμενθ τεχνογνωςία, εμπειρία για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

ςτ)Να διακζτουν οργάνωςθ, δομι και προςωπικό επαρκζσ ςε πλικοσ και δεξιότθτεσ, με τα οποία να είναι 

ικανόσ να ανταπεξζλκει πλιρωσ, άρτια και ολοκλθρωμζνα, ςτισ απαιτιςεισ των υπό ανάκεςθ υπθρεςιϊν. 

η)  Να περιγράωουν τον τεχνικό εξοπλιςμό που  διακζτουν και τα μζτρα που λαμβάνουν για τθν εξαςωάλιςθ 

τθσ ποιότθτασ, κακϊσ και τα μζςα μελζτθσ και ζρευνασ. 

θ)  Οι οικονομικοί ωορείσ που ςυμμετζχουν ςτον διαγωνιςμό, κα πρζπει τα τελευταία τρία (3) ζτθ ιτοι για τα 

ζτθ 2019, 2020, 2021, να ζχουν εκτελζςει μία ςφμβαςθ, ανά ζτοσ, με το αντικείμενο τθσ παροχισ υπθρεςιϊν 

κακαριότθτασ ςε νοςθλευτικά ιδρφματα (δθμόςια ι ιδιωτικά). Σε ότι αωορά τθν ζναρξθ των ςυμβάςεων πριν 

τθν 01/01/2019 λαμβάνονται υπόψθ και ςυμβάςεισ που ζχουν υπογραωεί ςε προγενζςτερθ θμερομθνία τθσ 

01/01/2019 ωςτόςο κατόπιν ενδεχόμενων παρατάςεων θ διάρκεια ιςχφσ τουσ ςυνεχίηει μετά τθν 

01/01/2019. 

κ)  Οι οικονομικοί ωορείσ που ςυμμετζχουν ςτο διαγωνιςμό κα πρζπει να διακζτουν ετιςιο αρικμό 

προςωπικοφ (κακαριςτζσ – κακαρίςτριεσ)  για τα τελευταία τρία (3) ζτθ (2019, 2020, 2021)τουλάχιςτον 40 

ατόμων πλιρουσ απαςχόλθςθσ (40 ϊρεσ τθν εβδομάδα) κατά ζτοσ.Ο αρικμόσ των ατόμων αποδεικνφεται 

με τθν κατάκεςθ των ετιςιων πινάκων προςωπικοφ ΣΕΡΕ του οικονομικοφ ωορζα κατά τθν τελευταία 

τριετία. 

ι) Το αποδεικτικό κατάκεςθσ ΑΡΔ του τελευταίου τριμινου. 

ια) Τα αντίςτοιχα γραμμάτια καταβολισ ειςωορϊν ΙΚΑ. 

Σε περίπτωςθ δε Ζνωςθσ εταιρειϊν / Κοινοπραξίασ ι ςυμμετοχισ ςτθ ςτιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτου, θ 

ςυγκεκριμζνθ ελάχιςτθ προχπόκεςθ δεν καλφπτεται ακροιςτικά από όλα τα μζλθ τθσ Ζνωςθσ – 

Κοινοπραξίασ και δεν καλφπτεται ακροιςτικά από τον ςυμμετζχοντα οικονομικό ωορζα και τον δανείηοντα 

τρίτο εμπειρία. 

(Σα ζγγραφα να κατατεκοφν μαηί με τθν τεχνικι προςφορά) 

2.2.7 Ρρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

α) Οι οικονομικοί ωορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οωείλουν να ςυμμορωϊνονται με 

ιςχφοντα διεκνι ι/και ευρωπαϊκά ι/και εκνικά πρότυπα (ISO, ΕΝ,ΕΛΟΤ κ.λπ.), να πλθροφν όλεσ τισ 

απαιτιςεισ που προβλζπονται ςτο άρκρο 82 παρ.1 του ν. 4412/2016 και να διακζτουν πιςτοποιθτικά 

διαςωάλιςθσ ποιότθτασ τα οποία ζχουν εκδοκεί από ανεξάρτθτουσ διαπιςτευμζνουσ οργανιςμοφσ:  

Θ επιχείρθςθ παροχισ Υπθρεςιϊν Κακαριςμοφ Κτιρίων κα πρζπει:  

Να διακζτει πιςτοποίθςθ εν ιςχφ κατά τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ προςωοράσ ςφμωωνα με τα πρότυπα:  
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 Ριςτοποιθτικό από ανεξάρτθτο διαπιςτευμζνο ωορζα για τθν τιρθςθ Συςτιματοσ Διαχείριςθσ τθσ 

Ροιότθτασ ςφμωωνα µε το διεκνζσ πρότυπο ISO9001 ι ιςοδφναμο. 

 Ριςτοποιθτικό από ανεξάρτθτο διαπιςτευμζνο ωορζα για τθν τιρθςθ Συςτιματοσ Υγείασ και Αςωάλειασ 

ςτουσ χϊρουσ Εργαςίασ ςφμωωνα με το διεκνζσ πρότυπο ΕΛΟΤ ISO 45001:2018ι ιςοδφναμο. 

 Ριςτοποιθτικό από ανεξάρτθτο διαπιςτευμζνο ωορζα για τθν τιρθςθ Συςτιματοσ Ρεριβαλλοντικισ 

Διαχείριςθσ ςφμωωνα µε το διεκνζσ πρότυπο ISO14001ι ιςοδφναμο. 

 ΡιςτοποιθτικόαπόανεξάρτθτοδιαπιςτευμζνοωορζαγιατθντιρθςθΣυςτιματοσΔιαχείριςθσΑςωάλειαστωνΡλθ

ροωοριϊν ςφμωωνα µε το διεκνζσ πρότυπο ISO27001ι ιςοδφναμο. 

 Ριςτοποιθτικό από ανεξάρτθτο διαπιςτευμζνο ωορζα Συςτιματοσ Διαχείριςθσ Κοινωνικισ Ευκφνθσ 

ISO26000ι ιςοδφναμο. 

 Ριςτοποιθτικό από ανεξάρτθτο διαπιςτευμζνο ωορζα τιρθςθσ του Συςτιματοσ Διαχείριςθσ Επιχειρθςιακισ 

Συνζχειασ ISO 22301: 2012. 

 Ριςτοποιθτικό από ανεξάρτθτο διαπιςτευμζνο ωορζα Συςτιματοσ Διαχείριςθσ Εγκαταςτάςεων ISO 41001: 

2018. 

 Ριςτοποιθτικό από ανεξάρτθτο διαπιςτευμζνο ωορζα για τθν τιρθςθ του Συςτιματοσ Διαχείριςθσ κατά τθσ 

Δωροδοκίασ ΕΛΟΤ ISO 37001: 2017. 

 Ριςτοποιθτικό από ανεξάρτθτο διαπιςτευμζνο ωορζα για τθν τιρθςθ του Συςτιματοσ Διαχείριςθσ 

Ρλθροωοριϊν ΒS 10012: 2017. 

β) Κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ πρζπει να ςυμμορωϊνεται με τουσ Κανονιςμοφσ Υγιεινισ 

και Αςωάλειασ Ν.1568/85 που προβλζπονται από το ιςχφον εκνικό, κοινοτικό και διεκνζσ δίκαιο ι ζχει 

ειδικά κεςπίςει το Νοςοκομείο, βάςει Οδθγϊν Ορκισ Υγιεινισ Ρρακτικισ και να προςαρμόηεται ςε κάκε 

μεταβολι τουσ, ΙSOELOT. 

Θ ανακζτουςα αρχι αναγνωρίηει ιςοδφναμα πιςτοποιθτικά από ωορείσ διαπιςτευμζνουσ ςτθν Ελλάδα. 

Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν ωορζων θ ωσ άνω απαίτθςθ κα πρζπει να καλφπτεται από όλα τα μζλθ 

τθσ ζνωςθσ, ενϊ ςε περίπτωςθ ςυμμετοχισ οικονομικοφ ωορζα με ςτιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτου, θ ωσ άνω 

απαίτθςθ κα πρζπει να καλφπτεται και από τον δανείηοντα τρίτο εμπειρία. 

(Σα ζγγραφα να κατατεκοφν μαηί με τθν τεχνικι προςφορά) 

2.2.8 Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων – Υπεργολαβία 

2.2.8.1. Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων 

Οι οικονομικοί ωορείσ μποροφν, όςον αωορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ 
επάρκειασ (τθσ παραγράωου 2.2.5) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ 
παραγράωου 2.2.6), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων ωορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ ωφςθσ των δεςμϊν 
τουσ με αυτοφσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, με 
τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των ωορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηονται.  

Ειδικά, όςον αωορά ςτα κριτιρια επαγγελματικισ ικανότθτασ που ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και 
τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του Ραραρτιματοσ ΧΙΙ του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016 ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί ωορείσ, 
μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων ωορζων, μόνο, εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ 
ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ. 

Πταν οι οικονομικοί ωορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων ωορζων όςον αωορά τα κριτιρια που 
ςχετίηονται με τθν απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι  εν λόγω 
οικονομικοί ωορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ. 
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Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν ωορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των 
ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων ωορζων. 

Θ ανακζτουςα αρχι ελζγχει αν οι ωoρείσ, ςτισ ικανότθτεσ των οποίων προτίκεται να ςτθριχκεί ο οικονομικόσ 
ωορζασ, πλθροφν κατά περίπτωςθ τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ και εάν ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ τθσ 
παραγράωου 2.2.3.. Ο οικονομικόσ ωορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν ωορζα ςτθν ικανότθτα του 
οποίου ςτθρίηεται, εωόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο 
ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθνςχετικι θλεκτρονικι 
πρόςκλθςθ από τθν ςχετικι πρόςκλθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία απευκφνεται ςτον οικονομικό 
ωορζα μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του ΕΣΘΔΘΣ. Ο ωορζασ που αντικακιςτά ωορζα του 
προθγοφμενου εδαωίου δεν επιτρζπεται να αντικαταςτακεί εκ νζου. 

2.2.8.2. Υπεργολαβία 

Ο οικονομικόσ ωορζασ αναωζρει ςτθν προςωορά του το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκεται να ανακζςει 
υπό μορωι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνει. Στθν περίπτωςθ που o 
προςωζρων αναωζρει ςτθν προςωορά του ότι προτίκεται να ανακζςει τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ υπό μορωι 
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ ςε ποςοςτό που υπερβαίνει το τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ 
ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι ελζγχει ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράωου 2.2.3 τθσ 
παροφςασ. Ο οικονομικόσ ωορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν υπεργολάβο, εωόςον ςυντρζχουν 
ςτο πρόςωπό του λόγοι αποκλειςμοφ τθσ ωσ άνω παραγράωου 2.2.3. 

2.2.9 Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ 

Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν ωορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, όπωσ 
ορίηονται ςτισ παραγράωουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςωοράσ δια του ΕΕΕΣ κατά 
τα οριηόμενα ςτθν παράγραωο 2.2.9.1, κατά τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παραγράωου 2.2.9.2 και 
κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ δια τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ, τθσ περ. δϋ τθσ παρ. 3 του άρκρου 105 του ν. 
4412/2016.  

Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ ωορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων ωορζων, ςφμωωνα με τθν 
παράγραωο2.2.8 τθσ παροφςασ, οι ωορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηεται υποχρεοφνται να  
αποδεικνφουν, κατά τα οριηόμενα ςτισ παραγράωουσ 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι 
αποκλειςμοφ τθσ παραγράωου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ κατά 
περίπτωςθ (παράγραωοι 2.2.5 και 2.2.6 ). 

Στθν περίπτωςθ που o οικονομικόσ ωορζασ αναωζρει ςτθν προςωορά του ότι προτίκεται να ανακζςει 
τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ υπό μορωι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ ςε ποςοςτό που υπερβαίνει το τριάντα τοισ 
εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, οι υπεργολάβοι υποχρεοφνται να αποδεικνφουν, κατά τα 
οριηόμενα ςτισ παραγράωουσ 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράωου 
2.2.3 τθσ παροφςασ.  

Αν επζλκουν μεταβολζσ ςτισ προχποκζςεισ τισ οποίεσ οι προςωζροντεσ δθλϊςουν ότι πλθροφν, ςφμωωνα με 

το παρόν άρκρο, οι οποίεσ επζλκουν ι για τισ οποίεσ λάβουν γνϊςθ μετά τθν ςυμπλιρωςθ του ΕΕΕΣ και 

μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραωθσ πρόςκλθςθσ για τθν ςφναψθ του ςυμωωνθτικοφ οι προςωζροντεσ οωείλουν 

να ενθμερϊςουν αμελλθτί τθν ανακζτουςα αρχι.  

 

2.2.9.1 Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν 

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςωζροντεσ οικονομικοί ωορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ 
καταςτάςεισ τθσ παραγράωου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράωων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςωοράσ τουσ ωσ δικαιολογθτικό 
ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραωο 
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), ςφμωωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα ΡαράρτθμαVIτο οποίο ιςοδυναμεί με 
ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίηεται βάςει του 
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τυποποιθμζνου εντφπου  του Ραραρτιματοσ 2 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 και ςυμπλθρϊνεται από τουσ 
προςωζροντεσ οικονομικοφσ ωορείσ ςφμωωνα με τισ οδθγίεσ  του Ραραρτιματοσ 1. 

Το ΕΕΕΣ ωζρει υπογραωι με θμερομθνία εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ κατά το οποίο μποροφν να 
υποβάλλονται προςωορζσ. Αν ςτο διάςτθμα που μεςολαβεί μεταξφ τθσ θμερομθνίασ υπογραωισ του ΕΕΕΣ 
και τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςωορϊν ζχουν επζλκει μεταβολζσ ςτα δθλωκζντα 
ςτοιχεία, εκ μζρουσ του, ςτο ΕΕΕΣ, ο οικονομικόσ ωορζασ αποςφρει τθν προςωορά του, χωρίσ να απαιτείται 
απόωαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Στθ ςυνζχεια μπορεί να τθν υποβάλει εκ νζου με επίκαιρο ΕΕΕΣ.Ο 
οικονομικόσ ωορζασ δφναται να διευκρινίηει τισ δθλϊςεισ και πλθροωορίεσ που παρζχει ςτο ΕΕΕΣ με 
ςυνοδευτικι υπεφκυνθ διλωςθ, τθν οποία υποβάλλει μαηί με το ΕΕΕΣ. 

Κατά τθν υποβολι του ΕΕΕΣ, κακϊσ και τθσ ςυνοδευτικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ, είναι δυνατι, με μόνθ τθν 
υπογραωι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ ωορζα, θ προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων 
αποκλειςμοφ που αναωζρονται ςτθν παράγραωο2.2.3 τθσ παροφςασ, για το ςφνολο των ωυςικϊν προςϊπων 
που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, 
λιψθσ αποωάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν. 

Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ ωορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το 
ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςωοράσ ι το 
αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο ωυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό ωορζα για διαδικαςίεσ 
ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςωοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν ωορζων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραωο 
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. Στο ΕΕΕΣ απαραιτιτωσ πρζπει να 
προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ 
μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

Ο οικονομικόσ ωορζασ ωζρει τθν ειδικι υποχρζωςθ, να δθλϊςει, μζςω του ΕΕΕΣ, τθν κατάςταςι του ςε 

ςχζςθ με τουσ λόγουσ που προβλζπονται ςτο άρκρο 73 του ν. 4412/2016 και παραγράωου 2.2.3 τθσ 

παροφςθσ και ταυτόχρονα να επικαλεςκεί και τυχόν λθωκζντα μζτρα προσ αποκατάςταςθ τθσ αξιοπιςτίασ 

του. 

Ιδίωσ επιςθμαίνεται ότι, κατά τθν απάντθςθ οικονομικοφ ωορζα ςτο ςχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν 

ςφναψθ ςυμωωνιϊν με άλλουσ οικονομικοφσ ωορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ, θ 

ςυνδρομι περιςτάςεων, όπωσ θ πάροδοσ τθσ τριετοφσ περιόδου τθσ ιςχφοσ του λόγου αποκλειςμοφ 

(παραγράωου 10 του άρκρου 73) ι θ εωαρμογι τθσ διάταξθσ τθσ παραγράωου 3β του άρκρου 44 του ν. 

3959/2011, ςφμωωνα με τθν περ. γ τθσ παραγράωου 2.2.3.4 τθσ παροφςθσ, αναλφεται ςτο ςχετικό πεδίο 

που προβάλλει κατόπιν κετικισ απάντθςθσ. 

Πςον αωορά ςτισ υποχρεϊςεισ του όςον αωορά ςτθν καταβολι ωόρων ι ειςωορϊν κοινωνικισ αςωάλιςθσ 
(περ. α’ και β’ τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016) αυτζσ κεωρείται ότι δεν ζχουν ακετθκεί εωόςον 
δεν ζχουν καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι εωόςον ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που τθρείται. Στθν 
περίπτωςθ αυτι, ο οικονομικόσ ωορζασ δεν υποχρεοφται να απαντιςει καταωατικά ςτο ςχετικό πεδίο του 
ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικόσ ωορζασ ζχει ανεκπλιρωτεσ υποχρεϊςεισ όςον αωορά ςτθν 
καταβολι ωόρων ι ειςωορϊν κοινωνικισ αςωάλιςθσ ι, κατά περίπτωςθ, εάν ζχει ακετιςει τισ παραπάνω 
υποχρεϊςεισ του. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μζςα 

Α. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ λόγων αποκλειςμοφ κατ’ άρκρο 2.2.3 και τθσ πλιρωςθσ των 
κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ κατά τισ παραγράωουσ 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι οικονομικοί ωορείσ 
προςκομίηουν τα δικαιολογθτικά του παρόντοσ. Θ προςκόμιςθ των εν λόγω δικαιολογθτικϊν γίνεται κατά τα 
οριηόμενα ςτθν παράγραωο 3.2 από τον προςωρινό ανάδοχο. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί από 
προςωζροντεσ, ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν όλα ι 
οριςμζνα δικαιολογθτικά, όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 
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Οι οικονομικοί ωορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν 
και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναωείσ 
πλθροωορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ 
Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό ωάκελο επιχείρθςθσ, 
θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράωων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε 
εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται  ςτο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραωο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), ςτο οποίο 
περιζχονται επίςθσ οι πλθροωορίεσ που απαιτοφνται για τον ςυγκεκριμζνο ςκοπό, όπωσ θ θλεκτρονικι 
διεφκυνςθ τθσ βάςθσ δεδομζνων, τυχόν δεδομζνα αναγνϊριςθσ και, κατά περίπτωςθ, θ απαραίτθτθ διλωςθ 
ςυναίνεςθσ. 

Οι οικονομικοί ωορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που ζχει 
ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν. 

Τα δικαιολογθτικά του παρόντοσ υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά ςφμωωνα με τθν παράγραωο 2.4.2.5 
και 3.2 τθσ παροφςασ. 

Τα αποδεικτικά ζγγραωα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάωραςι 
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ςφμωωνα με τθν παράγραωο 2.1.4. 

Β.1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράωου 2.2.3 οι προςωζροντεσ 
οικονομικοί ωορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα δικαιολογθτικά που αναωζρονται παρακάτω: 

Αν το αρμόδιο για τθν ζκδοςθ των ανωτζρω κράτοσ-μζλοσ ι χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραωα ι 
πιςτοποιθτικά ι όπου το ζγγραωα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που 
αναωζρονται ςτισ παραγράωουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράωου 
2.2.3.4, τα ζγγραωα ι τα πιςτοποιθτικά μπορεί να αντικακίςτανται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - 
μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαωερομζνου 
ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράωου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι 
εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ ωορζασ. Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, 
επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναωζρεται ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραωα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ 
παραγράωου ι ότι τα ζγγραωα αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναωζρονται ςτισ 
παραγράωουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράωου 2.2.3.4. Οι επίςθμεσ 
δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis) του 
άρκρου 81 του ν. 4412/2016. 

Ειδικότερα οι οικονομικοί ωορείσ προςκομίηουν: 

α) για τθν παράγραωο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει 
αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραωο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι 
τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ ωορζασ, από το οποίο 
προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν 
υποβολι του.  

Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αωορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 
εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ ωορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, 
λιψθσ αποωάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναωερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραωο 2.2.3.1, 

β) για τθν παράγραωο 2.2.3.2 πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ - 
μζλουσ ι χϊρασ, που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν 
αναωζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του  

Ιδίωσ οι οικονομικοί ωορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα προςκομίηουν: 

i) Για τθν απόδειξθ τθσ εκπλιρωςθσ των ωορολογικϊν υποχρεϊςεων τθσ παραγράωου 2.2.3.2 περίπτωςθ α’ 
αποδεικτικό ενθμερότθτασ εκδιδόμενο από τθν Α.Α.Δ.Ε. 
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ii) Για τθν απόδειξθ τθσ εκπλιρωςθσ των υποχρεϊςεων προσ τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςωάλιςθσ τθσ 
παραγράωου 2.2.3.2 περίπτωςθ α’ πιςτοποιθτικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ.  

iii) Για τθν παράγραωο 2.2.3.2 περίπτωςθ α’, πλζον των ωσ άνω πιςτοποιθτικϊν, υπεφκυνθ διλωςθ ότι δεν 
ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόωαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των 
υποχρεϊςεϊν τουσ όςον αωορά ςτθν καταβολι ωόρων ι ειςωορϊν κοινωνικισ αςωάλιςθσ. 

*θ Α.Α. δφναται να ηθτιςει επιπλζον υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ ωορζα αναωορικά με τουσ 
οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςωάλιςθσ (ςτθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ ωορζασ ζχει τθν εγκατάςταςι του 
ςτθν Ελλάδα αωορά Οργανιςμοφσ κφριασ και επικουρικισ αςωάλιςθσ) ςτουσ οποίουσ οωείλει να καταβάλει 
ειςωορζσ+ 

γ)για τθν παράγραωο 2.2.3.4 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου 
κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του.  

Ιδίωσ οι οικονομικοί ωορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα προςκομίηουν: 

i) Ενιαίο Ριςτοποιθτικό Δικαςτικισ Φερεγγυότθτασ από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο, από το οποίο προκφπτει 
ότι δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι δικαςτικι 
εκκακάριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ.  Για τισ ΙΚΕ προςκομίηεται επιπλζον και 
πιςτοποιθτικό του Γ.Ε.Μ.Θ. περί μθ ζκδοςθσ απόωαςθσ λφςθσ ι κατάκεςθσ αίτθςθσ λφςθσ του νομικοφ 
προςϊπου, ενϊ για τισ ΕΡΕ προςκομίηεται επιπλζον πιςτοποιθτικό μεταβολϊν. 

ii) Ριςτοποιθτικό του Γ.Ε.Μ.Θ. από το οποίο προκφπτει ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει λυκεί και τεκεί υπό 
εκκακάριςθ με απόωαςθ των εταίρων.  

iii) Εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ “Στοιχεία Μθτρϊου/ Επιχείρθςθσ” από τθν θλεκτρονικι πλατωόρμα τθσ 
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων, όπωσ αυτά εμωανίηονται ςτο taxisnet, από τθν οποία να προκφπτει θ 
μθ αναςτολι τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτάσ τουσ. 

Ρροκειμζνου για τα ςωματεία και τουσ ςυνεταιριςμοφσ, το Ενιαίο Ριςτοποιθτικό Δικαςτικισ Φερεγγυότθτασ 
εκδίδεται για τα ςωματεία από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο, και για τουσ ςυνεταιριςμοφσ για το χρονικό 
διάςτθμα ζωσ τισ 31.12.2019 από το Ειρθνοδικείο και μετά τθν παραπάνω θμερομθνία από το Γ.Ε.Μ.Θ. 

δ)Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράωου 2.2.3.4, υπεφκυνθ διλωςθ του προςωζροντοσ οικονομικοφ 
ωορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραωο λόγοι αποκλειςμοφ 

ε)για τθν παράγραωο 2.2.3.9. υπεφκυνθ διλωςθ του προςωζροντοσ οικονομικοφ ωορζα περί μθ επιβολισ ςε 
βάροσ του τθσ κφρωςθσ του οριηόντιου αποκλειςμοφ, ςφμωωνα τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ. 

ςτ) για τθν παράγραωο 2.2.3.5, δικαιολογθτικά ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν , που κακορίηονται 
κατωτζρω, εωόςον ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είναι ανϊνυμθ εταιρία ι νομικό πρόςωπο ςτθ μετοχικι 
ςφνκεςθ του οποίου ςυμμετζχει ανϊνυμθ εταιρεία ι νομικό πρόςωπο τθσ αλλοδαπισ που αντιςτοιχεί ςε 
ανϊνυμθ εταιρεία   (πλθν των περιπτϊςεων που αναωζρκθκαν ςτθν παρ. 2.2.3.5 τθσ παροφςασ ανωτζρω).   

Συγκεκριμζνα, προςκομίηονται: 

i) Για τθν απόδειξθ τθσ εξαίρεςθσ από τθν υποχρζωςθ ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν τουσ κατά τθν περ. 
α) τθσ παραγράωου 2.2.3.5 βεβαίωςθ του αρμοδίου Χρθματιςτθρίου.  

ii) Πςον αωορά τθν εξαίρεςθ τθσ περ. β) τθσ παραγράωου 2.2.3.5, για τθν απόδειξθ του ελζγχου 
δικαιωμάτων ψιωου υπεφκυνθ διλωςθ τθσ ελεγχόμενθσ εταιρείασ και, εάν αυτι είναι διαωορετικι του 
προςωρινοφ αναδόχου, πρόςκετθ υπεφκυνθ διλωςθ του τελευταίου, ςτισ οποίεσ αναωζρονται οι 
επιχειριςεισ επενδφςεων, οι εταιρείεσ διαχείριςθσ κεωαλαίων/ενεργθτικοφ ι κεωαλαίων επιχειρθματικϊν 
ςυμμετοχϊν, ανά περίπτωςθ και το ςυνολικό ποςοςτό των δικαιωμάτων ψιωου που ελζγχουν ςτθν 
ελεγχόμενθ από αυτζσ εταιρεία. Οι υπεφκυνεσ αυτζσ δθλϊςεισ ςυνοδεφονται υποχρεωτικά από βεβαίωςθ ι 
άλλο ζγγραωο από το οποίο προκφπτει ότι οι ελζγχουςεσ τα δικαιϊματα ψιωου εταιρείεσ είναι 
εποπτευόμενεσ κατά τα οριηόμενα ςτθν παράγραωο 2.2.3.5. 

iii) Δικαιολογθτικά ονομαςτικοποίθςθσ μετοχϊν του προςωρινοφ αναδόχου: 
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- Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από το οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ είναι 
ονομαςτικζσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του. 

- Αναλυτικι κατάςταςθ με τα ςτοιχεία των μετόχων τθσ εταιρείασ και τον αρικμό των μετοχϊν κάκε μετόχου 
(μετοχολόγιο), όπωσ τα ςτοιχεία αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ, το πολφ 
τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςωοράσ. 

Ειδικότερα: 

- Πςον αωορά ςτισ εγκατεςτθμζνεσ ςτθν Ελλάδα ανϊνυμεσ εταιρείεσ υποβάλλεται πιςτοποιθτικό του 
Γ.Ε.Μ.Θ. από το οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ τουσ είναι ονομαςτικζσ και αναλυτικι κατάςταςθ με τα 
ςτοιχεία των μετόχων τθσ εταιρείασ και τον αρικμό των μετοχϊν κάκε μετόχου (μετοχολόγιο), όπωσ τα 
ςτοιχεία αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ, το πολφ τριάντα (30) εργάςιμεσ 
θμζρεσ πριν από τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςωοράσ. 

- Πςον αωορά ςτισ αλλοδαπζσ ανϊνυμεσ εταιρίεσ ι αλλοδαπά νομικά πρόςωπα που αντιςτοιχοφν ςε 
ανϊνυμεσ εταιρείεσ: 

Α) εωόςον ζχουν κατά το δίκαιο τθσ ζδρασ τουσ ονομαςτικζσ μετοχζσ,  προςκομίηουν : 

i) Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από το οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ τουσ 
είναι ονομαςτικζσ 

ii) Αναλυτικι κατάςταςθ μετόχων, με τον αρικμό των μετοχϊν του κάκε μετόχου, όπωσ τα ςτοιχεία αυτά 
είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ με θμερομθνία το πολφ 30 εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν 
υποβολι τθσ προςωοράσ. 

iii) Κάκε άλλο ςτοιχείο από το οποίο να προκφπτει θ ονομαςτικοποίθςθ μζχρι ωυςικοφ προςϊπου των 
μετοχϊν, που ζχει ςυντελεςτεί τισ τελευταίεσ 30 (τριάντα) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ 
προςωοράσ.     

Β)  εωόςον δεν ζχουν υποχρζωςθ ονομαςτικοποίθςθσ μετοχϊν ι δεν προβλζπεται θ ονομαςτικοποίθςθ των 
μετοχϊν, προςκομίηουν: 

i) βεβαίωςθ περί μθ υποχρζωςθσ ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν από αρμόδια αρχι, εωόςον υπάρχει 
ςχετικι πρόβλεψθ, διαωορετικά προςκομίηεται υπεφκυνθ διλωςθ του διαγωνιηόμενου. Για τθν περίπτωςθ 
μθ πρόβλεψθσ ονομαςτικοποίθςθσ προςκομίηεται υπεφκυνθ διλωςθ του διαγωνιηόμενου 

ii) ζγκυρθ και ενθμερωμζνθ κατάςταςθ προςϊπων που κατζχουν τουλάχιςτον 1% των μετοχϊν ι 
δικαιωμάτων ψιωου, 

iii) εάν δεν τθρείται τζτοια κατάςταςθ, προςκομίηεται ςχετικι κατάςταςθ προςϊπων, που κατζχουν 
τουλάχιςτον ζνα τοισ εκατό (1%) των μετοχϊν ι δικαιωμάτων ψιωου, ςφμωωνα με τθν τελευταία Γενικι 
Συνζλευςθ, αν τα πρόςωπα αυτά είναι γνωςτά ςτθν εταιρεία. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, θ εταιρεία αιτιολογεί 
τουσ λόγουσ που δεν είναι γνωςτά τα ωσ άνω πρόςωπα, θ δε ανακζτουςα αρχι δεν διακζτει διακριτικι 
ευχζρεια κατά τθν κρίςθ τθσ αιτιολογίασ αυτισ. Εναπόκειται ςτθν ανακζτουςα αρχι να αποδείξει τθ 
δυνατότθτα τθσ εταιρείασ να υποβάλλει τθν προαναωερόμενθ κατάςταςθ, διαωορετικά θ μθ υποβολι τθσ 
ςχετικισ κατάςταςθσ δεν επιωζρει ζννομεσ ςυνζπειεσ ςε βάροσ τθσ εταιρείασ. 

Πλα τα ανωτζρω ζγγραωα πρζπει να είναι επικυρωμζνα από τθν κατά νόμον αρμόδια αρχι του κράτουσ τθσ 
ζδρασ του υποψθωίου και να ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάωραςθ ςτθν ελλθνικι. 

Ελλείψεισ ςτα δικαιολογθτικά ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν ςυμπλθρϊνονται κατά τθν παράγραωο 3.1.2 
τθσ παροφςασ. 

Θ ανακζτουςα αρχι ελζγχει επίςθσ, επί ποινι απαραδζκτου τθσ προςωοράσ, εάν ςτθ διαδικαςία ςυμμετζχει 
εξωχϊρια εταιρεία από «μθ ςυνεργάςιμα κράτθ ςτον ωορολογικό τομζα» κατά τθν ζννοια των παρ. 3 και 4 
του άρκρου 65 του ν. 4172/2013,  κακϊσ και από κράτθ που ζχουν προνομιακό ωορολογικό κακεςτϊσ, όπωσ 
αυτά ορίηονται ςτον κατάλογο τθσ απόωαςθσ τθσ παρ. 7 του άρκρου 65 του ωσ άνω Κϊδικα, κατά τα 
αναωερόμενα ςτθν περίπτωςθ α τθσ παραγράωου 4 του άρκρου 4 του ν. 3310/2005. 
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B.2.Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ 
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ (ι 
εμπορικοφ) μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί ωορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ 
μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου επαγγελματικοφ (ι 
εμπορικοφ) μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με το οποίο 
πιςτοποιείται αωενόσ θ εγγραωι τουσ ςε αυτό και αωετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν περίπτωςθ που 
χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραωο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ 
βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ 
του ενδιαωερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράωου ι αρμόδιου 
επαγγελματικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ 
ωορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του 
αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ. 

Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί ωορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραωισ ςτο οικείο 
επαγγελματικό μθτρϊοι πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν οικεία υπθρεςία του Γ.Ε.ΜΘ.  

Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αωοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4 
(απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) γίνονται αποδεκτά, εωόςον 
ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, εκτόσ αν, ςφμωωνα με τισ 
ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν, ωζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 

Β.3.Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράωου 2.2.5 απαιτείται: 

α) Οι οικονομικοί ωορείσ που ςυμμετζχουν ςτον διαγωνιςμό κα πρζπει να διακζτουν γενικό ετιςιο κφκλο 
εργαςιϊν για κάκε χριςθ προςκομίηοντασ δθμοςιευμζνουσ ιςολογιςμοφσ ι αποςπάςματα δθμοςιευμζνων 
ιςολογιςμϊν κατά τθν 3ετία (2018, 2019, 2020), τουλάχιςτον ποςοφ ίςου ι μεγαλφτερου με το 200% τθσ 
ςυνολικισ προχπολογιηόμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ πλζον ΦΡΑ.Στθν περίπτωςθ που ο ιςολογιςμόσ του 2021 
δεν ζχει δθμοςιευτεί νομίμωσ ζωσ τθν υποβολι τθσ προςωοράσ, υποβάλλεται το ιςοηφγιο του μθνόσ 
Δεκεμβρίου 2021 ςυνοδευόμενο από διλωςθ του ν. 1599/86 όπου δθλϊνεται το φψοσ του γενικοφ ετιςιου 
κφκλου εργαςιϊν για το ζτοσ 2021. 

β) Οι οικονομικοί ωορείσ που ςυμμετζχουν ςτον διαγωνιςμό κα πρζπει να διακζτουν ειδικό ετιςιο κφκλο 
εργαςιϊν (Υπθρεςίεσ Κακαριότθτασ) για κάκε χριςθ που αφορά ςτθν εκτζλεςθ ζργων ςυναφϊν προσ το 
αντικείμενο τθσ παροφςασ προκιρυξθσ προςκομίηοντασ δθμοςιευμζνουσ ιςολογιςμοφσ ι αποςπάςματα 
δθμοςιευμζνων ιςολογιςμϊν κατά τθν 3ετία (2018, 2019, 2020), τουλάχιςτον ποςοφ ίςου ι μεγαλφτερου με 
το 100%τθσ ςυνολικισ προχπολογιηόμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ πλζον ΦΡΑ.Στθν περίπτωςθ που ο 
ιςολογιςμόσ του 2021 δεν ζχει δθμοςιευτεί νομίμωσ ζωσ τθν υποβολι τθσ προςωοράσ, υποβάλλεται το 
ιςοηφγιο του μθνόσ Δεκεμβρίου 2021 ςυνοδευόμενο από διλωςθ του ν. 1599/86 όπου δθλϊνεται το φψοσ 
του ειδικοφ ετιςιου κφκλου εργαςιϊν για το ζτοσ 2021. 

γ) Οι οικονομικοί ωορείσ που ςυμμετζχουν ςτον διαγωνιςμό κα πρζπει να διακζτουν πιςτολθπτικι 
ικανότθτα τουλάχιςτον ίςθ με το ποςό των 1.500.000,00€. Από το ποςό αυτό, τουλάχιςτον το ποςό των 
800.000,00 € κα αωορά χρθματοδοτιςεισ – κεωάλαιο κίνθςθσ. 

δ) Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυνάπτει και να διατθρεί, αποκλειςτικά με δικι του δαπάνθ, αςωαλίςεισ 
κακ’ όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ ςφμωωνα με τθ Ελλθνικι νομοκεςία και τα 
προβλεπόμενα ςτθν παροφςα Σφμβαςθ, για οποιεςδιποτε δραςτθριότθτεσ προβλζπονται ι εμπίπτουν ςτθν 
παροφςα Σφμβαςθ, ιδίωσ δε τθν ςχετικά με τθν αςωάλιςθ του προςωπικοφ του και για αςτικι ευκφνθ ζναντι 
τρίτων.  

Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να διακζτει κατά τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ προςωοράσ αςωαλιςτιριο 
ςυμβόλαιο γενικισ αςτικισ ευκφνθσ τουλάχιςτον 2.000.000,00 €. Θ εν λόγο αςωάλιςθ κα πρζπει να 
βρίςκεται ςε ιςχφ κατά τθν θμερομθνία τθσ προςωοράσ. Με το αςωαλιςτιριο κα καλφπτεται και θ εκ του 
Νόμου ευκφνθ του Αναδόχου, τθν οποία ζχει με τθν ιδιότθτα του Εργοδότθ και περιλαμβάνει τθν, από τα 
άρκρα 657, 658 και 932 του ιςχφοντοσ Α.Κ., προβλεπόμενθ υποχρζωςθ του,τουλάχιςτον ανϊτατου ορίου 





[27] 

 

ευκφνθσ ποςοφ 300.000,00 €.Ρροσ απόδειξθ κα υποβλθκεί αντίγραωο του εν ιςχφ Αςωαλιςτθρίου 
Συμβολαίου Αςτικισ Ευκφνθσ ςυνοδευόμενο με το ςχετικό παραςτατικό εξόωλθςθσ του αςωαλιςτθρίου. 

Σε περίπτωςθ Ζνωςθσ εταιρειϊν / Κοινοπραξίασ οι προχποκζςεισ των εδαωίων α, β, γ και δ μποροφν να 
καλφπτονται ακροιςτικά από όλα τα μζλθ τθσ Ζνωςθσ – Κοινοπραξίασ. 

Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράωου 2.2.6 οι οικονομικοί ωορείσ απαιτείται: 

α) να κατακζςουν κατάλογο των κυριότερων ςυμβάςεων  παροχισ  Υπθρεςιϊν Κακαριςμοφ Κτιρίων για τα 
ζτθ 2019, 2020, 2021. 

Οι υπθρεςίεσ αποδεικνφονται με αντίγραωα ςυμβάςεων ι βεβαιϊςεισ καλισ εκτζλεςθσ, ςυνεργαςίασ και 
περάτωςθσ αντίςτοιχων ςυμβάςεων παροχισ Υπθρεςιϊν Κακαριςμοφ Κτιρίων, που ζχουν εκδοκεί ι 
κεωρθκεί από τθν αρμόδια αρχι (Δθμόςιοι ι Ιδιωτικοί ωορείσ).  

β) Το πλικοσ του προςωπικοφ αποδεικνφεται με τθν κατάκεςθ των ετιςιων πινάκων προςωπικοφ του 
οικονομικοφ ωορζα κατά τθν τελευταία τριετία. 

γ) να διακζτουν τθν απαιτοφμενθ τεχνογνωςία, εμπειρία για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

δ) να διακζτουν οργάνωςθ, δομι και προςωπικό επαρκζσ ςε πλικοσ και δεξιότθτεσ, με τα οποία να είναι 
ικανόσ να ανταπεξζλκει πλιρωσ, άρτια και ολοκλθρωμζνα, ςτισ απαιτιςεισ των υπό ανάκεςθ υπθρεςιϊν. 

ε)   Να διακζτουν τθν απαιτοφμενθ τεχνογνωςία, εμπειρία για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

ςτ)  Να διακζτουν οργάνωςθ, δομι και προςωπικό επαρκζσ ςε πλικοσ και δεξιότθτεσ, με τα οποία να είναι 
ικανόσ να ανταπεξζλκει πλιρωσ, άρτια και ολοκλθρωμζνα, ςτισ απαιτιςεισ των υπό ανάκεςθ υπθρεςιϊν. 

η)  Να περιγράωουν τον τεχνικό εξοπλιςμό που  διακζτουν και τα μζτρα που λαμβάνουν για τθν εξαςωάλιςθ 
τθσ ποιότθτασ, κακϊσ και τα μζςα μελζτθσ και ζρευνασ. 

θ)  Οι οικονομικοί ωορείσ που ςυμμετζχουν ςτον διαγωνιςμό, κα πρζπει τα τελευταία τρία (3) ζτθ ιτοι για τα 
ζτθ 2019, 2020, 2021, να ζχουν εκτελζςει μία ςφμβαςθ, ανά ζτοσ, με το αντικείμενο τθσ παροχισ υπθρεςιϊν 
κακαριότθτασ ςε νοςθλευτικά ιδρφματα (δθμόςια ι ιδιωτικά). Σε ότι αωορά τθν ζναρξθ των ςυμβάςεων πριν 
τθν 01/01/2019 λαμβάνονται υπόψθ και ςυμβάςεισ που ζχουν υπογραωεί ςε προγενζςτερθ θμερομθνία τθσ 
01/01/2019 ωςτόςο κατόπιν ενδεχόμενων παρατάςεων θ διάρκεια ιςχφσ τουσ ςυνεχίηει μετά τθν 
01/01/2019.  

κ)  Οι οικονομικοί ωορείσ που ςυμμετζχουν ςτο διαγωνιςμό κα πρζπει να διακζτουν ετιςιο αρικμό 
προςωπικοφ (κακαριςτζσ – κακαρίςτριεσ)  για τα τελευταία τρία (3) ζτθ (2019, 2020, 2021) τουλάχιςτον 40 
ατόμων πλιρουσ απαςχόλθςθσ (40 ϊρεσ τθν εβδομάδα) κατά ζτοσ. 

ι) Το αποδεικτικό κατάκεςθσ ΑΡΔ του τελευταίου τριμινου. 

ια) Τα αντίςτοιχα γραμμάτια καταβολισ ειςωορϊν ΙΚΑ. 

Σε περίπτωςθ δε Ζνωςθσ εταιρειϊν / Κοινοπραξίασ ι ςυμμετοχισ ςτθ ςτιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτου, θ 
ςυγκεκριμζνθ ελάχιςτθ προχπόκεςθ δεν καλφπτεται ακροιςτικά από όλα τα μζλθ τθσ Ζνωςθσ – 
Κοινοπραξίασ και δεν καλφπτεται ακροιςτικά από τον ςυμμετζχοντα οικονομικό ωορζα και τον δανείηοντα 
τρίτο εμπειρία. 

Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρωωςισ τουσ με πρότυπα διαςωάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τθσ παραγράωου 2.2.7 οι οικονομικοί ωορείσ προςκομίηουν τα κάτωκι 
πιςτοποιθτικά: 

α) Οι οικονομικοί ωορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οωείλουν να ςυμμορωϊνονται με 
ιςχφοντα διεκνι ι/και ευρωπαϊκά ι/και εκνικά πρότυπα (ISO, ΕΝ, ΕΛΟΤ κ.λπ.), να πλθροφν όλεσ τισ 
απαιτιςεισ που προβλζπονται ςτο άρκρο 82 παρ.1 του ν. 4412/2016 και να διακζτουν πιςτοποιθτικά 
διαςωάλιςθσ ποιότθτασ τα οποία ζχουν εκδοκεί από ανεξάρτθτουσ διαπιςτευμζνουσ οργανιςμοφσ: 

Θ επιχείρθςθ παροχισ Υπθρεςιϊν Κακαριςμοφ Κτιρίων κα πρζπει: 
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Να διακζτει πιςτοποίθςθ εν ιςχφ κατά τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ προςωοράσ ςφμωωνα με τα πρότυπα:  

Ριςτοποιθτικό από ανεξάρτθτο διαπιςτευμζνο ωορζα για τθν τιρθςθ Συςτιματοσ Διαχείριςθσ τθσ Ροιότθτασ 
ςφμωωνα µε το διεκνζσ πρότυποISO9001 ι ιςοδφναμο. 

Ριςτοποιθτικό από ανεξάρτθτο διαπιςτευμζνο ωορζα για τθν τιρθςθ Συςτιματοσ Υγείασ και Αςωάλειασ 
ςτουσ χϊρουσ Εργαςίασ ςφμωωνα με το διεκνζσ πρότυπο ΕΛΟΤ ISO 45001:2018ι ιςοδφναμο. 

Ριςτοποιθτικό από ανεξάρτθτο διαπιςτευμζνο ωορζα για τθν τιρθςθ Συςτιματοσ Ρεριβαλλοντικισ 
Διαχείριςθσ ςφμωωνα µε το διεκνζσ πρότυπο ISO14001ι ιςοδφναμο. 

Ριςτοποιθτικό από ανεξάρτθτο διαπιςτευμζνο ωορζα για τθν τιρθςθ Συςτιματοσ Διαχείριςθσ Αςωάλειασ 
των Ρλθροωοριϊν ςφμωωνα µε το διεκνζσ πρότυπο ISO27001ι ιςοδφναμο. 

Ριςτοποιθτικό από ανεξάρτθτο διαπιςτευμζνο ωορζα Συςτιματοσ Διαχείριςθσ Κοινωνικισ Ευκφνθσ 
ISO26000ι ιςοδφναμο. 

Ριςτοποιθτικό από ανεξάρτθτο διαπιςτευμζνο ωορζα τιρθςθσ του Συςτιματοσ Διαχείριςθσ Επιχειρθςιακισ 
Συνζχειασ ISO 22301: 2012. 

Ριςτοποιθτικό από ανεξάρτθτο διαπιςτευμζνο ωορζα Συςτιματοσ Διαχείριςθσ Εγκαταςτάςεων ISO 41001: 
2018. 

Ριςτοποιθτικό από ανεξάρτθτο διαπιςτευμζνο ωορζα για τθν τιρθςθ του Συςτιματοσ Διαχείριςθσ κατά τθσ 
Δωροδοκίασ ΕΛΟΤ ISO 37001: 2017. 

Ριςτοποιθτικό από ανεξάρτθτο διαπιςτευμζνο ωορζα για τθν τιρθςθ του Συςτιματοσ Διαχείριςθσ 
Ρλθροωοριϊν ΒS 10012: 2017. 

β) Κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ πρζπει να ςυμμορωϊνεται με τουσ Κανονιςμοφσ Υγιεινισ 
και Αςωάλειασ Ν.1568/85 που προβλζπονται από το ιςχφον εκνικό, κοινοτικό και διεκνζσ δίκαιο ι ζχει 
ειδικά κεςπίςει το Νοςοκομείο, βάςει Οδθγϊν Ορκισ Υγιεινισ Ρρακτικισ και να προςαρμόηεται ςε κάκε 
μεταβολι τουσ, ΙSOELOT. 

Θ ανακζτουςα αρχι αναγνωρίηει ιςοδφναμα πιςτοποιθτικά από ωορείσ διαπιςτευμζνουσ ςτθν Ελλάδα. 

Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν ωορζων θ ωσ άνω απαίτθςθ κα πρζπει να καλφπτεται από όλα τα μζλθ 
τθσ ζνωςθσ, ενϊ ςε περίπτωςθ ςυμμετοχισ οικονομικοφ ωορζα με ςτιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτου, θ ωσ άνω 
απαίτθςθ κα πρζπει να καλφπτεται και από τον δανείηοντα τρίτο εμπειρία. 

Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ ωορζασ είναι νομικό 
πρόςωπο και εγγράωεται υποχρεωτικά ι προαιρετικά, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, και δθλϊνει τθν 
εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΘ), προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό 
ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν 
υποβολι του,  εκτόσ αν αυτό ωζρει ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 

Ειδικότερα για τουσ θμεδαποφσ οικονομικοφσ ωορείσ προςκομίηονται: 

i) για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ ωορζασ είναι νομικό 
πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ 
τθσ ςτο ΓΕΜΘ, προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει 
εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του.   

ii) Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου γενικό πιςτοποιθτικό 
μεταβολϊν του ΓΕΜΘ, εωόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. 

Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραωα ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ 
(όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, αποωάςεισ ςυγκρότθςθσ οργάνων 
διοίκθςθσ ςε ςϊμα, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορωι του οικονομικοφ ωορζα), ςυνοδευόμενα από 
υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 
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Σε περίπτωςθ που για τθ διενζργεια τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ζχουν χορθγθκεί εξουςίεσ ςε 
πρόςωπο πλζον αυτϊν που αναωζρονται ςτα παραπάνω ζγγραωα, προςκομίηεται επιπλζον απόωαςθ- 
πρακτικό του αρμοδίου καταςτατικοφ οργάνου διοίκθςθσ του νομικοφ προςϊπου με τθν οποία 
χορθγικθκαν οι ςχετικζσ εξουςίεσ. Πςον αωορά τα ωυςικά πρόςωπα, εωόςον ζχουν χορθγθκεί εξουςίεσ ςε 
τρίτα πρόςωπα, προςκομίηεται εξουςιοδότθςθ του οικονομικοφ ωορζα. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί ωορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ 
εγκατάςταςθσ, αποδεικτικά ζγγραωα, και εωόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ  του νόμιμου 
εκπροςϊπου, από τθν οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ ςφςταςθ, μεταβολζσ και 
εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ ωορζα. 

Οι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εωόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ 
πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. 

Από τα ανωτζρω ζγγραωα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ του οικονομικοφ ωορζα, όλεσ οι 
ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά 
τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραωισ κλπ.), τυχόν 
τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν 
του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί ωορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται από τισ 
εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που 
ςυμμορωϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό 
εγγραωισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό 
πιςτοποίθςθσ.  

Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναωζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραωι των εν λόγω 
οικονομικϊν ωορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.  

Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραωι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το 
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον 
αωορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.  

Οι οικονομικοί ωορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν 
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναωζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραωισ τουσ. Ειδικϊσ 
όςον αωορά τθν καταβολι των ειςωορϊν κοινωνικισ αςωάλιςθσ και των ωόρων και τελϊν, προςκομίηονται 
επιπροςκζτωσ τθσ βεβαίωςθσ εγγραωισ ςτον επίςθμο κατάλογο και πιςτοποιθτικά, κατά τα οριηόμενα 
ανωτζρω ςτθν περίπτωςθ Β.1, υποπερ. i, iiκαι iiiτθσ περ. β. 

