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ΕΛΛΘΝΙΚΘ  ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ                                                        
2θ Υ.ΡΕ ΡΕΙΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ 
Γ.Ν. ΧΙΟΥ  «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» 

Τμιμα: Οικονομικό 
Γραφείο: Ρρομθκειϊν 
Ταχ. Δ/νςθ: Ζλενασ Βενιηζλου 2 
Τ.Κ. 82 131, Χίοσ 
ΤΘΛ: 22713/50258 
e-mail: promithion@xioshosp.gr 
Ρλθροφορίεσ: Κουτςουρά Βαςιλικι  
 
 

ΔΙΑΚΘΥΞΘ 81/2021  

ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΜΕ  ΑΝΟΙΧΤΘ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΙΩΝ  

 
Τίτλοσ  Ζργου: 

ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑ ΚΤΙΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» 
ΣΥΜΡΕΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ «ΨΥΧΑΓΩΣ», «ΚΕΦΙΑΡ» & «ΔΙΕΚ ΝΟΣΘΛΕΥΤΙΚΘΣ» 

 
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 
 

Φορζασ: Γ.Ν. Χίου  «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» 
 

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΗΟΜΕΝΘ ΕΤΘΣΙΑ ΔΑΡΑΝΘ 
884.520,00€ με ΦΡΑ 17%  

 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΡΑΑΤΑΣΘΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ (2 ΜΘΝΕΣ + 10 ΜΘΝΕΣ) 

884.520,00€ με ΦΡΑ 17% 
 

HTOI ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΗΟΜΕΝΘ ΔΑΡΑΝΘ: 
1.769.040,00€ με ΦΡΑ 17% 

 
Κριτιριο  Κατακφρωςθσ: 

τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά  
βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ. 

CPV: 90911200-8 

 

 

 

mailto:promithion@xioshosp.gr
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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 είναι Δθμόςιο 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.gr ι 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. 43/05.11.2021 (ΑΔΑ:Ψ1Θ7469073-Ο5Μ) απόωαςθ του Δ.Σ. του Νοςοκομείου και 
αναωορικά με το άρκ.27 παρ.3 του Ν.4412/16 γίνεται χριςθ επιςπευςμζνθσ διαδικαςίασ για λόγουσ 
επείγουςασ ανάγκθσ λόγω λιξθσ των ςυμβάςεων των εργαηομζνων ςτθν κακαριότθτα του Νοςοκομείου και 
των  ςυμπεριλαμβανομζνων δομϊν του. 

 

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 ςχετικι πίςτωςθ του τακτικοφ προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ 
ζτουσ 2021  του Φορζα. 

Για τθν παροφςα διαδικαςία ζχει εκδοκεί ςχετικι ζγκριςθ πολυετοφσ δζςμευςθσ πίςτωςθσ για τα 
οικονομικά ζτθ 2021, 2022 και 2023 και ζλαβε α/α 1520/15.11.2021 καταχϊρθςθσ  ςτο μθτρϊο 
δεςμεφςεων/Βιβλίο εγκρίςεων & Εντολϊν Ρλθρωμισ του Γ.Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ».  

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 756.000,00 € μθ 
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 17 % (εκτιμϊμενθ αξία ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ: € 884.520,00).  

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 756.000,00 € 
μθ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 17 % (εκτιμϊμενθ αξία ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ: € 884.520,00) 

Θ ςυνολικι εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ παράταςθσ) ανζρχεται ςε 
1.769.040,00 € με ΦΡΑ 17 % (εκτιμϊμενθ αξία χωρίσ ΦΡΑ: 1.512.000,00 €, ΦΡΑ: 257.040,00 €). 

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». 

- 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  
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- 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» 

- 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» 
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- 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 
(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,  





Σελίδα 8 από 171 

 

- 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. 38/11.12.2020 (ΑΔΑ:ΕΩΑ469073-45Η) Απόωαςθ του Δ.Σ. «Ζγκριςθ ςκοπιμότθτασ και 
διενζργειασ διαγωνιςμοφ για τθν ανάδειξθ αναδόχου του ζργου τθσ κακαριότθτασ του Νοςοκομείου για 
το ζτοσ 2021». 

- τθν υπ’ αρικ. 40/20.10.2021 (ΑΔΑ:6ΑΩΥ469073-7Υ3) «Ζγκριςθ τροποποιθμζνθσ οικονομικοτεχνικισ 
μελζτθσ και τεχνικϊν προδιαγραωϊν για τθν κάλυψθ των αναγκϊν του Νοςοκομείου ςε υπθρεςίεσ 
κακαριότθτασ». 

- τθν υπ’ αρικ. 43/05.11.2021 (ΑΔΑ: Ψ1Θ7469073-Ο5Μ) « Ζγκριςθ ελάχιςτθσ προκεςμίασ ςυλλογισ 
προςωορϊν του διαγωνιςμοφ με ανοιχτι διαδικαςία άνω των ορίων του άρκ.27 παρ.3 του ν.4412/16».  

- τθν υπ’ αρικ. 1520/ 15.11.2021 Ρολυετι Δζςμευςθ από τον προχπολογιςμό του Νοςοκομείου 

- 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  Δευτζρα 13/12/2021 και ϊρα 12:59:59 

Λόγω επείγουςασ κατάςταςθσ, δεδομζνου ότι οι ςυμβάςεισ οριςμζνου χρόνου των εργαηομζνων ςτθν 
κακαριότθτα του Νοςοκομείου και των ςυμπεριλαμβανομζνων δομϊν του λιγουν ςτισ 31.12.2021 και 
ςφμωωνα με τον Ν.4412/16  άρκ. 27 παρ.3  γίνεται χριςθ ςυντετμθμζνων προκεςμιϊν. 

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 23/11/2021 
θμζρα Τρίτθ, ςτθν Υπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (δθμοςιεφκθκε ςτισ 26.11.2021 θμζρα 
Ραραςκευι με αρικ. δθμοςίευςθσ 2021/S 230-604753).  

Β. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο  

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

http://www.promitheus.gov.gr/
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Τα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτθ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία 
ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία ζλαβε Συςτθμικό Αφξοντα Αρικμό:  142729 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)   

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://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.xioshosp.gr/




Σελίδα 10 από 171 

 

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. 2021/S 230-604753 ςτισ 26.11.2021 Ρροκιρυξθ τθσ Σφμβαςθσ , 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 

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 ιδρφματα ι 
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 και 7 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 πζντε 
χιλιάδεσ εκατόν είκοςι ευρϊ 15.120,00 €. 

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 15.01.2023, 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 ωάκελο με ευκφνθ του οικονομικοφ ωορζα, 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. 

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 L 88/31.03.2017) 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 L 141/05.06.2015) 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 
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ςε χρονικό διάςτθμα τριϊν (3) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ τθσ 
προςωοράσ. 

(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. 3959/2011 περί 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 .  

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 ι 
παραπτωμάτων. 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 





Σελίδα 18 από 171 

 

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. 

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:  

 Ριςτοποιθτικό από ανεξάρτθτο διαπιςτευμζνο ωορζα για τθν τιρθςθ Συςτιματοσ Διαχείριςθσ τθσ 
Ροιότθτασ ςφμωωνα µε το διεκνζσ πρότυπο ISO 9001 ι ιςοδφναμο. 

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

 Ριςτοποιθτικό από ανεξάρτθτο διαπιςτευμζνο ωορζα για τθν τιρθςθ Σφςτθματοσ Ρεριβαλλοντικισ 
Διαχείριςθσ ςφμωωνα µε το διεκνζσ πρότυπο ISO 14001 ι ιςοδφναμο. 

 Ριςτοποιθτικό από ανεξάρτθτο διαπιςτευμζνο ωορζα για τθν τιρθςθ Συςτιματοσ Διαχείριςθσ 
Αςωάλειασ των Ρλθροωοριϊν ςφμωωνα µε το διεκνζσ πρότυπο ISO 27001 ι ιςοδφναμο. 

 Ριςτοποιθτικό από ανεξάρτθτο διαπιςτευμζνο ωορζα Συςτιματοσ Διαχείριςθσ Κοινωνικισ Ευκφνθσ ISO 
26000 ι 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. 

 Ριςτοποιθτικό από ανεξάρτθτο διαπιςτευμζνο ωορζα για τθν τιρθςθ του Συςτιματοσ Ενεργειακισ 
Διαχείριςθσ ISO 50001. 

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, ΙSO ELOT. 

γ) Να διακζτει 3ετι τουλάχιςτον εμπειρία ςτο αντικείμενο, που κα αποδεικνφεται από αντίςτοιχεσ 
βεβαιϊςεισ καλισ εκτζλεςθσ. 

δ) Το αποδεικτικό κατάκεςθσ ΑΡΔ του τελευταίου τριμινου.  

ε) Τα αντίςτοιχα γραμμάτια καταβολισ ειςωορϊν ΙΚΑ.  

ςτ) Τθν τελευταία κατάςταςθ προςωπικοφ επικυρωμζνθ από τθν Επικεϊρθςθ Εργαςίασ. 
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(Σα ζγγραφα να κατατεκοφν μαηί με τθν τεχνικι προςφορά, επί ποινι αποκλειςμοφ) 

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 ετιςιο κφκλο 
εργαςιϊν 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 200% τθσ 
προχπολογιηόμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ πλζον ΦΡΑ. 

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 200% τθσ προχπολογιηόμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ πλζον ΦΡΑ. 

γ) Οι οικονομικοί ωορείσ που ςυμμετζχουν ςτον διαγωνιςμό κα πρζπει να διακζτουν πιςτολθπτικι 
ικανότθτα τουλάχιςτον ίςθ με το ποςό των 1.500.000,00€ 

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 αςτικισ και επαγγελματικισ ευκφνθσ τουλάχιςτον 2.000.000,00 € ακροιςτικά και ετθςίωσ. 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. 

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν ωορζων, οι παραπάνω ελάχιςτεσ απαιτιςεισ κα πρζπει να πλθροφνται 
από όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ. 

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

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 2018, 2019, 2020 τουλάχιςτον αντίςτοιχου προχπολογιςμοφ δαπάνθσ. 

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. 
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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 2018, 2019, 2020, 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 01/01/2018 λαμβάνονται υπόψθ και ςυμβάςεισ που ζχουν υπογραωεί ςε προγενζςτερθ θμερομθνία τθσ 

01/01/2018 ωςτόςο κατόπιν ενδεχόμενων παρατάςεων θ διάρκεια ιςχφσ τουσ ςυνεχίηει μετά τθν 

01/01/2018.  

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

προςωπικοφ (κακαριςτζσ – κακαρίςτριεσ)  για τα τελευταία τρία (3) ζτθ (2018, 2019, 2020) τουλάχιςτον 40 

ατόμων πλιρουσ απαςχόλθςθσ (40 ϊρεσ τθν εβδομάδα) κατά ζτοσ. 

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν ωορζων, οι παραπάνω ελάχιςτεσ απαιτιςεισ κα πρζπει να πλθροφνται 
από όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ. 

(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:  

 Ριςτοποιθτικό από ανεξάρτθτο διαπιςτευμζνο ωορζα για τθν τιρθςθ Συςτιματοσ Διαχείριςθσ τθσ 

Ροιότθτασ ςφμωωνα µε το διεκνζσ πρότυπο ISO 9001 ι ιςοδφναμο. 

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

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

 Ριςτοποιθτικό από ανεξάρτθτο διαπιςτευμζνο ωορζα για τθν τιρθςθ Σφςτθματοσ Ρεριβαλλοντικισ 

Διαχείριςθσ ςφμωωνα µε το διεκνζσ πρότυπο ISO 14001 ι ιςοδφναμο. 

 Ριςτοποιθτικό από ανεξάρτθτο διαπιςτευμζνο ωορζα για τθν τιρθςθ Συςτιματοσ Διαχείριςθσ 

Αςωάλειασ των Ρλθροωοριϊν ςφμωωνα µε το διεκνζσ πρότυπο ISO 27001 ι ιςοδφναμο. 

 Ριςτοποιθτικό από ανεξάρτθτο διαπιςτευμζνο ωορζα Συςτιματοσ Διαχείριςθσ Κοινωνικισ Ευκφνθσ ISO 

26000 ι 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.  

 Ριςτοποιθτικό από ανεξάρτθτο διαπιςτευμζνο ωορζα για τθν τιρθςθ του Συςτιματοσ Ενεργειακισ 

Διαχείριςθσ ISO 50001.  
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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, ΙSO ELOT. 

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

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, οι παραπάνω ελάχιςτεσ απαιτιςεισ κα πρζπει να 

πλθροφνται από όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ. 

 

(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 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. 

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 τθν ςχετικι 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.   
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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 
παράγραωο 2.2.8 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 Ραράρτθμα VI το οποίο ιςοδυναμεί με 
ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίηεται βάςει του 
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 παράγραωο 2.2.3 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. 
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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. 

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: 
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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.  

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. 

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. 





Σελίδα 25 από 171 

 

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: 

- 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. 
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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. 

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 μθτρϊο ι πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν οικεία υπθρεςία του Γ.Ε.ΜΘ.  

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:  
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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 πρότυπο ISO 9001 ι ιςοδφναμο. 

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

Ριςτοποιθτικό από ανεξάρτθτο διαπιςτευμζνο ωορζα για τθν τιρθςθ Σφςτθματοσ Ρεριβαλλοντικισ 
Διαχείριςθσ ςφμωωνα µε το διεκνζσ πρότυπο ISO 14001 ι ιςοδφναμο. 

Ριςτοποιθτικό από ανεξάρτθτο διαπιςτευμζνο ωορζα για τθν τιρθςθ Συςτιματοσ Διαχείριςθσ 
Αςωάλειασ των Ρλθροωοριϊν ςφμωωνα µε το διεκνζσ πρότυπο ISO 27001 ι ιςοδφναμο. 

Ριςτοποιθτικό από ανεξάρτθτο διαπιςτευμζνο ωορζα Συςτιματοσ Διαχείριςθσ Κοινωνικισ Ευκφνθσ ISO 
26000 ι 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. 

Ριςτοποιθτικό από ανεξάρτθτο διαπιςτευμζνο ωορζα για τθν τιρθςθ του  Συςτιματοσ Ενεργειακισ 
Διαχείριςθσ ISO 50001. 

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, ΙSO ELOT. 

γ) Να διακζτει 3ετι τουλάχιςτον εμπειρία ςτο αντικείμενο, που κα αποδεικνφεται από αντίςτοιχεσ 
βεβαιϊςεισ καλισ εκτζλεςθσ. 

δ) Να διακζτει το αποδεικτικό κατάκεςθσ ΑΡΔ του τελευταίου τριμινου.  

ε) Να διακζτει τα αντίςτοιχα γραμμάτια καταβολισ ειςωορϊν ΙΚΑ.  

ςτ) Να διακζτει τθν τελευταία κατάςταςθ προςωπικοφ επικυρωμζνθ από τθν Επικεϊρθςθ Εργαςίασ. 

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 ετιςιο κφκλο εργαςιϊν 
για κάκε χριςθ που αωορά ςτθν εκτζλεςθ ζργων ςυναωϊν 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 200% τθσ προχπολογιηόμενθσ αξίασ 
τθσ ςφμβαςθσ πλζον ΦΡΑ. 

β)  Οι οικονομικοί ωορείσ που ςυμμετζχουν ςτον διαγωνιςμό κα πρζπει να διακζτουν ειδικό ετιςιο κφκλο 
εργαςιϊν (υπθρεςιϊν κακαριότθτασ) για κάκε χριςθ που αωορά ςτθν εκτζλεςθ ζργων ςυναωϊν προσ το 
αντικείμενο τθσ παροφςασ προκιρυξθσ προςκομίηοντασ δθμοςιευμζνουσ ιςολογιςμοφσ ι αποςπάςματα 
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δθμοςιευμζνων ιςολογιςμϊν κατά τθν 3ετία (2018, 2019, 2020), τουλάχιςτον ποςοφ ίςου ι μεγαλφτερου με 
το 200% τθσ προχπολογιηόμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ πλζον ΦΡΑ. 

γ) Οι οικονομικοί ωορείσ που ςυμμετζχουν ςτον διαγωνιςμό κα πρζπει να διακζτουν πιςτολθπτικι 
ικανότθτα τουλάχιςτον ίςθ με το ποςό των 1.500.000,00€ 

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 αςτικισ και επαγγελματικισ ευκφνθσ τουλάχιςτον 2.000.000,00 € ακροιςτικά και ετθςίωσ. 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.   

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν ωορζων, οι παραπάνω ελάχιςτεσ απαιτιςεισ κα πρζπει να πλθροφνται 
από όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ. 

Εάν ο οικονομικόσ ωορζασ, για βάςιμο λόγο, δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα ανωτζρω δικαιολογθτικά, 
μπορεί να αποδεικνφει τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι του επάρκεια με οποιοδιποτε άλλο 
κατάλλθλο ζγγραωο. 

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 2018, 2019, 2020 τουλάχιςτον αντίςτοιχου προχπολογιςμοφ δαπάνθσ. 

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 2018, 2019, 2020, 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 01/01/2018 λαμβάνονται υπόψθ και ςυμβάςεισ που ζχουν υπογραωεί ςε προγενζςτερθ θμερομθνία τθσ 
01/01/2018 ωςτόςο κατόπιν ενδεχόμενων παρατάςεων θ διάρκεια ιςχφσ τουσ ςυνεχίηει μετά τθν 
01/01/2018.  

κ) Οι οικονομικοί ωορείσ που ςυμμετζχουν ςτο διαγωνιςμό κα πρζπει να διακζτουν ετιςιο αρικμό 
προςωπικοφ (κακαριςτζσ – κακαρίςτριεσ)  για τα τελευταία τρία (3) ζτθ (2018, 2019, 2020) τουλάχιςτον 40 
ατόμων πλιρουσ απαςχόλθςθσ (40 ϊρεσ τθν εβδομάδα) κατά ζτοσ. 
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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:  

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 πρότυπο ISO 9001 ι ιςοδφναμο. 

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

Ριςτοποιθτικό από ανεξάρτθτο διαπιςτευμζνο ωορζα για τθν τιρθςθ Σφςτθματοσ Ρεριβαλλοντικισ 
Διαχείριςθσ ςφμωωνα µε το διεκνζσ πρότυπο ISO 14001 ι ιςοδφναμο. 

Ριςτοποιθτικό από ανεξάρτθτο διαπιςτευμζνο ωορζα για τθν τιρθςθ Συςτιματοσ Διαχείριςθσ 
Αςωάλειασ των Ρλθροωοριϊν ςφμωωνα µε το διεκνζσ πρότυπο ISO 27001 ι ιςοδφναμο. 

Ριςτοποιθτικό από ανεξάρτθτο διαπιςτευμζνο ωορζα Συςτιματοσ Διαχείριςθσ Κοινωνικισ Ευκφνθσ ISO 
26000 ι 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. 

Ριςτοποιθτικό από ανεξάρτθτο διαπιςτευμζνο ωορζα για τθν τιρθςθ του  Συςτιματοσ Ενεργειακισ 
Διαχείριςθσ ISO 50001. 

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, ΙSO ELOT. 

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.   
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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. 

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, ii και iii τθσ 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 
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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. 

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:  

ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
ΤΝΣΔΛΔΣΖ 

ΒΑΡΤΣΖΣΑ 

ΟΜΑΔΑ Α 
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Κ1 
ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΖ 

ΤΜΒΑΖ 
40% 

Κ2 
ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΚΑΣΑ 

ΣΖΝ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 
30% 

Α Θ Ρ Ο Η  Μ Α   Τ Ν Σ Δ Λ Δ  Σ Χ Ν  Β Α Ρ Τ Σ Ζ Σ Α   Ο Μ Α Γ Α   Α ’  –  7 0 %  

ΟΜΑΔΑ Β 

Κ3 
ΟΡΓΑΝΧΖ, ΠΡΟΟΝΣΑ ΚΑΗ 

ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ 
10% 

Κ4 
ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΚΑΣΑ ΣΖΝ 

ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 
20% 

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

ΑΘΡΟΗΜΑ ΤΝΟΛΟΤ ΤΝΣΔΛΔΣΧΝ ΒΑΡΤΣΖΣΑ 100% 

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

Α.1 Μεκοδολογία Υλοποίθςθσ τθσ Σφμβαςθσ 

Θ μεκοδολογία υλοποίθςθσ προςδιορίηεται από τθν ορκότθτα τθσ αντίλθψθσ του προςωζροντα για το 
αντικείμενο και τισ απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ. Απαιτείται αναλυτικι περιγραωι του τρόπου με τον 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 

Κάκε άλλο ςτοιχείο, που ο προςωζρων κρίνει ςκόπιμο ότι πρζπει να παρουςιάςει ι να προτείνει κατά τθν 
κρίςθ του για τθν υλοποίθςθ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. 
 
Α.2 Διαςωάλιςθ Ροιότθτασ κατά τθν Εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ 

Ο  προςωζρων  πρζπει  να  παρουςιάςει  τεκμθριωμζνεσ  διαδικαςίεσ  –  οδθγίεσ  –  ςχεδιαςμό  για  τθ 
διαςωάλιςθ τθσ ποιότθτασ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν, για τθν αςωάλεια και υγιεινι των εργαηομζνων, 
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. 
 
Β.1  Οργάνωςθ, προςόντα και εμπειρία προςωπικοφ 

Ο προςωζρων υποβάλλει ςτοιχεία που παραπζμπουν : 
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Στθν ποιοτικι και ποςοτικι ςφνκεςθ τθσ ομάδασ ςτθν οποία κα ανατεκεί να εκτελζςει το ςυμβατικό 
αντικείμενο. 

Το πλικοσ των εργαηομζνων που κα απαςχολθκοφν για τθν ορκι εκτζλεςθ του ζργου 

Κάκε άλλο ςτοιχείο, που ο προςωζρων κρίνει ςκόπιμο ότι πρζπει να παρουςιάςει ι να προτείνει κατά τθν 
κρίςθ του με ςκοπό τθν εξαςωάλιςθ τθσ ποιότθτασ των ηθτοφμενων υπθρεςιϊν ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ. 
 
Β.2 Διαδικαςίεσ Διοίκθςθσ 

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 +……+ςνχΚν 

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 τον μικρότερο λόγο τθσ 
προςωερκείςασ τιμισ  προσ τθ ςυνολικι βακμολογία τθσ τεχνικισ προςωοράσ (ιτοι αυτι ςτθν οποία το Λ 
είναι ο μικρότεροσ αρικμόσ), ςφμωωνα με τον τφπο που ακολουκεί.  

Λ = 
Ρροςφερκείςα τιμι 

Συνολικι βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ 

Θ ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε κριτθρίου είναι το γινόμενο του επί μζρουσ ςυντελεςτι βαρφτθτασ του 
κριτθρίου επί τθ βακμολογία του, το οποίο ςτρογγυλοποιείται ςτα 2 δεκαδικά ψθωία, και θ ςυνολικι 
βακμολογία τθσ κάκε τεχνικισ Ρροςωοράσ (Bτi) είναι το άκροιςμα των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν όλων 
των κριτθρίων. 

Θ βακμολόγθςθ και κατάταξθ των προςφορϊν γίνεται ςφμφωνα με τον τφπο:  

Βτi = (0,40 X Βακμόσ Α.1) + (0,30 X Βακμόσ Α.2) + (0,10 X Βακμόσ Β.1) + (0,20 X Βακμόσ Β.2). 

Κάκε κριτιριο αξιολόγθςθσ βακμολογείται αυτόνομα με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ προςφοράσ. 
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Κριτιρια με βακμολογία μικρότερθ από 100 βακμοφσ (ιτοι που δεν καλφπτουν/παρουςιάηουν αποκλίςεισ 
από τισ τεχνικζσ προδιαγραωζσ τθσ παροφςασ) επιωζρουν τθν απόρριψθ τθσ προςωοράσ. 

Θ κατάταξθ των προςωορϊν για τθν τελικι επιλογι τθσ ςυμωερότερθσ Ρροςωοράσ κα γίνει με βάςθ τον 
ακόλουκο τφπο : 

Bi=70*(BTi/MAXT) + 30 *(MINK/BKi) 

όπου Bi = θ ςυνολικι βακμολογία του διαγωνιηόμενου i 

Bτi = θ βακμολογία τθσ τεχνικισ προςωοράσ του διαγωνιηόμενου i 

Βki = το ςυνολικό κόςτοσ τθσ οικονομικισ προςωοράσ του διαγωνιηόμενου i 

MAXτ = Θ καλφτερθ τεχνικι βακμολογία μεταξφ των διαγωνιηομζνων  

ΜΙΝK =Θ χαμθλότερθ οικονομικι προςωορά μεταξφ των διαγωνιηομζνων  

Επικρατζςτερθ είναι θ προςωορά με το μεγαλφτερο βακμό Βi 

Ο υπολογιςμόσ του Bi 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 Ραράρτθμα I τθσ 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 
υπϋαρικμ. 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 
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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.  

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. Τα θλεκτρονικά 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 υποωακζλο  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:  
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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.  

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. 
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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 
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 Promitheus ESPDint, 
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 Promitheus ESPDint 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 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/




Σελίδα 38 από 171 

 

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. 

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 
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 Ραράρτθμα I τθσ 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 του Δθμοςίου, 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 τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και 
Ρρομθκειϊν 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», 
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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. 

*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 
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δθμόςιο ςυμωζρον, να ηθτιςει εκ των υςτζρων από τουσ οικονομικοφσ ωορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ 
διαδικαςία να παρατείνουν τθν προςωορά τουσ. 

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 τεςςάρων (4) 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. 





Σελίδα 41 από 171 

 

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 Ραραςκευι 17.12.2021 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. 





Σελίδα 42 από 171 

 

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 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. 
*Επιςθμαίνεται ότι τα αποτελζςματα τθσ κλιρωςθσ ενςωματϊνονται ομοίωσ ςτθν κατωτζρω απόφαςθ+. 

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 με το 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 προςωορϊν που αποςωραγίςτθκαν, τθσ κατάταξθσ των προςωορϊν και 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.  

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 . 

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. 

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/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
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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 
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. 
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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 
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.  
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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.  

4.4.4. ………………. 

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 
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αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και ςε τίμθμα που δεν κα υπερβαίνει τθν 
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 
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προςωυγισ αποωαςίηει το αρμοδίωσ αποωαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του προβλεπόμενου 
ςτο τελευταίο εδάωιο τθσ περίπτωςθσ δϋ τθσ παραγράωου 11 του άρκρου 221   ν.4412/2016 οργάνου, 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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6.3  Ραραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ  

6.3.1 Θ 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.  

6.3.2 Κατά 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.  

6.3.3 Αν 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.  

6.3.4  Για 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.  

6.3.5 Αν 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 15.120,00€ ,  
- Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, ςε ποςοςτό 4% επί τθσ 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    :  756.000,00€ 

Εκτιμϊμενθ ετιςια αξία ςφμβαςθσ ςε ευρϊ, με ΦΡΑ 17%  : 884.520,00€ 

Εκτιμϊμενθ αξία παράταςθσ τθσ ςφμβαςθσ ςε ευρϊ, χωρίσ ΦΡΑ    :  756.000,00€ 

Εκτιμϊμενθ αξία παράταςθσ τθσ ςφμβαςθσ ςε ευρϊ, με ΦΡΑ 17%  : 884.520,00€ 

Συνολικι Εκτιμϊμενθ αξία ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ παράταςθσ), χωρίσ ΦΡΑ : 1.512.000,00 € 

Συνολικι Εκτιμϊμενθ αξία ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ παράταςθσ), με ΦΡΑ 17% : 1.769.040,00 € 

Φ.Ρ.Α.-Κρατιςεισ-δικαιϊματα τρίτων-επιβαρφνςεισ: ότι αναωζρεται ςτισ  παρ.  2.4.4 & 5.1.1 τθσ παροφςασ. 

 

ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ –  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 

     

         
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ                                                                                       ΧΙΟΣ: 15.10.2021 
2Θ Υ.ΡΕ ΡΕΙΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ 
«ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» 
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ΕΡΙΤΟΡΘ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ 

 
Μετά τισ παρατθριςεισ που ζγιναν κατά τθν διαδικαςία τθσ δθμόςιασ διαβοφλευςθσ των τεχνικϊν 
προδιαγραωϊν του διαγωνιςμοφ για τθν ανάδειξθ αναδόχου κακαριότθτασ των κτιριακϊν εγκαταςτάςεων 
και του περιβάλλοντοσ χϊρου του Γ.Ν. Χίου «Σκυλίτςειο», από τθν εταιρεία IFS IPIROTIKI FACILITY SERVICES 
S.A. , θ επιτροπι ςφνταξθσ των τεχνικϊν προδιαγραωϊν ομόωωνα αποωάςιςε ότι εμμζνει ςτισ αρχικζσ 
τεχνικζσ προδιαγραωζσ. 

 
 
 
                                     Θ Επιτροπι Σφνταξθσ Τεχνικϊν Ρροδιαγραωϊν 
 
                                                     Τηιατηιάσ Χαράλαμποσ 

                                                           Σωτθρίου Άννα 

                                                       Βενζτοσ Ευςτράτιοσ 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                                                                                                                                               Χίοσ , 15/09/2021 

                                                                                                      Ανζε. Πνςη.:15133/17.09.2021 

  

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟ∆ΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΣΖ ∆ΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΤ ∆ΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ 

∆ΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑ∆ΔΗΞΖ ΑΝΑ∆ΟΥΟΤ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΚΣΗΡΗΑΚΩΝ 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ & ΣΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΩΡΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ 

ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» 

 

Οζ υνμζ ηςκ ηεπκζηχκ πνμδζαβναθχκ ηδξ πανμφζαξ απμηεθμφκ ηα εθάπζζηα ακαβηαία παναηηδνζζηζηά ηδξ 

οπδνεζίαξ πμο απαζημφκηαζ, πνμηεζιέκμο αοηή κα πνμζδζμνζζεεί ακηζηεζιεκζηά µε ηνυπμ πμο κα 

ακηαπμηνίκεηαζ ζηζξ ακάβηεξ ημο Νμζμημιείμο, είκαζ δε απανάααημζ ηαζ δ μπμζαδήπμηε µδ ζοιιυνθςζδ 

πνμξ αοημφξ ζοκεπάβεηαζ απυννζρδ ηδξ πνμζθμνάξ, ζφµθςκα µε ηδκ ηνίζδ ηδξ ανµυδζαξ Δπζηνμπήξ 

Αλζμθυβδζδξ. 

ε μνζζιέκα ζδιεία ζηζξ ηεπκζηέξ πνμδζαβναθέξ πμο αημθμοεμφκ ηαζ υπμο δεκ είκαζ εθζηηή δ πθήνδξ ηεπκζηή 

πενζβναθή ηςκ γδημοιέκςκ ηεπκζηχκ πνμδζαβναθχκ ίζςξ κα ακαθένμκηαζ εκδεζηηζηά ζοβηεηνζιέκα πνμσυκηα 

ή εµπμνζηά ζήµαηα. ηζξ πενζπηχζεζξ αοηέξ ηα γδημφιεκα πνμσυκηα/οπδνεζίεξ είκαζ απθχξ ακηίζημζπα ή 

ζζμδφκαια ηςκ εκδεζηηζηχξ ακαθενμµέκςκ. Οζ οπμρήθζμζ μζημκμµζημί θμνείξ µπμνμφκ κα οπμαάθθμοκ 

πνμζθμνέξ ηεηµδνζχκμκηαξ µε ημκ ηαθφηενμ ηαηά ηδκ ηνίζδ ημοξ ηνυπμ ηδκ ακηζζημζπία.  

 

Η. ΓΔΝΗΚΔ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 
 

Άξζξν 1.  
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ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

1. Ο ακάδμπμξ ακαθαιαάκεζ ηδκ ηαεανζυηδηα ηαζ ηδκ απμθφιακζδ ηςκ ηηζνζαηχκ εβηαηαζηάζεςκ ηαζ ηςκ εκ 

βέκεζ πχνςκ ημο Γ.Ν.XIOΤ«ΚΤΛΗΣΔΗΟ», ηαζ ηςκ δμιχκ «ΦΤΥΑΡΓΧ» ηαζ «ΚΔ.Φ.Η.ΑΠ» 

ζοκμθζηήξ εηηάζεςξ 31.705,91 m
2 
( εη ηςκ μπμίςκ ηα 3.629,18 m

2 
δεκ είκαζ ζε πνήζδ, ηαηά ηδ ζφκηαλδ ημο 

πανυκημξ),ηαε΄ υθμ ημ 24ςνμ ηαζ βζα υθεξ ηζξ διένεξ ημο πνυκμο, οπυ ημοξ παναηάης υνμοξ ηαζ 

πνμτπμεέζεζξ.  

 

2. ε υθα ηα ζηάδζα ηδξ πανμπήξ οπδνεζζχκ μ ακάδμπμξ οπμπνεμφηαζ κα ηδνεί ηδ κμιμεεζία, ηζξ ηείιεκεξ 

οβεζμκμιζηέξ ηαζ αζηοηηδκζαηνζηέξ δζαηάλεζξ, ημκ Δζςηενζηυ Κακμκζζιυ θεζημονβίαξ ημο Νμζμημιείμο , 

ημκ Δζςηενζηυ Κακμκζζιυ Γζαπείνζζδξ Απμαθήηςκ ηαζ ηζξ δζαδζηαζίεξ πμο ηδνμφκηαζ ζε αοηυ. 

 

3. Ο ηαεανζζιυξ ηςκ πχνςκ εα βίκεηαζ ηαεδιενζκά πενζθαιαακμιέκςκ ηςκ Κονζαηχκ, ανβζχκ ηαζ 

ελαζνεηέςκ διενχκ υθμ ημ εζημζζηεηνάςνμ, πενζθαιαάκεζ δε υθα ηα ηιήιαηα ηαζ πχνμοξ ημο Νμζμημιείμο 

πμο ηαηά ηδκ ηαηάνηζζδ ηδξ ζφιααζδξ θεζημονβμφκ ηαζ πνδζζιμπμζμφκηαζ. Ο ακάδμπμξ είκαζ ελάθθμο 

οπμπνεςιέκμξ ζε ηαηηά πνμκζηά δζαζηήιαηα ηαζ ζφιθςκα ιε ηζξ οπμδείλεζξ ημο Νμζμημιείμο, κα 

ηαεανίγεζ ηαζ ηοπυκ πχνμοξ ημο Νμζμημιείμο πμο ηαηά ηδ ηαηάνηζζδ ηδξ ζφιααζδξ δεκ 

πνδζζιμπμζμφκηαζ. Ζ ζοιιεημπή ζηδκ πανμφζα ζδιαίκεζ βκχζδ εη ιένμοξ ημο ακαδυπμο ηςκ πχνςκ 

αηυιδ ηζ ακ δεκ ακαθένμκηαζ νδηά ζηδκ πανμφζα ή οπάνπεζ εφθμβδ απυηθζζδ ζηδκ έηηαζή ημοξ. 

 

4. Ζ οπδνεζία έπεζ ημ δζηαίςια κα ακαεέζεζ ζημκ ακάδμπμ πνυζεεηεξ ενβαζίεξ πένακ ηςκ ζοιααηζηχκ ζε 

πμζμζηυ ιέπνζ 30 % βζα ηάθορδ ηοπυκ εηηάηηςκ ακαβηχκ πμο δεκ ιπμνμφκ κα πνμαθεθεμφκ ηαζ εα 

πνέπεζ κα εζδμπμζείηαζ εββνάθςξ απυ ηδκ οπδνεζία ζε εφθμβμ πνμκζηυ δζάζηδια. Ζ ηζιή ηςκ πνμζεέηςκ 

ενβαζζχκ εα οπμθμβίγεηαζ απυ ηδκ πνμζθενεείζα ηζιή, δ μπμία δεζιεφεζ ημκ ακάδμπμ. Δπίζδξ δ οπδνεζία 

ιπμνεί κα ιεζχζεζ ημοξ πχνμοξ εθυζμκ δε θεζημονβμφκ ηαζ ημ ηίµδµα εα ιεζςεεί µε ακάθμβδ ιείςζδ ημο 

πνμζςπζημφ. 

 

5. Χξ μθμηθήνςζδ ημο ηαεανζζιμφ εεςνείηαζ ηαζ δ απμημιζδή ηςκ απμαθήηςκ υθςκ ηςκ ηαηδβμνζχκ πμο εα 

βίκεηαζ ζφιθςκα ιε ηζξ ζοζηάζεζξ ηδξ Δπζηνμπήξ Νμζμημιεζαηχκ Λμζιχλεςκ ηαζ ηςκ Δπμπηνζχκ 

Γδιυζζαξ Τβείαξ ημο Νμζμημιείμο ιαξ. 

 

6. Ο ακάδμπμξ οπμπνεμφηαζ κα βκςνίγεζ ηαζ κα ηδνεί ηδκ ζζπφμοζα Δθθδκζηή κμιμεεζία βζα ηδκ δζαπείνζζδ 

ηςκ κμζμημιεζαηχκ απμαθήηςκ (Δκδεζηηζηά ακαθένεηαζ δ ΚΤΑ146143/2012, ΦΔΚ 1537). Σα 

κμζμημιεζαηά απυαθδηα εα δζαπςνίγμκηαζ ζηα: α) αζηηθά ζηεξεά απόβιεηα (ΑΑ), ηα μπμία 

ημπμεεημφκηαζ ζε ιαφνμοξ ζάημοξ ιζαξ πνήζδξ α) ακηγώο κνιπζκαηηθά (ΔΑΑΜ), ηα μπμία 

ημπμεεημφκηαζ ζε ηίηνζκμοξ ζάημοξ ή δμπεία ιζαξ πνήζδξ (αζπιδνά),αδζαθακή, αδζάηνδηα ,αδζαπέναζηα 

απυ οβναζία β) κεηθηά επηθίλδπλα απόβιεηα (ΜΔΑ),ηαζ άιια επηθίλδπλα απόβιεηα (ΑΔΑ), ηα μπμία 

ημπμεεημφκηαζ ζε εζδζηά πανημηοηία ιζαξ πνήζδξ (Hospital boxes) ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ηθείκμκηαζ ζε ηυηηζκμ 

ζάημ. δ) οθζηά πνμξ ακαηφηθςζδ, ηα μπμία ημπμεεημφκηαζ ζε ιπθε ή δζαθακείξ ζάημοξ ιζαξ πνήζδξ. Όθμζ 

μζ ζάημζ εα απμιαηνφκμκηαζ υηακ έπμοκ βειίζεζ ηαηά ηα 2/3 ηαζ εα δέκμκηαζ ιε ζθζβηηήνα. Απαναίηδηα 

υθμζ μζ ζάημζ εα θένμοκ αοημηυθθδηδ εηζηέηα ζηδκ μπμία εα ακαβνάθεηαζ ημ ηιήια απ' ημ μπμίμ 

πνμένπμκηαζ, δ διενμιδκία ηαζ δ χνα απμημιζδήξ. Όθμζ  μζ ζάημζ εα πνέπεζ κα είκαζ αδζαθακείξ, 

αδζάηνδημζ ηαζ αδζαπέναζημζ απυ οβναζία ηαζ εα πνέπεζ κα ζοθθέβμκηαζ υηακ έπμοκ βειίζεζ ηαηά ηα 2/3 

ηδξ πςνδηζηυηδηαξ ημοξ. Όθμζ μζ ζάημζ εα θένμοκ αοημηυθθδηδ εηζηέηα ζηδκ μπμία εα ακαβνάθεηαζ ημ 

Νμζμημιείμ, ημ ηιήια απυ ημ μπμίμ πνμένπμκηαζ , δ διενμιδκία , δ χνα απμημιζδήξ ηαζ ημ υκμια ημο 

οπαθθήθμο ηαεανζυηδηαξ. Τπμπνεςηζηά εα δέκμκηαζ ιε ζθζηηήνα-δειαηζηά. Σα απυαθδηα εα πνέπεζ κα 

ζοθθέβμκηαζ ηαηά ημ δοκαηυκ πθδζζέζηενα ζημκ ηυπμ παναβςβήξ ημοξ ηαζ απμηθείμκηαζ μζ δζαδζηαζίεξ 

εηηέκςζδξ ηαζ επακαθαιαακυιεκδξ πθήνςζδξ ηδξ ζοζηεοαζίαξ. Κάεε θμνά εα αθθάγεζ μ ζάημξ ηαζ ιζα 

θμνά ηδκ διένα εα πθέκμκηαζ μζ πενζέηηεξ ζημοξ εαθάιμοξ ηαζ ζημοξ ημζκυπνδζημοξ πχνμοξ 
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(εζςηενζημφξ-ελςηενζημφξ).  

 Γζα ηδ ιεηαθμνά ηςκ απμαθήηςκ πνέπεζ κα πνδζζιμπμζμφκηαζ ηνμπήθαημζ ηάδμζ, πςνδηζηυηδηαξ    350-500 

lt,  μζ μπμίμζ εα ηθείκμοκ αζθαθχξ ηαζ εα απμθοιαίκμκηαζ ζημ ηέθμξ ηάεε αάνδζαξ. Οζ ηνμπήθαημζ ηάδμζ εα 

δζαηνίκμκηαζ ζε μζηζαηχκ (αζηζηχκ ) ηαζ ιμθοζιαηζηχκ απμαθήηςκ. Οζ ζάημζ εα πνέπεζ κα ημπμεεημφκηαζ 

ζημκ ηνμπήθαημ ηάδμ ιε ηδκ ακηίζημζπδ ζήιακζδ. Οζ ηάδμζ εα πνέπεζ κα είκαζ ακμλείδςημζ, πςνδηζηυηδηαξ 

350-500 lt, εα δζαεέηεζ ηαπάηζ ηαζ πνμζηαηεοηζηά βζα ηδκ απμθοβή πνυζηνμοζδξ. ημκ ποειέκα ημοξ εα 

οπάνπεζ απμπέηεοζδ βζα ημκ ζοπκυ ηαεανζζιυ ημοξ. Ο ακάδμπμξ ακαθαιαάκεζ εηηυξ απυ ηδκ ζοθθμβή υθςκ 

ηςκ ηαηδβμνζχκ απμαθήηςκ , ηδκ ιεηαθμνά ημοξ ζημοξ πχνμοξ πνμζςνζκήξ θφθαλδξ, ηδκ ζςζηή 

ημπμεέηδζδ ιέζα ζημοξ ροηηζημφξ εαθάιμοξ, ηαεχξ ηαζ ηδκ ηαεανζυηδηα πενζιεηνζηά ηςκ ροηηζηχκ 

εαθάιςκ ηαζ ηςκ θμζπχκ απμεδηεοηζηχκ πχνςκ (press container). ε πενίπηςζδ πμο δεκ ηδνείηαζ δ 

δζαδζηαζία δζαπείνζζδξ ηςκ απμαθήηςκ, δ Γζμίηδζδ ημο Νμζμημιείμο  έπεζ  ημ δζηαίςια κα επζαάθθεζ 

πνυζηζιμ έςξ 300 € βζα ηάεε πανάααζδ. 

7. Ο ακάδμπμξ οπμπνεμφηαζ κα δζαεέηεζ υθα ηα ακαβηαία ιδπακήιαηα, οθζηά ηαζ ελμπθζζιυ βζα ηδκ πανμπή 

ηςκ οπδνεζζχκ ημο, ηαεχξ επίζδξ ηαζ ζάημοξ απμαθήηςκ (ηυηηζκμοξ-ηίηνζκμοξ  ζηακμφξ κα οπμδεπημφκ 

ηοηία ηςκ 60 lt ) ηαζ ιαφνμοξ δζαθυνςκ ιεβεεχκ.  

 

8. Σα ιδπακήιαηα ηαζ μ ελμπθζζιυξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο ηαεανζζιμφ πνέπεζ κα είκαζ 

θεζημονβζηά ηαζ κα ανίζημκηαζ ζε άνζζηδ ηαηάζηαζδ ηυζμ απυ άπμρδ θεζημονβίαξ υζμ ηαζ απυ ειθάκζζδ.  

 

9. Ο ακάδμπμξ οπμπνεμφηαζ κα δζαεέηεζ υθα ηα απαναίηδηα οθζηά ηαεανζζιμφ, ηα μπμία εα πνέπεζ κα 

απμδεζηκφεζ ιε ζπεηζηά έββναθα υηζ είκαζ πνχηδξ πμζυηδηαξ.  

 

10. ε πενίπηςζδ αθάαδξ ηςκ ιδπακδιάηςκ μ ακάδμπμξ είκαζ οπμπνεςιέκμξ κα ηα ακηζηαηαζηήζεζ αιέζςξ 

χζηε δ εηηέθεζδ ημο ακαθδθεέκημξ ένβμο κα είκαζ απνυζημπηδ.  

 

11. Σμ Νμζμημιείμ εα πανέπεζ ζημκ ακάδμπμ πχνμ βζα ηδκ θφθαλδ ηςκ ενβαθείςκ, ηςκ ιδπακδιάηςκ ηαζ 

ηςκ οθζηχκ ηαεανζυηδηαξ, ηαεχξ επίζδξ ηαζ απμδοηήνζα βζα ημ πνμζςπζηυ ημο. Σα οθζηά πμθθαπθχκ 

πνήζεςκ (ζθμοββανίζηνεξ, ιάπεξ ιε ιζηνμσκεξ, πακάηζα) εα πθέκμκηαζ ζε πθοκηήνζα ηαζ εα ζηεβκχκμκηαζ 

ζε ζηεβκςηήνζα πμο εα ανίζημκηαζ εκηυξ ημο πχνμο ημο κμζμημιείμο. Ο ακάδμπμξ μθείθεζ κα δζαηδνεί ηδκ 

ηάλδ ηαζ ηδκ ηαεανζυηδηα ηςκ πχνςκ αοηχκ ηαζ κα ημοξ επζζηνέρεζ ιεηά ηδ θήλδ ηδξ ζφιααζδξ ζηδκ 

ανπζηή ημοξ ηαηάζηαζδ. Ο ακάδμπμξ έπεζ οπμπνέςζδ κα αδεζάγεζ ημοξ πχνμοξ πμο ημο παναζπέεδηακ βζα 

ηδκ ενβαζία ημο ιε δζηά ημο έλμδα, ιυθζξ αοηά γδηδεμφκ απυ ημ Νμζμημιείμ. Ο ενβμδυηδξ δεκ εοεφκεηαζ 

βζα ηθμπή ή θεμνά βζα μπμζμδήπμηε θυβμ, ηςκ ακηζηεζιέκςκ πμο θένκεζ ή έπεζ απμεδηεοιέκα μ ακάδμπμξ 

ηαζ μζ οπάθθδθμί ημο ζημ πχνμ ημο Νμζμημιείμο. 

 

12. Ο ακάδμπμξ οπμπνεμφηαζ κα ηδνεί υθμοξ ημοξ ηακυκεξ ποναζθάθεζαξ ηαζ αζθάθεζαξ ηαζ κα 

ζοιιμνθχκεηαζ ιε ηζξ ζπεηζηέξ μδδβίεξ ημο Νμζμημιείμο ιαξ. 

