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Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ   Δ Ι 

 

Αλνηθηφ δηαγσληζκφ δηαδηθαζίαο δηαπξαγκάηεπζεο, κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο γηα ηελ αλάδεημε 

Αλαδφρνπ Καζαξηφηεηαο ησλ Κηηξηαθψλ Δγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ Πεξηβάιινληνο Υψξνπ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ Αλαηνιηθήο Αραΐαο πξνυπνινγηζκνχ …………….€ (……….€ γηα ηε Ννζειεπηηθή 

Μνλάδα Αηγίνπ, ……………… γηα ηελ Ννζειεπηηθή Μνλάδα Καιαβξύησλ) κε θξηηήξην 

θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ Υακειφηεξε ηηκή. ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ελ ιφγσ δηαγσληζκνχ 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ν αλαινγνχλ Φ.Π.Α.  

 

Άξζξν 1 

Η δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνύ δηέπεηαη από ηα παξαθάησ:  

 

1.1 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 60/2007 (ΦΔΚ 64/η.Α’/16-3-2007), πεξί πξνζαξκνγήο ηεο κε αξηζκφ 

2004/18/ΔΚ  Οδεγίαο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 31εο 

Μαξηίνπ 2004 (EL 134/30-4-2004)  πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ. 

1.2 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 118/2007 (ΦΔΚ 150/η.Α’/ 10-7-2007), πεξί Καλνληζκνχ Πξνκεζεηψλ 

Γεκνζίνπ (Κ.Π.Γ). 

1.3 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3580/2007 (ΦΔΚ 134/η.Α’/ 18-6-2007) πεξί Πξνκεζεηψλ Φνξέσλ 

επνπηεπφκελσλ απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο φπσο ηξνπνπνηήζεθε κεηαγελέζηεξα κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν.3846/2010 (ΦΔΚ 

66/η.Α’/11-05-2010) θαη ηζρχεη. 

1.4 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3329/2005 (ΦΔΚ 81/η.Α’/04-04-2005),  πεξί Δζληθνχ πζηήκαηνο 

Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ N. 

3527/2007 (ΦΔΚ 25/η.Α/ 9-2-2007) θαη ηζρχεη. 

1.5 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2889/2001 (Φ.Δ.Κ. 37/η.Α’/02-03-2001) πεξί Βειηίσζεο θαη 

εθζπγρξνληζκνχ ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο.  

1.6 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2955/2001 (Φ.Δ.Κ. 256/η.Α’/02-11-2001) πεξί πξνκεζεηψλ 

Ννζνθνκείσλ θαη ινηπψλ κνλάδσλ πγείαο ησλ Πε..Τ θαη άιιεο δηαηάμεηο φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 

1.7 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2741/1999 (ΦΔΚ 199/η.Α’/ 28-09-1999), πεξί Δληαίνπ Φνξέα Διέγρνπ 

ηξνθίκσλ, άιιεο ξπζκίζεηο ζεκάησλ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη άιιεο δηαηάμεηο, άξζξν 8 

(Κξαηηθέο Πξνκήζεηεο), φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε ηα άξζξα 2 ηνπ Ν. 3060/2002 

(ΦΔΚ Α’ 242 / 11-10-2002) θαη 9 Ν. 3090/2002 (ΦΔΚ Α’ 329 /24-12-2002) θαη φπσο ην 

άξζξν απηφ εθαξκφδεηαη κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ Ν. 3310/2005. 

1.8 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2690/1999 (ΦΔΚ 45/η.Α’/09-03-1999) πεξί Κχξσζεο ηνπ Κψδηθα 

Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο. 
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1.9 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3886/30-9-2010 (Φ.Δ.Κ. 173/η.Α’/30-09-2010) πεξί Γηθαζηηθήο 

Πξνζηαζίαο θαηά ην ζηάδην πνπ πξνεγείηαη ηεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ δεκνζίσλ έξγσλ, 

θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 89/665.  

1.10 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Σν Π.Γ. 82/96 πεξί νλνκαζηηθνπνίεζεο ησλ κεηνρψλ ησλ Διιεληθψλ 

Αλψλπκσλ Δηαηξεηψλ πνπ κεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο αλάιεςεο έξγσλ ή πξνκεζεηψλ ηνπ 

Γεκνζίνπ ή ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 8 ηνπ Ν.3414/2005 ζρεηηθά κε ηελ νλνκαζηηθνπνίεζε ησλ 

κεηνρψλ ησλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ.   

1.11 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2286/95 (Φ.Δ.Κ. 19/η.Α’/01-02-1995) πεξί πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ 

Σνκέα θαη Ρπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ. 

1.12   Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3863/2010 (ΦΔΚ 115/η.Α’/15-07-2010)  

Άξζξν 2ν 

Γηθαίσκα πκκεηνρήο 

 

2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή 

ελψζεηο/θνηλνπξαμίεο απηψλ ή ζπλεηαηξηζκνί πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην αληηθείκελν 

ηεο ππφ αλάζεζεο ππεξεζίαο,  πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο 

κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.) ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.) ή 

ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε πκθσλία Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ 

Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, ε νπνία θπξψζεθε κε ην Ν.2513/1997 θαη ησλ 

πνιπκεξψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ηνπ Γχξνπ ηεο Οπξνπγνπάεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 

ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ (αξ. 4 Π.Γ. 60/2007) ή πξνεξρφκελα απφ ηξίηεο ρψξεο πνπ 

έρνπλ ζπλάςεη επξσπατθέο ζπκθσλίεο κε ηελ Δ.Δ. θαη ηα νπνία πιεξνχλ ηνπο φξνπο πνπ 

θαζνξίδνληαη ζηελ ζπλέρεηα ηεο παξνχζαο. 

2.2 Οη ελψζεηο πξνζψπσλ δελ ππνρξενχληαη λα πεξηβιεζνχλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή γηα 

ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο. Χζηφζν, ζε πεξίπησζε πνπ ε δηαθεξπζζφκελε κε 

ηελ παξνχζα Τπεξεζία θαηαθπξσζεί ζε έλσζε πξνζψπσλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή 

δηθαηνχηαη, εθ’ φζνλ ην ζεσξήζεη αλαγθαίν γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο χκβαζεο, 

λα δεηήζεη απφ ηελ έλσζε λα πεξηβιεζεί νξηζκέλε λνκηθή κνξθή θαη ε έλσζε, ζηελ 

πεξίπησζε απηή, ππνρξενχηαη λα ην πξάμεη. 

2.3 Σα εγθαηεζηεκέλα ζηελ Διιάδα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πξέπεη λα είλαη εγγεγξακκέλα 

ζηα νηθεία επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα θαη λα πξνζθνκίδνπλ αλάινγν 

πηζηνπνηεηηθφ. Οη ππνςήθηνη πνπ δελ έρνπλ εγθαηάζηαζε ζηελ Διιάδα πξέπεη λα 

απνδεηθλχνπλ ηελ εγγξαθή ηνπο ζε επαγγεικαηηθφ ή εκπνξηθφ κεηξψν ηνπ θξάηνπο 

εγθαηάζηαζήο ηνπο ή λα πξνζθνκίδνπλ αλάινγε έλνξθε βεβαίσζε ή πηζηνπνηεηηθφ, θαηά 

ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 44 ηνπ Π.Γ. 60/2007. 

2.4 ηε ζπλέρεηα ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ν φξνο “πάξνρνο ππεξεζηψλ” αθνξά φιεο ηηο 

πξναλαθεξζείζεο παξαπάλσ θαηεγνξίεο. 
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Άξζξν 3ν 

Πξνζόληα θαη δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο 

 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκό πξέπεη λα ππνβάινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο, επί 

πνηλή απνξξίςεσο, θαη κε ηε ζεηξά πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά. 

Κάζε δηθαηνινγεηηθό ζα πξέπεη λα θέξεη ζηελ άλσ δεμηά γσλία ηνλ Αύμνληα Αξηζκό πνπ 

αλαθέξεηαη ζην παξώλ άξζξν : 

  

      Α.  ΔΛΛΗΝΔ ΠΟΛΙΣΔ 

 

3.1 Παξαζηαηηθά εθπξνζψπεζεο, εάλ ε ζπκκεηνρή γίλεηαη δηα αληηπξνζψπσλ (άξζξν 6 παξ. 

1 πεξ. γ΄ ηνπ Π.Γ. 118/2007). 

3.2 Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ην Άξζξν 5 ηεο παξνχζεο.  

3.3     Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.1599/1986 (Α΄75), φπνπ: 

3.4.1 Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ νη 

πξνζθέξνληεο.  

3.4.2 Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο δελ έρνπλ 

θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε : 

3.4.2.1 γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Π.Γ.60/2007, 

δειαδή γηα θάπνην απφ ηα αθφινπζα: 

 ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 

παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ  (EE 

L 351 ηεο 29.1.1998, ζει. 1). 

 δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 26εο Μαΐνπ 1997 (EE C 195 ηεο 25. 6.1997, ζει. 1)  θαη 

ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ 

πκβνπιίνπ (EE L 358 ηεο 31.12.1998, ζει. 2). 

 απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ 

πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ 

(EE C 316 ηεο 27. 11.1995, ζει. 48). 

 λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη 

ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 91/308/ EOK ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ηνπλίνπ 

1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο  ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο 

δξαζηεξηφηεηεο (EE L 166 ηεο 28.6.1991, ζει. 77 Οδεγίαο, ε νπνία 

ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Οδεγία 2001/97/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, EE L 344 ηεο 28.12.2001, ζει. 76), ε 
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νπνία ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 2331/1995 (Α΄173) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε 

ην Ν. 3424/2005 (Α΄305). 

3.4.2.2 γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, εθβίαζεο, πιαζηνγξαθίαο, 

ςεπδνξθίαο, δσξνδνθίαο, δφιηαο ρξενθνπίαο  

3.4.2.3 γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ 

άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο  

3.4.3 Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο φηη δελ 

ηεινχλ: 

3.4.3.1 ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξίπησζε (2) ηνπ εδ. α΄ ηεο παξ.2 

ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαηαζηάζεηο, δειαδή ζε πηψρεπζε ή ζε 

δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο ή αλάινγε θαηάζηαζε πνπ πξνθχπηεη απφ 

παξφκνηα δηαδηθαζία, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο 

εγθαηάζηαζεο ηνπ πξνζθέξνληνο 

3.4.4 Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο φηη δελ 

ηεινχλ: 

3.4.4.1 ε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Π.Γ. 

60/2007 θαηαζηάζεηο, δειαδή ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε θαη πησρεπηηθνχ 

ζπκβηβαζκνχ ή ζε δηαδηθαζία ζέζεο ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε θαη πησρεπηηθνχ 

ζπκβηβαζκνχ ή αλάινγε θαηάζηαζε πνπ πξνθχπηεη απφ παξφκνηα 

δηαδηθαζία, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπ 

πξνζθέξνληνο 

3.4.5 Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο φηη είλαη:  

3.4.5.1 αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, πνπ αθνξνχλ 

εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη λα αλαθέξνληαη 

νη θνξείο αζθάιηζεο ηνπ πξνζσπηθνχ. 

3.4.5.2 θνξνινγηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 

3.4.6 Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη ηελ εκεξνκελία 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ φηη είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν επηκειεηήξην θαη ην 

εηδηθφ επάγγεικα ηνπο.  

3.4.7 Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο φηη ε 

επηρείξεζή ηνπο δελ ηειεί ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξ. (2) ηνπ εδ. γ΄ 

ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαηαζηάζεηο, δειαδή ππφ θνηλή 

εθθαζάξηζε ή εηδηθή εθθαζάξηζε θαη, επίζεο, φηη ε επηρείξεζε δελ ηειεί ππφ 

δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ππφ αλάινγεο 

θαηαζηάζεηο θαζψο θαη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα αδίθεκα 

ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο θαη δελ ηεινχλ ζε 

απνθιεηζκφ απφ δηαγσληζκνχο κε βάζε ακεηάθιεηε απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ 

Αλάπηπμεο. 
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3.4.8 Όηη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο δελ έρεη θεξπρζεί έθπησηνο απφ ζχκβαζε πξνκεζεηψλ 

ή ππεξεζηψλ ηνπ δεκνζίνπ  

3.4.9 Να δειψλεηαη φηη αλαιακβάλεηαη ε ππνρξέσζε γηα ηελ πξνζήθνπζα θαη έγθαηξε 

πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007, πνπ 

απαηηνχληαη θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαθχξσζεο, θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο 

πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαη ηνπ άξζξνπ 12 ηεο παξνχζαο 

εθφζνλ θαηαθπξσζεί ππέξ ηνπ ε παξνρή ηεο ελ ιφγσ ππεξεζίαο. 

3.4.10 Να δειψλεηαη φηη δελ ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, 

φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ Ν.1892/1990 (A΄101), φπσο εθάζηνηε 

ηζρχεη, (ή άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο, ε ηειεπηαία πεξίπησζε γηα αιινδαπά λνκηθά 

πξφζσπα) θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή 

εηδηθήο εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ (ή ππφ άιιεο αλάινγεο 

θαηαζηάζεηο, ε ηειεπηαία πεξίπησζε γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα). 

3.4.11 Να δειψλεηαη φηη δελ ππφθεηηαη ζε ηπρφλ λνκηθνχο πεξηνξηζκνχο. 

3.4.12 Να δειψλεηαη φηη δελ έρεη απνθιεηζζεί ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δηαγσληζκφ. 

3.4.13 Να δειψλεηαη φηη είλαη ζπλεπείο ζηελ εθπιήξσζε ηφζν ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπο 

ππνρξεψζεσλ φζν θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ελ γέλεη πξνο ην Γεκφζην ηνκέα. 

3.4.14 Να δειψλεηαη φηη δελ έρνπλ θάλεη ςεπδείο ή αλαθξηβείο δειψζεηο θαηά ηελ 

παξνρή πιεξνθνξηψλ πνπ δεηνχληαη απφ ην Ννζνθνκείν θαη φηη ηα ζηνηρεία πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αιεζή θαη αθξηβή. 

3.4.15 Να δειψλεηαη φηη απνδέρνληαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα φινπο ηνπο φξνπο ηεο 

παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

3.4.16 Να δειψλεηαη φηη ην χςνο θαη ν αξηζκφο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαη ην 

πηζησηηθφ ίδξπκα έθδνζεο απηήο. 

3.4.17 Να δειψλεηαη φηη ε πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο 

παξνχζαο δηαθήξπμεο θη έρνπλ ιάβεη πιήξε θαη αλεπηθχιαθηε γλψζε απηψλ. 

3.4.18 Να δειψλεηαη φηη ε ππνβαιιφκελε πξνζθνξά θαιχπηεη ην ζχλνιν ηεο 

δεκνπξαηνχκελεο Τπεξεζίαο. 

3.4.19 Να δειψλεηαη φηη παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζεο ηνπ ζρεηηθά κε 

νπνηαδήπνηε απφθαζε ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα αλαβνιή ή αθχξσζε ή καηαίσζε ηνπ 

παξφληνο δηαγσληζκνχ. 

3.4.20 Να δειψλεηαη φηη ζπκκεηέρεη κε κία κφλν πξνζθνξά ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο 

δηαγσληζκνχ. 
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Β. ΑΛΛΟΓΑΠΟΙ ΠΟΛΙΣΔ 

 

3.3 Παξαζηαηηθά εθπξνζψπεζεο, εάλ ε ζπκκεηνρή γίλεηαη δηα αληηπξνζψπσλ. (άξζξν 6 παξ. 

1 πεξ. γ΄ ηνπ Π.Γ. 118/2007). 

3.4 Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ην Άξζξν 5 ηεο παξνχζεο.  

3.5 Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.1599/1986 (Α΄75), ζηελ νπνία :  

3.7.1 Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ, ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ νη 

πξνζθέξνληεο.  

3.7.2 Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο νη 

πξνζθέξνληεο δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε: 

3.7.2.1 γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Π.Γ. 60/2007, 

δειαδή γηα θάπνην απφ ηα αθφινπζα: 

 ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε,  φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 

παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (EE 

L 351 ηεο 29.1.1998, ζει. 1). 

 δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 26εο Μαΐνπ 1997 (EE C 195 ηεο 25.6.1997, ζει. 1)  θαη 

ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ 

πκβνπιίνπ (EE L 358 ηεο 31.12.1998, ζει. 2). 

 απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ 

πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ 

Κνηλνηήησλ (EE C 316 ηεο 27.11.1995, ζει. 48). 

 λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη 

ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 91/308/EOK ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ηνπλίνπ 

1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ  

ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο 

δξαζηεξηφηεηεο (EE L 166 ηεο 28. 6.1991, ζει. 77 Οδεγίαο, ε νπνία 

ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Οδεγία 2001/97/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, EE L 344 ηεο 28.12.2001, ζει. 76), ε 

νπνία ελζσκαηψζεθε κε ην Ν. 2331/1995 (Α΄173) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε 

ην Ν. 3424/2005 (Α΄305). 

3.7.2.2 γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, εθβίαζεο, πιαζηνγξαθίαο, 

ςεπδνξθίαο, δσξνδνθίαο, δφιηαο ρξενθνπίαο. 

3.7.2.3 γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ 

άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο. 

3.7.3 Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο φηη δελ ηεινχλ: 

3.7.3.1 ε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξίπησζε (2) ηνπ εδ. α΄ ηεο παξ.2 

ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαηαζηάζεηο, δειαδή ζε πηψρεπζε ή ζε 
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δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο ή αλάινγε θαηάζηαζε πνπ πξνθχπηεη απφ 

παξφκνηα δηαδηθαζία, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο 

εγθαηάζηαζεο ηνπ πξνζθέξνληνο. 

3.7.4 Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο φηη δελ ηεινχλ: 

3.7.4.1 ε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Π.Γ. 

60/2007 θαηαζηάζεηο, δειαδή ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε θαη πησρεπηηθνχ 

ζπκβηβαζκνχ ή ζε δηαδηθαζία ζέζεο ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε θαη 

πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή αλάινγε θαηάζηαζε πνπ πξνθχπηεη απφ 

παξφκνηα δηαδηθαζία, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο 

εγθαηάζηαζεο ηνπ πξνζθέξνληνο. 

3.7.5 Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο φηη είλαη:  

3.7.5.1 αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, πνπ αθνξνχλ εηζθνξέο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη λα αλαθέξνληαη νη θνξείο 

αζθάιηζεο ηνπ πξνζσπηθνχ 

3.7.5.2 θνξνινγηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 

3.7.6 Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη ηελ εκεξνκελία 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ φηη είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν επηκειεηήξην θαη ην 

εηδηθφ επάγγεικα ηνπο. 

3.7.7 Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο φηη ε 

επηρείξεζή ηνπο δελ ηειεί ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξ. (2) ηνπ εδ. γ΄ 

ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαηαζηάζεηο, δειαδή ππφ θνηλή 

εθθαζάξηζε ή εηδηθή εθθαζάξηζε θαη, επίζεο, φηη ε επηρείξεζε δελ ηειεί ππφ 

δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ππφ αλάινγεο 

θαηαζηάζεηο θαζψο θαη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα αδίθεκα 

ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο θαη δελ ηεινχλ ζε 

απνθιεηζκφ απφ δηαγσληζκνχο κε βάζε ακεηάθιεηε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Αλάπηπμεο. 

3.7.8 Όηη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο δελ έρεη θεξπρζεί έθπησηνο απφ ζχκβαζε πξνκεζεηψλ ή 

ππεξεζηψλ ηνπ δεκνζίνπ 

3.7.9 Να δειψλεηαη φηη αλαιακβάλεηαη ε ππνρξέσζε γηα ηελ πξνζήθνπζα θαη έγθαηξε 

πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007, πνπ 

απαηηνχληαη θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαθχξσζεο, θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο 

πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαη ηνπ άξζξνπ 12 ηεο παξνχζαο 

εθφζνλ θαηαθπξσζεί ππέξ ηνπ ε παξνρή ηεο ελ ιφγσ ππεξεζίαο. 

3.7.10Γελ ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή 

εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ Ν. 1892/1990 (A΄101), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, (ή άιιεο 

αλάινγεο θαηαζηάζεηο, ε ηειεπηαία πεξίπησζε γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) θαη, 

επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο 
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εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ (ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο, ε 

ηειεπηαία πεξίπησζε γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα). 

3.7.11Να δειψλεηαη φηη δελ ππφθεηηαη ζε ηπρφλ λνκηθνχο πεξηνξηζκνχο. 

3.7.12Να δειψλεηαη φηη δελ έρεη απνθιεηζζεί ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δηαγσληζκφ. 

3.7.13 Να δειψλεηαη φηη είλαη ζπλεπείο ζηελ εθπιήξσζε ηφζν ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπο 

ππνρξεψζεσλ φζν θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ελ γέλεη πξνο ην Γεκφζην ηνκέα. 

3.7.14 Να δειψλεηαη φηη δελ έρνπλ θάλεη ςεπδείο ή αλαθξηβείο δειψζεηο θαηά ηελ παξνρή 

πιεξνθνξηψλ πνπ δεηνχληαη απφ ην Ννζνθνκείν θαη φηη ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη 

ζηελ πξνζθνξά είλαη αιεζή θαη αθξηβή. 

3.7.15 Να δειψλεηαη φηη απνδέρνληαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα φινπο ηνπο φξνπο ηεο 

παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

3.7.16 Να δειψλεηαη φηη ην χςνο θαη ν αξηζκφο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαη ην πηζησηηθφ 

ίδξπκα έθδνζεο απηήο. 

3.7.17 Να δειψλεηαη φηη ε πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο 

δηαθήξπμεο θη έρνπλ ιάβεη πιήξε θαη αλεπηθχιαθηε γλψζε απηψλ. 

3.7.18 Να δειψλεηαη φηη ε ππνβαιιφκελε πξνζθνξά θαιχπηεη ην ζχλνιν ηεο 

δεκνπξαηνχκελεο Τπεξεζίαο. 

3.7.19 Να δειψλεηαη φηη παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζεο ηνπ ζρεηηθά κε 

νπνηαδήπνηε απφθαζε ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα αλαβνιή ή αθχξσζε ή καηαίσζε ηνπ 

παξφληνο δηαγσληζκνχ. 

3.7.20 Να δειψλεηαη φηη ζπκκεηέρεη κε κία κφλν πξνζθνξά ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο 

δηαγσληζκνχ. 

Γ. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ 

 

3.6 Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ην Άξζξν 5 ηεο παξνχζεο.  

3.7 Όια ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ησλ αλσηέξσ παξαγξάθσλ Α. Έιιελεο πνιίηεο θαη Β. 

Αιινδαπνί, αληηζηνίρσο. Γηεπθξηλίδεηαη φηη νη απαηηνχκελεο θαηά ηα αλσηέξσ ππεχζπλεο 

δειψζεηο ππνγξάθνληαη απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο, ζηηο πεξηπηψζεηο Δ.Π.Δ., Ο.Δ. θαη Δ.Δ. θαη 

απφ ηνλ Νφκηκν Δθπξφζσπν, ζηηο πεξηπηψζεηο Α.Δ. 

3.8 Όια ηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θάζε ζπκκεηέρνληνο γηα ηελ απφδεημε ησλ αλσηέξσ 

ηδηνηήησλ θαη ηεο εμνπζίαο έθδνζεο παξαζηαηηθνχ εθπξνζψπεζεο, πγθεθξηκέλα: 

3.8.1 Γηα Ζκεδαπά λνκηθά πξφζσπα κε ηε κνξθή Αλσλχκνπ Δηαηξείαο (Α.Δ.) ή Δηαηξείαο 

Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο (Δ.Π.Δ.): 

 ΦΔΚ ζχζηαζεο ηεο εηαηξείαο  

 ΦΔΚ εθπξνζσπήζεσο ηεο εηαηξίαο 

 Πξφζθαην θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ, ζεσξεκέλν απφ ηελ αξκφδηα αξρή ή 

βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο, απφ ηελ 

νπνία λα πξνθχπηνπλ νη ηπρφλ κεηαβνιέο, πνπ έρνπλ επέιζεη ζην θαηαζηαηηθφ ηνπ 
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λνκηθνχ πξνζψπνπ θαη, εθφζνλ ππάξρνπλ κεηαβνιέο, ηα ζρεηηθά ΦΔΚ (γηα ηελ 

πεξίπησζε ησλ Α.Δ.) ή ηηο ζρεηηθέο ζπκβνιαηνγξαθηθέο πξάμεηο (γηα ηελ 

πεξίπησζε ησλ Δ.Π.Δ.).  

 Τπεχζπλε Γήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α’ 75) ηνπ λνκίκνπ 

εθπξνζψπνπ φηη ηα φξγαλα εθπξνζψπεζεο ηεο εηαηξείαο είλαη απηά πνπ 

αλαθέξνληαη ζην ππνβαιιφκελν ΦΔΚ εθπξνζψπεζεο.   

3.8.2 Γηα Ζκεδαπά λνκηθά πξφζσπα κε ηε κνξθή πξνζσπηθήο εηαηξείαο (Ο.Δ. ή Δ.Δ.): 

 Δπίζεκν αληίγξαθν ή επηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν ηνπ ζπκθσλεηηθνχ ζχζηαζεο 

ηεο εηαηξείαο θαη φισλ ησλ ηξνπνπνηήζεσλ απηνχ, θαζψο θαη ηνπ ηειεπηαίνπ ζε 

ηζρχ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξίαο. 

 Πηζηνπνηεηηθφ πεξί  κεηαβνιψλ ηεο εηαηξείαο απφ ηελ αξκφδηα αξρή 

3.8.3 Γηα Αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα: 

 Αλάινγα κε ηε κνξθή ηνπο, αληίζηνηρα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θαη πηζηνπνηεηηθά 

κε απηά πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ ππφ παξαγξάθνπο 3Α ή 3Β, ηα νπνία 

πξνβιέπνληαη απφ ην δίθαην ηεο ρψξαο ηεο έδξαο ή ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη απφ ηα 

νπνία απνδεηθλχεηαη ε λφκηκε ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπο, ε εγγξαθή ζηα 

πξνβιεπφκελα κεηξψα εηαηξηψλ θαη ην ηειεπηαίν ζε ηζρχ θαηαζηαηηθφ, θαη νη 

ινηπέο πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία, πνπ δεηνχληαη αλσηέξσ γηα ηνπο εκεδαπνχο. 

 ε πεξίπησζε πνπ ε ρψξα πξνέιεπζεο δελ εθδίδεη θάπνην αληίζηνηρν 

πηζηνπνηεηηθφ, απηφ αληηθαζίζηαηαη απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ λφκηκνπ 

εθπξνζψπνπ ηνπ ππνςεθίνπ, απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη φηη: (α) δελ εθδίδεηαη 

ηέηνην πηζηνπνηεηηθφ, θαη (β) ν Τπνςήθηνο πιεξνί ην ζρεηηθφ λνκηκνπνηεηηθφ φξν. 

 

Γ. ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ  

 

3.9 Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ην Άξζξν 5 ηεο παξνχζεο.  

3.10 Καηά πεξίπησζε, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη αληηζηνίρσο αλσηέξσ, ππφ ζηνηρ. 

3Α, 3Β θαη 3Γ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη : 

 ην πξνζθνκηδφκελν απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηζνδχλακν έγγξαθν αθνξά 

ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γ.. ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ θαη  

 νη απαηηνχκελεο θαηά ηα αλσηέξσ ππεχζπλεο δειψζεηο ππνγξάθνληαη απ’ απηφλ. 

 

Δ. ΔΝΩΔΙ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΩΝ ΠΟΤ ΤΠΟΒΑΛΛΟΤΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

3.11 Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ην Άξζξν 5 ηεο παξνχζεο.  

3.12 Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα ηνλ θάζε πάξνρν ππεξεζηψλ, πνπ 

ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. 
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 Δπηζεκαίλεηαη φηη ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνλ φξν φηη ε 

εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο έλσζεο.  

 Γήισζε ζχζηαζεο έλσζεο πξνκεζεπηψλ, λφκηκα ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο 

ππνγξαθήο ησλ δεινχλησλ, ζηελ νπνία ζα θαίλεηαη ην αληηθείκελν ησλ εξγαζηψλ 

ηνπ θαζελφο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ή ην κέξνο απηνχ πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ 

θαζέλα εμ απηψλ επί ηνπ ζπλφινπ ηεο πξνζθνξάο, ν εθπξφζσπνο ηεο έλσζεο 

έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ην πξφζσπν πνπ ελδερνκέλσο ηνλ 

αλαπιεξψλεη. 