Β.8. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν ωορζων που υποβάλλουν κοινι προςωορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό ωορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμωωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.8.1.Ειδικά για τισ ςυμβάςεισ παροχισ υπθρεςιϊν κακαριςμοφ ι/ και ωφλαξθσ: 

α) θ ανακζτουςα αρχι, αμζςωσ μετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των προςωορϊν, υποβάλλει γραπτό 
αίτθμα προσ τθ Διεφκυνςθ Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για τθ 
χοριγθςθ πιςτοποιθτικοφ, από το οποίο να προκφπτουν όλεσ οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που ζχουν 
εκδοκεί ςε βάροσ εκάςτου των υποψιωιων εργολάβων. Το πιςτοποιθτικό αποςτζλλεται ςτθν ανακζτουςα 
αρχι μζςα ςε δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν υποβολι του αιτιματοσ. Σε περίπτωςθ άπρακτθσ παρζλευςθσ 
τθσ προκεςμίασ, θ ανακζτουςα αρχι δικαιοφται να προχωριςει ςτθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ. 

β) για το χρονικό διάςτθμα που δεν καλφπτεται από το «Μθτρϊο Ραραβατϊν Εταιρειϊν Ραροχισ 
Υπθρεςιϊν Κακαριςμοφ ι/και Φφλαξθσ» οι εταιρείεσ παροχισ υπθρεςιϊν κακαριςμοφ ι/και ωφλαξθσ 
προςκομίηουν υποχρεωτικά ζνορκθ βεβαίωςθ του νομίμου εκπροςϊπου αυτϊν ενϊπιον ςυμβολαιογράωου, 
περί μθ επιβολισ ςε βάροσ τουσ πράξθσ επιβολισ προςτίμου για παραβιάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ 
«υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ. 
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Β.9. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ ωορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων ωορζων, 
ςφμωωνα με τθν παράγραωο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, 
προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραωθ δζςμευςθ των ωορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό. Ειδικότερα, 
προςκομίηεται ζγγραωο (ςυμωωνθτικό ι ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου απόωαςθ του αρμοδίου 
οργάνου διοίκθςθσ αυτοφ ι ςε περίπτωςθ ωυςικοφ προςϊπου υπεφκυνθ διλωςθ), δυνάμει του οποίου 
αμωότεροι, διαγωνιηόμενοσ  οικονομικόσ ωορζασ και τρίτοσ ωορζασ, εγκρίνουν τθ μεταξφ τουσ ςυνεργαςία 
για τθν κατά περίπτωςθ παροχι προσ τον διαγωνιηόμενο τθσ χρθματοοικονομικισ ι/και τεχνικισ ι/και 
επαγγελματικισ ικανότθτασ του ωορζα, ϊςτε αυτι να είναι ςτθ διάκεςθ του διαγωνιηόμενου  για τθν 
εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ. Θ ςχετικι αναωορά κα πρζπει να είναι λεπτομερισ και να αναωζρει κατ’ ελάχιςτον 
τουσ ςυγκεκριμζνουσ πόρουσ που κα είναι διακζςιμοι για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τον τρόπο δια του 
οποίου κα χρθςιμοποιθκοφν αυτοί για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Ο τρίτοσ κα δεςμεφεται ρθτά ότι κα 
διακζςει ςτον διαγωνιηόμενο τουσ ςυγκεκριμζνουσ πόρουσ κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και ο 
διαγωνιηόμενοσ  ότι κα κάνει χριςθ αυτϊν ςε περίπτωςθ που του ανατεκεί θ ςφμβαςθ. 

Σε περίπτωςθ που ο τρίτοσ διακζτει χρθματοοικονομικι επάρκεια, κα δθλϊνει επίςθσ ότι κακίςταται από 
κοινοφ με τον διαγωνιηόμενο υπεφκυνοσ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Σε περίπτωςθ που ο τρίτοσ διακζτει ςτοιχεία τεχνικισ ι επαγγελματικισ καταλλθλότθτασ που ςχετίηονται με 
τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτ’ του Μζρουσ ΙΙ του 
Ραραρτιματοσ ΧΙΙ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016 ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, κα 
δεςμεφεται ότι κα εκτελζςει τισ εργαςίεσ ι υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ 
ικανότθτεσ, δθλϊνοντασ το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που κα εκτελζςει.  

Β.10. Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ ωορζασ δθλϊνει ςτθν προςωορά του ότι κα κάνει χριςθ 
υπεργολάβων, ςτισ ικανότθτεσ των οποίων δεν ςτθρίηεται, προςκομίηεται υπεφκυνθ διλωςθ του 
προςωζροντοσ με αναωορά του τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ το οποίο προτίκεται να ανακζςει ςε τρίτουσ υπό 
μορωι υπεργολαβίασ και υπεφκυνθ διλωςθ των υπεργολάβων ότι αποδζχονται τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν. 

Β.11. Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ: 

 οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί ζωσ 
τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,  

 οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν. Σθμειϊνεται ότι δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ 
υπογραφισ τουσ. 

2.3 Κριτιρια Ανάκεςθσ 

2.3.1 Κριτιριο ανάκεςθσ 

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμωζρουςα από οικονομικι άποψθ προςωορά, βάςει 
βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ, θ οποία εκτιμάται βάςει των κάτωκι κριτθρίων:  

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΝΣΔΛΔΣΗ 

ΒΑΡΤΣΗΣΑ 

ΟΜΑΔΑ Α 

Κ1 
ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΗ 

ΤΜΒΑΗ 
40% 

Κ2 
ΓΙΑΦΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΣΑ 

ΣΗΝ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 
30% 

Α Θ Ρ Ο Ι  Μ Α   Τ Ν Σ Δ Λ Δ  Σ Ω Ν  Β Α Ρ Τ Σ Η Σ Α   Ο Μ Α Γ Α   Α ’  –  7 0 %  
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ΟΜΑΔΑ Β 

Κ3 

ΠΡΟΫΠΗΡΔΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 

ΦΟΡΔΑ ΚΑΙ ΔΜΠΔΙΡΙΑ Δ 

ΔΡΓΑΙΔ ΤΝΑΦΟΤ 

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ (ΤΠΗΡΔΙΔ 

ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ). 

10% 

Κ4 
ΓΙΑΓΙΚΑΙΔΚΑΣΑ ΣΗΝ 

ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 
20% 

Α Θ Ρ Ο Ι  Μ Α   Τ Ν Σ Δ Λ Δ  Σ Ω Ν  Β Α Ρ Τ Σ Η Σ Α   Ο Μ Α Γ Α   Β ’  –  3 0 %  

ΑΘΡΟΙΜΑ ΤΝΟΛΟΤ ΤΝΣΔΛΔΣΩΝ ΒΑΡΤΣΗΣΑ 100% 

[ΠΡΟΟΥΗ ΣΟ ΑΘΡΟΙΜΑ ΣΩΝ ΔΠΙΜΔΡΟΤ .Β. ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΓΙΝΔΙ ΠΑΝΣΑ 100%] 
 

Κ1.ΜεκοδολογίαΥλοποίθςθσ τθσ Σφμβαςθσ 

Θ μεκοδολογία υλοποίθςθσ προςδιορίηεται από τθν ορκότθτα τθσ αντίλθψθσ του προςωζροντα για το 
αντικείμενοκαιτισαπαιτιςειστθσςφμβαςθσ.Απαιτείταιαναλυτικιπεριγραωιτουτρόπουμετον οποίο ο 
προςωζρων ςκοπεφει να  τα προςεγγίςει. Ο προςωζρων κα πρζπει να περιγράψει  με ςαωινεια  τισ επιλογζσ 
του και να παρακζςει  τεκμθριωμζνα τισ μεκόδουσ που κα ακολουκιςει για τθν επιτυχι υλοποίθςθ τθσ 
ςφμβαςθσ. Ιδιαίτερθ ζμωαςθ κα πρζπει να δοκεί: 

Στθν κατανόθςθ των απαιτιςεων του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. 

Στθν επιτυχι επιςιμανςθ προβλθμάτων κατά τθν υλοποίθςθ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ και ςτθ 
διαμόρωωςθ κατάλλθλων προτάςεων για τθν επίλυςθ τουσ. 

Στθν επαρκι ανάλυςθ και εξειδίκευςθ τθσ καταλλθλότθτασ και αποτελεςματικότθτασ τθσ μεκοδολογίασ 
υλοποίθςθσ και των απαραίτθτων εργαλείων υποςτιριξθσ τθσ εωαρμογισ τθσ. 

Στον αποτελεςματικό προςδιοριςμό – τεκμθρίωςθ των παραγόντων επιτυχίασ και εναλλακτικοφσ τρόπουσ 
διαςωάλιςθσ. 

Στθν ορκολογικι ανάλυςθ του αντικειμζνου ςε ενότθτεσ εργαςιϊν 

Κάλυψθ ζκτακτων περιςτατικϊν 

Κάκεάλλοςτοιχείο,πουοπροςωζρωνκρίνειςκόπιμοότιπρζπειναπαρουςιάςειιναπροτείνεικατά τθν κρίςθ του 
για τθν υλοποίθςθ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. 
 
Κ2.ΔιαςωάλιςθΡοιότθτασκατάτθνΕκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ 

Ο προςωζρων πρζπει να παρουςιάςει τεκμθριωμζνεσ διαδικαςίεσ –  οδθγίεσ – ςχεδιαςμό για τθ διαςωάλιςθ 
τθσ ποιότθταστωνπαρεχόμενωνυπθρεςιϊν,γιατθναςωάλειακαιυγιεινιτωνεργαηομζνων, τθν εκπαίδευςθ, τθν 
προςταςία του περιβάλλοντοσ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν. Τα ςτοιχεία που κα 
παρατεκοφν πρζπει να είναι ςυμβατά με τα διεκνι ςυςτιματα προτφπων και προςαρμοςμζνα ςτισ 
ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. Εγχειρίδια, οδθγίεσ, διαδικαςίεσ που είναι γενικζσ και μθ 
προςαρμοςμζνεσ ςτθν παροφςα ςφμβαςθ κα αξιολογοφνται ωσ μθ αποδεκτά. 

 
Κ3.Ρροχπθρεςία Οικονομικοφ Φορζα και Εμπειρία ςε Εργαςίεσ Συναωοφσ Αντικειμζνου (Υπθρεςίεσ 
Κακαριότθτασ). 

Ωσ εργαςίεσ ςυναωοφσ αντικειμζνου ορίηονται εργαςίεσ που αωοροφν τθν παροχι υπθρεςιϊν κακαριότθτασ 
κτιρίων ςε ωορείσ του Δθμοςίου ι / και ςε Ιδιωτικζσ επιχειριςεισ. Ο προςωζρων πρζπει να υποβάλλει: 
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α) Αντίγραωο ςυμβάςεων κακαριότθτασ κτιρίων ςυναωοφσ ωυςικοφ αντικειμζνου τθσ τελευταίασ τριετίασ. Θ 
επιτυχισ εκτζλεςθ των ςυμβάςεων αποδεικνφεται από βεβαιϊςεισ καλισ εκτζλεςθσ. 

β) Ο κάκε διαγωνιηόμενοσ πρζπει να προςκομίςει κατάςταςθ των ωσ άνω ςυμβάςεων των τελευταίων τριϊν 
(3) ετϊν (2019, 2020, 2021), αναωζροντασ: 

• Τον πελάτθ 

• Το όνομα και τθλζωωνο προςϊπου επικοινωνίασ. 

• Το είδοσ που αωοροφν αυτζσ τισ ςυμβάςεισ, 

• Τθ διάρκεια των ςυμβάςεων. 

 
Κ4.ΔιαδικαςίεσΔιοίκθςθσ 

Ο προςωζρων πρζπει να παρακζςει ςτοιχεία ςχετικά: 

Με το μοντζλο οργάνωςθσ τθσ παροχισ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου, 

Το οργανόγραμμα με ζμωαςθ ςτθν επάρκεια και ςαωινεια ςτθν κατανομι αρμοδιοτιτων τθσ ομάδασ 
εκτζλεςθσ. 

Τον αποτελεςματικό τρόπο επικοινωνίασ με τθν Ανακζτουςα Αρχι κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Κάκε άλλο ςτοιχείο, που ο προςωζρων κρίνει ςκόπιμο ότι πρζπει να παρουςιάςει ι να προτείνει κατά τθν 
κρίςθ του. 

Σθμείωςθ: Είναι υποχρεωτικι θ ςαφισ αντιςτοίχιςθ των παραγράφων τθσ τεχνικισ προςφοράσ με τα 
κριτιρια αξιολόγθςθσ.  

 

2.3.2 Βακμολόγθςθ και κατάταξθ προςφορϊν 

Θ βακμολόγθςθ κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100 βακμοφσ ςτθν περίπτωςθ που 
ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραωϊν, αυξάνεται δε μζχρι τουσ 120 βακμοφσ 
όταν υπερκαλφπτονται οι απαιτιςεισ του ςυγκεκριμζνου κριτθρίου. 

Κάκε κριτιριο αξιολόγθςθσ βακμολογείται αυτόνομα με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ προςωοράσ. 

Θ ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε κριτθρίου κα προκφπτει από το γινόμενο του επιμζρουσ ςυντελεςτι 
βαρφτθτασ επί τθ βακμολογία του, θ δε ςυνολικι βακμολογία τθσ προςωοράσ κα προκφπτει από το 
άκροιςμα των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν όλων των κριτθρίων. 

Θ ςυνολικι βακμολογία τθσ τεχνικισ προςωοράσ υπολογίηεται με βάςθ τον παρακάτω τφπο :  

Τ= ς1χΚ1 + ς2χΚ2 + ς3χΚ3 +ς4χΚ4, δθλαδι Τ= (0,40χΒακμόσΚ1) + (0,30χΒακμόσΚ2) + (0,10χΒακμόσΚ3) + (0,20 
χΒακμόσΚ4) 

Κριτιρια με βακμολογία μικρότερθ από 100 βακμοφσ (ιτοι που δεν καλφπτουν/παρουςιάηουν αποκλίςεισ 
από τισ τεχνικζσ προδιαγραωζσ τθσ παροφςασ) επιωζρουν τθν απόρριψθ τθσ προςωοράσ. 

Ρλζον ςυμωζρουςα από οικονομικι άποψθ προςωορά είναι εκείνθ που παρουςιάηει τθ μεγαλφτερθ τιμι (Α) 
τθσ ςχζςθσ: 

Α = ςΤx (T/Tmax) + ςOx (Οmin/Ο) 

όπου: T = Συνολικι βακμολογία τεχνικισ προςωοράσ, 

Tmax= Συνολικι βακμολογία τθσ καλφτερθσ τεχνικισ προςωοράσ, 

Οmin = τιμι χαμθλότερθσ οικονομικισ προςωοράσ, 

Ο = τιμι οικονομικισ προςωοράσ, 
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ςΤ = Συντελεςτισ βαρφτθτασ τεχνικισ προςωοράσ, ποςοςτό επί τοισ εκατό, εβδομιντα (70), 

ςΟ = Συντελεςτισ βαρφτθτασ οικονομικισ προςωοράσ, ποςοςτό επί τοισ εκατό, τριάντα (30). 

Το άκροιςμα των δφο ςυντελεςτϊν βαρφτθτασ ιςοφται με εκατό (100). 

Επικρατζςτερθ είναι θ προςωορά με το μεγαλφτερο βακμό A 

Ο υπολογιςμόσ του A γίνεται μζχρι το δεφτερο δεκαδικό ψθωίο. 

Για τθν κατάταξθ των προςωορϊν κα λθωκοφν υπόψθ μόνο οι προςωορζσ που κρίκθκαν παραδεκτζσ. 

Στθν περίπτωςθ ιςοδφναμων προωορϊν, δθλαδι προςωορϊν με τθν ίδια ςυνολικι τελικι βακμολογία 
μεταξφ δφο ι περιςςοτζρων προςωερόντων θ ανάκεςθ γίνεται ςτθν προςωορά με τθν μεγαλφτερθ 
βακμολογία τεχνικισ προςωοράσ. Αν οι ιςοδφναμεσ προςωορζσ ζχουν τθν ίδια βακμολογία τεχνικισ 
προςωοράσ, θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν ωορζων που 
υπζβαλαν τισ ιςοδφναμεσ προςωορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ και 
παρουςία αυτϊν των οικονομικϊν ωορζων. 

 

2.4 Κατάρτιςθ - Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν 

Οι προςωορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο ΡαράρτθμαIτθσ Διακιρυξθσ για  όλεσ 
τισ περιγραωόμενεσ υπθρεςίεσ. 

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςωορζσ.  

Θ ζνωςθ οικονομικϊν ωορζων υποβάλλει κοινι προςωορά, θ οποία υπογράωεται υποχρεωτικά θλεκτρονικά 
είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ ωορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ 
εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςωορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ 
ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, 
κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

Οι οικονομικοί ωορείσ μποροφν να αποςφρουν τθν προςωορά τουσ, πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία 
υποβολισ προςωοράσ, χωρίσ να απαιτείται ζγκριςθ εκ μζρουσ του αποωαινομζνου οργάνου τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, υποβάλλοντασ ζγγραωθ ειδοποίθςθ προσ τθν ανακζτουςα αρχι μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του ΕΣΘΔΘΣ. 

2.4.2 Χρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν 

2.4.2.1.Οι προςωορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαωερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ παροφςα διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό 
ωάκελο, ςφμωωνα με τα αναωερόμενα ςτον ν.4412/2016, ιδίωσ ςτα άρκρα 36 και 37 και ςτθν κατ’ 
εξουςιοδότθςθ και ςτθν κατ’ εξουςιοδότθςθ τθσ παρ. 5 του άρκρου 36 του ν.4412/2016 εκδοκείςα υπϋ 
αρικμ. 64233/08.06.2021 (Βϋ2453/ 09.06.2021) Κοινι Απόωαςθ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων 
και Ψθωιακισ Διακυβζρνθςθσ με κζμα «υκμίςεισ τεχνικϊν ηθτθμάτων που αωοροφν τθν ανάκεςθ των 
Δθμοςίων Συμβάςεων Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν με χριςθ των επιμζρουσ εργαλείων και διαδικαςιϊν του 
Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ)», εωεξισ «Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ 
και Υπθρεςίεσ». 

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαωερόμενοι οικονομικοί ωορείσ απαιτείται να διακζτουν 
προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραωι που υποςτθρίηεται τουλάχιςτον από αναγνωριςμζνο (εγκεκριμζνο) 
πιςτοποιθτικό, το οποίο χορθγικθκε από πάροχο υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον 
κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόωαςθ 2009/767/ΕΚ και ςφμωωνα με τα οριηόμενα ςτο 
Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραωοφν ςτο ΕΣΘΔΘΣ, ςφμωωνα με τθν περ. β τθσ παρ. 2 του άρκρου 37 
του ν. 4412/2016 και τισ διατάξεισ του άρκρου 6 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ.  
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2.4.2.2.Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςωοράσ μζςω του ΕΣΘΔΘΣ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ΕΣΘΔΘΣ με 
υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμωωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και τισ διατάξεισ του 
άρκρου 10 τθσ ωσ άνω κοινισ υπουργικισ απόωαςθσ. 
Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ 
προςωοράσ ςτο ΕΣΘΔΘΣ. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ ανακζτουςα αρχι 
ρυκμίηει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με αιτιολογθμζνθ απόωαςι τθσ. 
 
2.4.2.3. Οι οικονομικοί ωορείσ υποβάλλουν με τθν προςωορά τουσ τα ακόλουκα ςφμωωνα με τισ διατάξεισ 
του άρκρου 13 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ:  
(α) ζναν θλεκτρονικό (υπο)ωάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ–Τεχνικι Ρροςωορά», ςτον 
οποίο περιλαμβάνεται το ςφνολο των κατά περίπτωςθ απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν και θ τεχνικι 
προςωορά,  ςφμωωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 

(β) ζναν θλεκτρονικό (υπο)ωάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςωορά», ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ 
οικονομικι προςωορά του οικονομικοφ ωορζα και το ςφνολο των κατά περίπτωςθ απαιτοφμενων 
δικαιολογθτικϊν.  

Από τον Οικονομικό Φορζα ςθμαίνονται, με χριςθ τθσ  ςχετικισ λειτουργικότθτασ του ΕΣΘΔΘΣ, τα ςτοιχεία 
εκείνα τθσ προςωοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα ςφμωωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του 
ν. 4412/2016. Εωόςον ζνασ οικονομικόσ ωορζασ χαρακτθρίηει πλθροωορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ 
τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναωζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ 
νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροωορίασ. 

Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ, πλθροωορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδασ, τισ προςωερόμενεσ 
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςωορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςωοράσ που χρθςιμοποιοφνται για 
τθν αξιολόγθςι τθσ. 

2.4.2.4.Εωόςον οι Οικονομικοί Φορείσ καταχωρίςουν τα ςτοιχεία, μεταδεδομζνα και ςυνθμμζνα 
θλεκτρονικά αρχεία, που αωοροφν δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ-τεχνικισ προςωοράσ και οικονομικισ 
προςωοράσ τουσ ςτισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ ωόρμεσ του ΕΣΘΔΘΣ, ςτθν ςυνζχεια, μζςω ςχετικισ 
λειτουργικότθτασ,  εξάγουν αναωορζσ (εκτυπϊςεισ) ςε μορωι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορωότυπο PDF, τα 
οποία  αποτελοφν ςυνοπτικι αποτφπωςθ των καταχωριςμζνων ςτοιχείων. Ταθλεκτρονικά αρχεία των εν 
λόγω αναωορϊν (εκτυπϊςεων) υπογράωονται ψθωιακά, ςφμωωνα με τισ προβλεπόμενεσ διατάξεισ (περ. β 
τθσ παρ. 2 του άρκρου 37) και επιςυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορζα ςτουσ αντίςτοιχουσ 
υποωακζλουσ. Επιςθμαίνεται ότι θ εξαγωγι και θ επιςφναψθ των προαναωερκζντων αναωορϊν 
(εκτυπϊςεων) δφναται να πραγματοποιείται για κάκε υποωάκελο  ξεχωριςτά, από τθ ςτιγμι που ζχει 
ολοκλθρωκεί θ καταχϊριςθ των ςτοιχείων ςε αυτόν.   

2.4.2.5. Ειδικότερα, όςον αωορά τα ςυνθμμζνα θλεκτρονικά αρχεία τθσ προςωοράσ, οι Οικονομικοί Φορείσ 
τα καταχωρίηουν ςτουσ ανωτζρω (υπο)ωακζλουσ μζςω του Υποςυςτιματοσ, ωσ εξισ : 

Τα ζγγραωα που καταχωρίηονται ςτθν θλεκτρονικι προςωορά, και δεν απαιτείται να προςκομιςκοφν και ςε 
ζντυπθ μορωι, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωςθ, ςφμωωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ: 

α) είτε των άρκρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Αϋ 184) περί θλεκτρονικϊν δθμοςίων εγγράωων που 
ωζρουν θλεκτρονικι υπογραωι ι ςωραγίδα και, εωόςον πρόκειται για αλλοδαπά δθμόςια θλεκτρονικά 
ζγγραωα, εάν ωζρουν επιςθμείωςθ e-Apostille 

β) είτε των άρκρων 15 και 27 του ν. 4727/2020 (Αϋ 184) περί θλεκτρονικϊν ιδιωτικϊν εγγράωων που ωζρουν 
θλεκτρονικι υπογραωι ι ςωραγίδα  

γ) είτε του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 (Αϋ 45), 

δ) είτε τθσ παρ. 2 του άρκρου 37 του ν. 4412/2016, περί χριςθσ θλεκτρονικϊν υπογραωϊν ςε θλεκτρονικζσ 
διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων,   

ε) είτε τθσ παρ. 8 του άρκρου 92 του ν. 4412/2016, περί ςυνυποβολισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν περίπτωςθ 
απλισ ωωτοτυπίασ ιδιωτικϊν εγγράωων.  
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Επιπλζον, δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορωι τα ΦΕΚ και ενθμερωτικά και τεχνικά ωυλλάδια και άλλα 
ζντυπα, εταιρικά ι μθ, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δθλαδι ζντυπα με αμιγϊσ τεχνικά χαρακτθριςτικά, 
όπωσ αρικμοφσ, αποδόςεισ ςε διεκνείσ μονάδεσ, μακθματικοφσ τφπουσ και ςχζδια. 

Ειδικότερα, τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του Οικονομικοφ Φορζα ςτθ διαδικαςία 
καταχωρίηονται από αυτόν ςε μορωι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορωότυπο PDF.  

Ζωσ τθν θμζρα και ϊρα αποςωράγιςθσ των προςωορϊν προςκομίηονται με ευκφνθ του οικονομικοφ ωορζα 
ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ μορωι και ςε κλειςτό-οφσ ωάκελο-ουσ, ςτον οποίο αναγράωεται ο 
αποςτολζασ και ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ, τα ςτοιχεία τθσ 
θλεκτρονικισ προςωοράσ του, τα οποία απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορωι.Τζτοια ςτοιχεία 
και δικαιολογθτικά ενδεικτικά είναι : 

α) θ πρωτότυπθ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, πλθν των περιπτϊςεων που αυτι εκδίδεται θλεκτρονικά, 
άλλωσ θ προςωορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, 

β) αυτά που δεν υπάγονται ςτισ διατάξεισ του άρκρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999,  

γ) ιδιωτικά ζγγραωα τα οποία δεν  ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο ι δεν ωζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ 
και ωορείσ τθσ περίπτωςθσ α τθσ παρ. 2 του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 ι δεν ςυνοδεφονται από υπεφκυνθ 
διλωςθ για τθν ακρίβειά τουσ, κακϊσ και 

δ) τα αλλοδαπά δθμόςια ζντυπα ζγγραωα που ωζρουν τθν επιςθμείωςθ τθσ Χάγθσ (Apostille), ι προξενικι 
κεϊρθςθ και δεν ζχουν επικυρωκεί  από δικθγόρο.  

Σε περίπτωςθ μθ υποβολισ ενόσ ι περιςςότερων από τα ωσ άνω ςτοιχεία και δικαιολογθτικά που 
υποβάλλονται ςε ζντυπθ μορωι, πλθν τθσ πρωτότυπθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται 
να ηθτιςει τθ ςυμπλιρωςθ και υποβολι τουσ, ςφμωωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016. 

Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραωα και δικαιολογθτικά εωαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που 
κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188), εωόςον ςυντάςςονται ςε κράτθ που ζχουν προςχωριςει ςτθν ωσ άνω 
Συνκικθ, άλλωσ ωζρουν προξενικι κεϊρθςθ. Απαλλάςςονται από τθν απαίτθςθ επικφρωςθσ (με Apostille ι 
Ρροξενικι Θεϊρθςθ) αλλοδαπά δθμόςια ζγγραωα όταν καλφπτονται από διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμωωνίεσ 
που ζχει ςυνάψει θ Ελλάδα (ενδεικτικά «Σφμβαςθ νομικισ ςυνεργαςίασ μεταξφ Ελλάδασ και Κφπρου – 
05.03.1984» (κυρωτικόσ ν.1548/1985, «Σφμβαςθ περί απαλλαγισ από τθν επικφρωςθ οριςμζνων πράξεων 
και εγγράωων – 15.09.1977» (κυρωτικόσ ν.4231/2014)). Επίςθσ, απαλλάςςονται από τθν απαίτθςθ 
επικφρωςθσ ι παρόμοιασ διατφπωςθσ δθμόςια ζγγραωα που εκδίδονται από τισ αρχζσ κράτουσ μζλουσ που 
υπάγονται ςτον Καν ΕΕ 2016/1191 για τθν απλοφςτευςθ των απαιτιςεων για τθν υποβολι οριςμζνων 
δθμοςίων εγγράωων ςτθν ΕΕ, όπωσ, ενδεικτικά,  το λευκό ποινικό μθτρϊο, υπό τον όρο ότι τα ςχετικά με το 
γεγονόσ αυτό δθμόςια ζγγραωα εκδίδονται για πολίτθ τθσ Ζνωςθσ από τισ αρχζσ του κράτουσ μζλουσ τθσ 
ικαγζνειάσ του. 

Σθμειϊνεται ότι, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι ωωτοαντίγραωα εγγράωων που ζχουν εκδοκεί 
από αλλοδαπζσ αρχζσ και ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμωωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν παρ. 2 περ. 
β του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 “Κϊδικασ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ”, όπωσ αντικαταςτάκθκε ωσ άνω με το 
άρκρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 

Οι πρωτότυπεσ εγγυιςεισ ςυμμετοχισ, πλθν των εγγυιςεων που εκδίδονται θλεκτρονικά, προςκομίηονται με 
ευκφνθ του οικονομικοφ ωορζα, ςε κλειςτό ωάκελο, ςτον οποίο αναγράωεται ο αποςτολζασ, τα ςτοιχεία του 
παρόντοσ διαγωνιςμοφ και ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, το αργότερο πριν τθν θμερομθνία και 
ϊρα αποςωράγιςθσ των προςωορϊν που ορίηεται ςτθν παρ. 3.1 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςωορά 
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ μετά από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ.   

Θ προςκόμιςθ των εγγυιςεων ςυμμετοχισ πραγματοποιείται είτε με κατάκεςθ του ωσ άνω ωακζλου ςτθν 
υπθρεςία πρωτοκόλλου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, είτε με τθν αποςτολι του ταχυδρομικϊσ, επί αποδείξει. Το 
βάροσ απόδειξθσ τθσ ζγκαιρθσ προςκόμιςθσ ωζρει ο οικονομικόσ ωορζασ. Το εμπρόκεςμο αποδεικνφεται με 
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τθν επίκλθςθ του αρικμοφ πρωτοκόλλου ι τθν προςκόμιςθ του ςχετικοφ αποδεικτικοφ αποςτολισ κατά 
περίπτωςθ. 

 Στθν περίπτωςθ που επιλεγεί θ αποςτολι του ωακζλου τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ ταχυδρομικϊσ,  ο 
οικονομικόσ ωορζασ αναρτά, εωόςον δεν διακζτει αρικμό ζγκαιρθσ ειςαγωγισ του ωακζλου του ςτο 
πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ, το αργότερο ζωσ τθν θμερομθνία και ϊρα αποςωράγιςθσ των 
προςωορϊν, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία», τα ςχετικό αποδεικτικό ςτοιχείο προςκόμιςθσ 
(αποδεικτικό κατάκεςθσ ςε υπθρεςίεσ ταχυδρομείου- ταχυμεταωορϊν),  προκειμζνου να ενθμερϊςει τθν 
ανακζτουςα αρχι περί τθσ τιρθςθσ τθσ υποχρζωςισ του ςχετικά με τθν (εμπρόκεςμθ) προςκόμιςθ τθσ 
εγγφθςθσ ςυμμετοχισ του ςτον παρόντα διαγωνιςμό. 

2.4.3 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ- Τεχνικι Ρροςφορά» 

2.4.3.1 Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ 

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςωερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία 
περιλαμβάνουν με ποινι αποκλειςμοφ τα ακόλουκα υπό α και β ςτοιχεία: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραωο 
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), όπωσ προβλζπεται ςτισ παρ. 1 και 3 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016 και τθ ςυνοδευτικι 
υπεφκυνθ διλωςθ με τθν οποία ο οικονομικόσ ωορζασ δφναται να διευκρινίηει τισ πλθροωορίεσ που παρζχει 
με το ΕΕΕΣ ςφμωωνα με τθν παρ. 9 του ίδιου άρκρου, β) τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτο 
άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και τισ παραγράωουσ 2.1.5 και 2.2.2 αντίςτοιχα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.   

Οι προςωζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ,  το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ ωσ Ραράρτθμα  αυτισ.  

Θ ςυμπλιρωςι του δφναται να πραγματοποιθκεί με χριςθ του υποςυςτιματοσ PromitheusESPDint, 
προςβάςιμου μζςω τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ (www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ, ι άλλθσ ςχετικισ 
ςυμβατισ πλατωόρμασ υπθρεςιϊν διαχείριςθσ θλεκτρονικϊν ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείσ δφνανται για 
αυτό το ςκοπό να αξιοποιιςουν το αντίςτοιχο θλεκτρονικό αρχείο με μορωότυπο XML που αποτελεί 
επικουρικό ςτοιχείο των εγγράωων τθσ ςφμβαςθσ. 

Το ςυμπλθρωμζνο από τον Οικονομικό Φορζα ΕΕΕΣ, κακϊσ και θ τυχόν ςυνοδευτικι αυτοφ υπεφκυνθ 
διλωςθ, υποβάλλονται ςφμωωνα με τθν περίπτωςθ δϋ τθσ παραγράωου 2.4.2.5 τθσ παροφςασ, ςε ψθωιακά 
υπογεγραμμζνο θλεκτρονικό αρχείο με μορωότυπο PDF. 

*Αναλυτικζσ οδθγίεσ και πλθροφορίεσ για το κεςμικό πλαίςιο, τον τρόπο χριςθσ και ςυμπλιρωςθσ 
θλεκτρονικϊν ΕΕΕ και τθσ χριςθ του υποςυςτιματοσ PromitheusESPDint είναι αναρτθμζνεσ ςε ςχετικι 
κεματικι ενότθτα ςτθ Διαδικτυακι Πφλθ (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠ ΕΗΔΗ.+ 

2.4.3.2 Τεχνικι Ρροςφορά 

H τεχνικι προςωορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραωζσ που ζχουν τεκεί από 
τθν ανακζτουςα αρχι με το κεωάλαιο “Απαιτιςεισ-Τεχνικζσ Ρροδιαγραωζσ” του Ραραρτιματοσ III τθσ  
παροφςασ Διακιρυξθσ, περιγράωοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραωζσ 
πλθροφνται. Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραωα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ 
καταλλθλότθτα των προςωερόμενων υπθρεςιϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμωωνα με τα 
αναλυτικϊσ αναωερόμενα ςτο ωσ άνω Ραράρτθμα. 

Οι οικονομικοί ωορείσ αναωζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορωι 
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν. 

Επιπλζον, ςτο ωάκελο τθσ τεχνικισ προςωοράσ κα πρζπει να ςυμπεριλαμβάνεται το ςφνολο των 
δικαιολογθτικϊν που απαιτοφνται για τθν απόδειξθ των υπό παραγράωων 2.2.4 (καταλλθλόλθτα άςκθςθσ 
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ), 2.2.5 (οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια) και 2.2.6 (τεχνικι και 
επαγγελματικι ικανότθτα) τθσ παροφςασ, κακϊσ και τθσ υπό παραγράωου 2.2.7 (Ρρότυπα διαςωάλιςθσ 
ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ). 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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2.4.4 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» / Τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
προςφορϊν 

Θ Οικονομικι Ρροςωορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραωόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ όπωσ 
ορίηεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ που είναι θ πλζον ςυμωζρουςα από οικονομικι άποψθ προςωορά βάςει 
βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ - τιμισ. 

*ΠΡΟΦΟΡΑ ΜΕ ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ+ 

Θ τιμι τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ δίνεται  ςε ευρϊ ανά μονάδα. 

Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμωωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παροχι των υπθρεςιϊν ςτον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ. 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςωορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 

Οι προςωερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται. 

Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςωορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι κακορίηεται  ςχζςθ 
ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαωινεια θ προςωερόμενθ τιμι, με τθν επιωφλαξθ του 
άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ που κακορίηεται 
και τεκμθριϊνεται από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο ΡαράρτθμαIτθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

[Οι προςφζροντεσ υποχρεοφνται, με ποινι αποκλειςμοφ, να εξειδικεφουν ςε χωριςτό κεφάλαιο τθσ 
προςφοράσ τουσ τα ςτοιχεία τθσ παρ. 1 του άρκρου 68 του ν. 3863/2010. τθν προςφορά τουσ πρζπει να 
υπολογίηουν εφλογο ποςοςτό διοικθτικοφ κόςτουσ παροχισ των υπθρεςιϊν τουσ, των αναλϊςιμων, του 
εργολαβικοφ τουσ κζρδουσ και των νόμιμων υπζρ Δθμοςίου και τρίτων κρατιςεων. Επιπροςκζτωσ, 
υποχρεοφνται να επιςυνάπτουν ςτθν προςφορά αντίγραφο τθσ ςυλλογικισ ςφμβαςθσ εργαςίασ ςτθν οποία 
τυχόν υπάγονται οι εργαηόμενοι. θμειϊνεται ότι επειδι οι ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ΕΔΗΔΗ δεν 
ζχουν αποτυπϊςει τισ απαιτιςεισ αυτζσ, οι ςυμμετζχοντεσ κα πρζπει να υποβάλλουν και ξεχωριςτό ζντυπο 
οικονομικισ προςφοράσ ςε μορφι pdf (ψθφιακά υπογεγραμμζνο) βάςει υποδείγματοσ που καταρτίηουν οι 
ανακζτουςεσ αρχζσ, το οποίο πρζπει να υπάρχει αναρτθμζνο ςε επεξεργάςιμο αρχείο (word) ςτο χϊρο του 
διαγωνιςμοφ]. 

Οι τιμζσ υπόκεινται ςτισ υπζρ του Δθμοςίου και τρίτων νόμιμεσ κρατιςεισ: 

α) κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ ωόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει), 

β) κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ τθσ ανάπτυξθσ και ςυντιρθςθσ του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία υπολογίηεται επί 
τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό 
παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό του Υπουργείου 
Ψθωιακισ Διακυβζρνθςθσ, ςφμωωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016. 

γ) κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ ωόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ 
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςωυγϊν (άρκρο 
350 παρ. 3 του ν. 4412/2016), 

δ) 2% παρακράτθςθ ωόρου ςφμωωνα με το άρκρο 3 του Ν. 3580/07 (ΦΕΚ 545 Βϋ/24-03-2009) «Τρόποσ και 
διαδικαςία είςπραξθσ και απόδοςθσ παρακρατοφμενου ποςοςτοφ 2% κατά τθν εξόωλθςθ των τιμολογίων 
των ςυμβάςεων προμθκειϊν και υπθρεςιϊν υγείασ», 

ε) οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςωορά υπζρ ΟΓΑ 20%, 

ςτ) με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ ωόρου 
ειςοδιματοσ αξίασ 8% επί του κακαροφ ποςοφ, 
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η) Κάκε άλλθ νόμιμθ κράτθςθ και επιβάρυνςθ ςφμωωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ. 

θ) Ο Φ.Ρ.Α. βαρφνει το Νοςοκομείο μασ. 

*Εφόςον ο διαγωνιςμόσ αφορά ςε παροχι υπθρεςιϊν κακαριότθτασ:+ 

Οι ςυμμετζχουςεσ εταιρείεσ παροχισ υπθρεςιϊν κακαριςμοφ(εργολάβοι), επί ποινι αποκλειςμοφ, 
υποχρεοφνται να αναωζρουν ςτθν προςωορά τουσ, εκτόσ των άλλων, τα εξισ: 

α) Τον αρικμό των εργαηομζνων που κα απαςχολθκοφν ςτο ζργο, 

β) Τισ θμζρεσ και τισ ϊρεσ εργαςίασ, 

γ) Τθ ςυλλογικι ςφμβαςθ εργαςίασ ςτθν οποία τυχόν υπάγονται οι εργαηόμενοι, 

δ) Το φψοσ του προχπολογιςμζνου ποςοφ που αωορά τισ πάςθσ ωφςεωσ νόμιμεσ αποδοχζσ αυτϊν των 
εργαηομζνων, 

ε) Το φψοσ των αςωαλιςτικϊν ειςωορϊν με βάςθ τα προχπολογιςκζντα ποςά, 

ςτ) Τα τετραγωνικά μζτρα κακαριςμοφ ανά άτομο, όταν πρόκειται για κακαριςμό χϊρων, 

Τα ανωτζρω ςτοιχεία, επί ποινι αποκλειςμοφ, εξειδικεφονται ςε χωριςτό κεωάλαιο τθσ οικονομικισ 
προςωοράσ τουσ. 

Ρρζπει επίςθσ να υπολογίηουν εφλογο ποςοςτό διοικθτικοφ κόςτουσ παροχισ των υπθρεςιϊν τουσ, των 
αναλωςίμων, του εργολαβικοφ τουσ κζρδουσ και των νόμιμων υπζρ Δθμοςίου και τρίτων κρατιςεων. 
Επιπροςκζτωσ, υποχρεοφνται να επιςυνάπτουν ςτθν προςωορά αντίγραωο τθσ ςυλλογικισ ςφμβαςθσ 
εργαςίασ ςτθν οποία τυχόν υπάγονται οι εργαηόμενοι. 

2.4.5 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν 

Οι υποβαλλόμενεσ προςωορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ ωορείσ για διάςτθμα δϊδεκα (12) 
μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

Ρροςωορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Θ ιςχφσ τθσ προςωοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράωωσ, εωόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα 
αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμωωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραωο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' ανϊτατο 
όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια.Σε περίπτωςθ αιτιματοσ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ για παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςωοράσ, για τουσ οικονομικοφσ ωορείσ, που 
αποδζχτθκαν τθν παράταςθ, πριν τθ λιξθ ιςχφοσ των προςωορϊν τουσ, οι προςωορζσ ιςχφουν και τουσ 
δεςμεφουν  για το επιπλζον αυτό χρονικό διάςτθμα. 

Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςωοράσ, τα 
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά 
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμωζρον, οπότε οι 
οικονομικοί ωορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν 
προςωορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εωόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω ανϊτατου 
ορίου παράταςθσ τθσ προςωοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία ςυνεχίηεται με 
όςουσ παρζτειναν τισ προςωορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί ωορείσ. 

Σε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςωορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ προςωοράσ, θ 
ανακζτουςα αρχι δφναται με αιτιολογθμζνθ απόωαςι τθσ, εωόςον θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εξυπθρετεί το 
δθμόςιο ςυμωζρον, να ηθτιςει εκ των υςτζρων από τουσ οικονομικοφσ ωορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ 
διαδικαςία να παρατείνουν τθν προςωορά τουσ. 
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2.4.6 Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν 

H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςωορϊν, 
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςωορά: 

α) θ οποία αποκλίνει από απαράβατουσ όρουσ περί ςφνταξθσ και υποβολισ τθσ προςωοράσ, ι δεν 
υποβάλλεται εμπρόκεςμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται ςτθν παροφςα και ςυγκεκριμζνα 
ςτισ παραγράωουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςωορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ υποβολισ 
προςωορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο ωακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςωοράσ), 2.4.4. 
(Ρεριεχόμενο ωακζλου οικονομικισ προςωοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν προςωορϊν), 
2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςωορϊν), 3.1. (Αποςωράγιςθ και αξιολόγθςθ προςωορϊν), 3.2 (Ρρόςκλθςθ 
υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ, 

β) θ οποία περιζχει ατελείσ, ελλιπείσ, αςαωείσ ι λανκαςμζνεσ πλθροωορίεσ ι τεκμθρίωςθ, 
ςυμπεριλαμβανομζνων των πλθροωοριϊν που περιζχονται ςτο ΕΕΕΣ, εωόςον αυτζσ δεν επιδζχονται 
ςυμπλιρωςθσ, διόρκωςθσ, αποςαωινιςθσ ι διευκρίνιςθσ ι, εωόςον επιδζχονται, δεν ζχουν αποκαταςτακεί 
από τον προςωζροντα, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ, ςφμωωνα το άρκρο 102 του ν. 4412/2016 
και τθν παρ. 3.1.2.1 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, 

γ) για τθν οποία ο προςωζρων δεν παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ 
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμωωνα με τθν παρ. 3.1.2.1 τθσ 
παροφςασ και τα άρκρα 102 και 103 του ν. 4412/2016, 

δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςωορά,  

ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςωζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςωορζσ. Ο 
περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράωου 2.2.3.4 περ.γ τθσ παροφςασ ( περ. γϋ τθσ παρ. 4 
του άρκρου73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν ωορζων με κοινά μζλθ, κακϊσ 
και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν ωορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων. 

ςτ) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

η) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  

θ) για τθν οποία ο προςωζρων δεν παράςχει, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ ςε αυτόν ςχετικισ πρόςκλθςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εξθγιςεισ αναωορικά με τθν τιμι ι το 
κόςτοσ που προτείνει  ςε αυτιν, ςτθν περίπτωςθ που θ προςωορά του ωαίνεται αςυνικιςτα χαμθλι ςε 
ςχζςθ με τισ υπθρεςίεσ, ςφμωωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 88 του ν.4412/2016, 

κ) εωόςον διαπιςτωκεί ότι είναι αςυνικιςτα χαμθλι διότι δε ςυμμορωϊνεται με τισ ιςχφουςεσ  
υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν.4412/2016, 

ι) θ οποία παρουςιάηει αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραωζσ τθσ ςφμβαςθσ, 

ια) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραωα τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ, εωόςον αυτζσ δεν κεραπευτοφν από τον προςωζροντα με τθν υποβολι ι τθ ςυμπλιρωςι τουσ, 
εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ, ςφμωωνα με τα άρκρα 102 και 103 του ν.4412/2016, 

ιβ) εάν από τα δικαιολογθτικά του άρκρου 103 του ν. 4412/2016, που προςκομίηονται από τον προςωρινό 
ανάδοχο, δεν αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράωου 2.2.3 τθσ παροφςασ ι 
θ πλιρωςθ μιασ ι περιςςότερων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ, ςφμωωνα με τισ 
παραγράωουσ 2.2.4. επ., περί κριτθρίων επιλογισ, 

ιγ) εάν κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν του άρκρου 103 του ν.4412/2016, διαπιςτωκεί ότι τα 
ςτοιχεία που δθλϊκθκαν, ςφμωωνα με το άρκρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ότι 
ζχουν υποβλθκεί πλαςτά αποδεικτικά ςτοιχεία. 
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3. ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ 

3.1  Αποζθπάγιζη και αξιολόγηζη πποζθοπών 

3.1.1 Ηλεκηπονική αποζθπάγιζη πποζθοπών 

Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςωράγιςθ των  προςωορϊν αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ, ιτοι θ επιτροπι διενζργειασ/επιτροπι αξιολόγθςθσ, εφεξισ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, προβαίνει ςτθν 
ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςωράγιςθσ των ωακζλων των προςωορϊν, κατά το άρκρο 100 του 
ν. 4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια: 

 Θλεκτρονικι Αποςωράγιςθ του (υπό)ωακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι 
Ρροςωορά», τθν 30.06.2022 και ϊρα 11:00 π.μ. 

 Θλεκτρονικι Αποςωράγιςθ του (υπό)ωακζλου «Οικονομικι Ρροςωορά», κατά τθν 
θμερομθνία και ϊρα που κα ορίςει θ Ανακζτουςα Αρχι 

Σε κάκε ςτάδιο τα ςτοιχεία των προςωορϊν που αποςωραγίηονται είναι καταρχιν προςβάςιμα μόνο ςτα 
μζλθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ και τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

3.1.2 Αξιολόγηζη πποζθοπών 

3.1.2.1 Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςωράγιςθ των προςωορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει 
ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν, μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο ΕΣΘΔΘΣ οργάνων τθσ, εωαρμοηόμενων 
κατά τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων. 

Θ ανακζτουςα αρχι, τθρϊντασ τισ αρχζσ τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαωάνειασ, ηθτά από τουσ 
προςωζροντεσ οικονομικοφσ ωορείσ, όταν οι πλθροωορίεσ ι θ τεκμθρίωςθ που πρζπει να υποβάλλονται 
είναι ι εμωανίηονται ελλιπείσ ι λανκαςμζνεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων εκείνων ςτο ΕΕΕΣ, ι όταν λείπουν 
ςυγκεκριμζνα ζγγραωα, να υποβάλλουν, να ςυμπλθρϊνουν, να αποςαωθνίηουν ι να ολοκλθρϊνουν τισ 
ςχετικζσ πλθροωορίεσ ι τεκμθρίωςθ, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ 
ςε αυτοφσ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Θ ςυμπλιρωςθ ι θ αποςαωινιςθ ηθτείται και γίνεται αποδεκτι υπό 
τθν προχπόκεςθ ότι δεν τροποποιείται θ προςωορά του οικονομικοφ ωορζα και ότι αωορά ςε ςτοιχεία ι 
δεδομζνα, των οποίων είναι αντικειμενικά εξακριβϊςιμοσ ο προγενζςτεροσ χαρακτιρασ ςε ςχζςθ με το 
πζρασ τθσ καταλθκτικισ προκεςμίασ παραλαβισ προςωορϊν. Τα ανωτζρω ιςχφουν κατϋ αναλογίαν και για 
τυχόν ελλείπουςεσ δθλϊςεισ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι βεβαιϊνουν γεγονότα αντικειμενικϊσ εξακριβϊςιμα. 

Ειδικότερα : 

*Επειδι το κριτιριο ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, 
βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ:+ 

α) Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ εξετάηει αρχικά  τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, ςφμωωνα με τθν 
παρ. 1 του άρκρου 72. Σε περίπτωςθ παράλειψθσ προςκόμιςθσ, είτε τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ θλεκτρονικισ 
ζκδοςθσ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςωορϊν, είτε του πρωτοτφπου τθσ ζντυπθσ 
εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, μζχρι τθν θμερομθνία και ϊρα αποςωράγιςθσ, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ςυντάςςει 
πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται τθν απόρριψθ τθσ προςωοράσ ωσ απαράδεκτθσ.  

Στθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι απόωαςθ, με τθν οποία επικυρϊνεται το ανωτζρω 
πρακτικό. Θ απόωαςθ απόρριψθσ τθσ προςωοράσ του παρόντοσ εδαωίου εκδίδεται πριν από τθν ζκδοςθ 
οποιαςδιποτε άλλθσ απόωαςθσ ςχετικά με τθν αξιολόγθςθ των προςωορϊν τθσ οικείασ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ ςφμβαςθσ και κοινοποιείται ςε όλουσ τουσ προςωζροντεσ με επιμζλεια αυτισ μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ. 

Κατά τθσ εν λόγω απόωαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςωυγι, ςφμωωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραωο 3.4 
τθσ παροφςασ. 
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Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί παράλλθλα με τουσ ωορείσ που ωζρονται να ζχουν εκδϊςει τισ εγγυθτικζσ 
επιςτολζσ, προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ. 

β) Στθ ςυνζχεια θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει αρχικά ςτον ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και 
εν ςυνεχεία ςτθν αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ των τεχνικϊν προςωορϊν των προςωερόντων, των οποίων 
τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ γίνονται ςφμωωνα με τα 
ςχετικϊσ προβλεπόμενα ςτον ν.4412/2016  και τουσ όρουσ τθσ παροφςασ. Θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ 
ολοκλθρϊνεται με τθν καταχϊριςθ ςε πρακτικό των προςωερόντων, των αποτελεςμάτων του ελζγχου και τθσ 
αξιολόγθςθσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, των αποτελεςμάτων τθσ αξιολόγθςθσ των τεχνικϊν 
προςωορϊν, τθσ βακμολόγθςθσ των αποδεκτϊν τεχνικϊν προςωορϊν με βάςθ τα κριτιρια αξιολόγθςθσ των 
παραγράωων 2.3.1 και 2.3.2 τθσ παροφςασ.  