 

13. Ο ακάδμπμξ είκαζ οπεφεοκμξ βζα ηδκ απμηαηάζηαζδ μπμζαζδήπμηε γδιζάξ ή αθάαδξ πμο εα πνμηθδεεί 

ζημ πνμζςπζηυ ηαζ ζηζξ εβηαηαζηάζεζξ ημο Νμζμημιείμο ή ζε μπμζμκδήπμηε ηνίημ, εθ' υζμκ αοηή 

μθείθεηαζ ζε οπαζηζυηδηα ηςκ οπαθθήθςκ ημο ζδίμο (ακαδυπμο) ή ηςκ ενβαζζχκ ημο.  

 

14. Ο ακάδμπμξ οπμπνεμφηαζ κα ηδνεί έκηοπδ αθθδθμβναθία µε ημοξ ανιυδζμοξ ημο Νμζμημιείμο µε 

ζημπυ ηδκ επζζήιακζδ ηοπυκ παναθείρεςκ υζμ ηαζ παναπυκςκ. 
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15. Ο ακάδμπμξ οπμπνεμφηαζ κα ακηζηαεζζηά αιέζςξ ηάεε έθθεζρδ ηαζ πανάθεζρδ ή πθδιιεθή ενβαζία 

πμο εα παναηδνείηαζ ηαζ βκςζημπμζείηαζ ζ’ αοηυκ απυ ημοξ οπεφεοκμοξ ημο Νμζμημιείμο ηαζ ηδκ Δ.Ν.Λ. 

Ζ βκςζημπμίδζδ αοηή εα θοθάζζεηαζ ζημ θάηεθμ ηδξ ηαεανζυηδηαξ ζημ βναθείμ Δπζζηαζίαξ & Ηιαηζζιμφ 

ημο Νμζμημιείμο. Δάκ μ ακάδμπμξ δεκ θνμκηίγεζ ζφιθςκα µε ηα ακςηένς βζα ηδκ απμηαηάζηαζδ ηδξ 

έθθεζρδξ ή πανάθεζρδξ ή πθδιιεθμφξ ενβαζίαξ εα επζαάθθμκηαζ απυ ημ Νμζμημιείμ ιαξ, μζ πμζκζηέξ νήηνεξ 

ιε υηζ πνμαθέπεηαζ  ζημ άνενμ 218 ημο Ν. 4412/16 υπςξ ζζπφεζ, παναηναημφιεκδξ απυ ηδκ ιδκζαία αιμζαή. ε 

ηάεε πενίπηςζδ ημ Νμζμημµείμ δζηαζμφηαζ κα ηδνφλεζ έηπηςημ ημκ ακάδμπμ πςνίξ άθθδ δζαηφπςζδ. 

 

17. Γζα μπμζαδήπμηε αθθαβή ηνυπμο ηαεανζυηδηαξ ηαζ πνήζδξ οθζηχκ πνέπεζ κα οπάνπεζ έβηνζζδ απυ ηδκ 

Δ.Ν.Λ ηαζ ηζξ Δπυπηνζεξ Γδιυζζαξ Τβείαξ . Ζ έβηνζζδ αοηή εα θοθάζζεηαζ ζημ θάηεθμ ηαεανζυηδηαξ ζημ 

βναθείμ Δπζζηαζίαξ & Ηιαηζζιμφ ημο Νμζμημιείμο. 

 

18. Καηά ηδκ πανμπή οπδνεζζχκ απυ ημκ ακάδμπμ, δεκ πνέπεζ κα παναηςθφεηαζ δ θεζημονβία ημο 

Νμζμημιείμο μφηε κα εκμπθμφκηαζ αζεεκείξ, πνμζςπζηυ ηαζ επζζηέπηεξ.  

 

19. Ο ακάδμπμξ πνέπεζ κα θνμκηίγεζ βζα ηδκ έβηαζνδ ακάθδρδ οπδνεζίαξ απυ ημοξ οπαθθήθμοξ ημο ηαζ 

βζα ηδκ απμπχνδζή ημοξ απυ ημ Νμζμημιείμ, µεηά ημ ηέθμξ ηδξ ενβαζίαξ ημοξ.  

 

20. Ο ακάδμπμξ είκαζ οπεφεοκμξ βζα ηδκ πανμπή οπδνεζζχκ, θαιαάκμκηαξ οπυρδ ηζξ αολδιέκεξ 

απαζηήζεζξ πμο ζοκεπάβεηαζ δ πανμπή οπδνεζζχκ ζημ πχνμ εκυξ Νμζδθεοηζημφ Ηδνφιαημξ.  

 

21. Πνζκ ηδκ ακάθδρδ ηδξ ενβαζίαξ μ ακάδμπμξ ηαηανηίγεζ ιε ηζξ ζπεηζηέξ μδδβίεξ ημο Σιήιαημξ 

Δπζζηαζίαξ & Ηιαηζζιμφ ημο Νμζμημιείμο, πνυβναιια βζα ηδκ ηαεανζυηδηα ηαζ ηδκ απμθφιακζδ ηςκ 

πχνςκ. Δπζπθέμκ ιέηνα απμθφιακζδξ ιπμνμφκ κα γδηδεμφκ απυ ημκ ενβμδυηδ (δζαπείνζζδ ηνίζεςκ, 

ειθάκζζδ εκδδιζχκ, επζδδιζχκ, πακδδιζχκ).  

 

22. Ο ακάδμπμξ επζαανφκεηαζ ιε υθα ηα έλμδα πμο αθμνμφκ ηδκ πανμπή ηςκ οπδνεζζχκ ημο (υπςξ ζημθέξ 

πνμζςπζημφ, οθζηά ηαεανζυηδηαξ, ιδπακήιαηα, ελμπθζζιυ, ζαημφθεξ απμννζιιάηςκ 

ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηαζ ηςκ ηθείζηνςκ αοηαζθάθζζδξ ηςκ απμαθήηςκ) . 

 

23. Ο ακάδμπμξ επζαανφκεηαζ επίζδξ ιε ηδκ πανμπή ηςκ παναηάης εζδχκ αημιζηήξ οβζεζκήξ βζα ηζξ 

ακάβηεξ ηςκ αζεεκχκ, ηςκ επζζηεπηχκ ηαζ ημο πνμζςπζημφ ημο Νμζμημιείμο (πανηί οβείαξ ζε νμθυ, 

πεζνμπεηζέηεξ ζε θφθθμ ηαζ ζε νμθυ, ηαζ  ηνειμζάπμοκμ. Δπζζδιαίκεηαζ υηζ απαζηείηαζ ηαηηζηυξ ηαζ 

επακαθαιαακυιεκμξ εθμδζαζιυξ ιε οθζηά (πανηί, πεζνμπεηζέηεξ, ζαπμφκζ, ηηθ.) ζε υθμοξ ημοξ πχνμοξ 

χζηε κα ιδκ παναηδνμφκηαζ θαζκυιεκα έθθεζρδξ ηαηά ελαημθμφεδζδ. Δπζζοκάπηεηαζ  ακαθοηζηυξ πίκαηαξ 

πμζμηήηςκ βζα υθα ηα είδδ πμο γδημφκηαζ. 

 

24. Ο ακάδμπμξ δεκ επζαανφκεηαζ ιε δαπάκεξ φδνεοζδξ, πανμπήξ δθεηηνζημφ νεφιαημξ, εένιακζδξ, 

ηθζιαηζζιμφ ηαζ ηαοζίιςκ, ηα μπμία αανφκμοκ ημ Νμζμημιείμ, ιε ηδκ πνμτπυεεζδ ηδξ εφθμβδξ πνήζδξ 

ηαζ ηαηακάθςζδξ απυ ημκ ακάδμπμ.  

 

25. Απαβμνεφεηαζ ζημκ ακάδμπμ κα δζαηυρεζ βζα μζμδήπμηε θυβμ ηδκ πανμπή ηςκ οπδνεζζχκ ημο. Γζα ημ 

θυβμ αοηυ μ ακάδμπμξ δδθχκεζ ζηδκ πνμζθμνά ημο υηζ ακαθαιαάκεζ ηδκ οπμπνέςζδ κα πανέπεζ ηζξ 

οπδνεζίεξ ημο ζοκεπχξ, ζοιπενζθαιαακμιέκδξ ηαζ ηδξ πενίπηςζδξ απενβίαξ πνμζςπζημφ.  

 

Άξζξν 2. 
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ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 
 

 

1. Ο ακάδμπμξ οπμπνεμφηαζ κα δζαεέζεζ έιπεζνμ πνμζςπζηυ (ιε πνμτπδνεζία ζε πχνμ πανμπήξ 

Τπδνεζζχκ Τβείαξ) πμο δεκ εα εκαθθάζζεηαζ ζοπκά, εηπαζδεοιέκμ ζε βεκζημφξ ηαζ εζδζημφξ 

ηακυκεξ οβζεζκήξ, ακάθμβα ιε ηδ εέζδ ενβαζίαξ ημο, ζφιθςκα ιε πνυβναιια πμο εα έπεζ 

οθμπμζδεεί ηαζ εα ηαηαηεεεί.  

 

2. Ο ακάδμπμξ είκαζ οπεφεοκμξ βζα ηδ ζοκεπή εκδιένςζδ ηαζ εηπαίδεοζδ ημο πνμζςπζημφ ημο βζα 

εέιαηα πμο αθμνμφκ ηδκ πνήζδ ηςκ οθζηχκ ηαεανζυηδηαξ, ηδκ ηεπκμθμβία ηαζ οβζεζκή χζηε κα 

οθμπμζμφκηαζ μζ κμιμεεηζηέξ απαζηήζεζξ. Σα έλμδα αοηά αανφκμοκ απμηθεζζηζηά ημκ ακάδμπμ.  

 

3. Ο ακάδμπμξ οπμπνεμφηαζ ζηδκ απανέβηθζηδ ηήνδζδ ηδξ εηάζημηε ζζπφμοζαξ ενβαηζηήξ ηαζ 

αζθαθζζηζηήξ κμιμεεζίαξ, ακαθμνζηά ιε ηδκ πανμπή ενβαζίαξ ημο πνμζςπζημφ ημο, ζδίςξ δε ςξ 

πνμξ ηδκ ηαηααμθή ηςκ απμδμπχκ, μζ μπμίεξ ζε ηαιία πενίπηςζδ δεκ ιπμνεί κα είκαζ ηαηχηενεξ 

ηςκ πνμαθεπμιέκςκ απυ ηδκ μζηεία ..Δ, ηδκ ηήνδζδ ημο κμιίιμο ςνανίμο, ηςκ υνςκ οβζεζκήξ 

ηαζ αζθάθεζαξ ηθπ. Πανάααζδ ηδξ οπμπνέςζδξ αοηήξ δίκεζ ημ δζηαίςια ζημ Νμζμημιείμ βζα 

ιμκμιενή ηαηαββεθία ηδξ ζοιαάζεςξ ηαζ ηήνολδ ημο ακαδυπμο ςξ έηπηςημο . 

 

4. Σμ πνμζςπζηυ ηαεανζυηδηαξ οπμπνεμφηαζ κα ηδνεί ηζξ ηείιεκεξ δζαηάλεζξ ζπεηζηά µε ηδκ οβζεζκή 

ηαζ αζθάθεζά ημο ηαζ μ ακάδμπμξ είκαζ απμηθεζζηζηυξ ηαζ ιυκμξ οπεφεοκμξ πμζκζηά ηαζ αζηζηά βζα 

ηάεε αηφπδια πμο ηοπυκ πνμηφρεζ.  

 

5. ημ Νμζμημιείμ εα παναδμεμφκ απμδεζηηζηά αζθάθζζδξ ηςκ ενβαγμιέκςκ ζημ Η.Κ.Α ή ζε άθθμ 

δδιυζζμ μνβακζζιυ. Αθθμδαπμί ιπμνμφκ κα απαζπμθδεμφκ ιυκμ εθ' υζμκ έπμοκ ηα απαναίηδηα 

έββναθα παναιμκήξ ηαζ ενβαζίαξ ζηδκ Δθθάδα. Ο ενβμδυηδξ ιπμνεί κα γδηήζεζ μπμηεδήπμηε 

μπμζαδήπμηε πθδνμθμνία βζα ηδκ ενβαζζαηή ζπέζδ ημο πνμζςπζημφ ιε ημκ ακάδμπμ.  Ο Ακάδμπμξ 

οπμπνεμφηαζ κα δζαεέηεζ αζαθίμ πανμοζίαξ πνμζςπζημφ ιε ανίειδζδ ακά ζεθίδα, ιε 

μκμιαηεπχκοια, εεςνδιέκμ απυ ημ Νμζμημιείμ υπμο ημ πνμζςπζηυ εα οπμβνάθεζ ηαηά ηδκ 

άθζλδ ηαζ απμπχνδζή ημο. Σμ αζαθίμ αοηυ εα εθέβπεηαζ ηαζ εα οπμβνάθεηαζ απυ ημ Γναθείμ 

Δπζζηαζίαξ & Ηιαηζζιμφ ημο Νμζμημιείμο ιαξ, ηαεχξ ηαζ απυ ηδκ ανιυδζα επζηνμπή αεααίςζδξ 

ηδξ εηηέθεζδξ ηςκ ζοιααηζηχκ οπμπνεχζεςκ ημο Ακαδυπμο, εα είκαζ δε δζαεέζζια ζε ηάεε 

γήηδζδ οπδνεζζαηχκ παναβυκηςκ ημο Νμζμημιείμο. 

 

5. Σμ πνμζςπζηυ πμο εα απαζπμθείηαζ απυ ημκ ακάδμπμ πνέπεζ κα είκαζ οβζέξ, βεβμκυξ πμο 

απμδεζηκφεηαζ ιε ηδκ πνμζηυιζζδ αζαθζανίμο οβείαξ / πζζημπμζδηζηυ οβείαξ εκ ζζπφ, εεςνδιέκμο 

απυ ηζξ ανιυδζεξ ανπέξ. διεζχκεηαζ υηζ ημ πνμζςπζηυ πνέπεζ κα έπεζ εθεβπεεί βζα δπαηίηζδα Β ηαζ 

κα είκαζ εθμδζαζιέκμ µε ηάνηα ειαμθζαζιμφ έκακηζ ηδξ δπαηίηζδαξ Β ηαζ ημο ηεηάκμο.  

 

6. Σμ πνμζςπζηυ πμο εα απαζπμθδεεί εα πνέπεζ κα βκςνίγεζ πμθφ ηαθά ηδκ Δθθδκζηή βθχζζα 

(ζηακυηδηα πνμθμνζημφ θυβμο ηαζ ζημζπεζχδμοξ βναθήξ ζηδκ Δθθδκζηή- δεδειέκμο υηζ απαζηείηαζ 

δ ακαβναθή ζημζπείςκ ζηα απυαθδηα), κα είκαζ άνζζημ ζημ ήεμξ ημο, άρμβμ απυ πθεονάξ 

ζοιπενζθμνάξ απέκακηζ ζε ηνίημοξ ηαζ ζημ πνμζςπζηυ ημο Νμζμημιείμο. 

 

7. Σμ Νμζμημιείμ έπεζ  ημ δζηαίςια κα γδηήζεζ  απυ ημκ ακάδμπμ ηδκ απμιάηνοκζδ ενβαγμιέκςκ 

απυ ηδκ ενβαζία ζημ ζοβηεηνζιέκμ πχνμ, πμο ηνίκεζ υηζ δεκ ακηαπμηνίκμκηαζ ζηζξ οπμπνεχζεζξ 

ημοξ, ή δείπκμοκ μθζβςνία ή δεκ πεζεανπμφκ ζηζξ μδδβίεξ ηαζ ημοξ ηακυκεξ ημο Νμζμημιείμο. Ο 

ενβαγυιεκμξ δεκ έπεζ ηαιία αλίςζδ βζα ημ θυβμ αοηυ απυ ημ Νμζμημιείμ.  
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8. Ο ακάδμπμξ ηαζ ημ πνμζςπζηυ πμο εα πνδζζιμπμζήζεζ ηαηά ηδκ εηηέθεζδ ημο ένβμο, δεκ έπμοκ 

ηαιία απμθφηςξ ζπέζδ ελανηδιέκδξ ενβαζίαξ ιε ημ Νμζμημιείμ, μζ δε ιζζεμί ηαζ αιμζαέξ ημοξ, 

ηαεχξ ηαζ μπμζεζδήπμηε άθθεξ οπμπνεχζεζξ, μζ μπμίεξ επζαάθθμκηαζ απυ ηδκ ενβαηζηή ηαζ 

αζθαθζζηζηή κμιμεεζία, αανφκμοκ απμηθεζζηζηά ημκ ακάδμπμ, μ μπμίμξ είκαζ μ ιυκμξ οπεφεοκμξ 

έκακηζ αοηχκ ιε ημοξ μπμίμοξ ζοκδέεηαζ ιε ενβαζζαηή ή άθθδ ζπέζδ ηαεχξ ηαζ έκακηζ ηνίηςκ ελ’ 

αθμνιήξ ηςκ ζπέζεςκ αοηχκ.  

 

9. Ο ακάδμπμξ πνέπεζ απαναίηδηα κα δζαεέηεζ 37 ζοκμθζηά ενβαγυιεκμοξ, 8  ςνχκ ενβαζίαξ 

διενδζίςξ έηαζημξ, βζα ημκ ηαεανζζιυ ηςκ πχνςκ ημο Νμζμημιείμο, μζ μπμίμζ εα ηαθφπημοκ 

υθεξ ηζξ αάνδζεξ  ζε υθα ηα ηιήιαηα ημο Νμζμημιείμο. ε πενίπηςζδ ιδ πθήνμοξ απαζπυθδζδξ 

ημο πνμζςπζημφ (ιενζηή απαζπυθδζδ) μ ανζειυξ ηςκ αηυιςκ πνμζαολάκεηαζ ακαθυβςξ.  

ημ ηέθμξ ηςκ ηεπκζηχκ πνμδζαβναθχκ ηαηαεέημοιε εκδεζηηζηυ πνυβναιια ιε ηδκ διενήζζα ηαζ 

εαδμιαδζαία απαζπυθδζδ ημο πνμζςπζημφ ηαεανζυηδηαξ ιε ηα άημια, ημοξ πχνμοξ ηαζ ηα νεπυ 

ακάπαοζδξ. 

 

10. Σμ Νμζμημιείμ δφκαηαζ κα γδηήζεζ απυ ημκ ακάδμπμ κα πνμζθάαεζ ηαζ άθθμοξ οπαθθήθμοξ, ακ 

ηνίκεζ υηζ δ ζφκεεζδ ημο πνμζςπζημφ ηυζμ ανζειδηζηά υζμ ηαζ ηαηά εζδζηυηδηεξ δεκ επανηεί βζα 

ηδκ ελοπδνέηδζδ ημο Νμζμημιείμο.  

 

11. Σμ πνμζςπζηυ πμο απαζπμθείηαζ ζηα ηθζκζηά ηιήιαηα εα είκαζ επζθμνηζζιέκμ ιε ηδκ ηαεανζυηδηα 

ηαζ ιε ηδ δζαπείνζζδ απμηθεζζηζηά ηαζ ιυκμ ημο αηάεανημο ζιαηζζιμφ δδθαδή ηδκ ιεηαθμνά ημο 

αηάεανημο ζιαηζζιμφ ιε ηα εζδζηά ηνμπήθαηα ζηα πθοκηήνζα ημο κμζμημιείμο, ζε ζοκενβαζία ιε 

ημ Γναθείμ Δπζζηαζίαξ & Ηιαηζζιμφ. Απαβμνεφεηαζ δ μπμζαδήπμηε ιεηαθμνά ηαεανμφ ζιαηζζιμφ 

απυ ημ ηιήια ηςκ πθοκηδνίςκ ζηα ηθζκζηά ηιήιαηα, πανά ιυκμ ημ ζηνχζζιμ ηςκ ηθζκχκ υζςκ 

οπαθθήθςκ ηαεανζυηδηαξ εα είκαζ επζθμνηζζιέκμζ ιε ημοξ ημζηχκεξ . 

 

12. Οζ αάνδζεξ ημο πνμζςπζημφ ηαζ μζ χνεξ ακαπθδνςιαηζηήξ ακάπαοζδξ (Ρεπυ) εα εκαθθάζζμκηαζ 

ιε ηέημζμ ηνυπμ, χζηε κα δζαζθαθίγεηαζ δ ζοκεπήξ ηαεανζυηδηα ηςκ πχνςκ ημο Νμζμημιείμο.  

 

13. Ο ακάδμπμξ οπμπνεμφηαζ κα ηαηανηίζεζ πνυβναιια ενβαζίαξ βζα ημ πνμζςπζηυ ημο, ημ μπμίμ εα 

ημζκμπμζείηαζ ζημκ ενβμδυηδ. Σμ ιδκζαίμ πνυβναιια ημο πνμζςπζημφ ηαεανζυηδηαξ, ζημ μπμίμ εα 

πενζβνάθεηαζ ακαθοηζηά ημ ςνάνζμ ηαζ μ πχνμξ πμο εα απαζπμθείηαζ μ ηάεε ενβαγυιεκμξ, εα 

παναδίδεηαζ ζημκ Πνμσζηάιεκμ ημο ηιήιαημξ Δπζζηαζίαξ & Ηιαηζζιμφ , ημ ανβυηενμ ηδκ 25δ 

διένα ημο πνμδβμφιεκμο ιήκα. Δπίζδξ εα ηαηαηίεεηαζ ηαζ εαδμιαδζαίμ πνυβναιια υπμο εα 

ακαθένεηαζ ημ πνμζςπζηυ ηαζ ημ ηιήια ζημ μπμίμ ενβάγεηαζ. Σμ πνυβναιια εα θοθάζζεηαζ ζημ 

θάηεθμ ηδξ ηαεανζυηδηαξ ζημ Γναθείμ Δπζζηαζίαξ ημο Νμζμημιείμο. ε πενίπηςζδ αθθαβήξ ζημ 

πνυβναιια ημο πνμζςπζημφ, μ ακάδμπμξ εα ηαηαεέηεζ ζημκ Πνμσζηάιεκμ ημο ηιήιαημξ 

Δπζζηαζίαξ ημ κέμ πνυβναιια ηαζ αοηυ εα θοθάζζεηαζ ζημ θάηεθμ ηαεανζυηδηαξ  ιαγί ιε ημ 

ανπζηυ ηαηαηεεεζιέκμ πνυβναιια. 

 

14. Σμ πνμζςπζηυ εα είκαζ ιυκζιμ βζα ηάεε κμζδθεοηζηυ ηιήια, δεκ εα ιεηαηζκείηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα 

ηδξ αάνδζαξ ηαζ δεκ εα εκαθθάζζεηαζ (εζδζηά ζε ηθεζζηά ηιήιαηα υπςξ ιμκάδεξ ηαζ πεζνμονβεία). 

Αθθαβέξ εα βίκμκηαζ ιυκμ ιεηά απυ εκδιένςζδ ημο Πνμσζηαιέκμο ημο βναθείμο Δπζζηαζίαξ  ηαζ 

ιε ηδκ ζφιθςκδ βκχιδ αοημφ. 

 

15. Ζ απαζπυθδζδ ημο πνμζςπζημφ εα βίκεηαζ ζφιθςκα ιε ηδκ ζζπφμοζα κμιμεεζία, εα είκαζ 40 

χνεξ εαδμιαδζαίςξ ακά άημιμ, ζε δε πενίπηςζδ ιενζηήξ απαζπυθδζδξ δ δφκαιδ πνμζςπζημφ εα 
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αολάκεηαζ ακαθυβςξ.  

 

16. ε πενίπηςζδ πμο μ ανζειυξ ημο απαζπμθδιέκμο πνμζςπζημφ είκαζ θζβυηενμξ απυ εηείκμκ πμο 

ακαβνάθεηαζ ζημ πνυβναιια ηαζ πμο είκαζ οπμπνεςιέκμξ κα οπμαάθθεζ μ ακάδμπμξ ζηδκ 

οπδνεζία ημο Νμζμημιείμο εα επζαάθθμκηαζ μζ παναηάης πμζκέξ: 

 

i. Πνυζηζιμ 44 € βζα ηδκ απμοζία ηάεε αηυιμο ζε έκα 24ςνμ.  

 

ii. Πνυζηζµμ  132 € ακ απμοζζάγμοκ µέπνζ 3 άημµα µέζα ζε έκα 24ςνμ.  

 

iii. Πνυζηζµμ 176 € ακ απμοζζάγμοκ µέπνζ 4 άημµα µέζα ζε έκα 24ςνμ.  

 

iv. Πνυζηζµμ 440 € ακ απμοζζάγμοκ µέπνζ 5 άημµα µέζα ζε έκα 24ςνμ.  

 

17. ε πενίπηςζδ ζοζηδιαηζηήξ απμοζίαξ πνμζςπζημφ ηαζ µδ ηήνδζδξ ημο πνμαθεπυιεκμο 

πνμβνάιιαημξ, ημ Νμζμημιείμ  δζαηδνεί ημ δζηαίςια ηαηαββεθίαξ ηδξ ζφιααζδξ ηαζ ηήνολδξ ημο 

ακαδυπμο ςξ έηπηςημο.  

 

18. Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ζφιααζδξ ηαζ ιεηά ηδ θήλδ ηδξ, μ ακάδμπμξ ηαζ ημ πνμζςπζηυ ημο 

ακαθαιαάκμοκ ηδκ οπμπνέςζδ κα ηδνμφκ ειπζζηεοηζηά υθα ηα ζημζπεία, πμο ημοξ έβζκακ βκςζηά 

θυβς ηδξ ενβαζίαξ ημοξ, ζπεηζηά ιε ηζξ δναζηδνζυηδηεξ ηαζ ημοξ πχνμοξ ημο Νμζμημιείμο. Ζ 

παναπάκς οπμπνέςζδ αθμνά ζδίςξ ηα ζημζπεία ζπεηζηά ιε ηδκ ηαηάζηαζδ οβείαξ ηςκ αζεεκχκ 

ηαζ βεκζηά ηάεε ζημζπείμ πμο ιπμνεί κα εεςνδεεί υηζ ειπίπηεζ ζημ ζαηνζηυ απυννδημ.  

 

19. Ο ακάδμπμξ ηαζ ημ πνμζςπζηυ ημο μθείθεζ κα ηδνεί αοζηδνά ημοξ ηακυκεξ πνυθδρδξ αηοπδιάηςκ 

βζα ηδκ πνμζςπζηή αζθάθεζα ηάεε ενβαγμιέκμο. Σδκ εοεφκδ βζα ηδκ ηήνδζδ ηςκ ηακυκςκ αοηχκ 

έπεζ μ ακάδμπμξ.  

 

20. ε πενίπηςζδ πνμηθδεείζδξ αθάαδξ ζημοξ πχνμοξ ή ζημκ ελμπθζζιυ ημο Νμζμημιείμο, απυ ημ 

πνμζςπζηυ ημο ακαδυπμο αοηυξ οπμπνεμφηαζ, ιε δζηή ημο δαπάκδ, κα απμηαηαζηήζεζ άιεζα ηδ 

αθάαδ ηαζ μ ελμπθζζιυξ κα παναδμεεί ζηδκ ίδζα ηαθή ηαηάζηαζδ πμο είπε παναθδθεεί.  

 

21. Σμ πνμζςπζηυ μθείθεζ κα δζαηδνεί ορδθυ επίπεδμ αημιζηήξ οβείαξ ηαζ οβζεζκήξ, θένεζ δε ηαεανή 

ηαζ εοπανμοζίαζηδ ζημθή.  

 

22. Ζ πνμιήεεζα, ζοκηήνδζδ ηαζ πθφζζιμ ηςκ ζημθχκ αανφκμοκ απμηθεζζηζηά ημκ ακάδμπμ. Ζ ζημθή 

ενβαζίαξ ημο πνμζςπζημφ ημο ακαδυπμο εα είκαζ μιμζυιμνθδ ηαζ ίδζα απυ πθεονάξ πμζυηδηαξ ηαζ 

πνχιαημξ χζηε δ ειθάκζζή ημο κα είκαζ άνζζηδ ηαζ κα ηοβπάκεζ ηδξ εβηνίζεςξ ημο Νμζμημιείμο.  

 

23. Οζ ζημθέξ ημο πνμζςπζημφ πνέπεζ κα είκαζ ηαεανέξ ηαζ εοπνεπείξ. ε ηάεε ενβαγυιεκμ πνέπεζ κα 

δζαηεεμφκ ημοθάπζζημκ δφμ (2) ζημθέξ ενβαζίαξ. Σμ πνχια ηςκ ζημθχκ ενβαζίαξ πνέπεζ κα 

εβηνζεεί απυ ημ Νμζμημιείμ ,χζηε κα ιδκ μιμζάγεζ ιε ημκ πνςιαηζζιυ ηςκ ζημθχκ ενβαζίαξ ημο 

πνμζςπζημφ ημο Νμζμημιείμο. Πνμηείκεηαζ ημ ιπθέ ζημφνμ ή ζζέθ. 

 

24.Σμ πνμζςπζηυ ημο ακαδυπμο οπμπνεμφηαζ ζηδκ ζημθή ενβαζίαξ ημο ηαζ ζε ειθακέξ ζδιείμ κα 

θμνά εζδζηή πθαζηζημπμζδιέκδ ημκηάνδα, δ μπμία εα θένεζ ηα ελήξ : 1) θςημβναθία 2) 

μκμιαηεπχκοιμ 3) εζδζηυηδηα ενβαζίαξ 4) επςκοιία ηαζ θμβυηοπμ ημο ακαδυπμο.  

 

ΑΡΘΡΟ 3. 
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ΤΛΗΚΑ-ΣΔΥΝΗΚΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ 

 

1. Σμκ ακάδμπμ αανφκμοκ ηα έλμδα ηςκ οθζηχκ ηαεανζυηδηαξ, ιδπακδιάηςκ ηαζ ζάηςκ 

ηαεανζυηδηαξ + δειαηζηά. Όθα ηα οθζηά πνέπεζ κα απμδεζηκφεηαζ ιε ζπεηζηά έββναθα υηζ είκαζ 

άνζζηδξ πμζυηδηαξ ηαζ υηζ πθδνμφκ ηζξ πνμδζαβναθέξ πμο ηίεεκηαζ απυ ηδκ ηείιεκδ κμιμεεζία. Οζ 

ζάημζ απμννζιιάηςκ πνέπεζ κα είκαζ ακεεηηζημί ηαζ κα απμηνέπμοκ ηδκ δζαννμή οβνχκ.  

 

2. Σα οθζηά ηαεανζζιμφ, απμθφιακζδξ ηαζ μζ ακαθμβίεξ  πμο εα πνδζζιμπμζμφκηαζ ηεθμφκ οπυ ηδκ 

έβηνζζδ ημο Νμζμημιείμο. 

 

3. Ο ακάδμπμξ είκαζ οπμπνεςιέκμξ κα ηαηαεέζεζ ηαηάζηαζδ ηςκ οθζηχκ ηαεανζζιμφ, απμθφιακζδξ, 

πθδνμθμνζαηά έκηοπα, δεθηία δεδμιέκςκ αζθαθείαξ. Γζα ηα οθζηά απμθφιακζδξ πνέπεζ κα 

ηαηαηεεεί δ έβηνζζδ ηοηθμθμνίαξ ημοξ απυ ημκ Δ.Ο.Φ. Σα απμννοπακηζηά κα θένμοκ ανζειυ 

έβηνζζδξ απυ ημ Γεκζηυ Υδιείμ ημο Κνάημοξ ηαζ κα είκαζ δζαηνζηζηά ανςιαηζζιέκα.  

 

4. Σα απμθοιακηζηά (πθχνζμ ή δζζηία Γζπθςνμσζμηοακμονζημφ Ναηνίμο NaDCC) δαπέδςκ - 

επζθακεζχκ κα έπμοκ άδεζα ΔΟΦ. Να ακαβνάθεηαζ ημ πμζμζηυ ημο εκενβμφ πθςνίμο (4% έςξ 6%) 

ή ηα ppm πμο απμδεζιεφεζ ακά θίηνμ κενμφ ηαζ βεκζηυηενα δ ζφκεεζή ημο ηαεχξ ηαζ δ 

διενμιδκία παναβςβήξ ηαζ θήλδξ. Σα έββναθα αοηά εα θοθάζζμκηαζ απυ ηζξ Δπυπηνζεξ Γδιυζζαξ 

Τβείαξ. 

 

5. Ζ ηαεανζυηδηα ηαεδιενζκήξ νμοηίκαξ, δ ηαεδιενζκή απμθφιακζδ, δ βεκζηή ιδκζαία ηαεανζυηδηα, 

ηαζ ηα οθζηά πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ, εα μνίγμκηαζ βζα ηάεε πχνμ ιε ζοκενβαζία ηαζ βναπηέξ 

μδδβίεξ ηςκ Δπμπηνζχκ Γδιυζζαξ Τβείαξ, ηδξ/ημο πνμσζηαιέκδξ/μο  ηιήιαημξ ή ηθζκζηήξ ή 

μπμζμοδήπμηε άθθμο ανιμδίμο. Σα έββναθα αοηά εα θοθάζζμκηαζ ζημκ θάηεθμ ηαεανζυηδηαξ ζημ 

Γναθείμ Δπζζηαζίαξ & Ηιαηζζιμφ. 

 

6. Ο ιδπακζηυξ ελμπθζζιυξ πθοζίιαημξ, ηαεανζυηδηαξ ηαζ απμθφιακζδξ ηςκ πχνςκ ηαζ 

ιζηνμενβαθεία (ημοαάδεξ ηαεχξ ηαζ ιδπακή πθφζεςξ ηαζ ηαεανζζιμφ δαπέδςκ πμο εα 

θεζημονβεί ιε νεφια ή ιπαηανία ηαζ εα ανίζηεηαζ ζε ιυκζιδ αάζδ ζημ Νμζμημιείμ ηαζ άθθα 

υπςξ ακαθένμκηαζ ζηδκ ζοκδιιέκδ ηαηάζηαζδ ημο ιδπακζημφ ελμπθζζιμφ) εα δζαηίεεκηαζ απυ 

ημκ ακάδμπμ.  

 

7. Ο ηεπκζηυξ ελμπθζζιυξ πνέπεζ κα πθδνμί ημοξ παναηάης υνμοξ :  

 

 Να ακηαπμηνίκεηαζ πθήνςξ ζηζξ ακάβηεξ ημο Νμζμημιείμο, βζα ηδκ ηαεανζυηδηα.  

 Να είκαζ αιεηαπείνζζημξ.  

 Ο ελμπθζζιυξ, ηα ενβαθεία ηαζ οθζηά ηαεανζζιμφ, απαναζηήηςξ κα είκαζ πνχηδξ πμζυηδηαξ ηαζ πθέμκ 

ηαηάθθδθα, απνδζζιμπμίδηα ηαζ ηαηαζηεοαζιέκα παναζηεοαζιέκα (οθζηά ηαεανζυηδηαξ) µε ηζξ 

ηεθεοηαίεξ επζζηδιμκζηέξ ελεθίλεζξ.  

 Να είκαζ ηαηά ημ δοκαηυ αευνοαα ηαζ κα ανίζημκηαζ ζε άνζζηδ ηαηάζηαζδ, ηυζμ απυ άπμρδ 

θεζημονβίαξ, υζμ ηαζ απυ ειθάκζζδ.  

 Ο ελμπθζζιυξ, ηα ενβαθεία ηαζ οθζηά ηαεανζζιμφ κα ιδκ πνμηαθμφκ θεμνέξ (αναποπνυκζα ηαζ 

ιαηνμπνυκζα) ζηζξ εβηαηαζηάζεζξ ηαζ ζημκ ελμπθζζιυ ημο κμζμημιείμο.  

 Σα απαναίηδηα ιδπακήιαηα - ελμπθζζιυξ (ηάδμζ ζθμοββανίζιαημξ δζπθμφ ζοζηήιαημξ, 

ζθμοββανίζηνεξ, πακέηεξ ιε ιζηνμσκεξ, ηνυθεσ ηαεανζζηνζχκ ιε υθα ηα ζοκμδεοηζηά ελανηήιαηα ηηθ) 

κα είκαζ δζαθμνεηζηά βζα ηάεε Κθζκζηή - Σµήµα - Δνβαζηήνζα - Μμκάδεξ, πηένοβα Γζμίηδζδξ ηαζ 

άθθςκ Τπδνεζζχκ ηαζ κα ιδκ ιεηαθένμκηαζ εηηυξ ηςκ ηιδιάηςκ βζα ηα μπμία πνμμνίγμκηαζ. ε 
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πενίπηςζδ αζηζμθμβδιέκδξ ιεηαθμνάξ εα πνδζζιμπμζείηαζ απμηθεζζηζηά μ ακεθηοζηήναξ αηαεάνηςκ.  

 Ο παναπάκς πνδζζιμπμζμφιεκμξ ελμπθζζιυξ ηςκ πχνςκ κα είκαζ ιανηανζζιέκμξ µε ηδκ μκμιαζία ημο 

πχνμο ηαζ ηδκ πνήζδ βζα ηδκ μπμία πνμμνίγεηαζ.  

 ε ηάεε ηνυθεσ απαζηείηαζ κα οπάνπεζ πθαζηζημπμζδιέκμ έκηοπμ ιε ηζξ μδδβίεξ πνήζδξ ηαζ ηζξ 

αναζχζεζξ ηςκ απμννοπακηζηχκ ηαζ απμθοιακηζηχκ δζαθοιάηςκ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ηαεχξ επίζδξ 

ηαζ κα δζαηίεεκηαζ εφπνδζημζ δμζμιεηνδηέξ βζα ηάεε ηνυθεσ. 

 Γζα ημοξ εαθάιμοξ απμιυκςζδξ ηςκ Κθζκζηχκ κα πνδζζιμπμζείηαζ λεπςνζζηυξ ελμπθζζιυξ ηαζ οθζηά 

ηαεανζζιμφ.  

 

8. Με απμηθεζζηζηή εοεφκδ ημο ακαδυπμο εα πνέπεζ κα ελαζθαθίγεηαζ δ δοκαηυηδηα βζα ζοκεπή ηαζ 

πθήνδ ηεπκζηή οπμζηήνζλδ (επζζηεοέξ, ακηαθθαηηζηά ηθπ), πμο είκαζ απαναίηδηα βζα ηδ θεζημονβία ημο 

ελμπθζζιμφ, ηαεχξ επίζδξ δ ζοκεπήξ ηαζ πθήνδξ πανμπή ηςκ εβηεηνζιέκςκ απυ ημ Νμζμημιείμ πνμσυκηςκ 

ηαεανζζιμφ ηαζ απμθφιακζδξ. Ο ακάδμπμξ δεκ ιπμνεί κα ανκδεεί ηδκ πανμπή ηςκ οπδνεζζχκ ημο, 

επζηαθμφιεκμξ ημοξ ακςηένς θυβμοξ.  

 

9. Σα απυαθδηα εα ημπμεεημφκηαζ ζε πθαζηζημφξ ζάημοξ ηαζ εα ιεηαθένμκηαζ ζημοξ πχνμοξ ζοβηέκηνςζδξ 

πμο εα ημο οπμδεζπεμφκ απυ ηζξ ανιυδζεξ οπδνεζίεξ ημο Νμζμημιείμο πέκηε (5) ημοθάπζζημκ θμνέξ 

διενδζίςξ, έηζζ χζηε κα είκαζ εφημθδ δ απμημιζδή ημοξ απυ ηα εζδζηά αοημηίκδηα ιεηαθμνάξ 

απμννζιιάηςκ.  

 

10. Όθεξ μζ ζαημφθεξ ηςκ απμαθήηςκ εα αθθάγμκηαζ ηαζ εα πεηζμφκηαζ πςνίξ κα πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα δεφηενδ 

θμνά.  

 

11. Ο ακάδμπμξ οπμπνεμφηαζ κα εθμδζάζεζ ημ πνμζςπζηυ ημο, µε ηα ηαηάθθδθα βζα ηάεε ενβαζία βάκηζα : 

ρνλδξά (θνπδίλαο) πμο εα πνδζζιμπμζμφκηαζ απμηθεζζηζηά βζα ηδκ ηαεανζυηδηα ηςκ πχνςκ οβζεζκήξ 

(ημοαθέηεξ), κηαο ρξήζεσο βζα υθεξ ηζξ οπυθμζπεξ ενβαζίεξ ηαζ δεξκάηηλα ρνλδξά γάληηα ζημοξ ιεηαθμνείξ ηςκ 

απμαθήηςκ (απμηθεζζηζηά βζα ηδκ ιεηαθμνά). Δπζζδιαίκεηαζ υηζ ην ρξώκα ηωλ γαληηώλ πνπ ζα παξέρεη ν 

αλάδνρνο ζην πξνζωπηθό ηνπ, ζα πξέπεη λα είλαη δηαθνξεηηθνύ ρξώκαηνο από ην ρξώκα πνπ ρξεζηκνπνηεί 

ην πξνζωπηθό ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

 

12. Σα οθζηά ηαεανζζιμφ ηαζ μζ πμζυηδηεξ πμο εα πνδζζιμπμζμφκηαζ πνμηείκμκηαζ απυ ημκ ακάδμπμ ηαζ 

εβηνίκμκηαζ απυ ημ Νμζμημιείμ ηυζμ πνμξ ηδκ πμζυηδηά ημοξ, υζμ ηαζ ςξ πνμξ ηδκ πμζυηδηά ημοξ.  

 

13. Σμ Νμζμημιείμ ιπμνεί κα γδηήζεζ ηδ πνήζδ μνζζιέκςκ ηαζ ζοβηεηνζιέκςκ απμθοιακηζηχκ ηαζ οβνχκ 

ηαεανζζιμφ βεκζηυηενα, ζε πενίπηςζδ ιδ ζηακμπμίδζδξ απυ ηα πνδζζιμπμζμφιεκα.  

 

14. ε πενίπηςζδ πμο κέεξ ιέεμδμζ ηαζ ηεπκζηέξ πνμηφρμοκ βζα ηαθφηενμ ηαεανζζιυ ηαζ απμθφιακζδ, μ 

ακάδμπμξ οπμπνεμφηαζ κα πνδζζιμπμζεί ηζξ αεθηζςιέκεξ ιεευδμοξ ηαζ ιέζα. ε ηάεε πενίπηςζδ πνέπεζ κα 

θνμκηίγεζ χζηε μζ οπάθθδθμί ημο κα βκςνίγμοκ ηδ πνήζδ ηςκ οθζηχκ ηαεανζυηδηαξ ηαζ ιεευδςκ πμο 

πνδζζιμπμζμφκ.  

 

15. Σμ Σιήια Δπζζηαζίαξ & Ηιαηζζιμφ, εα επζαθέπεζ ημκ ζςζηυ εθμδζαζιυ ημο ακαδυπμο ιε οθζηά 

ηαεανζυηδηαξ ηαζ θμζπά ακαθχζζια είδδ πμο γδημφκηαζ απυ ηδκ πανμφζα , υπςξ επίζδξ ηαζ εάκ 

ακηαπμηνίκμκηαζ ζηζξ πνμδζαβναθέξ, ζε πμζυηδηα ηαζ ζε ακαθμβία. 

 

 

Άξζξν 4. 
 





Σελίδα 68 από 171 

 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

 

1. Ο ακάδμπμξ επζεεςνείηαζ ηαζ εθέβπεηαζ απυ μνζζεείζα Δπζηνμπή ηαζ ηάεε ελμοζζμδμηδιέκμ πνμξ ημφημ απυ 

ημ Γ. πνυζςπμ, βζα ηδ δζαπίζηςζδ ηδξ πμζυηδηαξ ηςκ πανεπυιεκςκ οπδνεζζχκ. Έθεβπμξ ιπμνεί κα 

δζεκενβδεεί πςνίξ πνμδβμφιεκδ εζδμπμίδζδ απυ ηζξ Δπυπηνζεξ Γδιυζζαξ Τβείαξ, ηδκ Δ.Ν.Λ. ημο 

Νμζμημιείμο, απυ ιέθμξ ηδξ Γζμίηδζδξ ημο Νμζμημιείμο ηαζ απυ ημκ Τπεφεοκμ Δπζζηαζίαξ. Οζ ακςηένς 

έθεβπμζ είκαζ ακελάνηδημζ ημο εθέβπμο πμο εκενβείηαζ απυ ηδκ οβεζμκμιζηή οπδνεζία ή άθθεξ ηναηζηέξ 

ανπέξ αοηεπαββέθηςξ.  

 

2. Ο ακάδμπμξ μθείθεζ κα ηδνεί ημκ Δζςηενζηυ Κακμκζζιυ Λεζημονβίαξ ημο Νμζμημιείμο, ηζξ απμθάζεζξ ημο 

Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο ή ηςκ ελμοζζμδμηδιέκςκ μνβάκςκ ημο ηαζ ημοξ υνμοξ ηδξ ζφιααζδξ αάζεζ ηςκ 

μπμίςκ εα εθέβπεηαζ – επζεεςνείηαζ. Γζα υζα δεκ ακαβνάθμκηαζ ζηδκ ζφιααζδ ζζπφμοκ υζα πενζβνάθμκηαζ 

ζηδκ Γζαηήνολδ ηαζ ηζξ ζπεηζηέξ Νμιμεεζίεξ πμο αθμνμφκ ηζξ πανεπυιεκεξ οπδνεζίεξ ημο ακαδυπμο.  

 

3. Ο ακάδμπμξ οπμπνεμφηαζ κα δέπεηαζ ημκ ακςηένς έθεβπμ ηαζ κα δζεοημθφκεζ ηα υνβακα πμο ημκ αζημφκ.  

 

4. Ο ακάδμπμξ ηδνεί αζαθίμ επζημζκςκίαξ µε ηδκ επζηνμπή εθέβπμο ηαεανζυηδηαξ µε ζημπυ ηδκ ακαβναθή ζε 

αοηυ ηοπυκ εθθείρεςκ ή παναπυκςκ πανμοζία ημο εηπνμζχπμο ημο ακαδυπμο, ημ μπμίμ εα οπμβνάθεηαζ 

ηαζ απυ ηα δφμ ιένδ. Ο ακάδμπμξ είκαζ οπμπνεςιέκμξ κα ζοιιμνθχκεηαζ ηαζ κα επζθαιαάκεηαζ ηςκ 

ακαθενμιέκςκ ζημ αζαθίμ εθθείρεςκ. Ζ επζηνμπή εθέβπμο ηαεανζυηδηαξ επζεεςνεί ηαζ οπμβνάθεζ ηδκ 

ελάθεζρδ ηςκ παναθείρεςκ ή εάκ δεκ οπάνπεζ ζοιιυνθςζδ βζα ηδκ απμηαηάζηαζδ ημο ακςηένς ημ 

ανβυηενμ εκηυξ ημο επμιέκμο 24χνμο, επζαάθθεηαζ απυ ημ κμζμημιείμ πνυζηζιμ 150 €, ακαβνάθεηαζ ζημ 

πνςηυημθθμ ημο ιήκα πμο ηεθεζζδίηδζε δ απυθαζδ βζα πμζκή ηαζ παναηναηείηαζ απυ ημ ιδκζαίμ ηίµδµα. Ζ 

απυθαζδ επζαμθήξ πνμζηίµμο ημζκμπμζείηαζ ζημκ ακάδμπμ πμο δζηαζμφηαζ κα δζαηοπχζεζ εββνάθςξ 

ακηζννήζεζξ εκηυξ πέκηε (5) ενβαζίιςκ διενχκ απυ ηδκ πνμξ αοηυκ ημζκμπμίδζδ ημο πνμζηίιμο. 