 

 

Σ.  ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΟΝΟΜΑΣΙΚΟΠΟΙΗΗ ΜΔΣΟΥΩΝ ΓΙΑ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΑΝΩ ΣΟΤ 

1.000.000,00€ 

 

3.13 χκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ Ν. 3310/2005 (Φ.Δ.Κ. Α΄ 30/2005), φπσο ηξνπνπνηεκέλνο 

ηζρχεη, νη κεηνρέο ησλ αλσλχκσλ εηαηξηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ παξφληα δηαγσληζκφ, 

απηνηειψο ή ζε θνηλνπξαμία ή έλσζε πξνζψπσλ ή ζε νπνηαζδήπνηε άιιεο λνκηθήο 

κνξθήο νληφηεηα, είλαη ππνρξεσηηθά νλνκαζηηθέο. Δθφζνλ κέηνρνο ησλ εηαηξηψλ απηψλ 

είλαη άιιε αλψλπκε εηαηξία κε πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηνπιάρηζηνλ 

έλα ηνηο εθαηφ (1%), νη κεηνρέο ηεο εηαηξίαο απηήο είλαη ππνρξεσηηθά νλνκαζηηθέο ζην 

ζχλνιφ ηνπο κέρξη θπζηθνχ πξνζψπνπ. ε πεξίπησζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ 

εηαηξηψλ άιιεο λνκηθήο κνξθήο, πιελ ησλ αλσλχκσλ, ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ ή θαηέρνπλ 

εηαηξηθά κεξίδηα αλψλπκεο εηαηξίεο, κε πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζην εηαηξηθφ θεθάιαην 

ηνπιάρηζηνλ έλα ηνηο εθαηφ (1%), νη κεηνρέο ηνπο είλαη ππνρξεσηηθά νλνκαζηηθέο κέρξη θαη 

ηνπ ηειεπηαίνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ. 

3.14 Χο πξνο φηη αθνξά ηηο εκεδαπέο επηρεηξήζεηο, ε ππνρξέσζε γηα ηελ θαηά ηα αλσηέξσ 

νλνκαζηηθνπνίεζε ησλ κεηνρψλ ζεσξείηαη φηη εθπιεξψζεθε, εθφζνλ ε ειιεληθή αλψλπκε 

εηαηξία (ή ε ηπρφλ άιιεο λνκηθήο κνξθήο νληφηεηα, ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη) ππνβάιεη ζην 

θάθειν δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο ηεο : 

3.14.1 Πηζηνπνηεηηθφ ηα αξκφδηαο αξρήο πνπ επνπηεχεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ν. 

2190/1920 ηελ εηαηξία, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη νη κεηνρέο ηεο, κε βάζε ην ηζρχνλ 

θαηαζηαηηθφ ηεο, είλαη νλνκαζηηθέο. 

3.15.2 Έγθπξε αλαιπηηθή θαηάζηαζε κε ηα ζηνηρεία ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξίαο θαη ηνλ 

αξηζκφ ησλ κεηνρψλ θάζε κεηφρνπ, φπσο ηα ζηνηρεία απηά είλαη θαηαρσξεκέλα ζην 

βηβιίν κεηφρσλ ηεο Δηαηξίαο.  

3.15.3 Οη αλσηέξσ, ππφ ζηνηρείν 3.15 ππνρξεψζεηο ηζρχνπλ θαη γηα ηηο αιινδαπέο 

αλψλπκεο εηαηξίεο, αλεμαξηήησο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ή κε ζε ειιεληθέο αλψλπκεο 

εηαηξίεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ην δίθαην ηεο ρψξαο, ζηελ νπνία έρνπλ ηελ έδξα 

ηνπο, επηβάιιεη γηα ην ζχλνιν ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο ή γηα ζπγθεθξηκέλε 
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δξαζηεξηφηεηα, ηελ νλνκαζηηθνπνίεζε ησλ κεηνρψλ ηνπο ζην ζχλνιφ ηνπο, κέρξη 

θπζηθνχ πξνζψπνπ. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, ηζρχνπλ ηα εμήο: 

3.14.2 Δθφζνλ δελ επηβάιιεηαη ππνρξέσζε νλνκαζηηθνπνίεζεο ησλ κεηνρψλ ησλ 

αιινδαπψλ αλσλχκσλ εηαηξηψλ θαηά ην δίθαην ηεο ρψξαο, ζηελ νπνία έρνπλ ηελ 

έδξα ηνπο, πξνζθνκίδεηαη ζρεηηθή βεβαίσζε απφ αξκφδηα αξρή ηεο ρψξαο απηήο, 

εθφζνλ ππάξρεη ζρεηηθή πξφβιεςε, δηαθνξεηηθά πξνζθνκίδεηαη ππεχζπλε δήισζε 

ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ησλ εηαηξηψλ απηψλ. 

3.14.3 ηελ πεξίπησζε πνπ δελ επηβάιιεηαη ππνρξέσζε νλνκαζηηθνπνίεζεο, ε αιινδαπή 

αλψλπκε εηαηξία ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη έγθπξε θαη ελεκεξσκέλε θαηάζηαζε 

ησλ κεηφρσλ ηεο, πνπ θαηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ έλα ηνηο εθαηφ (1%) ησλ κεηνρψλ ή 

δηθαησκάησλ ςήθνπ ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο. 

3.14.4 ε πεξίπησζε πνπ ε εηαηξία δελ ηεξεί ελεκεξσκέλε θαηάζηαζε κεηφρσλ, 

ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ζρεηηθή θαηάζηαζε κεηφρσλ, πνπ θαηέρνπλ 

ηνπιάρηζηνλ έλα ηνηο εθαηφ (1%) ησλ κεηνρψλ ή δηθαησκάησλ ςήθνπ, ζχκθσλα κε 

ηελ ηειεπηαία Γεληθή πλέιεπζε, εθφζνλ νη κέηνρνη απηνί είλαη γλσζηνί ζηελ εηαηξία. 

ε αληίζεηε πεξίπησζε, ε εηαηξία νθείιεη λα αηηηνινγήζεη ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο 

νπνίνπο δελ είλαη γλσζηνί νη σο άλσ κέηνρνη, ε δε Αλαζέηνπζα Αξρή δελ δηαζέηεη 

δηαθξηηηθή επρέξεηα, θαηά ηελ θξίζε ηεο αηηηνινγίαο απηήο. Δλαπφθεηηαη ζηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή λα απνδείμεη ηε δπλαηφηεηα ηεο εηαηξίαο λα ππνβάιεη ηελ 

πξναλαθεξφκελε θαηάζηαζε ησλ κεηφρσλ ηεο, δηαθνξεηηθά ε κε ππνβνιή ηεο 

ζρεηηθήο θαηάζηαζεο δελ επηθέξεη έλλνκεο ζπλέπεηεο ζε βάξνο ηεο εηαηξίαο. 

3.15 Οη αιινδαπέο επηρεηξήζεηο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ παξφληα δηαγσληζκφ, εθφζνλ ζην 

δίθαην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρνπλ ηελ έδξα ηνπο, επηβάιιεηαη γηα ην ζχλνιν ηεο 

δξαζηεξηφηεηάο ηνπο ή γηα ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα ε νλνκαζηηθνπνίεζε ησλ κεηνρψλ 

ηνπο, ζην ζχλνιφ ηνπο κέρξη θπζηθνχ πξνζψπνπ, πξέπεη λα ππνβάινπλ κε ηελ πξνζθνξά 

ηνπο ηα αθφινπζα έγγξαθα:  

3.15.1 Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξρή θαηά ην δίθαην ηνπ θξάηνπο ηεο έδξαο ηεο εηαηξίαο, 

απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη νη κεηνρέο ηεο, κε βάζε ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ηεο, 

είλαη νλνκαζηηθέο. 

3.15.2 Έγθπξε θαηάζηαζε κε ηα ζηνηρεία ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξίαο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ 

κεηνρψλ θάζε κεηφρνπ, φπσο ηα ζηνηρεία απηά είλαη θαηαρσξεκέλα ζην ηεξνχκελν 

βηβιίν κεηφρσλ θαηά ην δίθαην ηνπ θξάηνπο ηεο έδξαο ηεο.  

3.15.3 Κάζε άιιν έγγξαθν απφ ην νπνίν κπνξεί λα πξνθχπηεη ε νλνκαζηηθνπνίεζε κέρξη 

θπζηθνχ πξνζψπνπ ησλ κεηνρψλ ηεο εηαηξίαο.  

3.15.4 Σα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη, επίζεο, ελεκεξσκέλα, απφ ηνλ 

αλαθεξπρζέληα πξνκεζεπηή, πξηλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 

3.16 Απφ ηα αλσηέξσ έγγξαθα ησλ εδαθίσλ 3.18.2 θαη 3.18.3 πξέπεη λα πξνθχπηεη 

νλνκαζηηθνπνίεζε κέρξη θπζηθνχ πξνζψπνπ ησλ κεηνρψλ ηεο πξνκεζεχηξηαο εηαηξίαο, 
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πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο ζηελ αλαζέηνπζα αξρή. Όια ηα παξαπάλσ έγγξαθα πξέπεη λα 

είλαη επηθπξσκέλα απφ ηελ θαηά λφκν αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο ζπζηάζεσο ηεο 

ππνςήθηαο εηαηξίαο θαη λα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή. 

3.17 Οη αιινδαπέο επηρεηξήζεηο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ, εθφζνλ ζην δίθαην ηεο 

ρψξαο ζηελ νπνία έρνπλ ηελ έδξα ηνπο, δελ πξνβιέπεηαη, γηα ην ζχλνιν ηεο 

δξαζηεξηφηεηάο ηνπο ή γηα ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα, ε νλνκαζηηθνπνίεζε ησλ κεηνρψλ 

ηνπο ζην ζχλνιφ ηνπο κέρξη θπζηθνχ πξνζψπνπ, πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ κε ηελ 

πξνζθνξά ηνπο: 

3.17.1 Βεβαίσζε (ή ππεχζπλε δήισζε), θαηά ην εδάθην 3.17.1. 

3.17.2 Έγθπξε θαη ελεκεξσκέλε θαηάζηαζε ησλ κεηφρσλ ηνπο πνπ θαηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ 

έλα ηνηο εθαηφ (1%) ησλ κεηνρψλ ή δηθαησκάησλ ςήθνπ ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο, θαηά 

ηα πξνβιεπφκελα ζην εδάθην 3.17.2. 

3.17.3 ε πεξίπησζε πνπ ε εηαηξία δελ ηεξεί ελεκεξσκέλε θαηάζηαζε κεηφρσλ, 

ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη, θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην εδάθην 3.17.3., ζρεηηθή 

θαηάζηαζε κεηφρσλ πνπ θαηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ έλα ηνηο εθαηφ (1%) ησλ κεηνρψλ ή 

δηθαησκάησλ ςήθνπ, ζχκθσλα κε ηελ ηειεπηαία Γεληθή πλέιεπζε, εθφζνλ νη 

κέηνρνη απηνί είλαη γλσζηνί ζηελ εηαηξία. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ε εηαηξία νθείιεη λα 

αηηηνινγήζεη ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο δελ είλαη γλσζηνί νη σο άλσ κέηνρνη, ε δε 

Αλαζέηνπζα Αξρή δελ δηαζέηεη δηαθξηηηθή επρέξεηα θαηά ηελ θξίζε ηεο αηηηνινγίαο 

απηήο. Δλαπφθεηηαη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή λα απνδείμεη ηε δπλαηφηεηα ηεο εηαηξίαο 

λα ππνβάιιεη ηελ πξναλαθεξφκελε θαηάζηαζε ησλ κεηφρσλ ηεο, δηαθνξεηηθά ε κε 

ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο θαηάζηαζεο δελ επηθέξεη έλλνκεο ζπλέπεηεο ζε βάξνο ηεο 

εηαηξίαο. 

3.17.4 Όια ηα παξαπάλσ έγγξαθα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ 

ειιεληθή. 

3.18 Οη εκεδαπέο αλψλπκεο εηαηξίεο, ησλ νπνίσλ νη κεηνρέο είλαη εηζεγκέλεο ζην 

Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ, πξέπεη επηπξνζζέησο λα απνδεηθλχνπλ φηη έρνπλ ηεξήζεη 

ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 1. Παξ. 5 ηνπ Π.Γ. 82/1996, φπσο ηξνπνπνηεκέλν ηζρχεη. 

3.19 Ζ ππνρξέσζε πεξαηηέξσ νλνκαζηηθνπνίεζεο κέρξη θπζηθνχ πξνζψπνπ δελ ηζρχεη σο 

πξνο ηηο εηαηξίεο πνπ είλαη εηζεγκέλεο ζηα Υξεκαηηζηήξηα θξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο ή ηνπ Οξγαληζκνχ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (Ο.Ο..Α.). 

3.20 Δθηφο απφ ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά, νη ζπκκεηέρνπζεο ζην δηαγσληζκφ εηαηξίεο, 

θνηλνπξαμίεο, ελψζεηο πξνζψπσλ ή νπνηαζδήπνηε άιιεο λνκηθήο κνξθήο νληφηεηεο, 

έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα ππνβάινπλ εκπξφζεζκα θαη θάζε άιιν ζπλαθέο δηθαηνινγεηηθφ 

πνπ πξνβιέπεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3310/2005 θαη ηνπ Π.Γ. 82/1996, φπσο 

ηξνπνπνηεκέλεο ηζρχνπλ. 

3.21 Ζ ζπκκφξθσζε πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ απνηειεί 

πξνυπφζεζε γηα ηελ παξαδεθηή ζπκκεηνρή ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο ή θνηλνπξαμίαο ή 
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έλσζεο πξνζψπσλ ή νπνηαζδήπνηε άιιεο λνκηθήο κνξθήο νληφηεηαο ζηελ νπνία κεηέρεη 

αλψλπκε εηαηξία, ζηνλ παξφληα δηαγσληζκφ. 

3.22 Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή ειέγρεη επίζεο, επί πνηλή απαξάδεθηνπ ηεο ππνςεθηφηεηαο, εάλ 

ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία ζπκκεηέρεη εμσρψξηα εηαηξία θαηά ηα αλαθεξφκελα ζηελ 

πεξίπησζε α’ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 3310/2005, φπσο απηφ 

ζπκπιεξψζεθε κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 3414/2005. ηελ πεξίπησζε απηή, ε 

θήξπμε ηνπ απαξάδεθηνπ γίλεηαη ακέζσο κεηά ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ.  

 

ε πεξίπησζε κε ππνβνιήο ησλ αλαθεξόκελσλ πην πάλσ δηθαηνινγεηηθώλ, ε 

πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

 

ε πεξίπησζε πνπ ην νηθείν θξάηνο δελ εθδίδεη θάπνην έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθό, από 

ηα απαηηνύκελα ή πνπ απηό δελ θαιύπηεη όιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηώζεηο , απηό 

κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη από έλνξθε βεβαίσζε ηνπ ελδηαθεξόκελνπ ή ζηα θξάηε κέιε 

όπνπ δελ πξνβιέπεηαη ε έλνξθε βεβαίσζε από ππεύζπλε δήισζε ελώπηνλ αξκόδηαο 

δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκόδηνπ επαγγεικαηηθνύ 

νξγαληζκνύ ηνπ θξάηνο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο. Η ππνρξέσζε αθνξά όιεο ηηο 

παξαπάλσ θαηεγνξίεο ππνςεθίσλ. 

 

Σπρόλ Πηζηνπνηεηηθά εθδηδόκελα από αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνύο, ηα νπνία λα 

βεβαηώλνπλ ηελ ηήξεζε εθ κέξνπο ηνπ αλαδόρνπ νξηζκέλσλ πξνηύπσλ εμαζθάιηζεο 

ηεο πνηόηεηαο, ηα νπνία πξέπεη λα παξαπέκπνπλ ζε ζπζηήκαηα εμαζθάιηζεο ηεο 

πνηόηεηαο βαζηδόκελα ζηε ζρεηηθή ζεηξά επξσπατθώλ πξνηύπσλ γηα πηζηνπνίεζε 

θαζώο επίζεο θαη πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη από επίζεκα γξαθεία πνηνηηθνύ 

ειέγρνπ ή αξκόδηεο Τπεξεζίεο, αλαγλσξηζκέλσλ ηθαλνηήησλ, πνπ λα βεβαηώλνπλ ηελ 

θαηαιιειόηεηα ησλ πιηθώλ. Σα σο άλσ δηθαηνινγεηηθά πεξηιακβάλνληαη ζηνλ θάθειν 

ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο.  

 

Άξζξν 4ν 

Πξνζθνξά ελώζεσλ ππνςήθησλ αλαδόρσλ  

 

4.1 Ζ έλσζε ππνςήθησλ αλαδφρσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη 

ππνρξεσηηθά, είηε απφ φινπο ηνπο αλαδφρνπο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ 

εθπξφζσπφ ηνπο εμνπζηνδνηεκέλν κε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε. ηελ πξνζθνξά 

απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε 

κέινπο ηεο έλσζεο ππνςήθησλ αλαδφρσλ. 
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4.2 Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο, θάζε κέινο ηεο έλσζεο επζχλεηαη εηο νιφθιεξν. ε 

πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο ηεο ππεξεζίαο, ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη 

πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο.  

4.3 ε πεξίπησζε πνπ, εμ αηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή αλσηέξα βία, κέινο ηεο 

έλσζεο δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο έλσζεο θαηά ηνλ ρξφλν 

αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε 

νιφθιεξεο ηεο θνηλήο πξνζθνξάο κε ηελ ίδηα ηηκή. Δάλ ε παξαπάλσ αληθαλφηεηα 

πξνθχςεη θαηά ηνλ ρξφλν εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ 

ηελ επζχλε ηεο νινθιήξσζεο απηήο κε ηελ ίδηα ηηκή θαη ηνπο ίδηνπο φξνπο. Σα ππφινηπα 

κέιε ηεο έλσζεο θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο κπνξνχλ λα πξνηείλνπλ αληηθαηάζηαζε, ε νπνία 

εγθξίλεηαη απφ ην Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

 

Άξζξν 5ν 

Δγγπήζεηο 

 

 

5.1 Δγγύεζε  ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό.  

 

5.1.1 Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ εθδίδεηαη ππέξ ηνπ ζπκκεηέρνληνο γηα πνζφ  

πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 2% ηνπιάρηζηνλ, επί ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο 

δαπάλεο δειαδή ……….€ γηα ηε Ννζειεπηηθή Μνλάδα Αηγίνπ θαη ……………€ γηα ηε 

Ννζειεπηηθή Μνλάδα Καιαβξχησλ . 

5.1.2 Ζ εγγχεζε πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα έλα κήλα κεηά ηελ ιήμε ηνπ ρξφλνπ 

ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο  πνπ δεηά ε δηαθήξπμε. 

5.1.3 Πξνζθνξέο ρσξίο εγγχεζε ή ρσξίο ηελ πξνζήθνπζα θαηά ηελ παξνχζα εγγχεζε 

απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο θαη δελ ιακβάλνληαη ππφςε. 

5.1.4 Ζ εγγπεηηθή ζπκκεηνρήο ζα πξέπεη λα είλαη απφιπηα ζχκθσλε κε ην ζπλεκκέλν 

ππφδεηγκα ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ’  θαη λα πεξηέρεη φια ηα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη 

ζ’ απηφ.  

 

 

5.2 Δγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο ζύκβαζεο.   

 

5.2.1 Ο αλάδνρνο ζηνλ νπνίν ζα γίλεη ε θαηαθχξσζε ή ε αλάζεζε ππνρξενχηαη λα 

θαηαζέζεη εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο ζα 

αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 5% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο, αθαηξνπκέλνπ ηνπ 

Φ.Π.Α. θαη ζα ηζρχεη γηα φζν δηαξθεί ε ζχκβαζε. Ζ εγγχεζε θαηαηίζεηαη κε ηελ 



ΔΗΜΟΙΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΦΟΤ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΨΝ ΚΣΙΡΙΑΚΨΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΨΝ & ΣΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΦΨΡΟΤ ΣΟΤ  

ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΦΑΩΑ – ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ  6092/2014. ελίδα 16 από 105 

 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη ζα πξέπεη λα είλαη απφιπηα ζχκθσλε κε ην ζπλεκκέλν 

ππφδεηγκα ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄. 

 

Οη εγγπήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηε Γηαθήξπμε, εθδίδνληαη από πηζησηηθά ηδξύκαηα 

ή άιια λνκηθά πξόζσπα πνπ ιεηηνπξγνύλ λόκηκα ζηελ Διιάδα, ζε άιιν θξάηνο 

κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.) ή ηνπ Δπξσπατθνύ Οηθνλνκηθνύ Υώξνπ 

(Δ.Ο.Υ.) ή ζε ηξίηεο ρώξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε πκθσλία Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ ηνπ Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ Δκπνξίνπ, ε νπνία θπξώζεθε κε ην 

Ν.2513/1997 θαη έρνπλ, ζύκθσλα κε ηελ λνκνζεζία ησλ θξαηώλ απηώλ, απηό ην 

δηθαίσκα. Δγγπήζεηο πνπ εθδίδνληαη ζε άιιν θξάηνο εθηόο ηεο Διιάδαο, ζα 

ζπλνδεύνληαη ππνρξεσηηθά από επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ Διιεληθή γιώζζα. 

 

 

Οη εγγπήζεηο πξέπεη λα πεξηέρνπλ, επί πνηλή απνξξίςεσο ηεο πξνζθνξάο, όια ηα 

ζηνηρεία ηνπ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ Γ’ ηεο παξνύζαο Γηαθήξπμεο. ηελ πεξίπησζε 

έλσζεο ππνςήθησλ αλαδόρσλ νη εγγπήζεηο πεξηιακβάλνπλ θαη ηνλ όξν όηη ε 

εγγύεζε θαιύπηεη ηηο ππνρξεώζεηο όισλ ησλ κειώλ ηεο έλσζεο.   

 

Καηά ηα ινηπά, ζρεηηθά κε ηηο εγγπήζεηο, ηζρύνπλ ηα αλαθεξόκελα ζην άξζξν 25 ηνπ 

Π.Γ. 118/2007. 

 

Άξζξν 6ν 

Υξόλνο θαη ηόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ – Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ 

 

6.1 Οη ελδηαθεξφκελνη πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ πξέπεη λα ππνβάινπλ ηελ 

πξνζθνξά ηνπο κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ην αξγφηεξν κέρξη ηελ πξνεγνπκέλε 

εξγάζηκε εκέξα ηεο εκέξαο δηελέξγεηαο απηνχ, ζην Σκήκα Γξακκαηείαο (Κεληξηθφ 

Πξσηφθνιιν) ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

6.2 Οη πξνζθνξέο ζα ππνβάιινληαη ζε δχν αληίγξαθα, φπσο νξίδεηαη ζηελ παξ. 6.3, ζηελ 

Διιεληθή γιψζζα κέζα ζε θαιά ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζηνλ νπνίν ζα αλαγξάθνληαη 

επθξηλψο :  

6.2.1 Ζ ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ» κε θεθαιαία γξάκκαηα.  

6.2.2 Ζ έλδεημε «ΝΑ ΜΖΝ ΑΠΟΦΡΑΓΗΘΔΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ Ή ΣΖ 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ». 

6.2.3 Ο πιήξεο ηίηινο ηνπ Ηδξχκαηνο : ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΑΥΑΨΑ   

6.2.4 Ο αξηζκφο θαη ν ηίηινο ηεο δηαθήξπμεο  

6.2.5 Ζ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.  
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6.2.6 Σα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληδφκελνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ Σαρπδξνκηθήο Γηεχζπλζεο, 

Σαρπδξνκηθνχ Κψδηθα, Σειεθψλσλ Δπηθνηλσλίαο θαη Fax). εκεηψλεηαη φηη ηα 

αλαγξαθφκελα ζηνηρεία ζα απνηεινχλ ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο  κε ηνλ 

δηαγσληδφκελν. 

6.3 Δληφο ηνπ παξαπάλσ θπξίσο θαθέινπ  ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη ηα παξαθάησ : 

6.3.1 Φάθεινο Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο κε ηελ έλδεημε “ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ” ν νπνίνο ζα πεξηέρεη:  

 Έλα (1) Πξσηφηππν θαη έλα (1) θσηναληίγξαθν ηνπ θαζελφο δηθαηνινγεηηθνχ ηνπ 

άξζξνπ 3 ηεο παξνχζαο. Σα πξσηφηππα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη ηα 

αληίγξαθα απηψλ ζα είλαη ρσξηζηά, κε ηε ζεηξά πνπ δεηνχληαη ζηελ παξνχζα 

δηαθήξπμε  

6.3.2 Φάθεινο Σερληθήο Πξνζθνξάο κε ηελ έλδεημε “ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ” ν νπνίνο ζα 

πεξηέρεη:  

 Έλα (1) Πξσηφηππν, έλα (1) Αληίγξαθν. Ζ Σερληθή Πξνζθνξά ζα πξέπεη λα έρεη ηε 

κνξθή πνπ αλαιχεηαη ζην Παξάξηεκα Α΄.  

 ε πεξίπησζε πνπ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ, ιφγσ 

κεγάινπ φγθνπ, λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη 

ρσξηζηά θαη αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε «Παξάξηεκα Σερληθήο 

Πξνζθνξάο» θαη ηηο ινηπέο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ.  

 Γηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνχλ ηα πξνζθεξφκελα είδε (πηζηνπνηεηηθά ISO, CE Mark 

θ.ι.π.), ηνπνζεηνχληαη ζην θάθειν Σερληθήο Πξνζθνξάο. 

6.3.3 Φάθεινο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο κε ηελ έλδεημε “ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ” ν 

νπνίνο ζα πεξηέρεη: 

 Έλα (1) Πξσηφηππν θαη  έλα (1) Αληίγξαθν. Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ζα πξέπεη λα 

έρεη ηε κνξθή πνπ αλαιχεηαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α’, πεξηιακβάλεη δε, επί πνηλή 

απνξξίςεσο, φια ηα ππνβιεζέληα νηθνλνκηθά ζηνηρεία. 

6.4 Οη παξαπάλσ θάθεινη (6.3.1, 6.3.2. θαη 6.3.3) ζα είλαη εληφο ηνπ θπξίσο θαθέινπ θαη ζα 

είλαη ζθξαγηζκέλνη θαιά.  

6.5 Καη νη ηξεηο επηκέξνπο θάθεινη πέξα ησλ αλσηέξσ ελδείμεσλ ζα πξέπεη λα θέξνπλ θαη ηηο 

ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 6.2.  

6.6 Γε ζα ιεθζνχλ ππφςε πξνζθνξέο πνπ ππνβιήζεθαλ κεηά απφ ηελ θαζνξηζκέλε 

εκεξνκελία θαη ψξα είηε ηαρπδξνκήζεθαλ έγθαηξα, αιιά δελ έθηαζαλ ζηελ Δπηηξνπή 

έγθαηξα. 

6.7 Πξνζθνξέο, πνπ ππνβάιινληαη κεηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα ιήμεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ 

πνπ νξίδνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε  ζεσξνχληαη σο εθπξφζεζκεο θαη δελ ιακβάλνληαη 

ππφςε.  
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6.8 Αληηπξνζθνξά ή ηξνπνπνίεζε ηεο πξνζθνξάο ή πξφηαζε πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο 

αξκφδηαο Δπηηξνπήο εμνκνηψλεηαη κε αληηπξνζθνξά είλαη απαξάδεθηε θαη δελ ιακβάλεηαη 

ππφςε.  

6.9 Αληηπξνζθνξέο δε γίλνληαη δεθηέο. ε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο απνξξίπηνληαη σο 

απαξάδεθηεο.  

6.10 ' έλα απφ ηα αληίηππα πνπ νξίδεηαη σο πξσηφηππν θαη ζε θάζε ζειίδα ηνπ, πξέπεη λα 

αλαγξάθεηαη επθξηλψο ε ιέμε “ΠΡΧΣΟΣΤΠΟ”. Σν πεξηερφκελν ηνπ πξσηνηχπνπ είλαη 

επηθξαηέζηεξν απφ ηα άιια αληίηππα, ζε πεξίπησζε αζπκθσλίαο απηψλ κε ην πξσηφηππν.  

6.11 Καηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, ην αξκφδην φξγαλν αμηνιφγεζεο, δελ είλαη 

ππνρξεσκέλν λα ειέγρεη ηελ ζπκκφξθσζε ησλ δηαγσληδνκέλσλ ή ησλ πξνζθνξψλ ηνπο 

σο πξνο ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο.  

6.12 Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο. Δάλ 

ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε πξνζζήθε ή δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη 

θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ην δε αξκφδην φξγαλν 

παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ηνλ έιεγρν, κνλνγξάθεη θαη 

ζθξαγίδεη ηελ ηπρφλ δηφξζσζε ή πξνζζήθε. Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη, φηαλ ππάξρνπλ ζ’ 

απηή δηνξζψζεηο πνπ ηελ θαζηζηνχλ αζαθή, θαηά ηελ θξίζε ηνπ νξγάλνπ αμηνιφγεζεο ησλ 

πξνζθνξψλ.  

6.13 πκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο δίλνληαη κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 10 

ηνπ Π.Γ. 118/2007. 

6.14 Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο γηα εθαηφλ είθνζη (120) εκέξεο. 