Τα αποτελζςματα των εν λόγω ςταδίων («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» & «Τεχνικι Ρροςωορά» 
επικυρϊνονται με απόωαςθ του αποωαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία κοινοποιείται  
ςτουσ προςωζροντεσ, εκτόσ από όςουσ αποκλείςτθκαν οριςτικά δυνάμει τθσ παρ. 1 του άρκρου 72 του ν. 
4412/2016, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΣΘΔΘΣ. Μετά από τθν ζκδοςθ και 
κοινοποίθςθ τθσ ανωτζρω απόωαςθσ, οι προςωζροντεσ λαμβάνουν γνϊςθ των λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ 
διαδικαςία και των ςτοιχείων που υποβλικθκαν από αυτοφσ. 

Κατά τθσ εν λόγω απόωαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςωυγι, ςφμωωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραωο 3.4 
τθσ παροφςασ. 

γ) Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμωωνα με τα ανωτζρω, αποςωραγίηονται, κατά τθν οριςκείςα 
θμερομθνία και ϊρα οι ωάκελοι των οικονομικϊν προςωορϊν εκείνων των προςωερόντων που δεν ζχουν 
απορριωκεί ςφμωωνα με τα ανωτζρω. 

δ) Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςωορϊν που αποςωραγίςτθκαν 
και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο καταχωροφνται οι προςωορζσ κατά ςειρά κατάταξθσ, με βάςθ τθ ςυνολικι 
βακμολογία τουσ, κακϊσ και θ αιτιολογθμζνθ ειςιγθςι τθσ για τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ και τθν 
ανάδειξθ του προςωρινοφ αναδόχου.  
Εάν οι προςωορζσ ωαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα 
αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ ωορείσ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του 
θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που προτείνουν ςτθν προςωορά 
τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ.  
Εάν τα παρεχόμενα ςτοιχεία δεν εξθγοφν κατά τρόπο ικανοποιθτικό το χαμθλό επίπεδο τθσ τιμισ ι του 
κόςτουσ που προτείνεται, θ προςωορά απορρίπτεται ωσ μθ κανονικι. *ε κάκε περίπτωςθ θ κρίςθ τθσ Α.Α. 
ςχετικά με τισ αςυνικιςτα χαμθλζσ προςφορζσ και τθν αποδοχι ι όχι των ςχετικϊν εξθγιςεων εκ μζρουσ των 
προςφερόντων ενςωματϊνεται ςτθν κατωτζρω ενιαία απόφαςθ+. 

Στθν περίπτωςθ ιςοδφναμων προωορϊν, δθλαδι προςωορϊν με τθν ίδια ςυνολικι τελικι βακμολογία 
μεταξφ δφο ι περιςςοτζρων προςωερόντων, θ ανάκεςθ γίνεται ςτθν προςωορά με τθ μεγαλφτερθ 
βακμολογία τεχνικισ προςωοράσ.  

Αν οι ιςοδφναμεσ προςωορζσ ζχουν τθν ίδια βακμολογία τεχνικισ προςωοράσθ ανακζτουςα αρχι επιλζγει 
τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν ωορζων που υπζβαλαν τισ ιςοδφναμεσ προςωορζσ. Θ 
κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ και παρουςία αυτϊν των οικονομικϊν ωορζων.  

Στθ ςυνζχεια, εωόςον το αποωαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ εγκρίνει το ανωτζρω πρακτικό 
κατάταξθσ των προςωορϊν, εκδίδεται απόωαςθ για τα αποτελζςματα του εν λόγω ςταδίου και θ 
ανακζτουςα αρχι προςκαλεί εγγράωωσ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ 
διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, τον πρϊτο ςε κατάταξθ προςωζροντα, ςτον οποίον πρόκειται να γίνει θ 
κατακφρωςθ («προςωρινόσ ανάδοχοσ»), να υποβάλει τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ, ςφμωωνα  με όςα 
ορίηονται ςτο άρκρο 103 και τθν παρ. 3.2 τθσ παροφςασ, περί πρόςκλθςθσ για υποβολι δικαιολογθτικϊν. Θ 
απόωαςθ ζγκριςθσ του πρακτικοφ κατάταξθσ προςωορϊν δεν κοινοποιείται ςτουσ προςωζροντεσ και 
ενςωματϊνεται ςτθν απόωαςθ κατακφρωςθσ. 
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Σε κάκε περίπτωςθ, όταν εξ αρχισ ζχει υποβλθκεί μία προςωορά, τα αποτελζςματα όλων των ςταδίων τθσ 
διαδικαςίασ ανάκεςθσ, ιτοι Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ, Τεχνικισ Ρροςωοράσ και Οικονομικισ 
Ρροςωοράσ, επικυρϊνονται με τθν απόωαςθ κατακφρωςθσ του άρκρου 105 του ν. 4412/2016, ςφμωωνα με 
τθν παράγραωο 3.3 τθσ παροφςασ, που εκδίδεται μετά το πζρασ και του τελευταίου ςταδίου τθσ 
διαδικαςίασ. Κατά τθσ ανωτζρω απόωαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςωυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ ςφμωωνα με 
όςα προβλζπονται ςτθν παράγραωο 3.4 τθσ παροφςασ. 

3.2 Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου - Δικαιολογθτικά 
προςωρινοφ αναδόχου 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςωορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι  πρόςκλθςθ 
ςτον προςωζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ και τον καλεί να υποβάλει 
εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ  ζγγραωθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα 
αποδεικτικά ζγγραωα νομιμοποίθςθσ και τα πρωτότυπα ι αντίγραωα όλων των δικαιολογθτικϊν που 
περιγράωονται ςτθν παράγραωο 2.2.9.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ 
ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράωου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των 
κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των παραγράωων 2.2.4 - 2.2.8  αυτισ.  

Ειδικότερα, το ςφνολο των ςτοιχείων και δικαιολογθτικϊν τθσ ωσ άνω παραγράωου αποςτζλλονται από 
αυτόν ςε μορωι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορωότυπο PDF, ςφμωωνα με τα ειδικϊσ οριηόμενα ςτθν 
παράγραωο 2.4.2.5 τθσ παροφςασ. 

Εντόσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ και το αργότερο ζωσ τθν τρίτθ εργάςιμθ 
θμζρα από τθν καταλθκτικι θμερομθνία θλεκτρονικισ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, 
προςκομίηονται με ευκφνθ του οικονομικοφ ωορζα, ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ μορωι και ςε κλειςτό 
ωάκελο, ςτον οποίο αναγράωεται ο αποςτολζασ, τα ςτοιχεία του Διαγωνιςμοφ και ωσ παραλιπτθσ θ 
Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά, τα οποία απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε ζντυπθ 
μορωι (ωσ πρωτότυπα ι ακριβι αντίγραωα), ςφμωωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ τθσ ωσ άνω 
παραγράωου 2.4.2.5. 

Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υπoβλικθκαν, θ 
ανακζτουςα αρχι καλεί τον προςωρινό ανάδοχο να προςκομίςει τα ελλείποντα δικαιολογθτικά ι να 
ςυμπλθρϊςει τα ιδθ υποβλθκζντα ι να παράςχει διευκρινιςεισ, με τθν ζννοια του άρκρου 102 του ν. 
4412/2016, εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ ςε αυτόν. 

Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ δφναται να υποβάλει αίτθμα, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του 
θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, προσ τθν ανακζτουςα αρχι, για παράταςθ τθσ ωσ άνω προκεςμίασ, 
ςυνοδευόμενο από αποδεικτικά ζγγραωα περί αίτθςθσ χοριγθςθσ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου. 
Στθν περίπτωςθ αυτι θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ αυτϊν, για όςο χρόνο 
απαιτθκεί για τθ χοριγθςι τουσ από τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ. Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ μπορεί να 
αξιοποιεί τθ δυνατότθτα αυτι τόςο εντόσ τθσ  αρχικισ προκεςμίασ για τθν υποβολι δικαιολογθτικϊν όςο 
και εντόσ τθσ προκεςμίασ για τθν προςκόμιςθ ελλειπόντων ι τθ ςυμπλιρωςθ ιδθ υποβλθκζντων 
δικαιολογθτικϊν, κατά τθν ζννοια του άρκρου 102 του ν. 4412/2016, ωσ ανωτζρω προβλζπεται. Θ παροφςα 
ρφκμιςθ εωαρμόηεται αναλόγωσ και όταν θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν 
κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςωορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ και πριν από το ςτάδιο 
κατακφρωςθσ, κατϋ εωαρμογι τθσ διάταξθσ του πρϊτου εδαωίου τθσ παρ. 5 του άρκρου 79  του ν. 
4412/2016, τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαωάνειασ. 

Απορρίπτεται θ προςωορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ 
ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςωζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον 
ςυμωζρουςα από οικονομικι άποψθ προςωορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν: 
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i) κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με  το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραωο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ)  είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ζχουν υποβλθκεί πλαςτά 
αποδεικτικά ςτοιχεία , ι  

ii)  δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραωα των 
παραπάνω δικαιολογθτικϊν, ι  

iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφεται θ μθ 
ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ ςφμωωνα με τθν παράγραωο 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) ι θ πλιρωςθ 
μιασ ι περιςςοτζρων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ ςφμωωνα με τισ παραγράωουσ 
2.2.4 ζωσ 2.2.8 (κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,  

Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ 
προχποκζςεισ, τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει μετο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραωο Σφμβαςθσ 
(ΕΕΕΣ) ότι πλθροί,  οι οποίεσ μεταβολζσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ μεταβολζσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ 
και μζχρι τθν θμζρα τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.  

Αν κανζνασ από τουσ προςωζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι 
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα ζγγραωα και δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίςκεται ςε μία 
από τισ καταςτάςεισ τθσ παραγράωου 2.2.3 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και β) πλθροί τα ςχετικά κριτιρια 
ποιοτικισ επιλογισ τα οποία ζχουν κακοριςτεί ςφμωωνα με τισ παραγράωουσ 2.2.4 -2.2.8 τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν 
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο αναγράωεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν ςφμωωνα με 
όςα ορίηονται ανωτζρω(παράγραωοσ 3.1.2.1.) και τθ διαβίβαςι του ςτο αποωαινόμενο όργανο τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ για τθ λιψθ απόωαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ 
διαδικαςίασ.  

Επιςθμαίνεται ότι, θ ανακζτουςα αρχι, αιτιολογθμζνα και κατόπιν γνϊμθσ τθσ αρμόδιασ επιτροπισ του 
διαγωνιςμοφ, μπορεί να  κατακυρϊςει τθ ςφμβαςθ για ολόκλθρθ ι μεγαλφτερθ ι μικρότερθ ποςότθτα των 
παρεχόμενων υπθρεςιϊν από αυτι που κακορίηεται  ςε ποςοςτό δζκα πζντε τοισ εκατό (15%) ςτθν 
περίπτωςθ τθσ μεγαλφτερθσ ποςότθτασ και πενιντα τοισ εκατό (50%) ςτθν περίπτωςθ μικρότερθσ 
ποςότθτασ. 

3.3 Κατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ 

3.3.1.Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ και τθσ ειςιγθςθσ τθσ 
Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ επικυρϊνονται με τθν απόωαςθ κατακφρωςθσ, ςτθν οποία ενςωματϊνεται θ 
απόωαςθ ζγκριςθσ του πρακτικοφ κατάταξθσ των προςωερόντων και ανάδειξθσ προςωρινοφ αναδόχου, ςε 
ςυνζχεια τθσ αξιολόγθςθσ των οικονομικϊν προςωορϊν τουσ. 

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςε όλουσ τουσ οικονομικοφσ 
ωορείσ που ζλαβαν μζροσ ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ, εκτόσ από όςουσ αποκλείςτθκαν οριςτικά, ιδίωσ 
δυνάμει τθσ παρ. 1 του άρκρου 72 του ν. 4412/2016, τθν απόωαςθ κατακφρωςθσ, ςτθν οποία αναωζρονται 
υποχρεωτικά οι προκεςμίεσ για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, ςφμωωνα με τα άρκρα 360 ζωσ 372 
του ν. 4412/2016, μαηί με αντίγραωο των πρακτικϊν κατάταξθσ των προςωερόντων και ανάδειξθσ 
προςωρινοφ αναδόχου, και, επιπλζον, αναρτά τα δικαιολογθτικά του προςωρινοφ αναδόχου ςτα 
«Συνθμμζνα Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ».  

Μετά τθν ζκδοςθ και κοινοποίθςθ τθσ απόωαςθσ κατακφρωςθσ οι προςωζροντεσ λαμβάνουν γνϊςθ των 
οικονομικϊν προςωορϊνπου αποςωραγίςτθκαν, τθσ κατάταξθσ των προςωορϊνκαι των υποβλθκζντων 
δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ,με ενζργειεσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ.Κατά τθσ απόωαςθσ κατακφρωςθσ 
χωρεί προδικαςτικι προςωυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ, ςφμωωνα με τθν παράγραωο 3.4 τθσ παροφςασ. Δεν 
επιτρζπεται θ άςκθςθ άλλθσ διοικθτικισ προςωυγισ κατά τθσ ανωτζρω απόωαςθσ. 
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3.3.2.Θ απόωαςθ κατακφρωςθσ κακίςταται οριςτικι, εωόςον ςυντρζξουν οι ακόλουκεσ προχποκζςεισ 
ςωρευτικά: 

α) κοινοποιθκεί θ απόωαςθ κατακφρωςθσ ςε όλουσ τουσ οικονομικοφσ ωορείσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί 
οριςτικά,  
β) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςωυγισ ι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ, παρζλκει 
άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόωαςθσ τθσ ΑΕΡΡ και ςε περίπτωςθ άςκθςθσ 
αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόωαςθσ τθσ ΑΕΡΡ, εκδοκεί απόωαςθ επί τθσ αίτθςθσ, με τθν επιωφλαξθ τθσ 
χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, ςφμωωνα με όςα ορίηονται  ςτο τελευταίο εδάωιο τθσ παρ. 4 του άρκρου 
372 του ν. 4412/2016, 
γ) ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ ο προςυμβατικόσ ζλεγχοσ από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμωωνα με τα άρκρα 324 
ζωσ 327 του ν. 4700/2020, εωόςον απαιτείται, και  
δ) ο  προςωρινόσ ανάδοχοσ, υποβάλλει, ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται και ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ, 
υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράωεται ςφμωωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 79Α του ν. 4412/2016, ςτθν 
οποία δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του οψιγενείσ μεταβολζσ κατά τθν ζννοια του άρκρου 
104 του ν. 4412/2016 και μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ 
προςωυγισ κατά τθσ απόωαςθσ κατακφρωςθσ. Θ υπεφκυνθ διλωςθ ελζγχεται από τθν ανακζτουςα αρχι και 
μνθμονεφεται ςτο ςυμωωνθτικό. Εωόςον δθλωκοφν οψιγενείσ μεταβολζσ, θ διλωςθ ελζγχεται από τθν 
Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, θ οποία ειςθγείται προσ το αρμόδιο αποωαινόμενο όργανο. 
Μετά από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόωαςθσ κατακφρωςθσ θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο, 
μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», να προςζλκει για υπογραωι του ςυμωωνθτικοφ,κζτοντάσ 
του προκεςμία δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Θ ςφμβαςθ 
κεωρείται ςυναωκείςα με τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ του προθγοφμενου εδαωίου ςτον ανάδοχο. 

Ρριν τθν υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ υποβάλλεται θ υπεφκυνθ διλωςθ τθσ κοινισ απόωαςθσ των Υπουργϊν 
Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του ν. 
3310/2005 όπωσ τροποποιικθκε με το ν. 3414/2005». 

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμωωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα 
προκεςμία, με τθν επιωφλαξθ αντικειμενικϊν λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ 
τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ του και ακολουκείται θ ίδια, ωσ άνω διαδικαςία, 
για τον προςωζροντα που υπζβαλε τθν  αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμωζρουςα από οικονομικι άποψθ 
προςωορά. Αν κανζνασ από τουσ προςωζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραωι του ςυμωωνθτικοφ, θ 
διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται ςφμωωνα με τθν παράγραωο 3.5 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Στθν 
περίπτωςθ αυτι,  θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αναηθτιςει αποηθμίωςθ, πζρα από τθν καταπίπτουςα 
εγγυθτικι επιςτολι, ιδίωσ δυνάμει των άρκρων 197 και 198 ΑΚ. 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι δεν απευκφνει τθν ειδικι πρόςκλθςθ για τθν υπογραωι του ςυμωωνθτικοφ εντόσ 
χρονικοφ διαςτιματοσ εξιντα (60) θμερϊν από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόωαςθσ κατακφρωςθσ, με τθν 
επιωφλαξθ τθσ φπαρξθσ επιτακτικοφ λόγου δθμόςιου ςυμωζροντοσ ι αντικειμενικϊν λόγων ανωτζρασ βίασ, 
ο ανάδοχοσ δικαιοφται να απζχει από τθν υπογραωι του ςυμωωνθτικοφ, χωρίσ να εκπζςει θ εγγφθςθ 
ςυμμετοχισ του, κακϊσ και να αναηθτιςει αποηθμίωςθ ιδίωσ δυνάμει των άρκρων 197 και 198 ΑΚ. 

 

3.4 Ρροδικαςτικζσ Ρροςφυγζσ - Ρροςωρινι και Οριςτικι Δικαςτικι Ρροςταςία 

Α. Κάκε ενδιαωερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμωζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ δθμόςια ςφμβαςθ 
και ζχει υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ 
κατά παράβαςθ τθσ ευρωπαϊκισ ενωςιακισ ι εςωτερικισ νομοκεςίασ ςτον τομζα των δθμοςίων 
ςυμβάςεων, ζχει δικαίωμα να προςωφγει ςτθν ανεξάρτθτθ Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςωυγϊν 
(ΑΕΡΡ), ςφμωωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτα άρκρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, 
ςτρεωόμενοσ με προδικαςτικι προςωυγι, κατά πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, 
προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το αίτθμά του . 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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Σε περίπτωςθ προςωυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ 
προδικαςτικισ προςωυγισ είναι: 

(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαωερόμενο οικονομικό 
ωορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι  

(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν 
χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ   

(γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα 
ςυμωζροντα του ενδιαωερόμενου οικονομικοφ ωορζα. Ειδικά για τθν άςκθςθ προςωυγισ κατά προκιρυξθσ, 
θ πλιρθσ γνϊςθ αυτισ τεκμαίρεται μετά τθν πάροδο δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ δθμοςίευςθ ςτο 
ΚΘΜΔΘΣ. 

Σε περίπτωςθ παράλειψθσ που αποδίδεται ςτθν ανακζτουςα αρχι, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ 
προδικαςτικισ προςωυγισ είναι δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ 
προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ . 

Οι προκεςμίεσ ωσ προσ τθν υποβολι των προδικαςτικϊν προςωυγϊν και των παρεμβάςεων αρχίηουν τθν 
επομζνθ τθσ θμζρασ τθσ προαναωερκείςασ κατά περίπτωςθ κοινοποίθςθσ ι γνϊςθσ και λιγουν όταν 
περάςει ολόκλθρθ θ τελευταία θμζρα και ϊρα 23:59:59 και, αν αυτι είναι εξαιρετζα ι Σάββατο, όταν 
περάςει ολόκλθρθ θ επομζνθ εργάςιμθ θμζρα και ϊρα 23:59:59. 

Θ προδικαςτικι προςωυγι ςυντάςςεται υποχρεωτικά με τθ χριςθ του τυποποιθμζνου εντφπου του 
Ραραρτιματοσ Ι του π.δ/τοσ 39/2017 και κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ 
«Επικοινωνία» ςτθν θλεκτρονικι περιοχι του ςυγκεκριμζνου διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ τθν ζνδειξθ 
«Ρροδικαςτικι Ρροςωυγι» ςφμωωνα με το άρκρο 18 τθσ Κ.Υ.Α. Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ. 

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςωυγισ κατατίκεται παράβολο από τον προςωεφγοντα 
υπζρ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, ςφμωωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 363 Ν. 4412/2016 . Θ επιςτροωι του 
παραβόλου ςτον προςωεφγοντα γίνεται: α) ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ προςωυγισ του, β) 
όταν θ ανακζτουςα αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν οωειλόμενθ ενζργεια πριν 
από τθν ζκδοςθ τθσ απόωαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ προςωυγισ, γ) ςε περίπτωςθ παραίτθςθσ του 
προςωεφγοντα από τθν προςωυγι του ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ από τθν κατάκεςθ τθσ προςωυγισ.  

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςωυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, θ οποία διαπιςτϊνεται με απόωαςθ τθσ ΑΕΡΡ μετά από άςκθςθ 
προδικαςτικισ προςωυγισ, ςφμωωνα με το άρκρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Πμωσ, μόνθ θ 
άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςωυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, υπό τθν 
επιωφλαξθ χοριγθςθσ από το Κλιμάκιο προςωρινισ προςταςίασ ςφμωωνα με το άρκρο 366 παρ. 1-2 ν. 
4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.  

Θ προθγοφμενθ παράγραωοσ δεν εωαρμόηεται ςτθν περίπτωςθ που, κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ 
παροφςασ ςφμβαςθσ, υποβλθκεί μόνο μία (1) προςωορά. 

Μετά τθν, κατά τα ωσ άνω, θλεκτρονικι κατάκεςθ τθσ προδικαςτικισ προςωυγισ θ ανακζτουςα αρχι, μζςω 
τθσ λειτουργίασ «Επικοινωνία»  :  

α) Κοινοποιεί τθν προςωυγι το αργότερο ζωσ τθν επομζνθ εργάςιμθ θμζρα από τθν κατάκεςι τθσ ςε κάκε 
ενδιαωερόμενο τρίτο, ο οποίοσ μπορεί να κίγεται από τθν αποδοχι τθσ προςωυγισ, προκειμζνου να αςκιςει 
το, προβλεπόμενο από τα άρκρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρζμβαςισ του ςτθ διαδικαςία 
εξζταςθσ τθσ προςωυγισ, για τθ διατιρθςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, προςκομίηοντασ όλα τα 
κρίςιμα ζγγραωα που ζχει ςτθ διάκεςι του. 

β) Διαβιβάηει ςτθν ΑΕΡΡ, το αργότερο εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν θμζρα κατάκεςθσ, τον πλιρθ 
ωάκελο τθσ υπόκεςθσ, τα αποδεικτικά κοινοποίθςθσ ςτουσ ενδιαωερόμενουσ τρίτουσ αλλά και τθν Ζκκεςθ 
Απόψεϊν τθσ επί τθσ προςωυγισ. Στθν Ζκκεςθ Απόψεων θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρακζςει αρχικι ι 
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ςυμπλθρωματικι αιτιολογία για τθν υποςτιριξθ τθσ προςβαλλόμενθσ με τθν προδικαςτικι προςωυγι 
πράξθσ. 

γ) Κοινοποιεί ςε όλα τα μζρθ τθν Ζκκεςθ Απόψεων, τισ Ραρεμβάςεισ και τα ςχετικά ζγγραωα που τυχόν τθ 
ςυνοδεφουν, μζςω του θλεκτρονικοφ τόπου του διαγωνιςμοφ το αργότερο ζωσ τθν επομζνθ εργάςιμθ 
θμζρα από τθν κατάκεςι τουσ. 

δ)Συμπλθρωματικά υπομνιματα κατατίκενται από οποιοδιποτε από τα μζρθ μζςω τθσ πλατωόρμασ του 
ΕΣΘΔΘΣ το αργότερο εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ των απόψεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ . 

Θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςωυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων βοθκθμάτων 
τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 ν. 4412/2016 κατά των εκτελεςτϊν 
πράξεων ι παραλείψεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ . 

Β. Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμωζρον μπορεί να ηθτιςει, με το ίδιο δικόγραωο εωαρμοηόμενων αναλογικά των 
διατάξεων του π.δ. 18/1989, τθν αναςτολι εκτζλεςθσ τθσ απόωαςθσ τθσ ΑΕΡΡ και τθν ακφρωςι τθσ ενϊπιον 
του αρμοδίου Διοικθτικοφ Εωετείου τθσ ζδρασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Το αυτό ιςχφει και ςε περίπτωςθ 
ςιωπθρισ απόρριψθσ τθσ προδικαςτικισ προςωυγισ από τθν Α.Ε.Ρ.Ρ. Δικαίωμα άςκθςθσ του ωσ άνω 
ζνδικου βοθκιματοσ ζχει και θ ανακζτουςα αρχι, αν θ Α.Ε.Ρ.Ρ. κάνει δεκτι τθν προδικαςτικι προςωυγι, 
αλλά και αυτόσ του οποίου ζχει γίνει εν μζρει δεκτι θ προδικαςτικι προςωυγι. 

Με τθν απόωαςθ τθσ ΑΕΡΡ λογίηονται ωσ ςυμπροςβαλλόμενεσ και όλεσ οι ςυναωείσ προσ τθν ανωτζρω 
απόωαςθ πράξεισ ι παραλείψεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εωόςον ζχουν εκδοκεί ι ςυντελεςτεί αντιςτοίχωσ 
ζωσ τθ ςυηιτθςθ τθσ ωσ άνω αίτθςθσ ςτο Δικαςτιριο. 

Θ αίτθςθ αναςτολισ και ακφρωςθσ περιλαμβάνει μόνο αιτιάςεισ που είχαν προτακεί με τθν προδικαςτικι 
προςωυγι ι αωοροφν ςτθ διαδικαςία ενϊπιον τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ. ι το περιεχόμενο των αποωάςεϊν τθσ. Θ 
ανακζτουςα αρχι, εωόςον αςκιςει τθν αίτθςθ τθσ παρ. 1 του άρκρου 372 του ν. 4412/2016, μπορεί να 
προβάλει και οψιγενείσ ιςχυριςμοφσ αναωορικά με τουσ επιτακτικοφσ λόγουσ δθμοςίου ςυμωζροντοσ, οι 
οποίοι κακιςτοφν αναγκαία τθν άμεςθ ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Θ ωσ άνω αίτθςθ κατατίκεται ςτο ωσ αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από  
κοινοποίθςθ ι τθν πλιρθ γνϊςθ τθσ απόωαςθσ ι από τθν παρζλευςθ τθσ προκεςμίασ για τθν ζκδοςθ τθσ 
απόωαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςωυγισ, ενϊ θ δικάςιμοσ για τθν εκδίκαςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ δεν 
πρζπει να απζχει πζραν των εξιντα (60) θμερϊν από τθν κατάκεςθ του δικογράωου. 

Αντίγραωο τθσ αίτθςθσ με κλιςθ κοινοποιείται με τθ ωροντίδα του αιτοφντοσ προσ τθν Α.Ε.Ρ.Ρ., τθν 
ανακζτουςα αρχι, αν δεν ζχει αςκιςει αυτι τθν αίτθςθ, και προσ κάκε τρίτο ενδιαωερόμενο, τθν κλιτευςθ 
του οποίου διατάςςει με πράξθ του ο Ρρόεδροσ ι ο προεδρεφων του αρμόδιου Δικαςτθρίου ι Τμιματοσ 
ζωσ τθν επόμενθ θμζρα από τθν κατάκεςθ τθσ αίτθςθσ. Ο αιτϊν υποχρεοφται επί ποινι απαραδζκτου του 
ενδίκου βοθκιματοσ να προβεί ςτισ παραπάνω κοινοποιιςεισ εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ δφο (2) 
θμερϊν από τθν ζκδοςθ και τθν παραλαβι τθσ ωσ άνω πράξθσ του Δικαςτθρίου. Εντόσ αποκλειςτικισ 
προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν ωσ άνω κοινοποίθςθ τθσ αίτθςθσ κατατίκεται θ παρζμβαςθ και 
διαβιβάηονται ο ωάκελοσ και οι απόψεισ των πακθτικϊσ νομιμοποιοφμενων. Εντόσ τθσ ίδιασ προκεςμίασ 
κατατίκενται ςτο Δικαςτιριο και τα ςτοιχεία που υποςτθρίηουν τουσ ιςχυριςμοφσ των διαδίκων. 

Επιπρόςκετα, θ παρζμβαςθ κοινοποιείται με επιμζλεια του παρεμβαίνοντοσ ςτα λοιπά μζρθ τθσ δίκθσ εντόσ 
δφο (2) θμερϊν από τθν κατάκεςι τθσ, αλλιϊσ λογίηεται ωσ απαράδεκτθ. Το διατακτικό τθσ δικαςτικισ 
απόωαςθσ εκδίδεται εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ ι από τθν προκεςμία για 
τθν υποβολι υπομνθμάτων. 

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ και θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ενϊπιον του αρμοδίου δικαςτθρίου κωλφουν τθ 
ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ οριςτικισ δικαςτικισ απόωαςθσ, εκτόσ εάν με προςωρινι 
διαταγι ο αρμόδιοσ δικαςτισ αποωανκεί διαωορετικά. Επίςθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ και θ άςκθςι 
τθσ αίτθςθσ κωλφουν τθν πρόοδο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ για χρονικό διάςτθμα δεκαπζντε (15) θμερϊν 
από τθν άςκθςθ τθσ αίτθςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο αρμόδιοσ δικαςτισ αποωανκεί 
διαωορετικά. Για τθν άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ κατατίκεται παράβολο, ςφμωωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα 
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ςτο άρκρο 372 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.   

Αν ο ενδιαωερόμενοσ δεν αιτικθκε ι αιτικθκε ανεπιτυχϊσ τθν αναςτολι και θ ςφμβαςθ υπογράωθκε και θ 
εκτζλεςι τθσ ολοκλθρϊκθκε πριν από τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ, εωαρμόηεται αναλόγωσ θ παρ. 2 του 
άρκρου 32 του π.δ. 18/1989.  

Αν το δικαςτιριο ακυρϊςει πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ μετά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, το 
κφροσ τθσ τελευταίασ δεν κίγεται, εκτόσ αν πριν από τθ ςφναψθ αυτισ είχε αναςταλεί θ διαδικαςία ςφναψθσ 
τθσ ςφμβαςθσ. Στθν περίπτωςθ που θ ςφμβαςθ δεν είναι άκυρθ, ο ενδιαωερόμενοσ δικαιοφται να αξιϊςει 
αποηθμίωςθ, ςφμωωνα με τα αναωερόμενα ςτο άρκρο 373 του ν. 4412/2016. 

Με τθν επιωφλαξθ των διατάξεων του ν. 4412/2016, για τθν εκδίκαςθ των διαωορϊν του παρόντοσ άρκρου 
εωαρμόηονται οι διατάξεισ του π.δ. 18/1989. 
 

3.5 Ματαίωςθ Διαδικαςίασ 

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει, αιτιολογθμζνα, τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ 
αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςωάλματα ι παραλείψεισ ςε οποιοδιποτε 
ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ τθσ ωσ άνω Επιτροπισ, να ακυρϊςει μερικϊσ τθ 
διαδικαςία ι να αναμορωϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποωαςίςει τθν επανάλθψι τθσ από το 
ςθμείο που εμωιλοχϊρθςε το ςωάλμα ι θ παράλειψθ.  

Ειδικότερα, θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει τθ διαδικαςία ςφναψθσ όταν αυτι αποβεί άγονθ είτε λόγω μθ 
υποβολισ προςωοράσ είτε λόγω απόρριψθσ όλων των προςωορϊν, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ του 
δευτζρου εδαωίου τθσ παρ. 7 του άρκρου 105, περί κατακφρωςθσ και ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

Επίςθσ μπορεί να ματαιϊςει τθ διαδικαςία:  α) λόγω παράτυπθσ διεξαγωγισ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, 
εκτόσ εάν μπορεί να κεραπεφςει το ςωάλμα ι τθν παράλειψθ ςφμωωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 106, β) αν 
οι οικονομικζσ και τεχνικζσ παράμετροι που ςχετίηονται με τθ διαδικαςία ανάκεςθσ άλλαξαν ουςιωδϊσ και θ 
εκτζλεςθ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου δεν ενδιαωζρει πλζον τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ωορζα για τον 
οποίο προορίηεται το υπό ανάκεςθ αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτζρασ βίασ, δεν είναι δυνατι θ κανονικι 
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, δ) αν θ επιλεγείςα προςωορά κρικεί ωσ μθ ςυμωζρουςα από οικονομικι άποψθ,ε) 
ςτθν περίπτωςθ των παρ. 3 και 4 του άρκρου 97,περί χρόνου ιςχφοσ προςωορϊν, ςτ) για άλλουσ 
επιτακτικοφσ λόγουσ δθμοςίου ςυμωζροντοσ, όπωσ ιδίωσ, δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του 
περιβάλλοντοσ. 
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4. ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

4.1 Εγγυιςεισ  (καλισ εκτζλεςθσ) 

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ. 

Για τθν υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμωωνα με το άρκρο 72 
παρ. 4 του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 4% επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ 
ςφμβαςθσ, ι του τμιματοσ αυτισ, χωρίσ να ςυμπεριλαμβάνονται τα δικαιϊματα προαίρεςθσ  και θ οποία 
κατατίκεται μζχρι και τθν  υπογραωι του ςυμωωνθτικοφ. Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει 
αποδεκτι, πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα αναωερόμενα ςτθν παρ. 12 του άρκρου 72 του ν. 
4412/2016 ςτοιχεία, πλθν αυτοφ τθσ περ. θ (βλ. τθν παράγραωο 2.1.5. τθσ παροφςασ), και, επιπλζον, τον 
τίτλο και τον αρικμό τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ, εωόςον ο τελευταίοσ είναι γνωςτόσ. Το περιεχόμενό τθσ είναι 
ςφμωωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εωαρμογι όλων των 
όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου.  

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραωο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ οωείλει να κατακζςει μζχρι τθν υπογραωι τθσ τροποποιθμζνθσ ςφμβαςθσ, 
ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 4% επί του ποςοφ 
τθσ αφξθςθσ τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ.  

Θ/Οι εγγφθςθ/εισ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζωεται/ονται ςτο ςφνολό του/σ μετά από τθν ποςοτικι και 
ποιοτικι παραλαβι του ςυνόλου του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. 

Σε περίπτωςθ που ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναωζρονται παρατθριςεισ ι 
υπάρχει εκπρόκεςμθ παροχι, θ επιςτροωι τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ γίνεται μετά από τθν 
αντιμετϊπιςθ, ςφμωωνα με όςα προβλζπονται, των παρατθριςεων και του εκπρόκεςμου.  

4.2  Συμβατικό Ρλαίςιο - Εφαρμοςτζα Νομοκεςία 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εωαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.  

4.3 Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

4.3.1 Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςωαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ 
Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςωαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ. 

Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και 
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ 
και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ.  

[Ειδικά ςτισ ςυμβάςεισ παροχισ υπθρεςιϊν κακαριςμοφ ι φφλαξθσ, περιλαμβάνονται, επιπλζον του 
όρου του πρϊτου εδαφίου, και τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτισ περιπτϊςεισ αϋ ζωσ ςτϋ τθσ παρ. 1 
του άρκρου 68 του ν. 3863/2010 (Αϋ 115), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, κακϊσ και ο ειδικόσ όροσ τθσ 
παραγράφου 3 του ίδιου άρκρου+ 

4.3.2.Ο ανάδοχοσ δεςμεφεται ότι:  

α) ςε όλα τα ςτάδια που προθγικθκαν τθσ ςφμβαςθσ δεν ενιργθςε ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά και 
ότι κα εξακολουκιςει να μθν ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ,  

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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β) ότι κα δθλϊςει αμελλθτί ςτθν ανακζτουςα αρχι, από τθ ςτιγμι που λάβει γνϊςθ, οποιαδιποτε 
κατάςταςθ (ακόμθ και ενδεχόμενθ) ςφγκρουςθσ ςυμωερόντων (προςωπικϊν, οικογενειακϊν, οικονομικϊν, 
πολιτικϊν ι άλλων κοινϊν ςυμωερόντων, ςυμπεριλαμβανομζνων και αντικρουόμενων επαγγελματικϊν 
ςυμωερόντων) μεταξφ των νομίμων ι εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων του κακϊσ και υπαλλιλων ι 
ςυνεργατϊν τουσ οποίουσ απαςχολεί ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ (π.χ. με ςφμβαςθ υπεργολαβίασ) και 
μελϊν του προςωπικοφ τθσ ανακζτουςασ αρχισ που εμπλζκονται κακ’ οιονδιποτε τρόπο ςτθ διαδικαςία 
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ι/και μποροφν να επθρεάςουν τθν ζκβαςθ και τισ αποωάςεισ τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ περί τθν εκτζλεςι τθσ, οποτεδιποτε και εάν θ κατάςταςθ αυτι προκφψει κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ 
τθσ ςφμβαςθσ.  

Οι υποχρεϊςεισ και οι απαγορεφςεισ τθσ ριτρασ αυτισ ιςχφουν, αν ο ανάδοχοσ είναι ζνωςθ, για όλα τα μζλθ 
τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και για τουσ υπεργολάβουσ που χρθςιμοποιεί. Στο ςυμωωνθτικό περιλαμβάνεται ςχετικι 
δεςμευτικι διλωςθ τόςο του αναδόχου όςο και των υπεργολάβων του.  

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ τθσ 
εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 2 του 
άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά τθν υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναωζρει ςτθν ανακζτουςα 
αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι οποίοι 
ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εωόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.  Επιπλζον, 
υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροωοριϊν αυτϊν, κατά τθ 
διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροωορίεσ ςχετικά με κάκε νζο υπεργολάβο, τον 
οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, προςκομίηοντασ τα ςχετικά 
ςυμωωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ.. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με 
υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ 
αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οωείλει δε να διαςωαλίςει τθν ομαλι εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων 
τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα 
αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία.  

4.4.3. Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ, όπωσ 
αυτοί περιγράωονται ςτθν παράγραωο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράωου 2.2.9.2 τθσ 
παροφςασ, εωόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει υπό 
μορωι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά  το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ 
ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του 
άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα τθσ 
ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.  

Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί τθν αντικατάςταςι 
του, κατά τα ειδικότερα αναωερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131 του ν. 4412/2016.  

4.5 Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ 

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, ςφμωωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016, κατόπιν 
γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 

Μετά τθ λφςθ τθσ ςφμβαςθσ λόγω τθσ ζκπτωςθσ του αναδόχου, ςφμωωνα με το άρκρο 203 του ν. 4412/2016 
και τθν παράγραωο 5.2. τθσ παροφςασ, όπωσ και ςε περίπτωςθ καταγγελίασ για όλουσ λόγουσ τθσ 
παραγράωου 4.6, πλθν αυτοφ τθσ περ. (α), θ ανακζτουςα αρχι δφναται να προςκαλζςει τον/τουσ 
επόμενο/ουσ, κατά ςειρά κατάταξθσ οικονομικό ωορζα που ςυμμετζχει-ουν ςτθν παροφςα διαδικαςία 
ανάκεςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ και να του/τουσ προτείνει να αναλάβει/ουν το ανεκτζλεςτο 
αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και ςε τίμθμα που δεν κα υπερβαίνει τθν 
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προςωορά που είχε υποβάλει ο ζκπτωτοσ (ριτρα υποκατάςταςθσ). Θ ςφμβαςθ ςυνάπτεται, εωόςον εντόσ 
τθσ τεκείςασ προκεςμίασ περιζλκει ςτθν ανακζτουςα αρχι ζγγραωθ και ανεπιωφλακτθ αποδοχι τθσ. Θ 
άπρακτθ πάροδοσ τθσ προκεςμίασ κεωρείται ωσ απόρριψθ τθσ πρόταςθσ. Αν αυτόσ δεν δεχκεί τθν πρόταςθ 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον επόμενο υποψιωιο κατά ςειρά κατάταξθσ, 
ακολουκϊντασ κατά τα λοιπά τθν ίδια διαδικαςία. 

4.6 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

4.6.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει τθ 
ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εωόςον: 

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν. 
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ  

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναωζρονται ςτθν παράγραωο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία 
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που 
υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόωαςθ του 
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 

δ) ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα, κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, για ζνα από τα 
αδικιματα που αναωζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1 τθσ παροφςασ, 

ε)ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία ειδικισ εκκακάριςθσ ι τεκεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ 
από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι αναςτείλει τισ 
επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ και δεν τθρεί τουσ όρουσ αυτισ ι 
εάν βρεκεί ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ, προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ 
ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν καταγγείλει τθ ςφμβαςθ, υπό τθν 
προχπόκεςθ ότι ο ανάδοχοσ ο οποίοσ κα βρεκεί ςε μία εκ των καταςτάςεων που αναωζρονται ςτθν 
περίπτωςθ αυτι αποδεικνφει ότι είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ 
διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ. 

ςτ) ο ανάδοχοσ παραβεί αποδεδειγμζνα τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθν δζςμευςθ 
ακεραιότθτασ τθσ παρ. 4.3.2. τθσ παροφςασ, ωσ αναλυτικά περιγράωονται ςτο ςυνθμμζνο ςτθν παροφςα 
ςχζδιο ςφμβαςθσ. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

5.1 Τρόποσ πλθρωμισ 

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τον πιο κάτω τρόπο :  

Το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υπθρεςιϊν  

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και 
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, κακϊσ και 
κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον 
ζλεγχο και τθν πλθρωμι. 

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμωωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παροχι των υπθρεςιϊν ςτον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:  

α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ ωόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Συμβάςεων. 

β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ τθσ ανάπτυξθσ και ςυντιρθςθσ του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία υπολογίηεται επί 
τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό 
παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό του Υπουργείου 
Ψθωιακισ Διακυβζρνθςθσ, ςφμωωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016. 

γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ ωόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ 
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςωυγϊν (άρκρο 
350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) . 

δ)2% παρακράτθςθ ωόρου ςφμωωνα με το άρκρο 3 του Ν. 3580/07 (ΦΕΚ 545 Βϋ/24-03-2009) «Τρόποσ και 
διαδικαςία είςπραξθσ και απόδοςθσ παρακρατοφμενου ποςοςτοφ 2% κατά τθν εξόωλθςθ των τιμολογίων 
των ςυμβάςεων προμθκειϊν και υπθρεςιϊν υγείασ», 

ε) Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςωορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 

ςτ)Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ ωόρου 
ειςοδιματοσ αξίασ 8% επί του κακαροφ ποςοφ. 

η) Ο Φ.Ρ.Α. βαρφνει το Νοςοκομείο μασ. 

5.2 Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ 

5.2.1. Ο ανάδοχοσ, με τθν επιωφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται υποχρεωτικά 
ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν: 

α) ςτθν περίπτωςθ τθσ παρ. 7 του άρκρου 105 περί κατακφρωςθσ και ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

β) ςτθν περίπτωςθ που δεν εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ ι/και δεν 
ςυμμορωωκεί με τισ ςχετικζσ γραπτζσ εντολζσ τθσ υπθρεςίασ, που είναι ςφμωωνεσ με τθ ςφμβαςθ ι τισ 
κείμενεσ διατάξεισ, εντόσ του ςυμωωνθμζνου χρόνου εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) εωόςον δεν παράςχει τισ υπθρεςίεσ ι δεν υποβάλει τα παραδοτζα ι δεν προβεί ςτθν αντικατάςταςι τουσ 
μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμωωνα με τα όςα προβλζπονται ςτο 
άρκρο 217 περί διάρκειασ ςφμβαςθσ παροχισ υπθρεςίασ και τθν παράγραωο 6.2 τθσ παροφςασ, με τθν 
επιωφλαξθ τθσ επόμενθσ παραγράωου. 
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Στθν περίπτωςθ ςυνδρομισ λόγου ζκπτωςθσ του αναδόχου από τθ ςφμβαςθ κατά τθν ωσ άνω περίπτωςθ 
(γ), θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί ςτον ανάδοχο ειδικι όχλθςθ, θ οποία μνθμονεφει τισ διατάξεισ του 
άρκρου 203 του ν. 4412/2016  και περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραωι των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ 
οωείλει να προβεί ο ανάδοχοσ, προκειμζνου να ςυμμορωωκεί, μζςα ςε προκεςμία δεκαπζντε (15) θμερϊν 
από τθν κοινοποίθςθ τθσ ανωτζρω όχλθςθσ. 

Αν θ προκεςμία, που τεκεί με τθν ειδικι όχλθςθ, παρζλκει, χωρίσ ο ανάδοχοσ να ςυμμορωωκεί, κθρφςςεται 
ζκπτωτοσ μζςα ςε προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ 
ςυμμόρωωςθσ. 

Ο ανάδοχοσ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ για λόγουσ που αωοροφν ςε υπαιτιότθτα του ωορζα εκτζλεςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ ι αν ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ. 

Στον ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόωαςθ του 
αποωαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά 
καλεί τον ενδιαωερόμενο προσ παροχι εξθγιςεων,  ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ 
τθσ ςφμβαςθσ, 

Επιπλζον, ςε βάροσ του αναδόχου μπορεί να επιβλθκεί και προςωρινόσ αποκλειςμόσ του από το ςφνολο των 
ςυμβάςεων προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν των ωορζων που εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ του ν. 4412/2016, κατά τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 74, περί αποκλειςμοφ οικονομικοφ ωορζα από δθμόςιεσ ςυμβάςεισ. 

5.2.2.Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ 
ςφμβαςθσ και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ 
ριτρεσ, με αιτιολογθμζνθ απόωαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 

Ροινικζσ ριτρεσ μπορεί να επιβάλλονται και ςε άλλεσ περιπτϊςεισ πλθμμελοφσ εκτζλεςθσ των όρων τθσ 
ςφμβαςθσ, ςφμωωνα με τθν  περ. (δ) τθσ παροφςασ παραγράωου. Ειδικότερα:  

Οι ποινικζσ ριτρεσ υπολογίηονται ωσ εξισ: 

α) για κακυςτζρθςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το 50% τθσ προβλεπόμενθσ 
ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ ι ςε περίπτωςθ τμθματικϊν/ενδιαμζςων προκεςμιϊν τθσ αντίςτοιχθσ 
προκεςμίασ, επιβάλλεται ποινικι ριτρα 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΦΡΑ των υπθρεςιϊν που 
παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 

β) για κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινικι ριτρα 5% χωρίσ ΦΡΑ επί τθσ ςυμβατικισ 
αξίασ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 

γ) οι ποινικζσ ριτρεσ για υπζρβαςθ των τμθματικϊν προκεςμιϊν είναι ανεξάρτθτεσ από τισ επιβαλλόμενεσ 
για υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και δφνανται να ανακαλοφνται με αιτιολογθμζνθ 
απόωαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν οι υπθρεςίεσ που αωοροφν ςτισ ωσ άνω τμθματικζσ προκεςμίεσ 
παραςχεκοφν μζςα ςτθ ςυνολικι τθσ διάρκεια και τισ εγκεκριμζνεσ παρατάςεισ αυτισ και με τθν 
προχπόκεςθ ότι το ςφνολο τθσ ςφμβαςθσ ζχει εκτελεςτεί πλιρωσ. 

Το ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν αωαιρείται/ςυμψθωίηεται από/με τθν αμοιβι του αναδόχου. 

Θ επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν ανακζτουςα αρχι το δικαίωμα να κθρφξει τον ανάδοχο 
ζκπτωτο. 
 

5.3 Διοικηηικέρ πποζθςγέρ καηά ηη διαδικαζία εκηέλεζηρ ηων ζςμβάζεων 

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποωάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των 
άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ ωορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.2. (Διάρκεια ςφμβαςθσ), 6.4. (Απόρριψθ 
παραδοτζων – αντικατάςταςθ), κακϊσ και κατϋ εωαρμογι των ςυμβατικϊν όρων, να αςκιςει προςωυγι για 
λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του ωορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ μζςα ςε ανατρεπτικι 
προκεςμία (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ ι τθσ πλιρουσ γνϊςθσ τθσ ςχετικισ 
απόωαςθσ. Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςωυγισ αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί τθσ 





[53] 

 

προςωυγισ αποωαςίηει το αρμοδίωσ αποωαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του προβλεπόμενου 
ςτο τελευταίο εδάωιο τθσ περίπτωςθσ δϋ τθσ παραγράωου 11 του άρκρου 221 ν.4412/2016οργάνου, εντόσ 
προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται ωσ ςιωπθρϊσ απορριωκείςα. Κατά 
τθσ απόωαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε ωφςθσ διοικθτικισ προςωυγισ. Αν κατά τθσ 
απόωαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ προςωυγι ι αν απορριωκεί αυτι από το 
αποωαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόωαςθ κακίςταται οριςτικι. Αν αςκθκεί εμπρόκεςμα προςωυγι, 
αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόωαςθσ μζχρι αυτι να οριςτικοποιθκεί. 

 

5.4 Δικαζηική επίλςζη διαθοπών 

Κάκε διαωορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται ςτο 
πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , επιλφεται με τθν άςκθςθ προςωυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εωετείο 
τθσ Ρεριωζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ και 
6 του άρκρου 205Α του ν. 4412/2016.Ρριν από τθν άςκθςθ τθσ προςωυγισ ςτο Διοικθτικό Εωετείο 
προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ ενδικοωανοφσ διαδικαςίασ που προβλζπεται ςτο άρκρο 205 του ν. 
4412/2016 και τθν παράγραωο 5.3 τθσ παροφςασ, διαωορετικά θ προςωυγι απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 
Αν ο ανάδοχοσ τθσ ςφμβαςθσ είναι κοινοπραξία, θ προςωυγι αςκείται είτε από τθν ίδια είτε από όλα τα 
μζλθ τθσ. Δεν απαιτείται θ τιρθςθ ενδικοωανοφσ διαδικαςίασ αν αςκείται από τον ενδιαωερόμενο αγωγι, 
ςτο δικόγραωο τθσ οποίασ δεν ςωρεφεται αίτθμα ακφρωςθσ ι τροποποίθςθσ διοικθτικισ πράξθσ ι 
παράλειψθσ. 
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6. ΧΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ 

6.1  Ραρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

6.1.1. Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ και θ διοίκθςθ αυτισ κα διενεργθκεί από το τμιμα 
Ιματιςμοφ – Επιςταςίασ και τθν αρμόδια επιτροπι που ςυγκροτείται επίςθσ με απόφαςθ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ, θ οποία και κα ειςθγείται  ςτο αρμόδιο αποωαινόμενο όργανο (Δ.Σ. του 
Νοςοκομείου)για όλα τα ηθτιματα που αωοροφν ςτθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ 
και ςτθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του αναδόχου, ςτθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ 
τιρθςθσ των ωσ άνω όρων και ιδίωσ για ηθτιματα που αωοροφν ςε τροποποίθςθ του αντικειμζνου και 
παράταςθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, υπό τουσ όρουσ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016.  