Πανάααζδ ηςκ οπμπνεχζεςκ αοηχκ δίκεζ ημ δζηαίςια ζημ Νμζμημιείμ βζα ιμκμιενή ηαηαββεθία ηδξ 

ζοιαάζεςξ ηαζ ηήνολδ ημο ακαδυπμο ςξ έηπηςημο. 

 

5. Αλζμθυβδζδ ηαεανζυηδηαξ εα δζεκενβείηαζ ηαζ ιέζς εκηφπςκ πμο εα ζοιπθδνχκμκηαζ ζε εαδμιαδζαία 

αάζδ απυ ημοξ πνμσζηάιεκμοξ ηςκ ηιδιάηςκ ηαζ εα ζοθθέβμκηαζ απυ ημκ Πνμζζηάιεκμ ημο ηιήιαημξ 

Δπζζηαζίαξ & Ηιαηζζιμφ ημο Νμζμημιείμο. Γείβιαηα έκηοπςκ εαδμιαδζαίαξ αλζμθυβδζδξ επζζοκάπημκηαζ.  

 

Άξζξν 5. 
 

ΠΛΖΜΜΔΛΖ ΔΚΠΛΖΡΧΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 
 

 

ε πενίπηςζδ πθδιιεθμφξ πανμπήξ οπδνεζζχκ ηαεανζζιμφ ηαζ απμθφιακζδξ μ ακάδμπμξ εκδιενχκεηαζ άιεζα 

απυ ημκ ενβμδυηδ ηαζ είκαζ οπμπνεςιέκμξ κα εηηεθέζεζ άιεζα ηδκ οπδνεζία, εθυζμκ αοηυ επζηνέπεηαζ απυ ηζξ 

ακάβηεξ ημο ενβμδυηδ. ε πενίπηςζδ πμο μ ακάδμπμξ δεκ απμηαηαζηήζεζ ηζξ πθδιιεθχξ εηηεθεζεείζεξ 

ενβαζίεξ άιεζα, ηυηε δεκ ηαηααάθθεηαζ αιμζαή βζα αοηέξ. Πεναζηένς μ ενβμδυηδξ έπεζ ημ δζηαίςια κα 

ακαεέζεζ ζε ηνίημ θοζζηυ ή κμιζηυ πνυζςπμ ηζξ απυ ηδ ζφιααζδ πνμηαεμνζζιέκεξ ενβαζίεξ ηαεανζζιμφ ηαζ 

απμθφιακζδξ, ζε αάνμξ ημο ακάδμπμο, υηακ αοηυξ - ηαηυπζκ ηαζ βναπηήξ εζδμπμίδζδξ - δεκ εηπθδνχζεζ άιεζα 

ηζξ οπμπνεχζεζξ ημο. ε ηάεε πενίπηςζδ μ ενβμδυηδξ δζαηδνεί ημ δζηαίςια κα θφζεζ ιμκμιενχξ ηδ ζφιααζδ, 

ηδνφζζμκηαξ ηςκ ακάδμπμ έηπηςημ ηαζ κα αλζχζεζ απμγδιίςζδ. 

 

 

Άξζξν 6. 
 

ΆΛΛΟΗ ΌΡΟΗ 
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1. Ο ακάδμπμξ εοεφκεηαζ ζε απμγδιίςζδ έκακηζ ημο Νμζμημιείμο, βζα ηάεε θεμνά ηαζ αθάαδ πμο εα έπεζ 

πνμηθδεεί ζημ πχνμ ηαζ ζηα ακηζηείιεκα πμο πνδζζιμπμζεί ηαζ ηαεανίγεζ πένα απυ ηδκ ηακμκζηή ηαζ 

ζοκήεδ πνήζδ.  

2. Ο ακάδμπμξ οπμπνεμφηαζ κα απμγδιζχκεζ πθήνςξ ημ Νμζμημιείμ, ημοξ οπαθθήθμοξ ημο ηαζ ηάεε ηνίημ 

άημιμ, βζα υθα ηα έλμδα, απχθεζεξ, γδιίεξ ηαζ δαπάκεξ. Αηυιδ κα ηαθφπηεζ υθεξ ηζξ απαζηήζεζξ πμο 

πδβάγμοκ απυ ή ζε ζπέζδ ιε μπμζαδήπμηε πνάλδ ή πανάθεζρδ ημο ακαδυπμο ζπεηζγυιεκδ ιε ηδκ πανμφζα 

ζφιααζδ. Σμ ίδζμ ζζπφεζ βζα ηάεε πανάααζδ πμο πδβάγεζ ή απμννέεζ απυ ηδκ εηηέθεζδ ηςκ ενβαζζχκ πμο 

ζοκηεθέζηδηακ ή πνμηθήεδηακ ζε ζπέζδ ιε : 

i) ςιαηζηέξ αθάαεξ ( ζοιπενζθαιαακμιέκςκ αθααχκ πμο απέαδζακ εακαηδθυνεξ) ηαζ/ή 

ii)  Οπμζαδήπμηε απχθεζα ή γδιία ηδξ αηίκδηδξ ηαζ ηζκδηήξ πενζμοζίαξ ημο Νμζμημιείμο. 

 

3. Απαβμνεφεηαζ ζημκ ακάδμπμ δ ιε μπμζακδήπμηε ηνυπμ εηπχνδζδ ή ιεηααίααζδ πνμξ ηνίημοξ ηςκ 

δζηαζςιάηςκ ηαζ οπμπνεχζεςκ ημο, πμο απμννέμοκ απυ ηδ πανμφζα ζφιααζδ. 

4. Ο ακάδμπμξ οπμπνεμφηαζ κα ηδνεί ηζξ ηείιεκεξ δζαηάλεζξ ζπεηζηά ιε ηδκ αζθάθεζα ηςκ ενβαγμιέκςκ ηαζ 

είκαζ απμηθεζζηζηυξ ηαζ ιυκμξ οπεφεοκμξ πμζκζηά ηαζ αζηζηά βζα ηάεε αηφπδια ζημ πνμζςπζηυ ημο. 

5. Ο ακάδμπμξ εα πνέπεζ κα πνμζανιυγεηαζ ζηζξ οπμδείλεζξ πμο πνμηφπημοκ έπεζηα απυ εθέβπμοξ είηε ημο 

κμζμημιείμο είηε απυ άθθμοξ ηναηζημφξ θμνείξ (π.π. χια Δπζεεςνδηχκ Τπδνεζζχκ Τβείαξ ηαζ Πνυκμζαξ, 

Γζεφεοκζδ Τβζεζκήξ Πενζθενεζαηήξ Δκυηδηαξ Υίμο η.η.θ.) 

6. Ζ Δπζηνμπή Αλζμθυβδζδξ ημο εκ θυβς δζαβςκζζιμφ ιπμνεί κα επζζηεθηεί πχνμοξ υπμο μ ακάδμπμξ 

πανέπεζ οπδνεζίεξ ζημ ακηζηείιεκμ ηαεανζυηδηαξ Νμζμημιείςκ, βζα κα έπεζ ζαθή εζηυκα ηδξ πανμπήξ 

οπδνεζζχκ ημο. Ζ Δπζηνμπή Αλζμθυβδζδξ  εα ζοκμδεφεηαζ απυ ιέθδ ηδξ ΔΝΛ ηαζ δζηαζμφηαζ κα πάνεζ 

πθδνμθμνίεξ απυ ημοξ απμδέηηεξ ηςκ οπδνεζζχκ βζα ημ πμζμηζηυ επίπεδμ πανμπήξ οπδνεζζχκ ηαεανζυηδηαξ 

ημο ακαδυπμο, υπςξ επίζδξ κα γδηήζεζ απυ ημκ ακάδμπμ δείβιαηα ηςκ οθζηχκ ηαζ ηςκ εζδχκ πμο εα 

πνδζζιμπμζήζεζ. 

 

ΑΡΘΡΟ 7. 

ΑΦΑΛΗΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

1. Ο ακάδμπμξ οπμπνεμφηαζ κα ζοκάπηεζ ηαζ κα δζαηδνεί, απμηθεζζηζηά ιε δζηή ημο δαπάκδ, αζθαθίζεζξ 

ηαε’ υθδ ηδκ δζάνηεζα ζζπφμξ ηδξ πανμφζαξ φιααζδξ, ζφιθςκα ιε ηδκ Δθθδκζηή Νμιμεεζία ηαζ ηα 

πνμαθεπυιεκα ζηδκ πανμφζα ζφιααζδ, βζα μπμζεζδήπμηε δναζηδνζυηδηεξ   πνμαθέπμκηαζ ή ειπίπημοκ 

ζηδκ πανμφζα ζφιααζδ, ζδίςξ δε ηδκ ζπεηζηά ιε ηδκ αζθάθζζδ ημο πνμζςπζημφ ημο ηαζ βζα αζηζηή 

εοεφκδ έκακηζ ηνίηςκ. 

2. Ο ακάδμπμξ εα ελαζθαθίζεζ, υηζ εα οθίζηακηαζ ζε ζζπφ μζ ηάηςεζ ακαθενυιεκεξ αζθαθζζηζηέξ 

ηαθφρεζξ ηαε’ υθδ ηδ δζάνηεζα εηηέθεζδξ ημο ένβμο: 

 Κάθορδ μπμζαζδήπμηε Αζηζηήξ Δοεφκδξ πνμξ μπμζμκδήπμηε ηνίημ, δ μπμία ακαηφπηεζ απυ ή 

μθείθεηαζ ζηδκ εηηέθεζδ ημο ένβμο, πενζθαιαακμιέκςκ αθθά υπζ ιυκμ, πενζπηχζεςκ εακάημο, 

ζςιαηζηχκ αθααχκ, απχθεζαξ ή γδιίαξ πενζμοζίαξ, αηοπδιαηζηήξ νφπακζδξ, ροπζηήξ μδφκδξ ηαζ 

δεζηήξ αθάαδξ ιέπνζ εηείκςκ ηςκ μνίςκ εοεφκδξ ηα μπμία εα δζαηδνμφζε ζε ζζπφ εκυξ ζοκεημφξ 

θεζημονβμφκημξ ένβμο πανυιμζαξ θφζδξ, ιεβέεμοξ ηαζ παναηηδνζζηζηχκ ημο ένβμο. ηδκ ηάθορδ 

εα πενζθαιαάκεηαζ νδηά ηαζ δ εη ημο Άνενμο 922 ημο Αζηζημφ Κχδζηα απμννέμοζα εοεφκδ ηδξ 

οπδνεζίαξ ( εοεφκδ πνμζηήζακημξ). 

 Ζ εη ημο κυιμο εοεφκδ ημο ακαδυπμο, ηδκ μπμία έπεζ ιε ηδκ ζδζυηδηα ημο ενβμδυηδ ηαζ 

πενζθαιαάκεζ ηδκ, απυ ηα άνενα 657,658 ηαζ 932 ημο ζζπφμκημξ Α.Κ., πνμαθεπυιεκδ οπμπνέςζδ 

ημο αζθαθζζιέκμο, έκακηζ ημο πνμζςπζημφ ημο πμο είκαζ αζθαθζζιέκμ ζημ ΗΚΑ ηαζ απαζπμθείηαζ 

ζηζξ πενζβναθυιεκεξ ζηδκ πανμφζα ζφιααζδ ενβαζίαξ, ζε πενίπηςζδ ζςιαηζηχκ αθααχκ πμο εα 
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πνμηθδεμφκ ηαηά ηδ δζάνηεζα ενβαζίαξ. Ο ακάδμπμξ εα πνέπεζ κα ελαζθαθίζεζ υηζ ηα ακςηένς 

ηδνμφκηαζ ηαζ απυ ημοξ πάζδξ θφζεςξ ζοιαμφθμοξ, ζοκενβάηεξ ηαζ οπενενβμθάαμοξ αοημφ. 

3. Ο ακάδμπμξ οπμπνεμφηαζ κα αζθαθίζεζ ημ πνμζςπζηυ ημο ζφιθςκα ιε ηζξ δζαηάλεζξ ηδξ Δθθδκζηήξ  

Δνβαηζηήξ  Νμιμεεζίαξ, υπςξ αοηέξ ζζπφμοκ ακά πάζα πνμκζηή ζηζβιή. ε πενίπηςζδ πμο πνμζςπζηυ 

ημο ακαδυπμο δεκ οπάβεηαζ ζηζξ δζαηάλεζξ ηδξ ζζπφμοζαξ κμιμεεζίαξ, αοηυξ οπμπνεμφηαζ κα ημ 

αζθαθίζεζ έκακηζ αηοπδιάηςκ ζε αζθαθζζηζηέξ εηαζνείεξ.  

4. Όθεξ μζ αζθαθζζηζηέξ ζοιαάζεζξ εα ηαηανηίγμκηαζ εββνάθςξ ηαζ εα ηοβπάκμοκ ηδξ εβηνίζεςξ ηδξ 

Τπδνεζίαξ, δ μπμία εα έπεζ ηδκ έκκμζα ημο εθέβπμο ηαζ ηδξ εη ιένμοξ ηδξ απμδμπήξ υηζ 

ζοιιμνθχκμκηαζ επανηχξ ιε ημοξ υνμοξ ημο πανυκημξ άνενμο, ημο πανανηήιαημξ πενί εθάπζζηςκ 

αζθαθζζηζηχκ απαζηήζεςκ ηαζ ηςκ θμζπχκ υνςκ ηδξ πανμφζαξ φιααζδξ. 

5. Οζ αζθαθίζεζξ δεκ απαθθάζζμοκ , μφηε πενζμνίγμοκ ηαε’ μπμζμκδήπμηε ηνυπμ ηζξ οπμπνεχζεζξ ηαζ 

εοεφκεξ ημο ακαδυπμο πμο απμννέμοκ απυ ηδκ πανμφζα φιααζδ. ε ηάεε πενίπηςζδ, μ Ακάδμπμξ 

εοεφκεηαζ πθήνςξ βζα υθμοξ ημοξ ηζκδφκμοξ πμο απμννέμοκ ή ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ πανμπή ηςκ 

οπδνεζζχκ ημο ηαζ παναιέκεζ απμηθεζζηζηά ηαζ ελ μθμηθήνμο οπεφεοκμξ βζα ηδκ πθήνδ ηαζ έβηαζνδ 

απμηαηάζηαζδ γδιζχκ ζε πνυζςπα ή/ ηαζ πνάβιαηα , ακελάνηδηα απυ ημοξ αζθαθζζηέξ, αηυιδ ηαζ 

πένακ ηςκ πμζχκ ηάθορδξ ηςκ εκ θυβς ζοιαάζεςκ. 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΠΟΗΝΗΚΔ ΡΖΣΡΔ 

 Σμ Νμζμημιείμ έπεζ δζηαίςια κα επζαάθθεζ ηζξ πμζκζηέξ νήηνεξ πμο πνμαθέπμκηαζ απυ ημοξ κυιμοξ 

πμο δζέπμοκ ηδκ πανμφζα ηαεχξ ηαζ απυ ηδκ ζφιααζδ πμο εα οπμβναθεεί ιε ημκ ακάδμπμ. 

 

 

Άξζξν 9. 
 

ΜΖΥΑΝΗΚΟ  ΔΞΟΠΛΗΜΟ (ελδεηθηηθά) 
 

 

Ο ακάδμπμξ ππνρξενύηαη κα ιαξ δζαεέζεζ ημοθάπζζημκ ημκ ηάηςεζ πενζβναθυιεκμ ελμπθζζιυ. Σμ 

Νμζμημιείμ δζηαζμφηαζ κα γδηήζεζ ακααάειζζδ ημο ελμπθζζιμφ ημο ακαδυπμο, εθυζμκ ηνζεεί υηζ μ 

ελμπθζζιυξ πμο εα πνδζζιμπμζείηαζ δεκ είκαζ ηαηάθθδθμξ βζα ηδκ εηηέθεζδ ηςκ ηαεδηυκηςκ. 

 

1) 1 ηει. Μπαηανζμηίκδηδ ηαζ δθεηηνμηίκδηδ µδπακή πθφζδξ δαπέδςκ, παµδθήξ εηπμιπήξ εμνφαμο βζα 

ημκ ηαεανζζιυ ιεβάθςκ επζθακεζχκ (δζάδνμιμζ, ημζκυπνδζημζ πχνμζ) 

2) 1ηει. Πζεζηζηυ µδπάκδµα πθφζεςξ βζα ημ πθφζζιμ ηαζ ηδκ απμθφιακζδ ηςκ ηνμπήθαηςκ ιεηαθμνάξ 

απμαθήηςκ, ημκ ηαεανζζιυ ηςκ ελςηενζηχκ πχνςκ, ημο πχνμο ηεθζηήξ ζοθθμβήξ απμννζιιάηςκ ηαζ ημ 

πθφζζιμ- απμθφιακζδ ηςκ εζδζηχκ ροβείςκ θφθαλδξ ηςκ ιμθοζιαηζηχκ απμαθήηςκ υηακ αδεζάγεζ. 

3) 3 ηει. Μπαθακηέγεξ  

4) 2 ηει. Λάζηζπμ πθοζίιαημξ  

5) 1 ηει ηάθα  

6) 2 ηει. Σνυθεσ ηαεανζυηδηαξ ζοιααηά ιε ημ ζφζηδια πνμειπμηζζιέκςκ πακζχκ ιε εκζςιαηςιέκα ηα 4 

ημοααδάηζα δζαθμνεηζημφ πνχιαημξ. 

7) 25 Σνυθεσ ηαεανζυηδηαξ ζοζηήιαημξ δζπθμφ ημοαά επαββεθιαηζηά, ιε εκζςιαηςιέκα ηα 4 ημοααδάηζα 

δζαθμνεηζημφ πνχιαημξ. 

8) 1 ηει. Ζθεηηνζηή ζημφπα (απμννμθδηήξ βζα οβνά ηαζ ζηυκδ). Ζ δθεηηνζηή ζημφπα κα είκαζ εοέθζηηδ 

µε νυδεξ, µεβάθδξ ζζπφμξ απμννυθδζδξ 1800-2200 W, κα δζαεέηεζ θίθηνα ηαηαηνάηδζδξ ηαζ κα είκαζ 

παιδθήξ εηπμιπήξ εμνφαμο. Να δζαεέηεζ δζάθμνα ελανηήιαηα πμο δζεοημθφκμοκ ηδ πνήζδ βζα 
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δζαθμνεηζηέξ ενβαζίεξ. 

9) 1 ηει. Μδπακή παναβςβήξ αηµμφ (αηιμηαεανζζηήξ) βζα ημκ ηαεανζζµυ ηςκ πενζίδςκ ημο ζοζηήµαημξ 

ηθζµαηζζµμφ - ελαενζζµμφ.   

10) 1 ηει. Πθοκηήνζμ - ζηεβκςηήνζμ βζα ημ ηαεδιενζκυ πθφζζµμ ηαζ ζηέβκςια ηςκ οθζηχκ πμθθαπθχκ 

πνήζεςκ.  

11) 2 ηει εζδζηά ηθεζζηά ηνμπήθαηα ηανυηζζα βζα ηδκ ιεηαθμνά ηςκ κμζμημιεζαηχκ απμαθήηςκ μζηζαημφ 

ηφπμο . 

12) 2 ηει εζδζηά ηθεζζηά ηνμπήθαηα ηανυηζζα βζα ηδκ ιεηαθμνά ηςκ ιμθοζιαηζηχκ απμαθήηςκ ηα μπμία εα 

είκαζ μπςζδήπμηε δζαθμνεηζημφ πνχιαημξ απυ ηα πνμδβμφιεκα ηαζ ηα μπμία εα πνδζζιμπμζμφκηαζ 

απμηθεζζηζηά ηαζ ιυκμκ βζα ηδκ ιεηαθμνά ηςκ ιμθοζιαηζηχκ. 

 

Όθα ηα ηνμπήθαηα ηανυηζζα ιεηαθμνάξ απμαθήηςκ ηαζ ηςκ δφμ ηαηδβμνζχκ, εα πνέπεζ κα είκαζ θεζημονβζηά, 

ηαθαίζεδηα, κα απμηεθμφκηαζ απυ οθζηυ πμο κα επζηνέπεζ ημκ ηαεανζζιυ ηαζ ηδκ απμθφιακζή ημοξ. Να 

δζαεέημοκ ζφζηδια απμζηνάββζζδξ . Δπζπθέμκ ζηα πνμμνζγυιεκα βζα ηδκ ιεηαθμνά ηςκ ιμθοζιαηζηχκ εα 

επζημθθδεεί ζήιακζδ ιε ημ δζεεκέξ ζφιαμθμ ημο αζμηζκδφκμο. Ζ ιεηαθμνά υθςκ ηςκ ηαηδβμνζχκ ηςκ 

απμαθήηςκ εα βίκεηαζ απμηθεζζηζηά απυ ημ πνμζςπζηυ ηαεανζυηδηαξ ηαζ δ ιεηαθμνά ημοξ ζημκ πχνμ ηεθζηήξ 

ζοθθμβήξ απμαθήηςκ εα πναβιαημπμζείηαζ αοζηδνά ηαζ ιυκμ ιε ηα ηνμπήθαηα (λεπςνζζηά βζα ηα μζηζαημφ 

ηφπμο ηαζ λεπςνζζηά βζα ηα ιμθοζιαηζηά) άζπεηα απυ ηδκ πμζυηδηα ηςκ απμαθήηςκ, χζηε κα απμθεφβεηαζ ημ 

θαζκυιεκμ ηδξ πεζνμκαηηζηήξ ιεηαθμνάξ ιε υηζ ηζκδφκμοξ αοηή δ ηαηηζηή ζοκεπάβεηαζ (θυνηζζδ ηδξ 

αηιυζθαζναξ ιε ιζηνυαζα, ζηίζζιμ ζαημφθαξ ηαζ δζαζπμνά ιζηνμαίςκ, ηίκδοκμξ βζα ηδκ οβεία ηαζ ηδκ 

αζθάθεζα ηςκ ηαεανζζηχκ). Σα ηνμπήθαηα δεκ εα βειίγμοκ πθήνςξ ηαζ δεκ εα  οπενπεζθίγμοκ χζηε κα είκαζ 

πάκηα ηθεζζηά ηαζ κα πθδνμφκηαζ μζ πνμδζαβναθέξ οβζεζκήξ. Δπίζδξ εα ηδνμφκηαζ μζ ηακυκεξ οβζεζκήξ ιε 

ηαεδιενζκυ πθφζζιμ ηαζ ζοζηδιαηζηή απμθφιακζδ ιία θμνά ηδκ εαδμιάδα. 

Ο ζςζηυξ δζαπςνζζιυξ ηςκ απμαθήηςκ είκαζ εοεφκδ ηαζ εα βίκεηαζ απυ ημ πνμζςπζηυ ημο κμζμημιείμο. Σμ 

πνμζςπζηυ ηαεανζυηδηαξ είκαζ οπεφεοκμ βζα ηδκ πενζζοθθμβή, ηδκ ιεηαθμνά ηαζ ηδκ ζςζηή απμεήηεοζή 

ημοξ. Οζ ιαφνμζ ζάημζ εα δέκμκηαζ ηαθά ιε δειαηζηά πμο δεκ λακακμίβμοκ, εκχ ηα ιμθοζιαηζηά εα 

ζοθθέβμκηαζ ζε ηοηία εα ηθείκμοκ ιε εζδζηυ ηθείζηνμ πμο δεκ λακακμίβεζ ηαζ εα ημπμεεημφκηαζ ιέζα ζημκ 

εζδζηυ ροηηζηυ εάθαιμ. ε πενίπηςζδ πμο ζε ηάπμζμ ζάημ πενζζοθθμβήξ οπάνπεζ ηαζ δ παναιζηνή δζαννμή 

ζηενεμφ ή οβνμφ πενζεπμιέκμο ηυηε εα ημπμεεηείηαζ υθμξ μ ζάημξ ιέζα ζε δεφηενμ ζάημ πενζζοθθμβήξ.  

Σμ ζοκενβείμ ηαεανζυηδηαξ εα έπεζ ηδκ εοεφκδ ηαηά ηδκ απμημιζδή ηςκ ιμθοζιαηζηχκ απμαθήηςκ κα 

επζημθθμφκ εηζηέηα-έκδεζλδ πνμέθεοζδξ ζάημο. Γδθαδή κα ακαβνάθεηαζ επάκς ζηζξ ηίηνζκεξ ή ηυηηζκεξ 

ζαημφθεξ ηαζ ζηα εζδζηά πανημηζαχηζα (hospital boxes) δ διενμιδκία παναβςβήξ ημοξ ηαζ ημ ηιήια ή ημ 

υκμια ηδξ ηθζκζηήξ απυ υπμο πνμένπμκηαζ ηα ζοβηεηνζιέκα απυαθδηα. 

Ζ ζοθθμβή, δ ζοβηέκηνςζδ, δ ιεηαθμνά ηαζ δ απμημιζδή ζημ πχνμ ηεθζηήξ ζοθθμβήξ απμαθήηςκ απυ υθμοξ 

ημοξ πχνμοξ ηαζ απυ υθα ηα ηηίνζα εεςνείηαζ ςξ μθμηθήνςζδ ημο ένβμο ηδξ ηαεανζυηδηαξ. 

Όθα ηα αζακζέν ημο Νμζμημιείμο ζημ ηέθμξ ηάεε αάνδζαξ εα αηζκδημπμζμφκηαζ ζημ οπυβεζμ ηαζ εα 

ηαεανίγμκηαζ . 

Γζα ηδκ απμθφιακζδ ηςκ επζθακεζχκ πμο έπμοκ θενςεεί ιε αίια ή άθθμ αζμθμβζηυ οβνυ εα  αημθμοεείηαζ ημ 

πνςηυημθθμ ηαεανζζιμφ  πμο εα ηαηαηεεεί απυ ηδκ Δπζηνμπή Νμζμημιεζαηχκ Λμζιχλεςκ. 

Σμ πθφζζιμ ηςκ πενζχκ ημο πνμζςπζημφ ηαεανζυηδηαξ είκαζ απαναίηδημ ιυθζξ αβάθμοκ ηα βάκηζα ηαζ υηακ 

ηεθεζχζμοκ ηδκ ιεηαθμνά ηςκ απμννζιιάηςκ. Σα βάκηζα ημοξ δεκ πνέπεζ κα ηα θμνάκε ζοκεπχξ ηαζ πςνίξ 

θυβμ ηαζ ηονίςξ εα αημθμοεμφκ ηζξ ζοιαμοθέξ βζα μνεέξ ηαηηζηέξ χζηε κα ιδκ αββίγμοκ ιε ηα βάκηζα ημοξ ηαζ 

ιμθφκμοκ ημ πενζαάθθμκ πμο αζεεκείξ-πνμζςπζηυ ηαζ επζζηέπηεξ αββίγμοκ ιε βοικά πένζα.    

Οζ ζθμοββανίζηνεξ  ηαζ μζ πακέηεξ ζημοπίζιαημξ –πανηεηέγεξ πνμηείκεηαζ κα είκαζ θεοημφ πνχιαημξ χζηε κα 

θαίκεηαζ δ ηαεανζυηδηα ημοξ ιεηά ημ πθφζζιμ ηαεχξ ηαζ πνζκ πνδζζιμπμζδεμφκ ζηδκ ανπή ηδξ ενβαζίαξ. 

Δπεζδή μζ ζθμοββανίζηνεξ ηαζ μζ πανηεηέγεξ δφζημθα ζηεβκχκμοκ , ηναηάκε ζημ εζςηενζηυ ημοξ οβναζία ηαζ 

βίκμκηαζ νεγεναμοάν ιζηνμαίςκ πνμηείκεηαζ κα είκαζ ηαηάθθδθδξ ηαηαζηεοήξ ηαζ ακημπήξ, κα απμζοκδέμκηαζ 

ιε ηθζπ, απαζηείηαζ υιςξ ζημ ηέθμξ ηάεε αάνδζαξ κα πθέκμκηαζ ηαζ κα ζηεβκχκμοκ ζε πθοκηήνζμ-ζηεβκςηήνζμ. 
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Να οπάνπμοκ ημοθάπζζημκ 4(ηέζζενζξ) ζθμοββανίζηνεξ ηαζ πανηεηέγεξ δζαεέζζιεξ ζε ηάεε ηιήια βζα κα 

οπάνπεζ δ δοκαηυηδηα κα ζηεβκχκμοκ ηαθά. ε  ηάεε αάνδζα εα πνδζζιμπμζείηαζ ζηεβκή ζθμοββανίζηνα 

μπςζδήπμηε βζα θυβμοξ οβζεζκήξ αθθά ηαζ βζα κα απμθεφβεηαζ  ημ θαζκυιεκμ ηςκ δοζάνεζηςκ μζιχκ.  

 

 

Άξζξν 10. 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ (ελδεηθηηθά) 
 

Ακάθμβα µε ηδ πνήζδ ημο πχνμο ηαεμνίγεηαζ δ ζοπκυηδηα ημο ηαεανζζµμφ ηαζ ηδξ απμθφµακζδξ, υπςξ 

θαίκεηαζ ζημοξ παναηάης πίκαηεξ. Ακελανηήηςξ αοηχκ, ζε ηάεε πενίπηςζδ, βζα ηάεε ενβαζία ηαζ ηάεε πχνμ 

ενβαζίαξ ηαεμνίγεηαζ απυ ημ Νμζμημιείμ μ πνυκμξ πανμπήξ αοηήξ, ηαεχξ επίζδξ ηαζ μζ χνεξ έκανλδξ ηαζ 

θήλδξ αοηήξ. Οζ ενβαζίεξ ηαεανζζµμφ βίκμκηαζ ζηα πνμκζηά δζαζηήιαηα πμο δεκ ειπμδίγεηαζ δ θεζημονβία 

ηςκ πχνςκ ημο Νμζμημµείμο. 

 

Δκδεζηηζηά ςνάνζα ηαεανζζιμφ: 

Κμζκυπνδζημζ πχνμζ: Καεδµενζκά απυ 06:00 µέπνζ 22:00. 

Νμζδθεοηζηά ηµήµαηα - δςιάηζα κμζδθείαξ: Καεδιενζκυξ ηαεανζζιυξ απυ 06:00 µέπνζ 13:00. Απμβεοιαηζκυ 

ζημφπζζια - ζθμοββάνζζια ηαζ απμημιζδή απμννζµµάηςκ απυ 15:00 µέπνζ 20:00. Κάθορδ εηηάηηςκ 

ακαβηχκ απυ 23:00 µέπνζ 07:00. 

Μμκάδεξ Δκηαηζηήξ: Καεανζζµμί απυ 06:00 µέπνζ 22:00 ηαζ ηάθορδ εηηάηηςκ ακαβηχκ απυ 22:00 µέπνζ 

06:00. 

Δλςηενζηά ζαηνεία: Καεδµενζκυξ ηαεανζζµυξ απυ 6:00 ιέπνζ 8:00 ηαζ απυ 15:00 µέπνζ 22:00. 

 Σµήµα Δπεζβυκηςκ Πενζζηαηζηχκ: Καεδµενζκυξ ηαεανζζµυξ ηαε' υθδ ηδ δζάνηεζα ημο 24χνμο.  

Γζαβκςζηζηά Δνβαζηήνζα: Καεδµενζκυξ ηαεανζζµυξ απυ 06:00 µέπνζ 16:00. 

Απμβεοιαηζκή απμημµζδή απμννζµµάηςκ ηαζ ηάθορδ εηηάηηςκ ακαβηχκ.  

Γναθεία: Καεδµενζκέξ ενβαζίεξ απυ 15:00 µέπνζ 23:00. 

Υεζνμονβεία: Δκδζάιεζμζ ηαεανζζµμί: απυ 07:00 µέπνζ θήλδ επεµαάζεςκ. Σεθζηυξ ηαεανζζµυξ: απυ ηδ θήλδ 

επεµαάζεςκ έςξ 06:00. 

Πθοκηήνζα: Καεανζζµυξ απυ 07:00 µέπνζ 14:00. 

Απμεήηεξ: Καεδµενζκά απυ 07:00 µέπνζ 08:30. Ο ηαεανζζµυξ βίκεηαζ πανμοζία ημο απμεδηάνζμο ηαζ 

υπζ εηηυξ ςνανίμο ενβαζίαξ βζα θυβμοξ αζθαθείαξ. 

Μδπακμζηάζζα: Πενζμδζηυξ βεκζηυξ ηαεανζζµυξ (ημοθάπζζημκ ιδκζαίςξ). 

 

Οζ βεκζημί ηαεανζζιμί εα βίκμκηαζ ιδκζαία ηαηυπζκ ζοκεκκυδζδξ ιε ηδκ πνμσζηαιέκδ ή ημκ οπεφεοκμ ημο 

ηάεε ηιήιαημξ. 

 

ΖΜΔΗΧΖ : 

 

1. Δηηυξ ημο ςνανίμο ηαηηζηχκ-πνμβναιιαηζζιέκςκ ενβαζζχκ απαζηείηαζ 24ςνδ ηάθορδ ημο Νμζμημιείμο 

βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ εηηάηηςκ ακαβηχκ.  

 

2. ηζξ πενζπηχζεζξ πμο οπάνπμοκ δζαθμνεηζηέξ ηαηδβμνίεξ ενβαζζχκ, Π.π. ζε έκα υνμθμ κα απαζηείηαζ 

ηαεανζζµυξ εαθάµμο, ηαεανζζµυξ βναθείςκ, ηαεανζζµυξ ημζκμπνήζηςκ πχνςκ η θ π., είκαζ πνμθακέξ υηζ 

εα πνέπεζ κα βίκεζ ζοκημκζζµυξ ηαζ κα ελαζθαθζζηεί δ αθθδθμοπία εηηέθεζδξ ηςκ ενβαζζχκ.  

 

3. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα έρεη επόπηε θαζαξηόηεηαο ζηελ πξωηλή θαη απνγεπκαηηλή βάξδηα.  

 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ 

 

 

Ο ακάδμπμξ είκαζ οπμπνεςιέκμξ κα πανέπεζ ορδθμφ επζπέδμο οπδνεζίεξ ηαεανζυηδηαξ ηαζ απμθφιακζδξ, 

ζφιθςκα ιε υζα εκδεζηηζηά ηαζ υπζ πενζμνζζηζηά ακαθένμκηαζ παναηάης, ηαεχξ επίζδξ ηαζ ζφιθςκα ιε ηζξ 
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οπμδείλεζξ ηδξ Δπζηνμπήξ Νμζμημιεζαηχκ Λμζιχλεςκ . 

 

 Δπζζδιαίκεηαζ υηζ ζημκ ηαεδιενζκυ ηαεανζζιυ πενζθαιαάκεηαζ ηαζ δ οπμπνέςζδ κα λακαηαεανζζηεί ηάπμζμξ 

πχνμξ, εθυζμκ ιεηά ημκ ηαηηζηυ ηαεανζζιυ, ημ απμηέθεζια δεκ είκαζ ζηακμπμζδηζηυ ή εθυζμκ μ πχνμξ θενςεεί 

λακά. 

 

Γεληθέο Αξρέο 
 

 

1. H ηαεανζυηδηα εα βίκεηαζ ιε πνμειπμηζζιέκα πακζά δαπέδμο & επζθακεζχκ ή ιε ημ ζφζηδια 

ζθμοββανίζιαημξ ημο δζπθμφ ημοαά. 

 

2. Πνμδβείηαζ μ ηαεανζζιυξ, έπεηαζ δ απμθφιακζδ. Δάκ πνδζζιμπμζείηαζ ημ ζφζηδια ημο δζπθμφ ημοαά 

ημ κενυ εα πνέπεζ κα αθθάγεηαζ ιεηά απυ ηάεε εάθαιμ ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ ηςκ ημζκυπνδζηςκ πχνςκ 

εα ηαεμνζζηεί ακάθμβα ιε ηδκ πνήζδ. 

 

3. ε ηαιία πενίπηςζδ δεκ ακαιζβκφεηαζ απμννοπακηζηυ ιε απμθοιακηζηυ. 

 

4. Καεανζυηδηα απυ ΦΖΛΑ πνμξ ηα ΥΑΜΖΛΑ. 

 

5. Θα πνδζζιμπμζμφκηαζ εβηεηνζιέκα πνμσυκηα ηαζ ιε εοεφκδ ημο ακαδυπμο εα ηδνμφκηαζ αοζηδνά μζ 

μδδβίεξ πνήζδξ ημο ηαηαζηεοαζηή ημοξ.   

 

6. Οζ ενβαζίεξ εα λεηζκμφκ πνχηα απυ ημοξ πζμ ηαεανμφξ πχνμοξ, δδθ. μζ δζάδνμιμζ ηαζ μζ ημζκυπνδζημζ 

πχνμζ, ιεηά μζ εάθαιμζ κμζδθείαξ ηαζ ηέθμξ μζ εάθαιμζ υπμο κμζδθεφμκηαζ αζεεκείξ ιε ιεηαδμηζηά 

κμζήιαηα ή πμθοακεεηηζηά ιζηνυαζα . 

 

7. ΜΟΝΧΔΗ υπμο κμζδθεφμκηαζ αζεεκείξ ιε ιεζςιέκδ ακηίζηαζδ ζηζξ θμζιχλεζξ, εα πνέπεζ κα 

ηαεανίγμκηαζ πνζκ απυ ημοξ οπυθμζπμοξ εαθάιμοξ ιε λεπςνζζηυ ελμπθζζιυ ηαζ οθζηά ηαεανζζιμφ.  

 

8. ΔΗΡΑ ΔΡΓΑΗΧΝ: Απμημιζδή απμννζιιάηςκ, ζημφπζζια ιε ακηζζηαηζηυ πακί, οβνυ λεζηυκζζια (ιε 

πνμειπμηζζιέκα πακάηζα), ζθμοββάνζζια (ηνυθεζ ιε πνμειπμηζζιέκεξ πακέηεξ ή ζφζηδια ημο δζπθμφ 

ημοαά ). 

 

9. Ο ελμπθζζιυξ εα δζαθμνμπμζείηαζ ακάθμβα ημ πχνμ ζημκ μπμίμ εα πνδζζιμπμζείηαζ, χζηε ημ πνμζςπζηυ 

ημο Ακαδυπμο , υζμ ηαζ ημο Νμζμημιείμο κα είκαζ ζε εέζδ κα δζαηνίκεζ ακ πνδζζιμπμζείηαζ ζςζηά μ 

ελμπθζζιυξ ζε ηάεε πχνμ ημο Νμζμημιείμο. 

 

10. Σα ζοβηεηνζιέκα πνχιαηα εα ακαθένμκηαζ ζηδ ζφιααζδ ηαζ ηα ζπεηζηά έββναθα εα θοθάζζμκηαζ ζημ 

θάηεθμ ηαεανζυηδηαξ ημο Σιήιαημξ Δπζζηαζίαξ & Ηιαηζζιμφ. Γζαθμνμπμίδζδ ζημ πνςιαηζηυ 

δζαπςνζζιυ ημο ελμπθζζιμφ εα βίκεηαζ ιυκμ ηαηυπζκ έββναθδξ βκχιδξ ηςκ Δ.Γ.Τ, ηα έββναθα εα 

θοθάζζμκηαζ επίζδξ ζημκ θάηεθμ ηαεανζυηδηαξ. 

 

11. Παναηίεεηαζ πίκαηαξ εκδεζηηζηήξ πνυηαζδξ Υνςιαηζημφ Γζαπςνζζιμφ Δλμπθζζιμφ Καεανζυηδηαξ, δ 

μπμία είκαζ οπμπνεςηζηή ηαζ εα ακαθένεηαζ ζηδ ζφιααζδ. 
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ΠΗΝΑΚΑ ΥΡΧΜΑΣΗΚΖ ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΖ 

 

ΥΡΖΖ ΚΟΤΒΑΓΑΚΗΑ ΠΑΝΗΑ 

ΜΗΚΡΟΗΝΔ 

ΛΔΚΑΝΔ  WC ΚΟΚΚΗΝΟ ΚΟΚΚΗΝΟ 

ΚΡΔΒΑΣΗΑ -ΚΟΜΟΓΗΝΑ ΜΠΛΔ ΜΠΛΔ 

ΛΟΗΠΔ ΔΠΗΦΑΝΔΗΔ-ΣΟΗΥΟΗ ΠΡΑΗΝΟ ΠΡΑΗΝΟ 

ΝΗΠΣΖΡΔ –ΠΛΑΚΑΚΗΑ-

ΝΣΟΤΕΗΔΡΔ 

ΚΗΣΡΗΝΟ ΚΗΣΡΗΝΟ 

 

 

12. ε ηάεε εάθαιμ πνδζζιμπμζμφκηαζ ημοθάπζζημκ 2 ηαεανέξ πνμειπμηζζιέκεξ πακέηεξ ηαζ μ επανηήξ 

ανζειυξ πνμειπμηζζιέκςκ πακζχκ. Σα πνδζζιμπμζδιέκα πακζά & πακέηεξ δεκ λακαπνδζζιμπμζμφκηαζ 

αθθά απμννίπημκηαζ ζε εζδζημφξ πενζέηηεξ . 

 

13. Πθφζζιμ ελμπθζζιμφ (ηάδμζ, ημοαάδεξ) ηαζ ζηέβκςια ζημ ηέθμξ ηδξ αάνδζαξ.  

 

14. Όθα ηα οθζηά εα πανέπμκηαζ ζε επανηή πμζυηδηα απυ ηδκ ανπή ηδξ αάνδζαξ.  

 

15. Όθα ηα οθζηά (ζθμοββανίζηνεξ, πακέηεξ, πακάηζα) παναθαιαάκμκηαζ ηαεανά ηαζ ζε πενίπηςζδ 

θεμνάξ ακηζηαείζηακηαζ άιεζα.  

 

16. Όθα ηα οθζηά (ζθμοββανίζηνεξ, πακέηεξ, πακάηζα), πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηα Κθεζζηά Σιήιαηα εα 

είκαζ απμηθεζζηζηά, εα δζαθένμοκ ηαζ εα πθέκμκηαζ λεπςνζζηά.  

 

17. Όθα ηα οθζηά (ζθμοββανίζηνεξ, πακέηεξ, πακάηζα) πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδ ζοθθμβή ιεβάθδξ 

πμζυηδηαξ αίιαημξ ή άθθςκ αζμθμβζηχκ οβνχκ εα απμννίπημκηαζ ζε ηίηνζκμ πενζέηηδ (π.π. Τθζηά 

Υεζνμονβείμο, Μαζεοηδνίμο η.η.θ.). 

 

18. ηα ηθζκζηά ηιήιαηα ηα πακάηζα πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ημκ ηαεανζζιυ ηςκ βναθείςκ ζαηνχκ-

κμζδθεοηζηχκ ζηάζεςκ ηθπ, εα είκαζ δζαθμνεηζηά απυ αοηά ηδξ ηαεδιενζκήξ ηαεανζυηδηαξ ηςκ 

εαθάιςκ. 

 

ΑΝΑΛΤΣΗΚΑ: 
 

 

1. ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟ ΚΑΘΑΡΗΜΟ εηηεθείηαζ εηηυξ απυ ηα ηθζκζηά ηιήιαηα, ενβαζηήνζα, Μμκάδεξ, 

Υεζνμονβεία ηθπ, ηαζ ζε υθμοξ ημοξ ημζκυπνδζημοξ πχνμοξ αθθά ηαζ ζε πχνμοξ υπςξ: 

 

i. Λμοηνά - Σμοαθέηεξ  

 

ii. Γζάδνμιμζ  

 

iii. Αίεμοζεξ ακαιμκήξ – Κυιαμζ ηιδιάηςκ  

 

iv. Γναθεία  

 

v. ηάθεξ ηαζ αζακζέν.  
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vi. Οζηίζημζ δεζβιαημθδπηζηχκ εθέβπςκ- Οζηίζημζ ανκδηζηήξ πίεζδξ, μζηίζημζ δζαθμβήξ. 

 

vii.  Ακάπαοζδ Πνμζςπζημφ – Απμδοηήνζα πνμζςπζημφ 

 

viii. Μαβεζνεία – Σναπεγανία –απμεήηεξ ηνμθίιςκ 

 

ix. Βενάκηεξ  

 

x. Πενζαάθθμκηα πχνμ ημο Νμζμημιείμο. 

 

xi.  Νεηνμημιείμ (ζοιπενζθαιαακμιέκμο  ροβείςκ-κεηνμεαθάιςκ).  

 

xii. Φοθαηίςκ (ηεκηνζηή πφθδ, ηδθεθςκζηυ ηέκηνμ  ηαζ ΔΚΑΒ).  

 

xiii. Σεπκζηή οπδνεζία-Μδπακμζηάζζα-ακηθζμζηάζζα 

 

xiv. Σιήια πθοκηδνίςκ-ζιαηζζιμφ. 

 

xv. Απμεήηδ οθζημφ  

 

xvi. Φοηηζημί εάθαιμζ απμαθήηςκ 

 

Όπμηε απαζηείηαζ, ηαηυπζκ εκημθήξ ηδξ Γζμίηδζδξ ημο Νμζμημιείμο ηαζ ιε απμηθεζζηζηή εοεφκδ ημο 

ακαδυπμο βζα ηδ θήρδ υθςκ ηςκ απαναίηδηςκ ιέηνςκ πνμζηαζίαξ ηαζ αζθάθεζαξ έκακηζ ημο πνμζςπζημφ 

ηαεανζυηδηαξ/ ημο πνμζςπζημφ ημο Νμζμημιείμο/ ηςκ επζζηεπηχκ/ ηςκ πενζμίηςκ/ ηάεε ηνίημο , εα βίκεηαζ 

ηαεανζζιυξ ζε πχνμοξ υπςξ π.π. ηανάηζεξ, απμθήλεζξ ηθζιαημζηαζίςκ, ζημ εζςηενζηυ ηθεζζηχκ αίενζςκ, ζε 

θμφηζα ηαζ θνεάηζα ιεηά ηδκ επέιααζδ ηδξ Σεπκζηήξ Τπδνεζίαξ βζα ηδκ απμηαηάζηαζδ ηδξ εζηυκαξ ηαζ ηδξ 

οβζεζκήξ ηςκ πχνςκ. 