Ζ έλαξμε ηεο πξνζεζκίαο απηήο αξρίδεη απφ ηελ επφκελε δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Οη 

ππνςήθηνη αλάδνρνη δελ έρνπλ δηθαίσκα λα απνζχξνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο ή κέξνο ηεο 

κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο. ε πεξίπησζε πνπ ε πξνζθνξά ή κέξνο ηεο απνζπξζεί ν 

δηαγσληδφκελνο ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο θαη εηδηθφηεξα: i) Έθπησζε θαη απψιεηα θάζε 

δηθαηψκαηνο γηα θαηαθχξσζε, ii) Καηάπησζε ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ρσξίο άιιε 

δηαηχπσζε ή δηθαζηηθή ελέξγεηα. 

6.15 Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ηε δηαθήξπμε, 

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.  

6.16 Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, θαη’ αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην 

πξνβιεπφκελν απφ ηε δηαθήξπμε. Μεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ 

ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ 

ππνρξεσηηθά καηαηψλνληαη, εθηφο εάλ ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη, θαηά πεξίπησζε, 

αηηηνινγεκέλα φηη ε ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνχ εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε νη 

ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα επηιέμνπλ, είηε λα παξαηείλνπλ ηελ 

πξνζθνξά ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ αλσηέξσ αλψηαηνπ νξίνπ, 
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παξάηαζε ηεο πξνζθνξάο ηνπο, είηε φρη. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ηνπ 

δηαγσληζκνχ ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο.  

6.17 Οη ζπκκεηέρνληεο κπνξνχλ λα ππνβάινπλ πξνζθνξά γηα κέξνο ηεο δεκνπξαηεζείζαο 

ππεξεζίαο.  

6.18 Όια ηα έγγξαθα θαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ θαη φια ηα έγγξαθα θαη ηα ζηνηρεία ηνπ 

Φαθέινπ Πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα είλαη ζπληαγκέλα ή επίζεκα κεηαθξαζκέλα ζηελ 

Διιεληθή γιψζζα, κε εμαίξεζε απζηεξά ηερληθνχο φξνπο γηα ηνπο νπνίνπο δελ ππάξρεη 

αληίζηνηρε δφθηκε κεηάθξαζε ζηελ Διιεληθή θαη πνπ κπνξεί λα είλαη ζηελ Αγγιηθή γιψζζα. 

Δμαίξεζε απνηεινχλ θαη ηα ζπλεκκέλα ζηελ ηερληθή πξνζθνξά έληππα, ζρέδηα θαη ινηπά 

ηερληθά ζηνηρεία πνπ κπνξεί λα είλαη ζηελ Αγγιηθή γιψζζα. 

6.19 O πξνζθέξσλ ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη φια ηα δεηνχκελα ζηνηρεία, ζχκθσλα κε ηηο 

θαηά πεξίπησζε νδεγίεο. Παξαπνκπέο ζε έγγξαθα επηηξέπνληαη εθφζνλ απηά 

πξνζαξηψληαη ζηελ πξνζθνξά θαη εθφζνλ δίλεηαη ν ζπγθεθξηκέλνο αξηζκφο παξαγξάθνπ 

θαη ζειίδαο. 

6.20 Δπηζεκαίλεηαη φηη ν ππνςήθηνο ζα δειψλεη αλαιπηηθά ηε ζπκκφξθσζε ή απφθιηζε ησλ 

πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ θαη ππεξεζηψλ ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο πξνδηαγξαθέο ηεο 

Γηαθήξπμεο. 

6.21 Γηα ηελ εχθνιε ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ πξέπεη λα ηεξεζεί ζηε ζχληαμή ηνπο, ε ηάμε θαη 

ε ζεηξά ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο. Οη απαληήζεηο ζε φια ηα εξσηήκαηα ηεο δηαθήξπμεο 

πξέπεη λα είλαη ζαθείο. Παξαπνκπέο ζε ηερληθά έληππα ή εθδφζεηο ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ 

νίθσλ επηηξέπνληαη κφλνλ εθφζνλ πξνζαξηψληαη ζηελ πξνζθνξά θαη δίλεηαη ν 

ζπγθεθξηκέλνο αξηζκφο παξαγξάθνπ θαη ζειίδαο. Πξνζθνξά ε νπνία, θαηά ηελ θξίζε ηεο 

Δπηηξνπήο, πεξηιακβάλεη γεληθέο θαη αζαθείο απαληήζεηο ζα απνθιείεηαη απφ ηε ζπλέρεηα 

ηεο αμηνιφγεζεο. 

6.22 Γηεπθξηλίζεηο πνπ δίλνληαη απφ ηνπο ππνςεθίνπο νπνηεδήπνηε κεηά ηε ιήμε ρξφλνπ 

θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ ηνπο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

Γηεπθξηλίζεηο δίδνληαη κφλνλ επί λνκίκσο ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη φηαλ απηέο 

δεηνχληαη απφ αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν ηνπ Ννζνθνκείνπ, είηε ελψπηνλ ηνπ είηε χζηεξα 

απφ έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο κεηά απφ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. 

εκεηψλεηαη φηη, απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ δίδνληαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, 

ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία πνπ δεηήζεθαλ. 

6.23 Ο πξνζθέξσλ, εθφζνλ δελ έρεη αζθήζεη, εκπξνζέζκσο, ηελ έλζηαζε ηνπ άξζξνπ 15 παξ. 

2 πεξ. α ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ή έρεη απνξξηθζεί ε 

αλσηέξσ έλζηαζε, ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο 

ηεο δηαθήξπμεο ή πξφζθιεζεο θαη δελ δχλαηαη, κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ή κε νηνλδήπνηε άιιν 

ηξφπν, λα απνθξνχζεη, επζέσο ή εκκέζσο, ηνπο αλσηέξσ φξνπο. Ζ άζθεζε ελζηάζεσο 

θαηά ηεο δηαθεξχμεσο δελ θσιχεη ηε ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ. ηνπο δηαγσληζκνχο, νη 



ΔΗΜΟΙΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΦΟΤ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΨΝ ΚΣΙΡΙΑΚΨΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΨΝ & ΣΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΦΨΡΟΤ ΣΟΤ  

ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΦΑΩΑ – ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ  6092/2014. ελίδα 20 από 105 

 

νπνίνη εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ, νη ξπζκίζεηο ηεο παξνχζεο 

παξαγξάθνπ δελ ζίγνπλ ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2522/1997.  

 

Άξζξν 7 

Απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ 

 

7.1 Ζ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ 

πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζηελ παξνχζα. Πξνζθνξέο πνπ 

ππνβάιινληαη ζην παξαπάλσ φξγαλν κεηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο δελ 

απνζθξαγίδνληαη αιιά παξαδίδνληαη ζηελ Τπεξεζία γηα επηζηξνθή, σο εθπξφζεζκεο. Ζ 

απνζθξάγηζε γίλεηαη κε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία:  

7.1.1 Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο πξνζθνξάο. Γηαπηζηψλεηαη ε χπαξμε ησλ ηξηψλ 

ππνθαθέισλ (Γηθαηνινγεηηθψλ. Σερληθήο πξνζθνξάο θαη Οηθνλνκηθήο πξνζθνξάο) νη 

νπνίνη θαη κνλνγξάθνληαη απφ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο. 

ηε ζπλέρεηα απνζθξαγίδεηαη ν θάθεινο ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ θαη ηα νπνία 

κνλνγξάθνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο αλά θχιιν. Οη θάθεινη ησλ ηερληθψλ θαη 

νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά κνλνγξάθνληαη θαη 

ζθξαγίδνληαη απφ ην παξαπάλσ φξγαλν θαη ηνπνζεηνχληαη ζ’ έλα λέν θάθειν ( ή ζε 

δχν λένπο θαθέινπο, φπνπ ν έλαο θάθεινο πεξηιακβάλεη ηηο ηερληθέο πξνζθνξέο θαη 

ν άιινο ηηο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο) νη νπνίνη επίζεο ζθξαγίδνληαη θαη ππνγξάθνληαη 

απφ ην ίδην φξγαλν θαη παξαδίδνληαη ζηελ Τπεξεζία, πξνθεηκέλνπ λα 

απνζθξαγηζζνχλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα νξηζζεί απφ ηελ Δπηηξνπή 

Αμηνιφγεζεο. (ζε δηαθνξεηηθέο εκεξνκελίεο ε απνζθξάγηζε ησλ ηερληθψλ 

πξνζθνξψλ απφ ηελ απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ) 

7.1.2 Καηά ηελ δηαδηθαζία παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο κπνξεί λα γίλεηαη ρξήζε 

κεραληθνχ κέζνπ (δηάηξεζε), κε ην νπνίν ζα απνηππψλεηαη ε εκεξνκελία θαη ε ψξα 

απνζθξάγηζεο.  

7.1.3 Μεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, ην παξαπάλσ φξγαλν πξνβαίλεη ζηελ 

θαηαρψξεζε απηψλ πνπ ππνβάιινπλ πξνζθνξέο, θαζψο θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

πνπ ππέβαιαλ, ζε πξαθηηθφ ην νπνίν ππνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη.  

7.1.4 Καηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο  είλαη 

ππνρξεσκέλε λα ειέγρεη ηε ζπκκφξθσζε ησλ δηαγσληδνκέλσλ ή ησλ πξνζθνξψλ 

ηνπο σο πξνο ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο.  

7.1.5 Μεηά ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία νη ζθξαγηζκέλνη θάθεινη κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία 

ησλ πξνζθνξψλ κπνξνχλ λα παξακείλνπλ ζηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο, ε νπνία 

είλαη θαη αξκφδηα γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπο. Άιισο ν ζρεηηθφο θάθεινο ηνπ 

δηαγσληζκνχ καδί κε ηνπο ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο πνπ πεξηέρνπλ ηα νηθνλνκηθά 

ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ, παξαδίδεηαη κε απφδεημε ζε ππάιιειν ηεο Τπεξεζίαο πνπ 
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δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ. Οη ζθξαγηζκέλνη θάθεινη κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ 

πξνζθνξψλ, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ απηψλ, 

επαλαθέξνληαη γηα φζεο πξνζθνξέο θξίζεθαλ απνδεθηέο, ζην παξαπάλσ αξκφδην 

φξγαλν, γηα ηελ απνζθξάγηζή ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα νξηζζεί. 

Όζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη.  

7.2 Όζνη δηθαηνχληαη, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, λα παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία 

απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ζπκκεηαζρφλησλ ζηνλ δηαγσληζκφ, 

θαζψο επίζεο θαη ησλ ηηκψλ πνπ πξνζθέξζεθαλ θαηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ. ε 

πεξίπησζε πνπ ν δηθαηνχκελνο δελ παξαζηάζεθε, κπνξεί λα ιάβεη γλψζε ησλ ζηνηρείσλ 

απηψλ, κφλν κεηά απφ αίηεζή ηνπ πξνο ηελ Τπεξεζία σο εμήο: 

7.2.1. Σσλ ζπκκεηερφλησλ ζηνλ δηαγσληζκφ, ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ηεο 

ηερληθήο πξνζθνξάο, εθηφο ησλ ζηνηρείσλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο εκπηζηεπηηθά, 

εληφο ηξηψλ (3) εκεξψλ απφ ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ. 

7.2.2. Σσλ ηηκψλ πνπ πξνζθέξζεθαλ θαηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

πξνζθνξψλ εληφο ηξηψλ (3) εκεξψλ απφ ηελ απνζθξάγηζε απηψλ. 

7.3 Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ αλάδεημε απηνχ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη 

ε θαηαθχξσζε, ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο πξνβαίλεη επίζεο ζηελ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ 

ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 12  θαηά  ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα νξηζηεί ζηνλ 

ππνςήθην αλάδνρν, ν νπνίνο πξνζθέξεη ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά. Σα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο θαηαηίζεηαη 

εληφο ηεο απνθιεηζηηθήο εκεξνκελίαο ησλ 20 εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ηεο πξφζθιεζεο 

ππνβνιήο 

 

Άξζξν 8ν 

Γηνηθεηηθέο Πξνζθπγέο 

 

8.1 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο ππνβάιινληαη γηα ηνπο ιφγνπο θαη κε ηελ δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη 

ζην άξζξν 15 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαη  ηνπ Ν.3886/30-9-2010. Οη δηνηθεηηθέο πξνζθπγέο 

ππνβάιινληαη εγγξάθσο ζην Σκήκα Γξακκαηείαο (Κεληξηθφ Πξσηφθνιιν) ηνπ Ννζνθνκείνπ 

πξνθεηκέλνπ λα πξσηνθνιιεζνχλ θαη λα θαηαηεζεί ην νηθείν παξάβνιν, φπνπ απαηηείηαη. 

8.2 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο πνπ ππνβάιινληαη γηα νπνηνπζδήπνηε άιινπο εθηφο απφ ηνπο ιφγνπο 

πνπ αλαθέξνληαη ζηα αλσηέξσ λνκνζεηήκαηα δελ γίλνληαη δεθηέο, νχηε εμεηάδνληαη.   

8.3 Οη πξνζθεχγνληεο ιακβάλνπλ γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο κε δηθή ηνπο θξνληίδα.  
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Άξζξν 9ν 

Πξνζθεξόκελε ηηκή – Νόκηζκα 

 

9.1 Σν ηίκεκα ηεο πξνζθνξάο θάζε ππνςήθηνπ αλάδνρνπ ζα δνζεί κε κηα θαη κνλαδηθή ηηκή 

ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ Παξαξηήκαηνο Α γηα ηελ παξνρή ηεο Τπεξεζίαο  ζχκθσλα κε ηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ Παξαξηήκαηνο Β’. Ζ αλαγξαθή ηεο ηηκήο ζε Δπξψ (€) κπνξεί λα 

γίλεηαη κέρξη δχν δεθαδηθά ςεθία. ηελ ηηκή ζα πεξηιακβάλνληαη νη ηπρφλ ππέξ ηξίησλ 

θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, εθηφο απφ ηνλ αλαινγνχληα Φ.Π.Α. γηα ηελ 

παξερφκελε ππεξεζία ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ παξνχζα 

δηαθήξπμε.  Ο Φ.Π.Α. βαξχλεη ην Ννζνθνκείν. 

9.2 Πξνζθνξά πνπ πεξηέρεη ηηκή γηα εγρψξην ή/θαη κε πξντφλ ή/θαη ππεξεζία ζε ζπλάιιαγκα ή κε 

ξήηξα ζπλαιιάγκαηνο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.  

9.3 Πξνζθνξά πνπ ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.  

9.4 Απφ ηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά πξέπεη λα πξνθχπηεη ζαθψο ε ηηκή κνλάδαο γηα θάζε είδνο θαη 

θάζε ηχπν πξνζθεξφκελεο ππεξεζίαο. Τπεξεζία ή πξντφλ ην νπνίν αμηνινγήζεθε θαηά ηελ 

Σερληθή Πξνζθνξά θαη δελ αλαθέξεηαη ζηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ή αλαθέξεηαη ρσξίο ηηκή, 

ζεσξείηαη φηη πξνζθέξεηαη κε κεδεληθή αμία. 

9.5 ε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο θάλεη έθπησζε, νη ηηκέο πνπ ζα αλαθέξνληαη ζηνπο 

Πίλαθεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο γηα θάζε ππεξεζία ή πξντφλ ζα είλαη νη ηειηθέο ηηκέο κεηά ηελ 

έθπησζε. Δπίζεο δελ επηηξέπνληαη ζηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ζπλνιηθέο εθπηψζεηο ζε επί 

επηκέξνπο αζξνίζκαηα ή επί ηνπ ζπλνιηθνχ ηηκήκαηνο ηεο Πξνζθνξάο. 

9.6 Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, ε πξνζθνξά 

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξφκελσλ ηηκψλ, νη δε 

πξνκεζεπηέο ππνρξενχηαη λα παξέρνπλ απηά.  

9.7 Δάλ ζην δηαγσληζκφ νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη ππεξβνιηθά ρακειέο ζα εμεηάδνληαη 

ιεπηνκεξψο νη πξνζθνξέο πξηλ ηελ έθδνζε απφθαζεο θαηαθχξσζεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ 

δεηείηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα έγγξαθε αηηηνιφγεζε ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο (π.ρ. ζρεηηθά 

κε ηελ νηθνλνκία ηεο κεζφδνπ παξνρήο ππεξεζίαο/ηηο επηιεγείζεο ηερληθέο ιχζεηο /ηηο 

εμαηξεηηθά επλντθέο ζπλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο ν ππνςήθηνο ζα παξάζρεη ηελ ππεξεζία / ηελ 

πξσηνηππία ηεο πξνηεηλφκελεο ιχζεο). Δάλ θαη κεηά ηελ παξνρή ηεο αλσηέξσ αηηηνιφγεζεο νη 

πξνζθεξφκελεο ηηκέο θξηζνχλ σο ππεξβνιηθά ρακειέο, ε  πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη. 

Απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο επηρεηξήζεσλ (θαηαζθεπαζηηθψλ ή εκπνξηθψλ) πνπ θαηά 

παξάβαζε ησλ άξζξσλ 138 θαη 182 ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο Δξγαζίαο απαζρνινχλ ή 

εθκεηαιιεχνληαη αλήιηθνπο θάησ ησλ 15 εηψλ.  

 

 

Άξζξν 10ν 
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Κξηηήξηα Αλάζεζεο-Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 

 

10.1 Τπφ ηελ επηθχιαμε φζσλ νξίδνληαη ακέζσο παξαθάησ, ζηηο παξ.10.2 θαη 10.3 ε 

θαηαθχξσζε γίλεηαη ηειηθά ζηνλ εληφο ησλ φξσλ θαη ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο παξνχζαο 

Γηαθήξπμεο θαη ηεο πξφζθιεζεο αλάδνρν, ε πξνζθνξά ηνπ νπνίνπ θξίζεθε σο ε πιένλ 

ρακειφηεξε, κε βάζε ηα θξηηήξηα πνπ νξίδνληαη παξαθάησ 

10.2 Όηαλ ν ππνςήθηνο αλάδνρνο ν νπνίνο πξνζθέξεη ηελ πιένλ ρακειφηεξε απφ νηθνλνκηθή 

άπνςε πξνζθνξά δελ πξνζθνκίδεη, έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη ηα δηθαηνινγεηηθά 

πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 12 ηεο παξνχζεο, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ ππνςήθην 

αλάδνρν πνπ πξνζθέξεη ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ρακειφηεξε απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά. ε πεξίπησζε πνπ θαη απηφο δελ πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα 

θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη θαηά ηα αλσηέξσ, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ 

ππνςήθην αλάδνρν κε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ρακειφηεξε απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά θαη νχησ θαζ΄ εμήο. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο ππνςήθηνπο αλαδφρνπο δελ 

πξνζθνκίδεη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ, έλα ή 

πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη απφ απηέο, ν 

δηαγσληζκφο καηαηψλεηαη. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο φηαλ ν ζπκκεηέρσλ ππνβάιιεη ςεπδή ή 

αλαθξηβή ππεχζπλε δήισζε ηνπ Άξζξνπ 3 ηεο παξνχζεο ή ν ππφρξενο πξνο ηνχην 

πξνζθέξσλ δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαθχξσζεο 

έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 12, θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ 

Γεκνζίνπ ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο απηνχ. Δπίζεο, θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ε εγγχεζε 

ζπκκεηνρήο ηνπ πξνζθέξνληνο ηελ πιένλ ρακειφηεξε απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, 

εθφζνλ απφ ηα ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά πξνθχπηεη φηη δελ πιεξνχληαη ηα ζηε δηαθήξπμε 

θαζνξηδφκελα ειάρηζηα αλαγθαία φξηα ησλ νηθνλνκηθψλ θαη ηερληθψλ πξνυπνζέζεσλ. 

10.3 Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε, απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε, κεηά απφ πξνεγνχκελε, γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ νξγάλνπ.  

10.4 Χο απαξάδεθηεο απνξξίπηνληαη, επίζεο, νη πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ 

ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο. Ζ δηαπίζησζε γηα ηελ ζπκθσλία ή αζπκθσλία κε 

ηνπο απαξάβαηνπο φξνπο πνπ νξίδνληαη σο ηέηνηνη απφ ηελ δηαθήξπμε θαη κε ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ηεο γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, κεηά απφ αηηηνινγεκέλε 

γλψκε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο 

10.5 Γηα ηελ επηινγή ηεο ρακειφηεξεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο αμηνινγνχληαη κφλνλ νη 

πξνζθνξέο πνπ έρνπλ θξηζεί σο ηερληθά απνδεθηέο θαη ζχκθσλεο κε ηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο 

Γηαθήξπμεο.  
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Κρήση αποτελεσμΫτων διαγωνισμού 

 

11.1 Σο Νοσοκομείο  μπορεί να αποφασίσει για :  

11.1.1 Εφόσον το υλικό/υπηρεσία δεν είναι διαιρετό και υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες 

προσφορές τελικός ανάδοχος επιλέγεται ο μειοδότης που προκύπτει κατόπιν 

διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιμες ή 

ισοδύναμες προσφορές.  

11.1.2 Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψη του με 

τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.  

11.1.3 Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στην διαδικασία 

της διαπραγμάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε 

υπαιτιότητα της Τπηρεσίας.  

11.1.4 Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 10 

παρ.2 της παρούσας. 

11.1.5 Οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στις εξής περιπτώσεις:  

11.1.5.1 Όταν ο φορέας δε χρειάζεται πλέον την υπηρεσία είτε λόγω αλλαγών 

στην τεχνολογία είτε λόγω διακοπής ή περιορισμού της δραστηριότητας, 

για την οποία επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί το υλικό.  

11.1.5.2 Όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλουν 

την ματαίωση.  

 

 

Άρθρο  12ο 

ΔικαιολογητικΫ Κατακύρωσης 

 

12.1 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει 

η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 

έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο στο 

Σμήμα Γραμματείας (Κεντρικό Πρωτόκολλο) τα κάτωθι έγγραφα και δικαιολογητικά, τα 

οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 

7.3 της παρούσας:  

 

12.1.1 Οι Έλληνες πολήτες:  

 

12.1.1.1 Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν 

από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να 
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προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, 

για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ 60/2007, 

για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την 

άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται 

στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της 

απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της 

δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.  

12.1.1.2 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 

τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 

ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, 

επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.  

12.1.1.3 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το 

οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι 

ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις 

φορολογικές υποχρεώσεις τους.  

12.1.1.4 ε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των 

παραπάνω περιπτώσεων 12.1.1.2 και 12.1.1.3 εκδίδονται με βάση την 

ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία 

και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.  

12.1.1.5 Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται 

αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την 

ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να 

παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης 

ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, 

απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια αρχή 

του Δημοσίου ή του οικείου ΟΣΑ.  

12.1.1.6 Αντίγραφο ή απόσπασμα του ισολογισμού της επιχείρησης και υπεύθυνη 

δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, 

καθώς και του κύκλου εργασιών της που αφορά ειδικότερα την υπό 

προμήθεια υπηρεσία, κατά τις τρεις προηγούμενες του έτους του 

διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις. Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί 

επιχειρηματική δραστηριότητα σχετικά με το υπό προμήθεια υπηρεσία, κατά 

χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπει την έκδοση κατά νόμο τριών 

ισολογισμών, υποβάλλει τους ισολογισμούς, εφόσον υπάρχουν, ή τα 

σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό.  
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12.1.2 Οι αλλοδαποή:  

 

12.1.2.1 Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας 

διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης 

του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 

ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με 

αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της 

περίπτωσης της παραγράφου 12.1.1.1 του παρόντος άρθρου.  

12.1.2.2 Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 

τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της παραγράφου  12.1.1.2 ή υπό 

άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι 

προϋποθέσεις της παραγράφου 12.1.1.3 του παρόντος άρθρου.  

12.1.2.3 Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από 

το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου 

Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την 

ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν 

εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.  

12.1.3 Σα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:  

12.1.3.1 Σα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων 12.1.1 και 12.1.2 

αντίστοιχα. Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να 

προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών 

περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 

Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες 

εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο 

έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας 

εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν 

έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα 

αδικήματα της περίπτωσης 12.1.1.1. του παρόντος άρθρου.   

12.1.3.2 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 

τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 

ειδοποίησης της παραγράφου 12.1 από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 

τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή 

ειδική εκκαθάριση του Ν.1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες 

ανάλογες καταστάσεις (η τελευταία περίπτωση για αλλοδαπά νομικά 



ΔΗΜΟΙΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΦΟΤ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΨΝ ΚΣΙΡΙΑΚΨΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΨΝ & ΣΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΦΨΡΟΤ ΣΟΤ  

ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΦΑΩΑ – ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ  6092/2014. ελίδα 27 από 105 

 

πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης 

κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες 

ανάλογες καταστάσεις (η τελευταία περίπτωση για αλλοδαπά νομικά 

πρόσωπα). 

12.1.3.3  Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά 

της εκκαθάρισης της περίπτωσης 12.1.3.2, εκδίδονται, όσον αφορά στην 

κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Τπηρεσία της Νομαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι 

εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό A.E., σύμφωνα με τις 

διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε 

ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του Ν.1892/1990, όπως 

εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας 

που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση.  

12.1.3.4 Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το 

αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον 

διαγωνισμό επιχείρησης.  

 

12.1.4 Οι υνεταιρισμοή:  

 

12.1.4.1 Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου 

πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή 

άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής 

της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

πρόεδρος του Διοικητικού του υμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με 

αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της 

περίπτωσης της παραγράφου 12.1.1.1 του παρόντος άρθρου.  

12.1.4.2 Σα δικαιολογητικά των περιπτώσεων 12.1.1.2 και 12.1.1.3 εφόσον 

πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της περίπτωσης 

12.1.2.2. εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, 

αντίστοιχα, και της περίπτωσης 12.1.3.2 του παρόντος άρθρου.  

12.1.4.3 Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο υνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.  
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12.1.5 Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβΫλλουν κοινέ προσφορΫ:  

 

12.1.5.1 Σα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε ανάδοχο που 

συμμετέχει στην ένωση. 

 

ε περήπτωση μη υποβολές των αναφερόμενων πιο πΫνω δικαιολογητικών, η 

προσφορΫ απορρήπτεται ως απαρΫδεκτη. 

 

Όλα τα δικαιολογητικΫ υποβΫλλονται πρωτότυπα έ σε φωτοαντήγραφα, όλα δε τα 

ξενόγλωσσα και νομήμως μεταφρασμάνα. Η μη συμμόρφωση με τα παραπΫνω (πχ μη 

αναφορΫ, ασαφές έ εσφαλμάνη αναφορΫ) μπορεή να επιφάρει την ποινέ του 

αποκλεισμού. 

 

ε περήπτωση που το οικεήο κρΫτος δεν εκδήδει κΫποιο άγγραφο έ πιστοποιητικό, από 

τα απαιτούμενα έ που αυτό δεν καλύπτει όλες τις παραπΫνω περιπτώσεις , αυτό μπορεή 

να αντικαθήσταται από άνορκη βεβαήωση του ενδιαφερόμενου έ στα κρΫτη μάλη όπου 

δεν προβλάπεται η άνορκη βεβαήωση από υπεύθυνη δέλωση ενώπιον αρμόδιας 

δικαστικές έ διοικητικές αρχές, συμβολαιογρΫφου έ αρμόδιου επαγγελματικού 

οργανισμού του κρΫτος καταγωγές έ προάλευσης. Η υποχράωση αφορΫ όλες τις 

παραπΫνω κατηγορήες υποψηφήων σύμφωνα και με  τα διαλαμβανόμενα στο Ϋρθρο 6 

του Π.Δ. 118/2007. 

 

Συχόν ΠιστοποιητικΫ εκδιδόμενα από ανεξΫρτητους οργανισμούς, τα οποήα να 

βεβαιώνουν την τέρηση εκ μάρους του αναδόχου ορισμάνων προτύπων εξασφΫλισης 

της ποιότητας, τα οποήα πράπει να παραπάμπουν σε συστέματα εξασφΫλισης της 

ποιότητας βασιζόμενα στη σχετικέ σειρΫ ευρωπαϊκών προτύπων για πιστοποήηση 

καθώς επήσης και πιστοποιητικΫ που εκδήδονται από επήσημα γραφεήα ποιοτικού 

ελάγχου έ αρμόδιες Τπηρεσήες, αναγνωρισμάνων ικανοτέτων, που να βεβαιώνουν την 

καταλληλότητα των υλικών. Σα ως Ϋνω δικαιολογητικΫ περιλαμβΫνονται στον φΫκελο 

της τεχνικές προσφορΫς. την περήπτωση που υποβΫλλεται προσφορΫ από 

προμηθευτέ που δεν εήναι ο ήδιος κατασκευαστές του τελικού προϊόντος, τα ως Ϋνω 

δικαιολογητικΫ προσκομήζονται και για τον κατασκευαστέ. 