6.1.2. Θ αρμόδια υπθρεςία μπορεί, με απόωαςι τθσ να ορίηει για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ ωσ 
επόπτθ με κακικοντα ειςθγθτι υπάλλθλο τθσ υπθρεςίασ. Με τθν ίδια απόωαςθ δφνανται να ορίηονται και 
άλλοι υπάλλθλοι τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ ι των εξυπθρετοφμενων από τθν ςφμβαςθ ωορζων, ςτουσ 
οποίουσ ανατίκενται επιμζρουσ κακικοντα για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ. Σε αυτι τθν περίπτωςθ ο 
επόπτθσ λειτουργεί ωσ ςυντονιςτισ. 

Τα κακικοντα του επόπτθ είναι, ενδεικτικά, θ πιςτοποίθςθ τθσ εκτζλεςθσ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, 
κακϊσ και ο ζλεγχοσ τθσ ςυμμόρωωςθσ του αναδόχου με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ. Με ειςιγθςθ του 
επόπτθ θ υπθρεςία που διοικεί τθ ςφμβαςθ μπορεί να απευκφνει ζγγραωα με οδθγίεσ και εντολζσ προσ τον 
ανάδοχο που αωοροφν ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

6.1.3.Για τθν προςικουςα και ζγκαιρθ παραλαβι των υπθρεςιϊν τθρείται από τον ανάδοχο θμερολόγιο ςτο 
οποίο καταγράωονται θ τμθματικι εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, θ κακθμερινι απαςχόλθςθ 
του προςωπικοφ ςε αρικμό και ειδικότθτα, ζκτακτα ςυμβάντα και άλλα ςτοιχεία που ςχετίηονται με τθν 
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Το θμερολόγιο ςυνυπογράωεται από τον επόπτθ τθσ ςφμβαςθσ, που μπορεί να 
ςθμειϊςει επί αυτοφ παρατθριςεισ για τθν τιρθςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ και ωυλάςςεται ςτον χϊρο 
εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ ι όταν αυτό δεν είναι εωικτό προςκομίηεται από τον ανάδοχο ςτθ ζδρα τθσ 
υπθρεςίασ, εωόςον τοφτο ηθτθκεί. Οι καταγραωζσ του αποτελοφν ςτοιχείο για τθν παραλαβι του 
αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ από τθν επιτροπι παραλαβισ. 

6.2 Διάρκεια ςφμβαςθσ 

6.2.1.Θ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ ορίηεται για ζνα (1) ζτοσ με δικαίωμα το Νοςοκομείο να παρατείνει τθ 
ςφμβαςθ για διάςτθμα δφο (2) μθνϊν μονομερϊσ (με απόωαςθ του Νοςοκομείου) και επιπλζον για δζκα 
(10) μινεσ με ςυμωωνία και των δφο μερϊν. 

Σε περίπτωςθ διενζργειασ και υπογραωισ ςυμβάςεων, του ςχετικοφ διαγωνιςμοφ ςε κεντρικό ι 
περιωερειακό επίπεδο, οι ςυμβάςεισ παφουν να ιςχφουν και  ο προμθκευτισ  ςτερείται του δικαιϊματοσ να 
ηθτιςει αποηθμίωςθ. 

6.2.2. Θ  ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογθμζνθ απόωαςθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ μζχρι το 50% αυτισ, φςτερα από ςχετικό αίτθμα του  αναδόχου που υποβάλλεται πριν 
από τθ λιξθ τθσ διάρκειάσ τθσ, ςε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ που δεν οωείλονται ςε 
υπαιτιότθτα του αναδόχου. Αν λιξει θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ 
αίτθμα παράταςθσ ι, αν λιξει θ παρατακείςα, κατά τα ανωτζρω, διάρκεια, χωρίσ να υποβλθκοφν ςτθν 
ανακζτουςα αρχι τα παραδοτζα τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ. Αν οι υπθρεςίεσ 
παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, και μζχρι λιξθσ του 
χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, ςφμωωνα με το άρκρο 
218 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 5.2.2 τθσ παροφςασ. 
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6.3Ραραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ 

6.3.1Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων γίνεται από επιτροπι παραλαβισ που 
ςυγκροτείται, ςφμωωνα με τθν παρ. 3 και τθν περ. δ τθσ παραγράωου 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016. 

6.3.2Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ διενεργείται ο απαιτοφμενοσ ζλεγχοσ, ςφμωωνα με τα οριηόμενα ςτθ 
ςφμβαςθ, μπορεί δε να καλείται να παραςτεί και  εκπρόςωποσ του αναδόχου. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ 
διαδικαςίασ, θ επιτροπι παραλαβισ: α) είτε παραλαμβάνει τισ ςχετικζσ υπθρεςίεσ ι παραδοτζα, εωόςον 
καλφπτονται οι απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ ζγκριςθ ι απόωαςθ του αποωαινομζνου οργάνου, β) είτε 
ειςθγείται για τθν παραλαβι με παρατθριςεισ ι τθν απόρριψθ των παρεχομζνων υπθρεςιϊν ι 
παραδοτζων, ςφμωωνα με τισ παραγράωουσ 3 και 4. Τα ανωτζρω εωαρμόηονται και ςε τμθματικζσ 
παραλαβζσ.  

6.3.3Αν θ επιτροπι παραλαβισ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι τα παραδοτζα δεν ανταποκρίνονται 
πλιρωσ ςτουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςεται πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ, που αναωζρει τισ 
παρεκκλίςεισ που διαπιςτϊκθκαν από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και γνωμοδοτεί αν οι αναωερόμενεσ 
παρεκκλίςεισ επθρεάηουν τθν καταλλθλότθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων και ςυνεπϊσ αν 
μποροφν οι τελευταίεσ να καλφψουν τισ ςχετικζσ ανάγκεσ.  

6.3.4Για τθν εωαρμογι τθσ προθγοφμενθσ παραγράωου ορίηονται τα ακόλουκα:  

α) Στθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι, δεν επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με αιτιολογθμζνθ απόωαςθ του 
αρμόδιου αποωαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι των εν λόγω παρεχόμενων υπθρεςιϊν 
ι παραδοτζων, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, θ οποία κα πρζπει να είναι ανάλογθ προσ τισ 
διαπιςτωκείςεσ παρεκκλίςεισ. Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ωσ άνω απόωαςθσ, θ επιτροπι παραλαβισ υποχρεοφται 
να προβεί ςτθν οριςτικι παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων τθσ ςφμβαςθσ και να 
ςυντάξει ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ, ςφμωωνα με τα αναωερόμενα ςτθν απόωαςθ.  

β) Αν διαπιςτωκεί ότι επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με αιτιολογθμζνθ απόωαςθ του αρμόδιου 
αποωαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι τα παραδοτζα, με τθν επιωφλαξθ των 
οριηομζνων ςτο άρκρο 220.  

6.3.5Αν παρζλκει χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ 
του παραδοτζου από τον οικονομικό ωορζα και δεν ζχει εκδοκεί πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ παραγράωου 
2 ι πρωτόκολλο με παρατθριςεισ τθσ παραγράωου 3, κεωρείται ότι θ παραλαβι ζχει ςυντελεςκεί 
αυτοδίκαια.  

6.3.6 Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθ ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με 
απόωαςθ του αρμοδίου αποωαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και 
τα μζλθ τθσ επιτροπισ τθσ παραγράωου 6.3.1. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ 
διαδικαςίεσ παραλαβισ που προβλζπονται από τθν ςφμβαςθ και ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Θ 
εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζωεται πριν τθν ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπομζνων από 
τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων. Οποιαδιποτε ενζργεια που ζγινε από τθν 
αρχικι επιτροπι παραλαβισ, δεν λαμβάνεται υπόψθ. 

6.4  Απόρριψθ παραδοτζων – Αντικατάςταςθ 

Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρου ι μζρουσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι /και παραδοτζων, 
με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, με απόωαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ μπορεί να εγκρίνεται 
αντικατάςταςθ των υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων αυτϊν με άλλα, που να είναι ςφμωωνα με τουσ όρουσ τθσ 
ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόωαςθ αυτι. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά 
τθ λιξθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν αντικατάςταςθ δεν 
μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 25% τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, ο δε ανάδοχοσ υπόκειται ςε 
ποινικζσ ριτρεσ, ςφμωωνα με το άρκρο 218 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραωο 5.2.2 τθσ παροφςασ, λόγω 
εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 
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Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τισ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα που απορρίωκθκαν μζςα ςτθν 
προκεςμία που του τάχκθκε και εωόςον ζχει λιξει θ ςυνολικι διάρκεια, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται 
ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 
 
 
                                                                                  Θ  ΔΙΟΙΚΘΤΙΑ 
 
 
 
                                                                             ΕΛΕΝΘ  ΚΑΝΤΑΑΚΘ 
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ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ 

ΡΑΑΤΘΜΑ Ι – Αναλυτικι Ρεριγραφι Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ  

ΜΕΟΣ Α - ΡΕΙΓΑΦΘ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Ραροχι υπθρεςιϊν κακαριότθτασ κτιριακϊν εγκαταςτάςεων & περιβάλλοντοσ χϊρου του Γ.Ν. Χίου 
«ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» ςυμπεριλαμβανομζνων των δομϊν «ΨΥΧΑΓΩΣ», «ΚΕΦΙΑΡ» & «ΔΙΕΚ ΝΟΣΘΛΕΥΤΙΚΘΣ». 

Απαιτιςεισ: 
Πςα αναωζρονται ςτισ ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ των Τεχνικϊν Ρροδιαγραωϊν  το οποίο επιςυνάπτεται ςτον τόπο του 
διαγωνιςμοφ και αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

Διάρκεια ςφμβαςθσ: 
Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται  για ζνα (1) ζτοσ με δικαίωμα το Νοςοκομείο να παρατείνει τθ ςφμβαςθ 
για διάςτθμα δφο (2) μθνϊν μονομερϊσ (με απόωαςθ του Νοςοκομείου) και επιπλζον για δζκα (10) μινεσ 
με ςυμωωνία και των δφο (2) μερϊν (παρ. 1.3) 

Τόποσ υλοποίθςθσ/παράδοςθσ: Γ.Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» 

Εγγυιςεισ:  
- Εγγφθςθ ςυμμετοχισ 16.600,00€ , 
- Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, ςε ποςοςτό 4% επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ οποία κα κατατεκεί 
με τθν υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ. 
 
Ραρατάςεισ: 
θ ςφμβαςθ που κα προκφψει μπορεί να παρατακεί για διάςτθμα δφο (2) μθνϊν μονομερϊσ (με απόωαςθ 
του Νοςοκομείου) και επιπλζον για δζκα (10) μινεσ με ςυμωωνία και των δφο. 
 

ΜΕΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Χρθματοδότθςθ: τακτικόσ προχπολογιςμόσ 

Εκτιμϊμενθ ετιςια αξία ςφμβαςθσ ςε ευρϊ, χωρίσ ΦΡΑ  : 830.000,00€ 

Εκτιμϊμενθ ετιςια αξία ςφμβαςθσ ςε ευρϊ, με ΦΡΑ 17%  : 971.100,00€ 

Εκτιμϊμενθ αξία παράταςθσ τθσ ςφμβαςθσ ςε ευρϊ, χωρίσ ΦΡΑ    :  830.000,00€ 

Εκτιμϊμενθ αξία παράταςθσ τθσ ςφμβαςθσ ςε ευρϊ, με ΦΡΑ 17%  : 971.100,00€ 

Συνολικι Εκτιμϊμενθ αξία ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ παράταςθσ), χωρίσ ΦΡΑ : 1.660.000,00 € 

Συνολικι Εκτιμϊμενθ αξία ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ παράταςθσ), με ΦΡΑ 17% : 1.942.200,00 € 

Φ.Ρ.Α.-Κρατιςεισ-δικαιϊματα τρίτων-επιβαρφνςεισ: ότι αναωζρεται ςτισ  παρ.  2.4.4& 5.1.1 τθσ παροφςασ. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ –  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 

 

 
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ                                                                                        
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ 
«ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» 
 
Χίοσ , 22/03/2022 

Αρικ. Ρρωτ.:4211/23-03-2022 

  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟ∆ΙΑΓΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΘ ∆ΙΕΝΕΓΕΙΑ ΤΟΥ ∆ΘΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΘΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΘ 
ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΤΟΥ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ  «ΨΥΧΑΓΩ» ,«ΚΕ.Φ.Ι.ΑΡ» ΚΑΙ «ΔΙΕΚ ΝΟΣΘΛΕΥΤΙΚΘΣ» 

 

Οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραωϊν τθσ παροφςασ αποτελοφν τα ελάχιςτα αναγκαία χαρακτθριςτικά τθσ 
υπθρεςίασ που απαιτοφνται, προκειμζνου αυτι να προςδιοριςκεί αντικειμενικά µε τρόπο που να 
ανταποκρίνεται ςτισ ανάγκεσ του Νοςοκομείου, είναι δε απαράβατοι και θ οποιαδιποτε µθ ςυμμόρωωςθ 
προσ αυτοφσ ςυνεπάγεται απόρριψθ τθσ προςωοράσ, ςφµωωνα µε τθν κρίςθ τθσ αρµόδιασ Επιτροπισ 
Αξιολόγθςθσ. 

Σε οριςμζνα ςθμεία ςτισ τεχνικζσ προδιαγραωζσ που ακολουκοφν και όπου δεν είναι εωικτι θ πλιρθσ 
τεχνικι περιγραωι των ηθτουμζνων τεχνικϊν προδιαγραωϊν ίςωσ να αναωζρονται ενδεικτικά ςυγκεκριμζνα 
προϊόντα ι εµπορικά ςιµατα. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ τα ηθτοφμενα προϊόντα/υπθρεςίεσ είναι απλϊσ 
αντίςτοιχα ι ιςοδφναμα των ενδεικτικϊσ αναωεροµζνων. Οι υποψιωιοι οικονοµικοί ωορείσ µποροφν να 
υποβάλλουν προςωορζσ τεκµθριϊνοντασ µε τον καλφτερο κατά τθν κρίςθ τουσ τρόπο τθν αντιςτοιχία.  

 

Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 

 

Άρκρο 1. 

ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1. Ο ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν κακαριότθτα και τθν απολφμανςθ των κτιριακϊν εγκαταςτάςεων και των εν 
γζνει χϊρων του Γ.Ν.XIOΥ«ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» (19.500 τ.μ.) και των δομϊν «ΨΥΧΑΓΩ» (7.915,91 τ.μ.) ,«ΚΕ.Φ.Ι.ΑΡ»  
και «ΔΙΕΚ ΝΟΣΘΛΕΥΤΙΚΘΣ»  (4.290 τ.μ) ςυνολικισ εκτάςεωσ 31.705,91 m2 ( εκ των οποίων τα 3.629,18 m2  
δεν είναι ςε χριςθ, κατά τθ ςφνταξθ του παρόντοσ),κακϋ όλο το 24ωρο και για όλεσ τισ θμζρεσ του χρόνου, 
υπό τουσ παρακάτω όρουσ και προχποκζςεισ.  

2. Σε όλα τα ςτάδια τθσ παροχισ υπθρεςιϊν ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί τθ νομοκεςία, τισ κείμενεσ 
υγειονομικζσ και αςτυκτθνιατρικζσ διατάξεισ,  τον Εςωτερικό Κανονιςμό Διαχείριςθσ Αποβλιτων και τισ 
διαδικαςίεσ που τθροφνται ςε αυτό. 

3. Ο κακαριςμόσ των χϊρων κα γίνεται κακθμερινά περιλαμβανομζνων των Κυριακϊν, αργιϊν και 
εξαιρζςιμων θμερϊν όλο το εικοςιτετράωρο, περιλαμβάνει δε όλα τα τμιματα και χϊρουσ του Νοςοκομείου 
που κατά τθν κατάρτιςθ τθσ ςφμβαςθσ λειτουργοφν και χρθςιμοποιοφνται. Ο ανάδοχοσ είναι εξάλλου 
υποχρεωμζνοσ ςε τακτά χρονικά διαςτιματα και ςφμωωνα με τισ υποδείξεισ του Νοςοκομείου, να κακαρίηει 
και τυχόν χϊρουσ του Νοςοκομείου που κατά τθ κατάρτιςθ τθσ ςφμβαςθσ δεν χρθςιμοποιοφνται. Θ 
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ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαγωνιςτικι διαδικαςία ςθμαίνει γνϊςθ εκ μζρουσ του αναδόχου των χϊρων 
ακόμθ κι αν δεν αναωζρονται ρθτά ςτθν παροφςα ι υπάρχει εφλογθ απόκλιςθ ςτθν ζκταςι τουσ. 

4. Θ υπθρεςία ζχει το δικαίωμα να ανακζςει ςτον ανάδοχο πρόςκετεσ εργαςίεσ πζραν των ςυμβατικϊν ςε 
ποςοςτό μζχρι 30 % για κάλυψθ τυχόν εκτάκτων αναγκϊν που δεν μποροφν να προβλεωκοφν και κα πρζπει 
να ειδοποιείται εγγράωωσ από τθν υπθρεςία ςε εφλογο χρονικό διάςτθμα. Θ τιμι των προςκζτων εργαςιϊν 
κα υπολογίηεται από τθν προςωερκείςα τιμι, θ οποία δεςμεφει τον ανάδοχο. Επίςθσ θ υπθρεςία μπορεί να 
μειϊςει τουσ χϊρουσ εωόςον δε λειτουργοφν και το τίµθµα κα μειωκεί µε ανάλογθ μείωςθ του 
προςωπικοφ. 

5. Ωσ ολοκλιρωςθ του κακαριςμοφ κεωροφνται και οι εργαςίεσ για τθν  αποκομιδι των αποβλιτων όλων 
των κατθγοριϊν που κα γίνεται ςφμωωνα με τισ ςυςτάςεισ τθσ Επιτροπισ Νοςοκομειακϊν Λοιμϊξεων και 
των Εποπτριϊν Δθμόςιασ Υγείασ του Νοςοκομείου μασ. 

6. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να γνωρίηει και να τθρεί τθν ιςχφουςα Ελλθνικι νομοκεςία για τθν διαχείριςθ 
των νοςοκομειακϊν αποβλιτων (Ενδεικτικά αναωζρεται θ ΚΥΑ146143/2012, ΦΕΚ 1537). Τα νοςοκομειακά 
απόβλθτα κα διαχωρίηονται ςτα: α) αςτικά ςτερεά απόβλθτα (ΑΣΑ), τα οποία τοποκετοφνται ςε μαφρουσ 
ςάκουσ μιασ χριςθσ β) αμιγϊσ μολυςματικά (ΕΑΑΜ), τα οποία τοποκετοφνται ςε κίτρινουσ ςάκουσ ι δοχεία 
μιασ χριςθσ (αιχμθρά),αδιαωανι, αδιάτρθτα ,αδιαπζραςτα από υγραςία γ) μεικτά επικίνδυνα απόβλθτα 
(ΜΕΑ),και άλλα επικίνδυνα απόβλθτα (ΑΕΑ), τα οποία τοποκετοφνται ςε ειδικά χαρτοκυτία μιασ χριςθσ 
(Hospitalboxes) και ςτθ ςυνζχεια κλείνονται ςε κόκκινο ςάκο. δ) υλικά προσ ανακφκλωςθ, τα οποία 
τοποκετοφνται ςε μπλε ι διαωανείσ ςάκουσ μιασ χριςθσ. Πλοι οι ςάκοι κα απομακρφνονται όταν ζχουν 
γεμίςει κατά τα 2/3 και κα δζνονται με ςωιγκτιρα. Απαραίτθτα όλοι οι ςάκοι κα ωζρουν αυτοκόλλθτθ 
ετικζτα ςτθν οποία κα αναγράωεται το τμιμα απ' το οποίο προζρχονται, θ θμερομθνία και θ ϊρα 
αποκομιδισ. Πλοι  οι ςάκοι κα πρζπει να είναι αδιαωανείσ, αδιάτρθτοι και αδιαπζραςτοι από υγραςία και 
κα πρζπει να ςυλλζγονται όταν ζχουν γεμίςει κατά τα 2/3 τθσ χωρθτικότθτασ τουσ. Πλοι οι ςάκοι κα ωζρουν 
αυτοκόλλθτθ ετικζτα ςτθν οποία κα αναγράωεται το Νοςοκομείο, το τμιμα από το οποίο προζρχονται , θ 
θμερομθνία , θ ϊρα αποκομιδισ και το όνομα του υπαλλιλου κακαριότθτασ. Υποχρεωτικά κα δζνονται με 
ςωικτιρα-δεματικά. Τα απόβλθτα κα πρζπει να ςυλλζγονται κατά το δυνατόν πλθςιζςτερα ςτον τόπο 
παραγωγισ τουσ και αποκλείονται οι διαδικαςίεσ εκκζνωςθσ και επαναλαμβανόμενθσ πλιρωςθσ τθσ 
ςυςκευαςίασ. Κάκε ωορά κα αλλάηει ο ςάκοσ και μια ωορά τθν θμζρα κα πλζνονται οι περιζκτεσ ςτουσ 
καλάμουσ και ςτουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ (εςωτερικοφσ-εξωτερικοφσ).  

Για τθ μεταωορά των αποβλιτων πρζπει να χρθςιμοποιοφνται τροχιλατοι κάδοι, χωρθτικότθτασ    350-500 
lt,  οι οποίοι κα κλείνουν αςωαλϊσ και κα απολυμαίνονται ςτο τζλοσ κάκε βάρδιασ. Οι τροχιλατοι κάδοι κα 
διακρίνονται ςε οικιακϊν (αςτικϊν ) και μολυςματικϊν αποβλιτων. Οι ςάκοι κα πρζπει να τοποκετοφνται 
ςτον τροχιλατο κάδο με τθν αντίςτοιχθ ςιμανςθ. Οι κάδοι κα πρζπει να είναι ανοξείδωτοι, χωρθτικότθτασ 
350-500 lt, κα διακζτει καπάκι και προςτατευτικά για τθν αποωυγι πρόςκρουςθσ. Στον πυκμζνα τουσ κα 
υπάρχει αποχζτευςθ για τον ςυχνό κακαριςμό τουσ. Ο ανάδοχοσ αναλαμβάνει εκτόσ από τθν ςυλλογι όλων 
των κατθγοριϊν αποβλιτων , τθν μεταωορά τουσ ςτουσ χϊρουσ προςωρινισ ωφλαξθσ, τθν ςωςτι 
τοποκζτθςθ μζςα ςτουσ ψυκτικοφσ καλάμουσ, κακϊσ και τθν κακαριότθτα περιμετρικά των ψυκτικϊν 
καλάμων και των λοιπϊν αποκθκευτικϊν χϊρων (presscontainer). Σε περίπτωςθ που δεν τθρείται θ 
διαδικαςία διαχείριςθσ των αποβλιτων, θ Διοίκθςθ του Νοςοκομείου  ζχει  το δικαίωμα να επιβάλλει 
πρόςτιμο ζωσ 300 € για κάκε παράβαςθ. 

7. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζτει όλα τα αναγκαία μθχανιματα, υλικά και εξοπλιςμό για τθν παροχι 
των υπθρεςιϊν του, κακϊσ επίςθσ και ςάκουσ αποβλιτων (κόκκινουσ-κίτρινουσ  ικανοφσ να υποδεχτοφν 
κυτία των 60 lt ) και μαφρουσ διαωόρων μεγεκϊν.  

8. Τα μθχανιματα και ο εξοπλιςμόσ που χρθςιμοποιοφνται κατά τθ διάρκεια του κακαριςμοφ πρζπει να 
είναι λειτουργικά και να βρίςκονται ςε άριςτθ κατάςταςθ τόςο από άποψθ λειτουργίασ όςο και από 
εμωάνιςθ.  

9. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζτει όλα τα απαραίτθτα υλικά κακαριςμοφ, τα οποία κα πρζπει να 
αποδεικνφει με ςχετικά ζγγραωα ότι είναι πρϊτθσ ποιότθτασ.  
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10. Σε περίπτωςθ βλάβθσ των μθχανθμάτων ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να τα αντικαταςτιςει αμζςωσ 
ϊςτε θ εκτζλεςθ του αναλθωκζντοσ ζργου να είναι απρόςκοπτθ.  

11. Το Νοςοκομείο κα παρζχει ςτον ανάδοχο χϊρο για τθν ωφλαξθ των εργαλείων, των μθχανθμάτων και 
των υλικϊν κακαριότθτασ, κακϊσ επίςθσ και αποδυτιρια για το προςωπικό του. Τα υλικά πολλαπλϊν 
χριςεων (ςωουγγαρίςτρεσ, μάπεσ με μικροϊνεσ, πανάκια) κα πλζνονται ςε πλυντιρια, που διακζτει ο 
ανάδοχοσ, και κα ςτεγνϊνονται ςε ςτεγνωτιρια, που διακζτει ο ανάδοχοσ, που κα βρίςκονται εντόσ του 
χϊρου του νοςοκομείου. Ο ανάδοχοσ οωείλει να διατθρεί τθν τάξθ και τθν κακαριότθτα των χϊρων αυτϊν 
και να τουσ επιςτρζψει μετά τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ ςτθν αρχικι τουσ κατάςταςθ. Ο ανάδοχοσ ζχει 
υποχρζωςθ να αδειάηει τουσ χϊρουσ που του παραςχζκθκαν για τθν εργαςία του με δικά του ζξοδα, μόλισ 
αυτά ηθτθκοφν από το Νοςοκομείο. Ο εργοδότθσ δεν ευκφνεται για κλοπι ι ωκορά για οποιοδιποτε λόγο, 
των αντικειμζνων που ωζρνει ι ζχει αποκθκευμζνα ο ανάδοχοσ και οι υπάλλθλοί του ςτο χϊρο του 
Νοςοκομείου. 

12. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί όλουσ τουσ κανόνεσ πυραςωάλειασ και αςωάλειασ και να 
ςυμμορωϊνεται με τισ ςχετικζσ οδθγίεσ του Νοςοκομείου μασ. 

13. Ο ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για τθν αποκατάςταςθ οποιαςδιποτε ηθμιάσ ι βλάβθσ που κα προκλθκεί 
ςτο προςωπικό και ςτισ εγκαταςτάςεισ του Νοςοκομείου ι ςε οποιονδιποτε τρίτο, εω' όςον αυτι οωείλεται 
ςε υπαιτιότθτα των υπαλλιλων του ιδίου (αναδόχου) ι των εργαςιϊν του.  

14. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί ζντυπθ αλλθλογραωία µε τουσ αρμόδιουσ του Νοςοκομείου µε ςκοπό 
τθν επιςιμανςθ τυχόν παραλείψεων όςο και παραπόνων. 

15. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να αντικακιςτά αμζςωσ κάκε ζλλειψθ και παράλειψθ ι πλθμμελι εργαςία που 
κα παρατθρείται και γνωςτοποιείται ς’ αυτόν από τουσ υπεφκυνουσ του Νοςοκομείου και τθν Ε.Ν.Λ. Θ 
γνωςτοποίθςθ αυτι κα ωυλάςςεται ςτο ωάκελο τθσ κακαριότθτασ ςτο γραωείο Επιςταςίασ & Ιματιςμοφ του 
Νοςοκομείου. Εάν ο ανάδοχοσ δεν ωροντίηει ςφμωωνα µε τα ανωτζρω για τθν αποκατάςταςθ τθσ ζλλειψθσ 
ι παράλειψθσ ι πλθμμελοφσ εργαςίασ κα επιβάλλονται από το Νοςοκομείο μασ, οι ποινικζσ ριτρεσ με ότι 
προβλζπεται  ςτο άρκρο 218 του Ν. 4412/16 όπωσ ιςχφει, παρακρατοφμενθσ από τθν μθνιαία αμοιβι. Σε 
κάκε περίπτωςθ το Νοςοκοµείο δικαιοφται να κθρφξει ζκπτωτο τον ανάδοχο χωρίσ άλλθ διατφπωςθ. 

16. Για οποιαδιποτε αλλαγι τρόπου κακαριότθτασ και χριςθσ υλικϊν πρζπει να υπάρχει ζγκριςθ από τθν 
Ε.Ν.Λ και τισ Επόπτριεσ Δθμόςιασ Υγείασ . Θ ζγκριςθ αυτι κα ωυλάςςεται ςτο ωάκελο κακαριότθτασ ςτο 
γραωείο Επιςταςίασ & Ιματιςμοφ του Νοςοκομείου. 

17. Κατά τθν παροχι υπθρεςιϊν από τον ανάδοχο, δεν πρζπει να παρακωλφεται θ λειτουργία του 
Νοςοκομείου οφτε να ενοχλοφνται αςκενείσ, προςωπικό και επιςκζπτεσ.  

18. Ο ανάδοχοσ πρζπει να ωροντίηει για τθν ζγκαιρθ ανάλθψθ υπθρεςίασ από τουσ υπαλλιλουσ του και για 
τθν αποχϊρθςι τουσ από το Νοςοκομείο, µετά το τζλοσ τθσ εργαςίασ τουσ.  

19. Ο ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για τθν παροχι υπθρεςιϊν, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ αυξθμζνεσ απαιτιςεισ 
που ςυνεπάγεται θ παροχι υπθρεςιϊν ςτο χϊρο ενόσ Νοςθλευτικοφ Ιδρφματοσ.  

20. Ρριν τθν ανάλθψθ τθσ εργαςίασ ο ανάδοχοσ καταρτίηει με τισ ςχετικζσ οδθγίεσ του Τμιματοσ Επιςταςίασ 
& Ιματιςμοφ του Νοςοκομείου, πρόγραμμα για τθν κακαριότθτα και τθν απολφμανςθ των χϊρων. Επιπλζον 
μζτρα απολφμανςθσ μποροφν να ηθτθκοφν από τον εργοδότθ (διαχείριςθ κρίςεων, εμωάνιςθ ενδθμιϊν, 
επιδθμιϊν, πανδθμιϊν).  

21. Ο ανάδοχοσ επιβαρφνεται με όλα τα ζξοδα που αωοροφν τθν παροχι των υπθρεςιϊν του (όπωσ ςτολζσ 
προςωπικοφ, υλικά κακαριότθτασ, μθχανιματα, εξοπλιςμό, ςακοφλεσ απορριμμάτων 
ςυμπεριλαμβανομζνων και των κλείςτρων αυταςωάλιςθσ των αποβλιτων) . 

22. Ο ανάδοχοσ επιβαρφνεται επίςθσ με τθν παροχι των παρακάτω ειδϊν ατομικισ υγιεινισ για τισ ανάγκεσ 
των αςκενϊν, των επιςκεπτϊν και του προςωπικοφ του Νοςοκομείου (χαρτί υγείασ ςε ρολό, χειροπετςζτεσ 
ςε ωφλλο και ςε ρολό, και  κρεμοςάπουνο. Επιςθμαίνεται ότι απαιτείται τακτικόσ και επαναλαμβανόμενοσ 
εωοδιαςμόσ με υλικά (χαρτί, χειροπετςζτεσ, ςαποφνι, κτλ.) ςε όλουσ τουσ χϊρουσ ϊςτε να μθν 
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παρατθροφνται ωαινόμενα ζλλειψθσ κατά εξακολοφκθςθ. Επιςυνάπτεται  αναλυτικόσ πίνακασ ποςοτιτων 
για όλα τα είδθ που ηθτοφνται. 

23. Ο ανάδοχοσ δεν επιβαρφνεται με δαπάνεσ φδρευςθσ, παροχισ θλεκτρικοφ ρεφματοσ, κζρμανςθσ, 
κλιματιςμοφ και καυςίμων, τα οποία βαρφνουν το Νοςοκομείο, με τθν προχπόκεςθ τθσ εφλογθσ χριςθσ και 
κατανάλωςθσ από τον ανάδοχο.  

24. Απαγορεφεται ςτον ανάδοχο να διακόψει για οιοδιποτε λόγο τθν παροχι των υπθρεςιϊν του. Για το 
λόγο αυτό ο ανάδοχοσ δθλϊνει ςτθν προςωορά του ότι αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να παρζχει τισ 
υπθρεςίεσ του ςυνεχϊσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ περίπτωςθσ απεργίασ προςωπικοφ.  

 

Άρκρο 2. 

ΡΟΣΩΡΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζςει ζμπειρο προςωπικό (με προχπθρεςία ςε χϊρο παροχισ Υπθρεςιϊν 
Υγείασ) που δεν κα εναλλάςςεται ςυχνά, εκπαιδευμζνο ςε γενικοφσ και ειδικοφσ κανόνεσ υγιεινισ, ανάλογα 
με τθ κζςθ εργαςίασ του, ςφμωωνα με πρόγραμμα που κα ζχει υλοποιθκεί και κα κατατεκεί.  

2. Ο ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για τθ ςυνεχι ενθμζρωςθ και εκπαίδευςθ του προςωπικοφ του για κζματα 
που αωοροφν τθν χριςθ των υλικϊν κακαριότθτασ, τθν τεχνολογία και υγιεινι ϊςτε να υλοποιοφνται οι 
νομοκετικζσ απαιτιςεισ. Τα ζξοδα αυτά βαρφνουν αποκλειςτικά τον ανάδοχο.  

3. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν απαρζγκλιτθ τιρθςθ τθσ εκάςτοτε ιςχφουςασ εργατικισ και αςωαλιςτικισ 
νομοκεςίασ, αναωορικά με τθν παροχι εργαςίασ του προςωπικοφ του, ιδίωσ δε ωσ προσ τθν καταβολι των 
αποδοχϊν, οι οποίεσ ςε καμία περίπτωςθ δεν μπορεί να είναι κατϊτερεσ των προβλεπομζνων από τθν 
οικεία Σ.Σ.Ε, τθν τιρθςθ του νομίμου ωραρίου, των όρων υγιεινισ και αςωάλειασ κλπ. Ραράβαςθ τθσ 
υποχρζωςθσ αυτισ δίνει το δικαίωμα ςτο Νοςοκομείο για μονομερι καταγγελία τθσ ςυμβάςεωσ και κιρυξθ 
του αναδόχου ωσ ζκπτωτου . 

4. Το προςωπικό κακαριότθτασ υποχρεοφται να τθρεί τισ κείμενεσ διατάξεισ ςχετικά µε τθν υγιεινι και 
αςωάλειά του και ο ανάδοχοσ είναι αποκλειςτικόσ και μόνοσ υπεφκυνοσ ποινικά και αςτικά για κάκε 
ατφχθμα που τυχόν προκφψει.  

5. Στο Γραωείο Επιςταςίασ του Νοςοκομείου κα παραδοκοφν αποδεικτικά αςωάλιςθσ των εργαηομζνων ςτο 
Ι.Κ.Α ι ςε άλλο δθμόςιο οργανιςμό. Αλλοδαποί μποροφν να απαςχολθκοφν μόνο εω' όςον ζχουν τα 
απαραίτθτα ζγγραωα παραμονισ και εργαςίασ ςτθν Ελλάδα. Ο εργοδότθσ μπορεί να ηθτιςει οποτεδιποτε 
οποιαδιποτε πλθροωορία για τθν εργαςιακι ςχζςθ του προςωπικοφ με τον ανάδοχο.  Ο Ανάδοχοσ 
υποχρεοφται να διακζτει βιβλίο παρουςίασ προςωπικοφ με αρίκμθςθ ανά ςελίδα, με ονοματεπϊνυμα, 
κεωρθμζνο από το Νοςοκομείο όπου το προςωπικό κα υπογράωει κατά τθν άωιξθ και αποχϊρθςι του. Το 
βιβλίο αυτό κα ελζγχεται και κα υπογράωεται από το Γραωείο Επιςταςίασ & Ιματιςμοφ του Νοςοκομείου 
μασ, κακϊσ και από τθν αρμόδια επιτροπι βεβαίωςθσ τθσ εκτζλεςθσ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του 
Αναδόχου, κα είναι δε διακζςιμα ςε κάκε ηιτθςθ υπθρεςιακϊν παραγόντων του Νοςοκομείου. 

6. Το προςωπικό που κα απαςχολείται από τον ανάδοχο πρζπει να είναι υγιζσ, γεγονόσ που αποδεικνφεται 
με τθν προςκόμιςθ βιβλιαρίου υγείασ / πιςτοποιθτικό υγείασ εν ιςχφ, κεωρθμζνου από τισ αρμόδιεσ αρχζσ. 
Σθμειϊνεται ότι το προςωπικό πρζπει να ζχει ελεγχκεί για θπατίτιδα Β και να είναι εωοδιαςμζνο µε κάρτα 
εμβολιαςμοφ ζναντι τθσ θπατίτιδασ Β και του τετάνου.  

7. Το προςωπικό που κα απαςχολθκεί κα πρζπει να γνωρίηει πολφ καλά τθν Ελλθνικι γλϊςςα (ικανότθτα 
προωορικοφ λόγου και ανάγνωςθσ κακϊσ και ςτοιχειϊδουσ γραωισ ςτθν Ελλθνικι- δεδεμζνου ότι 
απαιτείται θ αναγραωι ςτοιχείων ςτα απόβλθτα), να είναι άριςτο ςτο ικοσ του, άψογο από πλευράσ 
ςυμπεριωοράσ απζναντι ςε τρίτουσ και ςτο προςωπικό του Νοςοκομείου. 

8. Το Νοςοκομείο ζχει  το δικαίωμα να ηθτιςει  από τον ανάδοχο τθν απομάκρυνςθ εργαηομζνων από τθν 
εργαςία ςτο ςυγκεκριμζνο χϊρο, που κρίνει ότι δεν ανταποκρίνονται ςτισ υποχρεϊςεισ τουσ, ι δείχνουν 
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ολιγωρία ι δεν πεικαρχοφν ςτισ οδθγίεσ και τουσ κανόνεσ του Νοςοκομείου. Ο εργαηόμενοσ δεν ζχει καμία 
αξίωςθ για το λόγο αυτό από το Νοςοκομείο.  

9. Ο ανάδοχοσ και το προςωπικό που κα χρθςιμοποιιςει κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου, δεν ζχουν καμία 
απολφτωσ ςχζςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ με το Νοςοκομείο, οι δε μιςκοί και αμοιβζσ τουσ, κακϊσ και 
οποιεςδιποτε άλλεσ υποχρεϊςεισ, οι οποίεσ επιβάλλονται από τθν εργατικι και αςωαλιςτικι νομοκεςία, 
βαρφνουν αποκλειςτικά τον ανάδοχο, ο οποίοσ είναι ο μόνοσ υπεφκυνοσ ζναντι αυτϊν με τουσ οποίουσ 
ςυνδζεται με εργαςιακι ι άλλθ ςχζςθ κακϊσ και ζναντι τρίτων εξ’ αωορμισ των ςχζςεων αυτϊν.  

10. Ο ανάδοχοσ πρζπει απαραίτθτα να διακζτει 37 ςυνολικά εργαηόμενουσ, 8  ωρϊν εργαςίασ θμερθςίωσ 
ζκαςτοσ, για τον κακαριςμό των χϊρων του Νοςοκομείου, οι οποίοι κα καλφπτουν όλεσ τισ βάρδιεσ  ςε όλα 
τα τμιματα του Νοςοκομείου. Σε περίπτωςθ μθ πλιρουσ απαςχόλθςθσ του προςωπικοφ (μερικι 
απαςχόλθςθ) ο αρικμόσ των ατόμων προςαυξάνεται αναλόγωσ.  

Στο τζλοσ των τεχνικϊν προδιαγραωϊν κατακζτουμε ενδεικτικό πρόγραμμα με τθν θμεριςια και 
εβδομαδιαία απαςχόλθςθ του προςωπικοφ κακαριότθτασ με τα άτομα, τουσ χϊρουσ και τα ρεπό 
ανάπαυςθσ. 

11. Το προςωπικό που απαςχολείται ςτα κλινικά τμιματα κα είναι επιωορτιςμζνο με τθν κακαριότθτα και 
με τθ διαχείριςθ αποκλειςτικά και μόνο του ακάκαρτου ιματιςμοφ δθλαδι τθν μεταωορά του ακάκαρτου 
ιματιςμοφ με τα ειδικά τροχιλατα ςτα πλυντιρια του νοςοκομείου, ςε ςυνεργαςία με το Γραωείο 
Επιςταςίασ & Ιματιςμοφ. Απαγορεφεται θ οποιαδιποτε μεταωορά κακαροφ ιματιςμοφ από το τμιμα των 
πλυντθρίων ςτα κλινικά τμιματα, παρά μόνο το ςτρϊςιμο των κλινϊν όςων υπαλλιλων κακαριότθτασ κα 
είναι επιωορτιςμζνοι με τουσ κοιτϊνεσ . 

12. Οι βάρδιεσ του προςωπικοφ και οι ϊρεσ αναπλθρωματικισ ανάπαυςθσ (επό) κα εναλλάςςονται με 
τζτοιο τρόπο, ϊςτε να διαςωαλίηεται θ ςυνεχισ κακαριότθτα των χϊρων του Νοςοκομείου.  

13. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να καταρτίςει πρόγραμμα εργαςίασ για το προςωπικό του, το οποίο κα 
κοινοποιείται ςτον εργοδότθ. Το μθνιαίο πρόγραμμα του προςωπικοφ κακαριότθτασ, ςτο οποίο κα 
περιγράωεται αναλυτικά το ωράριο και ο χϊροσ που κα απαςχολείται ο κάκε εργαηόμενοσ, κα παραδίδεται 
ςτον Ρροϊςτάμενο του τμιματοσ Επιςταςίασ & Ιματιςμοφ , το αργότερο τθν 25θ θμζρα του προθγοφμενου 
μινα. Επίςθσ κα κατατίκεται και εβδομαδιαίο πρόγραμμα όπου κα αναωζρεται το προςωπικό και το τμιμα 
ςτο οποίο εργάηεται. Το πρόγραμμα κα ωυλάςςεται ςτο ωάκελο τθσ κακαριότθτασ ςτο Γραωείο Επιςταςίασ 
του Νοςοκομείου. Σε περίπτωςθ αλλαγισ ςτο πρόγραμμα του προςωπικοφ, ο ανάδοχοσ κα κατακζτει ςτον 
Ρροϊςτάμενο του τμιματοσ Επιςταςίασ το νζο πρόγραμμα και αυτό κα ωυλάςςεται ςτο ωάκελο 
κακαριότθτασ  μαηί με το αρχικό κατατεκειμζνο πρόγραμμα. 

14. Το προςωπικό κα είναι μόνιμο για κάκε νοςθλευτικό τμιμα, δεν κα μετακινείται κατά τθ διάρκεια τθσ 
βάρδιασ και δεν κα εναλλάςςεται (ειδικά ςε κλειςτά τμιματα όπωσ μονάδεσ και χειρουργεία). Αλλαγζσ κα 
γίνονται μόνο μετά από ενθμζρωςθ του Ρροϊςταμζνου του γραωείου Επιςταςίασ  και με τθν ςφμωωνθ 
γνϊμθ αυτοφ. 

15. Θ απαςχόλθςθ του προςωπικοφ κα γίνεται ςφμωωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία, κα είναι 40 ϊρεσ 
εβδομαδιαίωσ ανά άτομο, ςε δε περίπτωςθ μερικισ απαςχόλθςθσ θ δφναμθ προςωπικοφ κα αυξάνεται 
αναλόγωσ.  

16. Σε περίπτωςθ που ο αρικμόσ του απαςχολθμζνου προςωπικοφ είναι λιγότεροσ από εκείνον που 
αναγράωεται ςτο πρόγραμμα και που είναι υποχρεωμζνοσ να υποβάλλει ο ανάδοχοσ ςτθν υπθρεςία του 
Νοςοκομείου κα επιβάλλονται οι παρακάτω ποινζσ: 

i.    Ρρόςτιμο 44 € για τθν απουςία κάκε ατόμου ςε ζνα 24ωρο.  

ii.   Ρρόςτιµο  132 € αν απουςιάηουν µζχρι 3 άτοµα µζςα ςε ζνα 24ωρο.  

iii.   Ρρόςτιµο 176 € αν απουςιάηουν µζχρι 4 άτοµα µζςα ςε ζνα 24ωρο.  

iv.   Ρρόςτιµο 440 € αν απουςιάηουν µζχρι 5 άτοµα µζςα ςε ζνα 24ωρο.  
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17. Σε περίπτωςθ ςυςτθματικισ απουςίασ προςωπικοφ και µθ τιρθςθσ του προβλεπόμενου προγράμματοσ, 
το Νοςοκομείο  διατθρεί το δικαίωμα καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ και κιρυξθσ του αναδόχου ωσ ζκπτωτου.  

18. Κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και μετά τθ λιξθ τθσ, ο ανάδοχοσ και το προςωπικό του αναλαμβάνουν 
τθν υποχρζωςθ να τθροφν εμπιςτευτικά όλα τα ςτοιχεία, που τουσ ζγιναν γνωςτά λόγω τθσ εργαςίασ τουσ, 
ςχετικά με τισ δραςτθριότθτεσ και τουσ χϊρουσ του Νοςοκομείου. Θ παραπάνω υποχρζωςθ αωορά ιδίωσ τα 
ςτοιχεία ςχετικά με τθν κατάςταςθ υγείασ των αςκενϊν και γενικά κάκε ςτοιχείο που μπορεί να κεωρθκεί 
ότι εμπίπτει ςτο ιατρικό απόρρθτο.  

19. Ο ανάδοχοσ και το προςωπικό του οωείλει να τθρεί αυςτθρά τουσ κανόνεσ πρόλθψθσ ατυχθμάτων για 
τθν προςωπικι αςωάλεια κάκε εργαηομζνου. Τθν ευκφνθ για τθν τιρθςθ των κανόνων αυτϊν ζχει ο 
ανάδοχοσ.  

20. Σε περίπτωςθ προκλθκείςθσ βλάβθσ ςτουσ χϊρουσ ι ςτον εξοπλιςμό του Νοςοκομείου, από το 
προςωπικό του αναδόχου αυτόσ υποχρεοφται, με δικι του δαπάνθ, να αποκαταςτιςει άμεςα τθ βλάβθ και ο 
εξοπλιςμόσ να παραδοκεί ςτθν ίδια καλι κατάςταςθ που είχε παραλθωκεί.  

21. Το προςωπικό οωείλει να διατθρεί υψθλό επίπεδο ατομικισ υγείασ και υγιεινισ, ωζρει δε κακαρι και 
ευπαρουςίαςτθ ςτολι.  

22. Θ προμικεια, ςυντιρθςθ και πλφςιμο των ςτολϊν βαρφνουν αποκλειςτικά τον ανάδοχο. Θ ςτολι 
εργαςίασ του προςωπικοφ του αναδόχου κα είναι ομοιόμορωθ και ίδια από πλευράσ ποιότθτασ και 
χρϊματοσ ϊςτε θ εμωάνιςι του να είναι άριςτθ και να τυγχάνει τθσ εγκρίςεωσ του Νοςοκομείου.  

23. Οι ςτολζσ του προςωπικοφ πρζπει να είναι κακαρζσ και ευπρεπείσ. Σε κάκε εργαηόμενο πρζπει να 
διατεκοφν τουλάχιςτον δφο (2) ςτολζσ εργαςίασ. Το χρϊμα των ςτολϊν εργαςίασ πρζπει να εγκρικεί από το 
Νοςοκομείο ,ϊςτε να μθν ομοιάηει με τον χρωματιςμό των ςτολϊν εργαςίασ του προςωπικοφ του 
Νοςοκομείου. Ρροτείνεται το μπλζ ςκοφρο ι ςιζλ. 

24.Το προςωπικό του αναδόχου υποχρεοφται ςτθν ςτολι εργαςίασ του και ςε εμωανζσ ςθμείο να ωορά 
ειδικι πλαςτικοποιθμζνθ κονκάρδα, θ οποία κα ωζρει τα εξισ : 1) ωωτογραωία 2) ονοματεπϊνυμο 3) 
ειδικότθτα εργαςίασ 4) επωνυμία και λογότυπο του αναδόχου. 

 

ΑΘΟ 3. 

ΥΛΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΘ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ 

1.Τον ανάδοχο βαρφνουν τα ζξοδα των υλικϊν κακαριότθτασ, μθχανθμάτων και ςάκων κακαριότθτασ + 
δεματικά. Πλα τα υλικά πρζπει να αποδεικνφεται με ςχετικά ζγγραωα ότι είναι άριςτθσ ποιότθτασ και ότι 
πλθροφν τισ προδιαγραωζσ που τίκενται από τθν κείμενθ νομοκεςία. Οι ςάκοι απορριμμάτων πρζπει να 
είναι ανκεκτικοί και να αποτρζπουν τθν διαρροι υγρϊν.  

2. Τα υλικά κακαριςμοφ, απολφμανςθσ και οι αναλογίεσ  που κα χρθςιμοποιοφνται τελοφν υπό τθν ζγκριςθ 
του τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ του Νοςοκομείου. 

3. Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει κατάςταςθ των υλικϊν κακαριςμοφ, απολφμανςθσ, 
πλθροωοριακά ζντυπα, δελτία δεδομζνων αςωαλείασ. Για τα υλικά απολφμανςθσ πρζπει να κατατεκεί θ 
ζγκριςθ κυκλοωορίασ τουσ από τον Ε.Ο.Φ. Τα απορρυπαντικά να ωζρουν αρικμό ζγκριςθσ από το Γενικό 
Χθμείο του Κράτουσ και να είναι διακριτικά αρωματιςμζνα.  

4. Τα απολυμαντικά (χλϊριο ι διςκία Διχλωροϊςοκυανουρικοφ Νατρίου NaDCC) δαπζδων - επιωανειϊν να 
ζχουν άδεια ΕΟΦ. Να αναγράωεται το ποςοςτό του ενεργοφ χλωρίου (4% ζωσ 6%) ι τα ppm που 
αποδεςμεφει ανά λίτρο νεροφ και γενικότερα θ ςφνκεςι του κακϊσ και θ θμερομθνία παραγωγισ και λιξθσ. 
Τα ζγγραωα αυτά κα ελζγχονται και κα ωυλάςςονται από τισ Επόπτριεσ Δθμόςιασ Υγείασ. 

5. Θ κακαριότθτα κακθμερινισ ρουτίνασ, θ κακθμερινι απολφμανςθ, θ γενικι μθνιαία κακαριότθτα, και τα 
υλικά που χρθςιμοποιοφνται, κα ορίηονται για κάκε χϊρο με ςυνεργαςία και γραπτζσ οδθγίεσ των 
Εποπτριϊν Δθμόςιασ Υγείασ, τθσ/του προϊςταμζνθσ/ου  τμιματοσ ι κλινικισ ι οποιουδιποτε άλλου 
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αρμοδίου. Τα ζγγραωα αυτά κα ωυλάςςονται ςτον ωάκελο κακαριότθτασ ςτο Γραωείο Επιςταςίασ & 
Ιματιςμοφ. 