 

 

 

1. ΘΑΛΑΜΟΗ ΑΘΔΝΧΝ  

 

Ζ ηαεανζυηδηα ηαζ απμθφιακζδ ηςκ πχνςκ βίκεηαζ ζφιθςκα ιε υζα εκδεζηηζηά ηαζ υπζ πενζμνζζηζηά 

ακαθένμκηαζ παναηάης, ηαεχξ επίζδξ ηαζ ζφιθςκα ιε ηζξ οπμδείλεζξ ηδξ Δπζηνμπήξ Νμζμημιεζαηχκ 

Λμζιχλεςκ (ΔΝΛ), υπςξ εα ηεεμφκ ηαηά ηδκ ηαηάνηζζδ ηδξ ζφιααζδξ, εζδζηυηενα ζε πχνμοξ γςηζηήξ 

ζδιαζίαξ βζα ημκ αζεεκή, υπςξ μζ εάθαιμζ απμιυκςζδξ, ηα Υεζνμονβεία, Μμκάδα Δκηαηζηήξ Θεναπείαξ, δ 

Κεκηνζηή Απμζηείνςζδ, δ Μμκάδα Σεπκδημφ Νεθνμφ, δ Μμκάδα Αζιμδοκαιζημφ ηθπ 

 

Ο εάθαιμξ πνέπεζ κα ηαεανίγεηαζ ζημκ εθάπζζημ δοκαηυ πνυκμ, χζηε κα µδκ ηςθφμκηαζ άθθεξ δναζηδνζυηδηεξ 

(βεφιαηα, ζαηνζηέξ επζζηέρεζξ, κμζδθεία, επζζηεπηήνζμ ηθπ). Ζ ηαεανζυηδηα ζημοξ εαθάιμοξ βίκεηαζ 

ηαεδιενζκά ηαζ λεηζκά ιε : 

 

i. Απμημιζδή ηςκ απμννζιιάηςκ.  

 

ii. ημφπζζια µε ακηζζηαηζηυ πακί ιζαξ πνήζεςξ πμο εα αθθάγεζ απυ εάθαιμ ζε εάθαιμ. Ακ είκαζ πμθθαπθχκ 

πνήζεςκ εα πνέπεζ κα οπάνπεζ πθοκηήνζμ-ζηεβκςηήνζμ βζα κα πθέκμκηαζ ηαζ κα ζηεβκχκμκηαζ ιεηά απυ 

ηάεε πνήζδ. Απαβμνεφεηαζ δ πνήζδ απθήξ μζηζαηήξ ζημφπαξ.  

 

iii. Τβνυ λεζηυκζζια ημο εαθάιμο ιε ειπμηζζιέκα πακάηζα ημ μπμίμ πενζθαιαάκεζ ημ λεζηυκζζια ζε: 

ηναπέγζα, θςηζζηζηά ημίπμο, ηαείζιαηα, πεναάγζα, πανάεονα, πυνηεξ ηαζ ηα πενμφθζα ημοξ, κημοθάπεξ ηαζ 
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ηγάιζα παναεφνςκ.  

 

iv. θμοββάνζζια πμο εθανιυγεηαζ ζ' υθα ηα δάπεδα εηηυξ απυ ιμηέηεξ ηαζ πανηέηα. Σμ ζθμοββάνζζια εα 

βίκεηαζ ιε ημ ζφζηδια ιε ειπμηζζιέκεξ πακέηεξ ημ μπμίμ είκαζ ημ ελήξ: Σμπμεεηείηαζ ζημ ημκηάνζ δ 

ειπμηζζιέκδ πακέηα. Σμ ζθμοββάνζζια λεηζκάεζ απυ ημ εζςηενζηυ ημο εαθάιμο ηαζ πνμξ ηα έλς. ημ ηέθμξ 

δ πνδζζιμπμζδιέκδ πακέηα απμννίπηεηαζ ηαζ ημπμεεηείηαζ ηαεανή ζημ ημκηάνζ βζα ημκ επυιεκμ εάθαιμ. Ο 

εθάπζζημξ ανζειυξ πακεηχκ βζα έκα εάθαιμ είκαζ δφμ (2). Δάκ πνεζαζηεί απμθφιακζδ, ηα πακάηζα εα πνέπεζ 

κα είκαζ ειπμηζζιέκα ιε απμθοιακηζηυ δζάθοια. Δκαθθαηηζηά εα εθανιυγεηαζ ημ ζθμοββάνζζια ιε ηδκ 

ιέεμδμ ημο δζπθμφ ημοαά. 

 

v. Σα πακάηζα, μζ πακέηεξ, μζ ζθμοββανίζηνεξ πθέκμκηαζ ηαεδιενζκά ζε πθοκηήνζμ ιε ημοξ ελήξ ηνυπμοξ: 1) 

ημοξ 90 
μ
C ή μπςζδήπμηε >70 

μ
C ή 2. ημοξ 60 

μ
C ιε ηδκ πνμζεήηδ Cl2 ιε απμννοπακηζηυ ηαζ 

ζηεβκχκμκηαζ. Πνζκ ημ πθφζζιμ αθαζνμφκηαζ ηα λέκα ζχιαηα (ηνίπεξ, πκμφδζα ηηθ). Οζ ζθμοββανίζηνεξ ηαζ 

ηα πακάηζα ηςκ WC πθέκμκηαζ ζε πςνζζηυ πθοκηήνζμ ή εάκ αοηυ δεκ είκαζ εθζηηυ ιεηά ημ πέναξ ηςκ 

πθφζεςκ είηε ιε ηζξ πακέηεξ είηε ιε ηζξ ζθμοββανίζηνεξ εα πναβιαημπμζείηαζ ιζα ηεκή πθφζδ ιε πθχνζμ βζα 

ηδ ιείςζδ ημο ιζηνμαζαημφ θμνηίμο.  

 

vi. Ακ δδθςεεί ιμθοζιαηζηυ πενζζηαηζηυ ή ζηζξ ιμκχζεζξ ιε πμθοακεεηηζηυ πνδζζµμπμζμφκηαζ λεπςνζζηά 

οθζηά ζ' αοημφξ ημοξ εαθάιμοξ (ζθμοββανίζηνα WC, πακάηζα), ηα μπμία εα πνδζζιμπμζμφκηαζ 

απμηθεζζηζηά βζα αοημφξ ημοξ εαθάιμοξ ηαζ ιυκμκ. Μεηά ηδκ έλμδμ ημο αζεεκμφξ υθα αοηά ηα είδδ εα 

απμννίπημκηαζ ζημ εζδζηυ ηοηίμ ιμθοζιαηζηχκ απμαθήηςκ. 

 

vii. ημοξ δζαδνυιμοξ ηαζ ζηζξ ιεβάθεξ ακμζηηέξ επζθάκεζεξ µπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί ιδπακή ηαοηυπνμκμο 

ζημοπίζιαημξ ηαζ ζθμοββανίζιαημξ ή, εκαθθαηηζηά, ημζκή ζθμοββανίζηνα, δζαθμνεηζημφ πνχιαημξ απ' αοηή 

ημο WC, ιε ζφζηδια δζπθμφ ημοαά.  

 

Οζ παναπάκς εκένβεζεξ εηηεθμφκηαζ ημοθάπζζημκ ιία θμνά ζε ηάεε αάνδζα ηαζ υπμηε ηνζεεί απαναίηδημ. 

Καεανζυηδηα-απμθφιακζδ κμζδθεοηζηχκ ηθζκχκ εα βίκεηαζ ηαζ ιεηά απυ ελζηήνζα αζεεκχκ.  

Γεκζηή Καεανζυηδηα εαθάιςκ πναβιαημπμζείηαζ ημοθάπζζημκ ζε ιδκζαία αάζδ, ή ζοπκυηενα εθ' υζμκ ηνζεεί 

απαναίηδημ απυ ηδκ πνμσζηαιέκδ ή απυ ηδκ Δ.Ν.Λ. Ζ βεκζηή ηαεανζυηδηα πενζθαιαάκεζ ακελαζνέηςξ υηζ 

οπάνπεζ ιέζα ζημ εάθαιμ (κμζδθεοηζηή ηθίκδ, ημιμδίκμ, ηναπεγίδζμ, ζηαηυ, ημίπμζ, κημοθάπεξ, ηγάιζα  η.η.θ.).  

οπκή ηαεανζυηδηα-απμθφιακζδ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο 24χνμο ζηα πυιμθα, πεζνμθααέξ, ιπνίγεξ ηαζ ζηα 

ημιαία ηςκ ακεθηοζηήνςκ πμο οπάνπμοκ ζημοξ ηυιαμοξ ηάεε μνυθμο. 

Καεανζυηδηα ηγαιζχκ ημοθάπζζημκ 2 θμνέξ ιδκζαίςξ( ηδκ πνχηδ ηαζ ηδκ ηνίηδ εαδμιάδα ηάεε ιήκα). 

Καεανζυηδηα ηαεζζιάηςκ ημοθάπζζημκ ιία θμνά ιδκζαίςξ. 

 

2. ΣΟΤΑΛΔΣΔ 
Ζ ηαεανζυηδηα ζηζξ ημοαθέηεξ βίκεηαζ ςξ ελήξ: 

 

i. Απμημιζδή απμννζιιάηςκ.  

 

ii. Ζ ηαεανζυηδηα ανπίγεζ απυ πάκς πνμξ ηα ηάης ηαζ απυ ηα πζμ ηαεανά πνμξ ηα αηάεανηα ζδιεία 

ηαεδιενζκά. Καεανίγεηαζ πνχηα δ θάιπα µε οβνυ λεζημκυπακμ, μζ ηαενέπηεξ, μζ ημίπμζ βφνς απυ ημκ 

κενμπφηδ, ηαεανίγεηαζ δ εήηδ ηςκ πεζνμπεηζεηχκ ηαζ ακαπθδνχκεηαζ. Ακ οπάνπμοκ αοηυιαηεξ ζοζηεοέξ 

ζαπμοκζμφ ακηζηαείζηαηαζ ημ δμπείμ ζαπμοκζμφ (ζε ηαιία πενίπηςζδ δεκ επακαπθδνχκεηαζ). Αημθμοεεί 

δζαδζηαζία ηαεανζυηδηαξ ηαζ απμθφιακζδξ ζε υθα ηα είδδ οβζεζκήξ ηαζ ελανηήιαηα.  

 

Γίκεηαζ ηαεανζυηδηα ανπζηά ζημ κζπηήνα ιε πνμειπμηζζιέκα ιε απμννοπακηζηυ πακάηζα απυ ημ ηίηνζκμ 

ημοααδάηζ – Ξέπθοια. Αημθμοεεί απμθφιακζδ ημο κζπηήνα ιε πνμειπμηζζιέκα ιε απμθοιακηζηυ δζάθοια 
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πακάηζα απυ ημ ηίηνζκμ ημοααδάηζ. Δπακαθαιαάκεηαζ δ ίδζα δζαδζηαζία βζα ηδ θεηάκδ ηδξ ημοαθέηαξ ιε ημ 

ηυηηζκμ ημοααδάηζ. οκμπηζηά, απαζηείηαζ ηαεανζζιυξ- λέπθοια -απμθφιακζδ βζα υηζ οπάνπεζ ζηδκ 

ημοαθέηα, ηαζ πνήζδ πμθθχκ πακζχκ βζα: ημκ κζπηήνα-ιπαηανίεξ-εήηδ πεζνμπεηζεηχκ- ζαπμοκμεήηδ ηαζ ηδ 

θεηάκδ-ηάδμ απμννζιιάηςκ-πζβηάθ. Δθμδζάγμοιε ιε οθζηά (πανηί, πεζνμπεηζέηεξ, ζαπμφκζ).Αημθμοεεί 

ζθμοββάνζζια ιε ζφζηδια ιε πνμειπμηζζιέκεξ πακέηεξ ή δζπθμφ ημοαά .οκμπηζηά ημ ζφζηδια δζπθμφ 

ημοαά πνδζζιμπμζείηαζ ςξ ελήξ:  

 

i. ΜΠΛΔ ηάδμξ: απμννοπακηζηυ/απμθοιακηζηυ δζάθοια.  

 

ii. ΚΟΚΚΗΝΟ  ηάδμξ: κενυ βζα λέαβαθια.  

 

iii. ΦΗΓΚΣΖΡΑ: ζημκ ηυηηζκμ ηάδμ.  

 

iv. ΥΡΖΖ:  

 

v. Διαάπηζζδ ηδξ ζθμοββανίζηναξ ζημ απμννοπακηζηυ ή απμθοιακηζηυ δζάθοια (ιπθε ηάδμξ 

).  

 

vi. ηίρζιμ ηδξ ζθμοββανίζηναξ (ηυηηζκμξ ηάδμξ).  

 

vii. θμοββάνζζια επζθάκεζαξ.  

 

viii. Διαάπηζζδ ζημκ ηυηηζκμ ηάδμ (λέπθοια-ζηίρζιμ) & επακάθδρδ ηδξ δζαδζηαζίαξ.  

 

ix. Ο ηάδμξ ιε ημ απμθοιακηζηυ αδεζάγεηαζ ζηδκ επυιεκδ ημοαθέηα.  

 

x. Ζ ζθμοββανίζηνα εα είκαζ απμηθεζζηζηά βζα ηζξ ημοαθέηεξ ηαζ δεκ εα πνδζζιμπμζείηαζ ζε 

άθθμοξ πχνμοξ . 

 

Καζαξηόηεηα-απνιύκαλζε κεληαίωο ή κεηά από εμηηήξηα αζζελώλ 
 

 

Ο βεκζηυξ ηαεανζζιυξ δςιαηίμο ιεηά ημ ελζηήνζμ (ή μ ιδκζαίμξ) πνέπεζ κα βίκεηαζ έβηαζνα, χζηε κα έπεζ 

μθμηθδνςεεί πνζκ ηδκ εζζαβςβή άθθμο αζεεκή. Αημθμοεμφιεκα αήιαηα: 

 

1.Ο ηζκδηυξ ελμπθζζιυξ ημο εαθάιμο (ηνεαάηζα, ημιμδίκα, ηναπεγίδζα, ηανέηθεξ, πμθοενυκα) ηαεανίγμκηαζ, 

λεπθέκμκηαζ, απμθοιαίκμκηαζ ηαζ ιεηαθένμκηαζ εηηυξ εαθάιμο. 

 

2. Απμημιζδή απμννζιιάηςκ  

 

3. Αθαίνεζδ ημονηζκχκ  

 

4. Αθαίνεζδ πανααάκ  

 

5. ημφπζζια µε ακηζζηαηζηυ πακί ιζαξ πνήζδξ. Απαβμνεφεηαζ δ πνήζδ απθήξ μζηζαηήξ ζημφπαξ.  

 

6. Τβνυ λεζηυκζζια ιε πνμειπμηζζιέκα πακάηζα ηςκ θςηζζηζηχκ ημίπμο ημο εαθάιμο ηαζ ημο 

ζζδδνμδνυιμο ηςκ πανααάκ.  

 

7. Υνήζδ πνμειπμηζζιέκςκ πακζχκ ιε απμννοπακηζηυ. Με ηδ πνήζδ πακέηαξ ηαεανίγμοιε ημοξ ημίπμοξ 

απυ πάκς πνμξ ηα ηάης ηαζ δίκμοιε έιθαζδ ζηα ζδιεία πμο έπμοκ πενζζζυηενμοξ νφπμοξ. Αθθάγμοιε 

πακέηεξ ηαηηζηά.  
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8. Ξεπθέκμοιε ιε ηαεανυ κενυ ηαζ ηδ πνήζδ πακέηαξ.  

 

9. Υνήζδ πνμειπμηζζιέκςκ πακζχκ ιε απμθοιακηζηυ. Γζάθοζδ δζζηίςκ πθςνίμο (αναίςζδ: 2 δζζηία ζε 3 lt 

κενυ πεν. 1000 ppm/lt).  Με ηδ πνήζδ  πακέηαξ απμθοιαίκμοιε ημοξ ημίπμοξ απυ πάκς πνμξ ηα ηάης. 

 

10. Απμθοιαίκμοιε ηα θχηα ηαζ ημκ οπυθμζπμ ελμπθζζιυ (ππ ημκζυθεξ πανμπήξ μλοβυκμο) πμο ανίζηεηαζ 

ζημκ ημίπμ πνδζζιμπμζχκηαξ πνμειπμηζζιέκα πακάηζα ιε απμθοιακηζηυ: Γζάθοζδ δζζηίςκ πθςνίμο 

(αναίςζδ: 2 δζζηία ζε 3 lt κενυ πεν. 1000 ppm/lt). Απμθοιαίκμοιε επίζδξ ημ ζζδδνυδνμιμ ηςκ πανααάκ.  

 

11. Καεανζζιυξ ηγαιζχκ.  

 

12. Καεανζζιυξ ηδθευναζδξ.  

 

13. Καεανζζιυξ-λέπθοια-απμθφιακζδ ηςκ οπυθμζπςκ επζθακεζχκ ημο εαθάιμο (κημοθάπεξ, πυνηεξ WC ηαζ 

εαθάιμο εζςηενζηά – ελςηενζηά) ιε πνμειπμηζζιέκα πακάηζα ιε ημ ακηίζημζπμ πνμσυκ βζα ηάεε ενβαζία.  

 

14. Δπακάθδρδ απμθφιακζδξ ημο ελμπθζζιμφ ημο εαθάιμο ηαζ επακαημπμεέηδζδ ζημ εάθαιμ.  

 

 

 

3. ΑΗΘΟΤΔ ΑΝΑΜΟΝΖ (θόκβνη - ζαιόλη θιηληθήο) 
 

Γζεκενβείηαζ: 

 

i. ημφπζζια ιε ακηζζηαηζηυ πακί ιζαξ πνήζεςξ ή πθέκεηαζ ιεηά απυ ηάεε πνήζδ, εθ' υζμκ είκαζ 

πμθθαπθχκ πνήζεςκ.  

ii. Τβνυ λεζηυκζζια ιε πνμειπμηζζιέκα πακάηζα ηςκ ηαεζζιάηςκ, ηναπεγζδίςκ, πεναάγζα παναεφνςκ.  

iii. Πθέκμκηαζ ηα δμπεία απμννζιιάηςκ ηαζ ημπμεεημφκηαζ ηαεανέξ ζαημφθεξ, δεκ αδεζάγμκηαζ μζ παθζέξ.  

iv. θμοββάνζζια ιε ημ ζφζηδια ημο δζπθμφ ημοαά. 

v. Πενζμδζηά ηαεανίγμκηαζ ηα θςηζζηζηά εθυζμκ ηνζεεί απαναίηδημ απυ ηδκ πνμσζηαιέκδ ημο ηµήµαημξ.  

vi. Σγάιζα παναεφνςκ 2 θμνέξ ιδκζαίςξ.  

 

4. ΜΑΓΔΗΡΔΗΑ 

Γίκεηαζ ηαεδιενζκά επζζηαιέκδ ηαεανζυηδηα ημο πχνμο. Σα Μαγεηξεία θαζαξίδνληαη βάζεη πξνγξάκκαηνο 

θαη ζύκθωλα κε ηηο νδεγίεο δηαζθάιηζεο αζθάιεηαο ηξνθίκωλ HACCP πνπ εθαξκόδεη ην Ννζνθνκείν 

 

 

i. Απμημιζδή απμννζιιάηςκ.  

 

ii. ημφπζζια ιε ακηζζηαηζηυ πακί.  

 

iii. Τβνυ λεζηυκζζια ιε πνμειπμηζζιέκα πακάηζα ζε υηζ οπάνπεζ ζημ πχνμ.  

 

iv. θμοββάνζζια ιε ημ ζφζηδια ημο δζπθμφ ημοαά. 

Δκδεζηηζηά : 

 

Καεδιενζκά εα ηαεανίγμκηαζ : πχνμζ πνμεημζιαζίαξ ηνμθίιςκ, απμδοηήνζα, ημοαθέηεξ, βναθεία ,πχνμξ 

απμεήηδξ ηνμθίιςκ, ηάδμζ απμννζιιάηςκ, δάπεδα , επίζδξ μ αφθεζμξ πχνμξ . 

Δαδμιαδζαία εα ηαεανίγμκηαζ : πάβημζ ενβαζίαξ- θεηάκεξ πθφζεςξ ,ροβεία ιαβεζνείςκ (έλς) , ημίπμζ, πυνηεξ, 

ροβείμ απμαθήηςκ ιαβεζνείμο, μζ απμπεηεφζεζξ ,ζπάνεξ ηαζ ηα θνεάηζα ηςκ ιαβεζνείςκ. 
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Μδκζαία εα ηαεανίγμκηαζ: ελαενζζιυξ ,πανάεονα, μνμθέξ. 

 

5. ΓΡΑΦΔΗΑ  

 

Σα βναθεία ηαεανίγμκηαζ µζα θμνά ηδκ διένα.  

i. Απμημιζδή απμννζιιάηςκ.  

 

ii. ημφπζζια ιε ακηζζηαηζηυ πακί.  

 

iii. Δθυζμκ οπάνπμοκ ιμηέηεξ, ζημφπζζια µε δθεηηνζηή ζημφπα ηαζ πενζμδζηυ πθφζζιμ µε ημ ακάθμβμ 

ιδπάκδια.  

 

iv. Τβνυ λεζηυκζζια ιε πνμειπμηζζιέκα πακάηζα.  

 

v. θμοββάνζζια µε ημ ζφζηδια ημο δζπθμφ ημοαά.  

 

vi. Σγάιζα παναεφνςκ 1 θμνέξ ιδκζαίςξ.  

 

 

6. ΔΞΧΣΔΡΗΚΑ ΗΑΣΡΔΗΑ 
 

Καεδιενζκά: 

 

i. οπκή απμημιζδή απμννζιιάηςκ . 

 

ii. ημφπζζια ιε ακηζζηαηζηυ πακί.  

 

iii. Τβνυ λεζηυκζζια ιε πνμειπμηζζιέκα πακάηζα.. Ξεζημκίγμκηαζ ηα ελήξ: βναθεία, ηανέηθεξ, πυιμθα, 

πεζνμθααέξ, πάβημζ.  

 

iv. Καεανίγμκηαζ ηαζ Απμθοιαίκμκηαζ ηα ελεηαζηζηά ηνεαάηζα ιε ηα ακηίζημζπα πνμειπμηζζιέκα 

πακάηζα..  

 

v. Πθέκμκηαζ ηαζ απμθοιαίκμκηαζ μζ κενμπφηεξ ηαζ ηα ηαθαεάηζα ηςκ απνήζηςκ.  

 

vi. θμοββάνζζια µε ημ ζφζηδια ημο δζπθμφ ημοαά.  

 

vii. Σγάιζα παναεφνςκ 1 θμνέξ ιδκζαίςξ.  

 

Όηακ μζ ημίπμζ ηαζ μζ επζθάκεζεξ είκαζ θενςιέκα ηαεανίγμκηαζ ιδπακζηά. Σα W.C θυβς ηδξ ζοπκήξ πνήζδξ 

ηαεανίγμκηαζ ηαζ απμθοιαίκμκηαζ ζε ζοπκή αάζδ ιε ημκ ίδζμ ηνυπμ-δζαδζηαζία ιε ημοξ εαθάιμοξ ηςκ 

αζεεκχκ. Γεκζηή ηαεανζυηδηα ηςκ ζαηνείςκ πναβιαημπμζείηαζ ηαηυπζκ ζοκεκκυδζδξ ιε ηδκ πνμσζηαιέκδ. 

 

 

7. ΣΜΖΜΑ ΔΠΔΗΓΟΝΣΧΝ ΠΔΡΗΣΑΣΗΚΧΝ 
 

Καεδιενζκά: 

 

i. οπκή απμημιζδή απμννζιιάηςκ  

 

ii. ημφπζζια ιε ακηζζηαηζηυ πακί.  
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iii. Τβνυ λεζηυκζζια ιε πνμειπμηζζιέκα πακάηζα. Ξεζημκίγμκηαζ ηα ελήξ: βναθεία, ηανέηθεξ, πυιμθα, 

πεζνμθααέξ, πάβημζ.  

 

iv. Καεανίγμκηαζ ηαζ Απμθοιαίκμκηαζ ηα ελεηαζηζηά ηνεαάηζα ιε ηα ακηίζημζπα πνμειπμηζζιέκα πακάηζα.  

 

v. Πθέκμκηαζ ηαζ απμθοιαίκμκηαζ μζ κενμπφηεξ ηαζ ηα ηαθαεάηζα ηςκ απνήζηςκ.  

 

vi. θμοββάνζζια µε πνμειπμηζζιέκεξ ιε απμθοιακηζηυ πακέηεξ.  

 

vii. Σγάιζα παναεφνςκ ηαηηζηά 2 θμνέξ ιδκζαίςξ.  

 

 

Όηακ μζ ημίπμζ ηαζ μζ επζθάκεζεξ είκαζ θενςιέκα ηαεανίγμκηαζ ιδπακζηά ιε ηνζαή. Σα W.C θυβς ηδξ ζοπκήξ 

πνήζδξ ηαεανίγμκηαζ ηαζ απμθοιαίκμκηαζ ζε ζοπκή αάζδ ιε ημκ ίδζμ ηνυπμ-δζαδζηαζία ιε ημοξ εαθάιμοξ ηςκ 

αζεεκχκ. 

 

Γεκζηή ηαεανζυηδηα πναβιαημπμζείηαζ ηαηυπζκ ζοκεκκυδζδξ ιε ηδκ Πνμσζηαιέκδ. Όθμζ μζ παναπάκς πχνμζ 

ακάθμβα ιε ηδκ ζοπκυηδηα πνήζδξ ημοξ ηαεανίγμκηαζ ηαζ πενζζζυηενεξ απυ δφμ θμνέξ. Όηακ ηνίκεηαζ απυ ηδκ 

Πνμσζηαιέκδ βίκεηαζ βεκζηυξ ηαεανζζιυξ ηςκ ζαηνείςκ. 

 

8. ΜΟΝΑΓΔ, ΥΔΗΡΟΤΡΓΔΗΑ, ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ 
 

φιθςκα ιε ημ πνςηυημθθμ ενβαζίαξ πμο εα ηαηαεέζεζ δ Δ.Ν.Λ. 

 

Δπζαάθθεηαζ δ ΑΜΔΖ απμημιζδή ηςκ ιμθοζιαηζηχκ απμαθήηςκ απυ ημοξ εοαίζεδημοξ πχνμοξ 

(Υεζνμονβεία-Υεζνμονβεία Μαζεοηζηήξ, Κεκηνζηή Απμζηείνςζδ, Μμκάδα Δκδμζημπήζεςκ, Μμκάδα 

Αζιμδοκαιζημφ, ΜΔΘ ηαζ ΜΣΝ ) ηαε' υθμ ημ 24ςνμ. 

 

Απαβμνεφεηαζ δ πνήζδ ημζκήξ πθςνίκδξ ηαζ απαζημφκηαζ εζδζηά απμθοιακηζηά βζα ημκ ηαεανζζιυ ηςκ δαπέδςκ 

ηςκ Υεζνμονβείςκ (αβχβζια) πνμξ απμθοβή πνυηθδζδξ θεμνχκ ζηδκ αβςβζιυηδηα ημοξ. ε ηάεε πενίπηςζδ 

ηα πζζημπμζδηζηά ηςκ απμθοιακηζηχκ εα ηαηαηεεμφκ πνμξ έβηνζζδ. Οπμζαδήπμηε ηνμπμπμίδζδ ηςκ 

απμθοιακηζηχκ ζηεοαζιάηςκ εα ηεθεί οπυ ηδκ έβηνζζδ ηδξ ΔΝΛ ηαζ ηςκ ΔΓΤ ημο Νμζμημιείμο, ηαζ εα 

δδθχκεηαζ εββνάθςξ ζημ Σιήια Δπζζηαζίαξ ζημκ θάηεθμ ηδξ ηαεανζυηδηαξ. 

 

 

9. ΚΟΗΣΧΝΔ- WC 
 

i Απμημιζδή απμννζιιάηςκ. 

ii Αθαίνεζδ ημο αηάεανημο ζιαηζζιμφ  

iii ηνχζζιμ ηαεανμφ ζιαηζζιμφ  

iv Τβνυ λεζηυκζζια ιε πνμειπμηζζιέκα πακάηζα.  

v ημφπζζια ιε ακηζζηαηζηυ πακί.  

vi θμοββάνζζια µε ημ ζφζηδια ημο δζπθμφ ημοαά.  

vii Σγάιζα παναεφνςκ 1 θμνέξ ιδκζαίςξ.  

 

 

10 .ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΚΛΗΜΑΚΟΣΑΗΧΝ - ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΧΝ 
 

Κθζιαημζηάζζα :ηαεανίγμκηαζ ιζα θμνά ηδκ διένα. ημοπίγμκηαζ ιε δθεηηνζηή ζημφπα ή ακηζζηαηζηυ 

πακί. Ξεζημκίγμκηαζ μζ πζκαηίδεξ, ηα ηαπάηζα θςηζζιμφ. Απμθοιαίκμκηαζ μζ πεζνμθααέξ ηςκ εονχκ ελυδμο 

πνμξ ημ ηθζιαημζηάζζμ, ημ πεναάγζ, μζ ημοπαζηέξ ηαζ ημ ζμααηεπί. θμοββάνζζια ιε ζφζηδια δζπθμφ ημοαά 

ηαζ αθθαβή κενμφ ημοθάπζζημκ 2 θμνέξ ακά υνμθμ. Υνδζζµμπμζείηαζ ςπμζδήπμηε δ πζκαηίδα µε ηδκ έκδεζλδ 

"Βνεβιέκμ Πάηςια". Σμ ηθζιαημζηάζζμ ζθμοββανίγεηαζ ζε χνεξ µδ αζπιήξ (04:00-07:00).Ο βεκζηυξ 
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ηαεανζζιυξ βίκεηαζ ακά 15κεήιενμ ηα ααααημηφνζαηα. Δπζζδιαίκεηαζ υηζ ηαεδιενζκά βίκεηαζ έθεβπμξ ηαζ 

ζε πενίπηςζδ έηηαηηδξ ακάβηδξ (κέμζ θεηέδεξ, ζημοπίδζα ηθπ.), εα εζδμπμζείηαζ ημ Σιήια ηαεανζζιμφ ηαζ εα 

επζιεθείηαζ άιεζα ημκ ηαεανζζιυ ηςκ ηθζιαημζηαζίςκ. 

 

Ακεθηοζηήνεξ: ημφπζζια µε απμννμθδηζηή ζημφπα ημο δαπέδμο ηαζ ηςκ μδδβχκ μθζζεήζεςξ ηςκ 

εονχκ ηςκ εαθάιςκ 1 θμνά ηδκ διένα. Όθεξ μζ επζθάκεζεξ ηαζ ημ πάηςια ηαεανίγμκηαζ µε οβνυ ηαεανζζµμφ 

ηαζ οβνυ απμθφµακζδξ δφμ θμνέξ ηδκ διένα. 

Οζ δζαηυπηεξ θεζημονβίαξ εα ηαεανίγμκηαζ µε πνμειπμηζζιέκα ζε απμθοιακηζηυ πακάηζα ημοθάπζζημκ 2 

θμνέξ ζε ηάεε αάνδζα. ε ζοκενβαζία µε ηδκ ηεπκζηή οπδνεζία ημο Νμζμημιείμο  εα ηαεανίγμκηαζ ηάεε 

ηνίιδκμ μζ ρεοδμνμθέξ ηαζ ηα θςηζζηζηά ηςκ εαθάιςκ ηςκ ακεθηοζηήνςκ. 

 

11. ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΗ ΓΗΑΓΡΟΜΟΗ-ΤΑΛΟΠΗΝΑΚΔ 
 

Καεανίγμκηαζ ημοθάπζζημκ ιία θμνά ηδκ διένα ηαζ πενζζζυηενεξ απυ µία θμνά ζημοξ πμθοζφπκαζημοξ 

δζαδνυιμοξ. Οζ εκδιενςηζηέξ πζκαηίδεξ κα ηαεανίγμκηαζ ακά 15ήµενμ. Οζ ρεοδμνμθέξ ηαεχξ ηαζ ηα 

θςηζζηζηά ζχιαηα κα ηαεανίγμκηαζ ηάεε ηνίιδκμ ζε ζοκενβαζία µε ηδκ ηεπκζηή οπδνεζία ημο 

Νμζμημιείμο.  

 

12. ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΗ ΥΧΡΟΗ - ΑΗΘΡΗΑ 
 

Καεανίγμκηαζ ηαεδιενζκά υθμζ μζ ελςηενζημί πχνμζ ηςκ εζζυδςκ ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηαζ ηςκ 

πεγμδνμιίςκ αοηχκ, μζ αφθεζμζ πχνμζ ηαεχξ ηαζ δ ζοθθμβή ζημοπζδζχκ ιέζα απυ ημοξ ηήπμοξ. Γίκεηαζ 

ζοπκή απμημιζδή απμννζιιάηςκ. Απαζηείηαζ ζοπκή ηαεανζυηδηα ηςκ ηάδςκ. 

 

13. ΦΤΓΔΗΟ ΜΟΛΤΜΑΣΗΚΧΝ 
 

Σζξ διένεξ ηδξ απμημιζδήξ (1 θμνά ημ ιήκα), ηα ροβεία πνμζςνζκήξ απμεήηεοζδξ ηςκ ιμθοζιαηζηχκ 

απμαθήηςκ εα ηαεανίγμκηαζ ιε πζεζηζηυ ιδπάκδια ηαζ εα απμθοιαίκμκηαζ . 

 

Δηδηθόηεξεο νδεγίεο θαζαξηζκνύ θαη απνιύκαλζεο θαζώο επίζεο θαη νδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή 

ζπγθεθξηκέλωλ ηερληθώλ ζε πεξηπηώζεηο αηπρεκάηωλ όπωο δηαζπνξά αίκαηνο θαη άιιωλ βηνινγηθώλ 

πγξώλ ζα δνζνύλ εγγξάθωο από ηηο Δπόπηξηεο Γεκόζηαο Τγείαο. 
 

 

AΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΗΟΝΣΑ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ ΣΧΝ ΥΧΡΧΝ ΣΟΤ 

ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ 

 

ΚΑΘΑΡΗΣΗΚΑ 

 

Α/Α ΔΗΓΖ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ Δ ΔΗΓΖ 

ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ 

ΔΣΖΗΔ ΠΟ/ΣΔ 

1. ΚΑΘΑΡΗΣΗΚΟ ΑΛΑΣΧΝ 

(WC) 4L 

Δζδζηυ ηαεανζζηζηυ ζζπονυ βζα 

πχνμοξ οβζεζκήξ W.C. Να 

απμιαηνφκεζ απμηεθεζιαηζηά 

άθαηα, πμονί ηαζ οπμθείιιαηα 

ζαπμοκζμφ απυ ανφζεξ, πθαηάηζα 

ηαζ είδδ οβζεζκήξ, αθήκμκηαξ 

εοπάνζζημ άνςια. 

Καηάθθδθμ βζα πνήζδ ζε 

κμζμημιεία πςνίξ θςζθμνζηά 

άθαηα ηαζ ακαεοιζάζεζξ ηαηά ηδκ 

πνήζδ ημο ηαζ θζθζηυ ζημ δένια. 

Να έπεζ άδεζα απυ ημ Γ.Υ.Κ ηαζ κα 

40 ΛΗΣΡΑ 
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ζοκμδεφεηαζ απυ δεθηίμ δεδμιέκςκ 

αζθαθείαξ. 

2. ΤΓΡΟ ΚΑΘΑΡΗΣΗΚΟ ΓΗΑ 

ΦΟΤΓΓΑΡΗΜΑ ΓΑΠΔΓΧΝ 

ΚΑΗ ΚΑΘΑΡΗΣΗΚΟ 

ΔΠΗΦΑΝΔΗΧΝ 

(ΤΚΔΤΑΗΑ 4L) 

Οοδέηενμ ηαεανζζηζηυ 

δαπέδςκ ηαζ επζθακεζχκ 

παιδθμφ αθνζζιμφ, 

ζοιποηκςιέκμ ιε εζδζηά 

εκζζποηζηά ηαεανζζιμφ βζα 

εφημθμ ηαζ οβζεζκυ ηαεάνζζια. 

Καηάθθδθμ βζα ακηζζηαηζηά-

αβχβζια δάπεδα ηαζ δάπεδα 

linoleum ηαεχξ ηαζ βζα 

επζθάκεζεξ απυ ιάνιανμ, 

πθαηάηζα, πθαζηζηυ ηαζ ημίπμοξ. 

Αζθαθέξ ζηδ πνήζδ, ιδ 

ενεεζζηζηυ βζα ημ δένια, ιε 

μοδέηενμ PH ηαζ κα ιδκ πενζέπεζ 

θςζθμνζηά άθαηα ηαζ πθχνζμ. 

Καηάθθδθμ βζα πνήζδ ζε 

κμζμημιεία. Να έπεζ άδεζα απυ ημ 

Γ.Υ.Κ ηαζ κα ζοκμδεφεηαζ απυ 

δεθηίμ δεδμιέκςκ αζθαθείαξ. 

5.000 ΛΗΣΡΑ 

3. ΓΤΑΛΗΣΗΚΟ 

ΑΝΟΞΔΗΓΧΣΧΝ 

ΔΠΗΦΑΝΔΗΧΝ 900ml 

Γοαθζζηζηυ βζα επζθάκεζεξ 

πνςιίμο, αθμοιζκίμο, πυνηεξ 

ακεθηοζηήνςκ, πάβημοξ ηαζ 

ιεηαθθζηέξ επζθάκεζεξ. Να 

θνμκηίγεζ ηαζ κα ηαεανίγεζ 

ακμλείδςηεξ επζθάκεζεξ, κα 

απμιαηνφκεζ δαηηοθζέξ ηαζ 

ζηίβιαηα. Να πενζέπεζ ηαζζεκενβά 

ηαζ έθαζα ορδθήξ ηαεανζυηδηαξ 

εζδζηά βζα πχνμοξ κμζμημιείςκ 

ηαζ ιαβεζνείςκ. Να δζαεέηεζ 

άδεζα απυ ημ Γ.Υ.Κ, κα 

ζοκμδεφεηαζ απυ δεθηίμ δεδμιέκςκ 

αζθαθείαξ . 

20 

4. ΚΑΘΑΡΗΣΗΚΟ ΣΕΑΜΗΧΝ 

(ΤΚΔΤΑΗΑ 4L) 

Τβνυ ηαεανζζηζηυ βζα ηγάιζα ηαζ 

θείεξ επζθάκεζεξ. Να πενζέπεζ 

εκενβά ηαεανζζηζηά ζοζηαηζηά 

ηαζ αζεοθζηή αθημυθδ βζα βνήβμνμ 

ζηέβκςια. Να ιδκ αθήκεζ ίπκδ 

ζηα ηγάιζα, ηαενέπηεξ ηαζ θείεξ 

επζθάκεζεξ. 

Καηάθθδθμ βζα πνήζδ ζε 

κμζμημιείμ. 

150 ΛΗΣΡΑ 

5. ΠΑΝΔΣΔ Πακέηεξ ειπμηζζιμφ βζα οβνυ 

ζθμοββάνζζια, πςνίξ ηνυζζζα. 

Να είκαζ ακεεηηζηέξ ζηα 

απμθοιακηζηά ηαζ ζηζξ πθφζεζξ 

ζημ πθοκηήνζμ. Να έπεζ πηενφβζα 

ζηα άηνα (ηζέπεξ) βζα εθανιμβή 

ζηδ αάζδ . Ζ αάζδ κα είκαζ 40cm 

ιήημξ. 

40 

6. ΦΟΤΓΓΑΡΗΣΡΔ θμοββανίζηνεξ επαββεθιαηζηέξ ΠΡΑΗΝΔ 200 ΣΔΜ 
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ΠΡΑΗΝΔ- 

ΚΟΚΚΗΝΔ-ΜΠΛΔ 

400gr ιε ηνυζζζα πνχιαημξ 

πνάζζκμ- ηυηηζκμ-ιπθε ή θεοηυ. 

ΜΠΛΔ  200 ΣΔΜ 

ΚΟΚΚΗΝΔ  60 ΣΔΜ 

7. ΠΑΝΑΚΗΑ ΟΤΗΦΔΡ 

ΓΑΠΔΓΟΤ 

Πακάηζα ηφπμο swiffer 

ακηζζηαηζηά ιεβέεμοξ 

60x22cm ηαζ δ αάζδ ηδξ 

ζημφπαξ swiffer κα είκαζ 50x10cm. 

10.000 ΣΔΜ 

8. ΤΚΔΤΖ ΟΤΗΦΔΡ 

ΜΔ ΚΟΝΣΑΡΗ 

ημφπα swiffer 10π 50 απυ 

ζζθζηυκδ ηαζ οπμδμπή βζα κα 

ημπμεεημφκηαζ ακηαθθαηηζηά 

πακάηζα ιε ακεεηηζηή αάζδ 

αθμοιζκίμο ηαζ ημκηάνζ 

αθμοιζκίμο. 

 

35 ηει. 

9. ΚΟΤΠΔ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΤ 

ΥΧΡΟΤ 

ημφπεξ ελςηενζημφ πχνμο, ιε 

ζηθδνή ηνίπα, ηαηάθθδθδ βζα 

αοθέξ ηαζ δνυιμοξ. 

5 TEM 

10. ΦΑΡΑΗΑ ΜΔ 

ΚΟΝΣΑΡΗ 

Φανάζζα απυ ζηθδνυ ακεεηηζηυ 

πθαζηζηυ ηαζ ημκηάνζ . 

50 TEM 

11. ΦΟΤΓΓΑΡΗΑ ΣΤΠΟΤ 

ΚΟΤΕΗΝΑ 2 ΥΡΧΜΑΣΧΝ 

(ΜΠΛΔ- ΚΟΚΚΗΝΟ- 

ΚΗΣΡΗΝΟ- ΚΟΚΚΗΝΟ) 

θμοββάνζα ημογίκαξ πνχιαημξ 

ιπθε, ηίηνζκμ, πνάζζκμ ηαζ 

ηυηηζκμ βζα επαββεθιαηζηή 

πνήζδ, ακεεηηζηά ζε ηαεανζζηζηά 

ηαζ απμθοιακηζηά. 

ηθδνυ απυ ηδκ ιία 

πθεονά ηαζ ιαθαηυ απυ 

ηδκ άθθδ. 

400 ΜΠΛΔ 

400 ΚΟΚΚΗΝΑ 

400 ΚΗΣΡΗΝΑ 

400 ΠΡΑΗΝΑ 

12. ΠΑΝΑΚΗΑ ΜΗΚΡΟΗΝΧΝ 4 

ΥΡΧΜΑΣΧΝ (ΠΡΑΗΝΟ-

ΜΠΛΔ- ΚΗΣΡΗΝΟ-

ΚΟΚΚΗΝΟ) 

Πακάηζα ιζηνμσκχκ βεκζηήξ 

πνήζδξ, ηαηάθθδθμ βζα ζ 

επζθάκεζεξ, ακεεηηζηά ζηδ 

πνήζδ ιε ηαεανζζηζηά ηαζ 

απμθοιακηζηά ηαζ ζηζξ ζοπκέξ 

πθφζεζξ ζημ πθοκηήνζμ. 

Υνχιαημξ 

ιπθε-πνάζζκμ-ηυηηζκμ-ηίηνζκμ. 

50 ΜΠΛΔ 

50 ΚΟΚΚΗΝΑ 

50 ΚΗΣΡΗΝΑ 

50ΠΡΑΗΝΑ 

13. ΚΟΝΣΑΡΗΑ 

ΑΛΟΤΜΗΝΗΟΤ 

ΦΟΤΓΓΑΡΗΣΡΑ 

Κμκηάνζα αθμοιζκίμο αανέςξ 

ηφπμο βζα επαββεθιαηζηέξ 

ζθμοββανίζηνεξ . 

30 ΣΔΜ 

14. ΚΟΝΣΑΡΗΑ ΠΛΑΣΗΚΑ 

ΓΗΑ ΟΗΚΗΑΚΟΤ ΣΤΠΟΤ 

ΚΟΤΠΔ ΚΑΗ 

ΦΟΤΓΓΑΡΗΣΔ 

Κμκηάνζα πθαζηζηά βζα 

ζθμοββανίζηνεξ μζηζαημφ ηφπμο 

ηαζ 

ζημφπεξ ελςηενζημφ πχνμο. 

50 ΣΔΜ 

 

15. 

 

ΓΟΥΔΗΑ ΦΔΚΑΜΟΤ 
Γμπεία ρεηαζιμφ ημο 1lt ιε 

δμζμιεηνδηή ζημ έλς ιένμξ. 

25 ΣΔΜ 

 

16. 

 

ΓΑΝΣΗΑ ΣΤΠΟΤ 

ΚΟΤΕΗΝΑ 

Απυ πθαζηζηυ ακεεηηζηυ ανίζηδξ 

πμζυηδηαξ, ηαηάθθδθα βζα 

ακεεηηζηή πνήζδ ζε αανέςξ 

ηύπνπ ενβαζίεξ (Υχνμζ ημογίκαξ, 

θμοηνά) υθςκ ηςκ ιεβεεχκ 

100 ΕΔΤΓΟΗ 

17. ΚΟΝΣΑΡΗΑ ΑΛΟΤΜΗΝΗΟΤ 

ΓΗΑ ΟΤΗΦΔΡ ΚΑΗ 

ΠΑΝΔΣΔ 

Κμκηάνζα αθμοιζκίμο βζα 

επαββεθιαηζηή πνήζδ. 
50 ΣΔΜ 
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18. 

 

ΞΤΣΡΑ ΣΔΠΖ 

Ξφζηνα δαπέδμο- ηγαιζχκ, ηζέπδξ 

ιε ακηαθθαηηζηά λοναθάηζα. 
25 ΣΔΜ 

 

19. 

 

ΤΣΖΜΑ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ 

ΣΕΑΜΗΧΝ 

φζηδια ηαεανζζιμφ ηγαιζχκ ιε 
ιαλζθάνζ ηαζ θαζηζπέκζα θεπίδα. 
Να είκαζ επεηηάζζιμ ημ ημκηάνζ 
ημο έςξ 6m. 

10 ΣΔΜ 

20. ΓΔΜΑΣΗΚΑ ΓΗΑ ΣΟ 

ΓΔΗΜΟ ΣΧΝ 

ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΑΚΧΝ 

Γειαηζηά πθαζηζηά ηαθςδίςκ 

(θεοημφ ή ιαφνμο πνχιαημξ) . 

Καηαζηεοαζιέκμ απυ πμθοαιίδζμ 

Αοημζαδκυιεκα-Πνυηοπμ-UL 

94:V2 Γζάζηαζδ: Μήημξ 20-25 

CM 

Όπζ ζονιάηζκα ! ε παηέημ 100-

200 ηειαπίςκ. 

12.000 ΣΔΜ 

 

21. 

 

ΚΡΔΜΟΑΠΟΤΝΟ ΥΔΡΗΧΝ 

(ΤΚΔΤΑΗΑ 4L) 

Ανςιαηζηυ οβνυ ζαπμφκζ 

ηαεανζζιμφ πενζχκ ιε μοδέηενμ 

PH ςξ πνμξ ηδκ επζδενιίδα, 

πανέπμκηαξ ακηζιζηνμαζαηή 

πνμζηαζία ηαζ απμηεθεζιαηζηή 
ηαεανζυηδηα 

300 ΛΗΣΡΑ 

 

22. 

 

ΓΟΤΝΑΚΗΑ 

Δνβαθείμ πθφζεςξ ημίπςκ 40cm, 

κα έπεζ οπμδμπή βζα κα εθανιυγεζ 

ημ ημκηάνζ επέηηαζδξ ζημκ 

ηαεανζζιυ ηςκ ρδθχκ ζδιείςκ. 