 

Η μη άγκαιρη και προσέκουσα υποβολέ των δικαιολογητικών του Ϋρθρου 12 της 

παρούσας διακέρυξης συνιστΫ λόγο αποκλεισμού του αναδόχου  από τον 

διαγωνισμό.  
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Σα ως Ϋνω δικαιολογητικΫ θα τοποθετούνται με τη σειρΫ που ζητούνται στο Ϋρθρο 12 

της παρούσας διακέρυξης σε καλΫ σφραγισμάνο φΫκελο και θα φάρουν ευκρινώς 

στην Ϋνω δεξιΫ γωνήα τον Αύξοντα Αριθμό που αναγρΫφεται για καθάνα 

δικαιολογητικό στο παρόν Ϋρθρο. τον εν λόγω φΫκελο θα αναγρΫφονται ευκρινώς : 

 

 Η άνδειξη «ΥΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΨΝ ΚΑΣΑΚΤΡΨΗ της εταιρεήας με τη 

διακριτικέ επωνυμήα “ΕΠΨΝΤΜΙΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ”». 

 Η άνδειξη «ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΥΡΑΓΙΘΕΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΣΑΦΤΔΡΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Ή ΣΗ 

ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ». 

 Ο πλέρης τήτλος του Ιδρύματος : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΦΑΩΑ   

 Ο ΑΡΙΘΜΟ και ο ΣΙΣΛΟ ΣΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ και η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΟΤ 

ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ.  

 Σα στοιχεήα του διαγωνιζόμενου (συμπεριλαμβανομάνων Σαχυδρομικές 

Διεύθυνσης, Σαχυδρομικού Κώδικα, Σηλεφώνων Επικοινωνήας και Fax). 

ημειώνεται ότι τα αναγραφόμενα στοιχεήα θα αποτελούν τα στοιχεήα 

επικοινωνήας  με τον διαγωνιζόμενο. 

 

Άρθρο 13ο 

Ανακοήνωση  κατακύρωσης 

 

13.1 Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση του Δ.. του Νοσοκομείου. Η ανακοίνωση της 

κατακύρωσης του Διαγωνισμού γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 του ΠΔ 118/2007. Από την ανακοίνωση του 

αποτελέσματος του διαγωνισμού στον Ανάδοχο, η ύμβαση θεωρείται ότι έχει 

συναφθεί το δε έγγραφο (ύμβαση) που ακολουθεί έχει μόνον αποδεικτικό 

χαρακτήρα. 

13.2 Ο Ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η υπηρεσία, υποχρεούται να 

προσέλθει σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής 

ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας την 

προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής και ασφαλιστήριο συμβόλαιο 

σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 11 της παρούσης. 

13.3 Εάν ο Ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει την 

σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Διοικητικού υμβουλίου του 

Νοσοκομείου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 34 του Π.Δ. 118/2007  
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13.4 Σο κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, 

όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός 

κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών.  

13.5 ε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο 

και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από 

απόφαση του Δ.. του Νοσοκομείου.  

13.6 Σο νοσοκομείο υποχρεούται όπως προβλέψει για χώρο, ανάλογο με τον αριθμό των 

εργαζομένων του αναδόχου, στον οποίο θα είναι δυνατή α)η αποθήκευση βασικού 

εξοπλισμού καθαριότητας β) υλικών καθαριότητας και γ) χώρος βεστιαρίου-

ιματισμού.    

 

Άρθρο 14ο 

Παραγγελήα-ΠαρΫδοση Ειδών/Τπηρεσιών 

 

14.1 Η παραγγελία ειδών/υπηρεσιών θα δοθεί γραπτώς από το Νοσοκομείο, τμηματικά 

και σύμφωνα με τις ανάγκες του και όπως αναλυτικά και ειδικά περιγράφεται στο 

Παράρτημα Β΄ παρούσης. 

14.2 Ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει/παρέχει το συμβατικό είδος/υπηρεσία στο 

Νοσοκομείο όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Παράρτημα Β΄ της παρούσης. 

14.3 Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί το Νοσοκομείο, την αποθήκη υποδοχής των 

υλικών, την Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης της οικείας ύμβασης και 

κάθε άλλο αρμόδιο όργανο του Νοσοκομείου, για την ημερομηνία που προτίθεται 

να παραδώσει/παρέχει το υλικό/υπηρεσία όπως αναλυτικά περιγράφεται στο 

Παράρτημα Β’ της παρούσης 

14.4 Προσκομιζόμενα υλικά/παρεχόμενες υπηρεσίες θα συνοδεύεται από όλα τα 

απαραίτητα παραστατικά στοιχεία (Σιμολόγιο Πώλησης-Δελτίο Αποστολής, Σιμολόγιο 

Παροχής Τπηρεσιών στο οποίο θα αναγράφεται ευκρινώς το είδος του 

προμηθευόμενου είδους/παρεχόμενης υπηρεσίας, η ποσότητα κ.λπ.).    

14.5 Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να αρνηθεί την προμήθεια είδους ή/και την εκτέλεση 

υπηρεσίας με την δικαιολογία έλλειψης αυτού/ής, όταν διαπιστώνεται η κυκλοφορία 

αυτών στην αγορά, από την οποία έχει υποχρέωση να το προμηθεύει και να το 

παραδώσει στο Νοσοκομείο. 

14.6 Ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης-παράδοσης-παροχής των υλικών/υπηρεσιών 

μπορεί σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, να παρατείνεται μέχρι το ¼  

αυτού, ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά 

πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. ε περίπτωση που ο συμβατικός χρόνος 
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φόρτωσης - παράδοσης δεν είναι μεγαλύτερος από τριάντα (30) ημερολογιακές 

ημέρες μπορεί με απόφαση του Δ.. του Νοσοκομείου, να παρατείνεται μέχρι το ½ 

αυτού. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης, χωρίς να 

υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα 

ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.  

14.7 Η παραλαβή των υλικών/υπηρεσιών γίνεται από αρμόδια Επιτροπή του 

Νοσοκομείου.  

14.8 Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών/υπηρεσιών καλείται να παραστεί, 

εφόσον το επιθυμεί ο προμηθευτής/ανάδοχος και διενεργείται ποσοτικός και 

ποιοτικός έλεγχος, ο οποίος μπορεί να γίνει με όλους ή όσους τους παρακάτω 

τρόπους χρειάζεται, ανάλογα με το προς προμήθεια υλικό/υπηρεσία ή και με 

οποιοδήποτε άλλο ενδεικνυόμενο τρόπο, κατά την κρίση της επιτροπής παραλαβής 

(πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας), και συγκεκριμένα: 

α. Με μακροσκοπική εξέταση.  

β. Με χημική ή μηχανική εξέταση (εργαστηριακή εξέταση).  

γ. Με πρακτική δοκιμασία  

14.9 ε περίπτωση που η Επιτροπή Παραλαβής αποφασίσει μόνο μακροσκοπική εξέταση, 

συντάσσεται από την αυτήν οριστικό πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης) μετά 

τη διενέργεια του μακροσκοπικού ελέγχου.  

14.10 Όταν η Επιτροπή Παραλαβής αποφασίσει, εκτός από την μακροσκοπική εξέταση και 

άλλους ελέγχους (όπως χημική εξέταση, μηχανική εξέταση, πρακτική δοκιμασία) 

συντάσσεται από την Επιτροπή Παραλαβής, εκτός από το πρωτόκολλο 

μακροσκοπικού ελέγχου και δειγματοληψίας και οριστικό πρωτόκολλο (παραλαβής 

ή απόρριψης) μετά τα αποτελέσματα των ελέγχων τούτων. Εάν, λόγω της φύσης του 

είδους, όλοι οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι γίνονται από την Επιτροπή 

Παραλαβής και δεν μεσολαβούν εργαστηριακοί και λοιποί έλεγχοι για την σύνταξη 

του οριστικού πρωτοκόλλου, τούτο συντάσσεται από την επιτροπή χωρίς να 

προηγηθεί σύνταξη πρωτοκόλλου μακροσκοπικού ελέγχου και δειγματοληψίας.  

14.11 ε περίπτωση που η Επιτροπή Παραλαβής απορρίψει το υλικό, αναφέρει στο σχετικό 

πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζει τούτο από τους όρους της 

σύμβασης και τους λόγους της απόρριψης και γνωματεύει αν το υλικό μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί. Εφόσον κριθεί από το αρμόδιο όργανο ότι οι παρεκκλίσεις του 

υλικού δεν επηρεάζουν την καταλληλότητα του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με 

αιτιολογημένη απόφαση του Δ.. του Νοσοκομείου μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή 

του υλικού που απορρίφθηκε από την Επιτροπή Παραλαβής, με έκπτωση επί της 

συμβατικής τιμής. Ύστερα από την απόφαση αυτή η Επιτροπή Παραλαβής 
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υποχρεούται να προβεί στην παραλαβή του υλικού και να συντάξει σχετικό 

πρωτόκολλο παραλαβής σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.  

 

Άρθρο 15ο 

Απόρριψη συμβατικού εήδους/υπηρεσήας – ΑντικατΫσταση 

 

15.1 την περίπτωση κατά την οποία το συμβατικό είδος/υπηρεσία κριθεί απορριπτέο είτε 

από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής ή κατά την χρήση του, ο ανάδοχος 

υποχρεούται να το αντικαταστήσει, εφόσον του ζητηθεί σύμφωνα με το άρθρο 33 

Π.Δ. 118/2007. ε αντίθετη περίπτωση, όπως και στην περίπτωση που δεν 

χορηγήθηκε δικαίωμα αντικατάστασης ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.  

15.2 την περίπτωση κατά την οποία το είδος αυτό παρουσιάζει αποκλίσεις από τους 

όρους της σύμβασης, κρίνονται όμως από το Δ.. παραλειπτέες, ο ανάδοχος 

υποχρεούται να προβεί στην αποκατάσταση των αποκλίσεων, εφόσον είναι 

δυνατόν, ή στην καταβολή ποσού που αντιστοιχεί σε έκπτωση επί της συμβατικής 

τιμής εφόσον αποφασιστεί παραλαβή με έκπτωση. 

 

Άρθρο 16ο 

Κέρυξη αναδόχου ως άκπτωτου 

 

16.1 Ο προμηθευτή/ανάδοχος που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του 

ορίστηκε παραπάνω για να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται 

υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του 

και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Δ.. του 

Νοσοκομείου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.  

16.2 Με την ίδια διαδικασία, ο προμηθευτή/ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος 

από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει απ’ αυτή, εφόσον δεν 

φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά/υπηρεσίες ή δεν 

επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο 

παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρούσα. 

16.3 τον προμηθευτή/ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, 

ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του Δ.. του Νοσοκομείου ύστερα 

από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον 

ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω 

κυρώσεις:  
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16.3.1 Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της 

σύμβασης, κατά περίπτωση.  

16.3.2 Προμήθεια του υλικού/υπηρεσίας σε βάρος του εκπτώτου 

προμηθευτή/ανάδοχο είτε από τους υπόλοιπους προμηθευτές που είχαν 

λάβει μέρος στον διαγωνισμό ή είχαν κληθεί για διαπραγμάτευση, είτε με 

διενέργεια διαγωνισμού, είτε με διαπραγμάτευση, αν συντρέχουν οι 

προϋποθέσεις του άρθρου 22 του Π.Δ. 118/2007. Κάθε άμεση ή έμμεση 

προκαλούμενη ζημία του δημοσίου ή τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, 

καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου προμηθευτή/αναδόχου. Ο 

καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που δεν 

πραγματοποιείται νέα προμήθεια του υλικού, κατά τα παραπάνω οριζόμενα. 

την περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με 

βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του αρμοδίου οργάνου και με βάση τις 

αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.  

16.3.3 Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του προμηθευτή/αναδόχου από το 

σύνολο των προμηθειών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 

του Ν. 2286/1995.  

16.3.4 Καταλογισμός στον προμηθευτή/ανάδοχο ποσού ίσου με το 10% της αξίας 

των υλικών/υπηρεσιών, για τα οποία κηρύχθηκε έκπτωτος, όταν του δόθηκε 

το δικαίωμα να παραδώσει τα υλικά/υπηρεσίες μέχρι την προηγούμενη της 

ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ανεξάρτητα εάν τελικά έκανε ή όχι 

χρήση του δικαιώματος αυτού. την περίπτωση αυτή, έχουν εφαρμογή και τα 

αναφερόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 32 του Π.Δ.118/07 

16.3.5 Είσπραξη εντόκως της τυχόν προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο 

από τη σύμβαση προμηθευτή/ανάδοχο, είτε από ποσόν που τυχόν δικαιούται 

να λάβει, είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο, είτε με κατάπτωση της 

εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την 

ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον προμηθευτή/ανάδοχο μέχρι 

την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το 

ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από 

την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε 

φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας.  

16.3.6 ε περίπτωση που η προμήθεια υλικού/υπηρεσίας σε βάρος εκπτώτου 

αναδόχου γίνεται με τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της 

κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της σύμβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε 

έκπτωτος, κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισμό του διαφέροντος σε βάρος 
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του, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την 

τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία 

συμψηφίζεται με το προς καταλογισμό ποσό.  

 

Άρθρο 17ο 

Κυρώσεις-Ποινικάς Ρέτρες 

 

17.1 Ο κάθε ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τους όρους και τις απαιτήσεις 

οι οποίες αναγράφονται στην παρούσα διακήρυξη (περιλαμβανομένων και των 

παραρτημάτων της), τους όρους της προσφοράς του, καθώς και τις υποχρεώσεις 

της σύμβασης που θα υπογραφεί μετά την κατακύρωση της προμήθειας 

ειδών/υπηρεσιών. την αντίθετη περίπτωση, θα υπάρχουν κυρώσεις όπως 

αναφέρεται σχετικά παρακάτω 

17.2 Η παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης των εργασιών/υπηρεσιών και η παραλαβή 

αυτών, καθώς και η σύνταξη κάθε μήνα του πρακτικού ποιοτικής και ποσοτικής 

παραλαβής, ανατίθεται στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Εργασιών, 

που διορίζεται προς τούτο από το Νοσοκομείο 

17.3 Για κάθε παράβαση όρου σύμβασης, όπως πχ. ελλείψεις προσωπικού, παραλείψεις 

πλημμελούς εργασίας κ.α., επιβάλλεται στον προμηθευτή/ανάδοχο ποινική ρήτρα, 

ίση με το 10% της μηνιαίας αποζημίωσης, ανάλογα με την βαρύτητα της 

παράβασης, σύμφωνα με την ανέλεγκτη κρίση του Δ.. ε κάθε περίπτωση το Δ.. 

μπορεί ταυτόχρονα να καταγγείλει την σύμβαση και να κηρύξει έκπτωτο τον 

ανάδοχο. 

17.4  Όλες οι παραπάνω κυρώσεις επιβάλλονται από το Δ.. του Νοσοκομείου μετά από 

προηγούμενη κλήση προς απολογία του αναδόχου και αφού έχει συνταχθεί για κάθε 

περίπτωση πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Εργασιών 

που να διαπιστώνει κατά τρόπο επαρκή την παράβαση.   

17.5 Η κήρυξη κατά τα ανωτέρω του αναδόχου ως εκπτώτου γίνεται από το Νοσοκομείο 

αζημίως για αυτό 

17.6 Για τους λόγους που αναφέρονται στο Άρθρο 16 καταπίπτουν ταυτόχρονα οι 

ποινικές ρήτρες που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και την οικεία 

σύμβαση  

17.7 Ο ανάδοχος υποχρεούται στην απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της εργατικής 

νομοθεσίας (καταβολή νομίμων αποδοχών, οι οποίες δεν μπορεί να είναι κατώτερες 

των προβλεπόμενων από την οικεία ..Ε, τήρηση του νομίμου ωραρίου, 

ασφαλιστική κάλυψη, βασικοί όροι ασφάλειας και υγιεινής εργαζομένων κλπ). ε 
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περίπτωση που διαπιστωθεί αμετάκλητα, επανειλημμένη σοβαρή παράβαση του 

παρόντος όρου, το Νοσοκομείο μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση, με τη διαδικασία 

και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω παραγράφων. 

 

Άρθρο 18ο  

Σρόπος πληρωμές 

 

18.1 Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται κατά μήνα από την αρμόδια υπηρεσία του 

Νοσοκομείου με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά. Σα παραπάνω ισχύουν και για 

οποιαδήποτε άλλη αξία που τυχόν προκύψει από την εφαρμογή των συμβάσεων 

(π.χ. πρόστιμο, κλπ) Σα αναγκαία δικαιολογητικά πληρωμής ανά μήνα για την 

εξόφληση της μηνιαίας παρασχεθείσας υπηρεσίας είναι : 

 

18.1.1 Μηνιαίο Πρακτικό Ποσοτικής και Ποιοτικής Εκτέλεσης των όρων της ύμβασης 

που θα συναφθεί με την Ανάδοχο Εταιρεία Καθαριότητας των Κτιριακών 

Εγκαταστάσεων και του Περιβάλλοντος Φώρου του Νοσοκομείου το οποίο θα 

συντάσσεται από  αρμόδια Επιτροπή που θα οριστεί από το Νοσοκομείο για 

την Παραλαβή των Ειδών/Τπηρεσιών και Παρακολούθηση των όρων της 

οικείας ύμβασης. 

18.1.2 Σιμολόγιο Παροχής Τπηρεσιών του αναδόχου για εργασίες δεδουλευμένες 

προηγούμενου μήνα. 

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

18.1.4 Θεωρημένη κατάσταση ΙΚΑ αγοράς ενσήμων του απασχοληθέντος 

προσωπικού. 

18.1.5 Αντίγραφο μισθολογίου και σελίδας αγοράς ενσήμων για το απασχολούμενο 

προσωπικό του Αναδόχου. 

18.1.6 Υορολογική ενημερότητα. 

18.1.7 Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

18.2 Η αμοιβή του Αναδόχου θα επιβαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις όπως κάθε φορά 

αυτές προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις. 
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Άρθρο 19ο 

Κρατέσεις 

 

19.1  Σον  Ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις όπως εκάστοτε ισχύουν. 

 

Άρθρο 20ο 

Ισχύς της σύμβασης 

 

20.1 Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα έχει διάρκεια …………………...  

20.2 H δαπάνη για την προμήθεια της δημοπρατούμενης υπηρεσίας θα βαρύνει τον 

Κ.Α.Ε. 0845  του προϋπολογισμού εξόδων του Νοσοκομείου. 

20.3 ε περίπτωση διενέργειας και υπογραφής σύμβασης σχετικού διαγωνισμού σε 

περιφερειακό επίπεδο, η σύμβαση παύει να ισχύει αζημίως για το Νοσοκομείο. 

20.4 ε περίπτωση που το Τπουργείο Τγείας  ή Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής 

Αλλαγής ή Τ.Πε ή άλλος φορέας χορηγήσει είδη/παρέχει τη σχετική Τπηρεσία στο 

Ίδρυμα με οποιοδήποτε τρόπο (δωρεά, σύμβαση, κ.λ.π.) που καλύπτει στο σύνολο ή 

κατά ένα μέρος τις ανάγκες του, μονομερώς το Νοσοκομείο και χωρίς δικαίωμα για 

αποζημίωση από μέρους του αναδόχου μπορεί να μειώσει τις συμβατικές ποσότητες 

μέχρι και του συνόλου αυτών.   

20.5 Σα παραρτήματα αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της Διακήρυξης και της οικείας 

ύμβασης.  

 

 

Άρθρο 21.  

ΑσφΫλιση Έργου 

 

21.1 O Ανάδοχος υποχρεούται να συνάπτει και να διατηρεί, αποκλειστικά με δική του 

δαπάνη, ασφαλίσεις καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας ύμβασης 

σύμφωνα με τη Ελληνική νομοθεσία και τα προβλεπόμενα στην παρούσα ύμβαση, 

για οποιεσδήποτε δραστηριότητες προβλέπονται ή εμπίπτουν στην παρούσα 

ύμβαση, ιδίως δε την σχετικά με την ασφάλιση του προσωπικού του και για αστική 

ευθύνη έναντι τρίτων. 

21.2 Ο Ανάδοχος θα εξασφαλίσει, ότι θα υφίστανται σε ισχύ οι κάτωθι αναφερόμενες 

ασφαλιστικές καλύψεις καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου : 

21.1.1 Κάλυψη οποιασδήποτε Αστικής Ευθύνης προς οποιονδήποτε τρίτο, 

συμπεριλαμβανομένου του Νοσοκομείου και του προσωπικού αυτού,  η 
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οποία ανακύπτει από ή οφείλεται στην εκτέλεση της Τπηρεσίας, 

περιλαμβανομένων αλλά όχι μόνο, περιπτώσεων θανάτου, σωματικών 

βλαβών, απώλεια ή ζημίας περιουσίας, ατυχηματικής ρύπανσης, ψυχικής 

οδύνης και ηθικής βλάβης, μέχρι εκείνων των ορίων ευθύνης τα οποία θα 

διατηρούσε σε ισχύ ένας συνετός λειτουργός έργου παρόμοιας φύσης, 

μεγέθους και χαρακτηριστικών του Έργου και τα οποία σε καμία περίπτωση 

δεν θα είναι χαμηλότερα των Ευρώ 1.000.000,00€ ανά γεγονός και Ευρώ 

2.000.000,00€ αθροιστικά ετησίως. την κάλυψη θα περιλαμβάνεται ρητά και η 

εκ του Άρθρου 922 του Αστικού Κώδικα απορρέουσα ευθύνη της Τπηρεσίας 

(ευθύνη προστήσαντος).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

21.1.2 Με το ασφαλιστήριο, στο οποίο το Νοσοκομείο θα αναφέρεται ως 

«συνασφαλιζόμενος» θα καλύπτεται και η εκ του Νόμου ευθύνη του 

Αναδόχου, την οποία έχει με την ιδιότητα του Εργοδότη και περιλαμβάνει την, 

από τα άρθρα 657, 658 και 932 του ισχύοντος Α.Κ., προβλεπόμενη 

υποχρέωση του Ασφαλισμένου έναντι του προσωπικού του που είναι 

ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και απασχολείται στις περιγραφόμενες στην παρούσα 

σύμβαση εργασίες, σε περίπτωση σωματικών βλαβών που θα προκληθούν 

κατά τη διάρκεια της εργασίας. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι τα 

ανωτέρω τηρούνται και από τους πάσης φύσεως συμβούλους, συνεργάτες 

και υπεργολάβους αυτού. 

21.3 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει το προσωπικό του σύμφωνα με τις διατάξεις 

της Ελληνικής Εργατικής Νομοθεσίας όπως αυτές ισχύουν ανά πάσα χρονική στιγμή 

και να τηρεί την εκάστοτε ισχύουσα υλλογική/Κλαδική ύμβαση Εργασίας για το 

προσωπικό που απασχολεί. ε περίπτωση που προσωπικό του Αναδόχου δεν 

υπάγεται σε διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας, αυτός υποχρεούται να το 

ασφαλίσει έναντι ατυχημάτων σε ασφαλιστικές εταιρείες. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να 

εξασφαλίσει ότι τα ανωτέρω τηρούνται και από τους πάσης φύσεως συμβούλους, 

συνεργάτες και υπεργολάβους αυτού. 

21.4 Όλες οι ασφαλιστικές συμβάσεις θα καταρτίζονται εγγράφως και θα τυγχάνουν της 

εγκρίσεως της Τπηρεσίας, η οποία θα έχει την έννοια του ελέγχου και της εκ μέρους 

της αποδοχής ότι συμμορφώνονται επαρκώς με τους όρους του παρόντος 

Άρθρου, του Προσαρτήματος περί ελάχιστων ασφαλιστικών απαιτήσεων και των 

λοιπών όρων της παρούσας ύμβασης  

21.5 Οι ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις 

υποχρεώσεις και ευθύνες του αναδόχου που απορρέουν από την παρούσα 

ύμβαση. ε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος ευθύνεται πλήρως για όλους τους 
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κινδύνους που απορρέουν ή σχετίζονται με την παροχή των υπηρεσιών του και 

παραμένει αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την πλήρη και έγκαιρη 

αποκατάσταση ζημιών σε πρόσωπα ή / και πράγματα, ανεξάρτητα εάν και σε ποιο 

βαθμό καλύπτονται από ασφαλιστικές συμβάσεις ή αποζημιώνονται από τους 

ασφαλιστές, ακόμη και πέραν των ποσών κάλυψης των εν λόγω συμβάσεων. 

 

Άρθρο 22 

Ζητέματα Κυριότητας και Πνευματικές Ιδιοκτησήας 

 

22.1 Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία, όπως διαγράμματα, σχέδια, προδιαγραφές, 

πλάνα, στατιστικά στοιχεία, υπολογισμοί και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή υλικό που 

αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον Ανάδοχο κατά την εκτέλεση της 

ύμβασης, είναι εμπιστευτικά και ανήκουν στην απόλυτη ιδιοκτησία του 

Νοσοκομείου. 

22.2 Ο Ανάδοχος, μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της ύμβασης, παραδίδει όλα τα 

έγγραφα και τα στοιχεία στο Νοσοκομείο. Ο Ανάδοχος μπορεί να κρατά αντίγραφα 

αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιεί για 

σκοπούς άλλους από της ύμβασης, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση 

του Νοσοκομείου.  

 

Άρθρο 23 

Εμπιστευτικότητα 

 

23.1 Φωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του Νοσοκομείου, ο Ανάδοχος δεν 

αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε 

κατά την παροχή της υπηρεσίας, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες 

των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη ύμβαση, υποχρεούται δε να μεριμνά 

ώστε το προσωπικό του, και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω 

υποχρέωση. ε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής 

του, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας 

της και την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την 

παράλειψή της στο μέλλον.  

23.2 Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις χωρίς την 

προηγούμενη συναίνεση του Νοσοκομείου, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες 

ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στο Νοσοκομείο και δεν δεσμεύει το 

Νοσοκομείο, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση. 
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23.3 Οι προαναφερόμενοι όροι περί εμπιστευτικότητας δεσμεύουν τον ανάδοχο και μετά 

την ολοκλήρωση του έργου του εις το διηνεκές. 

 

Άρθρο 24 

Λοιπάς Τποχρεώσεις του Αναδόχου 

 

24.1 Καθ΄όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της ύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να 

συνεργάζεται στενά με τα αρμόδια όργανα του Νοσοκομείου, υποχρεούται δε να 

λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις σχετικά με την εκτέλεση της 

υμβατικής Τπηρεσίας. 

24.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που 

αφορούν την υμβατική Τπηρεσία (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα 

απαραίτητα στοιχεία που τυχόν του ζητηθούν για την αποτελεσματική λήψη 

αποφάσεων. 

24.3 Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση 

της ισχύουσας νομοθεσίας σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από μέλη 

της Ομάδας Έργου, που θα ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε 

σχέση με την παρούσα ύμβαση. ε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που 

προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 

24.4 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην Προσφορά 

του, επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα 

διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να 

ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της ύμβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι 

θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες και 

τα στελέχη της Αναθέτουσα Αρχής. ε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή 

δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου του Αναδόχου, οπότε ο 

Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση με άλλο πρόσωπο, ανάλογης 

εμπειρίας και προσόντων.  Αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου του Αναδόχου, 

κατόπιν αιτήματός του, κατά τη διάρκεια  της εκτέλεσης του Έργου, δύναται να γίνει μετά από 

έγκριση της Αναθέτουσα Αρχής και μόνο με άλλο πρόσωπο αντιστοίχων προσόντων ή 

εμπειρίας.  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει την Αναθέτουσα Αρχή εγγράφως, 

τουλάχιστον είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες πριν από την αντικατάσταση. 

24.5 ε περίπτωση που μέλη της Ομάδας Έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν από αυτήν ή 

λύσουν τη συνεργασία τους μαζί του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει ότι 

κατά το χρονικό διάστημα, μέχρι την αποχώρησή τους, θα παρέχουν κανονικά τις 
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υπηρεσίες τους και αφετέρου να αντικαταστήσει άμεσα τους αποχωρήσαντες συνεργάτες με 

άλλους ανάλογης εμπειρίας και προσόντων μετά από έγκριση της Αναθέτουσα Αρχής. 

24.6 ε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την 

Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι του 

Νοσοκομείου για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη 

Διακήρυξη/Προσφορά/ύμβαση υποχρεώσεών τους. Συχόν υφιστάμενες μεταξύ τους 

συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους 

σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας 

Αρχής ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις 

του άλλου ή των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση του Έργου. 

24.7 ε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της 

εκτέλεσης της ύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, εξαιτίας 

ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να 

ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη 

ολοκλήρωσης της ύμβασης με τους ίδιους όρους. 

24.8 ε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή 

ειδικής εκκαθάρισης ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η ύμβαση 

εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες από τη ύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν 

τα εναπομείναντα μέλη του Αναδόχου, μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις 

εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων της ύμβασης 

εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. ε 

αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει τη ύμβαση. Επίσης 

σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των 

μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι της ύμβασης εναπόκειται στη 

διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής. ε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του 

Αναδόχου, όταν αυτός αποτελείται από μία εταιρεία, ή θέσης της περιουσίας αυτού σε 

αναγκαστική διαχείριση, τότε η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης 

των ανωτέρω γεγονότων. ε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ της Αναθέτουσας 

Αρχής και οι Εγγυητικές Επιστολές Προκαταβολής και Καλής Εκτέλεσης που 

προβλέπονται στη ύμβαση. 