6. Ο μθχανικόσ εξοπλιςμόσ πλυςίματοσ, κακαριότθτασ και απολφμανςθσ των χϊρων και μικροεργαλεία 
(κουβάδεσ κακϊσ και μθχανι πλφςεωσ και κακαριςμοφ δαπζδων που κα λειτουργεί με ρεφμα ι μπαταρία 
και κα βρίςκεται ςε μόνιμθ βάςθ ςτο Νοςοκομείο και άλλα όπωσ αναωζρονται ςτθν ςυνθμμζνθ κατάςταςθ 
του μθχανικοφ εξοπλιςμοφ) κα διατίκενται από τον ανάδοχο.  

7. Ο τεχνικόσ εξοπλιςμόσ πρζπει να πλθροί τουσ παρακάτω όρουσ :  

Να ανταποκρίνεται πλιρωσ ςτισ ανάγκεσ του Νοςοκομείου, για τθν κακαριότθτα.  

Να είναι αμεταχείριςτοσ.  

Ο εξοπλιςμόσ, τα εργαλεία και υλικά κακαριςμοφ, απαραιτιτωσ να είναι πρϊτθσ ποιότθτασ και πλζον 
κατάλλθλα, αχρθςιμοποίθτα και καταςκευαςμζνα παραςκευαςμζνα (υλικά κακαριότθτασ) µε τισ τελευταίεσ 
επιςτθμονικζσ εξελίξεισ.  

Να είναι κατά το δυνατό ακόρυβα και να βρίςκονται ςε άριςτθ κατάςταςθ, τόςο από άποψθ λειτουργίασ, 
όςο και από εμωάνιςθ.  

Ο εξοπλιςμόσ, τα εργαλεία και υλικά κακαριςμοφ να μθν προκαλοφν ωκορζσ (βραχυχρόνια και μακροχρόνια) 
ςτισ εγκαταςτάςεισ και ςτον εξοπλιςμό του νοςοκομείου.  

Τα απαραίτθτα μθχανιματα - εξοπλιςμόσ (κάδοι ςωουγγαρίςματοσ διπλοφ ςυςτιματοσ, ςωουγγαρίςτρεσ, 
πανζτεσ με μικροϊνεσ, τρόλεϊ κακαριςτριϊν με όλα τα ςυνοδευτικά εξαρτιματα κτλ) να είναι διαωορετικά 
για κάκε Κλινικι - Τµιµα - Εργαςτιρια - Μονάδεσ, πτζρυγα Διοίκθςθσ, ΚΕ.Φ.Ι.ΑΡ., ΔΙΕΚ Νοςθλευτικισ και 
άλλων Υπθρεςιϊν και να μθν μεταωζρονται εκτόσ των τμθμάτων για τα οποία προορίηονται. Σε περίπτωςθ 
αιτιολογθμζνθσ μεταωοράσ κα χρθςιμοποιείται αποκλειςτικά ο ανελκυςτιρασ ακακάρτων.  

Ο παραπάνω χρθςιμοποιοφμενοσ εξοπλιςμόσ των χϊρων να είναι μαρκαριςμζνοσ µε τθν ονομαςία του 
χϊρου και τθν χριςθ για τθν οποία προορίηεται.  

Σε κάκε τρόλεϊ απαιτείται να υπάρχει πλαςτικοποιθμζνο ζντυπο με τισ οδθγίεσ χριςθσ και τισ αραιϊςεισ των 
απορρυπαντικϊν και απολυμαντικϊν διαλυμάτων που χρθςιμοποιοφνται κακϊσ επίςθσ και να διατίκενται 
εφχρθςτοι δοςομετρθτζσ για κάκε τρόλεϊ. 

Για τουσ καλάμουσ απομόνωςθσ των Κλινικϊν να χρθςιμοποιείται ξεχωριςτόσ εξοπλιςμόσ και υλικά 
κακαριςμοφ.  

Θ μθ τιρθςθ των παραπάνω όρων ςυνιςτά αιτία καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ 

8. Με αποκλειςτικι ευκφνθ του αναδόχου κα πρζπει να εξαςωαλίηεται θ δυνατότθτα για ςυνεχι και πλιρθ 
τεχνικι υποςτιριξθ (επιςκευζσ, ανταλλακτικά κλπ), που είναι απαραίτθτα για τθ λειτουργία του εξοπλιςμοφ, 
κακϊσ επίςθσ θ ςυνεχισ και πλιρθσ παροχι των εγκεκριμζνων από το Νοςοκομείο προϊόντων κακαριςμοφ 
και απολφμανςθσ. Ο ανάδοχοσ δεν μπορεί να αρνθκεί τθν παροχι των υπθρεςιϊν του, επικαλοφμενοσ τουσ 
ανωτζρω λόγουσ.  

9. Τα απόβλθτα κα τοποκετοφνται ςε πλαςτικοφσ ςάκουσ και κα μεταωζρονται ςτουσ χϊρουσ ςυγκζντρωςθσ 
που κα του υποδειχκοφν από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του Νοςοκομείου πζντε (5) τουλάχιςτον ωορζσ 
θμερθςίωσ, ζτςι ϊςτε να είναι εφκολθ θ αποκομιδι τουσ από τα ειδικά αυτοκίνθτα μεταωοράσ 
απορριμμάτων.  

10. Πλεσ οι ςακοφλεσ των αποβλιτων κα αλλάηονται και κα πετιοφνται χωρίσ να χρθςιμοποιοφνται για 
δεφτερθ ωορά.  

11. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να εωοδιάςει το προςωπικό του, µε τα κατάλλθλα για κάκε εργαςία γάντια :     
χονδρά (κουηίνασ) που κα χρθςιμοποιοφνται αποκλειςτικά για τθν κακαριότθτα των χϊρων υγιεινισ 
(τουαλζτεσ), μιασ χριςεωσ για όλεσ τισ υπόλοιπεσ εργαςίεσ και δερμάτινα χονδρά γάντια ςτουσ μεταωορείσ 
των αποβλιτων (αποκλειςτικά για τθν μεταωορά). Επιςθμαίνεται ότι το χρϊμα των γαντιϊν που κα παρζχει 
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ο ανάδοχοσ ςτο προςωπικό του, κα πρζπει να είναι διαωορετικοφ χρϊματοσ από το χρϊμα που 
χρθςιμοποιεί το προςωπικό του Νοςοκομείου. 

12. Τα υλικά κακαριςμοφ και οι ποςότθτεσ που κα χρθςιμοποιοφνται προτείνονται από τον ανάδοχο και 
εγκρίνονται από το Νοςοκομείο τόςο προσ τθν ποιότθτά τουσ, όςο και ωσ προσ τθν ποςότθτά τουσ.  

13. Το Νοςοκομείο μπορεί να ηθτιςει τθ χριςθ οριςμζνων και ςυγκεκριμζνων απολυμαντικϊν και υγρϊν 
κακαριςμοφ γενικότερα, ςε περίπτωςθ μθ ικανοποίθςθσ από τα χρθςιμοποιοφμενα.  

14. Σε περίπτωςθ που νζεσ μζκοδοι και τεχνικζσ προκφψουν για καλφτερο κακαριςμό και απολφμανςθ, ο 
ανάδοχοσ υποχρεοφται να χρθςιμοποιεί τισ βελτιωμζνεσ μεκόδουσ και μζςα. Σε κάκε περίπτωςθ πρζπει να 
ωροντίηει ϊςτε οι υπάλλθλοί του να γνωρίηουν τθ χριςθ των υλικϊν κακαριότθτασ και μεκόδων που 
χρθςιμοποιοφν.  

15. Το Τμιμα Επιςταςίασ & Ιματιςμοφ, κα επιβλζπει τον ςωςτό εωοδιαςμό του αναδόχου με υλικά 
κακαριότθτασ και λοιπά αναλϊςιμα είδθ που ηθτοφνται από τθν παροφςα , όπωσ επίςθσ και εάν 
ανταποκρίνονται ςτισ προδιαγραωζσ, ςε ποςότθτα και ςε αναλογία. 

 

Άρκρο 4. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1. Ο ανάδοχοσ επικεωρείται και ελζγχεται από οριςκείςα Επιτροπι και κάκε εξουςιοδοτθμζνο προσ τοφτο 
από το Δ.Σ πρόςωπο, για τθ διαπίςτωςθ τθσ ποιότθτασ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν. Ζλεγχοσ μπορεί να 
διενεργθκεί χωρίσ προθγοφμενθ ειδοποίθςθ από τισ Επόπτριεσ Δθμόςιασ Υγείασ, τθν Ε.Ν.Λ. του 
Νοςοκομείου, από μζλοσ τθσ Διοίκθςθσ του Νοςοκομείου και από τον Υπεφκυνο Επιςταςίασ. Οι ανωτζρω 
ζλεγχοι είναι ανεξάρτθτοι του ελζγχου που ενεργείται από τθν υγειονομικι υπθρεςία ι άλλεσ κρατικζσ 
αρχζσ αυτεπαγγζλτωσ.  

2. Ο ανάδοχοσ οωείλει να τθρεί τισ αποωάςεισ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ι των εξουςιοδοτθμζνων 
οργάνων του και τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ βάςει των οποίων κα ελζγχεται – επικεωρείται. Για όςα δεν 
αναγράωονται ςτθν ςφμβαςθ ιςχφουν όςα περιγράωονται ςτθν Διακιρυξθ και τισ ςχετικζσ Νομοκεςίεσ που 
αωοροφν τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ του αναδόχου.  

3. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να δζχεται τον ανωτζρω ζλεγχο και να διευκολφνει τα όργανα που τον αςκοφν.  

4. Ο ανάδοχοσ τθρεί βιβλίο επικοινωνίασ µε τθν επιτροπι ελζγχου κακαριότθτασ µε ςκοπό τθν αναγραωι ςε 
αυτό τυχόν ελλείψεων ι παραπόνων παρουςία του εκπροςϊπου του αναδόχου, το οποίο κα υπογράωεται 
και από τα δφο μζρθ. Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ςυμμορωϊνεται και να επιλαμβάνεται των 
αναωερομζνων ςτο βιβλίο ελλείψεων. Θ επιτροπι ελζγχου κακαριότθτασ επικεωρεί και υπογράωει τθν 
εξάλειψθ των παραλείψεων ι εάν δεν υπάρχει ςυμμόρωωςθ για τθν αποκατάςταςθ του ανωτζρω το 
αργότερο εντόσ του επομζνου 24ϊρου, επιβάλλεται από το νοςοκομείο πρόςτιμο 150 €, αναγράωεται ςτο 
πρωτόκολλο του μινα που τελεςιδίκθςε θ απόωαςθ για ποινι και παρακρατείται από το μθνιαίο τίµθµα. Θ 
απόωαςθ επιβολισ προςτίµου κοινοποιείται ςτον ανάδοχο που δικαιοφται να διατυπϊςει εγγράωωσ 
αντιρριςεισ εντόσ πζντε (5) εργαςίμων θμερϊν από τθν προσ αυτόν κοινοποίθςθ του προςτίμου. Ραράβαςθ 
των υποχρεϊςεων αυτϊν δίνει το δικαίωμα ςτο Νοςοκομείο για μονομερι καταγγελία τθσ ςυμβάςεωσ και 
κιρυξθ του αναδόχου ωσ ζκπτωτου. 

5. Αξιολόγθςθ κακαριότθτασ κα διενεργείται και μζςω εντφπων που κα ςυμπλθρϊνονται ςε εβδομαδιαία 
βάςθ από τουσ προϊςτάμενουσ των τμθμάτων και κα ςυλλζγονται από τον Ρροιςτάμενο του τμιματοσ 
Επιςταςίασ & Ιματιςμοφ του Νοςοκομείου. Δείγματα ζντυπων εβδομαδιαίασ αξιολόγθςθσ επιςυνάπτονται.  

 

Άρκρο 5. 

ΡΛΘΜΜΕΛΘΣ ΕΚΡΛΘΩΣΘ ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ 
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Σε περίπτωςθ πλθμμελοφσ παροχισ υπθρεςιϊν κακαριςμοφ και απολφμανςθσ ο ανάδοχοσ ενθμερϊνεται 
άμεςα από τον εργοδότθ και είναι υποχρεωμζνοσ να εκτελζςει άμεςα τθν υπθρεςία, εωόςον αυτό 
προκφπτει από τισ ανάγκεσ του εργοδότθ. Σε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν αποκαταςτιςει τισ πλθμμελϊσ 
εκτελεςκείςεσ εργαςίεσ άμεςα, τότε δεν καταβάλλεται αμοιβι για αυτζσ. Ρεραιτζρω ο εργοδότθσ ζχει το 
δικαίωμα να ανακζςει ςε τρίτο ωυςικό ι νομικό πρόςωπο τισ από τθ ςφμβαςθ προκακοριςμζνεσ εργαςίεσ 
κακαριςμοφ και απολφμανςθσ, ςε βάροσ του ανάδοχου, όταν αυτόσ - κατόπιν και γραπτισ ειδοποίθςθσ - δεν 
εκπλθρϊςει άμεςα τισ υποχρεϊςεισ του. Σε κάκε περίπτωςθ ο εργοδότθσ διατθρεί το δικαίωμα να λφςει 
μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ, κθρφςςοντασ των ανάδοχο ζκπτωτο και να αξιϊςει αποηθμίωςθ. 

 

Άρκρο 6. 

ΆΛΛΟΙ ΠΟΙ 

1. Ο ανάδοχοσ ευκφνεται ςε αποηθμίωςθ ζναντι του Νοςοκομείου, για κάκε ωκορά και βλάβθ που κα ζχει 
προκλθκεί ςτο χϊρο και ςτα αντικείμενα που χρθςιμοποιεί και κακαρίηει πζρα από τθν κανονικι και ςυνικθ 
χριςθ.  

2. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να αποηθμιϊνει πλιρωσ το Νοςοκομείο, τουσ υπαλλιλουσ του και κάκε τρίτο 
άτομο, για όλα τα ζξοδα, απϊλειεσ, ηθμίεσ και δαπάνεσ. Ακόμθ να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ που 
πθγάηουν από ι ςε ςχζςθ με οποιαδιποτε πράξθ ι παράλειψθ του αναδόχου ςχετιηόμενθ με τθν παροφςα 
ςφμβαςθ. Το ίδιο ιςχφει για κάκε παράβαςθ που πθγάηει ι απορρζει από τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν που 
ςυντελζςτθκαν ι προκλικθκαν ςε ςχζςθ με : 

i)     Σωματικζσ βλάβεσ ( ςυμπεριλαμβανομζνων βλαβϊν που απζβθςαν κανατθωόρεσ) και/ι 

ii)    Οποιαδιποτε απϊλεια ι ηθμία τθσ ακίνθτθσ και κινθτισ περιουςίασ του Νοςοκομείου. 

3. Απαγορεφεται ςτον ανάδοχο θ με οποιανδιποτε τρόπο εκχϊρθςθ ι μεταβίβαςθ προσ τρίτουσ των 
δικαιωμάτων και υποχρεϊςεων του, που απορρζουν από τθ παροφςα ςφμβαςθ. 

4. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί τισ κείμενεσ διατάξεισ ςχετικά με τθν αςωάλεια των εργαηομζνων και 
είναι αποκλειςτικόσ και μόνοσ υπεφκυνοσ ποινικά και αςτικά για κάκε ατφχθμα ςτο προςωπικό του. 

5. Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να προςαρμόηεται ςτισ υποδείξεισ που προκφπτουν ζπειτα από ελζγχουσ είτε του 
νοςοκομείου είτε από άλλουσ κρατικοφσ ωορείσ (π.χ. Σϊμα Επικεωρθτϊν Υπθρεςιϊν Υγείασ και Ρρόνοιασ, 
Διεφκυνςθ Υγιεινισ Ρεριωερειακισ Ενότθτασ Χίου κ.τ.λ.) 

6. Θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ του εν λόγω διαγωνιςμοφ μπορεί να επιςκεωτεί χϊρουσ όπου ο ανάδοχοσ 
παρζχει υπθρεςίεσ ςτο αντικείμενο κακαριότθτασ του Νοςοκομείου, για να ζχει ςαωι εικόνα τθσ παροχισ 
υπθρεςιϊν του. Θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ  κα ςυνοδεφεται από μζλθ τθσ ΕΝΛ και δικαιοφται να πάρει 
πλθροωορίεσ από τουσ αποδζκτεσ των υπθρεςιϊν για το ποιοτικό επίπεδο παροχισ υπθρεςιϊν 
κακαριότθτασ του αναδόχου, όπωσ επίςθσ να ηθτιςει από τον ανάδοχο δείγματα των υλικϊν και των ειδϊν 
που κα χρθςιμοποιιςει. 

 

ΑΘΟ 7. 

ΑΣΦΑΛΙΣΘ ΤΟΥ ΕΓΟΥ 

1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυνάπτει και να διατθρεί, αποκλειςτικά με δικι του δαπάνθ, αςωαλίςεισ 
κακ’ όλθ τθν διάρκεια ιςχφοσ τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ, ςφμωωνα με τθν Ελλθνικι Νομοκεςία και τα 
προβλεπόμενα ςτθν παροφςα ςφμβαςθ, για οποιεςδιποτε δραςτθριότθτεσ   προβλζπονται ι εμπίπτουν 
ςτθν παροφςα ςφμβαςθ, ιδίωσ δε τθν ςχετικά με τθν αςωάλιςθ του προςωπικοφ του και για αςτικι ευκφνθ 
ζναντι τρίτων. 

2. Ο ανάδοχοσ κα εξαςωαλίςει, ότι κα υωίςτανται ςε ιςχφ οι κάτωκι αναωερόμενεσ αςωαλιςτικζσ καλφψεισ 
κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ του ζργου: 
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Κάλυψθ οποιαςδιποτε Αςτικισ Ευκφνθσ προσ οποιονδιποτε τρίτο, θ οποία ανακφπτει από ι οωείλεται ςτθν 
εκτζλεςθ του ζργου, περιλαμβανομζνων αλλά όχι μόνο, περιπτϊςεων κανάτου, ςωματικϊν βλαβϊν, 
απϊλειασ ι ηθμίασ περιουςίασ, ατυχθματικισ ρφπανςθσ, ψυχικισ οδφνθσ και θκικισ βλάβθσ μζχρι εκείνων 
των ορίων ευκφνθσ τα οποία κα διατθροφςε ςε ιςχφ ενόσ ςυνετοφσ λειτουργοφντοσ ζργου παρόμοιασ 
ωφςθσ, μεγζκουσ και χαρακτθριςτικϊν του ζργου. Στθν κάλυψθ κα περιλαμβάνεται ρθτά και θ εκ του 
Άρκρου 922 του Αςτικοφ Κϊδικα απορρζουςα ευκφνθ του αναδόχου ( ευκφνθ προςτιςαντοσ). 

Θ εκ του νόμου ευκφνθ του αναδόχου, τθν οποία ζχει με τθν ιδιότθτα του εργοδότθ και περιλαμβάνει τθν, 
από τα άρκρα 657,658 και 932 του ιςχφοντοσ Α.Κ., προβλεπόμενθ υποχρζωςθ του αςωαλιςμζνου, ζναντι του 
προςωπικοφ του που είναι αςωαλιςμζνο ςτο ΙΚΑ και απαςχολείται ςτισ περιγραωόμενεσ ςτθν παροφςα 
ςφμβαςθ εργαςίασ, ςε περίπτωςθ ςωματικϊν βλαβϊν που κα προκλθκοφν κατά τθ διάρκεια εργαςίασ. Ο 
ανάδοχοσ κα πρζπει να εξαςωαλίςει ότι τα ανωτζρω τθροφνται και από τουσ πάςθσ ωφςεωσ ςυμβοφλουσ, 
ςυνεργάτεσ και υπερεργολάβουσ αυτοφ. 

3. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να αςωαλίςει το προςωπικό του ςφμωωνα με τισ διατάξεισ τθσ Ελλθνικισ  
Εργατικισ  Νομοκεςίασ, όπωσ αυτζσ ιςχφουν ανά πάςα χρονικι ςτιγμι. Σε περίπτωςθ που προςωπικό του 
αναδόχου δεν υπάγεται ςτισ διατάξεισ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ, αυτόσ υποχρεοφται να το αςωαλίςει 
ζναντι ατυχθμάτων ςε αςωαλιςτικζσ εταιρείεσ.  

4. Πλεσ οι αςωαλιςτικζσ ςυμβάςεισ κα καταρτίηονται εγγράωωσ και κα τυγχάνουν τθσ εγκρίςεωσ τθσ 
Υπθρεςίασ, θ οποία κα ζχει τθν ζννοια του ελζγχου και τθσ εκ μζρουσ τθσ αποδοχισ ότι ςυμμορωϊνονται 
επαρκϊσ με τουσ όρουσ του παρόντοσ άρκρου, του παραρτιματοσ περί ελάχιςτων αςωαλιςτικϊν 
απαιτιςεων και των λοιπϊν όρων τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ. 

5. Οι αςωαλίςεισ δεν απαλλάςςουν , οφτε περιορίηουν κακ’ οποιονδιποτε τρόπο τισ υποχρεϊςεισ και 
ευκφνεσ του αναδόχου που απορρζουν από τθν παροφςα Σφμβαςθ. Σε κάκε περίπτωςθ, ο Ανάδοχοσ 
ευκφνεται πλιρωσ για όλουσ τουσ κινδφνουσ που απορρζουν ι ςχετίηονται με τθν παροχι των υπθρεςιϊν 
του και παραμζνει αποκλειςτικά και εξ ολοκλιρου υπεφκυνοσ για τθν πλιρθ και ζγκαιρθ αποκατάςταςθ 
ηθμιϊν ςε πρόςωπα ι/ και πράγματα , ανεξάρτθτα από τουσ αςωαλιςτζσ, ακόμθ και πζραν των ποςϊν 
κάλυψθσ των εν λόγω ςυμβάςεων. 

 

ΑΘΟ 8 

ΡΟΙΝΙΚΕΣ ΘΤΕΣ 

 Το Νοςοκομείο ζχει δικαίωμα να επιβάλλει τισ ποινικζσ ριτρεσ που προβλζπονται από τουσ νόμουσ που 
διζπουν τθν παροφςα κακϊσ και από τθν ςφμβαςθ που κα υπογραωκεί με τον ανάδοχο. 

 

Άρκρο 9. 

ΜΘΧΑΝΙΚΟΣ  ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ (ενδεικτικά) 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να μασ διακζςει τουλάχιςτον τον κάτωκι περιγραωόμενο εξοπλιςμό. Το 
Νοςοκομείο δικαιοφται να ηθτιςει αναβάκμιςθ του εξοπλιςμοφ του αναδόχου, εωόςον κρικεί ότι ο 
εξοπλιςμόσ που κα χρθςιμοποιείται δεν είναι κατάλλθλοσ για τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων. 

1) 1 τεμ. Μπαταριοκίνθτθ και θλεκτροκίνθτθ µθχανι πλφςθσ δαπζδων, χαµθλισ εκπομπισ κορφβου για τον 
κακαριςμό μεγάλων επιωανειϊν (διάδρομοι, κοινόχρθςτοι χϊροι) 

2) 1τεμ. Ριεςτικό µθχάνθµα πλφςεωσ για το πλφςιμο και τθν απολφμανςθ των τροχιλατων μεταωοράσ 
αποβλιτων, τον κακαριςμό των εξωτερικϊν χϊρων, του χϊρου τελικισ ςυλλογισ απορριμμάτων και το 
πλφςιμο- απολφμανςθ των ειδικϊν ψυγείων ωφλαξθσ των μολυςματικϊν αποβλιτων όταν αδειάηει. 

3) 3 τεμ. Μπαλαντζηεσ  

4) 2 τεμ. Λάςτιχο πλυςίματοσ  
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5) 1 τεμ Σκάλα  

6) 2 τεμ. Τρόλεϊ κακαριότθτασ ςυμβατά με το ςφςτθμα προεμποτιςμζνων πανιϊν με ενςωματωμζνα τα 4 
κουβαδάκια διαωορετικοφ χρϊματοσ. 

7) 25 Τρόλεϊ κακαριότθτασ ςυςτιματοσ διπλοφ κουβά επαγγελματικά, με ενςωματωμζνα τα 4 κουβαδάκια 
διαωορετικοφ χρϊματοσ. 

8) 1 τεμ. Θλεκτρικι ςκοφπα (απορροωθτισ για υγρά και ςκόνθ). Θ θλεκτρικι ςκοφπα να είναι ευζλικτθ µε 
ρόδεσ, µεγάλθσ ιςχφοσ απορρόωθςθσ 1800-2200 W, να διακζτει ωίλτρα κατακράτθςθσ και να είναι χαμθλισ 
εκπομπισ κορφβου. Να διακζτει διάωορα εξαρτιματα που διευκολφνουν τθ χριςθ για διαωορετικζσ 
εργαςίεσ. 

9) 1 τεμ. Μθχανι παραγωγισ ατµοφ (ατμοκακαριςτισ) για τον κακαριςµό των περςίδων του ςυςτιµατοσ 
κλιµατιςµοφ - εξαεριςµοφ.   

10) 1 τεμ. Ρλυντιριο - ςτεγνωτιριο για το κακθμερινό πλφςιµο και ςτζγνωμα των υλικϊν πολλαπλϊν 
χριςεων.  

11) 2 τεμ ειδικά κλειςτά τροχιλατα καρότςια για τθν μεταωορά των νοςοκομειακϊν αποβλιτων οικιακοφ 
τφπου. 

12) 2 τεμ ειδικά κλειςτά τροχιλατα καρότςια για τθν μεταωορά των μολυςματικϊν αποβλιτων τα οποία κα 
είναι οπωςδιποτε διαωορετικοφ χρϊματοσ από τα προθγοφμενα και τα οποία κα χρθςιμοποιοφνται 
αποκλειςτικά και μόνον για τθν μεταωορά των μολυςματικϊν. 

Πλα τα τροχιλατα καρότςια μεταωοράσ αποβλιτων και των δφο κατθγοριϊν, κα πρζπει να είναι 
λειτουργικά, καλαίςκθτα, να αποτελοφνται από υλικό που να επιτρζπει τον κακαριςμό και τθν απολφμανςι 
τουσ. Να διακζτουν ςφςτθμα αποςτράγγιςθσ . Επιπλζον ςτα προοριηόμενα για τθν μεταωορά των 
μολυςματικϊν κα επικολλθκεί ςιμανςθ με το διεκνζσ ςφμβολο του βιοκινδφνου. Θ μεταωορά όλων των 
κατθγοριϊν των αποβλιτων κα γίνεται αποκλειςτικά από το προςωπικό κακαριότθτασ και θ μεταωορά τουσ 
ςτον χϊρο τελικισ ςυλλογισ αποβλιτων κα πραγματοποιείται αυςτθρά και μόνο με τα τροχιλατα 
(ξεχωριςτά για τα οικιακοφ τφπου και ξεχωριςτά για τα μολυςματικά) άςχετα από τθν ποςότθτα των 
αποβλιτων, ϊςτε να αποωεφγεται το ωαινόμενο τθσ χειρονακτικισ μεταωοράσ με ότι κινδφνουσ αυτι θ 
τακτικι ςυνεπάγεται (ωόρτιςθ τθσ ατμόςωαιρασ με μικρόβια, ςκίςιμο ςακοφλασ και διαςπορά μικροβίων, 
κίνδυνοσ για τθν υγεία και τθν αςωάλεια των κακαριςτϊν). Τα τροχιλατα δεν κα γεμίηουν πλιρωσ και δεν 
κα  υπερχειλίηουν ϊςτε να είναι πάντα κλειςτά και να πλθροφνται οι προδιαγραωζσ υγιεινισ. Επίςθσ κα 
τθροφνται οι κανόνεσ υγιεινισ με κακθμερινό πλφςιμο και ςυςτθματικι απολφμανςθ μία ωορά τθν 
εβδομάδα. 

Ο ςωςτόσ διαχωριςμόσ των αποβλιτων είναι ευκφνθ και κα γίνεται από το προςωπικό του νοςοκομείου. Το 
προςωπικό κακαριότθτασ είναι υπεφκυνο για τθν περιςυλλογι, τθν μεταωορά και τθν ςωςτι αποκικευςι 
τουσ. Οι μαφροι ςάκοι κα δζνονται καλά με δεματικά που δεν ξανανοίγουν, ενϊ τα μολυςματικά κα 
ςυλλζγονται ςε κυτία κα κλείνουν με ειδικό κλείςτρο που δεν ξανανοίγει και κα τοποκετοφνται μζςα ςτον 
ειδικό ψυκτικό κάλαμο. Σε περίπτωςθ που ςε κάποιο ςάκο περιςυλλογισ υπάρχει και θ παραμικρι διαρροι 
ςτερεοφ ι υγροφ περιεχομζνου τότε κα τοποκετείται όλοσ ο ςάκοσ μζςα ςε δεφτερο ςάκο περιςυλλογισ.  

Το ςυνεργείο κακαριότθτασ κα ζχει τθν ευκφνθ κατά τθν αποκομιδι των μολυςματικϊν αποβλιτων να 
επικολλοφν ετικζτα-ζνδειξθ προζλευςθσ ςάκου. Δθλαδι να αναγράωεται επάνω ςτισ κίτρινεσ ι κόκκινεσ 
ςακοφλεσ και ςτα ειδικά χαρτοκιβϊτια (hospitalboxes) θ θμερομθνία παραγωγισ τουσ και το τμιμα ι το 
όνομα τθσ κλινικισ από όπου προζρχονται τα ςυγκεκριμζνα απόβλθτα. 

Θ ςυλλογι, θ ςυγκζντρωςθ, θ μεταωορά και θ αποκομιδι ςτο χϊρο τελικισ ςυλλογισ αποβλιτων από όλουσ 
τουσ χϊρουσ και από όλα τα κτίρια κεωρείται ωσ ολοκλιρωςθ του ζργου τθσ κακαριότθτασ. 

Πλα τα αςανςζρ του Νοςοκομείου ςτο τζλοσ κάκε βάρδιασ κα ακινθτοποιοφνται ςτο υπόγειο και κα 
κακαρίηονται . 
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Για τθν απολφμανςθ των επιωανειϊν που ζχουν λερωκεί με αίμα ι άλλο βιολογικό υγρό κα  ακολουκείται το 
πρωτόκολλο κακαριςμοφ  που κα κατατεκεί από τθν Επιτροπι Νοςοκομειακϊν Λοιμϊξεων. 

Το πλφςιμο των χεριϊν του προςωπικοφ κακαριότθτασ είναι απαραίτθτο μόλισ βγάλουν τα γάντια και όταν 
τελειϊςουν τθν μεταωορά των απορριμμάτων. Τα γάντια τουσ δεν πρζπει να τα ωοράνε ςυνεχϊσ και χωρίσ 
λόγο και κυρίωσ κα ακολουκοφν τισ ςυμβουλζσ για ορκζσ τακτικζσ ϊςτε να μθν αγγίηουν με τα γάντια τουσ 
και μολφνουν το περιβάλλον που αςκενείσ-προςωπικό και επιςκζπτεσ αγγίηουν με γυμνά χζρια.    

Οι ςωουγγαρίςτρεσ  και οι πανζτεσ ςκουπίςματοσ –παρκετζηεσ προτείνεται να είναι λευκοφ χρϊματοσ ϊςτε 
να ωαίνεται θ κακαριότθτα τουσ μετά το πλφςιμο κακϊσ και πριν χρθςιμοποιθκοφν ςτθν αρχι τθσ εργαςίασ. 
Επειδι οι ςωουγγαρίςτρεσ και οι παρκετζηεσ δφςκολα ςτεγνϊνουν , κρατάνε ςτο εςωτερικό τουσ υγραςία 
και γίνονται ρεηερβουάρ μικροβίων προτείνεται να είναι κατάλλθλθσ καταςκευισ και αντοχισ, να 
αποςυνδζονται με κλιπ, απαιτείται όμωσ ςτο τζλοσ κάκε βάρδιασ να πλζνονται και να ςτεγνϊνουν ςε 
πλυντιριο-ςτεγνωτιριο. 

Να υπάρχουν τουλάχιςτον 4(τζςςερισ) ςωουγγαρίςτρεσ και παρκετζηεσ διακζςιμεσ ςε κάκε τμιμα για να 
υπάρχει θ δυνατότθτα να ςτεγνϊνουν καλά. Σε  κάκε βάρδια κα χρθςιμοποιείται ςτεγνι ςωουγγαρίςτρα 
οπωςδιποτε για λόγουσ υγιεινισ αλλά και για να αποωεφγεται  το ωαινόμενο των δυςάρεςτων οςμϊν.  

 

Άρκρο 10. 

ΡΟΓΑΜΜΑ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ (ενδεικτικά) 

Ανάλογα µε τθ χριςθ του χϊρου κακορίηεται θ ςυχνότθτα του κακαριςµοφ και τθσ απολφµανςθσ, όπωσ 
ωαίνεται ςτουσ παρακάτω πίνακεσ. Ανεξαρτιτωσ αυτϊν, ςε κάκε περίπτωςθ, για κάκε εργαςία και κάκε 
χϊρο εργαςίασ κακορίηεται από το Νοςοκομείο ο χρόνοσ παροχισ αυτισ, κακϊσ επίςθσ και οι ϊρεσ ζναρξθσ 
και λιξθσ αυτισ. Οι εργαςίεσ κακαριςµοφ γίνονται ςτα χρονικά διαςτιματα που δεν εμποδίηεται θ 
λειτουργία των χϊρων του Νοςοκοµείου. 

Ενδεικτικά ωράρια κακαριςμοφ: 

Κοινόχρθςτοι χϊροι: Κακθµερινά από 06:00 µζχρι 22:00. 

Νοςθλευτικά τµιµατα - δωμάτια νοςθλείασ: Κακθμερινόσ κακαριςμόσ από 06:00 µζχρι 13:00. Απογευματινό 
ςκοφπιςμα - ςωουγγάριςμα και αποκομιδι απορριµµάτων από 15:00 µζχρι 20:00. Κάλυψθ εκτάκτων 
αναγκϊν από 23:00 µζχρι 07:00. 

Μονάδεσ Εντατικισ: Κακαριςµοί από 06:00 µζχρι 22:00 και κάλυψθ εκτάκτων αναγκϊν από 22:00 µζχρι 
06:00. 

Εξωτερικά ιατρεία: Κακθµερινόσ κακαριςµόσ από 6:00 μζχρι 8:00 και από 15:00 µζχρι 22:00. 

Τµιµα Επειγόντων Ρεριςτατικϊν: Κακθµερινόσ κακαριςµόσ κακ' όλθ τθ διάρκεια του 24ϊρου.  

Διαγνωςτικά Εργαςτιρια: Κακθµερινόσ κακαριςµόσ από 06:00 µζχρι 16:00. 

Απογευματινι αποκοµιδι απορριµµάτων και κάλυψθ εκτάκτων αναγκϊν.  

Γραωεία: Κακθµερινζσ εργαςίεσ από 15:00 µζχρι 23:00. 

Χειρουργεία: Ενδιάμεςοι κακαριςµοί: από 07:00 µζχρι λιξθ επεµβάςεων. Τελικόσ κακαριςµόσ: από τθ λιξθ 
επεµβάςεων ζωσ 06:00. 

Ρλυντιρια: Κακαριςµόσ από 07:00 µζχρι 14:00. 

Αποκικεσ: Κακθµερινά από 07:00 µζχρι 08:30. Ο κακαριςµόσ γίνεται παρουςία του αποκθκάριου και όχι 
εκτόσ ωραρίου εργαςίασ για λόγουσ αςωαλείασ. 

Μθχανοςτάςια: Ρεριοδικόσ γενικόσ κακαριςµόσ (τουλάχιςτον μθνιαίωσ). 
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Οι γενικοί κακαριςμοί κα γίνονται μθνιαία κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν προϊςταμζνθ ι τον υπεφκυνο του 
κάκε τμιματοσ. 

ΣΘΜΕΙΩΣΘ : 

1. Εκτόσ του ωραρίου τακτικϊν-προγραμματιςμζνων εργαςιϊν απαιτείται 24ωρθ κάλυψθ του Νοςοκομείου 
για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν.  

 

2. Στισ περιπτϊςεισ που υπάρχουν διαωορετικζσ κατθγορίεσ εργαςιϊν, Ρ.χ. ςε ζνα όροωο να απαιτείται 
κακαριςµόσ καλάµου, κακαριςµόσ γραωείων, κακαριςµόσ κοινοχριςτων χϊρων κ λ π., είναι προωανζσ ότι 
κα πρζπει να γίνει ςυντονιςµόσ και να εξαςωαλιςτεί θ αλλθλουχία εκτζλεςθσ των εργαςιϊν.  

3. Ο ανάδοχοσ οωείλει να ζχει επόπτθ κακαριότθτασ ςτθν πρωινι και απογευματινι βάρδια.  

 

ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ ΚΑΙ ΑΡΟΛΥΜΑΝΣΘΣ 

O ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να παρζχει υψθλοφ επιπζδου υπθρεςίεσ κακαριότθτασ και απολφμανςθσ, 
ςφμωωνα με όςα ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά αναωζρονται παρακάτω, κακϊσ επίςθσ και ςφμωωνα με τισ 
υποδείξεισ τθσ Επιτροπισ Νοςοκομειακϊν Λοιμϊξεων . 

Επιςθμαίνεται ότι ςτον κακθμερινό κακαριςμό περιλαμβάνεται και θ υποχρζωςθ να ξανακακαριςτεί 
κάποιοσ χϊροσ, εωόςον μετά τον τακτικό κακαριςμό, το αποτζλεςμα δεν είναι ικανοποιθτικό ι εωόςον ο 
χϊροσ λερωκεί ξανά. 

 

Γενικζσ Αρχζσ 

1. H κακαριότθτα κα γίνεται με προεμποτιςμζνα πανιά δαπζδου & επιωανειϊν ι με το ςφςτθμα 
ςωουγγαρίςματοσ του διπλοφ κουβά. 

2. Ρροθγείται ο κακαριςμόσ, ζπεται θ απολφμανςθ. Εάν χρθςιμοποιείται το ςφςτθμα του διπλοφ κουβά το 
νερό κα πρζπει να αλλάηεται μετά από κάκε κάλαμο και ςτθν περίπτωςθ των κοινόχρθςτων χϊρων κα 
κακοριςτεί ανάλογα με τθν χριςθ. 

3. Σε καμία περίπτωςθ δεν αναμιγνφεται απορρυπαντικό με απολυμαντικό. 

4. Κακαριότθτα από ΨΘΛΑ προσ τα ΧΑΜΘΛΑ. 

5. Θα χρθςιμοποιοφνται εγκεκριμζνα προϊόντα και με ευκφνθ του αναδόχου κα τθροφνται αυςτθρά οι 
οδθγίεσ χριςθσ του καταςκευαςτι τουσ.   

6. Οι εργαςίεσ κα ξεκινοφν πρϊτα από τουσ πιο κακαροφσ χϊρουσ, δθλ. οι διάδρομοι και οι κοινόχρθςτοι 
χϊροι, μετά οι κάλαμοι νοςθλείασ και τζλοσ οι κάλαμοι όπου νοςθλεφονται αςκενείσ με μεταδοτικά 
νοςιματα ι πολυανκεκτικά μικρόβια. 

7. ΜΟΝΩΣΕΙΣ όπου νοςθλεφονται αςκενείσ με μειωμζνθ αντίςταςθ ςτισ λοιμϊξεισ, κα πρζπει να 
κακαρίηονται πριν από τουσ υπόλοιπουσ καλάμουσ με ξεχωριςτό εξοπλιςμό και υλικά κακαριςμοφ.  

8. ΣΕΙΑ ΕΓΑΣΙΩΝ: Αποκομιδι απορριμμάτων, ςκοφπιςμα με αντιςτατικό πανί, υγρό ξεςκόνιςμα (με 
προεμποτιςμζνα πανάκια), ςωουγγάριςμα (τρόλει με προεμποτιςμζνεσ πανζτεσ ι ςφςτθμα του διπλοφ 
κουβά). 

9. Ο εξοπλιςμόσ κα διαωοροποιείται ανάλογα το χϊρο ςτον οποίο κα χρθςιμοποιείται, ϊςτε το προςωπικό 
του Αναδόχου , όςο και του Νοςοκομείου να είναι ςε κζςθ να διακρίνει αν χρθςιμοποιείται ςωςτά ο 
εξοπλιςμόσ ςε κάκε χϊρο του Νοςοκομείου. 

10. Τα ςυγκεκριμζνα χρϊματα κα αναωζρονται ςτθ ςφμβαςθ και τα ςχετικά ζγγραωα κα ωυλάςςονται ςτο 
ωάκελο κακαριότθτασ του Τμιματοσ Επιςταςίασ & Ιματιςμοφ. Διαωοροποίθςθ ςτο χρωματικό διαχωριςμό 
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του εξοπλιςμοφ κα γίνεται μόνο κατόπιν ζγγραωθσ γνϊμθσ των Ε.Δ.Υ, τα ζγγραωα κα ωυλάςςονται επίςθσ 
ςτον ωάκελο κακαριότθτασ. 

11. Ραρατίκεται πίνακασ ενδεικτικισ πρόταςθσ Χρωματικοφ Διαχωριςμοφ Εξοπλιςμοφ Κακαριότθτασ, θ 
οποία είναι υποχρεωτικι και κα αναωζρεται ςτθ ςφμβαςθ. 

 

ΡΙΝΑΚΑΣ ΧΩΜΑΤΙΚΘΣ ΚΩΔΙΚΟΡΟΙΘΣΘΣ 

ΧΘΣΘ ΚΟΥΒΑΔΑΚΙΑ ΡΑΝΙΑ ΜΙΚΟΙΝΕΣ 

ΛΕΚΑΝΕΣ  WC ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 

ΚΕΒΑΤΙΑ -ΚΟΜΟΔΙΝΑ ΜΡΛΕ ΜΡΛΕ 

ΛΟΙΡΕΣ ΕΡΙΦΑΝΕΙΕΣ-ΤΟΙΧΟΙ ΡΑΣΙΝΟ ΡΑΣΙΝΟ 

ΝΙΡΤΘΕΣ –ΡΛΑΚΑΚΙΑ-ΝΤΟΥΗΙΕΕΣ ΚΙΤΙΝΟ ΚΙΤΙΝΟ 

 

12. Σε κάκε κάλαμο χρθςιμοποιοφνται τουλάχιςτον 2 κακαρζσ προεμποτιςμζνεσ πανζτεσ και ο επαρκισ 
αρικμόσ προεμποτιςμζνων πανιϊν. Τα χρθςιμοποιθμζνα πανιά & πανζτεσ δεν ξαναχρθςιμοποιοφνται αλλά 
απορρίπτονται ςε ειδικοφσ περιζκτεσ . 

13. Ρλφςιμο εξοπλιςμοφ (κάδοι, κουβάδεσ) και ςτζγνωμα ςτο τζλοσ τθσ βάρδιασ.  

14. Πλα τα υλικά κα παρζχονται ςε επαρκι ποςότθτα από τθν αρχι τθσ βάρδιασ.  

15. Πλα τα υλικά (ςωουγγαρίςτρεσ, πανζτεσ, πανάκια) παραλαμβάνονται κακαρά και ςε περίπτωςθ ωκοράσ 
αντικακίςτανται άμεςα.  

16. Πλα τα υλικά (ςωουγγαρίςτρεσ, πανζτεσ, πανάκια), που χρθςιμοποιοφνται ςτα Κλειςτά Τμιματα κα είναι 
αποκλειςτικά, κα διαωζρουν και κα πλζνονται ξεχωριςτά.  

17. Πλα τα υλικά (ςωουγγαρίςτρεσ, πανζτεσ, πανάκια) που χρθςιμοποιοφνται για τθ ςυλλογι μεγάλθσ 
ποςότθτασ αίματοσ ι άλλων βιολογικϊν υγρϊν κα απορρίπτονται ςε κίτρινο περιζκτθ (π.χ. Υλικά 
Χειρουργείου, Μαιευτθρίου κ.τ.λ.). 

18. Στα κλινικά τμιματα τα πανάκια που χρθςιμοποιοφνται για τον κακαριςμό των γραωείων ιατρϊν-
νοςθλευτικϊν ςτάςεων κλπ, κα είναι διαωορετικά από αυτά τθσ κακθμερινισ κακαριότθτασ των καλάμων. 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ: 

1. ΚΑΘΘΜΕΙΝΟΣ ΚΑΘΑΙΣΜΟΣ εκτελείται εκτόσ από τα κλινικά τμιματα, εργαςτιρια, Μονάδεσ, 
Χειρουργεία κλπ, και ςε όλουσ τουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ αλλά και ςε χϊρουσ όπωσ: 

Λουτρά - Τουαλζτεσ  

Διάδρομοι  

Αίκουςεσ αναμονισ – Κόμβοι τμθμάτων  

Γραωεία  

Σκάλεσ και αςανςζρ.  

Οικίςκοι δειγματολθπτικϊν ελζγχων- Οικίςκοι αρνθτικισ πίεςθσ, οικίςκοι διαλογισ. 

Ανάπαυςθ Ρροςωπικοφ – Αποδυτιρια προςωπικοφ 

Μαγειρεία – Τραπεηαρία –αποκικεσ τροωίμων 

Βεράντεσ  
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Ρεριβάλλοντα χϊρο του Νοςοκομείου. 

 Νεκροτομείο (ςυμπεριλαμβανομζνου  ψυγείων-νεκροκαλάμων).  

Φυλακίων (κεντρικι πφλθ, τθλεωωνικό κζντρο  και ΕΚΑΒ).  

Τεχνικι υπθρεςία-Μθχανοςτάςια-αντλιοςτάςια 

Τμιμα πλυντθρίων-ιματιςμοφ. 

Αποκικθ υλικοφ  

Ψυκτικοί κάλαμοι αποβλιτων 

Πποτε απαιτείται, κατόπιν εντολισ τθσ Διοίκθςθσ του Νοςοκομείου και με αποκλειςτικι ευκφνθ του 
αναδόχου για τθ λιψθ όλων των απαραίτθτων μζτρων προςταςίασ και αςωάλειασ ζναντι του προςωπικοφ 
κακαριότθτασ/ του προςωπικοφ του Νοςοκομείου/ των επιςκεπτϊν/ των περιοίκων/ κάκε τρίτου , κα 
γίνεται κακαριςμόσ ςε χϊρουσ όπωσ π.χ. ταράτςεσ, απολιξεισ κλιμακοςταςίων, ςτο εςωτερικό κλειςτϊν 
αίκριων, ςε λοφκια και ωρεάτια μετά τθν επζμβαςθ τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ για τθν αποκατάςταςθ τθσ 
εικόνασ και τθσ υγιεινισ των χϊρων. 

 

1. ΘΑΛΑΜΟΙ ΑΣΘΕΝΩΝ 

Θ κακαριότθτα και απολφμανςθ των χϊρων γίνεται ςφμωωνα με όςα ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά 
αναωζρονται παρακάτω, κακϊσ επίςθσ και ςφμωωνα με τισ υποδείξεισ τθσ Επιτροπισ Νοςοκομειακϊν 
Λοιμϊξεων (ΕΝΛ), όπωσ κα τεκοφν κατά τθν κατάρτιςθ τθσ ςφμβαςθσ, ειδικότερα ςε χϊρουσ ηωτικισ 
ςθμαςίασ για τον αςκενι, όπωσ οι κάλαμοι απομόνωςθσ, τα Χειρουργεία, Μονάδα Εντατικισ Θεραπείασ, θ 
Κεντρικι Αποςτείρωςθ, θ Μονάδα Τεχνθτοφ Νεωροφ, θ Μονάδα Αιμοδυναμικοφ κλπ 

Ο κάλαμοσ πρζπει να κακαρίηεται ςτον ελάχιςτο δυνατό χρόνο, ϊςτε να µθν κωλφονται άλλεσ 
δραςτθριότθτεσ (γεφματα, ιατρικζσ επιςκζψεισ, νοςθλεία, επιςκεπτιριο κλπ). Θ κακαριότθτα ςτουσ 
καλάμουσ γίνεται κακθμερινά και ξεκινά με : 

Αποκομιδι των απορριμμάτων.  

Σκοφπιςμα µε αντιςτατικό πανί μιασ χριςεωσ που κα αλλάηει από κάλαμο ςε κάλαμο. Αν είναι πολλαπλϊν 
χριςεων κα πρζπει να υπάρχει πλυντιριο-ςτεγνωτιριο για να πλζνονται και να ςτεγνϊνονται μετά από 
κάκε χριςθ. Απαγορεφεται θ χριςθ απλισ οικιακισ ςκοφπασ.  

Υγρό ξεςκόνιςμα του καλάμου με εμποτιςμζνα πανάκια το οποίο περιλαμβάνει το ξεςκόνιςμα ςε: τραπζηια, 
ωωτιςτικά τοίχου, κακίςματα, περβάηια, παράκυρα, πόρτεσ και τα χεροφλια τουσ, ντουλάπεσ και τηάμια 
παρακφρων.  

Σωουγγάριςμα που εωαρμόηεται ς' όλα τα δάπεδα εκτόσ από μοκζτεσ και παρκζτα. Το ςωουγγάριςμα κα 
γίνεται με το ςφςτθμα με εμποτιςμζνεσ πανζτεσ το οποίο είναι το εξισ: Τοποκετείται ςτο κοντάρι θ 
εμποτιςμζνθ πανζτα. Το ςωουγγάριςμα ξεκινάει από το εςωτερικό του καλάμου και προσ τα ζξω. Στο τζλοσ 
θ χρθςιμοποιθμζνθ πανζτα απορρίπτεται και τοποκετείται κακαρι ςτο κοντάρι για τον επόμενο κάλαμο. Ο 
ελάχιςτοσ αρικμόσ πανετϊν για ζνα κάλαμο είναι δφο (2). Εάν χρειαςτεί απολφμανςθ, τα πανάκια κα πρζπει 
να είναι εμποτιςμζνα με απολυμαντικό διάλυμα. Εναλλακτικά κα εωαρμόηεται το ςωουγγάριςμα με τθν 
μζκοδο του διπλοφ κουβά. 