25 ΣΔΜ. 

23. ΦΟΤΓΓΑΡΗΣΡΔ 
ΟΗΚΗΑΚΟΤ ΣΤΠΟΤ 

θμοββανίζηνεξ μζηζαημφ ηφπμο 
ιε θςνίδεξ, απμννμθδηζηή ηαζ 
ακεεηηζηή πςνίξ κα αθήκεζ 
πκμφδζα ζημ πάηςια. 

300 ΣΔΜ. 

 

24. 

 

ΚΟΤΒΑΓΔ ΟΗΚΗΑΚΟΤ 

ΣΤΠΟΤ 

Οζηζαηυξ ημοαάξ 

ζθμοββανίζιαημξ ιε ζηίθηδ απυ 

ακεεηηζηυ πθαζηζηυ. 

30 ΣΔΜ. 

 

 

25. 

 

ΡΟΛΟ WETTEX 

Ρμθυ ηφπμο wettex 14m ιεβάθδξ 

ακημπήξ, κα πνδζζιμπμζείηαζ ηαζ 

ιε απμννοπακηζηά-πδιζηά ηαζ κα 

απμννμθά άιεζα πςνίξ κα αθήκεζ 

ζηίβιαηα πίζς ημο. 

 

50 ΣΔΜ. 

 

ΑΚΟΤΛΔ 

Α/Α ΔΗΓΖ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 

ΑΚΟΤΛΔ 

ΔΣΖΗΔ ΠΟ/ΣΔ 

1. ΑΚΟΤΛΔ 50Υ50 ΜΔ ΣΟ 

ΚΗΛΟ ( πμθφ θεπηέξ) 
αημφθεξ 50Υ50, βναθείμο-WC 
απυ πθαζηζηυ οθζηυ πάπμοξ 20 

micron βζα ακημπή ηαζ ιε 
πηοπςηέξ πθεονέξ 

600 ΚΗΛΑ 

2. ΑΚΟΤΛΔ ΤΦΟ 75cm Υ 

ΠΛΑΣΟ 60cm 

 ΜΔ ΣΟ ΚΗΛΟ 

αημφθεξ ιαφνεξ απμννζιιάηςκ 

75Υ60cm, απυ πθαζηζηυ οθζηυ 

πάπμοξ 30 micron βζα ακημπή ηαζ 

ιε πηοπςηέξ πθεονέξ. 

2000 ΚΗΛΑ 

3. ΑΚΟΤΛΔ ΤΦΟ 110 

cm Υ ΠΛΑΣΟ 90cm  

ΜΔ ΣΟ ΚΗΛΟ  

(πμκηνέξ + ακεεηηζηέξ) 

αημφθεξ ιαφνεξ απμννζιιάηςκ 

90Υ110cm, απυ πθαζηζηυ οθζηυ 

πάπμοξ 30 micron βζα ακημπή ηαζ 

ιε πηοπςηέξ πθεονέξ. 

2.000 ΚΗΛΑ 
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4. ΑΚΟΤΛΔ 

ΚΟΚΚΗΝΔ 

ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ 

αημφθεξ απμαθήηςκ πνχιαημξ 

ηυηηζκμο ιε πηοπχζεζξ ζημ πθάζ 

ηαζ ιέβεεμξ 90x110cm. Πάπμοξ 

ημοθάπζζημκ 40 micron. 

48 ΚΗΛΑ 

5. ΑΚΟΤΛΔ 

ΚΗΣΡΗΝΔ 

ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ 

αημφθεξ απμαθήηςκ πνχιαημξ 

ηίηνζκμο ιε πηοπχζεζξ ζημ πθάζ 

ηαζ ιέβεεμξ ΤΦΟ 110cm. Υ 

πθάημξ 90cm. 
Πάπμοξ ημοθάπζζημκ 40 micron. 

2.000 ΚΗΛΑ 

 

ΥΑΡΣΗΚΑ 

Α/Α ΔΗΓΖ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΓΗΑ ΣΑ 

ΥΑΡΣΗΚΑ 

ΔΣΖΗΔ ΠΟ/ΣΔ 

1. ΥΑΡΣΗ ΤΓΔΗΑ 
Σμ πανηί οβείαξ εα είκαζ 

ηαηάθθδθμ βζα εήηδ πανηζμφ 

οβείαξ, ιδ ακαηοηθςιέκμ, 

δίθοθθμ, βημθνέ απυ ηαεανή 

πανημιάγα. Θα είκαζ ζε νμθυ, 

απμννμθδηζηυ, θεοημφ πνχιαημξ, 

άνζζηδξ πμζυηδηαξ, ζε ηαηάθθδθα 

ηοπμπμζδιέκδ πθαζηζηή 

ζοζηεοαζία πμθθχκ ηειαπίςκ, 

ζηδκ μπμία εα ακαβνάθεηαζ 

ελςηενζηά ημ ιήημξ ημο νμθμφ ζε 

ιέηνα, μ ανζειυξ θφθθςκ ηαζ ημ 

αάνμξ νμθμφ ζε βναιιάνζα 

(ημοθάπζζημκ 100gr) 

22.000 ΣΔΜ. 

2. ΥΔΗΡΟΠΔΣΔΣΔ ΡΟΛΟ Υανηί θεοηυ βημθνέ ζε νμθυ, 

απυ πδιζηυ πμθηυ βζα επζημίπζα 

εήηδ 400gr. 

Υςνίξ πανηυκζ ζηδκ ιέζδ 

12.000 ΣΔΜ. 

3. ΥΔΗΡΟΠΔΣΔΣΔ ΕΗΚ-ΕΑΚ 
Υεζνμπεηζέηεξ θεοηέξ, 

απμννμθδηζηέξ, ιαθαηέξ βζα 

επζημίπζα εήηδ, ηφπμο γζη- 

γαη ηςκ 250 θφθθςκ 

ημοθάπζζημκ. Γζαζηάζεζξ 

θφθθμο πενίπμο 23Υ25 εη. 

Να ελαζθαθίγεηαζ υηζ μ 

πνήζηδξ εα ιπμνεί κα 

ηνααάεζ ιία πεζνμπεηζέηα ηδ 

θμνά. 

3.000 ΣΔΜ. 

 

ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΗΚΑ 

Α/Α ΔΗΓΖ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΓΗΑ ΣΑ 

ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΗΚΑ 

ΔΣΖΗΔ ΠΟ/ΣΔ 

1. ΓΗΚΗΑ 

ΓΗΥΛΧΡΟΗΟΚΤΑΝΟΤΡΟΝΗΚΟΤ 

ΝΑΣΡΗΟΤ ΓΗΑ ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ 

(2.5gr) 

ηεφαζια Cl2 ζε ζηενεή ιμνθή 
δζζηίςκ 2,5 gr NaDCC βζα 
απμθφιακζδ επζθακεζχκ ηαζ 
ηδθίδςκ ζςιαηζηχκ οβνχκ.  
Να έπεζ ςξ δναζηζηή μοζία ημ 

δζπθςνμσζμηοακμονμκζηυ 

Νάηνζμ. Να απεθεοεενχκεζ ημ 

10.000 ΓΗΚΗΑ 
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πθχνζμ ζηαδζαηά. ε πναηηζηή 

ζοζηεοαζία έςξ 200 δζζηία ημ 

ιέβζζημ. Να δζαεέηεζ δνάζδ 

έκακηζ ιζηνμαίςκ (gram+ ηαζ 

gram-), ιοηήηςκ, ζχκ(HBV, 

HCV, HIV, Rota), 

ημθμααηηδνζδίςκ ηαζ ζπυνςκ. 

Να είκαζ ζοιααηά βζα 

επζθάκεζεξ PVC, linoleum, 

αβχβζια δάπεδα, 
δδθαδή κα έπμοκ μοδέηενμ Ph. 
Να είκαζ ηαηαπςνδιέκμ ζημ 
ΔΜΥΠ ηαζ κα έπεζ άδεζα ΔΟΦ. 
Να ακαβνάθεηαζ μ 
ζοκζζηχιεκμξ ανζειυξ δζζηίςκ 
ακά θίηνμ κενμφ ηαζ μ πνυκμξ 
επαθήξ βζα επίηεολδ ημο 
απμθοιακηζημφ απμηεθέζιαημξ, 
ηαζ ημ εθεφεενμ πθχνζμ πμο 
απμδεζιεφεηαζ. Να ηαηαηεεμφκ 
θφθθα δεδμιέκςκ αζθάθεζαξ, 
μδδβίεξ πνήζδξ ζηα εθθδκζηά, 
ηεπκζηυ θοθθάδζμ. 

2. ΓΗΑΛΤΜΑ ΤΠΟΥΛΧΡΗΧΓΟΤ 

ΝΑΣΡΗΟΤ (ΥΛΧΡΗΝΖ) 

(ΤΚΔΤΑΗΑ 4 ΛΗΣΡΧΝ) 

Ζ ζοβηέκηνςζδ ημο δζαθφιαημξ 
κα ηοιαίκεηαζ απυ 4,2-6% 
οπμπθςνζχδμοξ καηνίμο. Άδεζα 
ηοηθμθμνίαξ ΔΟΦ, κα 
ζοκμδεφεηαζ απυ ηεπκζηυ 
θοθθάδζμ, μδδβίεξ πνήζδξ ηαζ 
MSDS ζηα εθθδκζηά. Ζ 
πνμζθμνά εα αθμνά ηζιή ακά lt. 

3.000 ΛΗΣΡΑ 

3. ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΗΚΟ ΓΑΠΔΓΧΝ 

ΚΑΗ ΔΠΗΦΑΝΔΗΧΝ 

οιποηκςιέκμ οβνυ ηαεανζζιμφ 

ηαζ απμθφιακζδξ αβχβζιςκ 

δαπέδςκ ηαζ επζθακεζχκ απυ 

linoleum, πθαζηζηυ, ιάνιανμ, 

PVC, πθαηάηζ. Να ιδκ είκαζ 

δζαανςηζηυ βζα ηα ζοβηεηνζιέκα 

είδδ παηςιάηςκ, Ph μοδέηενμ 

ηαζ κα ιδκ πενζέπεζ αθδεΰδεξ. 

Γναζηζηυ έκακηζ ααηηδνζδίςκ 

gram+ ηαζ gram- ιοηήηςκ, ζχκ 

HBV, HCV, HIV ηαζ 

ιοημααηηδνζδίμο TB. Υνυκμξ 

δνάζδξ εκηυξ 15-30 θεπηχκ ημ 

ανβυηενμ βζα ημ ζφκμθμ ημ 

γδημφιεκμο θάζιαημξ. Φζθζηυ 

πνμξ ημ πενζαάθθμκ. Να ιδκ 

ενεείγεζ ημ ακαπκεοζηζηυ 

ζφζηδια ηαζ ημ αθεκκμβυκμ. Να 

έπεζ έβηνζζδ ΔΟΦ, ΔΜΥΠ ηαζ 

CE ςξ ζαηνμηεπκμθμβζηυ πνμσυκ. 

Να ζοκμδεφεηαζ απυ δςνεάκ 

δμζμιεηνζηή ακηθία ή απθυ 

δμζμιεηνζηυ δμπείμ. Δφπνδζηδ 

ζοζηεοαζία ημοθάπζζημκ 5lt. Να 

ακαθένμκηαζ μζ αναζχζεζξ ηαζ μ 

600 ΛΗΣΡΑ 
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πνυκμξ επίηεολδξ ημο 

απμθοιακηζημφ απμηεθέζιαημξ. 

Να ηαηαηεεμφκ ηα MSDS ηαζ 
μδδβίεξ πνήζεςξ ζηα εθθδκζηά. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 12. 
 

ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΔΚΣΔΛΔΖ ΔΡΓΑΗΧΝ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ 

 

α/α ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΖ ΤΠΖΡΔΗΑ  ΤΥΝΟΣΖΣΑ  

1 

ημφπζζµα – ζθμοββάνζζµα δαπέδςκ, εαθάµςκ Καεδιενζκά ημοθάπζζημκ ιία θμνά ζε  

αζεεκχκ ηαζ W/C, οβνυ λεζηυκζζια ηάεε αάνδζα  

2 Βενάκηεξ-λδνυ ζημφπζζµα-ζθμοββάνζζµα Κάεε εαδμιάδα  

 δαπέδςκ    

3 Κμζκυπνδζηα WC 
2 θμνέξ ακά αάνδζα (πζμ ζοπκά ζηα  

Σ.Δ.Η. ηαζ ζηα Σ.Δ.Π.) 

 

   

4 Πθαζηζηά δάπεδα-βοάθζζµα Μδκζαία   

5 Πθαζηζηά δάπεδα-ακηζηαηάζηαζδ πανηεηίκδ Όηακ ηνζεεί απαναίηδημ  

  Καεδιενζκά, ημοθάπζζημκ δφμ θμνέξ  

6 Απμημιζδή Απμννζιιάηςκ 

ζηδκ πνςζκή αάνδζα ηαζ ιζα θμνά ημ  

απυβεοια, ζοπκυηενα ζε Μμκάδεξ, 

 

   

  Υεζνμονβεία, Δνβαζηήνζα.  

7 

Καεανζυηδηα-απμθφιακζδ εαθάιςκ αζεεκχκ Καεδιενζκά δφμ θμνέξ ημ πνςί ηαζ  

(box), Μμκάδςκ (ΜΔΘ-ΜΣΝ-ΔΝΓΟΚΟΠΖΔΗ), 

ζημφπζζια, δφμ θμνέξ ημ απυβεοια ηαζ ζε ηάεε  

 ζθμοββάνζζια, απμημιζδή, απμννζιιάηςκ κέμ αζεεκή   

8 Ζ/Μ πχνμζ-ημφκεθ (ζοκμδεία ηεπκζημφ) Κάεε ηνίιδκμ ή υπμηε απαζηδεεί   

9 Κμζκυπνδζημζ πχνμζ, ηθζιαημζηάζζα, αζακζέν Καεδιενζκά   

10 Δλςηενζημί πχνμζ εζζυδςκ Καεδιενζκά   

11 Κθζκζηέξ πμο θεζημονβμφκ Καεδιενζκά   

12 Υχνμζ πμο δεκ θεζημονβμφκ 
φιθςκα ιε ηζξ οπμδείλεζξ ημο  

Νμζμημιείμο 
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 A-1.  ΖΜΔΡΖΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ (ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΑ)  

              

 ΥΧΡΟ: ΚΛΗΝΗΚΖ      ΚΧΓ.:  ΖΜΔΡ/ΝΑ:  

 ΔΡΓΑΗΔ  ΠΡΧΗ  ΑΠΟΓΔΤΜΑ  ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ  

   ΠΡΟΓΡ. ΑΞΗΟΛ.  ΠΡΟΓΡ. ΑΞΗΟΛ.    

 ΘΑΛΑΜΟΗ            

 ΚΑΘΑΡΗΜΑ ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ  

Υ 

     

Σμ ηνεαάηζ ηαζ ημ ημιμδίκμ ημο αννχζημο πμο 

 

 
ΔΠΗΦΑΝΔΗΧΝ ΔΠΗΠΛΧΝ, ΤΚΔΤΧΝ, 

       
       

κμζδθεφεηαζ ηαεανίγεηαζ ηαεδιενζκά απυ ηδ αμδευ 

 

 

ΔΧΣ. ΣΕΑΜΗΧΝ 

         

         

εαθάιμο. 

 

 
ΚΟΤΠΗΜΑ-ΦΟΤΓΓΑΡΗΜΑ 

 

Υ 

  

X 

  
        

 

ΓΑΠΔΓΟΤ 

       

            

 ΑΠΟΚΟΜΗΓΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ  Υ   X  Πθφζζιμ ηαθαεζχκ υηακ απαζηείηαζ  

…
…

…
…

…
…

…
..
 

ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ ΛΔΚΗΑΜΔΝΧΝ         
Όηακ απαζηείηαζ 

 

ΚΟΤΡΣΗΝΧΝ – ΠΑΡΑΒΑΝ 

         

           

ΣΟΤΑΛΔΣΔ – ΜΠΑΝΗΑ            

ΑΠΟΚΟΜΗΓΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ -  

2Υ 

  

X 

    

ΠΛΤΗΜΟ ΚΑΓΧΝ 
       
           

ΠΛΤΗΜΟ – ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ ΔΗΓΧΝ  

Υ 

  

Υ 

    

ΤΓΗΔΗΝΖ        

Ν
Ο


Ο

Κ
Ο

Μ
Δ

ΗΟ
 ΦΟΤΓΓΑΡΗΜΑ ΓΑΠΔΓΟΤ  Υ   X     

ΛΟΗΠΟΗ ΥΧΡΟΗ (ΣΑΘΜΟ ΝΟΖΛΔΤΣΧΝ, ΓΡΑΦΔΗΑ ΗΑΣΡΧΝ, ΒΟΖΘΖΣΗΚΟΗ ΥΧΡΟΗ)    
             

ΚΑΘΑΡΗΜΑ ΔΠΗΦΑΝΔΗΧΝ, ΔΠΗΠΛΧΝ,  

Υ 

   

Υ 

     

ΤΚΔΤΧΝ, ΔΧΣ. ΣΕΑΜΗΧΝ 

        

           

ΚΟΤΠΗΜΑ, ΦΟΤΓΓΑΡΗΜΑ  Υ    Υ     

 ΓΑΠΔΓΟΤ            

 

ΑΠΟΚΟΜΗΓΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ 

 

2Υ 

   

Υ 

  Πθφζζιμ ηαθαεζχκ υηακ απαζηείηαζ  

         
          

 ΚΛΗΜΑΚΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΓΔΝΗΚΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ:    

   

Ακελανηήηςξ ημο διενδζίμο πνμβναιιαηζζιμφ δ ηαεανζυηδηα ηαζ δ απμθφιακζδ ηςκ πχνςκ 

 

 

ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΣΗΚΖ 

  

   

επακαθαιαάκμκηαζ υηακ έηηαηηεξ ακάβηεξ ημ απαζημφκ. 

 

 ΜΔΣΡΗΑ    
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Ο οπεφεοκμξ ημο ηιήιαημξ εα πνέπεζ κα ιενζικά χζηε ημ πανχκ έκηοπμ κα πενζένπεηαζ 

 

    

 

ΚΑΚΖ 

 

 

εαδμιαδζαίςξ, εοηνζκχξ ζοιπθδνςιέκμ ζημκ Πνμσζηάιεκμ επζζηαζίαξ  

  

Γζα μπμζαδήπμηε πθδνμθμνία ζπεηζηά ιε ημ πανχκ έκηοπμ επζημζκςκήζηε ιε ημκ Πνμσζηάιεκμ επζζηαζίαξ 

 

    

             

 Ο ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΣΜΖΜΑΣΟ         Ο ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΑΛΑΒΖ  
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 Α-2  ΖΜΔΡΖΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ (ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΑ)  

           

 ΥΧΡΟ: ΔΞΧΣΔΡΗΚΑ ΗΑΣΡΔΗΑ (T.E.I), ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ,  

ΚΧΓ.: 

 

ΖΜΔΡ/ΝΑ: 

 

 ΗΑΣΡΗΚΖ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ      

           

 ΔΡΓΑΗΔ ΠΡΧΗ  ΑΠΟΓΔΤΜΑ  ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ  

   ΠΡΟΓΡ. ΑΞΗΟΛ. ΠΡΟΓΡ. ΑΞΗΟΛ.    

 ΚΟΗΝΟΗ ΥΧΡΟΗ         

 ΚΑΘΑΡΗΜΑ ΔΠΗΦΑΝΔΗΧΝ,    

X 

 

Απμθφιακζδ υπμο απαζηείηαζ 

 

 ΔΠΗΠΛΧΝ ΤΚΔΤΧΝ &      

…
…

…
…

…
…

…
..

 

ΝΣΟΤΛΑΠΗΧΝ         

ΠΛΤΗΜΟ ΝΗΠΣΖΡΧΝ    X     

ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΣΕΑΜΗΧΝ    

X 

    

ΔΧΣΔΡΗΚΑ 

       

        

ΑΠΟΚΟΜΗΓΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ X   X  Πθφζζιμ ηαθαεζχκ υηακ απαζηείηαζ  

ΚΟΤΠΗΜΑ ΦΟΤΓΓΑΡΗΜΑ    

X 

 

Απμθφιακζδ υπμο απαζηείηαζ 

 

ΓΑΠΔΓΟΤ 

     

        

ΣΟΤΑΛΔΣΔ – ΜΠΑΝΗΑ 
        

Ν
Ο


Ο

Κ
Ο

Μ
Δ

ΗΟ
         

ΑΠΟΚΟΜΗΓΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ – 

2Υ 

  

X 

    

ΠΛΤΗΜΟ ΚΑΓΧΝ 

      

       

ΠΛΤΗΜΟ – ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ ΔΗΓΧΝ 

2Υ 

  

X 

    

ΤΓΗΔΗΝΖ 

      

       

ΚΟΤΠΗΜΑ ΦΟΤΓΓΑΡΗΜΑ 

2X 

  

X 

    

 
ΓΑΠΔΓΟΤ 

      

         

 

ΚΛΗΜΑΚΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΓΔΝΗΚΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ:    

 Ακελανηήηςξ ημο διενδζίμο πνμβναιιαηζζιμφ δ ηαεανζυηδηα ηαζ δ απμθφιακζδ ηςκ  

 ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΣΗΚΖ  πχνςκ επακαθαιαάκμκηαζ υηακ έηηαηηεξ ακάβηεξ ημ απαζημφκ.  

 ΜΔΣΡΗΑ  Ο οπεφεοκμξ ημο ηιήιαημξ εα πνέπεζ κα ιενζικά χζηε ημ πανχκ έκηοπμ κα πενζένπεηαζ  

   

εαδμιαδζαίςξ, εοηνζκχξ ζοιπθδνςιέκμ ζημκ Πνμσζηάιεκμ επζζηαζίαξ 

 

    

 ΚΑΚΖ  Γζα μπμζαδήπμηε πθδνμθμνία ζπεηζηά ιε ημ πανχκ έκηοπμ επζημζκςκήζηε ιε ημκ Πνμσζηάιεκμ  

   επζζηαζίαξ.       

 Ο ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΣΜΖΜΑΣΟ      Ο ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΑΛΑΒΖ  

           





Σε
λίδ
α 

91 
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ό 

17
1 
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Ν
Ο


Ο

Κ
Ο

Μ
Δ

ΗΟ
 

…
…

…
…

…
…

…
…

…
 

 
 

 

Α-3.  ΖΜΔΡΖΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ (ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΑ) 
 

ΥΧΡΟ: ΔΠΔΗΓΟΝΣΑ ΠΔΡΗΣΑΣΗΚΑ (ΣΔΠ),   ΚΧΓ.:  ΖΜΔΡ/ΝΑ:  

ΑΗΜΟΓΤΝΑΜΗΚΟ, ΜΟΝΑΓΔ        

ΔΡΓΑΗΔ  ΠΡΧΗ ΑΠΟΓΔΤΜΑ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ  

  ΠΡΟΓΡ.  ΑΞΗΟΛ. ΠΡΟΓΡ. ΑΞΗΟΛ.   

ΚΟΗΝΟΗ ΥΧΡΟΗ        

       

Λυβς ζδζαζηενυηδηαξ ηςκ πχνςκ 

 

ΚΑΘΑΡΗΜΑ ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ 

2Υ 

  

2X 

  

ΔΠΗΦΑΝΔΗΧΝ, ΔΠΗΠΛΧΝ, ΤΚΔΤΧΝ 

   

πζεακχξ κα απαζηδεεί ιεβαθφηενδ 

 

      

ΠΛΤΗΜΟ ΝΗΠΣΖΡΧΝ 2Υ   2X  ζοπκυηδηα ενβαζζχκ.  

       

Ζ απμθφιακζδ ημο ελμπθζζιμφ εα 

 

ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΣΕΑΜΗΧΝ ΔΧΣΔΡΗΚΑ 2Υ 

  

2X 

  

   βίκεηαζ ιε εοεφκδ ημο κμζδθεοηζημφ  

ΑΠΟΚΟΜΗΓΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ 4X 

  

2X 

 πνμζςπζημφ.  

     

         

ΚΟΤΠΗΜΑ ΦΟΤΓΓΑΡΗΜΑ 

2X 

  

2X 

   

ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ ΓΑΠΔΓΟΤ 

     

       

ΣΟΤΑΛΔΣΔ – ΜΠΑΝΗΑ        

ΑΠΟΚΟΜΗΓΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ – 

2Υ 

  

X 

   

ΠΛΤΗΜΟ ΚΑΓΧΝ 

     

       

ΠΛΤΗΜΟ – ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ ΔΗΓΧΝ 

2Υ 

  

X 

   

ΤΓΗΔΗΝΖ 

     

       

ΚΟΤΠΗΜΑ ΦΟΤΓΓΑΡΗΜΑ 

2X 

  

X 

   

ΓΑΠΔΓΟΤ 

     

       

ΚΛΗΜΑΚΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΓΔΝΗΚΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ:    

  

Ακελανηήηςξ ημο διενδζίμο πνμβναιιαηζζιμφ δ ηαεανζυηδηα ηαζ δ απμθφιακζδ ηςκ 

 

ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΣΗΚΖ 

  

 πχνςκ επακαθαιαάκμκηαζ υηακ έηηαηηεξ ακάβηεξ ημ απαζημφκ.  

  

Ο οπεφεοκμξ ημο ηιήιαημξ εα πνέπεζ κα ιενζικά χζηε ημ πανχκ έκηοπμ κα 

 

ΜΔΣΡΗΑ 

  

 πενζένπεηαζ εαδμιαδζαίςξ, εοηνζκχξ ζοιπθδνςιέκμ ζημκ Πνμσζηάιεκμ επζζηαζίαξ  

ΚΑΚΖ  Γζα μπμζαδήπμηε πθδνμθμνία ζπεηζηά ιε ημ πανχκ έκηοπμ επζημζκςκήζηε ιε ημκ  
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Πνμσζηάιεκμ επζζηαζίαξ. 

   

     

Ο ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΣΜΖΜΑΣΟ      Ο ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΑΛΑΒΖ  
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A-4.  ΖΜΔΡΖΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ (ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΑ) 
 

ΥΧΡΟ: ΥΔΗΡΟΤΡΓΔΗΑ   ΚΧΓ.:  ΖΜΔΡ/ΝΑ:    

          

ΔΡΓΑΗΔ  ΠΡΧΗ ΑΠΟΓΔΤΜΑ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ   

  ΠΡΟΓΡ. ΑΞΗΟΛ. ΠΡΟΓΡ. ΑΞΗΟΛ.       

ΚΑΘΑΡΗΜΑ ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ  

Υ 

 

X 

 Οζ ενβαζίεξ αοηέξ, εθ’ υζμκ απαζηείηαζ, εα  

ΔΠΗΦΑΝΔΗΧΝ ΔΠΗΠΛΧΝ, ΤΚΔΤΧΝ 

   

πνέπεζ κα πναβιαημπμζμφκηαζ ιεηά απυ 

 

      

ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ ΓΑΠΔΓΟΤ  

Υ 

 

X 

 ηάεε επέιααζδ.     

ΑΗΘΟΤΑ 

   

Σελ επζύλε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο  

 

      

ΑΠΟΚΟΜΗΓΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ 

 

Υ 

 

X 

 ζπρλόηεηαο έρεη ε πξνϊζηακέλε ηνπ  

   

ηκήκαηνο. 

     

            

ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ ΚΑΓΧΝ 

 

Υ 

 

X 

      

   Οπςζδήπμηε  εα πνέπεζ κα  

       

πναβιαημπμζμφκηαζ ζπμθαζηζηά ιεηά ημ 

 

ΚΑΘΑΡΗΜΟ, ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ  

Υ 

 

X 

  

ΝΗΠΣΖΡΧΝ    πέναξ  ημο ςνανίμο ενβαζίαξ ημο  

ΚΑΘΑΡΗΜΟ, ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ            

ΣΟΗΥΟΠΟΗΗΑ ΚΑΗ ΛΟΗΠΧΝ  

Υ 

 

Υ 

       

ΜΗΚΡΟΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΧΝ (ΠΟΜΟΛΑ, 

         

           

ΠΡΗΕΔ, ΓΗΑΚΟΠΣΔ, ΣΕΑΜΗΑ ηθπ)            

ΚΑΘΑΡΗΜΟ, ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ            

ΒΟΖΘΖΣΗΚΧΝ ΥΧΡΧΝ (ΑΝΑΝΖΦΖ,  

Υ 

 

X 

       

ΑΠΟΓΤΣΖΡΗΑ, ΑΠΟΘΖΚΖ 

         

           

ΑΠΟΣΔΗΡΧΜΔΝΟΤ ΤΛΗΚΟΤ)            

ΚΛΗΜΑΚΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΓΔΝΗΚΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ:       

  

Ακελανηήηςξ ημο διενδζίμο πνμβναιιαηζζιμφ δ ηαεανζυηδηα ηαζ δ απμθφιακζδ ηςκ 

 

ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΣΗΚΖ 

  

 

 

πχνςκ επακαθαιαάκμκηαζ υηακ έηηαηηεξ ακάβηεξ ημ απαζημφκ.    

ΜΔΣΡΗΑ 

 Ο οπεφεοκμξ ημο ηιήιαημξ εα πνέπεζ κα ιενζικά χζηε ημ πανχκ έκηοπμ κα  

  

πενζένπεηαζ εαδμιαδζαίςξ, εοηνζκχξ ζοιπθδνςιέκμ ζημκ Πνμσζηάιεκμ επζζηαζίαξ. 

  

  

 

  

  

Γζα μπμζαδήπμηε πθδνμθμνία ζπεηζηά ιε ημ πανχκ έκηοπμ επζημζκςκήζηε ιε ημκ 

 

ΚΑΚΖ 

  

  Πνμσζηάιεκμ επζζηαζίαξ.       
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Ο ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΣΜΖΜΑΣΟ      Ο ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΑΛΑΒΖ  
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Α-5.  ΖΜΔΡΖΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ (ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΑ) 
 

ΥΧΡΟI: EΚΠΑΗΓΔΤΖ, ΓΗΟΗΚΖΖ, ΣΔΥΝΗΚΖ, 

ΚΧΓ.: 

 

ΖΜΔΡ/ΝΑ: 

 

ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ, ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ   

ΔΡΓΑΗΔ ΠΡΧΗ ΑΠΟΓΔΤΜΑ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ  

  ΠΡΟΓΡ. ΑΞΗΟΛ. ΠΡΟΓΡ. ΑΞΗΟΛ.   

ΚΟΗΝΟΗ ΥΧΡΟΗ       

ΚΑΘΑΡΗΜΑ ΔΠΗΦΑΝΔΗΧΝ ΔΠΗΠΛΧΝ Μυκμ 

Σεπκζηή 

οπδνεζί

α 

 

X 

   

ΤΚΔΤΧΝ & ΝΣΟΤΛΑΠΗΧΝ 

    

X      

ΚΟΤΠΗΜΑ ΦΟΤΓΓΑΡΗΜΑ Μυκμ 

Σεπκζηή 

οπδνεζί

α 

 

X 

   

ΓΑΠΔΓΟΤ 

    

X      

ΑΠΟΚΟΜΗΓΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ 

Μυκμ 

Σεπκζηή 

οπδνεζί

α  X  Πθφζζιμ ηαθαεζχκ 2 θμνέξ ηδκ εαδμιάδα  

ΣΟΤΑΛΔΣΔ – ΜΠΑΝΗΑ       

ΑΠΟΚΟΜΗΓΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ – Μυκμ 

Σεπκζηή 

οπδνεζί

α 

 

X 

 οπκυξ ηαεανζζιυξ θυβς ημο βεβμκυημξ υηζ  

ΠΛΤΗΜΟ ΚΑΓΧΝ 

  

μζ ημοαθέηεξ είκαζ ημζκυπνδζηεξ . Πθφζζιμ 

 

X     

ΠΛΤΗΜΟ – ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ ΔΗΓΧΝ Μυκμ 

Σεπκζηή 

οπδνεζί

α 

 

X 

 ηαθαεζχκ 2 θμνέξ ηδκ εαδμιάδα.  

ΤΓΗΔΗΝΖ 

    

X      

ΚΟΤΠΗΜΑ ΦΟΤΓΓΑΡΗΜΑ Μυκμ 

Σεπκζηή 

οπδνεζί

α 

 

X 

   

ΓΑΠΔΓΟΤ 

    

X      

ΚΛΗΜΑΚΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΓΔΝΗΚΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ:    

  

Ακελανηήηςξ ημο διενδζίμο πνμβναιιαηζζιμφ δ ηαεανζυηδηα ηαζ δ απμθφιακζδ ηςκ 

 

ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΣΗΚΖ   
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 πχνςκ επακαθαιαάκμκηαζ υηακ έηηαηηεξ ακάβηεξ ημ απαζημφκ.  

ΜΔΣΡΗΑ 

 Ο οπεφεοκμξ ημο ηιήιαημξ εα πνέπεζ κα ιενζικά χζηε ημ πανυκ έκηοπμ κα πενζένπεηαζ  

 

εαδμιαδζαίςξ, εοηνζκχξ ζοιπθδνςιέκμ ζημκ Πνμσζηάιεκμ Δπζζηαζίαξ 

 

   

   

ΚΑΚΖ  Γζα μπμζαδήπμηε πθδνμθμνία ζπεηζηά ιε ημ πανχκ έκηοπμ επζημζκςκήζηε ιε ημκ  

  Πνμσζηάιεκμ  Δπζζηαζίαξ.    

Ο ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΣΜΖΜΑΣΟ     Ο ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΑΛΑΒΖ  
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A-6.  ΖΜΔΡΖΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ (ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΑ)  

ΥΧΡΟ: ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΗ ΥΧΡΟΗ, ΚΔΝΣΡ. ΔΗΟΓΟ, ΤΠΟΓΟΥΖ  ΚΩΓ.:  ΗΜΔΡ/ΝΑ:  

            

ΔΡΓΑΗΔ   ΠΡΧΗ  ΑΠΟΓΔΤΜΑ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ  

  ΠΡΟΓΡ. ΑΞΗΟΛ.  ΠΡΟΓΡ. ΑΞΗΟΛ.    

ΤΠΟΓΟΥΖ           

ΚΑΘΑΡΗΜΑ ΔΠΗΦΑΝΔΗΧΝ ΔΠΗΠΛΧΝ, 

Υ 

        

ΣΖΛ. ΘΑΛΑΜΧΝ, ΦΤΚΣΧΝ 

     

Δθυζμκ απαζηδεεί 

 

        

ΚΟΤΠΗΜΑ-ΦΟΤΓΓΑΡΗΜΑ 

Υ 

  

X 

 πναβιαημπμζείηαζ έηηαηηδ  

ΓΑΠΔΓΧΝ, ΚΛΗΜΑΚΟΣΑΗΧΝ,    ηαεανζυηδηα  

ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΧΝ           

ΑΠΟΚΟΜΗΓΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ 3Υ 

  

X 

 Πθφζζιμ ηαθαεζχκ 2 θμνέξ ηδκ  

   

εαδμιάδα 

 

          

ΣΟΤΑΛΔΣΔ – ΜΠΑΝΗΑ           

ΑΠΟΚΟΜΗΓΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ - 

3Υ 

  

X 

 οπκυξ ηαεανζζιυξ θυβς ημο  

ΠΛΤΗΜΟ ΚΑΓΧΝ 

   

βεβμκυημξ υηζ μζ ημοαθέηεξ είκαζ 

 

        

ΠΛΤΗΜΟ – ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ ΔΗΓΧΝ 

Υ 

  

Υ 

 ημζκυπνδζηεξ . Πθφζζιμ  

ΤΓΗΔΗΝΖ 

   

ηαθαεζχκ 2 θμνέξ ηδκ 

 

        

ΦΟΤΓΓΑΡΗΜΑ ΓΑΠΔΓΟΤ Υ   X  εαδμιάδα.  

ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΗ ΥΧΡΟΗ           

           

ΑΠΟΚΟΜΗΓΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ Υ 

   

Υ 

  Πθφζζιμ ηάδςκ 2 θμνέξ ηδκ  

    

εαδμιάδα 

 

          

ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΓΑΠΔΓΟΤ ΔΗΟΓΟΤ     Υ     

           

ΦΤΛΑΚΗΟ ΔΗΟΓΟΤ     Υ     

ΚΛΗΜΑΚΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΓΔΝΗΚΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ:        

  

Ο οπεφεοκμξ ημο ηιήιαημξ εα πνέπεζ κα ιενζικά χζηε ημ πανχκ έκηοπμ κα 

 

ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΣΗΚΖ 

  

 
πενζένπεηαζ εαδμιαδζαίςξ, εοηνζκχξ ζοιπθδνςιέκμ ζημκ Πνμσζηάιεκμ επζζηαζίαξ 

 

   

ΜΔΣΡΗΑ  Γζα μπμζαδήπμηε πθδνμθμνία ζπεηζηά ιε ημ πανχκ έκηοπμ επζημζκςκήζηε ιε ημκ  

ΚΑΚΖ  Πνμσζηάιεκμ επζζηαζίαξ.        

Ο ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΣΜΖΜΑΣΟ        Ο ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΓΗΑ ΣΖΝ  
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          ΠΑΡΑΛΑΒΖ  

            





Γείγκαηα απαηηνύληαη γηα ηα εμήο είδε θαη γηα θάζε θαηεγνξία - κέγεζνο: 

 

1) θμοββάνζα πζάηςκ ,απμννμθδηζηέξ πεηζέηεξ (ηφπμο wettex). 

2) Υανηζηά  (υθςκ ηςκ εζδχκ) 

3) αημφθεξ (υθςκ ηςκ εζδχκ) 

4) Γειαηζηά, Πακέηεξ , Πακάηζα Μζηνμζκχκ  

5) θμοββάνζα, θμοββανίζηεξ, Πακέηεξ ιε ηζέπεξ ηαζ πακάηζα Swiffer . 
6) Γίζηζα Γζπθςνμζζμηοακμονμκζημο καηνίμο βζα απμθφιακζδ (2.5gr) 
7) Απμθοιακηζηυ δαπέδςκ ηαζ επζθακεζχκ. 

 

 

 

 

Ζ Δπζηνμπή ζφκηαλδξ ηεπκζηχκ πνμδζαβναθχκ  

 

 

 

Υανάθαιπμξ Σγζαηγζάξ 

 

 

ςηδνίμο Άκκα 

 

 

Βεκέημξ Δοζηνάηζμξ 
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 ΑΡΘΡΟ 13.  

ΠΗΝΑΚΑ ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ  

ΑΣΟΜΑ  ΧΡΑΡΗΟ  ΒΑΡΓΗΑ  ΖΜΔΡΔ  ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ  

18  7:00-15:00  ΠΡΧΗ  Γεοηένα-Παναζηεοή  
ΚΑΘΑΡΗΣΖ 

/ΣΡΗΑ  

1  7:00-15:00  ΠΡΧΗ  Γεοηένα-Παναζηεοή  ΔΠΟΠΣΖ  

9  15:00-23:00  ΑΠΟΓΔΤΜΑ  Γεοηένα-Παναζηεοή  
ΚΑΘΑΡΗΣΖ 

/ΣΡΗΑ  

1  15:00-23:00  ΑΠΟΓΔΤΜΑ  Γεοηένα-Παναζηεοή  ΔΠΟΠΣΖ  

2  23:00-07:00  ΝΤΥΣΑ  Γεοηένα-Παναζηεοή  
ΚΑΘΑΡΗΣΖ 

/ΣΡΗΑ  

ΑΣΟΜΑ  ΧΡΑΡΗΟ  ΒΑΡΓΗΑ  ΖΜΔΡΔ  ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ  

   αααάημ - Κονζαηή &  

6  7:00-15:00  ΠΡΧΗ  Ανβίεξ  ΚΑΘΑΡΗΣΖ/ΣΡΗΑ  

   αααάημ - Κονζαηή &  

1  7:00-15:00  ΠΡΧΗ  Ανβίεξ   ΔΠΟΠΣΖ  

   αααάημ - Κονζαηή &  

5  15:00-23:00  ΑΠΟΓΔΤΜΑ  Ανβίεξ  ΚΑΘΑΡΗΣΖ/ΣΡΗΑ  

   αααάημ - Κονζαηή &  

1  15:00-23:00  ΑΠΟΓΔΤΜΑ  Ανβίεξ   ΔΠΟΠΣΖ  

   αααάημ - Κονζαηή &  

2  23:00-07:00  ΝΤΥΣΑ  Ανβίεξ   ΚΑΘΑΡΗΣΖ/ΣΡΗΑ  
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ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ από …… έωο ……. 

α/α  ΓΔΤΣΔΡΑ 

 

ΣΡΗΣΖ 

 

ΣΔΣΑΡΣΖ 

 

ΠΔΜΠΣΖ 

 

ΠΑΡΑΚΔΤΖ 

 

ΑΒΒΑ

ΣΟ 

 

ΚΤΡΗΑΚΖ  

 

ΥΡΔΟ 

 ΔΠΟΠΣΖ 

ΔΡΓΟΤ 

7-3 7-3 3-11 Ρ 7-3 7-3 Ρ  

 ΔΠΟΠΣΖ 

ΔΡΓΟΤ 

3-11 3-11 Ρ 3-11 3-11 Ρ 7-3  

1 ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ 

1 

7-3 ΜΣΝ 9-5 ΜΣΝ 7-3 ΜΣΝ 9-5 ΜΣΝ 7-3 ΜΣΝ Ρ Ρ  

2 ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ 

2 

8-4 Υ/Α *(1) 8-4 Υ/Α 8-4 Υ/Α 8-4 Υ/Α 8-4 Υ/Α Ρ Ρ  

3 ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ 

3 

7-3  

ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ 

7-3 ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ 7-3 ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ Ρ Ρ 7-3 7-3  

4 ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ 

4 

Ρ Ρ 3-11 7-3 ΜΑΓΔΗΡΔΗΑ 7-3 ΜΑΓΔΗΡΔΗΑ 7-3 7-3  

5 ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ 

5 

7-3 Υ/Κ *(2) 7-3 Υ/Κ 7-3 Υ/Κ 7-3 Υ/Κ 7-3 Υ/Κ Ρ Ρ  

6 ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ 

6 

7-3 Μ/Γ *(3) 7-3 Μ/Γ 7-3 Μ/Γ 7-3 Μ/Γ 7-3 Μ/Γ Ρ Ρ  

7 ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ 

7 

7-3 Κ/Γ * (4) 7-3 Κ/Γ 7-3 Κ/Γ 7-3 Κ/Γ 7-3 Κ/Γ Ρ Ρ  

8 ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ 

8 

7-3 ΑΗΜΟΓΤΝΑΜΗΚΟ * 

(5) 

7-3 

ΑΗΜΟΓΤΝΑΜΗΚΟ 

7-3 

ΑΗΜΟΓΤΝΑΜΗΚΟ 

7-3 

ΑΗΜΟΓΤΝΑΜΗΚ

Ο 

7-3 

ΑΗΜΟΓΤΝΑΜΗΚ

Ο 

Ρ Ρ  

9 ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ 

9 

7-3 Π/Γ *(6) 7-3 Π/Γ 7-3 Π/Γ 7-3 Π/Γ 7-3 Π/Γ Ρ Ρ  

10 ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ 

10 

7-3 ΣΔΠ 7-3 ΣΔΠ 7-3 ΣΔΠ 7-3 ΣΔΠ 7-3 ΣΔΠ Ρ Ρ  

11 ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ 

11 

7-3 ΣΑΚΣΗΚΑ 

ΔΞΧΣΔΡΗΚΑ ΗΑΣΡΔΗΑ * 

(7) 

7-3 ΣΑΚΣΗΚΑ 

ΔΞΧΣΔΡΗΚΑ 

ΗΑΣΡΔΗΑ 

7-3 ΣΑΚΣΗΚΑ 

ΔΞΧΣΔΡΗΚΑ 

ΗΑΣΡΔΗΑ 

7-3 ΣΑΚΣΗΚΑ 

ΔΞΧΣΔΡΗΚΑ 

ΗΑΣΡΔΗΑ 

7-3 ΣΑΚΣΗΚΑ 

ΔΞΧΣΔΡΗΚΑ 

ΗΑΣΡΔΗΑ 

Ρ Ρ  

12 ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ 

12 

7-3 ΜΑΓΔΗΡΔΗΑ * (8) 7-3 ΜΑΓΔΗΡΔΗΑ 7-3 ΜΑΓΔΗΡΔΗΑ Ρ Ρ 7-3 7-3  

13 ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ 

13 

7-3 ΜΔΘ 7-3 ΜΔΘ 7-3 ΜΔΘ 7-3 ΜΔΘ 7-3 ΜΔΘ Ρ Ρ  
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14 ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ 

14 

7-3 ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΚΟ 

ΑΗΜΟ0ΓΟΗΑ * (9) 

7-3 

ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΚ

Ο ΑΗΜΟ0ΓΟΗΑ 

7-3 

ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΚ

Ο ΑΗΜΟ0ΓΟΗΑ 

7-3 

ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗ

ΚΟ 

ΑΗΜΟ0ΓΟΗΑ 

7-3 

ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗ

ΚΟ 

ΑΗΜΟ0ΓΟΗΑ 

Ρ Ρ  

15 ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ 

15 

7-3 ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΚΟ 

*(10) 

7-3 

ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΚΟ 

7-3 

ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΚΟ 

7-3 

ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΚ

Ο 

7-3 

ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΚ

Ο 

Ρ Ρ  

16 ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ 

16 

7-3 ΘΑΛΑΜΟΗ 

ΝΟΖΛΔΗΑ COVID 

*(11) 

7-3 ΘΑΛΑΜΟΗ 

ΝΟΖΛΔΗΑ 

COVID 

7-3 ΘΑΛΑΜΟΗ 

ΝΟΖΛΔΗΑ 

COVID 

7-3 ΘΑΛΑΜΟΗ 

ΝΟΖΛΔΗΑ 

COVID 

7-3 ΘΑΛΑΜΟΗ 

ΝΟΖΛΔΗΑ 

COVID 

Ρ Ρ  

17 ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ 

17 

7-3 ΦΤΥΑΡΓΧ 7-3 ΦΤΥΑΡΓΧ 7-3 ΦΤΥΑΡΓΧ 7-3 ΦΤΥΑΡΓΧ Ρ 7-3 

ΦΤΥΑΡ

ΓΧ 

Ρ  

18 ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ 

18 

7-3 ΓΗΔΚ 

ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ 

/ΚΔΦΗΑΠ 

7-3 ΓΗΔΚ 

ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ 

/ΚΔΦΗΑΠ 

7-3 ΓΗΔΚ 

ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ 

/ΚΔΦΗΑΠ 

7-3 ΓΗΔΚ 

ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ

 

/ΚΔΦΗΑΠ 

7-3 ΓΗΔΚ 

ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ

 

/ΚΔΦΗΑΠ 

Ρ Ρ  

19 ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ 

19 

7-3 ΑΤΛΔΗΟ ΥΧΡΟ 

*(12) 

7-3 ΑΤΛΔΗΟ 

ΥΧΡΟ 

7-3 ΑΤΛΔΗΟ 

ΥΧΡΟ 

7-3 ΑΤΛΔΗΟ 

ΥΧΡΟ 

7-3 ΑΤΛΔΗΟ 

ΥΧΡΟ 

Ρ Ρ  

20 ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ 

20 

ΚΑΝΟΝΗΚΖ ΑΓΔΗΑ 1 ΚΑΝΟΝΗΚΖ 

ΑΓΔΗΑ 2 

ΚΑΝΟΝΗΚΖ 

ΑΓΔΗΑ 3 

ΚΑΝΟΝΗΚΖ 

ΑΓΔΗΑ 4 

ΚΑΝΟΝΗΚΖ 

ΑΓΔΗΑ 5 

Ρ Ρ  

21 ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ 

21 

7-3 ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΟ –

ΦΑΡΜΑΚΔΗΟ *(13) 

7-3 ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΟ -

ΦΑΡΜΑΚΔΗΟ 

7-3 ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΟ -

ΦΑΡΜΑΚΔΗΟ 

7-3 

ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΟ -

ΦΑΡΜΑΚΔΗΟ 

7-3 

ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΟ -

ΦΑΡΜΑΚΔΗΟ 

Ρ Ρ  

22 ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ 

22 

7-3 ΥΖΜΔΗΟΘΔΡΑΠΔΗΑ 

*(14) 

7-3 

ΥΖΜΔΗΟΘΔΡΑΠΔΗ

Α 

7-3 

ΥΖΜΔΗΟΘΔΡΑΠΔΗ

Α 

7-3 

ΥΖΜΔΗΟΘΔΡΑΠ

ΔΗΑ 

7-3 

ΥΖΜΔΗΟΘΔΡΑΠ

ΔΗΑ 

Ρ Ρ  

23 ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ 

23 

ΚΑΝΟΝΗΚΖ ΑΓΔΗΑ 1 ΚΑΝΟΝΗΚΖ 

ΑΓΔΗΑ 2 

ΚΑΝΟΝΗΚΖ 

ΑΓΔΗΑ 3 

ΚΑΝΟΝΗΚΖ 

ΑΓΔΗΑ 4 

ΚΑΝΟΝΗΚΖ 

ΑΓΔΗΑ 5 

Ρ Ρ  

24 ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ 

24 

ΚΑΝΟΝΗΚΖ ΑΓΔΗΑ 1 ΚΑΝΟΝΗΚΖ 

ΑΓΔΗΑ 2 

ΚΑΝΟΝΗΚΖ 

ΑΓΔΗΑ 3 

ΚΑΝΟΝΗΚΖ 

ΑΓΔΗΑ 4 

ΚΑΝΟΝΗΚΖ 

ΑΓΔΗΑ 5 

Ρ Ρ  

25 ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ 

25 

3-11 Ρ 3-11 Ρ 3-11 9-5 

ΜΣΝ 

3-11  

26 ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ 

26 

3-11 3-11 3-11 Ρ Ρ 7-3 3-11  

27 ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ 

27 

3-11 3-11 Ρ 3-11 3-11 Ρ 7-3  

28 ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ 

28 

3-11 Ρ Ρ 3-11 3-11 3-11 3-11  

29 ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ 

29 

3-11 Ρ Ρ 3-11 3-11 3-11 3-11  

30 ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ 

30 

Ρ 3-11 3-11 3-11 Ρ ΟΦ. 3-11 Ρ  
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31 ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ 

31 

3-11 3-11 3-11 7-3 

ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ 

7-3 

ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ 

Ρ Ρ  

32 ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ 

32 

11-7 11-7 11-7 11-7 11-7 Ρ Ρ  

33 ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ 

33 

Ρ Ρ 11-7 11-7 11-7 11-7 11-7  

34 ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ 

34 

11-7 11-7 Ρ Ρ 3-11 11-7 11-7  

35 ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ 

35 

Ρ 3-11 3-11 3-11 3-11 3-11 Ρ  

XIO  ../../…..  