24.9 Ο Ανάδοχος υποχρεούται καθόλη τη διάρκεια της ύμβασης να συμμορφούται με τις 

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

3414/05. 

25.1 Οι παραλήπτες της διακήρυξης υποχρεούνται μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες 

από την παραλαβή της, να την ελέγξουν από την άποψη πληρότητας σύμφωνα με 

το συνολικό αριθμό σελίδων κι εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να 
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το γνωρίσουν εγγράφως  στο Νοσοκομείο και να ζητήσουν ένα πλήρες αντίγραφο. 

Ενστάσεις κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη 

πληρότητας του παρεληφθέντος αντιγράφου θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

Άρθρο 25ο 

 

22.1  Περίληψη της παρούσας διακήρυξης έχει σταλεί για δημοσίευση στις παρακάτω 

εφημερίδες : 

22.1.1 ………………… 

22.1.2 …………………….. 

22.1.3 ……………………….. 

22.1.4 το τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων υμβάσεων του Υύλλου Εφημερίδας της 

Κυβερνήσεως, 

 

 

Σα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο. 

 

 

ΑΙΓΙΟ     ……………………… 

 

 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

 

 

 

 

         ………………………………………… 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α’ 

ΤΝΣΑΞΗ ΣΕΦΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ 

Α.1. Η Σεχνικέ ΠροσφορΫ θα πράπει να άχει την εξές μορφέ και περιεχόμενο: 

O φάκελος της τεχνικής προσφοράς διαιρείται στις εξής ενότητες τα περιεχόμενα των 

οποίων περιγράφονται στη συνέχεια. τον υποφάκελο  της  τεχνικής  προσφοράς,  οι 

προσφέροντες συμπεριλαμβάνουν, επί ποινή αποκλεισμού, υπό μορφή 

παραρτήματος, τις παρακάτω αναφερόμενες πληροφορίες, δηλώσεις ή πιστοποιητικά. 

 

Α.1.1. Προσφερόμενα είδη/υπηρεσίες και Σεχνικά χαρακτηριστικά 

Α.1.1.1. Η ενότητα προσφερόμενα είδη/υπηρεσίες πρέπει να περιλαμβάνει 

περιγραφή των προσφερομένων ειδών/υπηρεσιών και τις τεχνικές 

προδιαγραφές τους. Η τεχνική προσφορά πρέπει επίσης να 

περιλαμβάνει υλικό τεκμηρίωσης για τα προσφερόμενα είδη/υπηρεσίες, 

όπως εγχειρίδια, τεχνικά φυλλάδια κλπ, από τα οποία θα προκύπτει η 

κάλυψη των απαιτήσεων της παρούσας διακήρυξης. την ενότητα 

αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνονται και οι δηλώσεις που προβλέπονται 

από το άρθρο 18, παρ. 2 και 3 του Π.Δ. 118/07 σύμφωνα με τις οποίες 

ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει 

να δηλώνει στην προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα στην 

οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον 

τόπο εγκατάστασής της. 

 Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό 

προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους 

δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί 

το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. 

Α.1.1.2. Πλήρη στοιχεία για την παρουσίαση της εταιρικής φυσιογνωμίας 

(profile) του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό, με τις διαχρονικές του 

δραστηριότητες και γενικά ότι θεωρείται χρήσιμο για τη διαμόρφωση 

σαφούς εικόνας περί της επιχειρηματικής του δραστηριότητας. 

Α.1.1.3. Αναλυτικά στοιχεία πελατολογίου(Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης και 

ειδικότερα της τελευταίας σύμβασης που έχει συνάψει ο προμηθευτής  

με έμφαση σε δραστηριότητες/υπηρεσίες παρομοίου είδους και 

μεγέθους 

Α.1.1.4. ύντομη και σαφή περιγραφή του τρόπου με τον οποίο προτίθεται να 

αντιμετωπίσει το συγκεκριμένο έργο (διάρθρωση και αριθμός 
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εργαζομένων ανά κατηγορία και τμήμα και ότι άλλο προτείνει σχετικά 

με τον τρόπο οργάνωσης κ.λ.π.) 

Α.1.1.5. Οι προσφερόμενοι στο έργο πόροι και συγκεκριμένα (i) πλήθος, 

ωράρια και κατανομή προσφερόμενου προσωπικού, (ii) διαθέσιμα και 

προσφερόμενα μηχανήματα και εργαλεία και πάσης φύσεως 

εξοπλισμός. 

Α.1.1.6. Δυνατότητα επιπλέον υποστήριξης σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών 

όπως αυτή προκύπτει μέσω βεβαιώσεων υποστήριξης εργασιών, σε 

ανάλογες περιπτώσεις. 

Α.1.1.7. Συχόν πιστοποιητικά από επίσημους φορείς πιστοποίησης ή ινστιτούτα 

δοκιμών, για την ποιότητα ή καταλληλότητα προσφερόμενων 

μηχανημάτων, εργαλείων, υλικών, υπηρεσιών κλπ και η συμμόρφωσή 

τους με τεχνικά και ποιοτικά Standards. 

 

Α.1.2. Πίνακας υμμόρφωσης 

Α.1.2.1. Για να τεκμηριωθεί η συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές που 

προβλέπονται στο Παράρτημα Β’ της παρούσας διακήρυξης θα 

πρέπει να συμπληρωθεί από τον υποψήφιο προμηθευτή/ανάδοχο 

σχετικός «Πίνακας υμμόρφωσης» συμπληρωμένος σύμφωνα με τις 

παρακάτω επεξηγήσεις και οδηγίες τις οποίες ο υποψήφιος είναι 

υποχρεωμένος να ακολουθήσει 

Α.1.2.2. Ο Πίνακας υμμόρφωσης δύναται να διαθέτει την εξής ενδεικτική 

μορφή 

ΠΙΝΑΚΑ ΤΜΜΟΡΥΨΗ 

ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ΤΠΟΧΗΥΙΟΤ ΑΝΑΔΟΦΟΤ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Αντιγραφέ Ζητούμενης 

Σεχνικές Προδιαγραφές 

της Τπηρεσήας από τη 

Διακέρυξη όπως αυτάς 

διατυπώνονται στα 

ΠαρΫρτημα Β΄ της 

παρούσας 

Αν η προσφερόμενη 

τεχνικέ προδιαγραφέ 

πληροή ακριβώς την 

αιτούμενη από τη 

διακέρυξη τεχνικέ 

προδιαγραφέ 

σημειώνεται η άνδειξη 

“ΚΑΛΤΠΣΕΙ” 

Αν η προσφερόμενη 

τεχνικέ προδιαγραφέ 

εήναι ανώτερη από 

την αιτούμενη  

τεχνικέ προδιαγραφέ 

σημειώνεται η άνδειξη 

“ΤΠΕΡ-ΚΑΛΤΠΣΕΙ” 

 

Αναλυτικέ Περιγραφέ Σεχνικές 

Προδιαγραφές της Προσφερόμενης 

Τπηρεσήας από τον Τποψέφιο 

Προμηθευτέ/ΑνΫδοχο 

Για παράδειγμα: 

1. Να διαθέτει Σάση 

τροφοδοσίας 

220volts/50Hz. 

 

ΚΑΛΤΠΣΕΙ 

Σο προσφερόμενο σύστημα 

Φ του κατασκευαστικού οίκου 

Τ διαθέτει τάση τροφοδοσίας 

220volts/50Hz. 

Σεχνικό Υυλλάδιο 3, ελ. 4 

Παράγραφος 4 
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Α.1.2.3. τη στήλη «Απαίτηση» αντιγράφονται οι ζητούμενες Σεχνικές 

Προδιαγραφές της Τπηρεσίας από τη Διακήρυξη όπως αυτές 

διατυπώνονται αναλυτικά στο Παράρτημα Β’ της παρούσας 

Διακήρυξης. 

Α.1.2.4. τη στήλη «Απάντηση» σημειώνεται η απάντηση του υποψηφίου 

Αναδόχου που έχει τη μορφή ΚΑΛΤΠΣΕΙ/ΤΠΕΡ-ΚΑΛΤΠΣΕΙ /ΔΕΝ 

ΚΑΛΤΠΣΕΙ. Αν η προσφερόμενη τεχνική προδιαγραφή πληροί ακριβώς 

την αιτούμενη από τη διακήρυξη τεχνική προδιαγραφή σημειώνεται η 

ένδειξη “ΚΑΛΤΠΣΕΙ”, αν η προσφερόμενη τεχνική προδιαγραφή είναι 

ανώτερη από την αιτούμενη  τεχνική προδιαγραφή σημειώνεται η 

ένδειξη “ΤΠΕΡ-ΚΑΛΤΠΣΕΙ” ενώ αν η προσφερόμενη τεχνική 

προδιαγραφή δεν πληροί ακριβώς την αιτούμενη από τη διακήρυξη 

τεχνική προδιαγραφή σημειώνεται η ένδειξη “ΔΕΝ ΚΑΛΤΠΣΕΙ”. 

Α.1.2.5. τη στήλη «Προσφορά Τποψήφιου Αναδόχου» περιγράφεται αναλυτικά 

η Σεχνική Προδιαγραφή της προσφερόμενης Τπηρεσίας από τον 

υποψήφιο Ανάδοχο. 

Α.1.2.6. τη στήλη «Παραπομπή» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή στην 

τεχνική προσφορά, σε αντίστοιχο τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή 

ή αναλυτική τεχνική περιγραφή του εξοπλισμού ή του τρόπου 

διασύνδεσης και λειτουργίας, ή αναφορές μεθοδολογίας 

εγκατάστασης, υποστήριξης και εκπαίδευσης κλπ. που θα παρατεθούν 

στο παράρτημα. Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση 

και οι παραπομπές να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες  (πχ. Σεχνική 

Προσφορά / Σεχνικό Υυλλάδιο 3, ελ. 4 Παράγραφος 4 κλπ). 

Α.1.2.7. Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή αναφορά θα  υπογραμμιστεί το 

σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία και θα σημειωθεί η αντίστοιχη 

παράγραφος του πίνακα συμμόρφωσης στην οποία καταγράφεται η 

ζητούμενη προδιαγραφή (πχ. Προδ. 1.1.4.2). 

Α.1.2.8. Η επιτροπή αξιολόγησης θα αξιολογήσει κατά την κρίση της τα 

παρεχόμενα από τους υποψήφιους αναδόχους στοιχεία κατά τη 

διαδικασία τεχνικής αξιολόγησης των προσφερόμενων 

υπηρεσιών/εξοπλισμού/ειδών. 

Α.1.2.9. Η μη συμμόρφωση με τα παραπάνω (πχ  μη αναφορά, ασαφής ή 

εσφαλμένη αναφορά) μπορεί να επιφέρει την ποινή του αποκλεισμού. 

 

 



ΔΗΜΟΙΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΦΟΤ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΨΝ ΚΣΙΡΙΑΚΨΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΨΝ & ΣΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΦΨΡΟΤ ΣΟΤ  

ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΦΑΩΑ – ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ  6092/2014. ελίδα 45 από 105 

 

Α.2. Η Οικονομικέ ΠροσφορΫ θα πράπει να άχει την εξές μορφέ και περιεχόμενο:  

 

Α.1.1. Σο τίμημα της προσφοράς κάθε υποψήφιου ανάδοχου θα δοθεί με μια και 

μοναδική τιμή σύμφωνα με τις οδηγίες του Παρόντος Άρθρου για την παροχή 

της Τπηρεσίας  σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος 

Β’. Η αναγραφή της τιμής σε Ευρώ (€) μπορεί να γίνεται μέχρι δύο δεκαδικά 

ψηφία. την τιμή θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και 

κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον αναλογούντα Υ.Π.Α. για την 

παρεχόμενη υπηρεσία στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπονται από 

την παρούσα διακήρυξη.  Ο Υ.Π.Α. βαρύνει το Νοσοκομείο. 

        Α.1.2.   Η οικονομική προσφορά θα περιέχει τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο 

άρθρο 1 του Ν. 3863 / 2010, (ΥΕΚ  Α΄ 115  / 15-7-2010), επί ποινή απόρριψης 

σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κύριο φάκελο  και επίσης θα 

περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΣΟΙΦΕΙΟΤ 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΑΣΟΜΨΝ 

(*1) 

ΜΗΝΙΑΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΚΑΣΑ ΑΣΟΜΟ 

ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΕΣΗΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 

(ΜΗΝΙΑΙΑ Φ 12 

ΜΗΝΕ) 

1.  
Μικτές αποδοχές προσωπικού (καθαριστές–στριες και 

επόπτες) με πλήρη απασχόληση 

    

2.  Εισφορές ΙΚΑ εργοδότου 
    

3.  
Κόστος επιδόματος αδείας (περιλαμβανομένων και 

εισφορών ΙΚΑ του εργοδότη) 

    

4.  
Κόστος δώρων Πάσχα - Φριστουγέννων 

(περιλαμβανομένων και εισφορών ΙΚΑ του εργοδότη) 

    

5.  
Επιπλέον κόστος Κυριακών-Αργιών (περιλαμβανομένων 

και εισφορών ΙΚΑ του εργοδότη) 8ωρης απασχόλησης 

    

6.  
Επιπλέον κόστος νυχτερινών (περιλαμβανομένων και 

εισφορών ΙΚΑ του εργοδότη) 8ωρης απασχόλησης 

    

7.  
Κόστος αντικαταστατών εργαζομένων σε κανονική 

άδεια 

    

8.  
Κόστος αναλωσίμων υλικών (σάκοι απορριμμάτων, 

απορρυπαντικά, κλπ) 

    

9.  

Κόστος ειδών ατομικής υγιεινής για τις ανάγκες 

ασθενών, επισκεπτών και προσωπικού Νοσοκομείου 

(Φαρτί Τγείας, Φειροπετσέτες, Κρεμοσάπουνο) 

    

10.  
Κόστος εργαλείων και μηχανημάτων καθαρισμού 

(αποσβέσεις, βλάβες, συντήρηση) 

    

11.  
Κόστος διοικητικής υποστήριξης, εγγυητικών επιστολών, 

ασφάλειας  & υγιεινής (ΜΑΠ), λοιπά έξοδα 

    

12.  

ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ (Να αναφερθούν αναλυτικά και να 

τεκμηριωθούν κατά την κρίση κάθε υποψηφίου 

αναδόχου 

 

   

  

 

 

ΤΝΟΛΙΚΟ 

ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΕΡΔΟ 

 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΕΣΗΙΟ 

ΚΕΡΔΟ  

(ΜΗΝΙΑΙΟ Φ 12 

ΜΗΝΕ) 

13.  Εργολαβικό κέρδος   

  

 ΤΝΟΛΙΚΟ 

ΜΗΝΙΑΙΟ ΤΧΟ 

ΝΟΜΙΜΨΝ 

ΚΡΑΣΗΕΨΝ 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΕΣΗΙΟ  

ΤΧΟ ΝΟΜΙΜΨΝ 

ΚΡΑΣΗΕΨΝ 

(ΜΗΝΙΑΙΟ Φ 12 

ΜΗΝΕ) 

14.  Νόμιμες κρατήσεις επί της αξίας τιμολογίου   

  

 ΤΝΟΛΙΚΟ 

ΜΗΝΙΑΙΟ ΣΙΜΗΜΑ 

ΓΙΑ ΣΟ 

ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ 

  

ΤΝΟΛΙΚΟ ΕΣΗΙΟ  

ΣΙΜΗΜΑ ΓΙΑ ΣΟ 

ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ 

(ΜΗΝΙΑΙΟ Φ 12 

ΜΗΝΕ) 

15.  ΤΝΟΛΑ ΚΑΘΑΡΨΝ ΑΞΙΨΝ (άνευ Υ.Π.Α.)   

16.  ΤΝΟΛΑ ΑΞΙΨΝ (με Υ.Π.Α.)   
* ημεήωση 1 : Ψς Αριθμός Ατόμων προσδιορίζεται το Πλήθος Εργαζομένων (περιλαμβανομένων των ατόμων ρεπό) που αντιστοιχεί στις 

απαιτούμενες εργατώρες και είναι κοστολογικά ισοδύναμο και εκφρασμένο σε άτομα πλήρους απασχόλησης.  
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Α.2.1. Ο παραπΫνω πήνακας συμπληρώνεται (χωρής να τροποποιηθεή η μορφέ του) 

από τους υποψέφιους αναδόχους, σύμφωνα με την κεήμενη εργατικέ, 

ασφαλιστικέ και σχετικέ Νομοθεσήα επή ποινέ απαραδάκτου της προσφορΫς 

προσκομήζοντας στο ΥΫκελο Οικονομικές ΠροσφορΫς επικυρωμάνα 

φωτοαντήγραφα της προαναφερόμενης Νομοθεσήας. Η τιμέ για καθάνα από 

τα πεδήα του παραπΫνω πήνακα θα εήναι μια και μοναδικέ και θα αναλύεται 

επαρκώς και με σαφένεια ο τρόπος-μάθοδος υπολογισμού-προσδιορισμού 

αυτές της τιμές. 

Α.2.2. Προσφορά που δίνει τιμή σε συνάλλαγμα ή σε ρήτρα συναλλάγματος 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Α.2.3. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη, ενώ θα πρέπει να υπάρχει ρητή δήλωση αποδοχής όλων των 

όρων της διακήρυξης καθώς και της ισχύουσας Νομοθεσίας 

Α.2.4. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη 

τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή η προσφορά απορρίπτεται σαν απαράδεκτη. 

Α.2.5. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία 

απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε υποψήφιοι 

ανάδοχοι υποχρεούνται να παρέχουν αυτά εντός προθεσμίας πέντε (5) 

εργασίμων ημερών από την ημέρα που αυτά θα ζητηθούν. Η ευθύνη όμως 

για την ακρίβεια των αναφερομένων βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο. 

Α.2.6. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία 

απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε υποψήφιοι 

ανάδοχοι  υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. Η ευθύνη όμως για την ακρίβεια 

των αναφερομένων βαρύνει αποκλειστικά τον υποψήφιο ανάδοχο 

Α.2.7. Οποιαδήποτε μεταβολή στην ισχύουσα νομοθεσία που διέπει την παρούσα 

διακήρυξη/σύμβαση αφενός είναι δεσμευτική για τον ανάδοχο  ο οποίος και 

οφείλει να  εφαρμόσει τις τυχόν αλλαγές άμεσα αφετέρου δεν δύναται σε 

καμία περίπτωση η μεταβολή αυτή να προκαλέσει οποιαδήποτε πρόσθετη 

οικονομική επιβάρυνση για το Νοσοκομείο. 

την οικονομικέ προσφορΫ των προμηθευτών θα πράπει να υπΫρχει ξεχωριστός φΫκελος 

στον οποήον επή ποινέ αποκλεισμού θα αναφάρονται τα παρακΫτω: 

1. Αριθμός εργαζομάνων 

2. Ημάρες και ώρες εργασήας 

3. Η συλλογικέ σύμβαση στην οποήα υπΫγονται οι εργαζόμενοι 

4. Σο ύψος του προϋπολογισμάνου ποσού που αφορΫ τις πΫσης φύσεως νόμιμες 

αποδοχάς των εργαζομάνων. 
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5. Σο ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βΫση τα προυπολογισθάντα ποσΫ. 

6. Σα τετραγωνικΫ μάτρα καθαρισμού ανα Ϋτομο. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β΄ 

ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ΓΙΑ 

ΣΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΦΟΤ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΨΝ ΚΣΙΡΙΑΚΨΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΨΝ & ΣΟΤ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΦΨΡΟΤ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΦΑΩΑ. 

 

 

Οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας αποτελούν τα ελάχιστα αναγκαία 

χαρακτηριστικά της υπηρεσίας που απαιτούνται, προκειμένου αυτή να προσδιορισθεί 

αντικειμενικά με τρόπο που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του Νοσοκομείου, είναι δε 

απαράβατοι και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτούς συνεπάγεται απόρριψη της 

προσφοράς, σύμφωνα με την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης. 

 

ε ορισμένα σημεία στις τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν και όπου δεν είναι εφικτή 

η πλήρης τεχνική περιγραφή των ζητουμένων τεχνικών προδιαγραφών ίσως να 

αναφέρονται ενδεικτικά συγκεκριμένα προϊόντα ή εμπορικά σήματα. τις περιπτώσεις αυτές 

τα ζητούμενα προϊόντα/υπηρεσίες είναι απλώς αντίστοιχα ή ισοδύναμα των ενδεικτικώς 

αναφερομένων. Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλλουν προσφορές 

τεκμηριώνοντας με τον καλύτερο κατά την κρίση τους τρόπο την αντιστοιχία) 

 

Ι. ΓΕΝΙΚΕ ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ 

 

Άρθρο 1. 

ΤΠΟΦΡΕΨΕΙ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΦΟΤ 

 

1. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την καθαριότητα και την απολύμανση των κτιριακών 

εγκαταστάσεων και των εν γένει χώρων του Νοσοκομείου Ανατολικής Αχαΐας εκτάσεως 

9.920 τ.μ (5.500τμ Νοσηλευτική Μονάδα Αιγίου, 2.500τμ Νοσηλευτική Μονάδα 

Καλαβρύτων, 920τμ Κέντρο Τγείας Ακράτας και 1.020τμ τα Π.Ι), υπό τους παρακάτω 

όρους και προϋποθέσεις. 

2. ε όλα τα στάδια της παροχής υπηρεσιών ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τη 

νομοθεσία, τις κείμενες υγειονομικές και αστυκτηνιατρικές διατάξεις, τον εσωτερικό 

κανονισμό λειτουργίας του Νοσοκομείου και τις διαδικασίες που τηρούνται σε αυτό.  

3. Ο καθαρισμός των χώρων θα γίνεται καθημερινά περιλαμβανομένων των Κυριακών, 

αργιών και εξαιρετέων ημερών όλο το  εικοσιτετράωρο, περιλαμβάνει δε όλα τα τμήματα 

και χώρους του Νοσοκομείου Ανατολικής Αχαΐας που κατά την κατάρτιση της σύμβασης 

λειτουργούν και χρησιμοποιούνται. Ο ανάδοχος είναι εξάλλου υποχρεωμένος σε τακτά 
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χρονικά διαστήματα και σύμφωνα με τις υποδείξεις του Νοσοκομείου, να καθαρίζει και 

τυχόν χώρους του Νοσοκομείου που κατά τη κατάρτιση της σύμβασης δεν 

χρησιμοποιούνται. Η συμμετοχή στην παρούσα σημαίνει γνώση εκ μέρους του 

αναδόχου των χώρων του Νοσοκομείου που σήμερα χρησιμοποιούνται και λειτουργούν 

και της εκτάσεως αυτών, ακόμη κι αν δεν αναφέρονται ρητά στην παρούσα  ή υπάρχει 

εύλογη απόκλιση στην έκτασή τους.  

4. Η υπηρεσία έχει το δικαίωμα να αναθέσει στον ανάδοχο πρόσθετες εργασίες πέραν των 

συμβατικών σε ποσοστό μέχρι    30 % για κάλυψη τυχόν εκτάκτων αναγκών που δεν 

μπορούν να προβλεφθούν και θα πρέπει να ειδοποιείται εγγράφως από την υπηρεσία σε 

εύλογο χρονικό διάστημα. Η τιμή των προσθέτων εργασιών θα υπολογίζεται από την 

προσφερθείσα τιμή, η οποία δεσμεύει τον ανάδοχο. Επίσης η υπηρεσία μπορεί να 

μειώσει τους χώρους εφόσον δε λειτουργούν και το τίµηµα θα μειωθεί µε ανάλογη 

μείωση του προσωπικού.  

5. Επιπλέον με χρέωση του αναδόχου θα απασχολείται τις καθημερινές ένας εργάτης 

άρρεν κατά προτίμηση, ο οποίος θα παρευρίσκεται στη Νοσηλευτική Μονάδα 

Αιγίου(εφόσον χρειαστεί και στο ΚΤ μέγιστο 5ημέρες το χρόνο) από 08:30 π.μ. έως 14:30 

μ.μ. και θα εκτελεί εργασίες που θα του υποδεικνύουν οι υπεύθυνοι (καθαριότητα 

εξωτερικού χώρου – συμμάζεμα διαδρόμων- μεταφορά κυτίων και ότι άλλο απαιτηθεί για 

την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών του Νοσοκομείου. Ο εργάτης γενικών 

καθηκόντων θα αναφέρεται στο αρμόδιο γραφείο επιστασίας από όπου θα λαμβάνει 

εντολές και οδηγίες 

6. Ψς ολοκλήρωση του καθαρισμού θεωρείται και η αποκομιδή των απορριμμάτων που θα 

γίνεται σύμφωνα με τις συστάσεις της  Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων (Ε.Ν.Λ.) 

του Νοσοκομείου.  

7. Ο ανάδοχος υποχρεούται να γνωρίζει και να τηρεί την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία για 

την διαχείριση των νοσοκομειακών απορριμμάτων (Ενδεικτικά αναφέρεται το ΥΕΚ 

1419/2003). Σα νοσοκομειακά απορρίμματα θα διαχωρίζονται στα: α) οικιακού τύπου 

(ΕΙΑ-ΑΦ), τα οποία τοποθετούνται σε μαύρους σάκους μιας χρήσης. β) μολυσματικού-

τοξικού χαρακτήρα (ΕΙΑ-ΜΣΦ), τα οποία τοποθετούνται σε ειδικά χαρτοκυτία μιας χρήσης 

(Hospital boxes) και στη συνέχεια κλείνονται σε κόκκινο σάκο. γ) υλικά προς 

ανακύκλωση, τα οποία τοποθετούνται σε μπλε σάκους μας χρήσης. Όλοι οι σάκοι 

απομακρύνονται όταν έχουν γεμίσει κατά τα 2/3 και δένονται με σφιγκτήρα. Απαραίτητα 

όλοι οι σάκοι θα φέρουν αυτοκόλλητη ετικέτα στην οποία θα αναγράφεται το τμήμα απ' 

το οποίο προέρχονται, η ημερομηνία και η ώρα αποκομιδής. Οι σάκοι θα πρέπει να είναι  

αδιαφανείς, αδιάτρητοι και  αδιαπέραστοι από υγρασία. Σα απορρίμματα θα πρέπει να  

συλλέγονται κατά το δυνατόν πλησιέστερα στον τόπο παραγωγής τους και αποκλείονται 
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οι διαδικασίες εκκένωσης και επαναλαμβανόμενης πλήρωσης της συσκευασίας. Κάθε 

φορά θα αλλάζει ο σάκος και μια φορά την ημέρα θα πλένονται οι περιέκτες στους 

θαλάμους και στους κοινόχρηστους χώρους (εσωτερικούς-εξωτερικούς). Για τη 

μεταφορά των απορριμμάτων πρέπει να χρησιμοποιούνται τροχήλατοι κάδοι, οι οποίοι 

θα κλείνουν ασφαλώς και θα απολυμαίνονται στο τέλος κάθε βάρδιας. Οι τροχήλατοι 

κάδοι θα διακρίνονται σε οικιακών και μολυσματικών. Οι σάκοι θα πρέπει να 

τοποθετούνται στον τροχήλατο κάδο με την αντίστοιχη σήμανση. Ο κάδος θα  είναι 

ανοξείδωτος, χωρητικότητας 350-500 lt, να διαθέτει καπάκι και προστατευτικά για την 

αποφυγή πρόσκρουσης. τον πυθμένα του θα υπάρχει αποχέτευση για τον συχνό 

καθαρισμό του. ε περίπτωση που δεν τηρείται η διαδικασία διαχείρισης των 

απορριμμάτων, η Διοίκηση του Νοσοκομείου  έχει το δικαίωμα να επιβάλλει πρόστιμο για 

κάθε παράβαση. 

8. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει όλα τα αναγκαία μηχανήματα, υλικά και εξοπλισμό 

για την παροχή των υπηρεσιών του, καθώς επίσης σάκους απορριμμάτων (κόκκινους-

πράσινους-μαύρους).  

9. Σα μηχανήματα και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια του 

καθαρισμού πρέπει να είναι καινούργια και να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση τόσο 

από άποψη λειτουργίας όσο και από εμφάνιση.  

10. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει όλα τα απαραίτητα υλικά καθαρισμού, τα 

οποία θα πρέπει με αποδεικνύει με σχετικά έγγραφα ότι είναι πρώτης ποιότητας.  

11. ε περίπτωση βλάβης των μηχανημάτων ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τα 

αντικαταστήσει αμέσως ώστε η εκτέλεση του αναληφθέντος έργου να είναι απρόσκοπτη.  