Τα πανάκια, οι πανζτεσ, οι ςωουγγαρίςτρεσ πλζνονται κακθμερινά ςε πλυντιριο με τουσ εξισ τρόπουσ: 1) 
Στουσ 90 οC ι οπωςδιποτε >70 οC ι 2. Στουσ 60 οC με τθν προςκικθ Cl2 με απορρυπαντικό και 
ςτεγνϊνονται. Ρριν το πλφςιμο αωαιροφνται τα ξζνα ςϊματα (τρίχεσ, χνοφδια κτλ). Οι ςωουγγαρίςτρεσ και 
τα πανάκια των WC πλζνονται ςε χωριςτό πλυντιριο ι εάν αυτό δεν είναι εωικτό μετά το πζρασ των 
πλφςεων είτε με τισ πανζτεσ είτε με τισ ςωουγγαρίςτρεσ κα πραγματοποιείται μια κενι πλφςθ με χλϊριο για 
τθ μείωςθ του μικροβιακοφ ωορτίου.  
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Αν δθλωκεί μολυςματικό περιςτατικό ι ςτισ μονϊςεισ με πολυανκεκτικό χρθςιµοποιοφνται ξεχωριςτά υλικά 
ς' αυτοφσ τουσ καλάμουσ (ςωουγγαρίςτρα WC, πανάκια), τα οποία κα χρθςιμοποιοφνται αποκλειςτικά για 
αυτοφσ τουσ καλάμουσ και μόνον. Μετά τθν ζξοδο του αςκενοφσ όλα αυτά τα είδθ κα απορρίπτονται ςτο 
ειδικό κυτίο μολυςματικϊν αποβλιτων. 

Στουσ διαδρόμουσ και ςτισ μεγάλεσ ανοικτζσ επιωάνειεσ µπορεί να χρθςιμοποιθκεί μθχανι ταυτόχρονου 
ςκουπίςματοσ και ςωουγγαρίςματοσ ι, εναλλακτικά, κοινι ςωουγγαρίςτρα, διαωορετικοφ χρϊματοσ απ' 
αυτι του WC, με ςφςτθμα διπλοφ κουβά.  

Οι παραπάνω ενζργειεσ εκτελοφνται τουλάχιςτον μία ωορά ςε κάκε βάρδια και όποτε κρικεί απαραίτθτο. 

Κακαριότθτα-απολφμανςθ νοςθλευτικϊν κλινϊν κα γίνεται και μετά από εξιτιρια αςκενϊν.  

Γενικι Κακαριότθτα καλάμων πραγματοποιείται τουλάχιςτον ςε μθνιαία βάςθ, ι ςυχνότερα εω' όςον κρικεί 
απαραίτθτο από τθν προϊςταμζνθ ι από τθν Ε.Ν.Λ. Θ γενικι κακαριότθτα περιλαμβάνει ανεξαιρζτωσ ότι 
υπάρχει μζςα ςτο κάλαμο (νοςθλευτικι κλίνθ, κομοδίνο, τραπεηίδιο, ςτατό, τοίχοι, ντουλάπεσ, τηάμια  
κ.τ.λ.).  

Συχνι κακαριότθτα-απολφμανςθ κατά τθ διάρκεια του 24ϊρου ςτα πόμολα, χειρολαβζσ, μπρίηεσ και ςτα 
κομβία των ανελκυςτιρων που υπάρχουν ςτουσ κόμβουσ κάκε ορόωου. 

Κακαριότθτα τηαμιϊν τουλάχιςτον 2 ωορζσ μθνιαίωσ( τθν πρϊτθ και τθν τρίτθ εβδομάδα κάκε μινα). 
Κακαριότθτα κακιςμάτων τουλάχιςτον μία ωορά μθνιαίωσ. 

 

2. ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ 

Θ κακαριότθτα ςτισ τουαλζτεσ γίνεται ωσ εξισ: 

Αποκομιδι απορριμμάτων.  

Θ κακαριότθτα αρχίηει από πάνω προσ τα κάτω και από τα πιο κακαρά προσ τα ακάκαρτα ςθμεία 
κακθμερινά. Κακαρίηεται πρϊτα θ λάμπα µε υγρό ξεςκονόπανο, οι κακρζπτεσ, οι τοίχοι γφρω από τον 
νεροχφτθ, κακαρίηεται θ κικθ των χειροπετςετϊν και αναπλθρϊνεται. Αν υπάρχουν αυτόματεσ ςυςκευζσ 
ςαπουνιοφ αντικακίςταται το δοχείο ςαπουνιοφ (ςε καμία περίπτωςθ δεν επαναπλθρϊνεται). Ακολουκεί 
διαδικαςία κακαριότθτασ και απολφμανςθσ ςε όλα τα είδθ υγιεινισ και εξαρτιματα.  

Γίνεται κακαριότθτα αρχικά ςτο νιπτιρα με προεμποτιςμζνα με απορρυπαντικό πανάκια από το κίτρινο 
κουβαδάκι – Ξζπλυμα. Ακολουκεί απολφμανςθ του νιπτιρα με προεμποτιςμζνα με απολυμαντικό διάλυμα 
πανάκια από το κίτρινο κουβαδάκι. Επαναλαμβάνεται θ ίδια διαδικαςία για τθ λεκάνθ τθσ τουαλζτασ με το 
κόκκινο κουβαδάκι. Συνοπτικά, απαιτείται κακαριςμόσ- ξζπλυμα -απολφμανςθ για ότι υπάρχει ςτθν 
τουαλζτα, και χριςθ πολλϊν πανιϊν για: τον νιπτιρα-μπαταρίεσ-κικθ χειροπετςετϊν- ςαπουνοκικθ και τθ 
λεκάνθ-κάδο απορριμμάτων-πιγκάλ. Εωοδιάηουμε με υλικά (χαρτί, χειροπετςζτεσ, ςαποφνι).Ακολουκεί 
ςωουγγάριςμα με ςφςτθμα με προεμποτιςμζνεσ πανζτεσ ι διπλοφ κουβά .Συνοπτικά το ςφςτθμα διπλοφ 
κουβά χρθςιμοποιείται ωσ εξισ:  

ΜΡΛΕ κάδοσ: απορρυπαντικό/απολυμαντικό διάλυμα.  

ΚΟΚΚΙΝΟΣ  κάδοσ: νερό για ξζβγαλμα.  

ΣΦΙΓΚΤΘΑΣ: ςτον κόκκινο κάδο.  

ΧΘΣΘ:  

Εμβάπτιςθ τθσ ςωουγγαρίςτρασ ςτο απορρυπαντικό ι απολυμαντικό διάλυμα (μπλε κάδοσ ). 

Στίψιμο τθσ ςωουγγαρίςτρασ (κόκκινοσ κάδοσ).  

Σωουγγάριςμα επιωάνειασ.  

Εμβάπτιςθ ςτον κόκκινο κάδο (ξζπλυμα-ςτίψιμο) & επανάλθψθ τθσ διαδικαςίασ.  
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Ο κάδοσ με το απολυμαντικό αδειάηεται ςτθν επόμενθ τουαλζτα.  

Θ ςωουγγαρίςτρα κα είναι αποκλειςτικά για τισ τουαλζτεσ και δεν κα χρθςιμοποιείται ςε άλλουσ χϊρουσ . 

Κακαριότθτα-απολφμανςθ μθνιαίωσ ι μετά από εξιτιρια αςκενϊν 

Ο γενικόσ κακαριςμόσ δωματίου μετά το εξιτιριο (ι ο μθνιαίοσ) πρζπει να γίνεται ζγκαιρα, ϊςτε να ζχει 
ολοκλθρωκεί πριν τθν ειςαγωγι άλλου αςκενι. Ακολουκοφμενα βιματα: 

1.Ο κινθτόσ εξοπλιςμόσ του καλάμου (κρεβάτια, κομοδίνα, τραπεηίδια, καρζκλεσ, πολυκρόνα) κακαρίηονται, 
ξεπλζνονται, απολυμαίνονται και μεταωζρονται εκτόσ καλάμου. 

2. Αποκομιδι απορριμμάτων  

3. Αωαίρεςθ κουρτινϊν  

4. Αωαίρεςθ παραβάν  

5. Σκοφπιςμα µε αντιςτατικό πανί μιασ χριςθσ. Απαγορεφεται θ χριςθ απλισ οικιακισ ςκοφπασ.  

6. Υγρό ξεςκόνιςμα με προεμποτιςμζνα πανάκια των ωωτιςτικϊν τοίχου του καλάμου και του 
ςιδθροδρόμου των παραβάν.  

7. Χριςθ προεμποτιςμζνων πανιϊν με απορρυπαντικό. Με τθ χριςθ πανζτασ κακαρίηουμε τουσ τοίχουσ από 
πάνω προσ τα κάτω και δίνουμε ζμωαςθ ςτα ςθμεία που ζχουν περιςςότερουσ ρφπουσ. Αλλάηουμε πανζτεσ 
τακτικά.  

8. Ξεπλζνουμε με κακαρό νερό και τθ χριςθ πανζτασ.  

9. Χριςθ προεμποτιςμζνων πανιϊν με απολυμαντικό. Διάλυςθ διςκίων χλωρίου (αραίωςθ: 2 διςκία ςε 3 lt 
νερό περ. 1000 ppm/lt).  Με τθ χριςθ  πανζτασ απολυμαίνουμε τουσ τοίχουσ από πάνω προσ τα κάτω. 

10. Απολυμαίνουμε τα ωϊτα και τον υπόλοιπο εξοπλιςμό (πχ κονςόλεσ παροχισ οξυγόνου) που βρίςκεται 
ςτον τοίχο χρθςιμοποιϊντασ προεμποτιςμζνα πανάκια με απολυμαντικό: Διάλυςθ διςκίων χλωρίου 
(αραίωςθ: 2 διςκία ςε 3 lt νερό περ. 1000 ppm/lt). Απολυμαίνουμε επίςθσ το ςιδθρόδρομο των παραβάν.  

11. Κακαριςμόσ τηαμιϊν.  

12. Κακαριςμόσ τθλεόραςθσ.  

13. Κακαριςμόσ-ξζπλυμα-απολφμανςθ των υπόλοιπων επιωανειϊν του καλάμου (ντουλάπεσ, πόρτεσ WC και 
καλάμου εςωτερικά – εξωτερικά) με προεμποτιςμζνα πανάκια με το αντίςτοιχο προϊόν για κάκε εργαςία.  

14. Επανάλθψθ απολφμανςθσ του εξοπλιςμοφ του καλάμου και επανατοποκζτθςθ ςτο κάλαμο.  

 

3. ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΑΝΑΜΟΝΘΣ (κόμβοι - ςαλόνι κλινικισ) 

Διενεργείται: 

Σκοφπιςμα με αντιςτατικό πανί μιασ χριςεωσ ι πλζνεται μετά από κάκε χριςθ, εω' όςον είναι πολλαπλϊν 
χριςεων.  

Υγρό ξεςκόνιςμα με προεμποτιςμζνα πανάκια των κακιςμάτων, τραπεηιδίων, περβάηια παρακφρων. 

Ρλζνονται τα δοχεία απορριμμάτων και τοποκετοφνται κακαρζσ ςακοφλεσ, δεν αδειάηονται οι παλιζσ.  

Σωουγγάριςμα με το ςφςτθμα του διπλοφ κουβά. 

Ρεριοδικά κακαρίηονται τα ωωτιςτικά εωόςον κρικεί απαραίτθτο από τθν προϊςταμζνθ του τµιµατοσ.  

Τηάμια παρακφρων 2 ωορζσ μθνιαίωσ.  

 

4. ΜΑΓΕΙΕΙΑ 
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Γίνεται κακθμερινά επιςταμζνθ κακαριότθτα του χϊρου. Τα Μαγειρεία κακαρίηονται βάςει προγράμματοσ 
και ςφμωωνα με τισ οδθγίεσ διαςωάλιςθσ αςωάλειασ τροωίμων HACCP που εωαρμόηει το Νοςοκομείο 

Αποκομιδι απορριμμάτων.  

Σκοφπιςμα με αντιςτατικό πανί.  

Υγρό ξεςκόνιςμα με προεμποτιςμζνα πανάκια ςε ότι υπάρχει ςτο χϊρο.  

Σωουγγάριςμα με το ςφςτθμα του διπλοφ κουβά. 

Ενδεικτικά : 

Κακθμερινά κα κακαρίηονται : χϊροι προετοιμαςίασ τροωίμων, αποδυτιρια, τουαλζτεσ, γραωεία ,χϊροσ 
αποκικθσ τροωίμων, κάδοι απορριμμάτων, δάπεδα , επίςθσ ο αφλειοσ χϊροσ . 

Εβδομαδιαία κα κακαρίηονται : πάγκοι εργαςίασ- λεκάνεσ πλφςεωσ ,ψυγεία μαγειρείων (ζξω) , τοίχοι, 
πόρτεσ, ψυγείο αποβλιτων μαγειρείου, οι αποχετεφςεισ ,ςχάρεσ και τα ωρεάτια των μαγειρείων. 

Μθνιαία κα κακαρίηονται: εξαεριςμόσ ,παράκυρα, οροωζσ. 

 

5. ΓΑΦΕΙΑ 

Τα γραωεία κακαρίηονται µια ωορά τθν θμζρα.  

Αποκομιδι απορριμμάτων.  

Σκοφπιςμα με αντιςτατικό πανί.  

Εωόςον υπάρχουν μοκζτεσ, ςκοφπιςμα µε θλεκτρικι ςκοφπα και περιοδικό πλφςιμο µε το ανάλογο 
μθχάνθμα.  

Υγρό ξεςκόνιςμα με προεμποτιςμζνα πανάκια.  

Σωουγγάριςμα µε το ςφςτθμα του διπλοφ κουβά.  

Τηάμια παρακφρων 1 ωορζσ μθνιαίωσ.  

 

6. ΕΞΩΤΕΙΚΑ ΙΑΤΕΙΑ 

Κακθμερινά: 

Συχνι αποκομιδι απορριμμάτων . 

Σκοφπιςμα με αντιςτατικό πανί.  

Υγρό ξεςκόνιςμα με προεμποτιςμζνα πανάκια.. Ξεςκονίηονται τα εξισ: γραωεία, καρζκλεσ, πόμολα, 
χειρολαβζσ, πάγκοι.  

Κακαρίηονται και Απολυμαίνονται τα εξεταςτικά κρεβάτια με τα αντίςτοιχα προεμποτιςμζνα πανάκια..  

Ρλζνονται και απολυμαίνονται οι νεροχφτεσ και τα καλακάκια των αχριςτων.  

Σωουγγάριςμα µε το ςφςτθμα του διπλοφ κουβά.  

Τηάμια παρακφρων 1 ωορζσ μθνιαίωσ.  

Πταν οι τοίχοι και οι επιωάνειεσ είναι λερωμζνα κακαρίηονται μθχανικά. Τα W.C λόγω τθσ ςυχνισ χριςθσ 
κακαρίηονται και απολυμαίνονται ςε ςυχνι βάςθ με τον ίδιο τρόπο-διαδικαςία με τουσ καλάμουσ των 
αςκενϊν. Γενικι κακαριότθτα των ιατρείων πραγματοποιείται κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν προϊςταμζνθ. 

 

7. ΤΜΘΜΑ ΕΡΕΙΓΟΝΤΩΝ ΡΕΙΣΤΑΤΙΚΩΝ 
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Κακθμερινά: 

Συχνι αποκομιδι απορριμμάτων  

Σκοφπιςμα με αντιςτατικό πανί.  

Υγρό ξεςκόνιςμα με προεμποτιςμζνα πανάκια. Ξεςκονίηονται τα εξισ: γραωεία, καρζκλεσ, πόμολα, 
χειρολαβζσ, πάγκοι.  

Κακαρίηονται και Απολυμαίνονται τα εξεταςτικά κρεβάτια με τα αντίςτοιχα προεμποτιςμζνα πανάκια.  

Ρλζνονται και απολυμαίνονται οι νεροχφτεσ και τα καλακάκια των αχριςτων.  

Σωουγγάριςμα µε προεμποτιςμζνεσ με απολυμαντικό πανζτεσ.  

Τηάμια παρακφρων τακτικά 2 ωορζσ μθνιαίωσ.  

Πταν οι τοίχοι και οι επιωάνειεσ είναι λερωμζνα κακαρίηονται μθχανικά με τριβι. Τα W.C λόγω τθσ ςυχνισ 
χριςθσ κακαρίηονται και απολυμαίνονται ςε ςυχνι βάςθ με τον ίδιο τρόπο-διαδικαςία με τουσ καλάμουσ 
των αςκενϊν. 

Γενικι κακαριότθτα πραγματοποιείται κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν Ρροϊςταμζνθ. Πλοι οι παραπάνω χϊροι 
ανάλογα με τθν ςυχνότθτα χριςθσ τουσ κακαρίηονται και περιςςότερεσ από δφο ωορζσ. Πταν κρίνεται από 
τθν Ρροϊςταμζνθ γίνεται γενικόσ κακαριςμόσ των ιατρείων. 

 

8. ΜΟΝΑΔΕΣ, ΧΕΙΟΥΓΕΙΑ, ΕΓΑΣΤΘΙΑ 

Σφμωωνα με το πρωτόκολλο εργαςίασ που κα κατακζςει θ Ε.Ν.Λ. 

Επιβάλλεται θ ΑΜΕΣΘ αποκομιδι των μολυςματικϊν αποβλιτων από τουσ ευαίςκθτουσ χϊρουσ 
(Χειρουργεία-Χειρουργεία Μαιευτικισ, Κεντρικι Αποςτείρωςθ, Μονάδα Ενδοςκοπιςεων, Μονάδα 
Αιμοδυναμικοφ, ΜΕΘ και ΜΤΝ ) κακ' όλο το 24ωρο. 

 

Απαγορεφεται θ χριςθ κοινισ χλωρίνθσ και απαιτοφνται ειδικά απολυμαντικά για τον κακαριςμό των 
δαπζδων των Χειρουργείων (αγϊγιμα) προσ αποωυγι πρόκλθςθσ ωκορϊν ςτθν αγωγιμότθτα τουσ. Σε κάκε 
περίπτωςθ τα πιςτοποιθτικά των απολυμαντικϊν κα κατατεκοφν προσ ζγκριςθ. Οποιαδιποτε τροποποίθςθ 
των απολυμαντικϊν ςκευαςμάτων κα τελεί υπό τθν ζγκριςθ τθσ ΕΝΛ και των ΕΔΥ του Νοςοκομείου, και κα 
δθλϊνεται εγγράωωσ ςτο Τμιμα Επιςταςίασ ςτον ωάκελο τθσ κακαριότθτασ. 

 

9. ΚΟΙΤΩΝΕΣ- WC 

Αποκομιδι απορριμμάτων. 

Αωαίρεςθ του ακάκαρτου ιματιςμοφ 

Στρϊςιμο κακαροφ ιματιςμοφ  

Υγρό ξεςκόνιςμα με προεμποτιςμζνα πανάκια.  

Σκοφπιςμα με αντιςτατικό πανί.  

Σωουγγάριςμα µε το ςφςτθμα του διπλοφ κουβά.  

Τηάμια παρακφρων 1 ωορζσ μθνιαίωσ.  

 

10 .ΚΑΘΑΙΣΜΟΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΩΝ - ΑΝΕΛΚΥΣΤΘΩΝ 
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Κλιμακοςτάςια :κακαρίηονται μια ωορά τθν θμζρα. Σκουπίηονται με θλεκτρικι ςκοφπα ι αντιςτατικό πανί. 
Ξεςκονίηονται οι πινακίδεσ, τα καπάκια ωωτιςμοφ. Απολυμαίνονται οι χειρολαβζσ των κυρϊν εξόδου προσ 
το κλιμακοςτάςιο, το περβάηι, οι κουπαςτζσ και το ςοβατεπί. Σωουγγάριςμα με ςφςτθμα διπλοφ κουβά και 
αλλαγι νεροφ τουλάχιςτον 2 ωορζσ ανά όροωο. Χρθςιµοποιείται ωποςδιποτε θ πινακίδα µε τθν ζνδειξθ 
"Βρεγμζνο Ράτωμα". Το κλιμακοςτάςιο ςωουγγαρίηεται ςε ϊρεσ µθ αιχμισ (04:00-07:00).Ο γενικόσ 
κακαριςμόσ γίνεται ανά 15νκιμερο τα Σαββατοκφριακα. Επιςθμαίνεται ότι κακθμερινά γίνεται ζλεγχοσ και 
ςε περίπτωςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ (νζοι λεκζδεσ, ςκουπίδια κλπ.), κα ειδοποιείται το Τμιμα κακαριςμοφ και 
κα επιμελείται άμεςα τον κακαριςμό των κλιμακοςταςίων. 

Ανελκυςτιρεσ: Σκοφπιςμα µε απορροωθτικι ςκοφπα του δαπζδου και των οδθγϊν ολιςκιςεωσ των κυρϊν 
των καλάμων 1 ωορά τθν θμζρα. Πλεσ οι επιωάνειεσ και το πάτωμα κακαρίηονται µε υγρό κακαριςµοφ και 
υγρό απολφµανςθσ δφο ωορζσ τθν θμζρα. 

Οι διακόπτεσ λειτουργίασ κα κακαρίηονται µε προεμποτιςμζνα ςε απολυμαντικό πανάκια τουλάχιςτον 2 
ωορζσ ςε κάκε βάρδια. Σε ςυνεργαςία µε τθν τεχνικι υπθρεςία του Νοςοκομείου  κα κακαρίηονται κάκε 
τρίμθνο οι ψευδοροωζσ και τα ωωτιςτικά των καλάμων των ανελκυςτιρων. 

 

11. ΚΟΙΝΟΧΘΣΤΟΙ ΔΙΑΔΟΜΟΙ-ΥΑΛΟΡΙΝΑΚΕΣ 

Κακαρίηονται τουλάχιςτον μία ωορά τθν θμζρα και περιςςότερεσ από µία ωορά ςτουσ πολυςφχναςτουσ 
διαδρόμουσ. Οι ενθμερωτικζσ πινακίδεσ να κακαρίηονται ανά 15ιµερο. Οι ψευδοροωζσ κακϊσ και τα 
ωωτιςτικά ςϊματα να κακαρίηονται κάκε τρίμθνο ςε ςυνεργαςία µε τθν τεχνικι υπθρεςία του Νοςοκομείου.  

 

12. ΕΞΩΤΕΙΚΟΙ ΧΩΟΙ - ΑΙΘΙΑ 

Κακαρίηονται κακθμερινά όλοι οι εξωτερικοί χϊροι των ειςόδων ςυμπεριλαμβανομζνων και των 
πεηοδρομίων αυτϊν, οι αφλειοι χϊροι κακϊσ και θ ςυλλογι ςκουπιδιϊν μζςα από τουσ κιπουσ. Γίνεται 
ςυχνι αποκομιδι απορριμμάτων. Απαιτείται ςυχνι κακαριότθτα των κάδων. 

 

13. ΨΥΓΕΙΟ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ 

Τισ θμζρεσ τθσ αποκομιδισ (1 ωορά το μινα), τα ψυγεία προςωρινισ αποκικευςθσ των μολυςματικϊν 
αποβλιτων κα κακαρίηονται με πιεςτικό μθχάνθμα και κα απολυμαίνονται . 

Ειδικότερεσ οδθγίεσ κακαριςμοφ και απολφμανςθσ κακϊσ επίςθσ και οδθγίεσ για τθν εωαρμογι 
ςυγκεκριμζνων τεχνικϊν ςε περιπτϊςεισ ατυχθμάτων όπωσ διαςπορά αίματοσ και άλλων βιολογικϊν υγρϊν 
κα δοκοφν εγγράωωσ από τισ Επόπτριεσ Δθμόςιασ Υγείασ. 

 

AΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΘΑΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΡΟΛΥΜΑΝΣΘΣ ΤΩΝ ΧΩΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

ΚΑΘΑΙΣΤΙΚΑ 

Α/Α ΕΙΔΘ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΕΙΔΘ 

ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ 

ΕΤΘΣΙΕΣ ΡΟΣ/ΤΕΣ 

1. ΚΑΘΑΙΣΤΙΚΟ ΑΛΑΤΩΝ (WC) 4L Ειδικό κακαριςτικό ιςχυρό για 
χϊρουσ υγιεινισ W.C. Να 
απομακρφνει αποτελεςματικά 
άλατα, πουρί και υπολείμματα 
ςαπουνιοφ από βρφςεσ, πλακάκια 
και είδθ υγιεινισ, αωινοντασ 
ευχάριςτο άρωμα. 

40 ΛΙΤΑ 
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Κατάλλθλο για χριςθ ςε 
νοςοκομεία χωρίσ ωωςωορικά 
άλατα και ανακυμιάςεισ κατά τθν 
χριςθ του και ωιλικό ςτο δζρμα. 
Να ζχει άδεια από το Γ.Χ.Κ και να 
ςυνοδεφεται από δελτίο 
δεδομζνων αςωαλείασ. 

2. ΥΓΟ ΚΑΘΑΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ 
ΣΦΟΥΓΓΑΙΣΜΑ ΔΑΡΕΔΩΝ ΚΑΙ 
ΚΑΘΑΙΣΤΙΚΟ ΕΡΙΦΑΝΕΙΩΝ 
(ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4L) 

Ουδζτερο κακαριςτικό δαπζδων 
και επιωανειϊν χαμθλοφ 
αωριςμοφ, ςυμπυκνωμζνο με 
ειδικά ενιςχυτικά κακαριςμοφ για 
εφκολο και υγιεινό κακάριςμα. 
Κατάλλθλο για αντιςτατικά-
αγϊγιμα δάπεδα και δάπεδα 
linoleum κακϊσ και για 
επιωάνειεσ από μάρμαρο, 
πλακάκια, πλαςτικό και τοίχουσ. 
Αςωαλζσ ςτθ χριςθ, μθ 
ερεκιςτικό για το δζρμα, με 
ουδζτερο PH και να μθν περιζχει 
ωωςωορικά άλατα και χλϊριο. 

Κατάλλθλο για χριςθ ςε 
νοςοκομεία. Να ζχει άδεια από το 
Γ.Χ.Κ και να ςυνοδεφεται από 
δελτίο δεδομζνων αςωαλείασ. 

5.000 ΛΙΤΑ 

3. ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ 
ΕΡΙΦΑΝΕΙΩΝ 900ml 

Γυαλιςτικό για επιωάνειεσ 
χρωμίου, αλουμινίου, πόρτεσ 
ανελκυςτιρων, πάγκουσ και 
μεταλλικζσ επιωάνειεσ. Να 
ωροντίηει και να κακαρίηει 
ανοξείδωτεσ επιωάνειεσ, να 
απομακρφνει δακτυλιζσ και 
ςτίγματα. Να περιζχει ταςιενεργά 
και ζλαια υψθλισ κακαριότθτασ 
ειδικά για χϊρουσ νοςοκομείων 
και μαγειρείων. Να διακζτει 
άδεια από το Γ.Χ.Κ, να 

ςυνοδεφεται από δελτίο 
δεδομζνων αςωαλείασ . 

20 

4. ΚΑΘΑΙΣΤΙΚΟ ΤΗΑΜΙΩΝ 
(ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4L) 

Υγρό κακαριςτικό για τηάμια και 
λείεσ επιωάνειεσ. Να περιζχει 
ενεργά κακαριςτικά ςυςτατικά 
και αικυλικι αλκοόλθ για 
γριγορο ςτζγνωμα. Να μθν 
αωινει ίχνθ ςτα τηάμια, 
κακρζπτεσ και λείεσ επιωάνειεσ. 

Κατάλλθλο για χριςθ ςε 
νοςοκομείο. 

150 ΛΙΤΑ 
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5. ΡΑΝΕΤΕΣ Ρανζτεσ εμποτιςμοφ για υγρό 
ςωουγγάριςμα, χωρίσ κρόςςια. 
Να είναι ανκεκτικζσ ςτα 
απολυμαντικά και ςτισ πλφςεισ 
ςτο πλυντιριο. Να ζχει πτερφγια 
ςτα άκρα (τςζπεσ) για εωαρμογι 
ςτθ βάςθ . Θ βάςθ να είναι 40cm 
μικοσ. 

40 

6. ΣΦΟΥΓΓΑΙΣΤΕΣ ΡΑΣΙΝΕΣ- 
ΚΟΚΚΙΝΕΣ-ΜΡΛΕ 

Σωουγγαρίςτρεσ επαγγελματικζσ 
400gr με κρόςςια χρϊματοσ 
πράςινο- κόκκινο-μπλε ι λευκό. 

ΡΑΣΙΝΕΣ 200 ΤΕΜ 

ΜΡΛΕ  200 ΤΕΜ 

ΚΟΚΚΙΝΕΣ  60 ΤΕΜ 

7. ΡΑΝΑΚΙΑ ΣΟΥΙΦΕ ΔΑΡΕΔΟΥ Ρανάκια τφπου swiffer 
αντιςτατικά μεγζκουσ 60x22cm 
και θ βάςθ τθσ 

ςκοφπασ swiffer να είναι 
50x10cm. 

10.000 ΤΕΜ 

8. ΣΥΣΚΕΥΘ ΣΟΥΙΦΕ ΜΕ ΚΟΝΤΑΙ Σκοφπα swiffer 10χ 50 από 
ςιλικόνθ και υποδοχι για να 
τοποκετοφνται ανταλλακτικά 
πανάκια με ανκεκτικι βάςθ 
αλουμινίου και κοντάρι 
αλουμινίου. 

 

35 τεμ. 

9. ΣΚΟΥΡΕΣ ΕΞΩΤΕΙΚΟΥ ΧΩΟΥ Σκοφπεσ εξωτερικοφ χϊρου, με 
ςκλθρι τρίχα, κατάλλθλθ για 
αυλζσ και δρόμουσ. 

5 TEM 

10. ΦΑΑΣΙΑ ΜΕ 

ΚΟΝΤΑΙ 

Φαράςια από ςκλθρό ανκεκτικό 
πλαςτικό και κοντάρι . 

50 TEM 

11. ΣΦΟΥΓΓΑΙΑ ΤΥΡΟΥ ΚΟΥΗΙΝΑΣ 
2 ΧΩΜΑΤΩΝ (ΜΡΛΕ- 
ΚΟΚΚΙΝΟ- ΚΙΤΙΝΟ- ΚΟΚΚΙΝΟ) 

Σωουγγάρια κουηίνασ χρϊματοσ 
μπλε, κίτρινο, πράςινο και 
κόκκινο για επαγγελματικι χριςθ, 
ανκεκτικά ςε κακαριςτικά και 
απολυμαντικά. 

Σκλθρό από τθν μία πλευρά και 
μαλακό από τθν άλλθ. 

400 ΜΡΛΕ 

400 ΚΟΚΚΙΝΑ 

400 ΚΙΤΙΝΑ 

400 ΡΑΣΙΝΑ 

12. ΡΑΝΑΚΙΑ ΜΙΚΟΙΝΩΝ 4 
ΧΩΜΑΤΩΝ (ΡΑΣΙΝΟ-ΜΡΛΕ- 
ΚΙΤΙΝΟ-ΚΟΚΚΙΝΟ) 

Ρανάκια μικροϊνϊν γενικισ 
χριςθσ, κατάλλθλο για ι 
επιωάνειεσ, ανκεκτικά ςτθ χριςθ 
με κακαριςτικά και απολυμαντικά 
και ςτισ ςυχνζσ πλφςεισ ςτο 
πλυντιριο. Χρϊματοσ 

μπλε-πράςινο-κόκκινο-κίτρινο. 

50 ΜΡΛΕ 

50 ΚΟΚΚΙΝΑ 

50 ΚΙΤΙΝΑ 

50ΡΑΣΙΝΑ 

13. ΚΟΝΤΑΙΑ Κοντάρια αλουμινίου βαρζωσ 
τφπου για επαγγελματικζσ 

30 ΤΕΜ 
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ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΦΟΥΓΓΑΙΣΤΑΣ ςωουγγαρίςτρεσ . 

14. ΚΟΝΤΑΙΑ ΡΛΑΣΤΙΚΑ 

ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΤΥΡΟΥ 

ΣΚΟΥΡΕΣ ΚΑΙ 

ΣΦΟΥΓΓΑΙΣΤΕΣ 

Κοντάρια πλαςτικά για 

ςωουγγαρίςτρεσ οικιακοφ τφπου 
και 

ςκοφπεσ εξωτερικοφ χϊρου. 

50 ΤΕΜ 

 

15. 

 

ΔΟΧΕΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ 

Δοχεία ψεκαςμοφ του 1lt με 
δοςομετρθτι ςτο ζξω μζροσ. 

25 ΤΕΜ 

 

16. 

 

ΓΑΝΤΙΑ ΤΥΡΟΥ ΚΟΥΗΙΝΑΣ 

Από πλαςτικό ανκεκτικό αρίςτθσ 
ποιότθτασ, κατάλλθλα για 
ανκεκτικι χριςθ ςε βαρζωσ 
τφπου εργαςίεσ (Χϊροι κουηίνασ, 
λουτρά) όλων των μεγεκϊν 

100 ΗΕΥΓΘ 

17. ΚΟΝΤΑΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ 
ΣΟΥΙΦΕ ΚΑΙ ΡΑΝΕΤΕΣ 

Κοντάρια αλουμινίου για 
επαγγελματικι χριςθ. 

50 ΤΕΜ 

 

18. 

 

ΞΥΣΤΑ ΤΣΕΡΘΣ 

Ξφςτρα δαπζδου- τηαμιϊν, 
τςζπθσ με ανταλλακτικά 
ξυραωάκια. 

25 ΤΕΜ 

 

19. 

 

ΣΥΣΤΘΜΑ ΚΑΘΑΙΣΜΟΥ 
ΤΗΑΜΙΩΝ 

Σφςτθμα κακαριςμοφ τηαμιϊν με 
μαξιλάρι και λαςτιχζνια λεπίδα. 
Να είναι επεκτάςιμο το κοντάρι 
του ζωσ 6m. 

10 ΤΕΜ 

20. ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΣΙΜΟ ΤΩΝ 
ΡΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΑΚΩΝ 

Δεματικά πλαςτικά καλωδίων 
(λευκοφ ι μαφρου χρϊματοσ) . 
Καταςκευαςμζνο από πολυαμίδιο 

Αυτοςβθνόμενα-Ρρότυπο-UL 
94:V2 Διάςταςθ: Μικοσ 20-25 CM 

Πχι ςυρμάτινα ! Σε πακζτο 100-
200 τεμαχίων. 

12.000 ΤΕΜ 

 

21. 

 

ΚΕΜΟΣΑΡΟΥΝΟ ΧΕΙΩΝ 
(ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4L) 

Αρωματικό υγρό ςαποφνι 
κακαριςμοφ χεριϊν με ουδζτερο 
PH ωσ προσ τθν επιδερμίδα, 
παρζχοντασ αντιμικροβιακι 
προςταςία και αποτελεςματικι 

κακαριότθτα 

300 ΛΙΤΑ 

 

22. 

 

ΓΟΥΝΑΚΙΑ 

Εργαλείο πλφςεωσ τοίχων 40cm, 
να ζχει υποδοχι για να εωαρμόηει 
το κοντάρι επζκταςθσ ςτον 
κακαριςμό των ψθλϊν ςθμείων. 

25 ΤΕΜ. 

23. ΣΦΟΥΓΓΑΙΣΤΕΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ 
ΤΥΡΟΥ 

Σωουγγαρίςτρεσ οικιακοφ τφπου 
με λωρίδεσ, απορροωθτικι και 
ανκεκτικι χωρίσ να αωινει 
χνοφδια ςτο πάτωμα. 

300 ΤΕΜ. 
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24. 

 

ΚΟΥΒΑΔΕΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΤΥΡΟΥ 

Οικιακόσ κουβάσ 
ςωουγγαρίςματοσ με ςτίωτθ από 
ανκεκτικό πλαςτικό. 

30 ΤΕΜ. 

 

 

25. 

 

ΟΛΟ WETTEX 

ολό τφπου wettex 14m μεγάλθσ 
αντοχισ, να χρθςιμοποιείται και 
με απορρυπαντικά-χθμικά και να 
απορροωά άμεςα χωρίσ να 
αωινει ςτίγματα πίςω του. 

 

50 ΤΕΜ. 

 

ΣΑΚΟΥΛΕΣ 

Α/Α ΕΙΔΘ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΕΤΘΣΙΕΣ ΡΟΣ/ΤΕΣ 

1. ΣΑΚΟΥΛΕΣ 50Χ50 ΜΕ ΤΟ ΚΙΛΟ ( 
πολφ λεπτζσ) 

Σακοφλεσ 50Χ50, γραωείου-WC 
από πλαςτικό υλικό πάχουσ 20 
micron για αντοχι και με 
πτυχωτζσ πλευρζσ 

600 ΚΙΛΑ 

2. ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΥΨΟΣ 75cm Χ 
ΡΛΑΤΟΣ 60cm 

ΜΕ ΤΟ ΚΙΛΟ 

Σακοφλεσ μαφρεσ απορριμμάτων 
75Χ60cm, από πλαςτικό υλικό 
πάχουσ 30 micron για αντοχι και 
με πτυχωτζσ πλευρζσ. 

2000 ΚΙΛΑ 

3. ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΥΨΟΣ 110 cm Χ 
ΡΛΑΤΟΣ 90cm 

ΜΕ ΤΟ ΚΙΛΟ  

(χοντρζσ + ανκεκτικζσ) 

Σακοφλεσ μαφρεσ απορριμμάτων 
90Χ110cm, από πλαςτικό υλικό 
πάχουσ 30 micron για αντοχι και 
με πτυχωτζσ πλευρζσ. 

2.000 ΚΙΛΑ 

4. ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ 
ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ 

Σακοφλεσ αποβλιτων χρϊματοσ 
κόκκινου με πτυχϊςεισ ςτο πλάι 
και μζγεκοσ 90x110cm. Ράχουσ 
τουλάχιςτον 40 micron. 

48 ΚΙΛΑ 

5. ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΚΙΤΙΝΕΣ 
ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ 

Σακοφλεσ αποβλιτων χρϊματοσ 
κίτρινου με πτυχϊςεισ ςτο πλάι 
και μζγεκοσ ΥΨΟΣ 110cm. Χ 
πλάτοσ 90cm. 

Ράχουσ τουλάχιςτον 40 micron. 

2.000 ΚΙΛΑ 

 

ΧΑΤΙΚΑ 

Α/Α ΕΙΔΘ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΧΑΤΙΚΑ ΕΤΘΣΙΕΣ ΡΟΣ/ΤΕΣ 

1. ΧΑΤΙ ΥΓΕΙΑΣ Το χαρτί υγείασ κα είναι 
κατάλλθλο για κικθ χαρτιοφ 
υγείασ, μθ ανακυκλωμζνο, 
δίωυλλο, γκοωρζ από κακαρι 
χαρτομάηα. Θα είναι ςε ρολό, 
απορροωθτικό, λευκοφ 
χρϊματοσ, άριςτθσ ποιότθτασ, ςε 
κατάλλθλα τυποποιθμζνθ 
πλαςτικι ςυςκευαςία πολλϊν 

22.000 ΤΕΜ. 





[82] 

 

τεμαχίων, ςτθν οποία κα 
αναγράωεται εξωτερικά το μικοσ 
του ρολοφ ςε μζτρα, ο αρικμόσ 
ωφλλων και το βάροσ ρολοφ ςε 
γραμμάρια (τουλάχιςτον 100gr) 

2. ΧΕΙΟΡΕΤΣΕΤΕΣ ΟΛΟ Χαρτί λευκό γκοωρζ ςε ρολό, από 
χθμικό πολτό για επιτοίχια κικθ 
400gr. 

Χωρίσ χαρτόνι ςτθν μζςθ 

12.000 ΤΕΜ. 

3. ΧΕΙΟΡΕΤΣΕΤΕΣ ΗΙΚ-ΗΑΚ Χειροπετςζτεσ λευκζσ, 
απορροωθτικζσ, μαλακζσ για 
επιτοίχια κικθ, τφπου ηικ- ηακ 
των 250 ωφλλων τουλάχιςτον. 
Διαςτάςεισ ωφλλου περίπου 
23Χ25 εκ. Να εξαςωαλίηεται ότι ο 
χριςτθσ κα μπορεί να τραβάει 
μία χειροπετςζτα τθ ωορά. 

3.000 ΤΕΜ. 

 

ΑΡΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ 

Α/Α ΕΙΔΘ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ 
ΑΡΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ 

ΕΤΘΣΙΕΣ ΡΟΣ/ΤΕΣ 

1. ΔΙΣΚΙΑ 
ΔΙΧΛΩΟΙΣΟΚΥΑΝΟΥΟΝΙΚΟΥ 
ΝΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΑΡΟΛΥΜΑΝΣΘ (2.5gr) 

Σκεφαςμα Cl2 ςε ςτερει μορωι 
διςκίων 2,5 grNaDCC για 
απολφμανςθ επιωανειϊν και 
κθλίδων ςωματικϊν υγρϊν.  

Να ζχει ωσ δραςτικι ουςία το 
διχλωροϊςοκυανουρονικό 
Νάτριο. Να απελευκερϊνει το 
χλϊριο ςταδιακά. Σε πρακτικι 
ςυςκευαςία ζωσ 200 διςκία το 
μζγιςτο. Να διακζτει δράςθ 
ζναντι μικροβίων (gram+ και 
gram-), μυκιτων, ιϊν(HBV, HCV, 
HIV, Rota), κολοβακτθριδίων και 
ςπόρων. Να είναι ςυμβατά για 
επιωάνειεσ PVC, linoleum, 
αγϊγιμα δάπεδα, 

δθλαδι να ζχουν ουδζτερο Ph. 
Να είναι καταχωρθμζνο ςτο 
ΕΜΧΡ και να ζχει άδεια ΕΟΦ. Να 
αναγράωεται ο 

ςυνιςτϊμενοσ αρικμόσ διςκίων 
ανά λίτρο νεροφ και ο χρόνοσ 
επαωισ για επίτευξθ του 
απολυμαντικοφ αποτελζςματοσ, 
και το ελεφκερο χλϊριο που 
αποδεςμεφεται. Να κατατεκοφν 

10.000 ΔΙΣΚΙΑ 





[83] 

 

ωφλλα δεδομζνων αςωάλειασ, 
οδθγίεσ χριςθσ ςτα ελλθνικά, 
τεχνικό ωυλλάδιο. 

2. ΔΙΑΛΥΜΑ ΥΡΟΧΛΩΙΩΔΟΥΣ 
ΝΑΤΙΟΥ (ΧΛΩΙΝΘ) 

(ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4 ΛΙΤΩΝ) 

Θ ςυγκζντρωςθ του διαλφματοσ 
να κυμαίνεται από 4,2-6% 
υποχλωριϊδουσ νατρίου. Άδεια 
κυκλοωορίασ ΕΟΦ, να 
ςυνοδεφεται από τεχνικό 
ωυλλάδιο, οδθγίεσ χριςθσ και 
MSDS ςτα ελλθνικά. Θ 
προςωορά κα αωορά τιμι ανά 
lt. 

3.000 ΛΙΤΑ 

3. ΑΡΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΔΑΡΕΔΩΝ ΚΑΙ 
ΕΡΙΦΑΝΕΙΩΝ 

Συμπυκνωμζνο υγρό 
κακαριςμοφ και απολφμανςθσ 
αγϊγιμων δαπζδων και 
επιωανειϊν από linoleum, 
πλαςτικό, μάρμαρο, PVC, 
πλακάκι. Να μθν είναι 
διαβρωτικό για τα ςυγκεκριμζνα 
είδθ πατωμάτων, Ph ουδζτερο 
και να μθν περιζχει αλδεψδεσ. 

Δραςτικό ζναντι βακτθριδίων 
gram+ και gram- μυκιτων, ιϊν 
HBV, HCV, HIV και 
μυκοβακτθριδίου TB. Χρόνοσ 

δράςθσ εντόσ 15-30 λεπτϊν το 
αργότερο για το ςφνολο το 
ηθτοφμενου ωάςματοσ. Φιλικό 
προσ το περιβάλλον. Να μθν 
ερεκίηει το αναπνευςτικό 
ςφςτθμα και το βλεννογόνο. Να 
ζχει ζγκριςθ ΕΟΦ, ΕΜΧΡ και CE 
ωσ ιατροτεχνολογικό προϊόν. Να 
ςυνοδεφεται από δωρεάν 
δοςομετρικι αντλία ι απλό 
δοςομετρικό δοχείο. Εφχρθςτθ 
ςυςκευαςία τουλάχιςτον 5lt. Να 
αναωζρονται οι αραιϊςεισ και ο 
χρόνοσ επίτευξθσ του 
απολυμαντικοφ αποτελζςματοσ. 
Να κατατεκοφν τα MSDS και 

οδθγίεσ χριςεωσ ςτα ελλθνικά. 

600 ΛΙΤΑ 

 

 

ΑΘΟ 12. 

ΣΥΧΝΟΤΘΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΕΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΙΣΜΟΥ 
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α/α ΡΑΕΧΟΜΕΝΘ ΥΡΘΕΣΙΑ  ΣΥΧΝΟΤΘΤΑ  

1 

Σκοφπιςµα – ςωουγγάριςµα δαπζδων, καλάµων Κακθμερινά τουλάχιςτον μία ωορά ςε  

αςκενϊν και W/C, υγρό ξεςκόνιςμα κάκε βάρδια  

2 Βεράντεσ-ξθρό ςκοφπιςµα-ςωουγγάριςµα Κάκε εβδομάδα  

 δαπζδων    

3 Κοινόχρθςτα WC 

2 ωορζσ ανά βάρδια (πιο ςυχνά ςτα  

Τ.Ε.Ι. και ςτα Τ.Ε.Ρ.) 

 

   

4 Ρλαςτικά δάπεδα-γυάλιςµα Μθνιαία   

5 Ρλαςτικά δάπεδα-αντικατάςταςθ παρκετίνθ Πταν κρικεί απαραίτθτο  

  Κακθμερινά, τουλάχιςτον δφο ωορζσ  

6 Αποκομιδι Απορριμμάτων 

ςτθν πρωινι βάρδια και μια ωορά το  

απόγευμα, ςυχνότερα ςε Μονάδεσ, 

 

   

  Χειρουργεία, Εργαςτιρια.  

7 

Κακαριότθτα-απολφμανςθ καλάμων αςκενϊν Κακθμερινά δφο ωορζσ το πρωί και  

(box), Μονάδων (ΜΕΘ-ΜΤΝ-ΕΝΔΟΣΚΟΡΘΣΕΙΣ), 
ςκοφπιςμα, δφο ωορζσ το απόγευμα και ςε κάκε  

 ςωουγγάριςμα, αποκομιδι, απορριμμάτων νζο αςκενι   

8 Θ/Μ χϊροι-τοφνελ (ςυνοδεία τεχνικοφ) Κάκε τρίμθνο ι όποτε απαιτθκεί   

9 Κοινόχρθςτοι χϊροι, κλιμακοςτάςια, αςανςζρ Κακθμερινά   

10 Εξωτερικοί χϊροι ειςόδων Κακθμερινά   

11 Κλινικζσ που λειτουργοφν Κακθμερινά   

12 Χϊροι που δεν λειτουργοφν 

Σφμωωνα με τισ υποδείξεισ του  

Νοςοκομείου 
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 A-1.  ΘΜΕΘΣΙΟΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ)  

              

 ΧΩΟΣ: ΚΛΙΝΙΚΘ      ΚΩΔ.:  ΘΜΕ/ΝΑ:  

 ΕΓΑΣΙΕΣ  ΡΩΙ  ΑΡΟΓΕΥΜΑ  ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ  

   ΡΟΓ. ΑΞΙΟΛ.  ΡΟΓ. ΑΞΙΟΛ.    

 ΘΑΛΑΜΟΙ            

 ΚΑΘΑΙΣΜΑ ΑΡΟΛΥΜΑΝΣΘ  

Χ 

     

Το κρεβάτι και το κομοδίνο του αρρϊςτου που 

 

 

ΕΡΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΡΙΡΛΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ, 

       

       

νοςθλεφεται κακαρίηεται κακθμερινά από τθ βοθκό 

 

 

ΕΣΩΤ. ΤΗΑΜΙΩΝ 

         

         

καλάμου. 

 

 

ΣΚΟΥΡΙΣΜΑ-ΣΦΟΥΓΓΑΙΣΜΑ 

 

Χ 

  

X 

  

        

 

ΔΑΡΕΔΟΥ 

       

            

 ΑΡΟΚΟΜΙΔΘ ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ  Χ   X  Ρλφςιμο καλακιϊν όταν απαιτείται  

…
…

…
…

…
…

…
.. 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΛΕΚΙΑΣΜΕΝΩΝ         

Πταν απαιτείται 

 

ΚΟΥΤΙΝΩΝ – ΡΑΑΒΑΝ 

         

           

ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ – ΜΡΑΝΙΑ            

ΑΡΟΚΟΜΙΔΘ ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ -  2Χ   X     
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ΡΛΥΣΙΜΟ ΚΑΔΩΝ 

       

           

ΡΛΥΣΙΜΟ – ΑΡΟΛΥΜΑΝΣΘ ΕΙΔΩΝ  

Χ 

  

Χ 

    

ΥΓΙΕΙΝΘΣ        
Ν

Ο
ΣΟ

Κ
Ο

Μ
ΕΙ

Ο
 

ΣΦΟΥΓΓΑΙΣΜΑ ΔΑΡΕΔΟΥ  Χ   X     

ΛΟΙΡΟΙ ΧΩΟΙ (ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΟΣΘΛΕΥΤΩΝ, ΓΑΦΕΙΑ ΙΑΤΩΝ, ΒΟΘΘΘΤΙΚΟΙ ΧΩΟΙ)    

             

ΚΑΘΑΙΣΜΑ ΕΡΙΦΑΝΕΙΩΝ, ΕΡΙΡΛΩΝ,  

Χ 

   

Χ 

     

ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΕΣΩΤ. ΤΗΑΜΙΩΝ 

        

           

ΣΚΟΥΡΙΣΜΑ, ΣΦΟΥΓΓΑΙΣΜΑ  Χ    Χ     

 ΔΑΡΕΔΟΥ            

 

ΑΡΟΚΟΜΙΔΘ ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ 

 

2Χ 

   

Χ 

  Ρλφςιμο καλακιϊν όταν απαιτείται  

         

          

 ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ:    

   

Ανεξαρτιτωσ του θμερθςίου προγραμματιςμοφ θ κακαριότθτα και θ απολφμανςθ των χϊρων 

 

 

ΙΚΑΝΟΡΟΙΘΤΙΚΘ 

  

   

επαναλαμβάνονται όταν ζκτακτεσ ανάγκεσ το απαιτοφν. 