 

 

 

ΣΜΖΜΑΣΑ ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΗ  

(1) Υ/Α ΥΔΗΡΟΤΡΓΔΗΑ + ΑΝΑΝΖΦΖ + ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΑΠΟΣΔΗΡΧΖ + 

ΑΠΟΘΖΚΔΤΣΗΚΟΗ ΥΧΡΟΗ 

(2) ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ  ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ + ΜΟΝΑΓΑ ΔΝΓΟΚΟΠΖΔΧΝ 

(3) Μ/Γ ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ + ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ + ΥΔΗΡΟΤΡΓΔΗΑ + 

ΔΞΧΣΔΡΗΚΑ ΗΑΣΡΔΗΑ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ 

(4) Κ/Γ ΚΑΡΓΗΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ + ΝΔΚΡΟΣΟΜΔΗΟ + 

ΝΔΚΡΟΘΑΛΑΜΟΗ 

(5) ΑΗΜΟΓΤΝΑΜΗΚΟ ΜΟΝΑΓΑ ΑΗΜΟΓΤΝΑΜΗΚΖ + ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΑΗΑ ΚΑΗ 

ΗΜΑΣΗΜΟΤ + ΓΡΑΦΔΗΑ ΚΑΡΓΗΟΛΟΓΧΝ + ΔΞΧΣΔΡΗΚΑ 

ΗΑΣΡΔΗΑ ΚΑΡΓΗΟΛΟΓΗΚΖ + ΓΡΑΦΔΗΟ ΗΑΣΡΟΓΗΚΑΣΖ 

(6) ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ + ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ + ΓΡΑΦΔΗΑ 

ΗΑΣΡΧΝ,ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ, ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΟΤ, ΠΑΡΑΗΑΣΡΗΚΟΤ 

ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΠΟΤ ΘΑ ΥΡΖΕΟΤΝ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΣΖΝ 

ΠΡΧΗΝΖ ΒΑΡΓΗΑ 

(7) ΣΑΚΣΗΚΑ ΔΞΧΣΔΡΗΚΑ ΗΑΣΡΔΗΑ ΣΑΚΣΗΚΑ ΔΞΧΣΔΡΗΚΑ ΗΑΣΡΔΗΑ + ΔΜΒΟΛΗΑΣΗΚΑ ΚΔΝΣΡΑ + 

ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ 

(8) ΜΑΓΔΗΡΔΗΑ ΜΑΓΔΗΡΔΗΑ + ΣΡΑΠΔΕΑΡΗΑ + ΦΤΓΔΗΑ + ΑΠΟΘΖΚΔ 

ΣΡΟΦΗΜΧΝ 

(9) ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΚΟ ΑΗΜΟ0ΓΟΗΑ ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΚΟ ΑΗΜΟ0ΓΟΗΑ + ΒΗΟΥΖΜΗΚΟ + 

ΑΗΜΑΣΟΛΟΓΗΚΟ +ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΣΟΜΗΚΟ 
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(10) ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΚΟ ΑΚΣΗΝΟΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΟ ΣΟΜΔΑ + 

ΦΤΗΚΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖΡΔΗΟ 

(11) ΘΑΛΑΜΟΗ ΝΟΖΛΔΗΑ COVID ΘΑΛΑΜΟΗ ΑΡΝΖΣΗΚΖ ΠΗΔΖ ΚΛΗΝΔ COVID-19 + 

ΟΗΚΗΚΟΗ ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΦΗΧΝ + ΛΔΒΖΣΟΣΑΔΗΟ + 

ΑΝΣΛΗΟΣΑΔΗΟ + ΦΤΥΡΟΣΑΔΗΟ + ΓΔΝΝΖΣΡΗΔ 

ΟΞΤΓΟΝΟΤ + ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΝΔΡΟΤ + ΟΜΧΔΗ 

(12) ΑΤΛΔΗΟ ΥΧΡΟ ΑΤΛΔΗΟ ΥΧΡΟ + ΑΠΟΚΟΜΜΗΓΖ ΑΣΗΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ + 

ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΑΗ ΟΡΘΖ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΧΝ 

ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΟΛΧΝ ΣΧΝ ΚΑΣΖΓΟΡΗΧΝ + 

ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΤΑΛΟΠΗΝΑΚΧΝ ΚΣΗΡΗΧΝ 

(13) ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΟ –ΦΑΡΜΑΚΔΗΟ ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΟ  + ΦΑΡΜΑΚΔΗΟ + ΚΣΗΡΗΟ ΔΚΑΒ + ΦΤΛΑΚΗΟ 

ΠΤΛΖ + ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ + ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ + 

ΑΠΟΘΖΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΛΗΚΟΤ + ΥΧΡΟ 

ΣΖΛΔΓΗΑΚΔΦΔΧΝ + ΠΛΤΝΣΖΡΗΑ + ΥΧΡΟΗ ΡΔΦΔΗΟΤ ΚΑΗ 

ΗΜΑΣΗΜΟΤ 

(14) ΥΖΜΔΗΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΥΖΜΔΗΟΘΔΡΑΠΔΗΑ + ΓΧΜΑΣΗΟ ΓΗΑΛΤΔΧΝ 

ΚΤΣΣΑΡΟΣΑΣΗΚΧΝ 

 

 

Ζ θαηαλνκή ηνπ πξνζωπηθνύ θαηά ηηο απνγεπκαηηλέο βάξδηεο, αββαηνθύξηαθα θαη Αξγίεο πεξηγξάθεηαη ζην ππεξεζηαθό πνπ θαηαζέηνπκε θαη ην 

πξνζωπηθό ηνπνζεηείηαη ζύκθωλα κε ηελ ιεηηνπξγία ηωλ ηκεκάηωλ θαζόηη δελ ιεηηνπξγνύλ όινη νη ρώξνη ηνπ Ννζνθνκείνπ ζε 24ωξε βάζε. 

 
 

ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙI – ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ  

Στον (υπό)φάκελο τθσ τεχνικισ προςφοράσ, οι προςφζροντεσ ςυμπεριλαμβάνουν, επί ποινι αποκλειςμοφ, υπό μορφι παραρτιματοσ, τισ παρακάτω 
αναφερόμενεσ πλθροφορίεσ, δθλϊςεισ ι πιςτοποιθτικά. 
 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
ΡΑΟΧΘΣ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΙΣΜΟΥ ΚΤΙΙΩΝ   (CPV 90911200-8) 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ – ΡΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ 

Α/Α 

α/α 
Κατθ
γορίε
σ 

α/α 
Υποκ
ατθγ
ορίεσ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΡΑΟΧΘΣ  

ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΙΣΜΟΥ ΚΤΙΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ 

 (CPV 90911200-8) 

ΑΡΑΙ
ΤΘΣΘ 

ΑΡ
ΑΝ
ΤΘΣ
Θ 

ΡΑ
ΡΑ
ΡΟ
ΜΡ
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 Θ 

1   

  T.M. 

 

ΜΘΝΙΑΙΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΤΘΣΙΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΣΩΤΕΙΚΟΙ ΧΩΟΙ * 22.280,00 

       

 

    

ΕΞΩΤΕΙΚΟΙ ΧΩΟΙ * 18.110,00 

             

ΕΤΘΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ      73.710,00 884.520.00 

 

Ρεριλαμβάνει : ΚΕΦΙΑΡ, ΝΟΣΘΛΕΥΤΙΚΘ ΣΧΟΛΘ, ΟΙΚΟΣ ΑΓΑΡΘΣ «ΨΥΧΑΓΩΣ». 

 

ΝΑΙ   

2 

 
Ι  

Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 

 
ΝΑΙ   

3 1  

Άρκρο 1. 

ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

ΝΑΙ   
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4  1 

Ο ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν κακαριότθτα και τθν απολφμανςθ των κτιριακϊν εγκαταςτάςεων και των εν γζνει χϊρων του 
Νοςοκομείου, εκτάςεωσ ςφμωωνα με τουσ ςυνθμμζνουσ πίνακεσ, κακϋ όλο το 24ωρο και για όλεσ τισ θμζρεσ του χρόνου, υπό 
τουσ παρακάτω όρουσ και προχποκζςεισ.  

 

ΝΑΙ   

5  2 

Σε όλα τα ςτάδια τθσ παροχισ υπθρεςιϊν ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί τθ νομοκεςία, τισ κείμενεσ υγειονομικζσ και 
αςτυκτθνιατρικζσ διατάξεισ, τον εςωτερικό κανονιςμό λειτουργίασ του Νοςοκομείου και τισ διαδικαςίεσ που τθροφνται ςε 
αυτό.   

 

ΝΑΙ   

6  3 

Ο κακαριςμόσ των χϊρων κα γίνεται κακθμερινά περιλαμβανομζνων των Κυριακϊν, αργιϊν και εξαιρετζων 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 ςυμμετοχι ςτθν παροφςα ςθμαίνει γνϊςθ εκ μζρουσ του αναδόχου των χϊρων του Νοςοκομείου που 
ςιμερα χρθςιμοποιοφνται και λειτουργοφν και τθσ εκτάςεωσ αυτϊν, ακόμθ κι αν δεν αναωζρονται ρθτά ςτθν παροφςα  ι 
υπάρχει εφλογθ απόκλιςθ ςτθν ζκταςι τουσ.   

 

ΝΑΙ   

7  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.   

 

ΝΑΙ   

8  5 

Ωσ ολοκλιρωςθ του κακαριςμοφ κεωρείται και θ αποκομιδι των αποβλιτων που κα γίνεται ςφμωωνα με τισ ςυςτάςεισ τθσ 
Eπιτροπισ Διαχείριςθσ Αποβλιτων, τθσ  Επιτροπισ Νοςοκομειακϊν Λοιμϊξεων (Ε.Ν.Λ.) και του Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ 
Διαχείριςθσ Αποβλιτων του Νοςοκομείου.  

 

ΝΑΙ   

9  6 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να γνωρίηει και να τθρεί τθν ιςχφουςα Ελλθνικι νομοκεςία για τθν διαχείριςθ των νοςοκομειακϊν 
αποβλιτων (Ενδεικτικά αναωζρεται το ΦΕΚ1537/08-05-2012). Τα νοςοκομειακά απόβλθτα κα διαχωρίηονται ςτα: α) αςτικοφ 
τφπου (ΑΣΑ), τα οποία τοποκετοφνται ςε διαωανείσ ι /και μαφρουσ ςάκουσ μιασ χριςθσ. β) Επικίνδυνα απόβλθτα αμιγϊσ 
μολυςματικά (ΕΑΑΜ), τα οποία τοποκετοφνται ςε κίτρινουσ ςάκουσ ι δοχεία μιασ χριςθσ (αιχμθρά) γ) Μεικτά επικίνδυνα 
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απόβλθατα  (ΜΕΑ), τα οποία τοποκετοφνται ςε ειδικά κόκκινα χαρτοκυτία μιασ χριςθσ (Hospital boxes) που παρζχει το 
Νοςοκομείο και ςτθ ςυνζχεια κλείνονται ςε κόκκινο ςάκο. δ) υλικά προσ ανακφκλωςθ, τα οποία τοποκετοφνται ςε μπλε ςάκουσ 
μίασ χριςθσ. ε) ειδικά ρεφματα αποβλιτων των οποίων θ ςυλλογι κα γίνεται ςφμωωνα με τισ οδθγίεσ του εςωτερικοφ 
κανονιςμοφ διαχείριςθσ αποβλιτων, Πλοι οι ςάκοι απομακρφνονται όταν ζχουν γεμίςει κατά τα 2/3 και δζνονται με ςωιγκτιρα. 
Απαραίτθτα όλοι οι ςάκοι κα ωζρουν αυτοκόλλθτθ ανεξίτθλθ ετικζτα ςτθν οποία κα αναγράωεται το Γ.Ν. Χίου «Σκυλίτςειο», το 
τμιμα απ' το οποίο προζρχονται, θ θμερομθνία και θ ϊρα αποκομιδισ. Οι ςάκοι κα πρζπει να είναι  αδιάτρθτοι και  
αδιαπζραςτοι από υγραςία και αδιαωανείσ για τθν αποκομιδι των Επικίνδυνων Ιατρικϊν Αποβλιτων, και αυτοί που 
προορίηονται για επικίνδυνα απόβλθτα κα ωζρουν το ςφμβολο βιοκινδφνου «Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλθτα». και το UN τθσ 
κατθγορίασ για τθν οποία προορίηονται. Τα απόβλθτα κα πρζπει να  ςυλλζγονται κατά το δυνατόν πλθςιζςτερα ςτον τόπο 
παραγωγισ τουσ και να 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, οι οποίοι κα 
κλείνουν αςωαλϊσ και κα απολυμαίνονται ςτο τζλοσ κάκε βάρδιασ. Οι τροχιλατοι κάδοι κα διακρίνονται ςε οικιακϊν, ΕΑΑΜ 
και ΜΕΑ. Οι ςάκοι κα πρζπει να τοποκετοφνται ςτον τροχιλατο κάδο με τθν αντίςτοιχθ ςιμανςθ. Οι κάδοι κα  είναι 
ανοξείδωτοι, χωρθτικότθτασ 350-500 lt, να διακζτουν καπάκι και προςτατευτικά για τθν αποωυγι πρόςκρουςθσ. Στον πυκμζνα 
τουσ κα υπάρχει αποχζτευςθ για τον ςυχνό κακαριςμό τουσ. Σε περίπτωςθ που δεν τθρείται θ διαδικαςία διαχείριςθσ των 
αποβλιτων, θ Διοίκθςθ του Νοςοκομείου ζχει το δικαίωμα να επιβάλλει πρόςτιμο ζωσ 800€  για κάκε παράβαςθ.  

 

10  7 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζτει όλα τα αναγκαία μθχανιματα, υλικά και εξοπλιςμό για τθν παροχι των υπθρεςιϊν του, 
κακϊσ επίςθσ ςάκουσ αποβλιτων (μαφρουσ ι/και διαωανείσ), κίτρινουσ και κόκκινουσ με τθν ςιμανςθ που προαναωζρκθκε.  

 

ΝΑΙ   

11  8 

Τα μθχανιματα και ο εξοπλιςμόσ που χρθςιμοποιοφνται κατά τθ διάρκεια του κακαριςμοφ πρζπει να  βρίςκονται ςε άριςτθ 
κατάςταςθ τόςο από άποψθ λειτουργίασ όςο και από εμωάνιςθ. Μθχανιματα και οχιματα να ωζρουν τα κατάλλθλα 
πιςτοποιθτικά καλισ λειτουργίασ.  

 

ΝΑΙ   

12  9 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζτει όλα τα απαραίτθτα υλικά κακαριςμοφ, τα οποία κα πρζπει με αποδεικνφει με ςχετικά 
ζγγραωα ότι είναι πρϊτθσ ποιότθτασ.   
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13  10 

Σε περίπτωςθ βλάβθσ των μθχανθμάτων ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να τα αντικαταςτιςει αμζςωσ ϊςτε θ εκτζλεςθ του 
αναλθωκζντοσ ζργου να είναι απρόςκοπτθ.   

 

ΝΑΙ   

14  11 

Το Νοςοκομείο  παρζχει ςτον ανάδοχο χϊρο για τθν ωφλαξθ  των εργαλείων, των μθχανθμάτων και υλικϊν κακαριότθτασ, 
κακϊσ επίςθσ και αποδυτιρια για το προςωπικό του.  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.  

 

ΝΑΙ   

15  12 

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

 

ΝΑΙ   

16  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.   

 

ΝΑΙ   

17  14 

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

 

ΝΑΙ   

18  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.  Εάν ο ανάδοχοσ δεν ωροντίηει ςφμωωνα µε τα 
ανωτζρω για τθν αποκατάςταςθ τθσ ζλλειψθσ ι παράλειψθσ ι πλθμμελοφσ εργαςίασ κα επιβάλλονται από το Νοςοκομείο  οι 
κάτωκι ποινικζσ ριτρεσ:   

Για κάκε  παράλειψθ ι πλθμμελι εργαςία που κα επιςθμανκεί ςτον ανάδοχο κα επιβάλλεται ποινικι ριτρα από ίςθ με 
ποςοςτό από 3% ζωσ 10%, παρακρατοφμενθσ από τθν μθνιαία αμοιβι. Σε κάκε περίπτωςθ το Νοςοκομείο δικαιοφται να 
κθρφξει ζκπτωτο τον ανάδοχο χωρίσ άλλθ διατφπωςθ.   
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19  16 

Για οποιαδιποτε αλλαγι τρόπου κακαριότθτασ και χριςθσ υλικϊν πρζπει να υπάρχει ζγκριςθ από τθν Ε.Ν.Λ. και τον Επόπτθ 
Δθμόςιασ Υγείασ.  

 

ΝΑΙ   

20  17 

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

 

ΝΑΙ   

21  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.   

 

ΝΑΙ   

22  19 

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

 

ΝΑΙ   

23  20 

Ρριν τθν ανάλθψθ τθσ εργαςίασ ο ανάδοχοσ καταρτίηει με τισ ςχετικζσ οδθγίεσ του Νοςοκομείου πρόγραμμα για τθν 
κακαριότθτα και τθν απολφμανςθ των χϊρων. Επιπλζον μζτρα απολφμανςθσ μποροφν να ηθτθκοφν από τον εργοδότθ.  

 

ΝΑΙ   

24  21 

Ο ανάδοχοσ επιβαρφνεται με όλα τα ζξοδα που αωοροφν τθν παροχι των υπθρεςιϊν του (όπωσ ςτολζσ προςωπικοφ, υλικά 
κακαριότθτασ, μθχανιματα, εξοπλιςμό, ςακοφλεσ αποβιτων).  

 

ΝΑΙ   

25  22 

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

 

ΝΑΙ   

26  23 

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.  
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27  24 

Ρρότυπα διαςωάλιςθσ 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:  

Ριςτοποιθτικό από ανεξάρτθτο διαπιςτευμζνο ωορζα για τθν τιρθςθ Συςτιματοσ Διαχείριςθσ τθσ Ροιότθτασ ςφμωωνα µε το 
διεκνζσ πρότυπο ISO 9001 ι ιςοδφναμο. 

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

Ριςτοποιθτικό από ανεξάρτθτο διαπιςτευμζνο ωορζα για τθν τιρθςθ Σφςτθματοσ Ρεριβαλλοντικισ Διαχείριςθσ ςφμωωνα µε το 
διεκνζσ πρότυπο ISO 14001 ι ιςοδφναμο. 

Ριςτοποιθτικό από ανεξάρτθτο διαπιςτευμζνο ωορζα για τθν τιρθςθ Συςτιματοσ Διαχείριςθσ Αςωάλειασ των Ρλθροωοριϊν 
ςφμωωνα µε το διεκνζσ πρότυπο ISO 27001 ι ιςοδφναμο. 

Ριςτοποιθτικό από ανεξάρτθτο διαπιςτευμζνο ωορζα Συςτιματοσ Διαχείριςθσ Κοινωνικισ Ευκφνθσ ISO 26000 ι 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. 

Ριςτοποιθτικό από ανεξάρτθτο διαπιςτευμζνο ωορζα για τθν τιρθςθ του Συςτιματοσ Ενεργειακισ Διαχείριςθσ ISO 50001 

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, ΙSO ELOT. 

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν ωορζων, οι παραπάνω ελάχιςτεσ απαιτιςεισ κα πρζπει να πλθροφνται από όλα τα μζλθ τθσ 
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ζνωςθσ. 

(Τα ζγγραωα να κατατεκοφν μαηί με τθν τεχνικι προςωορά) 

 

28  25 

Οι οικονομικοί ωορείσ που ςυμμετζχουν ςτον διαγωνιςμό, κα πρζπει τα τελευταία τρία (3) ζτθ ιτοι για τα ζτθ 2018, 2019, 
2020, 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 01/01/2018 λαμβάνονται υπόψθ και 
ςυμβάςεισ που ζχουν υπογραωεί ςε προγενζςτερθ θμερομθνία τθσ 01/01/2018 ωςτόςο κατόπιν ενδεχόμενων παρατάςεων θ 
διάρκεια ιςχφσ τουσ ςυνεχίηει μετά τθν 01/01/2018.  

ΝΑΙ   

29  26 
Οι οικονομικοί ωορείσ που ςυμμετζχουν ςτο διαγωνιςμό κα πρζπει να διακζτουν ετιςιο αρικμό προςωπικοφ (κακαριςτζσ – 
κακαρίςτριεσ) για τα τελευταία τρία (3) ζτθ (2018, 2019, 2020) τουλάχιςτον 40 ατόμων πλιρουσ απαςχόλθςθσ (40 ϊρεσ τθν 
εβδομάδα) κατά ζτοσ 

ΝΑΙ   

30  27 

α)Οι οικονομικοί ωορείσ που ςυμμετζχουν ςτον διαγωνιςμό κα πρζπει να διακζτουν ετιςιο κφκλο εργαςιϊν για κάκε χριςθ 
που αωορά ςτθν εκτζλεςθ ζργων ςυναωϊν 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 200% τθσ προχπολογιηόμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ πλζον ΦΡΑ. 

β) Οι οικονομικοί ωορείσ που ςυμμετζχουν ςτον διαγωνιςμό κα πρζπει να διακζτουν ειδικό ετιςιο κφκλο εργαςιϊν (υπθρεςιϊν 
κακαριότθτασ)για κάκε χριςθ που αωορά ςτθν εκτζλεςθ ζργων ςυναωϊν 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 200% τθσ προχπολογιηόμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ πλζον ΦΡΑ. 

 

ΝΑΙ   

31  28 
Οι οικονομικοί ωορείσ που ςυμμετζχουν ςτον διαγωνιςμό κα πρζπει να διακζτουν πιςτολθπτικι ικανότθτα τουλάχιςτον ίςθ με 
το ποςό των 1.500.000,00€  

ΝΑΙ   

32  29 

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 αςτικισ και 
επαγγελματικισ ευκφνθσ τουλάχιςτον 2.000.000,00 € ακροιςτικά και ετθςίωσ. Θ εν λόγο αςωάλιςθ κα πρζπει να βρίςκεται ςε 

ΝΑΙ   
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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. 

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν ωορζων, οι παραπάνω ελάχιςτεσ απαιτιςεισ κα πρζπει να πλθροφνται από όλα τα μζλθ τθσ 
ζνωςθσ. .(Τα παραπάνω δικαιολογθτικά να κατατεκοφν μαηί με τθν τεχνικι προςωορά) 

 

33  30 

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 2018, 2019, 2020 ανάλογου μεγζκουσ ωσ 
προσ τον προχπολογιςμό και τισ κλίνεσ με το Γ.Ν. Χίου «Σκυλίτςειο».. 

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. 

 

ΝΑΙ   

34  31 
Να διακζτουν τθν απαιτοφμενθ τεχνογνωςία, εμπειρία για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

 
ΝΑΙ   

35  32 

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. 

 

ΝΑΙ   

36  33 

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

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν ωορζων, οι παραπάνω ελάχιςτεσ απαιτιςεισ κα πρζπει να πλθροφνται από όλα τα μζλθ τθσ 
ζνωςθσ. 

ΝΑΙ   
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37 2  

Άρκρο 2. 

ΤΘΘΣΘ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΥΓΙΕΙΝΘΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 

ΝΑΙ   

38  1 

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,  ΙSO ELOT.  

 

ΝΑΙ   

39  2 

Ο Ανάδοχοσ, ωσ υπόχρεοσ να τθρεί τουσ Κανονιςμοφσ Υγιεινισ και Αςωάλειασ, υποχρεοφται να ανακοινϊνει αμζςωσ ςτθν 
Υπθρεςία τισ οδθγίεσ που απευκφνονται ι κοινοποιοφνται ςε αυτόν κατά τθ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ και τα ζγγραωα των 
διάωορων Αρμόδιων Αρχϊν ςχετικά με τουσ εν λόγω Κανονιςμοφσ.  

 

ΝΑΙ   

40  3 

Τόςο θ Υπθρεςία όςο και κάκε Αρμόδια Αρχι δικαιοφνται να παρακολουκοφν και να ελζγχουν τθ ςυμμόρωωςθ του Αναδόχου 
με τουσ Κανονιςμοφσ Υγιεινισ και Αςωάλειασ.   

 

ΝΑΙ   

41 3  

ΑΘΟ 3. 

ΡΟΣΩΡΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

ΝΑΙ   

42  1 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζςει προςωπικό που δεν κα εναλλάςςεται ςυχνά, εκπαιδευμζνο ςε γενικοφσ και ειδικοφσ 
κανόνεσ υγιεινισ για χϊρουσ παροχισ υπθρεςιϊν υγείασ, με αποδεδειγμζνθ εκπαίδευςθ. Τουλάχιςτον το 20% του προςωπικοφ 
(ςτο ςφνολο αλλά και ανά βάρδια) κα πρζπει να ζχει εμπειρία μεγαλφτερθ των 3 ετϊν. Ειδικά για τουσ χϊρουσ των 
Χειρουργείων και των κλειςτϊν τμθμάτων το ςφνολο του προςωπικοφ κα πρζπει να διακζτει  εμπειρία άνω των 2 ετϊν.  

 

ΝΑΙ   
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43  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.  

 

ΝΑΙ   

44  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 κλαδικι Σ.Σ.Ε., τθν τιρθςθ του νομίμου 
ωραρίου, των όρων υγιεινισ και αςωάλειασ κ.λπ. Ραράβαςθ τθσ υποχρζωςθσ αυτισ δίνει το δικαίωμα ςτο Νοςοκομείο για 
μονομερι καταγγελία τθσ ςυμβάςεωσ και κιρυξθ του αναδόχου ωσ εκπτϊτου.  

 

ΝΑΙ   

45  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.   

 

ΝΑΙ   

46  5 

Στο Νοςοκομείο κα παραδοκοφν αποδεικτικά αςωάλιςθσ των εργαηομζνων ςτο ΕΟΡΥΥ 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.  

 

ΝΑΙ   

47  6 

Το προςωπικό που κα απαςχολείται  από τον ανάδοχο πρζπει να είναι  εμβολιαςμζνο με πιςτοποιθτικό ζναντι του COVID-19, 
υγιζσ γεγονόσ που αποδεικνφεται με τθν προςκόμιςθ βιβλιαρίου 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 ι να είναι διατεκειμζνο να εμβολιαςτεί ςτο Νοςοκομείο με όλεσ τισ δόςεισ που απαιτοφνται, 
ειδάλλωσ  κα πρζπει να αντικαταςτακεί. 

 

ΝΑΙ   

48  7 

Το προςωπικό που κα απαςχολθκεί κα πρζπει να γνωρίηει πολφ καλά τθν Ελλθνικι γλϊςςα (ικανότθτα προωορικοφ και 
γραπτοφ λόγου), να είναι άριςτο ςτο ικοσ του, άψογο από πλευράσ ςυμπεριωοράσ απζναντι ςε τρίτουσ και ςτο προςωπικό του 
Νοςοκομείου.  

 

ΝΑΙ   
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49  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 ολιγωρία ι δεν πεικαρχοφν ςτισ 
οδθγίεσ και τουσ κανόνεσ του Νοςοκομείου. Ο εργαηόμενοσ δεν ζχει καμία αξίωςθ για το λόγο αυτό από το Νοςοκομείο.  

 

ΝΑΙ   

50  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.  

 

ΝΑΙ   

51  10 

Ο ανάδοχοσ πρζπει απαραίτθτα να διακζτει τουλάχιςτον το ιςοδφναμο ατόμων που προκφπτουν από τισ δθλωμζνεσ ανάγκεσ, 
τα οποία 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. Επιςυνάπτεται ενδεικτικόσ πίνακασ 
κατανομισ του προςωπικοφ ανά βάρδια.   

 

ΝΑΙ   

52  11 

Το Νοςοκομείο δφναται να ηθτιςει από τον ανάδοχο να προςλάβει και άλλουσ υπαλλιλουσ αν κρίνει ότι θ ςφνκεςθ του 
προςωπικοφ τόςο αρικμθτικά όςο και κατά ειδικότθτεσ δεν επαρκεί για τθν εξυπθρζτθςθ του Νοςοκομείου.   

 

ΝΑΙ   

53  12 

Το προςωπικό που απαςχολείται ςτουσ κοιτϊνεσ είναι επιωορτιςμζνο με τθν κακαριότθτα κακϊσ και τθ διαχείριςθ του 
κακαροφ και ακάκαρτου ιματιςμοφ ςε ςυνεργαςία με το γραωείο ιματιςμοφ του νοςοκομείου.  

 

ΝΑΙ   

54  13 

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

 

ΝΑΙ   

55  14 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να καταρτίςει πρόγραμμα εργαςίασ για το προςωπικό του, κατόπιν ζγγραωθσ επικοινωνίασ με το 
Τμιμα Επιςταςίασ με τθν αποτφπωςθ των αναγκϊν του Νοςοκομείου, 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 προϊςτάμενο του Τμιματοσ Επιςταςίασ, το αργότερο τθν 25θ θμζρα 
του προθγοφμενου μινα. Επίςθσ κα κατατίκεται και εβδομαδιαίο πρόγραμμα όπου κα αναωζρεται το προςωπικό και το τμιμα 

ΝΑΙ   





Σελίδα 116 από 171 

 

ςτο οποίο εργάηεται.  

 

56  15 

Το προςωπικό δεν κα εναλλάςςεται ςτα κλειςτά τμιματα όπωσ Μονάδεσ και Χειρουργεία. Αλλαγζσ κα γίνονται μόνο μετά από 
ενθμζρωςθ του Ρροϊςτάμενου του Γραωείου Επιςταςίασ και με τθ ςφμωωνθ γνϊμθ αυτοφ.   

 

ΝΑΙ   

57  16 

Θ απαςχόλθςθ του προςωπικοφ  δφναται να είναι 8 ϊρεσ θμερθςίωσ ανά άτομο ι και μερικισ απαςχόλθςθσ ϊςτε να 
ςυμπλθρϊνεται το ιςοδφναμο των απαιτοφμενων ωρϊν.   

 

ΝΑΙ   

58  17 

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:   

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

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

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

iv.  Ρρόςτιµο 440 € αν απουςιάηουν µζχρι 5 άτοµα µζςα ςε ζνα 24ωρο.   

 

ΝΑΙ   

59  18 

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.  

 

ΝΑΙ   

60  19 

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.                                                                                                   

 

ΝΑΙ   
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61  20 

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. Ο ανάδοχοσ κα είναι 
αποκλειςτικόσ και υπεφκυνοσ ποινικά και αςτικά για κάκε ατφχθμα που κα ςυμβεί ςτο προςωπικό του.  

 

ΝΑΙ   

62  21 

Σε περίπτωςθ προκλθκείςασ 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.  

 

ΝΑΙ   

63  22 
Το προςωπικό οωείλει να διατθρεί υψθλό επίπεδο ατομικισ υγείασ και υγιεινισ, ωζρει δε κακαρι και ευπαρουςίαςτθ ςτολι.  

 
ΝΑΙ   

64  23 

Θ προμικεια, ςυντιρθςθ και πλφςιμο των ςτολϊν βαρφνουν αποκλειςτικά τον ανάδοχο, εκτόσ των ςτολϊν του προςωπικοφ 
που εργάηεται ςτο χϊρο των Χειρουργείων, οι οποίεσ κα πλζνονται  με ευκφνθ του νοςοκομείου. Οι ςτολζσ 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.  

 

ΝΑΙ   

65  24 

Οι ςτολζσ του προςωπικοφ πρζπει να είναι κακαρζσ και ευπρεπείσ. Σε κάκε εργαηόμενο πρζπει να διατεκοφν τουλάχιςτον δφο 
(2) ςτολζσ εργαςίασ οι οποίεσ κα αναγράωουν τθν επωνυμία και το λογότυπο του αναδόχου. 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.  

 

ΝΑΙ   

66  25 

Το προςωπικό του αναδόχου υποχρεοφται να ωζρει ςτθν ςτολι εργαςίασ του και ςε εμωανζσ ςθμείο ειδικι πλαςτικοποιθμζνθ 
κονκάρδα θ οποία κα ωζρει τα εξισ :  

1) ωωτογραωία  2) ονοματεπϊνυμο  και  3) επωνυμία και λογότυπο του αναδόχου.  

 

ΝΑΙ   

67  26 

Για τουσ χϊρουσ των χειρουργείων και των μονάδων : 

Το προςωπικό που κα εργάηεται ςτο χειρουργείο και ςτισ μονάδεσ να ωορά ςτολι χειρουργείου (ρόμπα, ςκοφωο, μάςκα, 
παποφτςια) και να μθν εξζρχεται του χϊρου με τθ ςτολι.  

ΝΑΙ   
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  68 4  

ΑΘΟ 4. 

ΥΛΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΘ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ 

 

ΝΑΙ   

69  1 

Τον ανάδοχο βαρφνουν τα ζξοδα των υλικϊν κακαριότθτασ, μθχανθμάτων και ςάκων κακαριότθτασ. 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 αποβλιτων πρζπει να είναι ανκεκτικοί και να αποτρζπουν τθν διαρροι υγρϊν.   

 

ΝΑΙ   

70  2 
Τα υλικά κακαριςμοφ, απολφμανςθσ και οι ποςότθτεσ που κα χρθςιμοποιοφνται τελοφν υπό τθν ζγκριςθ του Νοςοκομείου.   

 
ΝΑΙ   

71  3 

Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει κατάςταςθ των υλικϊν κακαριςμοφ, απολφμανςθσ, πλθροωοριακά ζντυπα, 
δελτία δεδομζνων αςωαλείασ.   

 

ΝΑΙ   

72  4 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζτει όλα τα απαραίτθτα υλικά κακαριςμοφ, τα οποία κα πρζπει να είναι εγκεκριμζνα από το 
Γενικό Χθμείο του Κράτουσ και από τον Εκνικό Οργανιςμό Φαρμάκων και να ζχουν ςιμανςθ CE mark ι ςε περίπτωςθ που δεν 
προβλζπεται θ ςιμανςθ CE ι/ και ζγκριςθ ΕΟΦ για τα εν λόγω είδθ, βεβαίωςθ αρμόδιου ωορζα που να το αποδεικνφεται θ 
ιδιότθτά του. Υποχρεοφται να χορθγεί τισ απαιτοφμενεσ - επαρκείσ ποςότθτεσ των απαραίτθτων αναλωςίμων υλικϊν 
κακαριότθτασ και των υγρϊν κακαριςτικϊν, ςφμωωνα με τισ υποδείξεισ του αρμοδίου οργάνου τθσ Υ.Μ.  

 

ΝΑΙ   

73  5 

Ο ανάδοχοσ με τθν προςωορά του υποχρεοφται να κατακζςει κατάςταςθ υλικϊν κακαριότθτασ (ανάλυςθ ςφνκεςθσ – 
ιδιότθτεσ), που προτίκεται να χρθςιμοποιιςει, χθμικά κακθμερινοφ και γενικοφ κακαριςμοφ, απολφμανςθσ για μάρμαρα, 
κεραμικά πλακάκια, P.V.C., αγϊγιμα δάπεδα χειρουργείων κ.λπ.  

 

ΝΑΙ   
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74  6 

Τα απολυμαντικά (χλϊριο και 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.   

 

ΝΑΙ   

75  7 

Θ κακαριότθτα κακθμερινισ ρουτίνασ, θ  γενικι μθνιαία κακαριότθτα, και τα υλικά που χρθςιμοποιοφνται, κα ορίηονται για 
κάκε χϊρο με ςυνεργαςία και γραπτζσ οδθγίεσ του επόπτθ Δθμόςιασ Υγείασ, τθσ προϊςταμζνθσ τμιματοσ ι κλινικισ ι και του 
προϊςτάμενου Επιςταςίασ του Νοςοκομείου.  

 

 

ΝΑΙ   

76  8 

Ο ανάδοχοσ προμθκεφει τα είδθ ατομικισ υγιεινισ (χαρτί υγείασ, κρεμοςάπουνο, χειροπετςζτεσ ρολό, χειροπετςζτα ηικ-ηακ). 

Τα υλικά κακαριςμοφ, απορρυπαντικά και τα απολυμαντικά κα πρζπει να είναι αποτελεςματικά, να ζχουν καλι 
βιοδιαςπαςιμότθτα (ωιλικά προσ το περιβάλλον), να μθν είναι ερεκιςτικά και επιβλαβι για τουσ αςκενείσ, το προςωπικό και 
τουσ χριςτεσ. Να μθν είναι τοξικά για τον άνκρωπο, τα ηϊα και το περιβάλλον και να μθ είναι εφωλεκτα. Για οποιαδιποτε 
αλλαγι υλικϊν ο εργολάβοσ οωείλει να εξαςωαλίςει ζγγραωθ ςφμωωνθ γνϊμθ του νοςοκομείου. Το νοςοκομείο διατθρεί το 
δικαίωμα αντικατάςταςθσ των υλικϊν με υλικά τθσ επιλογισ του.  

ΡΟΣΟΧΘ απαγορεφεται θ χριςθ χλωρίνθσ ςτισ επιωάνειεσ που είναι καταςκευαςμζνεσ με ανοξείδωτο χάλυβα γιατί 
καταςτρζωονται. Φκορζσ εξαιτίασ κακισ χριςθσ απορρυπαντικϊν και απολυμαντικϊν κα βαρφνουν τον εργολάβο.  

Ενϊςεισ χλωρίου να χρθςιμοποιοφνται μόνο μετά από ςφμωωνθ γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Ελζγχου Λοιμϊξεων (π.χ. για τον  
κακαριςμό όλων των ειδϊν υγιεινισ-νιπτιρεσ-βρφςεσ-λεκάνεσ-πλακάκια, WC  κ.λπ.).  

Να μθν προκαλοφνται ωκορζσ ςε ζπιπλα, ςκεφθ, μθχανιματα και λοιπό εξοπλιςμό του νοςοκομείου από τθν χριςθ των 
προϊόντων.  

Στα δάπεδα με αντιςτατικζσ ιδιότθτεσ (χειρουργείο, ειδικζσ μονάδεσ κ.λπ.) κα χρθςιμοποιοφνται κακαριςτικά που δεν κα 
επθρεάηουν τισ ιδιότθτεσ αυτζσ.  

ΝΑΙ   

77  9 

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

 

ΝΑΙ   
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78  10 

Ο τεχνικόσ εξοπλιςμόσ πρζπει να πλθροί τουσ παρακάτω όρουσ :   

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

Ο εξοπλιςμόσ, τα εργαλεία και υλικά κακαριςμοφ, απαραιτιτωσ να είναι πρϊτθσ ποιότθτασ και πλζον κατάλλθλα, 
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 κ.λπ.) να είναι διαωορετικά για κάκε Κλινικι - Τµιµα - 
Εργαςτιρια - Μονάδεσ, πτζρυγα Διοίκθςθσ και άλλων Υπθρεςιϊν και να μθν μεταωζρονται εκτόσ των τμθμάτων για τα οποία 
προορίηονται.   

Σε περίπτωςθ νοςθλείασ αςκενι με πολυανκεκτικό μικροοργανιςμό κα χρθςιμοποιείται ξεχωριςτόσ εξοπλιςμόσ.  

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.   

Με αποκλειςτικι ευκφνθ του αναδόχου κα πρζπει να εξαςωαλίηεται θ δυνατότθτα για ςυνεχι και πλιρθ τεχνικι υποςτιριξθ 
(επιςκευζσ, ανταλλακτικά κ.λπ.), 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.  

 

ΝΑΙ   

79  11 

0 ανάδοχοσ υποχρεοφται να εωοδιάςει το προςωπικό µε τα κατάλλθλα για κάκε εργαςία γάντια, ιδίωσ δε με χονδρά (κουηίνασ), 
μιασ χριςεωσ και δερμάτινα χονδρά γάντια τουσ μεταωορείσ των αποβλιτων.   

 

ΝΑΙ   
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80  12 

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

 

ΝΑΙ   

81  13 

Ο εργοδότθσ μπορεί να ηθτιςει τθ χριςθ οριςμζνων απολυμαντικϊν και υγρϊν  κακαριςμοφ γενικότερα, ςε περίπτωςθ μθ 
ικανοποίθςθσ από τα χρθςιμοποιοφμενα.  

 

ΝΑΙ   

82  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.   

 

ΝΑΙ   

83  15 

Υποχρζωςθ του εργολάβου κα είναι, από κάκε τμιμα, θ ςυλλογι, θ μεταωορά  και θ   αποκικευςθ όλων των ειδϊν αποβλιτων 
και ανακυκλϊςιμων υλικϊν ςε χϊρο που κα του υποδείξει θ υπθρεςία. Θ ςυλλογι κα γίνεται ανελλιπϊσ τουλάχιςτον (3) τρεισ  
ωορζσ τθν  θμζρα   μζςα ςτο διάςτθμα μεταξφ 9:00 π.μ. και 9:00 μ.μ. με τα ειδικά τροχιλατα μεταωοράσ αποβλιτων. Θ 
υπθρεςία κα   κακορίηει πιο ςυγκεκριμζνα τισ ϊρεσ ςυλλογισ και μεταωοράσ.  

 

ΝΑΙ   

84  16 

Στουσ όλουσ τουσ χϊρουσ του Νοςοκομείου και των δομϊν του κα πραγματοποιείται κακθμερινά, ςυλλογι και μεταωορά των 
απορριμμάτων όςεσ ωορζσ χρειαςτεί.  

 

ΝΑΙ   

85  17 
Πλεσ οι ςακοφλεσ των αποβλιτων κα αντικακίςτανται και κα πετιοφνται χωρίσ να χρθςιμοποιοφνται για δεφτερθ ωορά.  

 
ΝΑΙ   

86  18 

Για τθν μεταωορά των αποβλιτων κα χρθςιμοποιείται άλλοσ τροχιλατοσ κάδοσ μεταωοράσ για τα ΕΑΑΜ, άλλοσ για τα ΜΕΑ, 
άλλοσ για τα ΑΕΑ και άλλοσ για τα αςτικοφ τφπου απόβλθτα.  

 

ΝΑΙ   

87  19 
Τα τροχιλατα αποβλιτων κα πρζπει να είναι λειτουργικά καλαίςκθτα και να είναι καταςκευαςμζνα από υλικό που να 
επιτρζπει τθν απολφμανςθ τουσ. Να είναι κλειςτοφ τφπου με  ςφςτθμα αποςτράγγιςθσ. Για τθν μεταωορά των μολυςματικϊν 
αποβλιτων  κα χρθςιμοποιοφνται ξεχωριςτά τροχιλατα και κα ζχουν τθ ςιμανςθ του βιοκινδφνου «Επικίνδυνα Ιατρικά 

ΝΑΙ   
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Απόβλθτα».  

 

88  20 

Στο Χειρουργείο το χρθςιμοποιοφμενο μθχάνθμα για τθν κακαριότθτα των δαπζδων κα πρζπει να ψεκάηει το δάπεδο με 
διάλυςθ απολυμαντικοφ και μετά από λίγα λεπτά να τρίβει το δάπεδο και να απορροωά το υγρό. Θα πρζπει να διακζτει δφο 
χωριςτά δοχεία, για κακαρι και ακάκαρτθ διάλυςθ.  

 

ΝΑΙ   

89  21 

Τα μθχανιματα που κα χρθςιμοποιοφνται για τθν κακαριότθτα των ορόωων (θλεκτρικζσ ςκοφπεσ ι άλλο ειδικό μθχάνθμα) κα 
πρζπει να ζχουν  ειδικά ωίλτρα ςτο ςθμείο που απορροωά τον αζρα ϊςτε να μθν μολφνεται το εςωτερικό του  μθχανιματοσ.  