12. Σο Νοσοκομείο παρέχει στον ανάδοχο χώρο για την φύλαξη  των εργαλείων, των 

μηχανημάτων και υλικών καθαριότητας, καθώς επίσης και αποδυτήρια για το 

προσωπικό του. Σα υλικά πολλαπλών χρήσεων (σφουγγαρίστρες, μάπες με μικροϊνες, 

πανάκια) θα πλένονται σε πλυντήρια και θα στεγνώνονται σε στεγνωτήρια που θα 

βρίσκονται εντός του χώρου του νοσοκομείου. Ο ανάδοχος οφείλει να διατηρεί την τάξη 

και την καθαριότητα των χώρων αυτών και να τους επιστρέψει μετά τη λήξη της 

σύμβασης στην αρχική τους κατάσταση. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να αδειάζει τους 

χώρους που του παρασχέθηκαν για την εργασία του με δικά του έξοδα, μόλις αυτά 

ζητηθούν από το Νοσοκομείο. Ο εργοδότης δεν ευθύνεται για κλοπή ή φθορά για 

οποιοδήποτε λόγο των αντικειμένων που φέρνει ή έχει αποθηκευμένα ο ανάδοχος και οι 

υπάλληλοί του στο χώρο του Νοσοκομείου.  

13. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλους τους κανόνες πυρασφάλειας και 

ασφάλειας και να συμμορφώνεται με τις σχετικές οδηγίες του Νοσοκομείου.  

14. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση  οποιασδήποτε ζημιάς ή 
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βλάβης που θα προκληθεί στο προσωπικό και στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου ή 

σε οποιονδήποτε τρίτο, εφ' όσον αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα των υπαλλήλων του ιδίου 

(αναδόχου) ή των εργασιών του.  

15. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί έντυπη αλληλογραφία µε τους αρμόδιους του 

Νοσοκομείου µε σκοπό την επισήμανση τυχόν παραλείψεων όσο και παραπόνων.  

16. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαθιστά αμέσως κάθε έλλειψη και παράλειψη ή 

πλημμελή εργασία που θα παρατηρείται και γνωστοποιείται σ’ αυτόν από τους 

υπεύθυνους του Νοσοκομείου και την Ε.Ν.Λ. Εάν ο ανάδοχος δεν φροντίζει σύμφωνα µε 

τα ανωτέρω για την αποκατάσταση της έλλειψης ή παράλειψης ή πλημμελούς εργασίας 

θα επιβάλλονται από το Νοσοκομείο οι κάτωθι ποινικές ρήτρες:  

17. Για κάθε  παράλειψη ή πλημμελή εργασία που θα επισημανθεί στον ανάδοχο θα 

επιβάλλεται ποινική ρήτρα από ίση με ποσοστό από 3% έως 10%, παρακρατούµενης από 

την μηνιαία αμοιβή. ε κάθε περίπτωση το Νοσοκομείο δικαιούται να κηρύξει έκπτωτο τον 

ανάδοχο χωρίς άλλη διατύπωση.  

18. Για οποιαδήποτε αλλαγή τρόπου καθαριότητας και χρήσης υλικών πρέπει να 

υπάρχει έγκριση από την Ε.Ν.Λ.. 

19. Κατά την παροχή υπηρεσιών από τον ανάδοχο, δεν πρέπει  να παρακωλύεται η  

λειτουργία του Νοσοκομείου ούτε να ενοχλούνται ασθενείς, προσωπικό και επισκέπτες.  

20. Ο ανάδοχος πρέπει να φροντίζει για την έγκαιρη ανάληψη υπηρεσίας από τους 

υπαλλήλους του και για την αποχώρησή τους από το Νοσοκομείο, µετά το τέλος της 

εργασίας τους.  

21. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την παροχή υπηρεσιών, λαμβάνοντας υπόψη τις 

αυξημένες απαιτήσεις που συνεπάγεται η παροχή υπηρεσιών στο χώρο ενός 

Νοσηλευτικού Ιδρύματος.  

22. Πριν την ανάληψη της εργασίας ο ανάδοχος καταρτίζει με τις σχετικές οδηγίες του 

Νοσοκομείου πρόγραμμα για την καθαριότητα και την απολύμανση των χώρων. 

Επιπλέον μέτρα απολύμανσης μπορούν να ζητηθούν από τον εργοδότη. 

23. Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλα τα έξοδα που αφορούν την παροχή των 

υπηρεσιών του (όπως στολές προσωπικού, υλικά καθαριότητας, μηχανήματα, 

εξοπλισμό, σακούλες απορριμμάτων) 

24. Ο ανάδοχος επιβαρύνεται επίσης με την παροχή των παρακάτω ειδών ατομικής 

υγιεινής για τις ανάγκες των ασθενών, των επισκεπτών και του προσωπικού του 

Νοσοκομείου. Οι εκτιμώμενες ποσότητες αυτών παρουσιάζονται στον παρακάτω 

πίνακα: 

25.  
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ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΕΙΔΟΤ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ 

ΕΚΣΙΜΗΗ 

ΜΗΝΑ 

ΕΚΣΙΜΗΗ 

ΕΥΣΑΜΗΝΟΤ 

Φαρτί Τγείας  

(Φημικός και θερμοπλαστικός πολτός πλήρως 

υδατοδιαλυτός μη ανακυκλώμενος 140 gr τουλάχιστον) 

ΡΟΛΟ   

Φειροπετσέτες 

(Φημικός και θερμοπλαστικός πολτός πλήρως 

υδατοδιαλυτός μη ανακυκλώμενος 320 gr, 30gr ανά 

φύλλο, διαστάσεων 21x25 cm τουλάχιστον). 

ΡΟΛΟ   

Κρεμοσάπουνο 

Οι προσφορές θα αναφέρονται σε συσκευασία μιας 

χρήσης του  1 ltΕπισημαίνεται ότι τα δοχεία δεν θα 

επαναπληρώνονται με σαπούνι αλλά θα απορρίπτονται 

απευθείας όταν αδειάζουν, για την αποφυγή αποικισμού 

τους με μικροβιακούς παράγοντες και θα τοποθετείται 

νέο δοχείο. Να περιέχει ενυδατικούς και αναλιπαντικούς 

παράγοντες του δέρματος. Να έχει ουδέτερο PH 5,5-7 και 

να είναι δερματολογικά ελεγμένο. Να περιέχει 

επιπρόσθετα μία ή περισσότερες ουσίες σαν 

συντηρητικά συστατικά για τη μη ανάπτυξη μικροβίων, 

όπως αυτά χαρακτηρίζονται στο ΥΕΚ 329, τεύχος 

δεύτερο 21/4/1997 ΚΤΑ 6α/οικ., 3320 παράρτημα VI 

(εκτός triclosan). Να έχει άδεια σαν καλλυντικό (απαιτείται 

γνωστοποίηση στον ΕΟΥ) ή σαν απορρυπαντικό 

χεριών (απαιτείται η καταχώρηση στο ΓΦΚ) η οποία να 

προσκομιστεί στην τεχνική προσφορά. Να κατατεθούν 

μελέτες συμβατότητας με τα αλκοολικά αντισηπτικά του 

νοσοκομείου μας (Sterillium και Hibitane). Να 

αναφέρονται σαφώς τα συστατικά του προϊόντος στην 

ετικέτα του(στα ελληνικά) και να κατατεθούν 3 (τρία) 

δείγματα στην κανονική τους συσκευασία. Κάθε 

συσκευασία του 1Lt να συνοδεύεται και από αντλία για 

χρήση εκτός dispenser. 

ΛΙΣΡΟ   

Επισημαίνεται ότι απαιτείται τακτικός και επαναλαμβανόμενος εφοδιασμός με υλικά 

(χαρτί, χειροπετσέτες, σαπούνι, κτλ.) σε όλους τους χώρους.  

 

26. Ο ανάδοχος δεν επιβαρύνεται με δαπάνες ύδρευσης, παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, 

θέρμανσης, κλιματισμού και καυσίμων, τα οποία βαρύνουν το Νοσοκομείο, με την 

προϋπόθεση της εύλογης χρήσης και κατανάλωσης από τον ανάδοχο. 

27. Απαγορεύεται στον ανάδοχο να διακόψει για οιοδήποτε λόγο την παροχή των 

υπηρεσιών του. Για το λόγο αυτό ο ανάδοχος δηλώνει στην προσφορά του ότι 

αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει τις υπηρεσίες του συνεχώς, 

συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης απεργίας προσωπικού. 
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Άρθρο 2. 

ΣΗΡΗΗ ΚΑΝΟΝΙΜΨΝ ΤΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΥΑΛΕΙΑ 

 

1. Καθ’ όλη τη διάρκεια της ύμβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να συμμορφώνεται με τους 

Κανονισμούς Τγιεινής και Ασφάλειας Ν.1568/85 που προβλέπονται από το ισχύον 

εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο ή έχει ειδικά θεσπίσει το Νοσοκομείο, βάσει Οδηγών 

Ορθής Τγιεινής Πρακτικής και να προσαρμόζεται σε κάθε μεταβολή τους,  ΙSO ELOT. 

2. Ο Ανάδοχος, ως υπόχρεος να τηρεί τους Κανονισμούς Τγιεινής και Ασφάλειας, 

υποχρεούται να ανακοινώνει αμέσως στην Τπηρεσία τις οδηγίες που απευθύνονται ή 

κοινοποιούνται σε αυτόν κατά τη διάρκεια της ύμβασης και τα έγγραφα των διάφορων 

Αρμόδιων Αρχών σχετικά με τους εν λόγω Κανονισμούς. 

3. Σόσο η Τπηρεσία όσο και κάθε Αρμόδια Αρχή δικαιούνται να παρακολουθούν και να 

ελέγχουν τη συμμόρφωση του Αναδόχου με τους Κανονισμούς Τγιεινής και Ασφάλειας. 

 

Άρθρο 3. 

ΠΡΟΨΠΙΚΟ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΦΟΤ 

 

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει έμπειρο προσωπικό (με προϋπηρεσία σε χώρο 

παροχής Τπηρεσιών Τγείας) που δεν θα εναλλάσσεται συχνά, εκπαιδευμένο σε γενικούς 

και ειδικούς κανόνες υγιεινής, ανάλογα με τη θέση εργασίας του, σύμφωνα με 

πρόγραμμα που θα έχει υλοποιηθεί και θα κατατεθεί. 

2. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού 

του για θέματα που αφορούν την χρήση των υλικών καθαριότητας, την τεχνολογία και 

υγιεινή ώστε να υλοποιούνται οι νομοθετικές απαιτήσεις. Σα έξοδα αυτά βαρύνουν 

αποκλειστικά τον ανάδοχο. 

3. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην απαρέγκλιτη τήρηση της  εκάστοτε ισχύουσας εργατικής 

και ασφαλιστικής νομοθεσίας, αναφορικά με την παροχή εργασίας του προσωπικού 

του, ιδίως δε ως προς την καταβολή των αποδοχών, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν 

μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπομένων από την οικεία κλαδική ..Ε, την τήρηση 

του νομίμου ωραρίου, των όρων υγιεινής και ασφάλειας κλπ. Παράβαση της 

υποχρέωσης αυτής δίνει το δικαίωμα στο Νοσοκομείο για μονομερή καταγγελία της 

συμβάσεως και κήρυξη του αναδόχου ως εκπτώτου 

4. Σο προσωπικό καθαριότητας υποχρεούται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά µε την 

υγιεινή και ασφάλειά του και ο ανάδοχος είναι αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος 

ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που τυχόν προκύψει.  
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5. το Νοσοκομείο θα παραδοθούν αποδεικτικά ασφάλισης των εργαζομένων στο Ι.Κ.Α ή 

σε άλλο δημόσιο οργανισμό.  Αλλοδαποί μπορούν να απασχοληθούν μόνο εφ' όσον 

έχουν τα απαραίτητα έγγραφα παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα. Ο εργοδότης 

μπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε οποιαδήποτε πληροφορία για την εργασιακή σχέση του 

προσωπικού με τον ανάδοχο. 

6. Σο προσωπικό που θα απασχολείται  από τον ανάδοχο πρέπει να είναι  υγιές, γεγονός 

που αποδεικνύεται με την προσκόμιση βιβλιαρίου υγείας εν ισχύ, θεωρημένου από τις 

αρμόδιες αρχές. ημειώνεται ότι το προσωπικό πρέπει να έχει ελεγχθεί για ηπατίτιδα Β  και 

να είναι εφοδιασμένο µε κάρτα εμβολιασμού έναντι της ηπατίτιδας Β και του τετάνου. 

7. Σο προσωπικό που θα απασχοληθεί θα πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά την Ελληνική 

γλώσσα (ικανότητα προφορικού λόγου), να είναι άριστο στο ήθος του, άψογο από 

πλευράς συμπεριφοράς απέναντι σε τρίτους και στο προσωπικό του Νοσοκομείου.  

8. Σο Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον ανάδοχο την απομάκρυνση 

εργαζομένων από την εργασία στο συγκεκριμένο χώρο, που κρίνει ότι δεν 

ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους, ή δείχνουν ολιγωρία ή δεν πειθαρχούν στις 

οδηγίες και τους κανόνες του Νοσοκομείου. Ο εργαζόμενος δεν έχει καμία αξίωση για το 

λόγο αυτό από το Νοσοκομείο. 

9. Ο ανάδοχος και το προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει κατά την εκτέλεση του έργου, 

δεν έχουν καμία απολύτως σχέση εξαρτημένης εργασίας με το Νοσοκομείο, οι δε μισθοί 

και αμοιβές τους, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες υποχρεώσεις, οι οποίες επιβάλλονται 

από την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία, βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο,  ο 

οποίος είναι ο μόνος υπεύθυνος έναντι αυτών με τους οποίους συνδέεται  με εργασιακή 

ή άλλη σχέση καθώς και έναντι τρίτων εξ’ αφορμής των σχέσεων αυτών. 

10. Ο ανάδοχος πρέπει απαραίτητα να διαθέτει καθημερινά τον ακόλουθο αριθμό ατόμων. 

ε περίπτωση μη πλήρους απασχόλησης του προσωπικού (μερική απασχόληση) ο 

αριθμός των ατόμων προσαυξάνεται αναλόγως. Επισυνάπτεται πίνακας κατανομής του 

προσωπικού ανά βάρδια. 

ΑΡΙΘΜΟ ΑΣΟΜΩΝ (ΠΛΗΡΔ ΩΡΑΡΙΟ)  Ν.Μ ΑΙΓΙΟΤ 

ΜΟΝΑΓΑ ΠΡΩΙ ΑΠΟΓΔΤΜΑ ΒΡΑΓΤ Κ-ΑΡΓΙΔ 

ΑΙΓΙΟ 5 2 1 2ΠΡΩΙ+2ΑΠΟΓΔΤΜΑ+1ΒΡΑΓΤ 

 

ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΚΑΛΑΒΡΤΣΩΝ 

 

ΑΡΙΘΜΟ ΑΣΟΜΩΝ (ΠΛΗΡΔ ΩΡΑΡΙΟ) Ν.Μ ΚΑΛΑΒΡΤΣΩΝ 

ΜΟΝΑΓΑ ΠΡΩΙ ΑΠΟΓΔΤΜΑ ΒΡΑΓΤ Κ-ΑΡΓΙΔ 

ΚΑΛΑΒΡΤΣΑ 1 1  1ΠΡΩΙ+1ΑΠΟΓΔΤΜΑ 
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11. Σο Νοσοκομείο δύναται να ζητήσει από τον ανάδοχο να προσλάβει και άλλους 

υπαλλήλους, αν κρίνει ότι η σύνθεση του προσωπικού τόσο αριθμητικά όσο και κατά 

ειδικότητες δεν επαρκεί για την εξυπηρέτηση του Νοσοκομείου.  

12. Σο προσωπικό που απασχολείται στους κοιτώνες είναι επιφορτισμένο με την 

καθαριότητα καθώς και τη διαχείριση του καθαρού και ακάθαρτου ιματισμού σε 

συνεργασία με το γραφείο ιματισμού του νοσοκομείου. 

13. Οι βάρδιες του προσωπικού και οι ώρες αναπληρωματικής ανάπαυσης (repo) θα 

εναλλάσσονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής καθαριότητα των 

χώρων του Νοσοκομείου.  

14. Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταρτίσει πρόγραμμα εργασίας για το προσωπικό του, 

το οποίο θα κοινοποιείται στον εργοδότη. Σο μηνιαίο πρόγραμμα του προσωπικού 

καθαριότητας, στο οποίο θα περιγράφεται αναλυτικά το ωράριο και ο χώρος που θα 

απασχολείται ο κάθε εργαζόμενος, θα παραδίδεται στον προϊστάμενο του Σμήματος 

Επιστασίας, το αργότερο την 25η ημέρα του προηγούμενου μήνα. Επίσης θα 

κατατίθεται και εβδομαδιαίο πρόγραμμα όπου θα αναφέρεται το προσωπικό και το 

τμήμα στο οποίο εργάζεται. 

15. Σο προσωπικό θα είναι μόνιμο για κάθε νοσηλευτικό τμήμα δεν θα μετακινείται κατά τη 

διάρκεια της βάρδιας και δεν θα εναλλάσσεται (ειδικά σε κλειστά τμήματα όπως μονάδες 

και χειρουργεία). Αλλαγές θα γίνονται μόνο μετά από ενημέρωση του Προϊστάμενου του 

Γραφείου Επιστασίας και με τη σύμφωνη γνώμη αυτού.  

16. Η απασχόληση του προσωπικού θα γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, θα 

είναι 8 ώρες εβδομαδιαίως ανά άτομο, σε δε περίπτωση μερικής απασχόλησης η 

δύναμη προσωπικού θα αυξάνεται αναλόγως.  

17. ε περίπτωση που ο αριθμός του απασχολημένου προσωπικού είναι λιγότερος από 

εκείνον που αναγράφεται στο πρόγραμμα και που είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει ο 

ανάδοχος στην υπηρεσία του Νοσοκομείου θα επιβάλλονται οι παρακάτω ποινές:  

i. Πρόστιμο 44 € για την απουσία κάθε ατόμου σε ένα 24ωρο.  

ii. Πρόστιµο 132 € αν απουσιάζουν µέχρι 3 άτοµα µέσα σε ένα 24ωρο.  

iii. Πρόστιµο 176 € αν απουσιάζουν µέχρι 4 άτοµα µέσα σε ένα 24ωρο. 

iv. Πρόστιµο 440 € αν απουσιάζουν µέχρι 5 άτοµα µέσα σε ένα 24ωρο.  

18. ε περίπτωση συστηματικής απουσίας προσωπικού και µη τήρησης του 

προβλεπόμενου προγράμματος το Νοσοκομείο   διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας της 

σύμβασης και κήρυξης του αναδόχου ως έκπτωτου. 

19. Κατά τη διάρκεια της σύμβασης και μετά τη λήξη της, ο ανάδοχος και το προσωπικό του 

αναλαμβάνουν  την υποχρέωση να τηρούν εμπιστευτικά όλα τα στοιχεία, που τους 

έγιναν γνωστά λόγω της εργασίας τους, σχετικά με τις δραστηριότητες και τους χώρους 
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του Νοσοκομείου. Η παραπάνω υποχρέωση αφορά ιδίως τα στοιχεία σχετικά με την 

κατάσταση υγείας των ασθενών  και γενικά κάθε στοιχείο που μπορεί να θεωρηθεί ότι 

εμπίπτει στο ιατρικό απόρρητο. 

20. Ο ανάδοχος και το προσωπικό του οφείλει να τηρεί αυστηρά τους κανόνες πρόληψης 

ατυχημάτων για την προσωπική ασφάλεια κάθε εργαζομένου. Σην ευθύνη για την 

τήρηση των κανόνων αυτών έχει ο ανάδοχος. 

21. ε περίπτωση προκληθείσας βλάβης στους χώρους ή στον εξοπλισμό του 

Νοσοκομείου, από το προσωπικό του αναδόχου αυτός υποχρεούται, με δική του 

δαπάνη, να αποκαταστήσει άμεσα τη βλάβη και ο εξοπλισμός να παραδοθεί στην ίδια 

καλή κατάσταση που είχε παραληφθεί. 

22. Σο προσωπικό οφείλει να διατηρεί υψηλό επίπεδο ατομικής υγείας και υγιεινής, φέρει δε 

καθαρή και ευπαρουσίαστη στολή. 

23. Η προμήθεια, συντήρηση και πλύσιμο των στολών βαρύνουν αποκλειστικά τον 

ανάδοχο. Οι στολές εργασίας του προσωπικού του αναδόχου θα είναι ομοιόμορφη και 

ίδια από πλευράς ποιότητας και χρώματος ώστε η εμφάνισή του να είναι άριστη και να 

τυγχάνει της εγκρίσεως του Νοσοκομείου.  

24. Οι στολές του προσωπικού πρέπει να είναι καθαρές και ευπρεπείς. ε κάθε εργαζόμενο 

πρέπει να διατεθούν τουλάχιστον δύο (2) στολές εργασίας οι οποίες θα αναγράφουν 

την επωνυμία και το λογότυπο του αναδόχου. Σο χρώμα των στολών εργασίας πρέπει 

να εγκριθεί από το Νοσοκομείο,  ώστε να μην ομοιάζει με τον χρωματισμό των στολών 

εργασίας του προσωπικού του Νοσοκομείου. 

25. Σο προσωπικό του αναδόχου υποχρεούται να φέρει στην στολή εργασίας του και σε 

εμφανές σημείο ειδική πλαστικοποιημένη κονκάρδα η οποία θα φέρει τα εξής : 1) 

φωτογραφία 2) ονοµατεπώνυµο 3) ειδικότητα εργασίας 4)  τμήμα 5) επωνυμία και 

λογότυπο του αναδόχου. 

 

ΑΡΘΡΟ 4. 

ΤΛΙΚΑ-ΣΕΦΝΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ 

 

 

1. Σον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα των υλικών καθαριότητας, μηχανημάτων και σάκων 

καθαριότητας. Όλα τα υλικά πρέπει να αποδεικνύεται με σχετικά έγγραφα ότι είναι 

άριστης ποιότητας και ότι πληρούν τις προδιαγραφές που τίθενται από την κείμενη 

νομοθεσία. Οι σάκοι απορριμμάτων πρέπει να είναι ανθεκτικοί και να αποτρέπουν την 

διαρροή υγρών.  

2. Σα υλικά καθαρισμού, απολύμανσης και οι ποσότητες που θα χρησιμοποιούνται τελούν 
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υπό την έγκριση του Νοσοκομείου.  

3. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει κατάσταση των υλικών καθαρισμού, 

απολύμανσης, πληροφοριακά έντυπα, δελτία δεδομένων ασφαλείας. Για τα υλικά 

απολύμανσης πρέπει να κατατεθεί η έγκριση κυκλοφορίας τους από τον Ε.Ο.Υ. Σο 

απορρυπαντικά  να φέρουν αριθμό έγκρισης από το Γενικό Φημείο του Κράτους και να 

είναι διακριτικά αρωματισμένα.  

4. Σα απολυμαντικά (χλώριο και δισκία Διχλωροϊσοκυανουρικού Νατρίου, NaDCC) 

δαπέδων - επιφανειών να έχουν άδεια ΕΟΥ. Να αναγράφεται το ποσοστό του ενεργού 

χλωρίου (4% έως 6%)  ή τα ppm που αποδεσμεύει ανά λίτρο νερού και γενικότερα η 

σύνθεσή του καθώς και η ημερομηνία παραγωγής και λήξης.  

5. Η καθαριότητα καθημερινής ρουτίνας, η τεχνική καθαριότητα, η γενική μηνιαία 

καθαριότητα, και τα υλικά που χρησιμοποιούνται, θα ορίζονται για κάθε χώρο με 

συνεργασία και γραπτές οδηγίες του επόπτη καθαριότητας, της προϊσταμένης 

τμήματος ή κλινικής ή οποιουδήποτε άλλου αρμοδίου. 

6. Ο μηχανικός εξοπλισμός πλυσίματος, παρκεταρίσματος και απολύμανσης των χώρων 

και μικροεργαλεία (κουβάδες καθώς και μηχανή πλύσεως και καθαρισμού δαπέδων που 

θα λειτουργεί με ρεύμα ή μπαταρία και θα ευρίσκεται σε μόνιμη βάση στο Νοσοκομείο 

και άλλα όπως αναφέρονται στην συνημμένη κατάσταση του μηχανικού εξοπλισμού) 

θα διατίθενται από τον ανάδοχο.  

7. Ο τεχνικός εξοπλισμός πρέπει να πληροί τους παρακάτω όρους :  

i. Να ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες του Νοσοκομείου, για την 

καθαριότητα.  

ii. Να είναι αμεταχείριστος. 

iii. Ο εξοπλισμός, τα εργαλεία και υλικά καθαρισμού, απαραιτήτως να είναι 

πρώτης ποιότητας και πλέον κατάλληλα, αχρησιμοποίητα και 

κατασκευασμένα  παρασκευασμένα (υλικά καθαριότητας) µε τις τελευταίες 

επιστημονικές εξελίξεις.  

iv. Να είναι κατά το δυνατό αθόρυβα και να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση, 

τόσο από άποψη λειτουργίας, όσο και από εμφάνιση.  

v. Ο εξοπλισμός, τα εργαλεία και υλικά καθαρισμού να μην προκαλούν φθορές 

(βραχυχρόνια και μακροχρόνια) στις εγκαταστάσεις και στον εξοπλισμό του 

νοσοκομείου.  

vi. Σα απαραίτητα μηχανήματα - εξοπλισμός (κάδοι σφουγγαρίσματος διπλού 

συστήματος, σφουγγαρίστρες, πανέτες με μικροϊνες, τρόλεϊ καθαριστριών με 

όλα τα συνοδευτικά εξαρτήματα κτλ) να είναι διαφορετικά για κάθε Κλινική - 

Σµήµα - Εργαστήρια - Μονάδες, πτέρυγα Διοίκησης και άλλων Τπηρεσιών και 
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να μην μεταφέρονται εκτός των τμημάτων για τα οποία προορίζονται. ε 

περίπτωση αιτιολογημένης μεταφοράς θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά ο 

ανελκυστήρας ακαθάρτων. 

vii. Ο παραπάνω χρησιµοποιούµενος εξοπλισμός των χώρων να είναι 

µαρκαρισµένος µε την ονομασία του χώρου και την χρήση για την οποία 

προορίζεται.  

viii. ε κάθε τρόλεϊ απαιτείται να υπάρχει πλαστικοποιημένο έντυπο με τις οδηγίες 

χρήσης και τις αραιώσεις των απορρυπαντικών και απολυμαντικών 

διαλυμάτων που χρησιμοποιούνται καθώς επίσης και να διατίθενται εύχρηστοι 

δοσομετρητές για κάθε τρόλεϊ..  

ix. Για τους θαλάμους απομόνωσης των Κλινικών να χρησιμοποιείται ξεχωριστός 

εξοπλισμός και υλικά καθαρισμού.  

8. Με αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου θα πρέπει να εξασφαλίζεται η δυνατότητα για 

συνεχή και πλήρη τεχνική υποστήριξη (επισκευές, ανταλλακτικά κλπ), που είναι 

απαραίτητα για τη λειτουργία του εξοπλισμού, καθώς επίσης η συνεχής και πλήρης 

παροχή των εγκεκριμένων από το Νοσοκομείο προϊόντων καθαρισμού και 

απολύμανσης. Ο ανάδοχος δεν μπορεί να αρνηθεί την παροχή των υπηρεσιών του, 

επικαλούμενος τους ανωτέρω λόγους.  

9. Σα απορρίμματα θα τοποθετούνται σε πλαστικούς σάκους και θα μεταφέρονται 

στους χώρους συγκέντρωσης που θα του υποδειχθούν από την αρμόδια υπηρεσία 

του Νοσοκομείου δύο (2) τουλάχιστον φορές ημερησίως, έτσι ώστε να είναι εύκολη η 

ανακομιδή τους από τα ειδικά αυτοκίνητα μεταφοράς απορριμμάτων.  

10. Όλες οι σακούλες των απορριμμάτων θα αλλάζονται και θα πετιούνται χωρίς να 

χρησιμοποιούνται για δεύτερη φορά. 

11. 0 ανάδοχος υποχρεούται να εφοδιάσει το προσωπικό µε τα κατάλληλα για κάθε 

εργασία γάντια, ιδίως δε με χονδρά (κουζίνας), μιας χρήσεως και δερμάτινα χονδρά 

γάντια τους μεταφορείς των απορριμμάτων.  

12. Σα υλικά καθαρισμού και οι ποσότητες που θα χρησιμοποιούνται προτείνονται από τον 

ανάδοχο και εγκρίνονται από το Νοσοκομείου τόσο όσο προς την ποιότητά τους, όσο 

και ως προς την ποσότητά τους.  

13. Ο εργοδότης μπορεί να ζητήσει τη χρήση ορισμένων απολυμαντικών και υγρών 

καθαρισμού γενικότερα, σε περίπτωση μη ικανοποίησης από τα χρησιμοποιούμενα. 