 

 

ΜΕΤΙΑ 

 

 

 

  

Ο υπεφκυνοσ του τμιματοσ κα πρζπει να μεριμνά ϊςτε το παρόν ζντυπο να περιζρχεται 

 

    

 ΚΑΚΘ   Μθνιαίωσ ευκρινϊσ ςυμπλθρωμζνο ςτον Ρροϊςτάμενο επιςταςίασ  
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Για οποιαδιποτε πλθροωορία ςχετικά με το παρόν ζντυπο επικοινωνιςτε με τον Ρροϊςτάμενο 
επιςταςίασ 

 

    

             

 Ο ΥΡΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΘΜΑΤΟΣ         Ο ΥΡΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΑΑΛΑΒΘ  
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 Α-2  ΘΜΕΘΣΙΟΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ)  

           

 ΧΩΟΣ: ΕΞΩΤΕΙΚΑ ΙΑΤΕΙΑ (T.E.I), ΕΓΑΣΤΘΙΑ,  

ΚΩΔ.: 

 

ΘΜΕ/ΝΑ: 

 

 ΙΑΤΙΚΘ ΑΡΕΙΚΟΝΙΣΘ      

           

 ΕΓΑΣΙΕΣ ΡΩΙ  ΑΡΟΓΕΥΜΑ  ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ  

   ΡΟΓ. ΑΞΙΟΛ. ΡΟΓ. ΑΞΙΟΛ.    

 ΚΟΙΝΟΙ ΧΩΟΙ         

 ΚΑΘΑΙΣΜΑ ΕΡΙΦΑΝΕΙΩΝ,    

X 

 

Απολφμανςθ όπου απαιτείται 

 

 ΕΡΙΡΛΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ &      

…
…

…
…

…
…

…
.. 

ΝΤΟΥΛΑΡΙΩΝ         

ΡΛΥΣΙΜΟ ΝΙΡΤΘΩΝ    X     

ΚΑΘΑΙΣΜΟΣ ΤΗΑΜΙΩΝ    

X 

    

ΕΣΩΤΕΙΚΑ 

       

        

ΑΡΟΚΟΜΙΔΘ ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ X   X  Ρλφςιμο καλακιϊν όταν απαιτείται  

ΣΚΟΥΡΙΣΜΑ ΣΦΟΥΓΓΑΙΣΜΑ    

X 

 

Απολφμανςθ όπου απαιτείται 

 

ΔΑΡΕΔΟΥ 

     

        

ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ – ΜΡΑΝΙΑ 

        

Ν
Ο

ΣΟ
Κ

Ο
Μ

ΕΙ

Ο
 

        

ΑΡΟΚΟΜΙΔΘ ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ – 

2Χ 

  

X 

    

ΡΛΥΣΙΜΟ ΚΑΔΩΝ       
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ΡΛΥΣΙΜΟ – ΑΡΟΛΥΜΑΝΣΘ ΕΙΔΩΝ 

2Χ 

  

X 

    

ΥΓΙΕΙΝΘΣ 

      

       

ΣΚΟΥΡΙΣΜΑ ΣΦΟΥΓΓΑΙΣΜΑ 

2X 

  

X 

    

 

ΔΑΡΕΔΟΥ 

      

         

 

ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ:    

 Ανεξαρτιτωσ του θμερθςίου προγραμματιςμοφ θ κακαριότθτα και θ απολφμανςθ των  

 ΙΚΑΝΟΡΟΙΘΤΙΚΘ  χϊρων επαναλαμβάνονται όταν ζκτακτεσ ανάγκεσ το απαιτοφν.  

 ΜΕΤΙΑ  Ο υπεφκυνοσ του τμιματοσ κα πρζπει να μεριμνά ϊςτε το παρόν ζντυπο να περιζρχεται  

   

Μθνιαίωσ  ευκρινϊσ ςυμπλθρωμζνο ςτον Ρροϊςτάμενο επιςταςίασ 

 

    

 ΚΑΚΘ  Για οποιαδιποτε πλθροωορία ςχετικά με το παρόν ζντυπο επικοινωνιςτε με τον Ρροϊςτάμενο  

   επιςταςίασ.       

 Ο ΥΡΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΘΜΑΤΟΣ      Ο ΥΡΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΑΑΛΑΒΘ  

           

 

A-3 ΧΩΟΣ: ΕΡΕΙΓΟΝΤΑ ΡΕΙΣΤΑΤΙΚΑ (ΤΕΡ),   ΚΩΔ.:  ΘΜΕ/ΝΑ:  

ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ, ΜΟΝΑΔΕΣ        
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ΕΓΑΣΙΕΣ  ΡΩΙ ΑΡΟΓΕΥΜΑ ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ  

  ΡΟΓ.  ΑΞΙΟΛ. ΡΟΓ. ΑΞΙΟΛ.   

ΚΟΙΝΟΙ ΧΩΟΙ        

       

Λόγω ιδιαιτερότθτασ των χϊρων 

 

ΚΑΘΑΙΣΜΑ ΑΡΟΛΥΜΑΝΣΘ 

2Χ 

  

2X 

  

ΕΡΙΦΑΝΕΙΩΝ, ΕΡΙΡΛΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

   

πικανϊσ να απαιτθκεί μεγαλφτερθ 

 

      

ΡΛΥΣΙΜΟ ΝΙΡΤΘΩΝ 2Χ   2X  ςυχνότθτα εργαςιϊν.  

       

Θ απολφμανςθ του εξοπλιςμοφ κα 

 

ΚΑΘΑΙΣΜΟΣ ΤΗΑΜΙΩΝ ΕΣΩΤΕΙΚΑ 2Χ 

  

2X 

  

   γίνεται με ευκφνθ του νοςθλευτικοφ  

ΑΡΟΚΟΜΙΔΘ ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ 4X 

  

2X 

 προςωπικοφ.  

     

         

ΣΚΟΥΡΙΣΜΑ ΣΦΟΥΓΓΑΙΣΜΑ 

2X 

  

2X 

   

ΑΡΟΛΥΜΑΝΣΘ ΔΑΡΕΔΟΥ 

     

       

ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ – ΜΡΑΝΙΑ        

ΑΡΟΚΟΜΙΔΘ ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ – 

2Χ 

  

X 

   

ΡΛΥΣΙΜΟ ΚΑΔΩΝ 

     

       

ΡΛΥΣΙΜΟ – ΑΡΟΛΥΜΑΝΣΘ ΕΙΔΩΝ 

2Χ 

  

X 

   

ΥΓΙΕΙΝΘΣ      
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ΣΚΟΥΡΙΣΜΑ ΣΦΟΥΓΓΑΙΣΜΑ 

2X 

  

X 

   

ΔΑΡΕΔΟΥ 

     

       

ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ:    

  

Ανεξαρτιτωσ του θμερθςίου προγραμματιςμοφ θ κακαριότθτα και θ απολφμανςθ των 

 

ΙΚΑΝΟΡΟΙΘΤΙΚΘ 

  

 χϊρων επαναλαμβάνονται όταν ζκτακτεσ ανάγκεσ το απαιτοφν.  

  

Ο υπεφκυνοσ του τμιματοσ κα πρζπει να μεριμνά ϊςτε το παρόν ζντυπο να 

 

ΜΕΤΙΑ 

  

 περιζρχεται μθνιαίωσ, ευκρινϊσ ςυμπλθρωμζνο ςτον Ρροϊςτάμενο επιςταςίασ  

ΚΑΚΘ 

 Για οποιαδιποτε πλθροωορία ςχετικά με το παρόν ζντυπο επικοινωνιςτε με τον  

 

Ρροϊςτάμενο επιςταςίασ. 

   

     

A-4 ΧΩΟΣ: ΧΕΙΟΥΓΕΙΑ   ΚΩΔ.:  ΘΜΕ/ΝΑ:    

          

ΕΓΑΣΙΕΣ  ΡΩΙ ΑΡΟΓΕΥΜΑ ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ   

  ΡΟΓ. ΑΞΙΟΛ. ΡΟΓ. ΑΞΙΟΛ.       

ΚΑΘΑΙΣΜΑ ΑΡΟΛΥΜΑΝΣΘ  

Χ 

 

X 

 Οι εργαςίεσ αυτζσ, εω’ όςον απαιτείται, κα  

ΕΡΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΡΙΡΛΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

   

πρζπει να πραγματοποιοφνται μετά από 

 

      





[92] 

 

ΚΑΘΑΙΣΜΟΣ ΑΡΟΛΥΜΑΝΣΘ ΔΑΡΕΔΟΥ  

Χ 

 

X 

 κάκε επζμβαςθ.     

ΑΙΘΟΥΣΑΣ 

   

Τθν ευκφνθ για τον προςδιοριςμό τθσ  

 

      

ΑΡΟΚΟΜΙΔΘ ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ 

 

Χ 

 

X 

 ςυχνότθτασ ζχει θ προϊςταμζνθ του  

   

τμιματοσ. 

     

            

ΑΡΟΛΥΜΑΝΣΘ ΚΑΔΩΝ 

 

Χ 

 

X 

      

   Οπωςδιποτε  κα πρζπει να  

       

πραγματοποιοφνται ςχολαςτικά μετά το 

 

ΚΑΘΑΙΣΜΟΣ, ΑΡΟΛΥΜΑΝΣΘ  

Χ 

 

X 

  

ΝΙΡΤΘΩΝ    πζρασ  του ωραρίου εργαςίασ του  

ΚΑΘΑΙΣΜΟΣ, ΑΡΟΛΥΜΑΝΣΘ            

ΤΟΙΧΟΡΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΡΩΝ  

Χ 

 

Χ 

       

ΜΙΚΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΡΟΜΟΛΑ, 

         

           

ΡΙΗΕΣ, ΔΙΑΚΟΡΤΕΣ, ΤΗΑΜΙΑ κλπ)            

ΚΑΘΑΙΣΜΟΣ, ΑΡΟΛΥΜΑΝΣΘ            

ΒΟΘΘΘΤΙΚΩΝ ΧΩΩΝ (ΑΝΑΝΘΨΘ,  

Χ 

 

X 

       

ΑΡΟΔΥΤΘΙΑ, ΑΡΟΘΘΚΘ 

         

           

ΑΡΟΣΤΕΙΩΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ)            

ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ:       

  Ανεξαρτιτωσ του θμερθςίου προγραμματιςμοφ θ κακαριότθτα και θ απολφμανςθ των  
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ΙΚΑΝΟΡΟΙΘΤΙΚΘ 

  

 

 

χϊρων επαναλαμβάνονται όταν ζκτακτεσ ανάγκεσ το απαιτοφν.    

ΜΕΤΙΑ 

 Ο υπεφκυνοσ του τμιματοσ κα πρζπει να μεριμνά ϊςτε το παρόν ζντυπο να  

  

περιζρχεται μθνιαίωσ ευκρινϊσ ςυμπλθρωμζνο ςτον Ρροϊςτάμενο επιςταςίασ. 

  

  

 

  

  

Για οποιαδιποτε πλθροωορία ςχετικά με το παρόν ζντυπο επικοινωνιςτε με τον 

 

ΚΑΚΘ 

  

  

Ρροϊςτάμενο επιςταςίασ. 

      

         

Ο ΥΡΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΘΜΑΤΟΣ      Ο ΥΡΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΑΑΛΑΒΘ  
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ΚΩΔ.: 

 

ΘΜΕ/ΝΑ: 

 

A-5 ΝΟΣΘΛΕΥΤΙΚΘΣ, ΙΑΤΙΚΘΣ ΥΡΘΕΣΙΑΣ, ΦΑΜΑΚΕΙΟ, ΜΑΓΕΙΕΙΑ   

ΕΓΑΣΙΕΣ ΡΩΙ ΑΡΟΓΕΥΜΑ ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ  

  ΡΟΓ. ΑΞΙΟΛ. ΡΟΓ. ΑΞΙΟΛ.   

ΚΟΙΝΟΙ ΧΩΟΙ       

ΚΑΘΑΙΣΜΑ ΕΡΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΡΙΡΛΩΝ Τεχνικι 
Υπθρεςία/Φ
αρμακείο/Μ
αγειρεία Χ 

 

X 

   

ΣΥΣΚΕΥΩΝ & ΝΤΟΥΛΑΡΙΩΝ 

    

      

ΣΚΟΥΡΙΣΜΑ ΣΦΟΥΓΓΑΙΣΜΑ Τεχνικι 
Υπθρεςία/Φ
αρμακείο/Μ
αγειρεία Χ 

 

X 

   

ΔΑΡΕΔΟΥ 

    

      

ΑΡΟΚΟΜΙΔΘ ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ 

Τεχνικι 
Υπθρεςία/Φ
αρμακείο/Μ
αγειρεία Χ  X  Ρλφςιμο καλακιϊν 2 ωορζσ τθν εβδομάδα  

ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ – ΜΡΑΝΙΑ       

ΑΡΟΚΟΜΙΔΘ ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ – Τεχνικι 
Υπθρεςία/Φ
αρμακείο/Μ
αγειρεία Χ 

 

X 

 Συχνόσ κακαριςμόσ λόγω του γεγονότοσ ότι  

ΡΛΥΣΙΜΟ ΚΑΔΩΝ 

  

οι τουαλζτεσ είναι κοινόχρθςτεσ . Ρλφςιμο 

 

     

ΡΛΥΣΙΜΟ – ΑΡΟΛΥΜΑΝΣΘ ΕΙΔΩΝ Τεχνικι 
Υπθρεςία/Φ
αρμακείο/Μ

 

X 

 καλακιϊν 2 ωορζσ τθν εβδομάδα.  

ΥΓΙΕΙΝΘΣ     
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αγειρεία Χ 

      

ΣΚΟΥΡΙΣΜΑ ΣΦΟΥΓΓΑΙΣΜΑ Τεχνικι 
Υπθρεςία/Φ
αρμακείο/Μ
αγειρεία Χ 

 

X 

   

ΔΑΡΕΔΟΥ 

    

      

ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ:    

  

Ανεξαρτιτωσ του θμερθςίου προγραμματιςμοφ θ κακαριότθτα και θ απολφμανςθ των 

 

ΙΚΑΝΟΡΟΙΘΤΙΚΘ 

  

 χϊρων επαναλαμβάνονται όταν ζκτακτεσ ανάγκεσ το απαιτοφν.  

ΜΕΤΙΑ 

 Ο υπεφκυνοσ του τμιματοσ κα πρζπει να μεριμνά ϊςτε το παρόν ζντυπο να περιζρχεται  

 

Μθνιαίωσ ευκρινϊσ ςυμπλθρωμζνο ςτον Ρροϊςτάμενο Επιςταςίασ 

 

   

   

ΚΑΚΘ  Για οποιαδιποτε πλθροωορία ςχετικά με το παρόν ζντυπο επικοινωνιςτε με τον  

  Ρροϊςτάμενο  Επιςταςίασ.    

Ο ΥΡΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΘΜΑΤΟΣ     Ο ΥΡΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΑΑΛΑΒΘ  

        

A-6 ΧΩΟΣ: ΚΟΙΝΟΧΘΣΤΟΙ ΧΩΟΙ, ΚΕΝΤ. ΕΙΣΟΔΟΣ, ΥΡΟΔΟΧΘ  ΚΩΔ.:  ΘΜΕ/ΝΑ:  

            

ΕΓΑΣΙΕΣ   ΡΩΙ  ΑΡΟΓΕΥΜΑ ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ  
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  ΡΟΓ. ΑΞΙΟΛ.  ΡΟΓ. ΑΞΙΟΛ.    

ΥΡΟΔΟΧΘ           

ΚΑΘΑΙΣΜΑ ΕΡΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΡΙΡΛΩΝ, 

Χ 

        

ΤΘΛ. ΘΑΛΑΜΩΝ, ΨΥΚΤΩΝ 

     

Εωόςον απαιτθκεί 

 

        

ΣΚΟΥΡΙΣΜΑ-ΣΦΟΥΓΓΑΙΣΜΑ 

Χ 

  

X 

 πραγματοποιείται ζκτακτθ  

ΔΑΡΕΔΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΩΝ,    κακαριότθτα  

ΑΝΕΛΚΥΣΤΘΩΝ           

ΑΡΟΚΟΜΙΔΘ ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ 3Χ 

  

X 

 Ρλφςιμο καλακιϊν 2 ωορζσ τθν  

   

εβδομάδα 

 

          

ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ – ΜΡΑΝΙΑ           

ΑΡΟΚΟΜΙΔΘ ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ - 

3Χ 

  

X 

 Συχνόσ κακαριςμόσ λόγω του  

ΡΛΥΣΙΜΟ ΚΑΔΩΝ 

   

γεγονότοσ ότι οι τουαλζτεσ είναι 

 

        

ΡΛΥΣΙΜΟ – ΑΡΟΛΥΜΑΝΣΘ ΕΙΔΩΝ 

Χ 

  

Χ 

 κοινόχρθςτεσ . Ρλφςιμο  

ΥΓΙΕΙΝΘΣ 

   

καλακιϊν 2 ωορζσ τθν 

 

        

ΣΦΟΥΓΓΑΙΣΜΑ ΔΑΡΕΔΟΥ Χ   X  εβδομάδα.  

ΕΞΩΤΕΙΚΟΙ ΧΩΟΙ           

           

ΑΡΟΚΟΜΙΔΘ ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ Χ 

   

Χ 

  Ρλφςιμο κάδων 2 ωορζσ τθν  

    εβδομάδα  
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ΚΑΘΑΙΣΜΟΣ ΔΑΡΕΔΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ     Χ     

           

ΦΥΛΑΚΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ     Χ     

ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ:        

  

Ο υπεφκυνοσ του τμιματοσ κα πρζπει να μεριμνά ϊςτε το παρόν ζντυπο να 

 

ΙΚΑΝΟΡΟΙΘΤΙΚΘ 

  

 

περιζρχεται μθνιαίωσ ευκρινϊσ ςυμπλθρωμζνο ςτον Ρροϊςτάμενο επιςταςίασ 

 

   

ΜΕΤΙΑ  Για οποιαδιποτε πλθροωορία ςχετικά με το παρόν ζντυπο επικοινωνιςτε με τον  

ΚΑΚΘ  Ρροϊςτάμενο επιςταςίασ.        

Ο ΥΡΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΘΜΑΤΟΣ        Ο ΥΡΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΘΝ  

          ΡΑΑΛΑΒΘ  

            





Δείγματα απαιτοφνται για τα εξισ είδθ και για κάκε κατθγορία - μζγεκοσ: 

1) Σωουγγάρια πιάτων ,απορροωθτικζσ πετςζτεσ (τφπου wettex). 

2) Χαρτικά  (όλων των ειδϊν) 

3) Σακοφλεσ (όλων των ειδϊν) 

4) Δεματικά, Ρανζτεσ , Ρανάκια Μικροινϊν  

5) Σωουγγάρια, Σωουγγαρίςτεσ, Ρανζτεσ με τςζπεσ και πανάκια Swiffer . 

6) Δίςκια Διχλωροιςοκυανουρονικου νατρίου για απολφμανςθ (2.5gr) 

7) Απολυμαντικό δαπζδων και επιωανειϊν. 
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ΑΘΟ 13. 

ΡΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΘΣ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ 

ΑΤΟΜΑ  ΩΑΙΟ  ΒΑΔΙΑ  ΘΜΕΕΣ  ΕΙΔΙΚΟΤΘΤΑ  

18  7:00-15:00  ΡΩΙ  Δευτζρα-Ραραςκευι  ΚΑΘΑΙΣΤΘ 
Σ/ΣΤΙΑ  

1  7:00-15:00  ΡΩΙ  Δευτζρα-Ραραςκευι  ΕΡΟΡΤΘΣ  

9  15:00-23:00  ΑΡΟΓΕΥΜΑ  Δευτζρα-Ραραςκευι  ΚΑΘΑΙΣΤΘ 
Σ/ΣΤΙΑ  

1  15:00-23:00  ΑΡΟΓΕΥΜΑ  Δευτζρα-Ραραςκευι  ΕΡΟΡΤΘΣ  

2  23:00-07:00  ΝΥΧΤΑ  Δευτζρα-Ραραςκευι  ΚΑΘΑΙΣΤΘ 
Σ/ΣΤΙΑ  

ΑΤΟΜΑ  ΩΑΙΟ  ΒΑΔΙΑ  ΘΜΕΕΣ  ΕΙΔΙΚΟΤΘΤΑ  

   Σαββάτο - Κυριακι &  

6  7:00-15:00  ΡΩΙ  Αργίεσ  ΚΑΘΑΙΣΤΘΣ/ΙΑ  

   Σαββάτο - Κυριακι &  

1  7:00-15:00  ΡΩΙ  Αργίεσ  ΕΡΟΡΤΘΣ  

   Σαββάτο - Κυριακι &  

5  15:00-23:00  ΑΡΟΓΕΥΜΑ  Αργίεσ  ΚΑΘΑΙΣΤΘΣ/ΙΑ  

   Σαββάτο - Κυριακι &  

1  15:00-23:00  ΑΡΟΓΕΥΜΑ  Αργίεσ   ΕΡΟΡΤΘΣ  

   Σαββάτο - Κυριακι &  

2  23:00-07:00  ΝΥΧΤΑ  Αργίεσ  ΚΑΘΑΙΣΤΘΣ/ΙΑ  
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ από …… ζωσ ……. 

α/α  ΔΕΥΤΕΑ 

 

ΤΙΤΘ 

 

ΤΕΤΑΤΘ 

 

ΡΕΜΡΤΘ 

 

ΡΑΑΣΚΕΥ
Θ 

 

ΣΑΒΒ
ΑΤΟ 

 

ΚΥΙΑΚΘ  

 

 ΕΡΟΡΤΘΣ 
ΕΓΟΥ 

7-3 7-3 3-11  7-3 7-3  

 ΕΡΟΡΤΘΣ 
ΕΓΟΥ 

3-11 3-11  3-11 3-11  7-3 

1 ΕΓΑΗΟΜΕ
ΝΟΣ 1 

7-3 ΜΤΝ 9-5 ΜΤΝ 7-3 ΜΤΝ 9-5 ΜΤΝ 7-3 ΜΤΝ   

2 ΕΓΑΗΟΜΕ
ΝΟΣ 2 

8-4 Χ/Α *(1) 8-4 Χ/Α 8-4 Χ/Α 8-4 Χ/Α 8-4 Χ/Α   

3 ΕΓΑΗΟΜΕ
ΝΟΣ 3 

7-3  

ΡΑΘΟΛΟΓΙΚΘ 

7-3 
ΡΑΘΟΛΟΓΙΚ
Θ 

7-3 
ΡΑΘΟΛΟΓΙΚ
Θ 

  7-3 7-3 

4 ΕΓΑΗΟΜΕ
ΝΟΣ 4 

  3-11 7-3 
ΜΑΓΕΙΕΙΑ 

7-3 
ΜΑΓΕΙΕΙΑ 

7-3 7-3 

5 ΕΓΑΗΟΜΕ
ΝΟΣ 5 

7-3 Χ/Κ *(2) 7-3 Χ/Κ 7-3 Χ/Κ 7-3 Χ/Κ 7-3 Χ/Κ   

6 ΕΓΑΗΟΜΕ
ΝΟΣ 6 

7-3 Μ/Γ *(3) 7-3 Μ/Γ 7-3 Μ/Γ 7-3 Μ/Γ 7-3 Μ/Γ   

7 ΕΓΑΗΟΜΕ
ΝΟΣ 7 

7-3 Κ/Δ * (4) 7-3 Κ/Δ 7-3 Κ/Δ 7-3 Κ/Δ 7-3 Κ/Δ   

8 ΕΓΑΗΟΜΕ
ΝΟΣ 8 

7-3 
ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚ
Ο * (5) 

7-3 
ΑΙΜΟΔΥΝΑ
ΜΙΚΟ 

7-3 
ΑΙΜΟΔΥΝΑ
ΜΙΚΟ 

7-3 
ΑΙΜΟΔΥΝΑ
ΜΙΚΟ 

7-3 
ΑΙΜΟΔΥΝΑ
ΜΙΚΟ 

  

9 ΕΓΑΗΟΜΕ
ΝΟΣ 9 

7-3 Ρ/Δ *(6) 7-3 Ρ/Δ 7-3 Ρ/Δ 7-3 Ρ/Δ 7-3 Ρ/Δ   

10 ΕΓΑΗΟΜΕ
ΝΟΣ 10 

7-3 ΤΕΡ 7-3 ΤΕΡ 7-3 ΤΕΡ 7-3 ΤΕΡ 7-3 ΤΕΡ   

11 ΕΓΑΗΟΜΕ
ΝΟΣ 11 

7-3 ΤΑΚΤΙΚΑ 
ΕΞΩΤΕΙΚΑ 
ΙΑΤΕΙΑ * (7) 

7-3 ΤΑΚΤΙΚΑ 
ΕΞΩΤΕΙΚΑ 
ΙΑΤΕΙΑ 

7-3 ΤΑΚΤΙΚΑ 
ΕΞΩΤΕΙΚΑ 
ΙΑΤΕΙΑ 

7-3 
ΤΑΚΤΙΚΑ 
ΕΞΩΤΕΙΚΑ 
ΙΑΤΕΙΑ 

7-3 
ΤΑΚΤΙΚΑ 
ΕΞΩΤΕΙΚΑ 
ΙΑΤΕΙΑ 

  

12 ΕΓΑΗΟΜΕ
ΝΟΣ 12 

7-3 ΜΑΓΕΙΕΙΑ * 
(8) 

7-3 
ΜΑΓΕΙΕΙΑ 

7-3 
ΜΑΓΕΙΕΙΑ 

  7-3 7-3 

13 ΕΓΑΗΟΜΕ
ΝΟΣ 13 

7-3 ΜΕΘ 7-3 ΜΕΘ 7-3 ΜΕΘ 7-3 ΜΕΘ 7-3 ΜΕΘ   

14 ΕΓΑΗΟΜΕ
ΝΟΣ 14 

7-3 
ΜΙΚΟΒΙΟΛΟΓΙΚ
Ο ΑΙΜΟ0ΔΟΣΙΑ 
* (9) 

7-3 
ΜΙΚΟΒΙΟΛ
ΟΓΙΚΟ 
ΑΙΜΟ0ΔΟΣΙΑ 

7-3 
ΜΙΚΟΒΙΟΛ
ΟΓΙΚΟ 
ΑΙΜΟ0ΔΟΣΙΑ 

7-3 
ΜΙΚΟΒΙΟ
ΛΟΓΙΚΟ 
ΑΙΜΟ0ΔΟΣΙ
Α 

7-3 
ΜΙΚΟΒΙΟ
ΛΟΓΙΚΟ 
ΑΙΜΟ0ΔΟΣΙ
Α 
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15 ΕΓΑΗΟΜΕ
ΝΟΣ 15 

7-3 
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ 
*(10) 

7-3 
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙ
ΚΟ 

7-3 
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙ
ΚΟ 

7-3 
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓ
ΙΚΟ 

7-3 
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓ
ΙΚΟ 

  

16 ΕΓΑΗΟΜΕ
ΝΟΣ 16 

7-3 ΘΑΛΑΜΟΙ 
ΝΟΣΘΛΕΙΑΣ 
COVID *(11) 

7-3 
ΘΑΛΑΜΟΙ 
ΝΟΣΘΛΕΙΑΣ 
COVID 

7-3 
ΘΑΛΑΜΟΙ 
ΝΟΣΘΛΕΙΑΣ 
COVID 

7-3 
ΘΑΛΑΜΟΙ 
ΝΟΣΘΛΕΙΑΣ 
COVID 

7-3 
ΘΑΛΑΜΟΙ 
ΝΟΣΘΛΕΙΑΣ 
COVID 

  

17 ΕΓΑΗΟΜΕ
ΝΟΣ 17 

7-3 ΨΥΧΑΓΩ 7-3 
ΨΥΧΑΓΩ 

7-3 
ΨΥΧΑΓΩ 

7-3 
ΨΥΧΑΓΩ 

 7-3 
ΨΥΧ
ΑΓΩ 

 

18 ΕΓΑΗΟΜΕ
ΝΟΣ 18 

7-3 ΔΙΕΚ 
ΝΟΣΘΛΕΥΤΙΚΘΣ 

/ΚΕΦΙΑΡ 

7-3 ΔΙΕΚ 
ΝΟΣΘΛΕΥΤΙΚ
ΘΣ 

/ΚΕΦΙΑΡ 

7-3 ΔΙΕΚ 
ΝΟΣΘΛΕΥΤΙΚ
ΘΣ 

/ΚΕΦΙΑΡ 

7-3 ΔΙΕΚ 
ΝΟΣΘΛΕΥΤΙ
ΚΘΣ 

/ΚΕΦΙΑΡ 

7-3 ΔΙΕΚ 
ΝΟΣΘΛΕΥΤΙ
ΚΘΣ 

/ΚΕΦΙΑΡ 

  

19 ΕΓΑΗΟΜΕ
ΝΟΣ 19 

7-3 ΑΥΛΕΙΟΣ 
ΧΩΟΣ *(12) 

7-3 ΑΥΛΕΙΟΣ 
ΧΩΟΣ 

7-3 ΑΥΛΕΙΟΣ 
ΧΩΟΣ 

7-3 
ΑΥΛΕΙΟΣ 
ΧΩΟΣ 

7-3 
ΑΥΛΕΙΟΣ 
ΧΩΟΣ 

  

20 ΕΓΑΗΟΜΕ
ΝΟΣ 20 

ΚΑΝΟΝΙΚΘ 
ΑΔΕΙΑ 1 

ΚΑΝΟΝΙΚΘ 
ΑΔΕΙΑ 2 

ΚΑΝΟΝΙΚΘ 
ΑΔΕΙΑ 3 

ΚΑΝΟΝΙΚΘ 
ΑΔΕΙΑ 4 

ΚΑΝΟΝΙΚΘ 
ΑΔΕΙΑ 5 

  

21 ΕΓΑΗΟΜΕ
ΝΟΣ 21 

7-3 ΨΥΧΙΑΤΙΚΟ 
–ΦΑΜΑΚΕΙΟ 
*(13) 

7-3 
ΨΥΧΙΑΤΙΚΟ 
-
ΦΑΜΑΚΕΙΟ 

7-3 
ΨΥΧΙΑΤΙΚΟ 
-
ΦΑΜΑΚΕΙΟ 

7-3 
ΨΥΧΙΑΤΙΚ
Ο -
ΦΑΜΑΚΕΙ
Ο 

7-3 
ΨΥΧΙΑΤΙΚ
Ο -
ΦΑΜΑΚΕΙ
Ο 

  

22 ΕΓΑΗΟΜΕ
ΝΟΣ 22 

7-3 
ΧΘΜΕΙΟΘΕΑΡ
ΕΙΑ *(14) 

7-3 
ΧΘΜΕΙΟΘΕ
ΑΡΕΙΑ 

7-3 
ΧΘΜΕΙΟΘΕ
ΑΡΕΙΑ 

7-3 
ΧΘΜΕΙΟΘΕ
ΑΡΕΙΑ 

7-3 
ΧΘΜΕΙΟΘΕ
ΑΡΕΙΑ 

  

23 ΕΓΑΗΟΜΕ
ΝΟΣ 23 

ΚΑΝΟΝΙΚΘ 
ΑΔΕΙΑ 1 

ΚΑΝΟΝΙΚΘ 
ΑΔΕΙΑ 2 

ΚΑΝΟΝΙΚΘ 
ΑΔΕΙΑ 3 

ΚΑΝΟΝΙΚΘ 
ΑΔΕΙΑ 4 

ΚΑΝΟΝΙΚΘ 
ΑΔΕΙΑ 5 

  

24 ΕΓΑΗΟΜΕ
ΝΟΣ 24 

ΚΑΝΟΝΙΚΘ 
ΑΔΕΙΑ 1 

ΚΑΝΟΝΙΚΘ 
ΑΔΕΙΑ 2 

ΚΑΝΟΝΙΚΘ 
ΑΔΕΙΑ 3 

ΚΑΝΟΝΙΚΘ 
ΑΔΕΙΑ 4 

ΚΑΝΟΝΙΚΘ 
ΑΔΕΙΑ 5 

  

25 ΕΓΑΗΟΜΕ
ΝΟΣ 25 

3-11  3-11  3-11 9-5 
ΜΤΝ 

3-11 

26 ΕΓΑΗΟΜΕ
ΝΟΣ 26 

3-11 3-11 3-11   7-3 3-11 

27 ΕΓΑΗΟΜΕ
ΝΟΣ 27 

3-11 3-11  3-11 3-11  7-3 

28 ΕΓΑΗΟΜΕ
ΝΟΣ 28 

3-11   3-11 3-11 3-11 3-11 

29 ΕΓΑΗΟΜΕ
ΝΟΣ 29 

3-11   3-11 3-11 3-11 3-11 

30 ΕΓΑΗΟΜΕ
ΝΟΣ 30 

 3-11 3-11 3-11  ΟΦ. 3-11  

31 ΕΓΑΗΟΜΕ
ΝΟΣ 31 

3-11 3-11 3-11 7-3 
ΡΑΘΟΛΟΓΙ
ΚΘ 

7-3 
ΡΑΘΟΛΟΓΙ
ΚΘ 
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32 ΕΓΑΗΟΜΕ
ΝΟΣ 32 

11-7 11-7 11-7 11-7 11-7   

33 ΕΓΑΗΟΜΕ
ΝΟΣ 33 

  11-7 11-7 11-7 11-7 11-7 

34 ΕΓΑΗΟΜΕ
ΝΟΣ 34 

11-7 11-7   3-11 11-7 11-7 

35 ΕΓΑΗΟΜΕ
ΝΟΣ 35 

 3-11 3-11 3-11 3-11 3-11  

XIOΣ  ../../….. 

 

 

 

ΤΜΘΜΑΤΑ ΣΥΜΡΕΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

(1) Χ/Α ΧΕΙΟΥΓΕΙΑ + ΑΝΑΝΘΨΘ + ΚΕΝΤΙΚΘ ΑΡΟΣΤΕΙΩΣΘ + 
ΑΡΟΘΘΚΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΟΙ 

(2) ΧΕΙΟΥΓΙΚΘ  ΧΕΙΟΥΓΙΚΘ ΚΛΙΝΙΚΘ + ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΔΟΣΚΟΡΘΣΕΩΝ 

(3) Μ/Γ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΘ ΚΛΙΝΙΚΘ + ΜΑΙΕΥΤΙΚΘ + ΧΕΙΟΥΓΕΙΑ 
+ ΕΞΩΤΕΙΚΑ ΙΑΤΕΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΘΣ 

(4) Κ/Δ ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΚΘ ΚΛΙΝΙΚΘ + ΝΕΚΟΤΟΜΕΙΟ + 
ΝΕΚΟΘΑΛΑΜΟΙ 

(5) ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΘΣ + ΤΜΘΜΑ ΕΡΙΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ + ΓΑΦΕΙΑ ΚΑΔΙΟΛΟΓΩΝ + ΕΞΩΤΕΙΚΑ 
ΙΑΤΕΙΑ ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΚΘΣ + ΓΑΦΕΙΟ ΙΑΤΟΔΙΚΑΣΤΘ 

(6) ΡΑΙΔΙΑΤΙΚΘ ΡΑΙΔΙΑΤΙΚΘ ΚΛΙΝΙΚΘ + ΕΓΟΘΕΑΡΕΙΑ + ΓΑΦΕΙΑ 
ΙΑΤΩΝ,ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΟΥ, ΝΟΣΘΛΕΥΤΙΚΟΥ, ΡΑΑΙΑΤΙΚΟΥ 
ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ ΡΟΥ ΘΑ ΧΘΗΟΥΝ ΚΑΘΑΙΣΜΟΥ ΤΘΝ 
ΡΩΙΝΘ ΒΑΔΙΑ 

(7) ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΙΚΑ ΙΑΤΕΙΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΙΚΑ ΙΑΤΕΙΑ + ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΑ 
+ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ 

(8) ΜΑΓΕΙΕΙΑ ΜΑΓΕΙΕΙΑ + ΤΑΡΕΗΑΙΑ + ΨΥΓΕΙΑ + ΑΡΟΘΘΚΕΣ 
ΤΟΦΙΜΩΝ 

(9) ΜΙΚΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΑΙΜΟ0ΔΟΣΙΑ ΜΙΚΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΑΙΜΟ0ΔΟΣΙΑ + ΒΙΟΧΘΜΙΚΟ + 
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ +ΡΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ 

(10) ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΓΑΣΤΘΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ + 
ΦΥΣΙΚΟΘΕΑΡΕΥΤΘΕΙΟ 

(11) ΘΑΛΑΜΟΙ ΝΟΣΘΛΕΙΑΣ COVID ΘΑΛΑΜΟΙ ΑΝΘΤΙΚΘΣ ΡΙΕΣΘΣ ΚΛΙΝΕΣ COVID-19 + 
ΟΙΚΙΣΚΟΙ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΘΨΙΩΝ + ΛΕΒΘΤΟΣΤΑΣΕΙΟ + 
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΕΙΟ + ΨΥΧΟΣΤΑΣΕΙΟ + ΓΕΝΝΘΤΙΕΣ 
ΟΞΥΓΟΝΟΥ + ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑ ΝΕΟΥ + ΟΣΜΩΣΕΙΣ 

(12) ΑΥΛΕΙΟΣ ΧΩΟΣ ΑΥΛΕΙΟΣ ΧΩΟΣ + ΑΡΟΚΟΜΜΙΔΘ ΑΣΤΙΚΩΝ 
ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ + ΜΕΤΑΦΟΑ ΚΑΙ ΟΘΘ ΑΡΟΘΘΚΕΥΣΘ 
ΕΡΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΙΑΤΙΚΩΝ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ 
ΚΑΤΘΓΟΙΩΝ + ΚΑΘΑΙΣΜΟΣ ΥΑΛΟΡΙΝΑΚΩΝ ΚΤΙΙΩΝ 

(13) ΨΥΧΙΑΤΙΚΟ –ΦΑΜΑΚΕΙΟ ΨΥΧΙΑΤΙΚΟ  + ΦΑΜΑΚΕΙΟ + ΚΤΙΙΟ ΕΚΑΒ + ΦΥΛΑΚΙΟ 
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ΡΥΛΘΣ + ΤΘΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΟ + ΤΕΧΝΙΚΘ ΥΡΘΕΣΙΑ + 
ΑΡΟΘΘΚΘ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΥΛΙΚΟΥ + ΧΩΟΣ 
ΤΘΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΩΝ + ΡΛΥΝΤΘΙΑ + ΧΩΟΙ ΕΦΕΙΟΥ ΚΑΙ 
ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 

(14) ΧΘΜΕΙΟΘΕΑΡΕΙΑ ΧΘΜΕΙΟΘΕΑΡΕΙΑ + ΔΩΜΑΤΙΟ ΔΙΑΛΥΣΕΩΝ 
ΚΥΤΤΑΟΣΤΑΤΙΚΩΝ 

 

Θ κατανομι του προςωπικοφ κατά τισ απογευματινζσ βάρδιεσ, Σαββατοκφριακα και Αργίεσ περιγράωεται 
ςτο υπθρεςιακό που κατακζτουμε και το προςωπικό τοποκετείται ςφμωωνα με τθν λειτουργία των 
τμθμάτων κακότι δεν λειτουργοφν όλοι οι χϊροι του Νοςοκομείου ςε 24ωρθ βάςθ. 

 

ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙI – ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ 

Στον (υπό)φάκελο τθσ τεχνικισ προςφοράσ, οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν με απόλυτθ ευκφνθ τουσ, 
υπογράφουν ψθφιακά και ςυμπεριλαμβάνουν, επί ποινι αποκλειςμοφ, το φφλλο ςυμμόρφωςθσ υπό 
μορφι παραρτιματοσ.  
Το περιεχόμενο του αρχείου ωσ αρχείο PDF (ψθωιακά υπογεγραμμζνο), ζχει αναρτθκεί ςτον τόπο του 
διαγωνιςμοφ ξεχωριςτά ωσ αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και ωσ αρχείο ςε 
επεξεργάςιμθ μορωι για τθν ςυμπλιρωςι του από τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ ωορείσ. 

ΡΑΑΤΘΜΑ ΙV – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΜΕΛΕΤΘ 

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΓΗ 

2θ ΤΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΝΗΩΝ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΕΙΟ»                         Α.Π.6989 

                                                                                                        ΧΙΟ  16/05/2022 

ΠΡΟ: Δ.. ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ ΧΙΟΤ 

ΘΕΜΑ: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝ- ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΠΡΟΑΡΜΟΓΗ 
ΣΟΤ ΚΟΣΟΤ ΚΑΛΤΨΗ ΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ ΧΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» Ε ΤΠΗΡΕΙΕ 
ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ. 

Για τα τθν εκπόνθςθ τθσ μελζτθσ αυτισ ελιφκθςαν υπόψθ: 

1. Οι διατάξεισ  του άρκρου 72 του Νόμου 4369/2016 

2. To ΦΕΚ 173/Β/30-1-2019  

3. Η Εκνικι Γενικι υλλογικι φμβαςθ Εργαςίασ (Ε.Γ...Ε.) 2021 (Π.Κ. 16/1-7-2021.    

4.Θ υπ’ αρικμ. 107675/27-12-2021 Τπουργικι Απόφαςθ (ΦΕΚ ΣΕΤΧΟ Βϋ 6263/27-12-2021) 

5.Η υπ’ αρικμ. 38886/21-04-2022 Τπουργικι Απόφαςθ (ΦΕΚ ΣΕΤΧΟ Βϋ 2030/21-04-2022) 

6. Η υπ’ αρικμ. 40/20-10-2021 (Θζμα : ΗΔ 16) Απόφαςθ του Δ του Γενικοφ Νοςοκομείου Χίου «κυλίτςειο». 

7. Η υπ’ αρικμ. 9/09-05-2022 (Θζμα : ΗΔ 1) Απόφαςθ του Δ του Γενικοφ Νοςοκομείου Χίου «κυλίτςειο». 

 

 υνιλκε  ςιμερα 16Μαΐου 2022, θμζρα Δευτζρα θ οριςμζνθ με τθν απόφαςθ 722/12-05-2022 τθσ  
Διοικιτριασ του Νοςοκομείου επιτροπι αποτελοφμενθ από τουσ: 

Σηιατηιά Χαράλαμπο, ωτθρίου Άννα, Βενζτο Ευςτράτιο για να τροποποιιςει-επικαιροποιιςει τθν  
οικονομοτεχνικι μελζτθ ωσ προσ το κόςτοσ των παρεχόμενων από τον ανάδοχο υπθρεςιϊν για τθν κάλυψθ 
των αναγκϊν του Νοςοκομείου ςε υπθρεςίεσ κακαριότθτασ. 
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υγκεκριμζνα :  

1. Με τθν υπ. αρικμ. 40/20-10-2021 (ΗΔ 16) Απόφαςθ του Δ του Γενικοφ 
Νοςοκομείου Χίου αποφαςίςτθκε θ ανάκεςθ των υπθρεςιϊν κακαριότθτασ 
του Γ.Ν. Χίου «κυλίτςειο» ςε ανάδοχο εταιρεία. 

2. Από τθν 01/01/2022 και εωεξισ (ζωσ και τθν 30/04/2022), με τθ δθμοςίευςθ τθσ υπ’ αρικμ. 
107675/27-12-2021 Υπουργικισ Απόωαςθσ (ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ Βϋ 6263/27-12-2021) αυξικθκε το 
κατϊτατο θμερομίςκιο ςε 29,62 € (από 29,04 €) και ο κατϊτατοσ μιςκόσ ςε 663,00 € (από 650,00 €) 
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΓΑΗΟΜΕΝΟΥΣ.  

3. Ακολοφκωσ, από τθν 01/05/2022 και εωεξισ, με τθ δθμοςίευςθ τθσ υπ’ αρικμ. 38886/21-04-2022 
Υπουργικισ Απόωαςθσ (ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ Βϋ 2030/21-04-2022), αυξικθκε, ζτι περαιτζρω, το κατϊτατο 
θμερομίςκιο ςε 31,85 € (από 29,62 €) και ο κατϊτατοσ μιςκόσ ςε 713,00 € (από 663,00 €) ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 
ΤΟΥΣ ΕΓΑΗΟΜΕΝΟΥΣ. 

4. Με τθν υπ. αρικμ. 9/09-05-2022 (ΗΔ 16) Απόφαςθ του Δ του Γενικοφ Νοςοκομείου Χίου 
αποφαςίςτθκε:  

Α)Η ματαίωςθ τθσ υπ. αρικ. 18/2022 διακιρυξθσ του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ με ανοικτι διαδικαςία άνω 
των ορίων για τθν «ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΣΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΧΩΡΟΤ ΣΟΤ Γ.Ν. ΧΙΟΤ 
«ΚΤΛΙΣΕΙΟ» ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ ΣΩΝ ΔΟΜΩΝ «ΨΤΧΑΡΓΩ», «ΚΕΦΙΑΠ» & «ΔΙΕΚ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ» 
ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΣΟ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΤ ΠΑΡΑΣΑΗ ΕΚ ΜΕΡΟΤ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ ΓΙΑ ΔΤΟ (2) 
ΜΗΝΕ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΓΙΑ ΔΕΚΑ (10) ΜΗΝΕ ΜΕ ΤΜΦΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΩΝ ΔΤΟ (2) ΜΕΡΩΝ» 

Β) Η ςφνταξθ νζασ οικονομοτεχνικισ μελζτθσ για τθν «ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑ ΚΤΙΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & 
ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» ΣΥΜΡΕΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ 
«ΨΥΧΑΓΩΣ», «ΚΕΦΙΑΡ» & «ΔΙΕΚ ΝΟΣΘΛΕΥΤΙΚΘΣ». 

Γ) Η επαναπροκιρυξθ του διαγωνιςμοφ για τθν «ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΣΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ & 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΧΩΡΟΤ ΣΟΤ Γ.Ν. ΧΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ ΣΩΝ ΔΟΜΩΝ 
«ΨΤΧΑΡΓΩ», «ΚΕΦΙΑΠ» & «ΔΙΕΚ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ».  

 

ΣΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ 

Το προςωπικό κακαριότθτασ εργάηεται 7 θμζρεσ τθν εβδομάδα και κα πρζπει με τισ βάρδιεσ του να 
καλφπτει τθν 24ωρθ λειτουργία τθσ υγειονομικισ μονάδασ. 

Για να λειτουργιςει ομαλά το Νοςοκομείο Χίου και να μποροφμε να παρζχουμε υψθλισ ποιότθτασ 
κακαριότθτα και απολφμανςθ, ςε όλα τα κτιριακά ςυγκροτιματα, τμιματα, Εργαςτιρια, Μονάδεσ, 
Χειρουργεία, απαιτοφνται τριάντα επτά (37) ςυνολικά εργαηόμενοι, επόπτεσ και κακαριςτζσ, για τουσ κάτωκι 
λόγουσ: 

1) Θ ζκταςθ του Γ.Ν.XIOΥ«ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» είναι 19.500 τ.μ. και των δομϊν «ΨΥΧΑΓΩ» 7.915,91 τ.μ. 
,«ΚΕ.Φ.Ι.ΑΡ»  και «ΔΙΕΚ ΝΟΣΘΛΕΥΤΙΚΘΣ»  4.290 τ.μ,  ςυνολικισ εκτάςεωσ 31.705,91 τ.μ.( εκ των 
οποίων τα 3.629,18 τ.μ.δεν είναι ςε χριςθ, κατά τθ ςφνταξθ του παρόντοσ). Απαιτοφνται 3 (τρία) 
άτομα αποκλειςτικισ απαςχόλθςθσ για τθν κακαριότθτα των ςυγκεκριμζνων κτιριακϊν δομϊν, ζνα 
για τον κάκε χϊρο ξεχωριςτά,  προκειμζνου να ανταποκρίνεται το Νοςοκομείο με αςωάλεια ςτισ 
υπθρεςίεσ κακαριότθτασ των δομϊν του. Δεδομζνθσ τθσ επιωυλακισ και τθσ επαγρφπνθςθσ για τθν 
πανδθμία από τθ λοίμωξθ covid-19, και τισ νεότερεσ εγκυκλίουσ και οδθγίεσ για τθν κακαριότθτα και 
απολφμανςθ των ςχολικϊν εγκαταςτάςεων και των χϊρων παροχισ ωροντίδασ ςε ευαίςκθτεσ 
ομάδεσ πλθκυςμοφ (άτομα με κινθτικά προβλιματα, νοθτικι υςτζρθςθ, ι ψυχικά πάςχοντεσ), 
απαιτείται ο κάκε χϊροσ να απαςχολεί τον δικό του αποκλειςτικά κακαριςτι, ϊςτε να κακαρίηονται 
επιμελϊσ όλεσ οι επιωάνειεσ και τα αντικείμενα που κα μποροφςαν δυνθτικά να μεταδϊςουν τον ιό.  

2) Οι δομζσ αυτζσ απζχουν αρκετά χιλιόμετρα από το Γ. Ν. Χίου που βρίςκεται ςτθν πόλθ τθσ Χίου, 
δεδομζνου ότι το «ΨΥΧΑΓΩ» ςτεγάηεται ςτο χωριό Νεοχϊρι, που απζχει 17 χιλιόμετρα από το 
Νοςοκομείο Χίου και οι άλλεσ δφο δομζσ είναι εγκατεςτθμζνεσ ςτθν περιοχι Λατόμι, που απζχουν 3 
χιλιόμετρα από το Νοςοκομείο Χίου. Είναι κατανοθτό ότι θ χιλιομετρικι απόςταςθ, δυςχεραίνει τισ 
κακθμερινζσ μετακινιςεισ των κακαριςτϊν, από το Νοςοκομείο ςτον ζνα ι  ςτον άλλο χϊρο ι από 
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τθ μία ςτθν άλλθ δομι, χάνοντασ, με τθν τακτικι τθσ μετακίνθςθσ των κακαριςτϊν, πολφτιμεσ 
εργατοϊρεσ.  

3) Αντιμετϊπιςθ επειγουςϊν και απρόβλεπτων περιςτάςεων, χειριςμόσ φποπτων και νοςθλεία 
επιβεβαιωμζνων κρουςμάτων από τον νζο κορωνοϊό. 