 

ΝΑΙ   

90  22 

Τα τμιματα των μθχανθμάτων που ζρχονται ςε επαωι με βρϊμικεσ επιωάνειεσ π.χ.  

βοφρτςεσ, δοχεία κ.λπ., πρζπει να αποςυνδζονται μετά τθ χριςθ να πλζνονται, να απολυμαίνονται και να ςτεγνϊνουν.  

 

ΝΑΙ   

91  23 

Για το ςωουγγάριςμα να χρθςιμοποιείται :  

Α) το ειδικό καρότςι που διακζτει διπλό κουβά. Οι ςωουγγαρίςτρεσ κα πρζπει να είναι κατάλλθλθσ καταςκευισ, ανκεκτικζσ, να 
μποροφν να αποςυνδζονται και να πλζνονται ςτο  πλυντιριο.   

ΑΡΑΓΟΕΥΕΤΑΙ θ χριςθ πλαςτικϊν ςπόγγων διότι δεν μποροφν να ςτεγνϊςουν  πλιρωσ.   

Β) Κλειςτό τρόλεϊ κακαριςμοφ με διπλό κάδο, ςτο οποίο ο δοςομετρικόσ και ο απλόσ κάδοσ επικοινωνοφν εςωτερικά και το 
ςωουγγάριςμα γίνεται με πανιά.  

ΝΑΙ   

92  24 

Κατά τθ διάρκεια του ςωουγγαρίςματοσ είναι απαραίτθτθ θ χρθςιμοποίθςθ κίτρινων πινακίδων, ςτισ οποίεσ  να αναγράωεται 
«ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΟΛΙΣΘΘΟΤΘΤΑΣ».  

 

ΝΑΙ   

93  25 

Τα πανιά για το υγρό ξεςκόνιςμα, για τθν κακαριότθτα και τθν απολφμανςθ επιωανειϊν προτείνεται να είναι μιασ χριςθσ, και 
αυτό εάν δεν είναι εωικτό τότε να χρθςιμοποιοφνται διαωορετικοφ χρϊματοσ πανιά και οι λεκάνεσ οι χρθςιμοποιοφμενεσ για 
τουσ διάωορουσ χϊρουσ κα πρζπει να ζχουν διαωορετικό χρϊμα. Τα πανιά να πλζνονται, να απολυμαίνονται και να 
ςτεγνϊνουν μετά από κάκε χριςθ.  

 

ΝΑΙ   
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94  26 
Σκοφπεσ ειδικζσ που δεν προκαλοφν εκτίναξθ ςκόνθσ (επαρκισ αρικμόσ).  

 
ΝΑΙ   

95  27 
Οι εταιρείεσ παραγωγισ του εξοπλιςμοφ πρζπει να ζχουν πιςτοποιθκεί για το ςφςτθμα διαςωάλιςθσ ποιότθτασ κατά ISO 9001.  

 
ΝΑΙ   

96 5  
Άρκρο 5. 

Διαδικαςια Ελεγχου Αναδοχου 
ΝΑΙ   

97  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 τθν Ε.Ν.Λ. του Νοςοκομείου, από μζλοσ τθσ Διοίκθςθσ του Νοςοκομείου , από το Ρροϊςτάμενο  Επιςταςίασ και τον Επόπτθ 
Δθμόςιασ Υγείασ. Οι ανωτζρω ζλεγχοι είναι ανεξάρτθτοι του ελζγχου που ενεργείται από τθν υγειονομικι υπθρεςία ι άλλεσ 
κρατικζσ αρχζσ αυτεπαγγζλτωσ.   

 

ΝΑΙ   

98  2 

Ο ανάδοχοσ οωείλει να τθρεί τον Εςωτερικό Κανονιςμό Λειτουργίασ του Νοςοκομείου, τον Εςωτερικό Κανονιςμό Διαχείριςθσ 
Αποβλιτων, 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.    

 

ΝΑΙ   

99  3 
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να δζχεται τον ανωτζρω ζλεγχο και να διευκολφνει τα όργανα που τον αςκοφν.  

 
ΝΑΙ   

100  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 

ΝΑΙ   
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150,00 €, 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.  

 

101  5 

Αξιολόγθςθ κακαριότθτασ κα διενεργείται και μζςω εντφπων που κα ςυμπλθρϊνονται ςε μθνιαία βάςθ από τουσ 
προϊςτάμενουσ των τμθμάτων και κα ςυλλζγονται από τον Ρροϊςτάμενο του Γραωείου Επιςταςίασ.   

 

ΝΑΙ   

102 6  

Άρκρο 6 

ΡΛΘΜΜΕΛΘΣ ΕΚΡΛΘΩΣΘ ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ 

 

ΝΑΙ   

103  1 

Σε περίπτωςθ πλθμμελοφσ παροχισ υπθρεςιϊν κακαριςμοφ και απολφμανςθσ ο ανάδοχοσ ενθμερϊνεται άμεςα από τον 
εργοδότθ και είναι υποχρεωμζνοσ να εκτελζςει άμεςα  τθν υπθρεςία,. Σε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν αποκαταςτιςει τισ 
πλθμμελϊσ  εκτελεςκείςεσ εργαςίεσ άμεςα, τότε δεν κα 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.   

 

ΝΑΙ   

104 7  

Άρκρο 7. 

ΑΡΟΗΘΜΙΩΣΘ ΕΚ ΜΕΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

ΝΑΙ   

105  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 τθ κανονικι και ςυνικθ χριςθ.  

 

ΝΑΙ   
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106  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 τθ 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.  

 

ΝΑΙ   

107  3 

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.  

 

ΝΑΙ   

108 8  

Άρκρο 8. 

ΑΣΦΑΛΙΣΘ ΤΟΥ ΕΓΟΥ 

 

ΝΑΙ   

109  1 

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.  

 

ΝΑΙ   

110  2 

Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να διακζτει κατά τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ προςωοράσ αςωαλιςτιριο ςυμβόλαιο αςτικισ και 
επαγγελματικισ ευκφνθσ τουλάχιςτον 2.000.000,00 €. ακροιςτικά και ετθςίωσ .Θ εν λόγω αςωάλιςθ κα πρζπει να βρίςκεται ςε 
ιςχφ κατά τθν θμερομθνία τθσ προςωοράσ. Ο ανάδοχοσ κα εξαςωαλίςει, ότι κα υωίςταται ςε ιςχφ κακ’ όλθ τθ διάρκεια 
εκτζλεςθσ του ζργου κάλυψθ οποιαςδιποτε Αςτικισ Ευκφνθσ και Επαγγελματικισ Ευκφνθσ προσ οποιονδιποτε τρίτο, θ οποία 
ανακφπτει από ι οωείλεται ςτθν εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ, περιλαμβανομζνων αλλά όχι μόνο, περιπτϊςεων κανάτου, 
ςωματικϊν βλαβϊν απϊλεια ι ηθμίασ περιουςίασ, ατυχθματικισ ρφπανςθσ, ψυχικισ οδφνθσ και θκικισ βλάβθσ, μζχρι εκείνων 
των ορίων ευκφνθσ τα οποία κα διατθροφςε ςε ιςχφ ζνασ ςυνετόσ λειτουργόσ ζργου παρόμοιασ ωφςθσ μεγζκουσ και 
χαρακτθριςτικϊν του ζργου και τα οποία ςε καμία περίπτωςθ δεν κα είναι χαμθλότερα των 2.000.000,00 € ακροιςτικά ετθςίωσ. 
Στθν κάλυψθ κα περιλαμβάνεται ρθτά θ εκ του άρκρου 922 του Αςτικοφ Κϊδικα απορρζουςα ευκφνθ τθσ υπθρεςίασ - 
αναδόχου  (ευκφνθ προςτιςαντοσ). 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 Αςωαλιςμζνου ζναντι του 
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προςωπικοφ του που είναι αςωαλιςμζνο ςτο ΙΚΑ και απαςχολείται ςτισ περιγραωόμενεσ ςτθν παροφςα ςφμβαςθ εργαςίεσ, ςε 
περίπτωςθ ςωματικϊν βλαβϊν που κα προκλθκοφν κατά τθ διάρκεια τθσ εργαςίασ. Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να εξαςωαλίςει ότι 
τα ανωτζρω τθροφνται και από τουσ πάςθσ ωφςεωσ ςυμβοφλουσ, ςυνεργάτεσ και υπεργολάβουσ αυτοφ.  

 

111  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 ςε διατάξεισ τθσ 
ιςχφουςασ Νομοκεςίασ, αυτόσ υποχρεοφται να το αςωαλίςει ζναντι ατυχθμάτων ςε αςωαλιςτικζσ εταιρείεσ. Ο Ανάδοχοσ κα 
πρζπει να εξαςωαλίςει ότι τα ανωτζρω τθροφνται και από τουσ πάςθσ ωφςεωσ ςυμβοφλουσ, ςυνεργάτεσ και υπεργολάβουσ 
αυτοφ.  

 

ΝΑΙ   

112  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 Ρροςαρτιματοσ περί ελάχιςτων αςωαλιςτικϊν απαιτιςεων και των λοιπϊν όρων τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ.  

 

ΝΑΙ   

113  5 

Οι αςωαλίςεισ δεν απαλλάςςουν οφτε περιορίηουν κακ’ οιονδιποτε 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 εάν και ςε ποιο βακμό καλφπτονται από 
αςωαλιςτικζσ ςυμβάςεισ ι αποηθμιϊνονται από τουσ αςωαλιςτζσ, ακόμθ και πζραν των ποςϊν κάλυψθσ των εν λόγω 
ςυμβάςεων.  

 

ΝΑΙ   

114 9  

Άρκρο 9 

ΡΟΙΝΙΚΕΣ ΘΤΕΣ 

 

ΝΑΙ   

115  1 

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.  

 

ΝΑΙ   





Σελίδα 127 από 171 

 

116 10  

Άρκρο 10. 

ΆΛΛΟΙ ΠΟΙ 

 

ΝΑΙ   

117  1 

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

 

ΝΑΙ   

118  2 

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

 

ΝΑΙ   

119  3 

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, Δ/νςθ Υγιεινισ Ρεριωζρειασ κ.λπ.).  

 

ΝΑΙ   

120 ΙΙ  
ΙΙ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ  ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ ΚΑΙ ΑΡΟΛΥΜΑΝΣΘΣ 

 
ΝΑΙ   

121 1 1 

Ο 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 όπωσ  κα τεκοφν κατά  τθν κατάρτιςθ τθσ ςφμβαςθσ. Επιςθμαίνεται ότι ςτον κακθμερινό 
κακαριςμό περιλαμβάνεται και θ υποχρζωςθ να ξανά κακαριςτεί κάποιοσ χϊροσ, εωόςον μετά τον τακτικό κακαριςμό, το 
αποτζλεςμα δεν είναι ικανοποιθτικό ι εωόςον ο χϊροσ λερωκεί ξανά.   

 

ΝΑΙ   

122 2  

2.   ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑ ΣΤΑ ΝΟΣΘΛΕΥΤΙΚΑ ΤΜΘΜΑΤΑ  

 

Θ κακαριότθτα κα εκτελείται από το προςωπικό ςφμωωνα με τισ οδθγίεσ του Νοςοκομείου και τθν εργατικι νομοκεςία (ρεπό, 
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άδειεσ, αμοιβζσ κ.λπ.).  

 

123 Α 1 

Αϋ  

Στουσ καλάμουσ των αςκενϊν, το ςκοφπιςμα – ςωουγγάριςμα κα γίνεται 1 ωορά ςε κάκε βάρδια και ενδιάμεςα αν χρειαςτεί.  

Το ςκοφπιςμα  κα γίνεται με ειδικζσ ςκοφπεσ που δεν προκαλοφν εκτίναξθ ςκόνθσ ι με θλεκτρικι ςκοφπα.  

Θα γίνεται υγρό ξεςκόνιςμα των επίπλων, των καλάμων, των καλοριωζρ και των ςωλινων αυτϊν (κακθμερινά).  

Θα γίνεται τακτικά άδειαςμα καλακιϊν αχριςτων, και πλφςιμο αυτϊν (κακθμερινά ς’ όλθ τθ διάρκεια τθσ κάκε βάρδιασ).  

Θ απομάκρυνςθ των ςκουπιδιϊν κα γίνεται κακθμερινά ς’ όλθ τθ διάρκεια τθσ κάκε βάρδιασ με τα ειδικά κλειςτά τροχιλατα 
μεταωοράσ. 

 Το τροχιλατα μεταωοράσ αποβλιτων κα πλζνονται με απολυμαντικό διάλυμα ςε κάκε βάρδια.  

1 ωορά τθν εβδομάδα κα γίνεται γενικόσ κακαριςμόσ των τοίχων των καλάμων και των τηαμιϊν (εςωτερικϊν και εξωτερικϊν) 
από τθν κακαρίςτρια του τμιματοσ.  

1 ωορά το μινα κα γίνεται πλφςιμο, παρκετάριςμα, ςτίλβωςθ των δαπζδων των καλάμων, με ειδικό μθχάνθμα, αωοφ ζχουν 
εκκενωκεί οι κάλαμοι των αςκενϊν από το νοςθλευτικό προςωπικό.  

1 ωορά το μινα κα γίνεται υγρό πλφςιμο των τοίχων και κουωωμάτων (πόρτεσ) από τθν κακαρίςτρια του τμιματοσ.  

2 ωορζσ το χρόνο και κατ’ ανάγκθ όταν λερωκοφν (αίματα, ωάρμακα) κα γίνεται ξεκρζμαςμα, πλφςιμο και κρζμαςμα των 
κουρτινϊν των καλάμων.  

 

ΝΑΙ   

124 Β 2 

Βϋ  

Στα μπάνια – WC –  ςυχνό άδειαςμα καλακιϊν (κακθμερινά ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ κάκε βάρδιασ). Σκοφπιςμα, ςωουγγάριςμα 
κα γίνεται 2 ωορζσ τθν θμζρα ςε κάκε βάρδια και ζκτακτα αν ςυμβεί να λερωκοφν.  

Οι λεκάνεσ, τα μπάνια, οι νιπτιρεσ και οι ντουηιζρεσ μετά το πλφςιμο με απορρυπαντικό κα πρζπει να απολυμαίνονται με 
διάλυμα χλωρίνθσ 1:10.  
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125 Γ 3 

Γϋ  

Στουσ διαδρόμουσ, χωλ, ςαλόνια το ςκοφπιςμα – ςωουγγάριςμα κα γίνεται 1 ωορά τθν θμζρα (ςε κάκε βάρδια) και ζκτακτα αν 
ςυμβεί να λερωκοφν.  

1 ωορά τθν θμζρα κα γίνεται υγρό ξεςκόνιςμα των ςαλονιϊν, των επίπλων, των καλοριωζρ των ςωλινων αυτϊν.  

Συχνό άδειαςμα καλακιϊν αχριςτων και πλφςιμο αυτϊν.  

1 ωορά τθν εβδομάδα κα γίνεται κακαριςμόσ των τηαμιϊν των διαδρόμων και των ςαλονιϊν.  

1 ωορά το μινα κα γίνεται κακαριςμόσ ςε  κοινόχρθςτουσ χϊρουσ (υγρόσ όπου χρειάηεται δθλ. ςε πλαςτικι επζνδυςθ) κακϊσ 
και πλφςιμο – παρκετάριςμα των διαδρόμων και κλιμακοςταςίων και των μπράτςων των κλιμακοςταςίων.  

 

ΝΑΙ   

126 Δ 4 

Δϋ  

Στα γραωεία των Ιατρϊν – προϊςταμζνθσ – γραμματζων – εξεταςτιρια – χϊρουσ αλλαγισ – βοθκθτικοφσ χϊρουσ – αποδυτιρια, 
το ςκοφπιςμα – ςωουγγάριςμα κα γίνεται 1 ωορά τθν θμζρα (ςε κάκε βάρδια) με απορρυπαντικό.  

Κακθμερινϊσ υγρό ξεςκόνιςμα των γραωείων – επίπλων – καλοριωζρ και των ςωλινων αυτϊν. Άδειαςμα καλακιϊν αχριςτων, 
και πλφςιμο αυτϊν κακθμερινά ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ βάρδιασ. Απομάκρυνςθ των ςκουπιδιϊν ςφμωωνα με τισ οδθγίεσ.  

Κάκε εβδομάδα κα γίνεται κακαριςμόσ των τηαμιϊν και  1 ωορά το μινα πλφςιμο παρκετάριςμα, ςτίλβωςθ με ειδικό μθχάνθμα 
των προαναωερκζντων χϊρων.  

 

ΝΑΙ   

127 Ε 5 

Εϋ   

Στισ βεράντεσ κα γίνεται κακθμερινά ςκοφπιςμα – πλφςιμο.  

 

ΝΑΙ   

128 ΣΤ 6 

ΣΤϋ   

Στο αςανςζρ το ςκοφπιςμα και το ςωουγγάριςμα κα γίνεται 1 ωορά ςε κάκε βάρδια και οπωςδιποτε μετά τθν μεταωορά 
αποβλιτων με απορρυπαντικά και ζκτακτα αν λερωκεί. Ιδιαίτερθ επιμζλεια κα δίνεται ςτον κακαριςμό των οδθγϊν κφλιςθσ 
των κυρϊν των ανελκυςτιρων για τθν απρόςκοπτθ λειτουργία των κυρϊν. Ρριν το ςωουγγάριςμα κα κακαρίηονται με 
θλεκτρικι ςκοφπα.  

 

ΝΑΙ   
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3.    ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑ ΕΞΩΤΕΙΚΩΝ ΧΩΩΝ-ΥΡΟΓΕΙΩΝ-ΤΑΑΤΣΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΡΩΝ ΧΩΩΝ  

 

Θ κακαριότθτα εξωτερικϊν και λοιπϊν χϊρων περιλαμβάνει:  

Σκοφπιςμα δρόμων.  

Συγκομιδι και τοποκζτθςθ των ςκουπιδιϊν ςε ςακοφλεσ απορριμμάτων με μεταωορά αυτϊν ςε ειδικοφσ χϊρουσ 
περιςυλλογισ.  

Ρεριςυλλογι ωφλλων – κλαδιϊν που ζχουν πζςει ςτο ζδαωοσ από τα πεηοδρόμια, τουσ δρόμουσ, βεράντεσ και ειςόδουσ 
κτιρίων.  

Άδειαςμα των μικρϊν καλακιϊν για τα ςκουπίδια που βρίςκονται τοποκετθμζνα ςτουσ εξωτερικοφσ χϊρουσ και τουσ δρόμουσ 
του Νοςοκομείου.  

Κακαριςμόσ – απορρόωθςθ με ειδικά μθχανιματα των ςκουπιδιϊν που μαηεφονται ςτουσ χϊρουσ ειςόδου των βρόχινων 
νερϊν ςτουσ υπονόμουσ.  

Τθ μεταωορά των ςυλλεχκζντων υλικϊν και άλλων αντικειμζνων – ςκουπίδια (πλθν των οικοδομικϊν) ςτον ειδικό χϊρο 
περιςυλλογισ του Νοςοκομείου.  

Οι δεξαμενζσ οξυγόνων πρζπει να κακαρίηονται εβδομαδιαία με θλεκτρικι ςκοφπα με ιδιαίτερθ επιμζλεια ςτα ςιωϊνια.  

Ο χϊροσ του UPS ςτο κτίριο τθσ Διοιίκθςθσ , ο υποςτακμόσ  και θ γεννιτρια - πίνακεσ Τεχνθτοφ Νεωροφ πρζπει να κακαρίηονται 
με θλεκτρικι ςκοφπα με ςυνοδεία θλεκτρολόγου 1 ωορά το μινα.  

Το αίκριο κα κακαρίηονται 1 ωορά τθν εβδομάδα.  

Τα ςτζγαςτρα του ΤΕΡ, των Τακτικϊν Εξωτερικϊν Ιατρείων, τθσ γραμματείασ των Εξωτερικϊν Ιατρείων, τθσ Μονάδασ Τεχνθτοφ 
Νεωροφ κα κακαρίηονται 1 ωορά ανά 3 μινεσ και όποτε χρειαςτεί παρουςία ατόμου από τθν Τεχνικι Υπθρεςία.  

Οι ταράτςεσ των κτιρίων κα κακαρίηονται κάκε 4 μινεσ με ιδιαίτερθ προςοχι ςτα ςιωϊνια.  

Κλειςτοί χϊροι του Νοςοκομείου κα κακαρίηονται όποτε απαιτθκεί.  

Κεντρικι Αποςτείρωςθ.  

Μια ωορά τθν εβδομάδα  να απορροωάται με τθν θλεκτρικι ςκοφπα το χνοφδι από ςωλινεσ, άνω τμιμα επίπλων και γενικά 
από όλεσ τισ επιωάνειεσ που αυτό επικάκεται.  

 

ΝΑΙ   
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4.    ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΘΓΙΕΣ  

 

Αναωορικά με τον κακαριςμό των δωματίων, θ ορκι διαδικαςία είναι θ ακόλουκθ:  

Θ κακαριότθτα ςε όλουσ τουσ χϊρουσ πρζπει να αρχίηει από τα κακαρότερα ςθμεία και να προχωράει προσ τα πιο βρϊμικα.  

Αποκομιδι των αποβλιτων ςε ςάκουσ.  

Με το κίτρινο πανί κακαρίηονται τα είδθ υγιεινισ (νιπτιρασ - λαβζσ).  

Με το κόκκινο πανί κακαρίηονται οι λεκάνεσ (με ωορά από το εξωτερικό προσ το εςωτερικό).  

Με το μπλε πανί κακαρίηονται οι υπόλοιπεσ (πλθν δαπζδου) επιωάνειεσ του δωματίου (π.χ. κρεβάτια).  

Με το πράςινο πανί κακαρίηονται ζπιπλα γραωείου και πόρτεσ.  

Ρροθγείται το ςκοφπιςμα το οποίο κα γίνεται με ειδικζσ ςκοφπεσ που δεν προκαλοφν εκτίναξθ ςκόνθσ ι με θλεκτρικι ςκοφπα. 

Τζλοσ ςωουγγαρίηεται το δάπεδο του δωματίου, μετακινϊντασ αν χρειαςτεί τα ζπιπλα.  

Ολοκλθρϊνουμε τον κακαριςμό του ςωουγγαρίςματοσ ςτθν τουαλζτα.    

Θ κακαριότθτα των χϊρων του χειρουργείου ξεκινά από τα ψθλότερα ςθμεία προσ τα χαμθλότερα: Τοίχοι, μθχανιματα, ζπιπλα 
και τζλοσ το δάπεδο.  

Ρριν τθν απολφμανςθ προθγείται υγρό κακάριςμα.  

Θ ςωουγγαρίςτρα ςε όλουσ τουσ χϊρουσ να χρθςιμοποιείται κάκε πρωί ςτεγνι και  

ποτζ να μθν τοποκετείται / παραμζνει μζςα ςτον κουβά ςτο τζλοσ τθσ εργαςίασ.                                     

Απαγορεφεται το ςτεγνό ςκοφπιςμα ςτισ χειρουργικζσ αίκουςεσ. Στουσ χϊρουσ εκτόσ των χειρουργικϊν αικουςϊν αν χρειαςκεί 
κα πρζπει να χρθςιμοποιείται ειδικι ςκοφπα από καουτςοφκ.  

Τα διάωορα ςκουπίδια (βαμβάκια, γάηεσ, επίδεςμοι, χαρτιά κ.λπ.) από τισ χειρουργικζσ αίκουςεσ πρζπει να μαηεφονται με το 
χζρι (ωορϊντασ γάντια) ι με λαβίδα.  

Θ απολφμανςθ και το ςωουγγάριςμα του δαπζδου γίνεται με τθ μζκοδο του διπλοφ κουβά.  

Ροτζ μθν αναμιγνφετε δφο απολυμαντικά μαηί κακϊσ και απολυμαντικά με απορρυπαντικά.  

Επιβάλλεται θ χρθςιμοποίθςθ διαωορετικοφ ςετ κακαριότθτασ για κάκε είδοσ επιωάνειασ (τοίχοι, χειρουργικά τραπζηια, ζπιπλα 
κ.λπ.) κακϊσ και για κάκε χϊρο (χειρουργικζσ αίκουςεσ, αποςτείρωςθ, διάδρομοι, τουαλζτεσ κ.λπ.).  

ΝΑΙ   
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Κατά τθ διάρκεια τθσ απολφμανςθσ ςυνιςτάται θ χριςθ γαντιϊν, ωόρμα  εργαςίασ και μάςκα.  

Θ απολυμαντικι διάλυςθ πρζπει να είναι πάντα ωρζςκια και κακαρι. Καμία διάλυςθ δεν πρζπει να μζνει ςε χριςθ πζρα από 
μια ϊρα, (κίνδυνοσ ανάπτυξθσ μικροβίων).  

Να ακολουκείται αυςτθρά θ δοςολογία που κα αποδεικνφεται από τθν Ε.Ν.Λ.  

Μετά τθ διαδικαςία τθσ κακαριότθτασ και απολφμανςθσ οι ςωουγγαρίςτρεσ κα πλζνονται ςε πλυντιριο, κα απολυμαίνονται 
(ςφμωωνα με τισ οδθγίεσ) και κα ςτεγνϊνουν (ποτζ παραμονι ςτον κουβά όλθ τθ νφχτα). Οι κουβάδεσ πλζνονται και 
τοποκετοφνται ανάποδα.  

Θ ςωουγγαρίςτρα να αλλάηεται κάκε πρωί και να μθν τοποκετείται ποτζ μζςα ςτον κουβά.  

Θ ςωουγγαρίςτρα που χρθςιμοποιείται ςτισ τουαλζτεσ κα είναι διαωορετικοφ χρϊματοσ και δεν κα χρθςιμοποιείται ςε άλλουσ 
χϊρουσ.  

Το νερό των κάδων να αλλάηεται από κάλαμο ςε κάλαμο.  

Το νερό των κάδων να αλλάηεται ςτουσ διαδρόμουσ μετά από 3 – 4 βουτιγματα τθσ ςωουγγαρίςτρασ.  

Πταν νοςθλεφεται αςκενισ με λοιμϊδθ αςκζνεια πρζπει να υπάρχει ξεχωριςτι ςωουγγαρίςτρα και κουβάσ.  

Θάλαμοι που νοςθλεφονται αςκενείσ με πολυανκεκτικά λοιμϊδθ νοςιματα κα απολυμαίνονται κακθμερινά μετά τθν 
κακαριότθτα όλων των άλλων χϊρων του τμιματοσ. Σε περίπτωςθ καλάμου με ανοςοκαταςταλμζνου αςκενι ο κάλαμοσ αυτόσ 
κα κακαρίηεται πάντα πρϊτοσ. 

Για τισ εμωανείσ κθλίδεσ αίματοσ ι άλλων βιολογικϊν υγρϊν ςε μία επιωάνεια γίνονται τα ακόλουκα:  

Θ κθλίδα καλφπτεται με χαρτοβάμβακο με το κατάλλθλο απολυμαντικό (αδιάλυτθ χλωρίνθ ι διάλυμα υποχλωριϊδεσ 10.000 
ppm) για 10 λεπτά.  

Θ κθλίδα και το απολυμαντικό απομακρφνονται με απορροωθτικι πετςζτα (χαρτοβάμβακο) πάντα ωορϊντασ γάντια και ςτθ 
ςυνζχεια κακαρίηεται θ επιωάνεια με τον γνωςτό τρόπο.  

Οι πανζτεσ πλζνονται ςε ειδικό πλυντιριο το οποίο διακζτει ο εργολάβοσ.  

 ΡΟΣΟΧΘ   

Αλόγιςτθ χριςθ γαντιϊν απογορεφεται λόγω του κινδφνου πρόκλθςθσ νοςοκομειακϊν λοιμϊξεων.  Γάντια πρζπει να 
ωοριοφνται, από το προςωπικό κακαριότθτασ, κυρίωσ όταν πρόκειται να ζλκει ςε επαωι με μολυςμζνα υγρά, κακαριςμόσ WC, 
κατά τθν διάλυςθ απολυμαντικϊν, ςτθν αποκομιδι των αποβλιτων και όταν ειςζρχεται ςε κάλαμο με αςκενι με 
πολυανκεκτικό   
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Μετά τθν αωαίρεςθ γαντιϊν αμζςωσ μετά πλζνονται τα χζρια.  

Το προςωπικό κακαριότθτασ δεν πρζπει να αγγίηει με λερωμζνα (χρθςιμοποιθμζνα) γάντια τισ πόρτεσ, πόμολα, καρζκλεσ, 
τθλζωωνα, κρεβάτια κ.λπ.  
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5.  Θ διαχείριςθ των αποβλιτων κα γίνεται ωσ εξισ: 

 

ΔΙΑΧΩΙΣΜΟΣ ςτον τόπο παραγωγισ ςτα διάωορα είδθ αποβλιτων (Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλθτα, αςτικοφ τφπου και 
ανακυκλϊςιμα) ςφμωωνα με τισ οδθγίεσ Επιτροπισ Διαχείριςθσ Αποβλιτων ςε ςυνεργαςία με τθν Ε.Ν.Λ. Τα Επικίνδυνα Ιατρικά 
Απόβλθτα τοποκετοφνται ςτουσ ειδικοφσ κατά περίπτωςθ ςάκουσ και κυτία και τα κοινά ςε μαφρουσ ςάκουσ που είναι 
υποχρεωμζνοσ να διακζτει ο εργολάβοσ. Οι ςάκοι κα δζνονται καλά με δεματικό και κα επικολλάται ταινία όπου κα 
αναγράωεται το τμιμα προζλευςθσ, θμερομθνία και ϊρα. Θ απομάκρυνςι τουσ κα γίνεται με τα ειδικά κλειςτά τροχιλατα 
μεταωοράσ τα οποία πρζπει να  ωζρουν ςιμανςθ. Τα αςτικοφ τφπου κα τοποκετοφνται ςτουσ κάδουσ προςωρινισ 
αποκικευςθσ και κα μεταωζρονται ςτο Press Container ενϊ τα EAAM, τα ΜΕΑ και τα ΑΕΑ κα μεταωζρονται με τα ειδικά 
τροχιλατα μεταωοράσ και κα αποκθκεφονται ςτα ειδικά ψυγεία – containers και ςε άλλουσ χϊρουσ αποκικευςθσ. Εάν υπάρχει 
κίνδυνοσ διαςποράσ αποβλιτων να τοποκετοφνται διπλοί ςάκοι.  

Τα τροχιλατα αμαξίδια απομάκρυνςθσ των απορριμμάτων κα πρζπει να κακαρίηονται και να απολυμαίνονται 1 ωορά τθν 
θμζρα και όποτε απαιτείται.  

1 ωορά τον μινα, μετά τθν αποκομιδι των αποβλιτων από τθν ςυνεργαηόμενθ εταιρεία να γίνεται κακαριςμόσ και 
απολφμανςθ των ψυγείων – containers με διάλυμα χλωρίνθσ 1:10 κακϊσ και του περιβάλλοντα χϊρου.  

 

ΝΑΙ   
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6. ΧΘΣΘ ΔΙΡΛΟΥ ΚΟΥΒΑ  

 

Το ςετ ςωουγγαρίςματοσ αποτελείται από δφο κουβάδεσ.  

Κόκκινο που προορίηεται για το ςωουγγάριςμα.  

Μπλε που προορίηεται για το ξζβγαλμα.  

Ο ςτιωτιρασ βρίςκεται ςτθν πλευρά του μπλε κουβά ϊςτε να ωορτίηεται με μικρόβια μόνο ςυγκεκριμζνοσ κουβάσ.  

Κόκκινοσ κουβάσ  

ΝΑΙ   
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15 λίτρα νερό και 2 δόςεισ απολυμαντικοφ ι απορρυπαντικοφ.  

Μπλε κουβάσ  

8 – 10 λίτρα νερό.  

Είναι ςθμαντικό να τθροφνται οι δοςολογίεσ του νεροφ.  

Διότι:  

α) Αν θ δόςθ του κόκκινου κουβά είναι π.χ. 20 ι 25 λίτρα τότε θ αλλαγι του νεροφ ςτο μπλε κουβά δεν κα είναι ςυχνι και  

β) κα γεμίςει τόςο πολφ ο μπλε κουβάσ που θ ςωουγγαρίςτρα δεν κα ςτφβεται καλά.  

  

ΤΟΡΟΣ  

Βουτάμε  τθν ςωουγγαρίςτρα ςτον κόκκινο κουβά.   

Στφβουμε ςτον μπλε κουβά και ςτθ ςυνζχεια κακαρίηουμε ζνα κομμάτι  πατϊματοσ   

Ξεπλζνουμε τθν ςωουγγαρίςτρα ςτον μπλε κουβά και ςτφβουμε καλά.  

Βουτάμε τθν ςωουγγαρίςτρα ςτον κόκκινο κάδο και ςωουγγαρίηουμε μία μικρι επιωάνεια.  

Βουτάμε ςτον μπλε κάδο, ϊςτε να ξεπλυκεί. Συνεχίηουμε με τθν ίδια ςειρά.  
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7. ΛΟΙΡΕΣ ΟΔΘΓΙΕΣ  

 

Μετά το ςωουγγάριςμα :  

Θ ςωουγγαρίςτρα πλζνεται ςε κακαρό διάλυμα απορρυπαντικοφ, ξεβγάηεται ςε κακαρό νερό και τοποκετείται ςε διάλυμα 
χλωρίνθσ 1:5 (δθλαδι ςε 5 λίτρα νερό τοποκετείται 1 λίτρο χλωρίνθ) για 10-15 λεπτά.  

Μετά ξεπλζνεται και αωινετε να ςτεγνϊςει ανάποδα.  

Να υπάρχουν 4-5 ςωουγγαρίςτρεσ διακζςιμεσ ςε κάκε τμιμα για να υπάρχει δυνατότθτα να ςτεγνϊνουν καλά.  

Σε κάκε βάρδια πρζπει να χρθςιμοποιείται ςτεγνι ςωουγγαρίςτρα.  

Οι κουβάδεσ πλζνονται μετά το τζλοσ τθσ εργαςίασ με διάλυμα χλωρίνθσ και γυρίηοντασ ανάποδα ςτεγνϊνουν καλά.  

ΝΑΙ   
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8. ΧΘΣΘ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΣΦΟΥΓΓΑΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΑΝΕΤΕΣ  

 

Διαβρζχουμε τθν μια πλευρά του πανιοφ μασ ςτο δοςομετρικό κάδο, ςωουγγαρίηουμε το δάπεδο και γυρνάμε το πανί από τθν 
άλλθ όψθ για να αωιςουμε λεπτό ωίλμ «απορρυπαντικοφ-απολυμαντικοφ» ςτο ςωουγγαριςμζνο χϊρο. Το πανί αυτό μπαίνει 
μετά ςτο ςάκο μεταωοράσ πανιϊν (χωρίσ να το αγγίξει θ κακαρίςτρια) και πλζνεται ςτο πλυντιριο ςτουσ 95ο C.  Σε περίπτωςθ 
που θ επιωάνεια του χϊρου είναι μεγαλφτερθ από τθ χριςθ του πανιοφ κα χρθςιμοποιθκεί κι άλλο πανί. Στο τζλοσ τθσ 
εργαςίασ : κακαρίηονται   

Οι πανζτεσ ςε πλυντιριο ςφμωωνα με τισ οδθγίεσ τθσ καταςκευάςτριασ εταιρείασ.  

Οι κάδοι νεροφ με διάλυμα χλωρίνθσ και τοποκετοφνται ανάποδα για να ςτεγνϊςουν.  

Οι βάςεισ των κάδων και τα τροχιλατα που περιζχονται τα υλικά κακαριότθτασ. 

 

ΝΑΙ   
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9. Κακαριότθτα χειρουργείου:  

Θ κακαριότθτα κα γίνεται ςφμωωνα με τισ ιςχφουςεσ προδιαγραωζσ για τα χειρουργεία: Ρρωινι, ενδιάμεςθ, τελικι και γενικι 
κακαριότθτα, ςφμωωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Επιτροπισ Λοιμϊξεων και του Επόπτθ Δθμόςιασ Υγείασ.  

 

ΝΑΙ   

136 10  

10. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ ΧΕΙΟΥΓΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ  

Θ κακαριότθτα γίνεται ςε 4 ωάςεισ:  

 

ΝΑΙ   

137 

 
Α 1 

Α.  Ρρωινι κακαριότθτα περιοριςμζνθσ ζκταςθσ  

• Γίνεται κάκε πρωί 1 ϊρα τουλάχιςτον προ τθσ ζναρξθσ των χειρουργείων περιλαμβάνει υγρό πζραςμα με κακαρό πανί 
εμποτιςμζνο με απολυμαντικό (το είδοσ του οποίου κακορίηεται από τθν Ε.Ε.Ν.Λ.) όλων των τραπεηιϊν, πάγκων, ραωιϊν που 
βρίςκονται ςτθ χειρουργικι αίκουςα κακϊσ και των επιωανειϊν των αναιςκθςιολογικϊν μθχανθμάτων για να αωαιρεκεί θ 
ςκόνθ που κάκιςε τθν νφχτα.  

ΝΑΙ   
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138 Β 2 

Β.  Ενδιάμεςθ κακαριότθτα (μεταξφ εγχειριςεων)  

Απομακρφνονται όλα τα απορρίμματα, ο ακάκαρτοσ ιματιςμόσ και όλα τα υλικά που χρθςιμοποιικθκαν ςτθν επζμβαςθ. Να 
γίνεται διαχωριςμόσ των απορριμμάτων (επικίνδυνα ιατρικά απόβλθτα και αςτικοφ τφπου) ςφμωωνα με τισ οδθγίεσ τθσ 
επιτροπισ λοιμϊξεων και να τοποκετοφνται τα επικίνδυνα ιατρικά απόβλθτα ςτουσ ειδικοφσ κίτρινουσ ι κόκκινουσ ςάκουσ ι τα 
ειδικά δοχεία και τα αςτικοφ τφπου ςε μαφρουσ ι διαωανείσ ςάκουσ που είναι υποχρεωμζνοσ να διακζτει το εργολάβοσ.  

Κακαρίηονται και απολυμαίνονται όλεσ οι επιωάνειεσ που είναι εμωανϊσ λερωμζνεσ, το χειρουργικό τραπζηι, αναρροωθτιρεσ, 
μθχανιματα αναιςκθςίασ και το δάπεδο.  

 

ΝΑΙ   

139 Γ 3 

Γ.  Τελικι κακαριότθτα τθσ θμζρασ  

• Γίνεται ςχολαςτικι κακαριότθτα και απολφμανςθ ςε όλεσ τισ επιωάνειεσ.  

Φιάλεσ αναρροωιςεων, διακερμίεσ, χειρουργικό τραπζηι, μθχανιματα αναιςκθςίασ, προβολείσ και ςτουσ βραχίονεσ τουσ 
κακϊσ τα άλλα εντοιχιςμζνα ι οροωισ μθχανιματα, τοίχοι και δάπεδο με απολυμαντικό.  

Ακολουκοφνται οι γενικζσ οδθγίεσ.  

Οι τροχοί των μθχανθμάτων πρζπει να κακαρίηονται και να ελευκερϊνονται από απορρίμματα, κλωςτζσ κ.λπ.  

Τα ωορεία να πλζνονται και να απολυμαίνονται ςτο τζλοσ τθσ θμεριςιασ εργαςίασ. Οι νιπτιρεσ κακαρίηονται και 
απολυμαίνονται ςχολαςτικά κυρίωσ ςτουσ κρουνοφσ και λαβζσ.   

Απαγορεφεται να παραμζνουν ςτάςιμα νερά ςτουσ νιπτιρεσ. Κακαρίηονται οι πόρτεσ τθσ αίκουςασ και των ντουλαπιϊν 
ιδιαίτερα ςτισ χειρολαβζσ και τα πόμολα.  

άωια, ντουλάπια ψυγεία κακαρίηονται με τθν επίβλεψθ τθσ προϊςταμζνθσ. Το δάπεδο κακαρίηεται και απολυμαίνεται με 
μθχανι με τισ οδθγίεσ τθσ  Ε.Ν.Λ. Τα μολυςματικά τοποκετοφνται ςτουσ ειδικοφσ κίτρινουσ ι κόκκινουσ ςάκουσ ι τα ειδικά 
δοχεία και τα κοινά ςε μαφρουσ ι διαωανείσ ςάκουσ που είναι υποχρεωμζνοσ να διακζτει ο εργολάβοσ.  

 

ΝΑΙ   
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140 Δ 4 

Δ.  Γενικι κακαριότθτα  

• Γίνεται μια ωορά το μινα. Κακαρίηονται ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΡΙΦΑΝΕΙΕΣ ΤΘΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ, τοίχοι, οροωζσ, κονςόλεσ μθχανθμάτων, ωϊτα, 
ράωια κ.λπ.  

Χρθςιμοποιοφμε το ίδιο απολυμαντικό όπωσ και ςτθν τελικι κακαριότθτα.  

 

ΝΑΙ   

141 11  

 

11.   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ ΛΟΙΡΩΝ ΧΩΩΝ ΤΩΝ ΧΕΙΟΥΓΕΙΩΝ 

 

ΝΑΙ   

142   

Αποςτείρωςθ – Νάρκωςθ  

Θ διαδικαςία τθσ κακαριότθτασ και απολφμανςθσ είναι ίδια με αυτι των χειρουργικϊν αικουςϊν. Θ ςυχνότθτα κα 
προςδιοριςτεί από τθν προϊςταμζνθ του χειρουργείου.  

 

ΝΑΙ   

143  1 

Αποδυτιρια – Γραωεία – Βοθκθτικοί χϊροι  

Σκοφπιςμα (με τθ ςκοφπα καουτςοφκ), ςωουγγάριςμα, υγρό ξεςκόνιςμα επίπλων 1 ωορά τθν θμζρα και επιπλζον όποτε 
χρειαςτεί. Κακαριςμόσ τηαμιϊν μια ωορά τθν εβδομάδα.  

Γενικι κακαριότθτα 1 ωορά το μινα, ςφμωωνα με το πρόγραμμα τθσ προϊςταμζνθσ.  

 

ΝΑΙ   

144  2 

Τουαλζτεσ μπάνια.  

Ρλφςιμο με κακαριςτικά και απολυμαντικά με ςειρά πλακάκια, ωωτιςτικά είδθ υγιεινισ, χειρολαβζσ, λεκάνθ τουαλζτασ και 
δάπεδο 1 ωορά τθν θμζρα και όποτε χρειαςτεί. Ζλεγχοσ ανά δφο ϊρεσ για τθ ςυντιρθςθ τθσ κακαριότθτασ και άδειαςμα των 
καλακιϊν ακάκαρτων χαρτιϊν.  

 

ΝΑΙ   

145  3 

Αςανςζρ.  

Σωουγγάριςμα και πλφςιμο όλων των επιωανειϊν με απολυμαντικό 2 ωορζσ τθν θμζρα.  

Να ερωτθκεί θ προϊςταμζνθ του χειρουργείου για τθν θμεριςια, εβδομαδιαία και μθνιαία κακαριότθτα.  

ΝΑΙ   
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146   

ΑΝΕΞΑΤΘΤΑ ΑΡΟ ΤΟ ΡΟΓΑΜΜΑ Θ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑ ΚΑΙ Θ ΑΡΟΛΥΜΑΝΣΘ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΟΡΟΙΑΔΘΡΟΤΕ ΩΑ ΟΤΑΝ ΕΚΤΑΚΤΕΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟ ΑΡΑΙΤΟΥΝ.  

 

ΝΑΙ   

147 11  

Άρκρο 11. 

ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ-ΣΥΣΚΕΥΩΝ-ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΙΣΜΟΥ 

 

ΝΑΙ   

148 Α  

ΑΡΑΑΙΤΘΤΑ ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΑ-ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ 

ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ    

Ρεριςτροωικι μθχανι δαπζδων.    

Μθχανζσ απορρόωθςθσ υγρϊν και ςκόνθσ.    

Ριεςτικό μθχάνθμα.    

Θλεκτρικζσ ςκοφπεσ νοςοκομειακοφ τφπου, ιςχυρζσ, ακόρυβεσ με ειδικά 
ωίλτρα (HEPA) και ειδικά ωίλτρα νεροφ.  

  

Τρόλεϊ κακαριςτριϊν ορόωων ζνα για κάκε τμιμα με 4 κουβαδάκια 
διαωορετικοφ χρϊματοσ με αντίςτοιχο χρϊμα κακαριςμοφ πανιϊν.  

  

Αναβατόριο για κακαριςμό τηαμιϊν.    

Αυτόματο μθχάνθμα πλφςθσ-ςτζγνωςθσ δαπζδων.    

ΝΑΙ   
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Καρότςια ςωουγγαρίςματοσ με κάδουσ ςωουγγαρίςματοσ (μπλε – 
κόκκινουσ) και ειδικό ςτιωτιρι διπλοφ ςυςτιματοσ.  

  

Σκοφπεσ ειδικζσ που δεν προκαλοφν εκτίναξθ ςκόνθσ.    

Ρλυντιριο – ςτεγνωτιριο επαγγελματικισ χριςθσ.    

Μθχανζσ κακαριςμοφ με ατμό.    

Σακοφλεσ πλαςτικϊν απορριμμάτων, μαφρου χρϊματοσ ι διαωανείσ, 
ανκεκτικζσ, χονδρζσ, αρίςτθσ ποιότθτασ, διαωόρων μεγεκϊν ανάλογα με 
τισ ανάγκεσ του νοςοκομείου-πλαςτικοφσ ςωικτιρεσ για το δζςιμο των 
ςάκων.  

  

Σακοφλεσ αποβλιτων χρϊματοσ κόκκινου και κίτρινου χρϊματοσ με 
πτυχϊςεισ ςτο πλάι και μζγεκοσ 90x110cm. Με ςιμανςθ του βιοκινδφνου 
«Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλθτα» και το UN για το οποίο προορίηονται, 
πάχουσ τουλάχιςτον 40 micron.. 

 

Σάρωκρα και ωαράςια για τον περιβάλλοντα χϊρο και όπου χρειάηεται.    

Ρινακίδεσ προειδοποίθςθσ για κάκε εργαςία που δεν κα επιτρζπει τθν 
διζλευςθ ατόμων π.χ. ςωουγγάριςμα, γυάλιςμα κ.λπ.  

  

Σπάτουλεσ, ςυρμάτινα ςωουγγάρια κ.λπ. για τα τροχιλατα κακαριότθτασ.    

Ρανιά wettex ςφμωωνα με τισ οδθγίεσ χρωματικισ κωδικοποίθςθσ (δεσ 
πίνακα χρωμάτων για τθν κακαριότθτα).  

  

Γάντια μιασ χριςεωσ και πολλαπλϊν χριςεων ανκεκτικά.    
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149 Β  

ΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  ΡΟΪΟΝΤΑ  ΚΑΘΑΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΩΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΩΝ  ΘΕΣΘ ΧΘΣΘΣ  

Ουδζτερο υγρό κακαριςμοφ για ςωουγγάριςμα 
όλων των δαπζδων.   

Γενικι χριςθ  

Κακαριςτικό χϊρων υγιεινισ για κακθμερινι 
χριςθ.  