14. ε περίπτωση που νέες μέθοδοι και τεχνικές προκύψουν για καλύτερο καθαρισμό και 

απολύμανση, ο ανάδοχος υποχρεούται  να χρησιμοποιεί τις βελτιωμένες μεθόδους και 

μέσα. ε κάθε περίπτωση πρέπει να φροντίζει ώστε οι υπάλληλοί του να γνωρίζουν τη 

χρήση των υλικών καθαριότητας και μεθόδων που χρησιμοποιούν.  



ΔΗΜΟΙΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΦΟΤ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΨΝ ΚΣΙΡΙΑΚΨΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΨΝ & ΣΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΦΨΡΟΤ ΣΟΤ  

ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΦΑΩΑ – ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ  6092/2014. ελίδα 59 από 105 

 

 

Άρθρο 5. 

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΛΕΓΦΟΤ ΑΝΑΔΟΦΟΤ 

 

 

1. Ο ανάδοχος επιθεωρείται και ελέγχεται από ορισθείσα Επιτροπή και κάθε 

εξουσιοδοτημένο προς τούτο από το Δ. πρόσωπο, για τη διαπίστωση της ποιότητας 

των παρεχόμενων υπηρεσιών. Έλεγχος μπορεί να διενεργηθεί χωρίς προηγούμενη 

ειδοποίηση από την Ε.Ν.Λ. του Νοσοκομείου, από μέλος της Διοίκησης του 

Νοσοκομείου και από τον Τπεύθυνο Επιστασίας. Οι ανωτέρω έλεγχοι είναι ανεξάρτητοι 

του ελέγχου που ενεργείται από την υγειονομική υπηρεσία ή άλλες κρατικές αρχές 

αυτεπαγγέλτως.  

2. Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Νοσοκομείου, 

τις αποφάσεις του Διοικητικού υμβουλίου ή των εξουσιοδοτημένων οργάνων του και 

τους όρους της σύμβασης βάσει των οποίων θα ελέγχεται – επιθεωρείται.  Για όσα δεν 

αναγράφονται  στην σύμβαση ισχύουν  όσα  περιγράφονται  στην Διακήρυξη και τις 

σχετικές Νομοθεσίες που αφορούν τις παρεχόμενες υπηρεσίες του αναδόχου.   

3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να δέχεται τον ανωτέρω έλεγχο και να διευκολύνει τα όργανα 

που τον ασκούν. 

4. Ο ανάδοχος τηρεί βιβλίο επικοινωνίας µε την επιτροπή ελέγχου καθαριότητας µε σκοπό 

την αναγραφή σε αυτό τυχόν ελλείψεων ή παραπόνων παρουσία του εκπροσώπου του 

αναδόχου, το οποίο θα υπογράφεται και από τα δύο μέρη. Ο ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος να συμμορφώνεται και να επιλαμβάνεται των αναφερομένων στο βιβλίο 

ελλείψεων. Η επιτροπή ελέγχου καθαριότητας επιθεωρεί και υπογράφει την εξάλειψη των 

παραλείψεων ή εάν δεν υπάρχει συμμόρφωση για την αποκατάσταση του ανωτέρω το 

αργότερο εντός του επομένου 24ώρου, επιβάλλεται από το νοσοκομείο πρόστιμο 150 €, 

αναγράφεται στο πρωτόκολλο του μήνα που τελεσιδίκησε η απόφαση για ποινή και 

παρακρατείται από το μηνιαίο τίµηµα. Η απόφαση επιβολής προστίµου κοινοποιείται 

στον ανάδοχο που δικαιούται να διατυπώσει εγγράφως αντιρρήσεις εντός πέντε (5) 

εργασίμων ημερών από την προς αυτόν κοινοποίηση του προστίμου. Παράβαση των 

υποχρεώσεων αυτών δίνει το δικαίωμα στο Νοσοκομείο για μονομερή καταγγελία της 

συμβάσεως και κήρυξη του αναδόχου ως έκπτωτου. 

5. Αξιολόγηση καθαριότητας θα διενεργείται και μέσω εντύπων που θα συμπληρώνονται 

σε εβδομαδιαία βάση από τους προϊστάμενους των τμημάτων και θα συλλέγονται από 

τον Προϊστάμενο του Γραφείου Επιστασίας. Δείγματα έντυπων εβδομαδιαίας 

αξιολόγησης επισυνάπτονται. 



ΔΗΜΟΙΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΦΟΤ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΨΝ ΚΣΙΡΙΑΚΨΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΨΝ & ΣΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΦΨΡΟΤ ΣΟΤ  

ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΦΑΩΑ – ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ  6092/2014. ελίδα 60 από 105 

 

 

Άρθρο 6 

ΠΛΗΜΜΕΛΗ ΕΚΠΛΗΡΨΗ ΤΠΟΦΡΕΨΕΨΝ 

 

ε περίπτωση πλημμελούς παροχής υπηρεσιών καθαρισμού και απολύμανσης ο 

ανάδοχος ενημερώνεται άμεσα από τον εργοδότη και είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει 

άμεσα  την υπηρεσία, εφόσον αυτό επιτρέπεται από τις ανάγκες του εργοδότη. ε 

περίπτωση που ο ανάδοχος δεν αποκαταστήσει τις πλημμελώς  εκτελεσθείσες εργασίες 

άμεσα, τότε δεν καταβάλλεται αμοιβή για αυτές. Περαιτέρω  ο εργοδότης έχει το δικαίωμα να 

αναθέσει σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο τις από τη σύμβαση προκαθορισμένες 

εργασίες καθαρισμού και απολύμανσης, σε βάρος του ανάδοχου, όταν αυτός - κατόπιν 

και γραπτής ειδοποίησης - δεν εκπληρώσει άμεσα τις υποχρεώσεις του. ε κάθε περίπτωση 

ο εργοδότης διατηρεί το δικαίωμα να λύσει μονομερώς τη σύμβαση, κηρύσσοντας των 

ανάδοχο έκπτωτο  και να αξιώσει αποζημίωση.  

Άρθρο 7. 

ΑΠΟΖΗΜΙΨΗ ΕΚ ΜΕΡΟΤ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΦΟΤ 

 

 

1. Ο ανάδοχος ευθύνεται σε αποζημίωση έναντι του Νοσοκομείου. για κάθε φθορά και 

βλάβη που θα έχει προκληθεί στο χώρο και στα αντικείμενα που χρησιμοποιεί  και 

καθαρίζει πέρα από τη κανονική και συνήθη χρήση. 

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποζημιώνει πλήρως το Νοσοκομείο, τους υπαλλήλους 

του,  και κάθε τρίτο άτομο για όλα τα έξοδα, απώλειες, ζημίες και δαπάνες.  Ακόμη, να 

καλύπτει όλες τις απαιτήσεις, που πηγάζουν από ή σε σχέση με οποιαδήποτε πράξη ή 

παράλειψη του Αναδόχου σχετιζόμενη με τη παρούσα ύμβαση. Σο ίδιο ισχύει για κάθε  

παράβαση  που πηγάζει ή απορρέει από την εκτέλεση των εργασιών που  

συντελέστηκαν ή προκλήθηκαν σε σχέση με : 

i. σωματικές βλάβες (συμπεριλαμβανομένων βλαβών που απέβησαν 

θανατηφόρες), και/ή 

ii. οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία της ακίνητης και κινητής περιουσίας του 

Νοσοκομείου. 

3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των 

εργαζομένων και είναι αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε 

ατύχημα στο προσωπικό του. 

 

Άρθρο 8 
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ΠΟΙΝΙΚΕ ΡΗΣΡΕ 

 

Σο Νοσοκομείο έχει δικαίωμα να επιβάλλει τις ποινικές ρήτρες που προβλέπονται από τους 

νόμους που διέπουν την παρούσα καθώς και από την σύμβαση που θα υπογραφθεί με 

τον ανάδοχο. 

Άρθρο 9. 

ΆΛΛΟΙ ΌΡΟΙ 

 

1. Η Επιτροπή Αξιολόγησης του εν λόγω διαγωνισμού μπορεί να επισκεφτεί χώρους όπου 

ο ανάδοχος παρέχει υπηρεσίες στο αντικείμενο καθαριότητας Νοσοκομείων, για να έχει 

σαφή εικόνα της παροχής υπηρεσιών του. Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα συνοδεύεται 

από μέλη της Ε.Ν.Λ. και  δικαιούται να πάρει πληροφορίες από τους αποδέκτες των 

υπηρεσιών για το ποιοτικό επίπεδο παροχής υπηρεσιών του αναδόχου, όπως επίσης να 

ζητήσει από τον ανάδοχο δείγματα των υλικών και ειδών που θα χρησιμοποιήσει. 

2. Απαγορεύεται στον ανάδοχο η με οποιανδήποτε τρόπο εκχώρηση ή μεταβίβαση προς 

τρίτους των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του που απορρέουν από τη παρούσα 

σύμβαση 

3. Ο ανάδοχος θα πρέπει να προσαρμόζεται στις υποδείξεις που προκύπτουν έπειτα από 

ελέγχους είτε του νοσοκομείου είτε από άλλους κρατικούς φορείς (π.χ. ώμα 

Επιθεωρητών Τπηρεσιών Τγείας και Πρόνοιας, Δ/νση Τγιεινής Νομαρχίας κ.τ.λ.) 

ΙΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ  ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ 

 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες καθαριότητας και 

απολύμανσης, σύμφωνα με όσα ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται παρακάτω, 

καθώς επίσης και σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων 

όπως  θα τεθούν κατά  την κατάρτιση της σύμβασης. Επισημαίνεται ότι στον καθημερινό 

καθαρισμό περιλαμβάνεται και η υποχρέωση να ξανακαθαριστεί κάποιος χώρος, εφόσον 

μετά τον τακτικό καθαρισμό, το αποτέλεσμα δεν είναι ικανοποιητικό ή εφόσον ο χώρος 

λερωθεί ξανά.  

 

Γενικάς Αρχάς 

 

1. H καθαριότητα θα γίνεται με προεμποτισμένα πανιά δαπέδου & επιφανειών 

2. Προηγείται ο καθαρισμός, έπεται η απολύμανση. 

3. ε καμία περίπτωση δεν αναμιγνύεται απορρυπαντικό με απολυμαντικό 

4. Καθαριότητα από ΧΗΛΑ προς τα ΦΑΜΗΛΑ 
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5. Πρώτα οι πιο καθαροί χώροι,  δηλ. οι διάδρομοι και οι κοινόχρηστοι χώροι,  μετά  οι 

θάλαμοι νοσηλείας και τέλος οι θάλαμοι όπου νοσηλεύονται ασθενείς με μεταδοτικά 

νοσήματα ή πολυανθεκτικά μικρόβια (κόκκινος ή πράσινος κύκλος στο κρεβάτι του 

ασθενή).  

6. ΜΟΝΨΕΙ όπου νοσηλεύονται ασθενείς με μειωμένη αντίσταση στις λοιμώξεις, θα 

πρέπει να καθαρίζονται πριν από τους υπόλοιπους θαλάμους με ξεχωριστός 

εξοπλισμό και υλικά καθαρισμού.  

7. ΕΙΡΑ ΕΡΓΑΙΨΝ: Αποκομιδή απορριμμάτων, σκούπισμα με αντιστατικό πανί, υγρό 

ξεσκόνισμα (με προεμποτισμένα πανάκια), σφουγγάρισμα (σύστημα με 

προεμποτισμένες πανέτες ή διπλού κουβά για τα W.C.) 

8. ε κάθε θάλαμο χρησιμοποιούνται τουλάχιστον 2 καθαρές προεμποτισμένες πανέτες 

και ο επαρκής αριθμός προεμποτισμένων πανιών. Σα χρησιμοποιημένα πανιά & 

πανέτες δεν ξαναχρησιμοποιούνται αλλά απορρίπτονται σε ειδικούς περιέκτες (πχ 

δίχτυ) 

9. Πλύσιμο εξοπλισμού (κάδοι, κουβάδες) και στέγνωμα στο τέλος της βάρδιας. 

10. Όλα τα υλικά θα παρέχονται σε επαρκή ποσότητα από την αρχή της βάρδιας. 

11. Όλα τα υλικά (σφουγγαρίστρες, πανέτες, πανάκια) παραλαμβάνονται καθαρά και 

σε περίπτωση φθοράς αντικαθίστανται άμεσα. 

12. Όλα τα υλικά (σφουγγαρίστρες, πανέτες, πανάκια), που χρησιμοποιούνται στα 

Κλειστά Σμήματα θα είναι αποκλειστικά, θα διαφέρουν  και θα πλένονται ξεχωριστά. 

13. Όλα τα υλικά (σφουγγαρίστρες, πανέτες, πανάκια) που χρησιμοποιούνται για τη 

συλλογή μεγάλης ποσότητας αίματος ή άλλων βιολογικών υγρών θα 

απορρίπτονται σε κίτρινο περιέκτη (π.χ. Τλικά Φειρουργείου, Μαιευτηρίου κ.τ.λ.) 

14.  τα κλινικά τμήματα τα πανάκια που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό των 

γραφείων ιατρών-νοσηλευτικών στάσεων κλπ, θα είναι διαφορετικά από αυτά της 

καθημερινής καθαριότητας των θαλάμων. 

 

Άρθρο 1 

 

1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΚΑΘΑΡΙΜΟ εκτελείται και σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους, 

ιδίως δε 

i. Λουτρά - Σουαλέτες  

ii. Διάδρομοι  

iii. Αίθουσες αναμονής – Κόμβοι τμημάτων 

iv. Γραφεία  

v. κάλες και ασανσέρ.  
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vi. Κουζίνες Σµηµάτων- Ανάπαυση Προσωπικού  

vii. Μαγειρεία - Σραπεζαρία.  

viii. Βεράντες  

ix. Περιβάλλοντα χώρο των εισόδων 

x. Χύκτες νερού  

2. Επίσης, καθημερινός καθαρισμός απαιτείται εκτός των άλλων και στους εξής 

χώρους: 

i. Control Room.  

ii. BMS. 

iii. W.C.  μηχανοστασίων.  

iv. Χυγείων Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων. 

v. Όλους τους χώρους του Νεκροτομείου (συμπεριλαμβανομένου των 

ψυγείων-νεκροθαλάμων). 

vi. Υυλακίων (κεντρική πύλη & βορειοανατολική πύλη). 

 

Άρθρο 2 

 

 

Η καθαριότητα και απολύμανση των χώρων γίνεται σύμφωνα με όσα ενδεικτικά και όχι 

περιοριστικά αναφέρονται παρακάτω, καθώς επίσης και σύμφωνα με τις υποδείξεις της 

Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων (Ε.Ν.Λ.) όπως  θα τεθούν κατά την κατάρτιση της 

σύμβασης, ειδικότερα για χώρους ζωτικής σημασίας για τον ασθενή, όπως οι θάλαμοι 

απομόνωσης, τα χειρουργεία,  μονάδες εντατικής θεραπείας, τα εργαστήρια, η 

αποστείρωση κλπ. 

 

1. ΘΑΛΑΜΟΙ ΑΘΕΝΨΝ  

 

Ο θάλαμος πρέπει να καθαρίζεται στον ελάχιστο δυνατό χρόνο, ώστε να µην 

κωλύονται άλλες δραστηριότητες (γεύματα, ιατρικές επισκέψεις, νοσηλεία, 

επισκεπτήριο κλπ).  Η καθαριότητα στους θαλάμους γίνεται καθημερινά και ξεκινά με 

:  

i. Αποκομιδή των απορριμμάτων.  

ii. κούπισμα µε αντιστατικό πανί  μιας χρήσεως που θα αλλάζει από θάλαμο σε 

θάλαμο. Αν είναι πολλαπλών χρήσεων θα πρέπει να υπάρχει πλυντήριο-

στεγνωτήριο για να πλένονται και να στεγνώνονται μετά από κάθε χρήση. 

Απαγορεύεται η χρήση απλής οικιακής σκούπας.  
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iii. Τγρό ξεσκόνισμα του θαλάμου με προεμποτισμένα πανάκια το οποίο 

περιλαμβάνει το ξεσκόνισμα σε: τραπέζια, φωτιστικά τοίχου, καθίσματα, περβάζια, 

παράθυρα, πόρτες και τα χερούλια τους, ντουλάπες και τζάμια παραθύρων. 

iv. φουγγάρισμα που εφαρμόζεται σ' όλα τα δάπεδα εκτός από μοκέτες και 

παρκέτα. Σο σφουγγάρισμα θα γίνεται με το σύστημα με προεμποτισμένες 

πανέτες το οποίο είναι το εξής: Σοποθετείται στο κοντάρι η προεμποτισμένη 

πανέτα. Σο σφουγγάρισμα ξεκινάει από το εσωτερικό του θαλάμου και προς τα 

έξω. το τέλος η χρησιμοποιημένη πανέτα απορρίπτεται και τοποθετείται καθαρή 

στο κοντάρι για τον επόμενο θάλαμο. Ο ελάχιστος αριθμός πανετών για ένα 

θάλαμο είναι δύο (2).  Εάν χρειαστεί απολύμανση, τα πανάκια θα πρέπει να είναι 

εμποτισμένα με απολυμαντικό διάλυμα. 

v. Σα πανάκια, οι πανέτες, οι σφουγγαρίστρες πλένονται καθημερινά σε πλυντήριο  

με τους εξής τρόπους: 1. τους 90 οC ή οπωσδήποτε >70 οC ή 2. τους 60 οC με 

την προσθήκη Cl2  με  απορρυπαντικό και στεγνώνονται. Πριν το πλύσιμο 

αφαιρούνται τα ξένα σώματα (τρίχες, χνούδια κτλ). Οι σφουγγαρίστρες και τα 

πανάκια  των WC πλένονται σε χωριστό πλυντήριο ή εάν αυτό δεν είναι εφικτό 

μετά το πέρας των πλύσεων είτε με τις πανέτες είτε με τις σφουγγαρίστρες θα 

πραγματοποιείται μια κενή πλύση με χλώριο για τη μείωση του μικροβιακού 

φορτίου.  

vi. Αν δηλωθεί μολυσματικό περιστατικό ή ασθενής µε ανοσοκαταστολή 

χρησιµοποιούνται ξεχωριστά υλικά σ' αυτούς τους θαλάμους (σφουγγαρίστρα 

WC, πανάκια).  

vii. τους διαδρόµους και στις µεγάλες ανοικτές επιφάνειες µπορεί να χρησιμοποιηθεί 

µηχανή ταυτόχρονου σκουπίσματος και σφουγγαρίσματος ή, εναλλακτικά, κοινή 

σφουγγαρίστρα, διαφορετικού χρώματος απ' αυτή του  WC, με σύστημα διπλού 

κουβά. 

 

Οι παραπάνω ενέργειες εκτελούνται τουλάχιστον μία φορά σε κάθε βάρδια και όποτε 

κριθεί απαραίτητο. 

Καθαριότητα-απολύμανση νοσηλευτικών κλινών θα γίνεται και μετά από εξιτήρια 

ασθενών. 

Γενική Καθαριότητα θαλάμων πραγματοποιείται τουλάχιστον σε μηνιαία βάση, ή 

συχνότερα  εφ' όσον κριθεί απαραίτητο από την προϊσταμένη ή από την Ε.Ν.Λ. Η 

γενική καθαριότητα περιλαμβάνει ανεξαιρέτως ότι υπάρχει μέσα στο θάλαμο 

(νοσηλευτική κλίνη, κομοδίνο, τραπεζίδιο κ.τ.λ.) 
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υχνή καθαριότητα κατά τη διάρκεια του 24ώρου στα πόμολα, χειρολαβές και στα 

κομβία των ανελκυστήρων που υπάρχουν στους κόμβους κάθε ορόφου. 

Καθαριότητα τζαμιών τουλάχιστον 2 φορές μηνιαίως. 

Καθαριότητα καθισμάτων τουλάχιστον μία φορά μηνιαίως. 

 

2. ΣΟΤΑΛΕΣΕ  

 

i. Αποκομιδή απορριμμάτων. 

ii. Η καθαριότητα αρχίζει  από πάνω προς τα κάτω και από τα πιο καθαρά προς τα 

ακάθαρτα σημεία καθημερινά. Καθαρίζεται  πρώτα η λάμπα µε υγρό 

ξεσκονόπανο, οι καθρέπτες, οι τοίχοι γύρω από τον νεροχύτη, καθαρίζεται η θήκη 

των χειροπετσετών και αναπληρώνεται. Αν υπάρχουν αυτόματες συσκευές 

σαπουνιού αντικαθίσταται το δοχείο σαπουνιού (σε καμία περίπτωση δεν 

επαναπληρώνεται). Ακολουθεί διαδικασία καθαριότητας και απολύμανσης σε 

όλα τα είδη υγιεινής και εξαρτήματα. 

Γίνεται καθαριότητα αρχικά στο νιπτήρα με προεμποτισμένα με απορρυπαντικό 

πανάκια από το κίτρινο κουβαδάκι – Ξέπλυμα. Ακολουθεί απολύμανση του 

νιπτήρα με προεμποτισμένα με απολυμαντικό διάλυμα πανάκια από το κίτρινο 

κουβαδάκι. Επαναλαμβάνεται η ίδια διαδικασία για τη λεκάνη της τουαλέτας με το 

κόκκινο κουβαδάκι. υνοπτικά, απαιτείται καθαρισμός- ξέπλυμα -απολύμανση για 

ότι υπάρχει στην τουαλέτα, και χρήση πολλών πανιών για: τον νιπτήρα-

μπαταρίες-θήκη χειροπετσετών-σαπουνοθήκη και τη λεκάνη-κάδο 

απορριμμάτων-πιγκάλ. Εφοδιάζουμε με υλικά (χαρτί, χειροπετσέτες, 

σαπούνι).Ακολουθεί σφουγγάρισμα με σύστημα με προεμποτισμένες πανέτες ή 

διπλού κουβά  

υνοπτικά το σύστημα διπλού κουβά χρησιμοποιείται ως εξής: 

i. ΜΠΛΕ κάδος: απορρυπαντικό/απολυμαντικό διάλυμα. 

ii. ΚΟΚΚΙΝΟ κάδος: νερό για ξέβγαλμα. 

iii. ΥΙΓΚΣΗΡΑ: στον κόκκινο κάδο. 

iv. ΦΡΗΗ:  

v. Εμβάπτιση της σφουγγαρίστρας στο απορρυπαντικό ή απολυμαντικό 

διάλυμα (μπλε κάδος). 

vi. τίψιμο της σφουγγαρίστρας (κόκκινος κάδος). 

vii. φουγγάρισμα επιφάνειας.  

viii. Εμβάπτιση στον κόκκινο κάδο (ξέπλυμα-στίψιμο) & επανάληψη της 

διαδικασίας. 
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ix. Ο κάδος με το απολυμαντικό αδειάζεται στην επόμενη τουαλέτα. 

x. Η σφουγγαρίστρα θα είναι αποκλειστικά για τις τουαλέτες και δεν θα 

χρησιµοποιείται σε άλλους χώρους  

 

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΘΑΛΑΜΟΤ 

ΘΑΛΑΜΟΙ ΑΘΕΝΨΝ  

Ο γενικός καθαρισμός δωματίου μετά το εξιτήριο (ή ο μηνιαίος) πρέπει να γίνεται 

έγκαιρα, ώστε να έχει ολοκληρωθεί πριν την  εισαγωγή άλλου ασθενή.  

Ακολουθούμενα  βήματα:  

1.Ο κινητός εξοπλισμός του θαλάμου (κρεβάτια, κομοδίνα, τραπεζίδια, καρέκλες, 

πολυθρόνα) καθαρίζονται, ξεπλένονται, απολυμαίνονται  και  μεταφέρονται 

εκτός θαλάμου. 

2. Αποκομιδή  απορριμμάτων  

3. Αφαίρεση κουρτινών 

4. Αφαίρεση παραβάν 

5. κούπισμα µε αντιστατικό πανί μιας χρήσης. Απαγορεύεται η χρήση απλής 

οικιακής σκούπας.  

6. Τγρό ξεσκόνισμα με προεμποτισμένα πανάκια των φωτιστικών τοίχου του 

θαλάμου και του σιδηροδρόμου των παραβάν. 

7. Φρήση προεμποτισμένων πανιών με απορρυπαντικό.  Με τη χρήση πανέτας  

καθαρίζουμε τους τοίχους από πάνω προς τα κάτω και δίνουμε έμφαση στα 

σημεία που έχουν περισσότερους ρύπους. Αλλάζουμε πανέτες τακτικά. 

8. Ξεπλένουμε με καθαρό νερό και τη χρήση πανέτας. 

9. Φρήση προεμποτισμένων πανιών με απολυμαντικό. Διάλυση δισκίων χλωρίου  

(αραίωση:2 δισκία σε 3 lt νερό περ. 1000 ppm/lt).  Με τη χρήση  πανέτας 

απολυμαίνουμε  τους τοίχους από πάνω προς τα κάτω. 

10. Απολυμαίνουμε τα φώτα και τον υπόλοιπο εξοπλισμό που βρίσκεται στον 

τοίχο χρησιμοποιώντας προεμποτισμένα πανάκια με απολυμαντικό: Διάλυση 

δισκίων χλωρίου  (αραίωση:2 δισκία σε 3 lt νερό περ. 1000 ppm/lt) 

Απολυμαίνουμε επίσης το σιδηρόδρομο των παραβάν. 

11. Καθαρισμός τζαμιών. 

12. Καθαρισμός τηλεόρασης. 

13. Καθαρισμός-ξέπλυμα-απολύμανση των υπόλοιπων επιφανειών του 

θαλάμου (ντουλάπες, πόρτες WC και θαλάμου εσωτερικά – εξωτερικά) με 

προεμποτισμένα πανάκια με το αντίστοιχο προϊόν για κάθε εργασία. 
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14.  Επανάληψη απολύμανσης του εξοπλισμού του θαλάμου και 

επανατοποθέτηση στο θάλαμο. 

 

ΣΟΤΑΛΕΣΕ 

 

Η καθαριότητα αρχίζει  από πάνω προς τα κάτω και από τα πιο καθαρά προς τα 

ακάθαρτα σημεία.  

Καθαρίζεται  πρώτα η λάμπα µε υγρό ξεσκονόπανο, οι καθρέπτες, οι τοίχοι γύρω 

από τον νεροχύτη, καθαρίζεται η θήκη των χειροπετσετών. 

Γίνεται καθαριότητα-ξέπλυμα-απολύμανση στους τοίχους με τη χρήση πανέτας. 

Ακολουθεί διαδικασία καθαριότητας και απολύμανσης σε όλα τα είδη υγιεινής 

και εξαρτήματα. 

Γίνεται καθαριότητα αρχικά στο νιπτήρα με προεμποτισμένα πανάκια με 

απορρυπαντικό από το κίτρινο κουβαδάκι – Ξέπλυμα. 

Ακολουθεί απολύμανση του νιπτήρα με προεμποτισμένα πανάκια με 

απολυμαντικό διάλυμα (δισκία χλωρίου) από το κίτρινο κουβαδάκι  

Επαναλαμβάνεται η ίδια διαδικασία για τη λεκάνη της τουαλέτας με το κόκκινο 

κουβαδάκι. 

υνοπτικά, απαιτείται καθαρισμός-ξέπλυμα-απολύμανση για ότι υπάρχει στην 

τουαλέτα και χρήση πολλών πανιών με τα αντίστοιχα διαλύματα για: τους 

τοίχους, το νιπτήρα-μπαταρίες-θήκη χειροπετσετών-σαπουνοθήκη και τη λεκάνη-

κάδο απορριμμάτων-πιγκάλ.  

Εφοδιάζουμε με υλικά (χαρτί, χειροπετσέτες, σαπούνι).  

Ακολουθεί σφουγγάρισμα με σύστημα με προεμποτισμένες πανέτες ή διπλού 

κουβά. 

 

3. ΑΙΘΟΤΕ ΑΝΑΜΟΝΗ (κόμβοι - σαλόνι κλινικές) 

 

Διενεργείται: 

i. κούπισμα με αντιστατικό πανί  μιας χρήσεως ή πλένεται μετά από κάθε 

χρήση, εφ' όσον είναι πολλαπλών χρήσεων.  

ii. Τγρό ξεσκόνισμα με προεμποτισμένα πανάκια των καθισμάτων, τραπεζιδίων, 

περβάζια παραθύρων.  

iii. Πλένονται τα δοχεία απορριμμάτων και τοποθετούνται καθαρές σακούλες, 

δεν αδειάζονται οι παλιές.  

iv. φουγγάρισμα με προεμποτισμένες µε απορρυπαντικό πανέτες.  
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v. Περιοδικά καθαρίζονται τα φωτιστικά εφόσον κριθεί απαραίτητο από την 

προϊσταμένη του τµήµατος.  

vi. Οι ψύκτες πλένονται καθημερινά µε απορρυπαντικό.  

vii. Σζάμια παραθύρων 2 φορές μηνιαίως. 