4) Αυξθμζνεσ ανάγκεσ κακαριότθτασ και απολφμανςθσ ςτο Γ. Ν Χίου. Δεδομζνου ότι το Γ. Ν. Χίου 
«Σκυλίτςειο», είναι το μοναδικό Νοςοκομείο ςε όλο το Νομό, και εωθμερεφει 24 ϊρεσ τθν θμζρα/7 
θμζρεσ τθν εβδομάδα, για 55.000 μόνιμουσ κατοίκουσ και ικανοποιθτικό αρικμό προςωφγων  και 
λόγω του νζου ςτελζχουσ κορονοϊοφ SARS-COV-2, και του νζου κφματοσ λοίμωξθσ που προβλζπεται 
να παρατθρθκεί, απαιτείται θ πιςτι και αυςτθρι τιρθςθ και εωαρμογι όλων των περιβαλλοντικϊν 
μζτρων ελζγχου διαςποράσ του ιοφ.Πλεσ οι μελζτεσ ςε περιβαλλοντικά δείγματα, επιβεβαιϊνουν 
τθν παρουςία του ιοφ SARS-CoV-2 ςτον περιβάλλοντα χϊρο αςκενϊν με COVID-19 (πόρτεσ, πόμολα, 
διακόπτεσ, πλθκτρολόγια) και ενιςχφουν τθν άποψθ ότι οι επιωάνειεσ και τα αντικείμενα παίηουν 
ρόλο ςτθν μετάδοςθ του ιοφ. Συνεπϊσ, ο επαρκισ,κακθμερινόσ, ςχολαςτικόσ κακαριςμόσ και θ 
απολφμανςθ του περιβάλλοντοσ όλων ανεξαιρζτωσ των χϊρων και των άψυχων αντικειμζνων του 
Νοςοκομείου,(ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ απολφμανςθσ ςτα γραωεία όλου του προςωπικοφ, 
διοικθτικι υπθρεςία, ςτάςεισ νοςθλείασ και όχι μόνον των χϊρων παροχισ ωροντίδασ και καλάμων 
νοςθλείασ αςκενϊν)  κεωροφνται απαραίτθτα για τον περιοριςμό τθσ διαςποράσ του ιοφ SARS-CoV-
2.Το ζργο αυτό κα πρζπει να ενιςχφεται ακόμθ περιςςότερο ςε νοςθλευόμενουσ αςκενείσ με 
επιβεβαιωμζνθ λοίμωξθ, είτε ςτουσ καλάμουσ αρνθτικισ πίεςθσ του Νοςοκομείου μασ, είτε ςε 
περίπτωςθ που κα χριηουν οι πάςχοντεσ μθχανικισ υποςτιριξθσ ςτθν ΜΕΘ, ανάγκθ αιμοκάκαρςθσ, 
τοκετοφ, χειρουργείων κλπ.Δεδομζνου του ότι ο επαρκισ και ςυχνόσ κακαριςμόσ και θ απολφμανςθ 
του περιβάλλοντοσ κεωροφνται απαραίτθτα για τον περιοριςμό τθσ διαςποράσ του ιοφ SARS-CoV-2, 
κα πρζπει να υπάρχει επάρκεια εκπαιδευμζνου προςωπικοφ. 

5) Θ μζχρι ςτιγμισ εωαρμογι όλων των πρωτοκόλλων, του επιχειρθςιακοφ ςχεδιαςμοφ του 
Νοςοκομείου μασ και τθσ  απαρζγκλιτθσ τιρθςθσ  των οδθγιϊν του ΕΟΔΥ, για τθ μθ διαςπορά  του 
ιοφ, μασ ζχει αποδείξει ότι όταν υπάρχει διαχείριςθ πικανοφ κροφςματοσ με λοίμωξθ covid-19, ο 
κακαριςτισ που εμπλζκεται ςτον κακαριςμό και τθν απολφμανςθ των χϊρων, αντικειμζνων και 
επιωανειϊν που είναι δυνθτικά μολυςμζνεσ από τον SARS-CoV-2 ( ΤΕΡ, Ακτινολογικό, απολφμανςθ 
αςανςζρ, μζςων μεταωοράσ αςκενοφσ, διαχείριςθ παραγόμενων επικίνδυνων αποβλιτων του 
περιςτατικοφ, διαχείριςθ του εξοπλιςμοφ κακαριότθτασ, αςωαλισ ζνδυςθ και αωαίρεςθ των μζςων 
ατομικισ προςταςίασ του), δεν δφναται να ανταπεξζλκει ςε εργαςίεσ κακαριότθτασ που κα 
προκφψουν ταυτόχρονα από εξυπθρζτθςθ και ωροντίδα άλλων αςκενϊν ( πχ ςτα ΤΕΡ που είναι και 
ο χϊροσ υποδοχισ ) και κα πρζπει να υπάρχει ικανόσ αρικμόσ κακαριςτϊν να διαχειριςτοφμε κάκε 
πρόςκετθ ανάγκθ που ενςκιπτει. 

6) Στο ανεξάρτθτο διϊροωο κτίριο τθσ Μαιευτικισ (γυναικολογικι κλινικι και Χειρουργεία) κρίνεται 
ςκόπιμο να τοποκετθκεί ζνασ κακαριςτισ επιπλζον αποκλειςτικά ςτα Χειρουργεία τθσ Μαιευτικισ 
και να μθν μετακινείται ο ίδιοσ κακαριςτισ για εργαςίεσ κακαριςμοφ από τθ γυναικολογικι κλινικι 
ςτα Χειρουργεία (αποωυγι μεταωοράσ μικροβίων ςτον άςθπτο χϊρο των Χειρουργείων). 

7) Ο προαφλιοσ χϊροσ του Νοςοκομείου λόγω πολλϊν τετραγωνικϊν και φπαρξθσ κιπων απαιτεί 
κακθμερινι κακαριότθτα. Ζνασ κακαριςτισ/τρια κα πρζπει να ζχει ωσ αντικείμενο τον ευπρεπιςμό 
του περιβάλλοντα χϊρου, τθν ςυχνι κακαριότθτα των υαλοπινάκων,  και τθν αποκλειςτικι 
μεταωορά όλων των κατθγοριϊν των παραγόμενων αποβλιτων αμζςωσ μετά τθ ςυλλογι τουσ από 
τα τμιματα, ςτουσ χϊρουσ προςωρινισ αποκικευςθσ. 

8) Αφξθςθ εξυπθρετοφμενου κοινοφ λόγω προςωυγικϊν- μεταναςτευτικϊν ροϊν ςτο νθςί μασ. 

9) Ζχουν προκφψει πρόςκετεσ ανάγκεσ για εργαςίεσ κακαριότθτασ λόγω τθσ δθμιουργίασ νζων 
τμθμάτων, μετεγκαταςτάςεων κλινικϊν, επιςκευϊν κτιριακϊν δομϊν, εκκενϊςεων κτιρίων.  

10) Θ ίδρυςθ και λειτουργία τθσ ψυχιατρικισ κλινικισ που ζχει δθμοπρατθκεί και βρίςκεται ςε εξζλιξθ, 
κα δθμιουργιςει πρόςκετεσ ανάγκεσ για προςωπικό κακαριότθτασ. 

11) Τα Εργαςτιρια του πρϊτου ορόωου (Μικροβιολογικό, Βιοχθμικό, Αιμοδοςία, Ακτινοδιαγνωςτικό και 
Ρακολογοανατομικό) εξυπθρετοφνται από ζναν κακαριςτι. Απαιτοφνται δφο άτομα προςωπικοφ 
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κακαριότθτασ λόγω τθσ κριςιμότθτασ κάποιων χϊρων, των διαωορετικϊν κατθγοριϊν αποβλιτων 
που παράγονται  και τθν ανάγκθ για ςχολαςτικι κακαριότθτα και απολφμανςθ. 

12) Με το υπάρχον προςωπικό, δεν καλφπτονται με ευχζρεια άδειεσ κανονικζσ και ρεπό.  

13) Για τα γραωεία τθσ Διοίκθςθσ απαιτείται να υπάρχει ευχζρεια χρόνου και προςωπικοφ ϊςτε να μθν 
κακαρίηονται βιαςτικά και πλθμμελϊσ. Το ίδιο ιςχφει και για τθν κακαριότθτα του τμιματοσ των 
Ενδοςκοπιςεων ϊςτε να γίνεται θ ενδιάμεςθ κακαριότθτα κατά τον εκτιμϊμενο χρόνο. 

14) Επιτακτικι ανάγκθ για ςυχνότερθ κακαριότθτα ςτα Μαγειρεία ι δυνατόν από άτομο αποκλειςτικισ 
απαςχόλθςθσ, λόγω τιρθςθσ διαδικαςιϊν του HACCP, τιρθςθ πρωτοκόλλων, τιρθςθ κανόνων 
ορκισ υγιεινισ και πρακτικϊν, αποωυγι μεταωοράσ μικροβιακοφ ωορτίου από κακαριςτζσ κλινικϊν. 

15) Ρροοπτικι αφξθςθσ νοςοκομειακϊν κλινϊν με τθν ςφςταςθ του νζου οργανιςμοφ του Νοςοκομείου 
και τθν φπαρξθ νζων ιατρικϊν ειδικοτιτων.  

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΜΕΛΕΤΘ 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ – ΙΔΙΩΤΙΚΘ ΕΤΑΙΕΙΑ 

Κόςτοσ για τον Κακαριςμό του Γενικοφ Νοςοκομείου Χίου                         

  

Α Αρικμόσ εργαηομζνων  
37 κακαριςτζσ/κακαρίςτριεσ & επόπτεσ για το 
πρόγραμμα κακαριςμοφ του Νοςοκομείου 

Β Θμζρεσ και ϊρεσ εργαςίασ 
Δευτζρα ζωσ Κυριακι όλο το 24ωρο ςφμωωνα με το 
πρόγραμμα κακαριςμοφ 

Γ 
Συλλογικι ςφμβαςθ εργαςίασ ςτθν οποία 
υπάγονται οι εργαηόμενοι: 

Εκνικι Γενικι Συλλογικι Σφμβαςθ Εργαςίασ (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.) 
2021 (Ρ.Κ. 16/1-7-2021),  Υπουργικι Απόωαςθ & 
Υπουργικι Απόωαςθ 38866 (ΦΕΚ Τεφχοσ Β’ 2030 
/21.04.2022)  . 

Δ1 Μικτζσ Αποδοχζσ Εργαηομζνων 

 

   367.676,40 €  

 

Δ2 Επιπλζον Κόςτοσ Κυριακϊν & Αργιϊν 

 

 26.242,20 €  

 

Δ3 Επιπλζον Κόςτοσ Νυχτερινϊν 

 

 9.928,06 €  

 

Δ4 Δϊρο Χριςτουγζννων 

 

 33.707,61 €  
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Δ5 Δϊρο Ράςχα 

 

20.224,56 €  

 

Δ6 Επίδομα Αδείασ  

 

  16.826,94 €  

 

Δ7 Κόςτοσ Αντικατάςταςθσ 

 

  39.550,48 €  

 

Δ8 Αποηθμίωςθ Αντικαταςτατϊν 

 

   3.295,87 €  

 

Δ9 
 Συνολικό φψοσ του  ποςοφ που αωορά τισ πάςθσ 
ωφςεωσ νόμιμεσ αποδοχζσ των εργαηομζνων 

 

 517.452,13 €  

 

Ε1 
 Φψοσ των αςωαλιςτικϊν ειςωορϊν με βάςθ τα 
προχπολογιςκζντα ποςά (26,23%) 

 

  135.727,69 €  

 

Ε2 Συνολικό Εργατικό Κόςτοσ 

 

 653.179,82 €  

 

ΣΤ Κόςτοσ υπζρ Καταςκθνϊςεων (ΕΛΡΚ) 740,00 € 

Η 
Διοικθτικό Κόςτοσ  
(2% επί του εργατικοφ κόςτουσ) 

 

  13.063,60 €  

 

Θ 

Κόςτοσ Εξοπλιςμοφ και μθχανθμάτων κακαριςμοφ 
(αποςβζςεισ, βλάβεσ, ςυντιρθςθ) και Κόςτοσ 
Αναλωςίμων υλικϊν κακαριότθτασ 

(2% επί του εργατικοφ κόςτουσ) 

    13.063,60 €  

 

Θ  
Κόςτοσ Ειδϊν Ατομικισ Υγιεινισ 

(4 % επί του εργατικοφ κόςτουσ) 

 

 26.127,20 €  

 

Ι 
Εργολαβικό Κζρδοσ 

(2% επί του εργατικοφ κόςτουσ) 
  13.063,60 € 
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Κ Ραρακράτθςθ Φόρου 8% 
           62.542,42 €  

 

Λ 
Νόμιμεσ κρατιςεισ επί τθσ αξίασ του τιμολογίου 
που κα εκδίδεται μθνιαίωσ (2% Υπουργείου 
υγείασ και 0,1554% υπζρ τρίτων) 

 

  17.196,31 €  

 

Μ Για ανάπτυξθ ανταγωνιςμοφ 

 

31.023,45 €  

 

Ν Συνολικόσ Ρροχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ 830.000,00 € 

Ξ Συνολικόσ Ρροχπολογιςμόσ με ΦΡΑ (17%) 971.100,00 € 

    

ΣΥΜΡΕΑΣΜΑ 

Σφμωωνα με: 

1. Τθν υπ’ αρικμ. 107675/27-12-2021 Υπουργικι Απόωαςθ (ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ Βϋ 6263/27-12-2021) 

2. Τθν υπ’ αρικμ. 38886/21-04-2022 Υπουργικι Απόωαςθ (ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ Βϋ 2030/21-04-2022),  

 

υπάρχει ςθμαντικι αφξθςθ του φψουσ του ςυνολικοφ ποςοφ που αωορά τισ πάςθσ ωφςεωσ νόμιμεσ 
αποδοχζσ των εργαηομζνων και κατά ςυνζπεια κα πρζπει να αναπροςαρμοςτεί ο διακζςιμοσ 
προχπολογιςμόσ για τθν κάλυψθ των αναγκϊν του Νοςοκομείου ςε υπθρεςίεσ κακαριότθτασ ςτο ποςό των 
971.100,00€ (ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α. 17%) ετθςίωσ. 

 

Παρακαλοφμε όπωσ εγκρίνεται τθν τροποποιθμζνθ – επικαιροποιθμζνθ  οικονομοτεχνικι μελζτθ ωσ προσ το 
κόςτοσ των παρεχόμενων από τον ανάδοχο υπθρεςιϊν για τθν κάλυψθ των αναγκϊν του Νοςοκομείου ςε 
υπθρεςίεσ κακαριότθτασ. 

Με τιμι 

Σηιατηιάσ Χαράλαμποσ 

ωτθρίου Άννα 

Βενζτοσ Ευςτράτιοσ 

 

ΡΑΑΤΘΜΑ V – Υπόδειγμα Οικονομικισ Ρροςφοράσ 

Θ Οικονομικι Ρροςφορά κα πρζπει να ζχει τθν εξισ μορφι και περιεχόμενο:  

1. Θ τιμι να δίνεται ςε ΕΥΩ. 

- Θ αναγραωι τθσ τιμισ ςε ΕΥΩ, μπορεί να γίνεται με δφο δεκαδικά ψθωία, εωόςον χρθςιμοποιείται 
ςε ενδιάμεςουσ υπολογιςμοφσ. Το γενικό ςφνολο ςτρογγυλοποιείται ςε δυο δεκαδικά ψθωία, προσ τα 
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άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψθωίο είναι ίςο ι μεγαλφτερο του πζντε και προσ τα κάτω εάν είναι 
μικρότερο του πζντε. 

- Εωόςον από τθν προςωορά δεν προκφπτει με ςαωινεια θ προςωερόμενθ τιμι ι δεν δίδεται ενιαία 
τιμι για ολόκλθρθ τθν προςωερόμενθ ποςότθτα, θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

- Επιςθμαίνεται ότι, επί ποινι απόρριψθσ: 

θ ςυνολικι προςφερόμενθ τιμι δεν κα πρζπει να ξεπερνά τθν προχπολογιςκείςα δαπάνθ. 

2. Στθν προςωορά τουσ ςε χωριςτό ωάκελο κα αναωζρονται, επί ποινι αποκλειςμοφ, και ςφμφωνα με το 
άρκρο 68, του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α), όπωσ τροποποιικθκε με το Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88 Α), τα 
παρακάτω ςτοιχεία: 

α) Ο αρικμόσ των εργαηομζνων που κα απαςχολθκοφν ςτο ζργο. 

β) Οι θμζρεσ και τισ ϊρεσ εργαςίασ. 

γ) Θ ςυλλογικι ςφμβαςθ εργαςίασ ςτθν οποία  υπάγονται οι εργαηόμενοι. 

δ) Το φψοσ του προχπολογιςμζνου ποςοφ που αωορά τισ πάςθσ ωφςεωσ νόμιμεσ αποδοχζσ αυτϊν των 
εργαηομζνων. 

ε) Το φψοσ των αςωαλιςτικϊν ειςωορϊν με βάςθ τα προχπολογιςκζντα ποςά. 

ςτ)Τα τετραγωνικά μζτρα κακαριςμοφ ανά άτομο. 

Οι ςυμμετζχοντεσ ςτθ διαπραγμάτευςθ, ςτθν προςωορά τουσ πρζπει να υπολογίηουν εφλογο ποςοςτό 
διοικθτικοφ κόςτουσ παροχισ των υπθρεςιϊν τουσ, των αναλϊςιμων, του εργολαβικοφ τουσ κζρδουσ και 
των νόμιμων υπζρ Δθμοςίου και τρίτων κρατιςεων, το οποίο πρζπει να δικαιολογοφν πλιρωσ. 
Επιπροςκζτωσ, υποχρεοφνται να επιςυνάπτουν ςτθν προςωορά αντίγραωο τθσ ςυλλογικισ ςφμβαςθσ 
εργαςίασ ςτθν οποία υπάγονται οι εργαηόμενοι. 

Επίςθσ ςτθν οικονομικι προςφορά  περιλαμβάνονται τα παρακάτω: 

1. Αναλυτικι μθνιαία κοςτολόγθςθ που αωορά τισ πάςθσ ωφςεωσ νόμιμεσ αποδοχζσ  των εργαηομζνων 
που κα απαςχολθκοφν ςτο ςυγκεκριμζνο ζργο βάςει του ηθτοφμενου προγράμματοσ. 

2. Το φψοσ των αςωαλιςτικϊν ειςωορϊν με βάςθ τα προχπολογιςκζντα ποςά ανά μινα. 

3. Διοικθτικό και λειτουργικό κόςτοσ, εργολαβικό κζρδοσ, κρατιςεισ κ.λπ., κακϊσ και ζνορκθ βεβαίωςθ 
του νομίμου εκπροςϊπου αυτοφ, ενϊπιον ςυμβολαιογράωου, περί μθ επιβολισ ςε βάροσ τουσ 
πράξθσ επιβολισ προςτίμου για παραβιάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» 
ςοβαρότθτασ».  

Θ προςφορά κα δοκεί για χρονικό διάςτθμα  δϊδεκα (12) μθνϊν. 

Επίςθσ ςτθν οικονομικι προςωορά κα περιλαμβάνεται, επί ποινι απόρριψθσ οι παρακάτω πίνακεσ 
ςυμπλθρωμζνοι με τα ηθτοφμενα ςτοιχεία.  

ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΡΛΘΩΘΟΥΝ ΟΙ ΡΙΝΑΚΕΣ 1, 2, 3 ΤΘΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ  

ΡΙΝΑΚΑΣ 1 

Ρίνακασ ανάλυςθσ οικονομικισ προςφοράσ  Εποπτϊν 

        

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ 

ΑΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 

(*1) 

ΜΘΝΙΑΙΑ 

ΔΑΡΑΝΘ 

ΚΑΤ' ΑΤΟΜΟ 

ΜΘΝΙΑΙΑ 

ΔΑΡΑΝΘ 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ  

ΣΥΝΟΛΙΚΘ 

ΔΑΡΑΝΘ  
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1.      
Μικτζσ αποδοχζσ 
προςωπικοφ επόπτεσ με 
πλιρθ απαςχόλθςθ  

        

2.      Ειςωορζσ ΙΚΑ εργοδότθ         

3.      

Κόςτοσ επιδόματοσ 
αδείασ 
(περιλαμβανομζνων και 
ειςωορϊν ΙΚΑ του 
εργοδότθ) 

        

4.      

Κόςτοσ δϊρων Ράςχα - 
Χριςτουγζννων 
(περιλαμβανομζνων και 
ειςωορϊν ΙΚΑ του 
εργοδότθ) 

        

5.      

Επιπλζον κόςτοσ 
Κυριακϊν - Αργιϊν 
(περιλαμβανομζνων και 
ειςωορϊν ΙΚΑ του 
εργοδότθ) απαςχόλθςθσ 

        

6.      

Επιπλζον κόςτοσ 
νυχτερινϊν 
(περιλαμβανομζνων και 
ειςωορϊν ΙΚΑ του 
εργοδότθ) απαςχόλθςθσ 

        

7.      
Κόςτοσ αντικαταςτατϊν 
εργαηομζνων ςε κανονικι 
άδεια  

        

 

ΡΙΝΑΚΑΣ 2 

Ρίνακασ ανάλυςθσ οικονομικισ προςφοράσ  Κακαριςτϊν 

        

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ 

ΑΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 

(*1) 

ΜΘΝΙΑΙΑ 

ΔΑΡΑΝΘ 

ΚΑΤ' ΑΤΟΜΟ 

ΜΘΝΙΑΙΑ 

ΔΑΡΑΝΘ 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ  

ΣΥΝΟΛΙΚΘ 

ΔΑΡΑΝΘ  

1.      
Μικτζσ αποδοχζσ προςωπικοφ 
(κακαριςτζσ–ςτριεσ ) με πλιρθ 
απαςχόλθςθ  

        

2.      Ειςωορζσ ΙΚΑ εργοδότθ         

3.      
Κόςτοσ επιδόματοσ αδείασ 
(περιλαμβανομζνων και 
ειςωορϊν ΙΚΑ του εργοδότθ) 
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4.      

Κόςτοσ δϊρων Ράςχα - 
Χριςτουγζννων 
(περιλαμβανομζνων και 
ειςωορϊν ΙΚΑ του εργοδότθ) 

        

5.      

Επιπλζον κόςτοσ Κυριακϊν-
Αργιϊν (περιλαμβανομζνων και 
ειςωορϊν ΙΚΑ του εργοδότθ) 
απαςχόλθςθσ 

        

6.      

Επιπλζον κόςτοσ νυχτερινϊν 
(περιλαμβανομζνων και 
ειςωορϊν ΙΚΑ του εργοδότθ) 
απαςχόλθςθσ 

        

7.      
Κόςτοσ αντικαταςτατϊν 
εργαηομζνων ςε κανονικι άδεια  

        

 

ΡΙΝΑΚΑΣ 3 

Ρίνακασ ανάλυςθσ οικονομικισ προςφοράσ  Συνολικόσ 

        

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ 
ΑΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ (*1) 

ΜΘΝΙΑΙΑ 

ΔΑΡΑΝΘ ΚΑΤ' 

ΑΤΟΜΟ 

ΜΘΝΙΑΙΑ 

ΔΑΡΑΝΘ 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ  

ΣΥΝΟΛΙΚΘ 

ΔΑΡΑΝΘ  

1.      
Μικτζσ αποδοχζσ 
προςωπικοφ με πλιρθ 
απαςχόλθςθ  

        

2.      Ειςωορζσ ΙΚΑ εργοδότθ         

3.      

Κόςτοσ επιδόματοσ αδείασ 
(περιλαμβανομζνων και 
ειςωορϊν ΙΚΑ του 
εργοδότθ) 

        

4.      

Κόςτοσ δϊρων Ράςχα - 
Χριςτουγζννων 
(περιλαμβανομζνων και 
ειςωορϊν ΙΚΑ του 
εργοδότθ) 

        

5.      

Επιπλζον κόςτοσ Κυριακϊν 
- Αργιϊν 
(περιλαμβανομζνων και 
ειςωορϊν ΙΚΑ του 
εργοδότθ) απαςχόλθςθσ 

        

6.      

Επιπλζον κόςτοσ 
νυχτερινϊν 
(περιλαμβανομζνων και 
ειςωορϊν ΙΚΑ του 
εργοδότθ) απαςχόλθςθσ 
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7.      
Κόςτοσ αντικαταςτατϊν 
εργαηομζνων ςε κανονικι 
άδεια  

        

8.      

Κόςτοσ αναλωςίμων 
υλικϊν (ςάκοι 
απορριμμάτων, 
απορρυπαντικά, χαρτιά 
υγείασ, κρεμοςάπουνο, 
κ.λπ.) Κόςτοσ εργαλείων 
και μθχανθμάτων 
κακαριςμοφ (αποςβζςεισ, 
βλάβεσ, ςυντιρθςθ). 
Τουλάχιςτον 6% επί του 
εργατικοφ κόςτουσ 

        

9.      

Κόςτοσ διοικθτικισ 
υποςτιριξθσ, εγγυθτικϊν 
επιςτολϊν, αςωάλειασ  & 
υγιεινισ (ΜΑΡ), λοιπά 
ζξοδα Τουλάχιςτον 1% επί 
του εργατικοφ κόςτουσ 

        

10.    
Εργολαβικό κζρδοσ. 
Τουλάχιςτον 0.5% επί του 
εργατικοφ κόςτουσ 

        

11.    
Ειςωορά Ραιδικϊν 
Καταςκθνϊςεων 

        

12.    
Νόμιμεσ κρατιςεισ επί τθσ 
αξίασ τιμολογίου 

        

13.    Ραρακράτθςθ Φόρου 8%         

14. ΣΥΝΟΛΑ ΚΑΘΑΩΝ ΑΞΙΩΝ (άνευ Φ.Ρ.Α.)     

15. ΣΥΝΟΛΑ ΑΞΙΩΝ (με Φ.Ρ.Α.)      

            
* Σθμείωςθ 1 : Ωσ Αρικμόσ Ατόμων προςδιορίηεται το Ρλικοσ Εργαηομζνων (περιλαμβανομζνων των 
ατόμων ρεπό) που αντιςτοιχεί ςτισ απαιτοφμενεσ εργατϊρεσ και είναι κοςτολογικά ιςοδφναμο και 
εκωραςμζνο ςε άτομα πλιρουσ απαςχόλθςθσ.  

Ο παραπάνω πίνακασ ςυμπλθρϊνεται (χωρίσ να τροποποιθκεί θ μορφι του) από τουσ υποψιφιουσ 
αναδόχουσ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ εργατικι, αςφαλιςτικι και ςχετικι Νομοκεςία επί ποινι 
απαραδζκτου τθσ προςφοράσ προςκομίηοντασ ςτο Φάκελο Οικονομικισ Ρροςφοράσ φωτοαντίγραφα τθσ 
προαναφερόμενθσ Νομοκεςίασ. Θ τιμι για κακζνα από τα πεδία του παραπάνω πίνακα κα είναι μια και 
μοναδικι και κα αναλφεται επαρκϊσ και με ςαφινεια ο τρόποσ-μζκοδοσ υπολογιςμοφ-προςδιοριςμοφ 
αυτισ τθσ τιμισ αναλυτικά. 

 Ρροςωορά που κζτει όρο αναπροςαρμογισ τιμισ απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, ενϊ κα πρζπει να 
υπάρχει ρθτι διλωςθ αποδοχισ όλων των όρων τθσ διακιρυξθσ κακϊσ και τθσ ιςχφουςασ 
Νομοκεςίασ 

 Εωόςον από τθν προςωορά δεν προκφπτει με ςαωινεια θ προςωερόμενθ τιμι ι δεν δίδεται ενιαία 
τιμι θ προςωορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ . 

 Θ υπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτοιχεία απαραίτθτα για τθν 
τεκμθρίωςθ των προςωερομζνων τιμϊν, οι δε υποψιωιοι ανάδοχοι  υποχρεοφνται να παρζχουν 
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αυτά. Θ ευκφνθ όμωσ για τθν ακρίβεια των αναωερομζνων βαρφνει αποκλειςτικά τον υποψιωιο 
ανάδοχο 

 Οποιαδιποτε μεταβολι ςτθν ιςχφουςα νομοκεςία που διζπει τθν παροφςα διακιρυξθ/ςφμβαςθ 
αωενόσ είναι δεςμευτικι για τον ανάδοχο  ο οποίοσ και οωείλει να  εωαρμόςει τισ τυχόν αλλαγζσ 
άμεςα αωετζρου δεν δφναται ςε καμία περίπτωςθ θ μεταβολι αυτι να προκαλζςει οποιαδιποτε 
πρόςκετθ οικονομικι επιβάρυνςθ για το Νοςοκομείο. 

Διευκρίνιςθ: Σε ότι αωορά το ςφνολο των απαιτοφμενων για προςκόμιςθ εγγράωων και αναωορικά με τθν 
επικφρωςθ των αντιγράωων αυτϊν ιςχφουν τα διαλαμβανόμενα ςτο άρκρο 1 του Ν. 4250/2014. Σε ότι 
αωορά δε ςτισ Υπεφκυνεσ Δθλϊςεισ και αναωορικά με το χρόνο υποβολισ και κεϊρθςθσ των ιςχφουν 
ομοίωσ τα διαλαμβανόμενα ςτο άρκρο 3 του Ν. 4250/2014. 

Μετά τθν κατάκεςθ τθσ προςωοράσ, επί νομίμωσ υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν, οι διαγωνιηόμενοι 
παρζχουν διευκρινίςεισ μόνο όταν αυτζσ ηθτοφνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά τθν ενϊπιον του 
διαδικαςία, είτε κατόπιν εγγράωου τθσ Υπθρεςίασ, μετά τθν ςχετικι γνωμοδότθςθ του οργάνου. Από τισ 
διευκρινίςεισ, οι οποίεσ παρζχονται, ςφμωωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψθ μόνο εκείνεσ που 
αναωζρονται ςτα ςθμεία για τα οποία υποβλικθκε ςχετικό αίτθμα από το αρμόδιο όργανο. 

ΡΑΑΤΘΜΑ VΙ –  ΕΕΕΣ  

Το περιεχόμενο του αρχείου ωσ αρχείο PDF (ψθωιακά υπογεγραμμζνο), ζχει αναρτθκεί ξεχωριςτά ωσ 
αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και ωσ αρχείο XML για τθν διευκόλυνςθ των 
οικονομικϊν ωορζων προκειμζνου να ςυντάξουν μζςω τθσ υπθρεςίασ eΕΕΕΣ τθ ςχετικι απάντθςθ τουσ. 

ΡΑΑΤΘΜΑ VΙΙ –  ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΟΛΩΝ  

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ 1 - ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

Ονομαςία 

Τράπεηασ:______________________________________________________ 

Κατάςτθμα:______________________________________________ 

(Δ/νςθ οδόσ- αρικμόσ Τ.Κ. – FAX) ____________________________ 

Θμερομθνία Ζκδοςθσ: _____________________________________ 

Ρροσ 

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ ΥΡ’ ΑΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ………….. ΕΥΩ 

Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιωφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ 
και διηιςεωσ, υπζρ *ε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ εταιρίασ: τθσ Εταιρίασ …….. οδόσ ……. αρικμόσ … 
ΣΚ………..,] 

*ι ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ: των Εταιριών 

α)…….….... οδόσ............................. αρικμόσ.................ΣΚ……………… 

β)……….…. οδόσ............................. αρικμόσ.................ΣΚ……………… 

γ)………….. οδόσ............................. αρικμόσ.................ΣΚ……………… 

μελών τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μια από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο 
υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελών τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ,+ 

και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ........................., για τθ ςυμμετοχι ςτο διενεργοφμενο διαγωνιςμό 
τθσ….…………. για τθν …………………………………………..ςυνολικισ αξίασ..................................., ςφμωωνα με τθ με 
αρικμό …../…….  Διακιρυξι ςασ. 

Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει κακ’ όλο το χρόνο ιςχφοσ τθσ μόνο τισ από τθ ςυμμετοχι ςτον ανωτζρω 
διαγωνιςμό απορρζουςεσ υποχρεϊςεισ *ε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ εταιρίασ: τθσ εν λόγω Εταιρίασ+ ι [ςε 
περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ: των Εταιριών τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ ατομικά για κάκε μια από 
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αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελών τθσ 
Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ+ 

Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να ςασ 
καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το 
βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε πζντε (5)  θμζρεσ από τθν ζγγραωθ ειδοποίθςι ςασ. 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ………………(θμείωςθ προσ τθν Σράπεηα : ο χρόνοσ ιςχφοσ πρζπει να είναι 
μεγαλφτεροσ τουλάχιςτον κατά ζνα (1) μινα του χρόνου ιςχφοσ τθσ Προςφοράσ). 

Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ, φςτερα ζγγραωθ διλωςι ςασ, με τθν προχπόκεςθ 
ότι το ςχετικό αίτθμα ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ. 

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο 
τζλοσ χαρτοςιμου. 

 

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ 2 - ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ 

Ονομαςία 

Τράπεηασ:______________________________________________________ 

Κατάςτθμα:______________________________________________ 

(Δ/νςθ οδόσ- αρικμόσ Τ.Κ. – FAX) ____________________________ 

Θμερομθνία Ζκδοςθσ: _____________________________________ 

Ρροσ 

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ, ΥΡ’ ΑΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ………….. ΕΥΩ 

Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιωφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ 
και διηιςεωσ, υπζρ [ε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ εταιρίασ : τθσ Εταιρίασ …………… Οδόσ …………. 
Αρικμόσ….Σ.Κ. ……+ ι 

[ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ : των Εταιριών 

α) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Σ.Κ. ………….. 

β) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Σ.Κ. ………….. 

γ) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Σ.Κ. ………….. 

μελών τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο 
υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελών τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ+, 

και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ........................., για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ με αρικμό................... 
που αωορά ςτο διαγωνιςμό τθσ …………. με αντικείμενο τθν ………………………………………….  ςυνολικισ αξίασ 
………........, ςφμωωνα με τθ με αρικμό …../……. Διακιρυξι ςασ. 

Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να ςασ 
καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το 
βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από τθν ζγγραωθ ειδοποίθςι ςασ. 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραωεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραωθ διλωςι ςασ ότι 
μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηά μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ. 

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο 
τζλοσ χαρτοςιμου 
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ΡΑΑΤΘΜΑ VΙΙΙ–  ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ                                                                                       ΧΙΟΣ: …./.../20… 
2Θ Υ.ΡΕ ΡΕΙΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ 
«ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»                                        
Αρικμόσ Σφμβαςθσ…………… 

Σ Υ Μ Β Α Σ Θ 
ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑ ΚΤΙΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» 
ΣΥΜΡΕΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ «ΨΥΧΑΓΩΣ», «ΚΕΦΙΑΡ» & «ΔΙΕΚ ΝΟΣΘΛΕΥΤΙΚΘΣ» (CPV 
90911200-8) ΤΟΥ Γ. Ν. XIOY, ΡΟΣΟΥ ...................................………..ΕΥΩ ΜΕ Φ.Ρ.Α. ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ 
 
Στθ Χίο  ςιμερα ςτισ ……………………., θμζρα …………………… μεταξφ του Νοςοκομείου με τθν επωνυμία ΓΕΝΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ, που εδρεφει ςτθ Χίο, και εκπροςωπείται νόμιμα από τθν κ. ……………………………….., 
Διοικιτρια του Γ.Ν. ΧΙΟΥ, και που ςτθ ςυνζχεια κα αποκαλείται το «Νοςοκομείο» και αω’ ετζρου δε τθσ 
εταιρείασ «…………………………….» ΑΦΜ………………ΔΟΥ………………….  που εκπροςωπείται νόμιμα, από τον 
κ…………………..……………………………..............................................., και που ςτθ ςυνζχεια κα αποκαλείται ο 
«Ανάδοχοσ» και αωοφ ζλαβαν υπόψθ: 
Ζχοντασ υπόψθ : 
1. Τθν υπ’ αρικμ……………………διακιρυξθ (Αρικμόσ ςυςτιματοσ ΕΣΘΔΘΣ……………). 
2. Τθν από …………………………….υποβλθκείςα από τον Ανάδοχο προςωορά. 
3. Το από ..............................πρακτικό τθσ επιτροπισ αξιολόγθςθσ με τθν πρόταςθ για τθν κατακφρωςθ του 

διαγωνιςμοφ. 
4. Τθν απόωαςθ που ζλαβε το Διοικθτικό Συμβοφλιο του Νοςοκομείου κατά τθν 

.................................ςυνεδρίαςι του (κζμα ...ο) με τθν οποία κατακυρϊκθκε το αποτζλεςμα του 
διαγωνιςμοφ. 

5. Τισ διατάξεισ του Ν.3527/07, του Ν. 3580/2007, του Ν. 4152/2013, του  Ν. 4270/14 του Ρ.Δ. 80/2016,  
του Ν. 4412/2016, του  Ν. 4542/2018 και του Ν. 4782/2021. 

 
ΣΥΜΦΩΝΘΣΑΝ ΚΑΙ ΕΚΑΝΑΝ ΔΕΚΤΑ ΤΑ ΡΑΑΚΑΤΩ : 

Άρκρο 1ο 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 
 
Ο πρϊτοσ από τουσ ςυμβαλλόμενουσ ανακζτει ςτο δεφτερο ςυμβαλλόμενο, ο οποίοσ για ςυντομία κα 
ονομάηεται ςτο εξισ «ανάδοχοσ», το ζργο τθσ παροχισ υπθρεςιϊν ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣΚΤΙΙΑΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» ΣΥΜΡΕΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ 
ΔΟΜΩΝ «ΨΥΧΑΓΩΣ», «ΚΕΦΙΑΡ» & «ΔΙΕΚ ΝΟΣΘΛΕΥΤΙΚΘΣ», για ζνα (1) ζτοσ, όπωσ λεπτομερϊσ 
περιγράωεται ςτισ ςυνθμμζνεσ ςελίδεσ………………………τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ςτθν ςυνολικι τιμι των 
.......................... ευρϊ μθνιαίωσ χωρίσ ΦΡΑ  ι .................................. ευρϊ μθνιαίωσ με ΦΡΑ.  
Θ παραπάνω τιμι παραμζνει ςτακερι μζχρι τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να δικαιοφται ο ανάδοχοσ να 
ηθτιςει ανακεϊρθςι τθσ. 
Το ςυνολικό κόςτοσ που αντιςτοιχεί για τθν παροχι του παραπάνω ζργου, ςφμωωνα με τθ χρονικι διάρκεια 
τθσ ςφμβαςθσ, ανζρχεται ςτο ποςό των ………………. € (χωρίσ ΦΡΑ) + ΦΡΑ 17 % (ΦΡΑ: ………………….. €) =  
………………………. € (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ). 
Θ δαπάνθ κα βαρύνει τισ πιςτώςεισ του Τακτικού Ρροχπολογιςμού του   Γ. Ν. ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»  ………. 
 
Άρκρο 2ο 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 
 
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει τισ υπθρεςίεσ, ςφμωωνα με τουσ όρουσ και τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραωζσ 
τθσ με αρ. ………./ 2021 διακιρυξθσ και τθν προςωορά του αναδόχου τα οποία αποτελοφν αναπόςπαςτο 
τμιμα τθσ παροφςθσ Σφμβαςθσ. 
 
Άρκρο 3ο 

ΔΙΑΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 
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Θ χρονικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται για ζνα (1) ζτοσ, από ......    ζωσ ...... με δικαίωμα το Νοςοκομείο 
να παρατείνει τθ ςφμβαςθ για  διάςτθμα  δφο  (2)  μθνϊν  μονομερϊσ  (με  απόωαςθ  του  Νοςοκομείου )  
και  επιπλζον για δζκα (10)  μινεσ  με  ςυμωωνία  και  των  δφο  (2)  μερϊν.    
 
Άρκρο 4ο 

ΡΑΑΔΟΣΘ ΚΑΙ ΡΑΑΛΑΒΘ 
1. Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων γίνεται από επιτροπι παραλαβισ που 
ςυγκροτείται, ςφμωωνα με τθν παράγραωο 11 εδάωιο δ’ του άρκρου 221 του Ν. 4412/2016.  
2. Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ διενεργείται ο απαιτοφμενοσ ζλεγχοσ, ςφμωωνα με τα οριηόμενα ςτθ 
ςφμβαςθ, μπορεί δε να καλείται να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. 
3. Αν θ επιτροπι παραλαβισ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα δεν ανταποκρίνονται 
πλιρωσ ςτουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςεται πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ, που αναωζρει τισ 
παρεκκλίςεισ που διαπιςτϊκθκαν από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και γνωμοδοτεί αν οι αναωερόμενεσ 
παρεκκλίςεισ επθρεάηουν τθν καταλλθλότθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων και ςυνεπϊσ 
αν μποροφν οι τελευταίεσ να καλφψουν τισ ςχετικζσ ανάγκεσ. 
4. Στθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι δεν επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με αιτιολογθμζνθ απόωαςθ του 
αρμόδιου αποωαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι των εν λόγω παρεχόμενων υπθρεςιϊν 
ι/και παραδοτζων, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, θ οποία κα πρζπει να είναι ανάλογθ προσ τισ 
διαπιςτωκείςεσ παρεκκλίςεισ. Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ωσ άνω απόωαςθσ, θ επιτροπι παραλαβισ υποχρεοφται 
να προβεί ςτθν οριςτικι παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων τθσ ςφμβαςθσ και να 
ςυντάξει ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ, ςφμωωνα με τα αναωερόμενα ςτθν απόωαςθ. 
5. Το πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ εγκρίνεται από το αρμόδιο αποωαινόμενο όργανο με απόωαςι του, 
θ οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και ςτον ανάδοχο. Αν παρζλκει χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των 
τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ του και δεν λθωκεί ςχετικι απόωαςθ για τθν ζγκριςθ ι 
τθν απόρριψι του, κεωρείται ότι θ παραλαβι ζχει ςυντελεςκεί αυτοδίκαια. 
6. Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθ ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με 
απόωαςθ του αρμοδίου αποωαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και 
τα μζλθ τθσ επιτροπισ που πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ χρόνο. Θ 
παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που προβλζπονται από τθν 
ςφμβαςθ και ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολι και καλισ εκτζλεςθσ 
δεν επιςτρζωονται πριν τθν ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ 
ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων. Οποιαδιποτε ενζργεια που ζγινε από τθν αρχικι επιτροπι παραλαβισ, 
δεν λαμβάνεται υπόψθ. 
 
Άρκρο 5ο 
ΡΛΘΩΜΘ - ΚΑΤΘΣΕΙΣ 
Θ πλθρωμι του αναδόχου κα γίνεται για κάκε μινα παροχισ εργαςιϊν με το αντίςτοιχο μθνιαίο ποςό, 
αμζςωσ μετά τθν κατάκεςθ του τιμολογίου, μετά τθ κεϊρθςθ του ςχετικοφ χρθματικοφ εντάλματοσ και 
ςφμωωνα με τισ διατάξεισ του Ρ.Δ. 80/16 και του Ν. 4152/13.  
Απαραίτθτθ βζβαια προχπόκεςθ για ζκδοςθ χρθματικοφ εντάλματοσ είναι να υπάρχει: 

1. Τιμολόγιο παροχισ Υπθρεςιϊν του αναδόχου. 
2. Ριςτοποιθτικό Φορολογικισ ενθμερότθτασ. 
3. Ριςτοποιθτικό Αςωαλιςτικισ ενθμερότθτασ. 
4. Καταςτατικό τθσ Εταιρείασ. 
5. Νομιμοποίθςθ εκπροςϊπου Εταιρείασ. 
6. Ρρωτόκολλο ποςοτικισ και ποιοτικισ εκτζλεςθσ τθσ Υπθρεςίασ, κακϊσ και όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ, 

υπογεγραμμζνο από τριμελι Επιτροπι θ οποία κα οριςτεί από το Νοςοκομείο ζργο τθσ οποίασ κα είναι θ 
παρακολοφκθςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου. 

7. Βεβαίωςθ του Ρροϊςτάμενου τθσ Εποπτικισ Υπθρεςίασ, ςτο τζλοσ κάκε μινα, ότι απαςχολικθκε ο 
προβλεπόμενοσ από τθ ςφμβαςθ αρικμόσ ατόμων, τα οποία κα περιλαμβάνονται ςτισ καταςτάςεισ 
προςωπικοφ του προγράμματοσ εργαςίασ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ. 
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8. Επικυρωμζνθ από τθν εταιρεία μιςκολογικι κατάςταςθ όπου κα επιςθμαίνονται διακριτικά τα άτομα που 
εργάηονται ςτο Νοςοκομείο, κακϊσ και τθν τριμθνιαία Α.Ρ.Δ. κάκε ωορά που κα υποβάλλεται για τθν 
εξόωλθςθ του τιμολογίου. 

Ο Ανάδοχοσ υπόκειται ςτισ νόμιμεσ κρατιςεισ 
α) κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ ωόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν. 4013/2011 όπωσ ιςχφει), 
β) κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ τθσ ανάπτυξθσ και ςυντιρθςθσ του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία υπολογίηεται επί 
τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό 
παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό του Υπουργείου 
Ψθωιακισ Διακυβζρνθςθσ, ςφμωωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του Ν. 4412/2016, 
γ) κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ ωόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ 
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςωυγϊν (άρκρο 
350 παρ. 3 του Ν. 4412/2016), 
δ) 2% παρακράτθςθ ωόρου ςφμωωνα με το άρκρο 3 του Ν. 3580/07 (ΦΕΚ 545/Β/24-03-2009) «Τρόποσ και 
διαδικαςία είςπραξθσ και απόδοςθσ παρακρατοφμενου ποςοςτοφ 2% κατά τθν εξόωλθςθ των τιμολογίων 
των ςυμβάςεων προμθκειϊν και υπθρεςιϊν υγείασ», 
ε) οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςωορά υπζρ ΟΓΑ 20%, 
ςτ) με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ ωόρου 
ειςοδιματοσ αξίασ 8% επί του κακαροφ ποςοφ, 
η) κάκε άλλθ νόμιμθ κράτθςθ και επιβάρυνςθ ςφμωωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, 
θ) ο Φ.Ρ.Α. βαρφνει το Νοςοκομείο μασ. 
 
Άρκρο 6ο 
ΚΥΩΣΕΙΣ - ΡΟΙΝΙΚΕΣ ΘΤΕΣ 
 
Θ ανάδοχοσ εταιρεία υποχρεοφται για τθν απαρζγκλιτθ τιρθςθ των διατάξεων τθσ εργατικισ νομοκεςίασ, 
δθλαδι, καταβολι των νομίμων αποδοχϊν, οι οποίεσ ςε καμία περίπτωςθ δεν μπορεί να είναι κατϊτερεσ 
των προβλεπομζνων από τθν οικεία (κλαδικι) Σ.Σ.Ε., τιρθςθ του νομίμου ωραρίου, αςωαλιςτικι κάλυψθ, 
όροι υγιεινισ και αςωάλειασ των εργαηομζνων κ.λπ. 
Σε περίπτωςθ δε, που διαπιςτωκεί παράβαςθ του ανωτζρω όρου κα καταγγζλλεται θ ςφμβαςθ με τθν 
ανάδοχο εταιρεία. 
Εάν θ ανάδοχοσ εταιρεία δεν ανταποκρίνεται ςτα οριηόμενα με τθν παροφςα προκιρυξθ και τθ ςφμβαςθ, κα 
επιβάλλεται από τθ Διοίκθςθ του Νοςοκομείου ποινικι ριτρα από 500,00 ευρϊ ζωσ 3.000,00 ευρϊ, 
ανάλογα με το είδοσ και το μζγεκοσ τθσ παράλειψθσ, παρακρατοφμενθ από τθν αμοιβι του. Σε περίπτωςθ 
υποτροπισ θ παραπάνω ριτρα διπλαςιάηεται διατθρουμζνου του δικαιϊματοσ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ 
και κιρυξθσ του αναδόχου ζκπτωτου.  
Εάν θ ανάδοχοσ εταιρεία διακόψει τισ εργαςίεσ και χωρίσ τθν ςυναίνεςθ του Νοςοκομείου πριν από τθν 
θμερομθνία λιξεωσ του χρόνου τθσ ςφμβαςθσ, υποχρεοφται ςτθν καταβολι προσ το Νοςοκομείο του ποςοφ 
των 5.000,00 ευρϊ ωσ ποινικι ριτρα θμερθςίωσ για κάκε μζρα διακοπισ και μζχρι τθν θμερομθνία λιξεωσ 
τθσ ςφμβαςθσ ι τθσ τυχόν ςυνζχιςθσ του ζργου. Σε κάκε τζτοια περίπτωςθ το Νοςοκομείο κα δικαιοφται 
ελεφκερα να προςλάβει τρίτο ανάδοχο με ελεφκερθ τιμι και κα δικαιοφται να αξιϊςει από τον ζκπτωτο 
ανάδοχο τθν τυχόν προκφπτουςα διαωορά τιμισ παράλλθλα με τθν αξίωςι του για κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ 
καλισ εκτζλεςθσ υπζρ αυτοφ. 
Επιπροςκζτωσ ιςχφουν τα όςα αναφζρονται ςτο άρκρο 68 του Ν. 3863/2010. 
Στον προμθκευτι επιβάλλονται οι  κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτον Ν. 4412/2016. 
Απαγορεφεται θ εκχϊρθςθ, κακϊσ θ ςφμβαςθ ζχει απόλυτα προςωποπαγι χαρακτιρα. Κατ’ εξαίρεςθ, θ 
εκχϊρθςθ μπορεί να επιτραπεί υπό τθν προχπόκεςθ ότι υπάρχει αιτιολογθμζνο αίτθμα του προμθκευτι γι 
αυτιν και ζγγραωθ ςυναίνεςθ του αρμοδίου οργάνου του Νοςοκομείου ι του ωορζα που διενζργθςε το 
Διαγωνιςμό, θ οποία παρζχεται με ειδικά αιτιολογθμζνθ απόωαςι του. 
Επίςθσ, ςτθν περίπτωςθ παράβαςθσ όρου τινόσ τθσ ςφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ κα είναι υποχρεωμζνοσ να 
αποκαταςτιςει κακ’ ολοκλθρίαν κάκε προκυπτομζνθ κετικι ι αποκετικι ηθμία του Νοςοκομείου εξαιτίασ 
αποκλειςτικά και μόνο τθσ παραπάνω παράβαςθσ, εφόςον αυτι βεβαίωσ αποδειχκεί από το Νοςοκομείο. 
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Για κάκε πρόβλθμα που αωορά τθν διακιρυξθ και τθν ςφμβαςθ ο ανάδοχοσ υπάγεται ςτθ δικαιοδοςία των 
δικαςτθρίων των Ακθνϊν. 
 
 
Άρκρο 7ο 
ΕΓΓΥΘΣΕΙΣ 
 
Για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ αυτισ από τον προμθκευτι κατατζκθκε θ με αρικμό 
.............................αξίασ ........................ευρϊ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ τθσ Τράπεηασ 
............................... με ιςχφ μζχρι ................................................. 
Για κάκε άλλο κζμα που ζχει ςχζςθ με τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ αυτισ, ιςχφουν όςα αναωζρονται ςτθ 
Διακιρυξθ του Νοςοκομείου, το περιεχόμενο τθσ οποίασ ζλαβε γνϊςθ ο ανάδοχοσ. Θ παροφςα ςφμβαςθ 
διζπεται από τισ διατάξεισ του  Ν. 3580/2007, του Ν 4412/2016 και του Ν. 4782/2021. 
Για τα παραπάνω ςυντάχκθκε αυτι θ Σφμβαςθ εισ τριπλοφν και αωοφ αναγνϊςτθκε, βεβαιϊκθκε και 
υπογράωεται όπωσ ακολουκεί. 
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