Τουαλζτεσ  

Κακαριςτικό για τα τηάμια.  Γενικι χριςθ  

Απορρυπαντικό για μάρμαρα, μωςαϊκά, 
πλακάκια και επιωάνειεσ.  

Ππου απαιτείται  

Αωαιρετικό αλάτων.   Ππου απαιτείται  

Κακαριςτικά  τοίχων,επιωανειϊν. 
Απορρυπαντικά κακαριςτικά για δφςκολουσ 
ρφπουσ.  

Ππου απαιτείται  

Χλωρίνθ.  Ππου απαιτείται  

Γυαλιςτικό  ανοξείδωτων επιωανειϊν.  Ππου απαιτείται  

Απολυμαντικό ςκεφαςμα αλδεχδϊν. 
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 

Ππου απαιτείται 

ΝΑΙ   





Σελίδα 141 από 171 

 

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. 

ΔΙΣΚΙΑ ΔΙΧΛΩΟΙΣΟΚΥΑΝΟΥΟΝΙΚΟΥ ΝΑΤΙΟΥ 
ΓΙΑ ΑΡΟΛΥΜΑΝΣΘ (2.5gr) 

Σκεφαςμα Cl2 ςε ςτερει μορωι διςκίων 2,5 gr 
NaDCC 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 

Ππου απαιτείται 
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χλϊριο που αποδεςμεφεται. Να κατατεκοφν 
ωφλλα δεδομζνων αςωάλειασ, οδθγίεσ χριςθσ 
ςτα ελλθνικά, τεχνικό ωυλλάδιο. 

 

 

150 12  

Άρκρο 12. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 

 

ΥΡΟΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΟΙ ΧΩΟΙ ΚΑΘΑΙΣΜΟΥ 

  

ΡΑΘΟΛΟΓΙΚΘ ΚΛΙΝΙΚΘ 

ΧΕΙΟΥΓΙΚΘ ΚΛΙΝΙΚΘ  

ΜΑΙΕΥΤΙΚΘ ΚΛΙΝΙΚΘ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΘ ΚΛΙΝΙΚΘ (1Οσ ΟΟΦΟΣ – ΧΕΙΟΥΓΕΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΘΣ 
(ΙΣΟΓΕΙΟ)-ΓΑΦΕΙΑ ΙΑΤΩΝ – ΕΞΩΤΕΙΚΑ ΙΑΤΕΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΘΣ 

ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΔΟΣΚΟΡΘΣΕΩΝ 

ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΚΘ ΚΛΙΝΙΚΘ  

ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ - ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΘΣ - ΓΑΦΕΙΑ ΚΑΔΙΟΛΟΓΩΝ - ΕΞΩΤΕΙΚΑ 
ΙΑΤΕΙΑ ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΚΘΣ - ΓΑΦΕΙΟ ΙΑΤΟΔΙΚΑΣΤΘ 

ΤΜΘΜΑ ΕΡΙΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ – ΓΑΦΕΙΟ ΕΡΟΡΤΩΝ ΔΘΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ - 
ΕΓΟΘΕΑΡΕΙΑ 

ΝΕΚΟΤΟΜΕΙΟ - ΝΕΚΟΘΑΛΑΜΟΙ 

ΝΑΙ   
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ΡΑΙΔΙΑΤΙΚΘ ΚΛΙΝΙΚΘ 

ΓΑΦΕΙΑ ΙΑΤΩΝ,ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΟΥ, ΝΟΣΘΛΕΥΤΙΚΟΥ, ΡΑΑΙΑΤΙΚΟΥ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ 

ΤΜΘΜΑ ΕΡΕΙΓΟΝΤΩΝ ΡΕΙΣΤΑΤΙΚΩΝ 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΙΚΑ ΙΑΤΕΙΑ – ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΑ - ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ 

ΜΑΓΕΙΕΙΑ – ΤΑΡΕΗΑΙΑ – ΨΥΓΕΙΑ – ΑΡΟΘΘΚΕΣ ΤΟΦΙΜΩΝ – ΨΥΓΕΙΟ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ 
ΜΑΓΕΙΕΙΩΝ 

ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΘΤΟΥ ΝΕΦΟΥ 

ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΘΣ ΘΕΑΡΕΙΑΣ 

ΧΕΙΟΥΓΕΙΑ – ΑΝΑΝΘΨΘ  

ΚΕΝΤΙΚΘ ΑΡΟΣΤΕΙΩΣΘ – ΑΡΟΘΘΚΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΟΙ 

ΜΙΚΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ - ΑΙΜΟ0ΔΟΣΙΑ - ΒΙΟΧΘΜΙΚΟ - ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ -ΡΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ 

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ - ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΓΑΣΤΘΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ – 
ΦΥΣΙΚΟΘΕΑΡΕΥΤΘΕΙΟ 

ΓΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΑΣ ΝΟΣΘΛΕΥΤΙΚΘΣ ΥΡΘΕΣΙΑΣ – ΓΑΦΕΙΟ ΤΟΜΕΑΧΩΝ 
ΝΟΣΘΛΕΥΤΙΚΘΣ ΥΡΘΕΣΙΑΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΥΡΘΕΣΙΑ 
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ΚΤΙΙΟ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ 

ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΞΩΤΕΙΚΩΝ ΙΑΤΕΙΩΝ 

ΟΙΚΟΣ ΑΓΑΡΘΣ 

ΚΕΦΙΑΡ 

ΑΥΛΕΙΟΣ ΧΩΟΣ 

ΧΘΜΕΙΟΘΕΑΡΕΙΑ - ΔΩΜΑΤΙΟ ΔΙΑΛΥΣΕΩΝ ΚΥΤΤΑΟΣΤΑΤΙΚΩΝ 

ΨΥΧΙΑΤΙΚΟ  - ΦΑΜΑΚΕΙΟ - ΚΤΙΙΟ ΕΚΑΒ - ΦΥΛΑΚΙΟ ΡΥΛΘΣ - ΤΘΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΟ - 
ΤΕΧΝΙΚΘ ΥΡΘΕΣΙΑ - ΑΡΟΘΘΚΘ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΥΛΙΚΟΥ – ΧΩΟΣ ΤΘΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΩΝ   

ΡΛΥΝΤΘΙΑ – ΧΩΟΙ ΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΘΑΛΑΜΟΙ ΑΝΘΤΙΚΘΣ ΡΙΕΣΘΣ – ΟΙΚΟΙΣΚΟΙ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΘΨΕΙΩΝ SARS 

ΛΕΒΘΤΟΣΤΑΣΕΙΟ - ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΕΙΟ - ΨΥΧΟΣΤΑΣΕΙΟ - ΓΕΝΝΘΤΙΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ - 
ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑ ΝΕΟΥ - ΟΣΜΩΣΕΙΣ 

 

ΕΣΩΤΕΙΚΟΙ ΧΩΟΙ  22.280,00 m2   

 

ΕΞΩΤΕΙΚΟΙ ΧΩΟΙ  18.110,00 m2           
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Άρκρο 13. 

ΚΑΤΑΝΟΜΘ ΥΡΑΛΛΘΛΩΝ ΑΝΑ ΒΑΔΙΑ 

Θ απαςχόλθςθ του προςωπικοφ  δφναται να είναι 8 ϊρεσ θμερθςίωσ ανά άτομο ι και μερικισ απαςχόλθςθσ ϊςτε να 
ςυμπλθρϊνεται το ιςοδφναμο των απαιτοφμενων ωρϊν.  Για λόγουσ υπολογιςμοφ ζχει χρθςιμοποιθκεί 8ωρθ απαςχόλθςθ.  

  

Α. Από Δευτζρα ζωσ Ραραςκευι   

  
ΡΩΙΝΘ ΒΑΔΙΑ & 
ΑΡΟΓΕΥΜΑΤΙΝΘ ΒΑΔΙΑ   

ΝΥΧΤΕΙΝΘ 
ΒΑΔΙΑ   

Αρικμόσ εργαηομζνων με 8 ϊρεσ απαςχόλθςθσ 
θμερθςίωσ  

26 2 

Επόπτεσ με 8 ϊρεσ απαςχόλθςθσ θμερθςίωσ 1 - 

  

Β. Σάββατα, Κυριακζσ και Αργίεσ    

  
ΡΩΙΝΘ ΒΑΔΙΑ & 
ΑΡΟΓΕΥΜΑΤΙΝΘ ΒΑΔΙΑ   

ΝΥΧΤΕΙΝΘ 
ΒΑΔΙΑ  

Αρικμόσ εργαηομζνων με 8 ϊρεσ απαςχόλθςθσ 
θμερθςίωσ  

5 2 

Επόπτεσ με 8 ϊρεσ απαςχόλθςθσ θμερθςίωσ 1  

  

  

 

  

Θ κατανομι του προςωπικοφ κα γίνεται με πρόγραμμα που κα καταρτίηεται μθνιαία από το ανάδοχο και κα κοινοποιείται ςτον 
Ρροϊςτάμενο του Τμιματοσ Επιςταςίασ και ςτθν Διοίκθςθ για ζγκριςθ  μζχρι τθν 25θ του προθγοφμενου από το μινα 
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αναωοράσ.    

 

152 14  

               Άρκρο 14. 

ΕΚΤΙΜΘΣΘ ΕΡΑΚΕΙΑΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΜΕΛΕΤΘ ΚΟΣΤΟΥΣ ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ 

ΘΜΕΕΣ  

ΑΡΑΣΧΟΛΘΣ 

ΘΣ  

ΑΙΘΜΟΣ  

ΘΜΕΩΝ  

ΕΤΘΣΙΩΣ  

ΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΑΤΟΜΑ  

ΑΝΑ ΘΜΕΑ  

ΩΕΣ  

ΘΜΕΘΣΙΑΣ  

ΑΡΑΣΧΟΛΘΣ 

ΘΣ  

ΕΤΘΣΙΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΓΑΤΟΩΩΝ 

Δ-Ρ  254  28 8  56.896 

ΣΑΒΒΑΤΑ  52  11 8  4.576 

ΚΥΙΑΚΕΣ  52  10 8  4.160 

ΑΓΙΕΣ *  7  10 8  560 

ΕΡΟΡΤΕΙΑ 365 2 8 5.840 
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Άρκρο 15. 

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

 

154 1  

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: 

 Α/Α  ΚΙΤΘΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘΣ  

  ΒΑΥΤΘΤΑΣ  

 
Α. ΡΟΣΕΓΓΙΣΘ ΥΛΟΡΟΙΘΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 70 % 

Α.1 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΡΟΙΘΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 40 % 

Α.2 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΘ ΡΟΙΟΤΘΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΘΝ ΕΚΤΕΛΕΣΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 30 % 

Β. ΟΓΑΝΩΣΘ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΕΓΑΣΙΑΣ 30 % 

Β.1 ΟΓΑΝΩΣΘ, ΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΜΡΕΙΙΑ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ 10 % 

Β.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΘΝ ΕΚΤΕΛΕΣΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 20 % 

 ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β) 100 % 
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Α.1 Μεκοδολογία Υλοποίθςθσ τθσ Σφμβαςθσ 

Θ μεκοδολογία υλοποίθςθσ προςδιορίηεται από τθν ορκότθτα τθσ αντίλθψθσ του προςωζροντα για το αντικείμενο και τισ 
απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ. Απαιτείται αναλυτικι περιγραωι του τρόπου με τον 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 
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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 

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

 

156  Α2 

Α.2 Διαςωάλιςθ Ροιότθτασ κατά τθν Εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ 

Ο  προςωζρων  πρζπει  να  παρουςιάςει  τεκμθριωμζνεσ  διαδικαςίεσ  –  οδθγίεσ  –  ςχεδιαςμό  για  τθ διαςωάλιςθ τθσ 
ποιότθτασ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν, για τθν αςωάλεια και υγιεινι των εργαηομζνων, 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. 
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Β.1  Οργάνωςθ, προςόντα και εμπειρία προςωπικοφ 

Ο προςωζρων υποβάλλει ςτοιχεία που παραπζμπουν : 

Στθν ποιοτικι και ποςοτικι ςφνκεςθ τθσ ομάδασ ςτθν οποία κα ανατεκεί να εκτελζςει το ςυμβατικό αντικείμενο. 

Το πλικοσ των εργαηομζνων που κα απαςχολθκοφν για τθν ορκι εκτζλεςθ του ζργου 

Κάκε άλλο ςτοιχείο, που ο προςωζρων κρίνει ςκόπιμο ότι πρζπει να παρουςιάςει ι να προτείνει κατά τθν κρίςθ του με ςκοπό 
τθν εξαςωάλιςθ τθσ ποιότθτασ των ηθτοφμενων υπθρεςιϊν ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 
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Β.2 Διαδικαςίεσ Διοίκθςθσ 

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

 

Σθμείωςθ : Θα λθωκεί ιδιαίτερα κετικά κατά τθν αξιολόγθςθ θ ςαωισ αντιςτοίχιςθ των παραγράωων τθσ τεχνικισ προςωοράσ 
με τα κριτιρια αξιολόγθςθσ. 

 

159 2  

2.3.2 Βακμολόγθςθ και κατάταξθ προςωορϊν 

Θ βακμολόγθςθ των τεχνικϊν προςωορϊν κα γίνει ςφμωωνα με τα “Κριτιρια Αξιολόγθςθσ”, όπωσ αυτά προςδιορίηονται ςτον 
παραπάνω πίνακα. Πλα τα επί μζρουσ κριτιρια βακμολογοφνται αυτόνομα με 100 ζωσ 120 βακμοφσ. Θ βακμολογία των επί 
μζρουσ κριτθρίων: -είναι 100 όταν καλφπτονται ακριβϊσ όλεσ οι υποχρεωτικζσ (απαράβατοι όροι) απαιτιςεισ, -αυξάνεται ζωσ 
120 όταν καλφπτονται εκτόσ από τισ υποχρεωτικζσ (απαράβατοι όροι) και λοιπζσ απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ, ι/και 
υπερκαλφπτονται κάποιεσ από τισ υποχρεωτικζσ ι/και λοιπζσ απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ. 

 

Θ ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε κριτθρίου είναι το γινόμενο του επί μζρουσ ςυντελεςτι βαρφτθτασ του κριτθρίου επί τθ 
βακμολογία του, το οποίο ςτρογγυλοποιείται ςτα 2 δεκαδικά ψθωία, και θ ςυνολικι βακμολογία τθσ κάκε τεχνικισ Ρροςωοράσ 
(Bτi) είναι το άκροιςμα των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν όλων των κριτθρίων. 

Θ βακμολόγθςθ και κατάταξθ των προςωορϊν γίνεται ςφμωωνα με τον τφπο:  

Βτi = (0,40 X Βακμόσ Α.1) + (0,30 X Βακμόσ Α.2) + (0,10 X Βακμόσ Β.1) + (0,20 X Βακμόσ Β.2). 

 

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

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

 

Θ κατάταξθ των προςωορϊν για τθν τελικι επιλογι τθσ ςυμωερότερθσ Ρροςωοράσ κα γίνει με βάςθ τον ακόλουκο τφπο : 

Bi=70*(BTi/MAXT) + 30 *(MINK/BKi) 

όπου Bi = θ ςυνολικι βακμολογία του διαγωνιηόμενου i 

Bτi = θ βακμολογία τθσ τεχνικισ προςωοράσ του διαγωνιηόμενου i 
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Βki = το ςυνολικό κόςτοσ τθσ οικονομικισ προςωοράσ του διαγωνιηόμενου i 

MAXτ = Θ καλφτερθ τεχνικι βακμολογία μεταξφ των διαγωνιηομζνων  

ΜΙΝK =Θ χαμθλότερθ οικονομικι προςωορά μεταξφ των διαγωνιηομζνων  

Επικρατζςτερθ είναι θ προςωορά με το μεγαλφτερο βακμό Βi 

 

Ο υπολογιςμόσ του Bi 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. 

 

       

 

 

 

 

 





Γ.  ΔΙΕΥΚΙΝΙΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΡΑΑΡΑΝΩ ΡΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ 

Στθ Στιλθ «ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ», περιγράωονται αναλυτικά οι αντίςτοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεϊςεισ ι 
επεξθγιςεισ για τα οποία κα πρζπει να δοκοφν αντίςτοιχεσ απαντιςεισ. 

Αν ςτθ ςτιλθ «ΑΡΑΙΤΘΣΘ» ζχει ςυμπλθρωκεί θ λζξθ «ΝΑΙ» ι ζνασ αρικμόσ (που ςθμαίνει υποχρεωτικό 
αρικμθτικό μζγεκοσ τθσ προδιαγραωισ και απαιτεί ςυμμόρωωςθ) τότε θ αντίςτοιχθ προδιαγραωι είναι 
υποχρεωτικι για τον υποψιωιο προμθκευτι, κεωροφμενθ ωσ απαράβατοσ όροσ ςφμωωνα με τθν παροφςα 
Διακιρυξθ. Ρροςωορζσ που δεν καλφπτουν πλιρωσ απαράβατουσ όρουσ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

Στθ ςτιλθ «ΑΡΑΝΤΘΣΘ» ςθμειϊνεται θ απάντθςθ του προμθκευτι που ζχει τθ μορωι ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν θ 
αντίςτοιχθ προδιαγραωι πλθροφται ι όχι από τθν Ρροςωορά ι ζνα αρικμθτικό μζγεκοσ που δθλϊνει τθν 
ποςότθτα του αντίςτοιχου χαρακτθριςτικοφ ςτθν Ρροςωορά. Απλι κατάωαςθ ι επεξιγθςθ δεν αποτελεί 
απόδειξθ πλιρωςθσ τθσ προδιαγραωισ και θ αρμόδια Επιτροπι ζχει τθν υποχρζωςθ ελζγχου και 
επιβεβαίωςθσ τθσ πλιρωςθσ τθσ απαίτθςθσ (ιδιαίτερα αν αυτι αποτελεί ελάχιςτθ). 

Στθ ςτιλθ «ΡΑΑΡΟΜΡΘ» κα καταγραωεί θ ςαωισ παραπομπι ςε Ραράρτθμα τθσ Τεχνικισ Ρροςωοράσ το 
οποίο κα περιλαμβάνει αρικμθμζνα Τεχνικά Φυλλάδια καταςκευαςτϊν, ι αναλυτικζσ τεχνικζσ περιγραωζσ 
των υπθρεςιϊν, του εξοπλιςμοφ ι του τρόπου διαςφνδεςθσ και λειτουργίασ ι αναωορζσ μεκοδολογίασ 
εγκατάςταςθσ και υποςτιριξθσ κλπ., που κατά τθν κρίςθ του υποψθωίου Ρρομθκευτι τεκμθριϊνουν τα 
ςτοιχεία των Ρινάκων Συμμόρωωςθσ. Στθν αρχι του Ραραρτιματοσ καταγράωεται αναλυτικόσ πίνακασ των 
περιεχόμενων του. 

 Είναι ιδιαίτερα επικυμθτι θ πλθρζςτερθ ςυμπλιρωςθ των παραπομπϊν, οι οποίεσ πρζπει να είναι κατά το 
δυνατόν ςυγκεκριμζνεσ (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Ραράγραωοσ 4, κ.λπ.). Αντίςτοιχα ςτο τεχνικό 
ωυλλάδιο ι ςτθ ςχετικι αναωορά, μεκοδολογικό εργαλείο, τεχνικι κτλ κα υπογραμμιςτεί το ςθμείο που 
τεκμθριϊνει τθ ςυμωωνία ι υπερκάλυψθ και κα ςθμειωκεί θ αντίςτοιχθ παράγραωοσ του Ρίνακα 
Συμμόρωωςθσ ςτθν οποία καταγράωεται θ ηθτοφμενθ προδιαγραωι (π.χ. Ρροδ. 4.18). 

Τονίηεται ότι είναι υποχρεωτικι θ απάντθςθ ςε όλα τα ςθμεία των ΡΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ και θ παροχι 
όλων των πλθροωοριϊν που ηθτοφνται. 

 Θ αρμόδια Επιτροπι κα αξιολογιςει τα παρεχόμενα από τουσ υποψιωιουσ προμθκευτζσ ςτοιχεία κατά τθν 
αξιολόγθςθ των Τεχνικϊν Ρροςωορϊν.  

Σε περίπτωςθ που δεν ζχει ςυμπλθρωκεί θ ςτιλθ «ΑΡΑΝΤΘΣΘ», για ζςτω και ζνα από τουσ όρουσ ςτον 
πίνακα ςυμμόρωωςθσ, τότε κεωρείται ότι δεν υπάρχει απάντθςθ ςτο ςχετικό όρο. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ IV –  ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΘ ΜΕΛΕΤΘ 

 

«ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΓΗ 

2ε ΤΠΔ ΠΔΙΡΑΙΧ ΚΑΙ ΝΗΧΝ 

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ»                         Α.Π. 

                                                                                                        ΥΙΟ  02/09/2021   

ΠΡΟ: Γ.. ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ 

ΘΔΜΑ: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΞΔΤΡΔΗ ΣΗ 

ΤΜΦΔΡΟΣΔΡΗ ΔΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΛΤΦΗ ΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ Δ 

ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ . 

Γηα ηα ηελ εθπόλεζε ηεο κειέηεο απηήο ειήθζεζαλ ππόςε: 

 1. Σηο δηαηάμεηο  ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Νόκνπ 4369/2016 

2. Ο Νόκνο  4354/2015 (εληαίν κηζζνιόγην)  

3. To ΦΔΚ 173/Β/30-1-2019  

4. Η Δζληθή Γεληθή πιινγηθή ύκβαζε Δξγαζίαο (Δ.Γ...Δ.) 2021 (Π.Κ. 16/1-7-2021.    

 

 πλήιζε  ζήκεξα 02 επηεκβξίνπ 2021 , εκέξα Πέκπηε ε νξηζκέλε κε ηελ απόθαζε 1170/23-08-21 ηεο  

Γηνηθήηξηαο ηνπ Ννζνθνκείνπ επηηξνπή απνηεινύκελε από ηνπο: 

Σδηαηδηά Υαξάιακπν, σηεξίνπ Άλλα, Βελέην Δπζηξάηην γηα λα ηξνπνπνηήζεη ηελ  νηθνλνκνηερληθή 

κειέηε γηα ηελ ηπρόλ ή όρη εμνηθνλόκεζε δεκνζηνλνκηθήο σθέιεηαο πνπ επηηπγράλεηαη κε ηελ ζύλαςε 

αηνκηθώλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο ζε ζύγθξηζε κε άιια κέζα (εξγνιαβηθή αλάζεζε) ζρεηηθά κε ηηο 

ππεξεζίεο θαζαξηόηεηαο  ηνπ Ννζνθνκείνπ . 

ην αλώηεξν ζπκπέξαζκα θζάλεη θαλείο εάλ ζπγθξίλεη ην εηήζην ζπλνιηθό θόζηνο  εξγαζίαο  (κηζζό & 

πξόζζεηεο ακνηβέο γηα εξγαζία ζε αξγίεο -λπρηεξηλά θαη εμαηξέζηκα) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ 

θόζηνπο αλαιώζηκσλ-παγίσλ θαζαξηόηεηαο. 

 

 

 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ  
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φιθςκα ιε ηζξ πανμφζεξ αημιζηέξ ζοιαάζεζξ, ζηδκ ηαεανζυηδηα ημο Νμζμημιείμο απαζπμθμφκηαζ 

23 άημια, ηα μπμία δεκ είκαζ ανηεηά βζα κα ακηαπμηνζεμφκ ζηζξ αολδιέκεξ ακάβηεξ ημο 

Νμζμημιείμο. Σμ πνμζςπζηυ ηαεανζυηδηαξ ενβάγεηαζ 7 διένεξ ηδκ εαδμιάδα ηαζ εα πνέπεζ ιε ηζξ 

αάνδζεξ ημοξ κα ηαθφπημοκ ηδκ 24ςνδ θεζημονβία ηδξ οβεζμκμιζηήξ ιμκάδαξ. 

Γζα κα θεζημονβήζεζ μιαθά ημ Νμζμημιείμ Υίμο ηαζ κα ιπμνμφιε κα πανέπμοιε ορδθήξ πμζυηδηαξ 

ηαεανζυηδηα ηαζ απμθφιακζδ, ζε υθα ηα ηηζνζαηά ζοβηνμηήιαηα, ηιήιαηα, Δνβαζηήνζα, Μμκάδεξ, 

Υεζνμονβεία, απαζημφκηαζ δφμ (14) άημια επζπθέμκ, δδθαδή ηνζάκηα επηά (37) ζοκμθζηά  επυπηεξ ηαζ 

ηαεανζζηέξ, βζα ημοξ ηάηςεζ θυβμοξ: 

1) Θ ζκταςθ του Νοςοκομείου ανζρχεται ςτα 12.500 m2 , ςυμπεριλαμβανομζνων των δομϊν 

«ΨΥΧΑΓΩΣ», «ΚΕΦΙΑΡ» και «ΔΙΕΚ ΝΟΣΘΛΕΥΤΙΚΘΣ». 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 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 κορονοιοφ 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 
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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 

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 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 τθν  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 
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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 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.  

 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ 

ΚΟΣΟ ΠΡΟΛΖΦΖ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ 

Σμ ιδκζαίμ ηυζημξ βζα ηδκ πνυζθδρδ 37 ηαεανζζηχκ ςξ επζημονζηυ πνμζςπζηυ (ιε ενβμδμηζηέξ 

εζζθμνέξ, ιία ηνζεηία, έκα ηέηκμ, επίδμια παναιεεμνίμο, ακεοβζεζκυ επίδμια ηαζ οπενςνζαηή 

απαζπυθδζδ φρμοξ 62,92 εονχ ιδκζαίςξ, αθέπε πίκαηα 1) εα ακένεεζ ζημ πμζυ ηςκ (1.425,76 εονχ 
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+ 62,92 εονχ π 37 ηαεανζζηέξ) 55.081,16 εονχ ηαζ εηδζίςξ (55.081,16 εονχ π 12 ιήκεξ) ζημ πμζυ 

ηςκ 660.973,92 εονχ.  

Πίκαηαξ 1.:Μδκζαίμ ηυζημξ οπενςνζαηήξ απαζπυθδζδξ Καεανζζηχκ (ζφιθςκα ιε ηα 

ζημζπεία ιζζεμδμζίαξ ημο 2020) 

 Κυζημξ 1 (εκυξ) Καεανζζηή ΤΔ 

Νφπηεξ, Ανβίεξ, Κονζαηέξ ηαζ οπενςνίεξ 62,92 εονχ 

 

πλνιηθό εθηηκώκελν κηζζνδνηηθό θόζηνο θαζαξηόηεηαο κεληαίν= 55.081,16επξώ 

                                                                                              Δηήζην= 660.973,92επξώ 

ΚΟΣΟ ΠΑΓΙΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ  ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ 

ημ ιζζεμθμβζηυ ηυζημξ βζα ηδκ οπδνεζία ηδξ Καεανζυηδηαξ, ζηδκ πενίπηςζδ πνυζθδρδξ 

επζημονζημφ πνμζςπζημφ εα πνέπεζ κα πνμτπμθμβζζεεί ηαζ δαπάκδ βζα ηδκ αβμνά απαζημφιεκμο 

πάβζμο ελμπθζζιμφ (αθέπε πίκαηα 2) θυβμ έθθεζρδξ , θεμνάξ αθθά ηαζ παθαζυηδηαξ ημο οθζζηάιεκμο. 

Πίκαηαξ 2. Ακάθοζδ ακαβηαζυηδηαξ πνμιήεεζαξ πάβζμο ελμπθζζιμφ (μζ εηηζιχιεκεξ αλίεξ 

πνμηφπημοκ αάζδ επζζοκαπηυιεκςκ ανπείςκ ζημ πανάνηδια ημο πανυκημξ, ηα είδδ ηαζ ημ πθήεμξ 

αοηχκ πνμηφπημοκ αάζδ ηςκ ακαβηχκ ημο Σιήιαημξ επζζηαζίαξ) 

ΠΑΓΗΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΠΔΡΑΝ ΣΟΤ 

ΤΦΗΣΑΜΔΝΟΤ 

  

ΔΗΓΟ ΣΔΜΑΥΗΑ ΣΗΜΖ ΜΔ ΦΠΑ (17%) 

ΣΟΛΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ  74 

(37ενβαγυιεκμζ 

π 2 ζημθέξ) 

1991,34 εονχ 

ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΚΟΤΠΑ ΜΔ 

ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ 

1 782,01 εονχ 

ΚΑΡΟΣΗ ΚΟΤΠΗΓΗΧΝ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΤ 

ΥΧΡΟΤ 1100LT 

2 545,37 εονχ 

ΚΑΡΟΣΗ ΚΟΤΠΗΓΗΧΝ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΤ 

ΥΧΡΟΤ 240LT 

3 347,49 εονχ 

ΜΖΥΑΝΖ ΠΛΤΖ – ΣΔΓΝΧΖ 1 4.028,55 εονχ 

ΣΡΟΛΔΨ ΚΑΘΑΡΗΣΡΗΧΝ (ΜΔ ΡΑΦΗΑ) 32 11.381,76 εονχ 
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ΤΝΟΛΟ  19.076,52 επξώ 

 

πλνιηθό εηήζην εθηηκώκελν θόζηνο ππεξεζίαο θαζαξηόηεηαο (κηζζνδνηηθό θόζηνο θαη θόζηνο 

αγνξάο πάγηνπ εμνπιηζκνύ)660.973,72επξώ + 19.076,52 επξώ= 680.050,24 επξώ. 

 

ΚΟΣΟ ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΔΙΓΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ 

Σμ ηυζημξ ηςκ ακαθχζζιςκ εζδχκ ηαεανζυηδηαξ (π.π. ζημφπεξ, θανάζζα, πανηί οβείαξ, ζαημφθεξ, 

πεζνμπεηζέηεξ, οβνά ηαεανζζηζηά ηαζ απμθοιακηζηά, ζθμοββάνζα, πεηζέηεξ ιζηνμζκχκ ηθπ) 

εηηζιάηαζζημ πμζυ ηςκ 30.000 εονχ (ζοιπενζθαιαακμιέκμο ημο ΦΠΑ). Σα ακαθχζζια είδδ 

ηαεανζυηδηαξ ημο ακαδυπμο εα πνέπεζ κα είκαζ εθεβιέκα ηαζ κα πθδνμφκ ηζξ πνμδζαβναθέξ ηδξ 

ζζπφμοζαξ κμιμεεζίαξ βζα ηδκ οβζεζκή ηαζ ηδκ αζθάθεζα ηςκ πχνςκ ημο Νμζμημιείμο.  

Δπηζεκαίλεηαη όηη δελ έρεη ππνινγηζηεί πξνζαύμεζε γηα ηελ θάιπςε ηπρόλ απξόβιεπησλ πιηθώλ θαζώο 

θαη ππνεθηίκεζεο ησλ αλαιώζεσλ, νη νπνίεο θαηά θνηλή πείξα είλαη είλαη πηζαλό λα πξνθύςνπλ. 

Σν αλσηέξσ ζπλνιηθό θόζηνο πξνθύπηεη βάζε ησλ ζπγθεληξσηηθώλ θαηαζηάζεσλ εμόδσλ πξνκήζεηαο 

ησλ ελ ιόγν πιηθώλ από 01/01/2020 έσο 31/12/2020. 

ΣΤΥΟΝ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΚΟΣΗ - ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΑ ΚΟΣΗ  

Γηνηθεηηθό Κόζηνο Ννζνθνκείνπ γηα ηελ δηαρείξηζε θαη επνπηεία ηνπ πξνζσπηθνύ παξνρήο ππεξεζηώλ 

θαζαξηόηεηαο 

Ζ πνυζθδρδ επζημονζημφ πνμζςπζημφ 37 αηυιςκ, δ ζοκεπήξ πνμιήεεζα ηςκ απαζημφιεκςκ οθζηχκ 

& ακαθςζίιςκ ιέζς δδιυζζςκ δζαβςκζζιχκ, δ ιδκζαία ιζζεμδμζία ημο πνμζςπζημφ αοημφ, δ 

επμπηεία ημο πνμζςπζημφ αοημφ ηαζ δ επζζηαζία απμηεθμφκ ζδιακηζηή δζμζηδηζηή επζαάνοκζδ ηςκ 

ανιμδίςκ ηιδιάηςκ (Σιήια Γζαπείνζζδξ Ακενχπζκμο Γοκαιζημφ, Λμβζζηήνζμ, Γναθείμ 

Μζζεμδμζίαξ, Γναθείμ Δπζζηαζίαξ, Σιήια Πνμιδεεζχκ ηθπ) ημο Νμζμημιείμο ηαζ ζε ηαιία 

πενίπηςζδ δεκ ιπμνμφκ κα απμννμθδεμφκ πςνίξ επζπθέμκ ηυζημξ. Σα παναπάκς εηθναγυιεκα ζε 

ηυζημξ απμηζιυκηαζ ζε πενίπμο 30.000,00€. 

φιθςκα ιε ηζξ Σεπκζηέξ Πνμδζαβναθέξ ημο Νμζμημιείμο βζα ηζξ οπδνεζίεξ ηαεανζυηδηαξ απαζηείηαζ 

αζθάθζζδ αζηζηήξ εοεφκδξ . Σμ Νμζμημιείμο δεκ ιπμνεί κα δζαεέηεζ ηέημζμ αζθαθζζηήνζμ εκχ μζ 

ζδζςηζηέξ εηαζνείεξ δζαεέημοκ ηαζ ιε πμζυ ηέημζμ χζηε κα ηαθοθεεί μπμζαδήπμηε γδιζά ιπμνεί κα 

ζοιαεί ηαηά ηδκ πανμπή ηςκ οπδνεζζχκ. Σμ ηυζημξ ημο αζθαθζζηδνίμο απμηζιάηαζ ζε 5.000,00€. 

Σέθμξ πνέπεζ κα ζδιεζςεεί ηαζ κα απμηζιδεεί ηαζ ημ βεβμκυξ πςξ μζ οβεζμκμιζημί πχνμζ, υπςξ αοημί 

ημο Νμζμημιείμο είκαζ πχνμζ ιεβάθδξ εοαζζεδζίαξ ηαζ δ ηαεανζυηδηα ημοξ απμηεθεί ιέβζζηδ 

πνμηεναζυηδηα. Σμ πνμζςπζηυ πμο εα απαζπμθδεεί πνέπεζ κα είκαζ άνηζα εηπαζδεοιέκμ ηαζ 
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απμθφηςξ ελεζδζηεοιέκμ. Ακ ημ Νμζμημιείμ πνμαεί ζηδκ πνυζθδρδ αηυιςκ πνέπεζ κα ηζκήζεζ ηζξ 

δζαδζηαζίεξ βζα ηδκ εηπαίδεοζδ ημο πνμζςπζημφ αοημφ. Δπίζδξ ζηδκ πενίπηςζδ ακαννςηζηχκ 

αδεζχκ δ απνυαθεπηςκ απμοζζχκ ημ Νμζμημιείμ δεκ ιπμνεί κα ηζξ ηαθφρεζ εκχ ιζα ζδζςηζηή 

εηαζνεία έπεζ αοηήκ ηδκ δοκαηυηδηα. Σα παναπάκς πνέπεζ επίζδξ κα απμηζιδεμφκ ημζημθμβζηά, ηαζ 

ηα 25.000,00€ εηδζίςξ είκαζ ιζα θμβζηή εηηίιδζδ. Οπυηε ηα ζοκμθζηά απνυαθεπηα ηυζηδ ακένπμκηαζ 

πενίπμο ζε 60.000,00€ εηδζίςξ. 

Δπίζδξ ζφιθςκα ιε ηζξ Σεπκζηέξ Πνμδζαβναθέξ μζ Τπδνεζίεξ Καεανζυηδηεξ πνέπεζ κα εηηεθμφκηαζ 

ζφιθςκα ιε πζζημπμζδιέκα ζοζηήιαηα ISOβζα ηδκ πμζυηδηα, ηδκ οβεία ηαζ ηδκ αζθάθεζα ηαζ ημ 

πενζαάθθμκ. Σμ Νμζμημιείμ δεκ δζαεέηεζ ηέημζεξ πζζημπμζήζεζξ πμο δζαζθαθίγμοκ πμζμηζηυηενεξ 

Τπδνεζίεξ εκχ μζ Ηδζςηζηέξ Δηαζνείεξ έπμοκ. 

ΜΗΘΟΓΟΣΗΚΟ ΚΟΣΟ 660.973,92€ 

ΠΑΓΗΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΠΔΡΑΝ 

ΣΟΤ ΤΦΗΣΑΜΔΝΟΤ 

19.076,52 € 

ΚΟΣΟ ΑΝΑΛΧΗΜΧΝ ΔΗΓΧΝ 

ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ 

30.000,00 € 

ΣΤΥΟΝ ΔΠΗΠΛΔΟΝ ΚΟΣΖ - 

ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΑ ΚΟΣΖ 

60.000,00 € 

ΤΝΟΛΟ 770.050,44 € 

 

Σμ παναπάκς ζφκμθμ ηςκ 770.050,44€ απμηεθεί ημ ηαηά ηδκ εηηίιδζή ιαξ ημ εθάπζζημ ηυζημξ βζα 

ηδκ εηηέθεζδ ηςκ ενβαζζχκ ιε πνμζςπζηυ ημο Νμζμημιείμο. 

ΑΝΑΓΟΥΟ – ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

Κόζηνο γηα ηνλ Καζαξηζκό ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Υίνπ 

  

Α Ανζειυξ ενβαγμιέκςκ 

37 ηαεανζζηέξ/ηαεανίζηνζεξ& επυπηεξ 

πθήνμοξ απαζπυθδζδξ βζα ημ πνυβναιια 

ηαεανζζιμφ ημο Νμζμημιείμο 

Β Ζιένεξ ηαζ χνεξ ενβαζίαξ 
Γεοηένα έςξ Κονζαηή υθμ ημ 24ςνμ 

ζφιθςκα ιε ημ πνυβναιια ηαεανζζιμφ 
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Γ 
οθθμβζηή ζφιααζδ ενβαζίαξ ζηδκ 

μπμία οπάβμκηαζ μζ ενβαγυιεκμζ: 

Δεκζηή Γεκζηή οθθμβζηή φιααζδ 

Δνβαζίαξ (Δ.Γ...Δ.) 2021 (Π.Κ. 16/1-7-

2021),  Τπμονβζηή Απυθαζδ 

4241/127/2019 (ΦΔΚ Σεφπμξ Β’ 

173/30.01.2019). 

Γ1 Μζηηέξ Απμδμπέξ Δνβαγμιέκςκ 

 

   338.144,29 €  

 

Γ2 
Δπζπθέμκ Κυζημξ Κονζαηχκ & 

Ανβζχκ 

 

 23.576,40 €  

 

Γ3 Δπζπθέμκ Κυζημξ Νοπηενζκχκ 

 

 9.230,76 €  

 

Γ4 Γχνμ Υνζζημοβέκκςκ 

 

 30.961,96 €  

 

Γ5 Γχνμ Πάζπα 

 

18.577,18 €  

 

Γ6 Δπίδμια Αδείαξ  

 

  15.456,31 €  

 

Γ7 Κυζημξ Ακηζηαηάζηαζδξ 

 

  36.328,91 €  

 

Γ8 Απμγδιίςζδ Ακηζηαηαζηαηχκ 

 

   3.027,41 €  

 

Γ9 

οκμθζηυ φρμξ ημο  πμζμφ πμο αθμνά 

ηζξ πάζδξ θφζεςξ κυιζιεξ απμδμπέξ 

ηςκ ενβαγμιέκςκ 

 

475.303,22 €  

 

Δ1 
 Ύρμξ ηςκ αζθαθζζηζηχκ εζζθμνχκ 

ιε αάζδ ηα πνμτπμθμβζζεέκηα πμζά 

 

  125.860,29 €  

 

Δ2 οκμθζηυ Δνβαηζηυ Κυζημξ 

 

601.163,51 €  

 

Σ 
Κυζημξ οπέν Καηαζηδκχζεςκ 

(ΔΛΠΚ) 
740,00 € 

Ε 
Γζμζηδηζηυ Κυζημξ  

(2% επί ημο ενβαηζημφ ηυζημοξ) 

 

  12.023,27 €  
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Ζ 

Κυζημξ Δλμπθζζιμφ ηαζ 

ιδπακδιάηςκ ηαεανζζιμφ 

(απμζαέζεζξ, αθάαεξ, ζοκηήνδζδ) ηαζ 

Κυζημξ Ακαθςζίιςκ οθζηχκ 

ηαεανζυηδηαξ 

(2% επί ημο ενβαηζημφ ηυζημοξ) 

  12.023,27 € 

Θ  
Κυζημξ Δζδχκ Αημιζηήξ Τβζεζκήξ 

(3% επί ημο ενβαηζημφ ηυζημοξ) 

 

  18.034,91 €  

 

Η 
Δνβμθααζηυ Κένδμξ 

(2% επί ημο ενβαηζημφ ηυζημοξ) 
  12.023,27 € 

Κ Παναηνάηδζδ Φυνμο 8% 
           57.044,19 €  

 

Λ 

Νυιζιεξ ηναηήζεζξ επί ηδξ αλίαξ ημο 

ηζιμθμβίμο πμο εα εηδίδεηαζ ιδκζαίςξ 

(2% Τπμονβείμο οβείαξ ηαζ 0,1554% 

οπέν ηνίηςκ) 

 

  15.684,55 €  

 

Μ Γζα ακάπηολδ ακηαβςκζζιμφ 
 

27.239,89 €  

 

Ν 
οκμθζηυξ Πνμτπμθμβζζιυξ πςνίξ 

ΦΠΑ 
756.000,00 € 

    

Σμ παναπάκς ζφκμθμ ηςκ 756.000,00€ απμηεθεί ημ ηαηά ηδκ εηηίιδζή ιαξ ημ ιέβζζημ ηυζημξ βζα ηδκ 

εηηέθεζδ ηςκ ενβαζζχκ ιε επζθμβή ακαδυπμο απυ Γζαβςκζζιυ, ηαεχξ δ δζεκένβεζα δζαβςκζζιμφ εα 

μδδβήζεζ ζε ακάπηολδ ακηαβςκζζιμφ ηαζ επίηεολδ ιείςζδξ ηζιήξ. 

ΤΜΠΔΡΑΜΑ 

πγθξηηηθά ησλ παξαπάλσ πξνθύπηεη  δεκνζηνλνκηθό όθεινο γηα ηελ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ζηελ πεξίπησζε 

αλαδόρνπ δηόηη: 

Α) ηελ πεξίπησζε πξόζιεςεο επηθνπξηθνύ πξνζσπηθνύ πιήξνπο απαζρόιεζεο ην ειάρηζην εηήζην 

θόζηνο αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ: 770.050,44 € 

Β) ηελ πεξίπησζε πνπ αλαηεζεί ζε αλάδνρν ην εηήζην θόζηνο αλέξρεηαη  ζην πνζό ησλ 756.000,00 

€(χωρίς ΦΠΑ)ην κέγηζην θαζώο ν αληαγσληζκόο ζα ζπκβάιεη ζε κείσζε ηηκήο.  

Δπίζεο ζην δεκνζηνλνκηθό όθεινο ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππόςε θαη ην πνζό ηνπ ΦΠΑ, ην νπνίν γηα ην 

Ννζνθνκείν δελ απνηειεί έμνδν πνπ ζπκςεθίδεηε θαη απνδίδεηαη ζηελ Δθνξία, αιιά εμαληιεί πηζηώζεηο 

από ηνπο θσδηθνύο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 
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Με ηελ παξαπάλσ κειέηε έγηλε κηα πξνζπάζεηα λα ζπλεθηηκεζνύλ όινη νη παξάγνληεο νηθνλνκηθνί θαη 

ηερληθνί πνπ ζπληεινύλ ζηελ θάιπςε ηεο κεγάιεο αλάγθεο θαη κέγηζηεο πξνηεξαηόηεηαο ησλ Τπεξεζηώλ 

Καζαξηζκνύ γηα ηνπο ρώξνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ. πκπεξαζκαηηθά κπνξνύκε λα πνύκε πσο αλ θαη ην 

θόζηνο θαίλεηαη παξαπιήζην ε επηινγή ηδησηηθήο εηαηξείαο εκθαλίδεη ζεκαληηθό δεκνζηνλνκηθό όθεινο 

θαζώο αθελόο εμαζθαιίδεη θαιύηεξε θαη εμεηδηθεπκέλε ππεξεζία θαη αθεηέξνπ δελ επηβαξύλεη ηηο 

ππάξρνπζεο δνκέο κε επηπιένλ εξγαζίεο ελώ είλαη θαη θαηά έλα πνζνζηό νηθνλνκηθόηεξε ιύζε. 

 

                            Παξαθαινύκε γηα ηηο δηθέο  ζαο ελέξγεηεο. 

             Με ηηκή 

                                                                                            Σδηαηδηάο Υαξάιακπνο 

                                                                                                           σηεξίνπ Άλλα 

                                                                         Βελέηνο Δπζηξάηηνο 
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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 
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: 

Α) θ ςυνολικι προςφερόμενθ τιμι δεν κα πρζπει να ξεπερνά τθν προχπολογιςκείςα δαπάνθ. 

Β)  θ προςφερόμενθ τιμι  δεν πρζπει να ξεπερνά  τθν τιμι του παρατθρθτθρίου τιμών τθσ ΕΠΤ, όπωσ αυτό 
ιςχφει κατά τθν θμζρα κατάκεςθσ τθσ προςφοράσ. 

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 
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Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ 

ΑΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 

(*1) 

ΜΘΝΙΑΙΑ 

ΔΑΡΑΝΘ 

ΚΑΤ' ΑΤΟΜΟ 

ΜΘΝΙΑΙΑ 

ΔΑΡΑΝΘ 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ  

ΣΥΝΟΛΙΚΘ 

ΔΑΡΑΝΘ  

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  
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1.      
Μικτζσ αποδοχζσ προςωπικοφ 
(κακαριςτζσ–ςτριεσ ) 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 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) 
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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  

        

8.      

Κόςτοσ αναλωςίμων 
υλικϊν (ςάκοι 
απορριμμάτων, 
απορρυπαντικά, χαρτιά 
υγείασ, κρεμοςάπουνο, 
κ.λπ.) Κόςτοσ εργαλείων 
και μθχανθμάτων 
κακαριςμοφ (αποςβζςεισ, 
βλάβεσ, ςυντιρθςθ). 
Τουλάχιςτον 5% 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 
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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 
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 VI –  ΕΕΕΣ  

Το περιεχόμενο του αρχείου ωσ αρχείο PDF (θλεκτρονικά 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 VII – Υποδείγματα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν  

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,+ 
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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 
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 VIII –  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 ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ ΚΤΙΙΑΚΩΝ 
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 24% (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. 

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. 
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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 του Δθμοςίου, 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 τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και 
Ρρομθκειϊν 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. 
Για κάκε πρόβλθμα που αωορά τθν διακιρυξθ και τθν ςφμβαςθ ο ανάδοχοσ υπάγεται ςτθ δικαιοδοςία των 
δικαςτθρίων των Ακθνϊν. 
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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. 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
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