 

4. ΚΟΤΖΙΝΕ ΣΜΗΜΑΣΨΝ  

 

Γίνεται καθημερινά επισταμένη καθαριότητα του χώρου. 

i. Αποκομιδή απορριμμάτων. 

ii. κούπισμα με αντιστατικό πανί. 

iii. Τγρό ξεσκόνισμα με προεμποτισμένα πανάκια σε ότι υπάρχει στο χώρο. 

iv. φουγγάρισμα με προεμποτισμένη πανέτα. 

 

5. ΓΡΑΥΕΙΑ  

 

Σα γραφεία  καθαρίζονται µια φορά την ημέρα.  

i. Αποκομιδή απορριμμάτων. 

ii. κούπισμα με αντιστατικό πανί.  

iii. Εφόσον υπάρχουν μοκέτες, σκούπισμα µε ηλεκτρική σκούπα και περιοδικό 

πλύσιμο µε το   ανάλογο μηχάνημα. 

iv. Τγρό ξεσκόνισμα με προεμποτισμένα πανάκια.  

v. φουγγάρισμα µε προεμποτισμένη με απορρυπαντικό πανέτα.  

vi. Σζάμια παραθύρων 2 φορές μηνιαίως.  

 

6. ΕΞΨΣΕΡΙΚΑ ΙΑΣΡΕΙΑ  

 

Καθημερινά:  

i. υχνή αποκομιδή απορριμμάτων 

ii. κούπισμα με αντιστατικό πανί.  

iii. Τγρό ξεσκόνισμα με προεμποτισμένα πανάκια.. Ξεσκονίζονται τα εξής:  

γραφεία,  καρέκλες, πόμολα, χειρολαβές, πάγκοι. 

iv. Καθαρίζονται και Απολυμαίνονται τα εξεταστικά κρεβάτια με τα αντίστοιχα 

προεμποτισμένα πανάκια.. 

v. Πλένονται και απολυμαίνονται οι νεροχύτες και τα καλαθάκια των αχρήστων.  

vi. φουγγάρισμα µε προεμποτισμένη με απορρυπαντικό πανέτα. 

vii. Σζάμια παραθύρων 2  φορές μηνιαίως.  
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Όταν οι τοίχοι και οι επιφάνειες είναι λερωμένα καθαρίζονται μηχανικά. Σα W.C λόγω 

της συχνής  χρήσης  καθαρίζονται και απολυμαίνονται σε συχνή βάση με τον ίδιο 

τρόπο-διαδικασία με τους θαλάμους των ασθενών. Γενική καθαριότητα των ιατρείων 

πραγματοποιείται κατόπιν συνεννόησης με την προϊσταμένη.  

 

7. ΣΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΣΨΝ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΨΝ  

 

Καθημερινά:  

i. υχνή αποκομιδή απορριμμάτων 

ii. κούπισμα με αντιστατικό πανί.  

iii. Τγρό ξεσκόνισμα με προεμποτισμένα πανάκια. Ξεσκονίζονται τα εξής:  

γραφεία,  καρέκλες, πόμολα, χειρολαβές, πάγκοι. 

iv. Καθαρίζονται και Απολυμαίνονται τα εξεταστικά κρεβάτια με τα αντίστοιχα 

προεμποτισμένα πανάκια. 

v. Πλένονται  και απολυμαίνονται οι νεροχύτες και τα καλαθάκια των αχρήστων.  

vi. φουγγάρισμα µε προεμποτισμένες με απολυμαντικό πανέτες. 

vii. Σζάμια παραθύρων τακτικά 2  φορές μηνιαίως.   

 

Όταν οι τοίχοι και οι επιφάνειες είναι λερωμένα καθαρίζονται μηχανικά. Κατά τη 

διάρκεια και την επόμενη της εφημερίας απαιτείται σχολαστική καθαριότητα και 

απολύμανση κατόπιν υπόδειξης της Προϊσταμένης. Σα W.C λόγω της συχνής  

χρήσης καθαρίζονται και απολυμαίνονται σε συχνή βάση με τον ίδιο τρόπο-

διαδικασία με τους θαλάμους των ασθενών. 

Γενική καθαριότητα πραγματοποιείται κατόπιν συνεννόησης με την Προϊσταμένη. 

Όλοι οι παραπάνω χώροι ανάλογα με την συχνότητα χρήσης τους καθαρίζονται και 

περισσότερες από δύο φορές. Όταν κρίνεται από την Προϊσταμένη γίνεται γενικός 

καθαρισμός των ιατρείων.  

 

8. ΜΟΝΑΔΕ, ΦΕΙΡΟΤΡΓΕΙΑ, ΕΡΓΑΣΗΡΙΑ 

ύμφωνα με το πρωτόκολλο εργασίας που θα καταθέσει η Ε.Ν.Λ.  

Επιβάλλεται η ΑΜΕΗ αποκομιδή των μολυσματικών απορριμμάτων από τους 

ευαίσθητους χώρους ( Φειρουργεία- Μαιευτικά  Γενικά, Αποστείρωση, ΜΕΘ) καθ' όλο 

το 24ωρο.  
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 9. ΚΟΙΣΨΝΕ- WC 

 

i. Αποκομιδή απορριμμάτων. 

ii. Αφαίρεση του ακάθαρτου  ιματισμού 

iii. τρώσιμο καθαρού ιματισμού 

iv. Τγρό ξεσκόνισμα με προεμποτισμένα πανάκια.  

v. κούπισμα με αντιστατικό πανί.  

vi. φουγγάρισμα µε προεμποτισμένη με απορρυπαντικό πανέτα.  

vii. Σζάμια παραθύρων 2  φορές μηνιαίως.    

 

10 .ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΚΛΙΜΑΚΟΣΑΙΨΝ - ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΨΝ  

Σα κλιμακοστάσια καθαρίζονται μια φορά την ημέρα. κουπίζονται με ηλεκτρική 

σκούπα ή αντιστατικό πανί. Ξεσκονίζονται οι πινακίδες, τα καπάκια φωτισμού. 

Απολυμαίνονται οι χειρολαβές των θυρών εξόδου προς το κλιμακοστάσιο, το 

περβάζι, οι κουπαστές και το σοβατεπί. φουγγάρισμα με σύστημα διπλού κουβά και 

αλλαγή νερού τουλάχιστον ανά όροφο. Φρησιµοποιείται η πινακίδα µε την ένδειξη 

"Βρεγμένο Πάτωμα". Σο κλιμακοστάσιο σφουγγαρίζεται σε ώρες µη αιχμής (06.00-

08.00). Ο γενικός καθαρισμός γίνεται εβδομαδιαία κάθε άββατο. Επισημαίνεται ότι 

καθημερινά γίνεται έλεγχος και σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (νέοι λεκέδες, 

σκουπίδια κλπ.), ειδοποιείται το Σμήμα καθαρισμού και επιμελείται άμεσα τον 

καθαρισμό των κλιμακοστασίων.  

Ανελκυστήρες  

κούπισμα µε απορροφητική σκούπα του δαπέδου και των οδηγών ολισθήσεως των 

θυρών των  θαλάμων δύο φορές την ημέρα. Όλες οι επιφάνειες και το πάτωμα 

καθαρίζονται µε υγρό καθαρισµού και υγρό απολύµανσης δύο φορές την ημέρα.  

Οι διακόπτες λειτουργίας θα καθαρίζονται µε προεμποτισμένα σε απολυμαντικό 

πανάκια τουλάχιστον 2 φορές σε κάθε βάρδια. ε συνεργασία µε την τεχνική 

υπηρεσία του Νοσοκομείου θα καθαρίζονται κάθε τρίμηνο οι ψευδοροφές και τα 

φωτιστικά των θαλάμων.  

 

11. ΚΟΙΝΟΦΡΗΣΟΙ ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ-ΤΑΛΟΠΙΝΑΚΕ  

 

Καθαρίζονται τουλάχιστον μία φορά την ημέρα και περισσότερες από µία φορά 

στους πολυσύχναστους διαδρόμους. Οι ενημερωτικές πινακίδες να καθαρίζονται 

ανά 15ήµερο. Οι ψευδοροφές καθώς και τα φωτιστικά σώματα να καθαρίζονται 

κάθε τρίμηνο σε συνεργασία µε την τεχνική υπηρεσία του Νοσοκομείου. Οι 
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υαλοπίνακες να καθαρίζονται εσωτερικά και εξωτερικά µε την χρήση του 

ανυψωτικού μηχανήματος ανά 15ήµερο.  

 

12. ΕΞΨΣΕΡΙΚΟΙ ΦΨΡΟΙ - ΑΙΘΡΙΑ  

 

Καθαρίζονται καθημερινά όλοι οι εξωτερικοί χώροι των εισόδων 

συμπεριλαμβανομένων και των πεζοδρομίων αυτών. ε τακτική βάση απαιτείται 

καθαρισμός με ειδική μηχανή. Γίνεται συχνή αποκομιδή απορριμμάτων. Απαιτείται 

συχνή καθαριότητα των κάδων.  

 

13. ΧΤΓΕΙΑ ΜΟΛΤΜΑΣΙΚΨΝ 

 

Σις ημέρες της αποκομιδής, τα ψυγεία θα καθαρίζονται με πιεστικό μηχάνημα και θα 

απολυμαίνονται. 

 

Ειδικότερες οδηγήες καθαρισμού και απολύμανσης καθώς επήσης και οδηγήες για 

την εφαρμογέ συγκεκριμάνων τεχνικών σε περιπτώσεις ατυχημΫτων όπως 

διασπορΫ αήματος και Ϋλλων βιολογικών υγρών θα δοθούν εγγρΫφως από την 

Ε.Ν.Λ. 

 

Άρθρο 3. 

ΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ  (ενδεικτικΫ) 

 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει τουλάχιστον τον κάτωθι περιγραφόμενο 

εξοπλισμό. Σο Νοσοκομείο δικαιούται να ζητήσει αναβάθμιση του εξοπλισμού του 

αναδόχου, εφόσον κριθεί  ότι ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιείται δεν είναι 

κατάλληλος για την εκτέλεση των καθηκόντων.  

i. Περιστροφική µηχανή, για υγρό καθαρισμό δαπέδων, µοκετών  

ii. Απορροφητές υγρών και σκόνης. Μεγάλης ισχύος 2000 W και χαμηλής εκποµπής 

θορύβου  

iii. Μπαταριοκίνητες και ηλεκτροκίνητες µηχανές πλύσης δαπέδων, χαµηλής 

εκποµπής θορύβου. Φρησιµοποιούνται για µεγάλες επιφάνειες  

iv. Πιεστικό µηχάνηµα για εξωτερικούς χώρους   

v. Αφροπαραγωγός για µοκέτες  

vi. Μηχάνηµα γυαλίσµατος παρκετίνης δαπέδου ( τµχ.)  

vii. Μπαλαντέζες ( τµχ.)  
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viii. Λάστιχο ( τµχ.)  

ix. κάλα ( τµχ.)  

x. Σρόλεϊ καθαριστριών συμβατά με το σύστημα προεμποτισμένων πανιών 

γενικότερα (τροχήλατο καρότσι με συρτάρια: ένα για κάθε κλινικό τμήμα και ένα για 

κάθε ομάδα ομοειδών υπηρεσιών)  

xi. υστήματα διπλού κουβά (σε περίπτωση που δεν είναι λειτουργικός ο καθαρισμός 

με τις προεμποτισμένες πανέτες π.χ. στις τουαλέτες και στα κλιμακοστάσια). 

xii. Ηλεκτρική σκούπα. Η ηλεκτρική σκούπα να είναι ευέλικτη µε ρόδες, µεγάλης ισχύος 

απορρόφησης 1800-2000 W, να διαθέτει φίλτρα κατακράτησης και να είναι µμικρής 

εκπομπής θορύβου. Να διαθέτει εξαρτήµατα που διευκολύνουν τις διάφορες εργασίες  

xiii. Μηχανική φορητή ασύρματη σκούπα ικανοποιητικής ισχύος απορρόφησης (1 

τεµ.)  

xiv. Μηχανή παραγωγής ατµού για τον καθαρισµό των περσίδων του συστήµατος 

κλιµατισµού - εξαερισµού. (1 τµχ.)  

xv. Πλυντήριο - στεγνωτήριο για το καθηµερινό πλύσιµο και στέγνωμα των υλικών 

πολλαπλών χρήσεων.  

xvi. Ανυψωτικό µηχάνηµα για τον καθαρισµό των υαλοπινάκων - φωτιστικών.  

 

Άρθρο 4. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ(ενδεικτικΫ) 

 

Ανάλογα µε τη χρήση του χώρου καθορίζεται η συχνότητα του καθαρισµού και της 

απολύµανσης, όπως φαίνεται στους παρακάτω πίνακες. Ανεξαρτήτως αυτών, σε κάθε 

περίπτωση, για κάθε εργασία και κάθε χώρο εργασίας καθορίζεται από το Νοσοκομείο ο 

χρόνος παροχής αυτής, καθώς επίσης και οι ώρες έναρξης και λήξης αυτής. Οι εργασίες 

καθαρισµού γίνονται στα χρονικά διαστήματα που δεν εµποδίζεται η λειτουργία των χώρων 

του Νοσοκοµείου.  

Ενδεικτικά ωράρια καθαρισμού: 

Κοινόχρηστοι χώροι: Καθηµερινά από 06:00 µέχρι 22:00.  

Νοσηλευτικά τµήµατα - δωμάτια νοσηλείας: Καθημερινός καθαρισμός από 06:00 µέχρι 

13:00. Απογευματινό σκούπισμα - σφουγγάρισμα και αποκομιδή  απορριμμάτων από 15:00 

µέχρι 20:00. Κάλυψη εκτάκτων αναγκών από 20:00 µέχρι 06:00.  

Μονάδες Εντατικής: Καθαρισµοί από 06:00 µέχρι 22:00 και κάλυψη εκτάκτων αναγκών από 

22:00 µέχρι 06:00. 

Εξωτερικά ιατρεία: Καθηµερινός καθαρισµός από 6:00 μέχρι 8:00 και από 15:00 µέχρι 22:00.  
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Σµήµα Επειγόντων Περιστατικών: Καθηµερινός καθαρισµός καθ' όλη τη διάρκεια του 

24ώρου.  

Διαγνωστικά Εργαστήρια: Καθηµερινός καθαρισµός από 06:00 µέχρι 16:00.  

Απογευµατινή αποκοµιδή απορριµµάτων και κάλυψη εκτάκτων αναγκών.  

Γραφεία: Καθηµερινές εργασίες από 06:00 µέχρι 16:00.  

Φειρουργεία: Ενδιάµεσοι καθαρισµοί: από 07:00 µέχρι λήξη επεµβάσεων.  

Σελικός καθαρισµός: από τη λήξη επεµβάσεων έως 06:00.  

Πλυντήρια: Καθαρισµός από 07:00 µέχρι 14:00.  

Αποθήκες: Καθηµερινά από 07:00 µέχρι 08:30. Ο καθαρισµός γίνεται παρουσία του 

αποθηκάριου και όχι εκτός ωραρίου εργασίας για λόγους ασφαλείας.  

Μηχανοστάσια: Περιοδικός γενικός καθαρισµός (τουλάχιστον µηνιαίως).  

Οι γενικοί καθαρισμοί θα γίνονται μηνιαία κατόπιν συνεννόησης με την προϊσταμένη ή τον 

υπεύθυνο του κάθε τμήματος. 

 

 

ΗΜΕΙΨΗ :  

1. Εκτός του ωραρίου τακτικών-προγραµµατισµένων εργασιών απαιτείται 24ωρη κάλυψη 

του Νοσοκομείου για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών.  

2. τις περιπτώσεις που υπάρχουν διαφορετικές κατηγορίες εργασιών, Π.χ. σε ένα όροφο 

να απαιτείται καθαρισµός θαλάµου, καθαρισµός γραφείων, καθαρισµός κοινοχρήστων 

χώρων κλ.π., είναι προφανές ότι θα πρέπει να γίνει συντονισµός και να εξασφαλιστεί η 

αλληλουχία εκτέλεσης των εργασιών.  

3. Ο ανάδοχος οφείλει να έχει επόπτη καθαριότητας στην πρωινή και απογευματινή βάρδια. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΤΦΝΟΣΗΣΑ ΕΚΣΕΛΕΗ ΕΡΓΑΙΨΝ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ 

 

α/α ΠΑΡΕΦΟΜΕΝΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΤΦΝΟΣΗΣΑ 

1 
κούπισµα - σφουγγάρισµα δαπέδων, 

θαλάµων ασθενών και W/C, υγρό ξεσκόνισμα 

Καθημερινά τουλάχιστον μία φορά 

σε κάθε βάρδια 

2 
Βεράντες-ξηρό σκούπισµα-σφουγγάρισµα 

δαπέδων 

Κάθε εβδομάδα 

3 Κοινόχρηστα WC 
2 φορές ανά βάρδια (πιο συχνά 

στα Σ.Ε.Ι. και στα Σ.Ε.Π.) 

4 Πλαστικά δάπεδα-γυάλισµα  Μηνιαία 

5 Πλαστικά δάπεδα-αντικατάσταση παρκετίνη Όταν κριθεί απαραίτητο 

6 Αποκομιδή Απορριμμάτων 

Καθημερινά, τουλάχιστον δύο 

φορές στην πρωινή βάρδια και μια 

φορά το απόγευμα, συχνότερα σε 

Μονάδες, Φειρουργεία, 
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Εργαστήρια. 

7 

Καθαριότητα-απολύμανση θαλάμων ασθενών 

(box), Μονάδων (ΜΕΘ-ΜΕΘ-ΚΔΦ), σκούπισμα, 

σφουγγάρισμα, αποκομιδή, απορριμμάτων 

Καθημερινά δύο φορές το πρωί και 

δύο φορές το απόγευμα και σε 

κάθε νέο ασθενή 

8 Η/Μ χώροι-τούνελ (συνοδεία τεχνικού) Κάθε τετράμηνο 

9 Κοινόχρηστοι χώροι, κλιμακοστάσια, ασανσέρ Καθημερινά  

10 Εξωτερικοί χώροι εισόδων Καθημερινά  

11 Κλινικές που λειτουργούν Καθημερινά  

12 Φώροι που δεν λειτουργούν  
ύμφωνα με τις υποδείξεις του 

Νοσοκομείου 
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A-1.      ΗΜΔΡΗΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ (ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΑ) 

ΥΩΡΟ: ΚΛΙΝΙΚΗ                ΚΩΓ.: ΗΜΔΡ/ΝΙΑ: 

ΔΡΓΑΙΔ ΠΡΩΙ ΑΠΟΓΔΤΜΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

ΠΡΟΓΡ. ΑΞΗΟΛ. ΠΡΟΓΡ. ΑΞΗΟΛ. 

ΘΑΛΑΜΟΙ 

ΚΑΘΑΡΗΜΑ ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ ΔΠΗΦΑΝΔΗΧΝ 
ΔΠΗΠΛΧΝ, ΤΚΔΤΧΝ, ΔΧΣ. ΣΕΑΜΗΧΝ   

Υ 

 

 

 
Σν θξεβάηη θαη ην θνκνδίλν ηνπ αξξψζηνπ πνπ 
λνζειεχεηαη θαζαξίδεηαη θαζεκεξηλά απφ ηε βνεζφ 
ζαιάκνπ. 
 ΚΟΤΠΗΜΑ-ΦΟΤΓΓΑΡΗΜΑ ΓΑΠΔΓΟΤ Υ 

 
X 

 

ΑΠΟΚΟΜΗΓΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ Υ  X  Πιχζηκν θαιαζηψλ φηαλ απαηηείηαη 

ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ ΛΔΚΗΑΜΔΝΧΝ 
ΚΟΤΡΣΗΝΧΝ - ΠΑΡΑΒΑΝ 

 
 

 
 

Όηαλ απαηηείηαη 

ΣΟΤΑΛΔΣΔ - ΜΠΑΝΙΑ  

ΑΠΟΚΟΜΗΓΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ -ΠΛΤΗΜΟ 
ΚΑΓΧΝ 

2Υ 
 

2X 
  

ΠΛΤΗΜΟ – ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ ΔΗΓΧΝ 
ΤΓΗΔΗΝΖ 

2Υ 
 

2Υ 
  

ΦΟΤΓΓΑΡΗΜΑ ΓΑΠΔΓΟΤ 2Υ  2X   

ΛΟΙΠΟΙ ΥΩΡΟΙ (ΣΑΘΜΟ ΝΟΗΛΔΤΣΩΝ, ΓΡΑΦΔΙΑ ΙΑΣΡΩΝ, ΒΟΗΘΗΣΙΚΟΙ ΥΩΡΟΙ) 

ΚΑΘΑΡΗΜΑ ΔΠΗΦΑΝΔΗΧΝ, ΔΠΗΠΛΧΝ, 
ΤΚΔΤΧΝ, ΔΧΣ. ΣΕΑΜΗΧΝ 

Υ  Υ   

ΚΟΤΠΗΜΑ, ΦΟΤΓΓΑΡΗΜΑ ΓΑΠΔΓΟΤ Υ  Υ   

ΑΠΟΚΟΜΗΓΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ 2Χ  Υ  
Πιχζηκν θαιαζηψλ φηαλ απαηηείηαη 
 

ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΔΝΙΚΔ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ: 

 Αλεμαξηήησο ηνπ εκεξεζίνπ πξνγξακκαηηζκνχ ε θαζαξηφηεηα θαη ε απνιχκαλζε ησλ ρψξσλ 
επαλαιακβάλνληαη φηαλ έθηαθηεο αλάγθεο ην απαηηνχλ.  

 Ο ππεχζπλνο ηνπ ηκήκαηνο ζα πξέπεη λα κεξηκλά ψζηε ην παξψλ έληππν λα πεξηέξρεηαη εβδνκαδηαίσο, 
επθξηλψο ζπκπιεξσκέλν ζηνλ ππεχζπλν επηζηαζίαο 

 Γηα νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ην παξψλ έληππν επηθνηλσλήζηε κε ηνλ ππεχζπλν επηζηαζίαο. 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΙΚΗ  

ΜΔΣΡΙΑ  

ΚΑΚΗ  

Ο ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΣΜΖΜΑΣΟ 
 

 Ο ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΑΛΑΒΖ 
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Α-2      ΗΜΔΡΗΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ (ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΑ) 

ΥΩΡΟ: ΔΞΩΣΔΡΙΚΑ ΙΑΣΡΔΙΑ (T.E.I), ΔΡΓΑΣΗΡΙΑ, ΙΑΣΡΙΚΗ 
ΑΠΔΙΚΟΝΙΗ ΚΩΓ.: ΗΜΔΡ/ΝΙΑ: 

ΔΡΓΑΙΔ ΠΡΩΙ ΑΠΟΓΔΤΜΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

ΠΡΟΓΡ. ΑΞΗΟΛ. ΠΡΟΓΡ. ΑΞΗΟΛ. 

ΚΟΙΝΟΙ ΥΩΡΟΙ 

ΚΑΘΑΡΗΜΑ ΔΠΗΦΑΝΔΗΧΝ, ΔΠΗΠΛΧΝ 
ΤΚΔΤΧΝ & ΝΣΟΤΛΑΠΗΧΝ 

 
 

X 
 

Απνιχκαλζε φπνπ απαηηείηαη 

ΠΛΤΗΜΟ ΝΗΠΣΖΡΧΝ   X   

ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΣΕΑΜΗΧΝ ΔΧΣΔΡΗΚΑ   X   

ΑΠΟΚΟΜΗΓΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ X  X  Πιχζηκν θαιαζηψλ φηαλ απαηηείηαη 

ΚΟΤΠΗΜΑ ΦΟΤΓΓΑΡΗΜΑ  
ΓΑΠΔΓΟΤ 

 
 

X 
 

Απνιχκαλζε φπνπ απαηηείηαη 

ΣΟΤΑΛΔΣΔ - ΜΠΑΝΙΑ      

ΑΠΟΚΟΜΗΓΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ – 
ΠΛΤΗΜΟ ΚΑΓΧΝ 2Υ 

 
X 

 
 

ΠΛΤΗΜΟ – ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ ΔΗΓΧΝ 
ΤΓΗΔΗΝΖ 2Υ 

 
X 

 
 

ΚΟΤΠΗΜΑ ΦΟΤΓΓΑΡΗΜΑ 
ΓΑΠΔΓΟΤ 

2X 
 

X 
 

 

ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΓΔΝΙΚΔ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ: 

 Αλεμαξηήησο ηνπ εκεξεζίνπ πξνγξακκαηηζκνχ ε θαζαξηφηεηα θαη ε απνιχκαλζε ησλ ρψξσλ 
επαλαιακβάλνληαη φηαλ έθηαθηεο αλάγθεο ην απαηηνχλ.  

 Ο ππεχζπλνο ηνπ ηκήκαηνο ζα πξέπεη λα κεξηκλά ψζηε ην παξψλ έληππν λα πεξηέξρεηαη 
εβδνκαδηαίσο, επθξηλψο ζπκπιεξσκέλν ζηνλ ππεχζπλν επηζηαζίαο 

 Γηα νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ην παξψλ έληππν επηθνηλσλήζηε κε ηνλ ππεχζπλν 
επηζηαζίαο.  

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΙΚΗ   

ΜΔΣΡΙΑ  

ΚΑΚΗ  

Ο ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΣΜΖΜΑΣΟ  Ο ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΑΛΑΒΖ 
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Α-3.     ΗΜΔΡΗΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ (ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΑ) 

ΥΩΡΟ: EΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΠΔΡΙΣΑΣΙΚΑ (ΣΔΠ),  
ΑΙΜΟΓΤΝΑΜΙΚΟ, ΜΟΝΑΓΔ 

ΚΩΓ.: ΗΜΔΡ/ΝΙΑ: 

ΔΡΓΑΙΔ ΠΡΩΙ ΑΠΟΓΔΤΜΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

ΠΡΟΓΡ. ΑΞΗΟΛ. ΠΡΟΓΡ. ΑΞΗΟΛ. 

ΚΟΙΝΟΙ ΥΩΡΟΙ     

Λφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ησλ ρψξσλ πηζαλψο 
λα απαηηεζεί κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα 
εξγαζηψλ. 
Ζ απνιχκαλζε ηνπ εμνπιηζκνχ ζα γίλεηαη κε 
επζχλε ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ.  
 

ΚΑΘΑΡΗΜΑ ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ ΔΠΗΦΑΝΔΗΧΝ, 
ΔΠΗΠΛΧΝ, ΤΚΔΤΧΝ   

2Υ 
 

2X 
 

ΠΛΤΗΜΟ ΝΗΠΣΖΡΧΝ 2Υ  2X  

ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΣΕΑΜΗΧΝ ΔΧΣΔΡΗΚΑ 2Υ  2X  

ΑΠΟΚΟΜΗΓΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ 4X  2X  

ΚΟΤΠΗΜΑ ΦΟΤΓΓΑΡΗΜΑ 
ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ ΓΑΠΔΓΟΤ 

2X 
 

2X 
 

ΣΟΤΑΛΔΣΔ - ΜΠΑΝΙΑ      

ΑΠΟΚΟΜΗΓΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ – ΠΛΤΗΜΟ 
ΚΑΓΧΝ 

2Υ 
 

X 
  

ΠΛΤΗΜΟ – ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ ΔΗΓΧΝ 
ΤΓΗΔΗΝΖ 

2Υ 
 

X 
  

ΚΟΤΠΗΜΑ ΦΟΤΓΓΑΡΗΜΑ ΓΑΠΔΓΟΤ 2X  X   

ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΔΝΙΚΔ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ: 

 Αλεμαξηήησο ηνπ εκεξεζίνπ πξνγξακκαηηζκνχ ε θαζαξηφηεηα θαη ε απνιχκαλζε ησλ ρψξσλ 
επαλαιακβάλνληαη φηαλ έθηαθηεο αλάγθεο ην απαηηνχλ.  

 Ο ππεχζπλνο ηνπ ηκήκαηνο ζα πξέπεη λα κεξηκλά ψζηε ην παξψλ έληππν λα πεξηέξρεηαη 
εβδνκαδηαίσο, επθξηλψο ζπκπιεξσκέλν ζηνλ ππεχζπλν επηζηαζίαο 

 Γηα νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ην παξψλ έληππν επηθνηλσλήζηε κε ηνλ ππεχζπλν 
επηζηαζίαο.  

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΙΚΗ  

ΜΔΣΡΙΑ  

ΚΑΚΗ  

Ο ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΣΜΖΜΑΣΟ  Ο ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΑΛΑΒΖ 
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A-4.      ΗΜΔΡΗΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ (ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΑ) 

ΥΩΡΟ: ΥΔΙΡΟΤΡΓΔΙΑ ΚΩΓ.: ΗΜΔΡ/ΝΙΑ: 

ΔΡΓΑΙΔ ΠΡΩΙ ΑΠΟΓΔΤΜΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

ΠΡΟΓΡ. ΑΞΗΟΛ. ΠΡΟΓΡ. ΑΞΗΟΛ. 

ΚΑΘΑΡΗΜΑ ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ ΔΠΗΦΑΝΔΗΧΝ 
ΔΠΗΠΛΧΝ, ΤΚΔΤΧΝ 

Υ 
 

X 
 

Οη εξγαζίεο απηέο, εθ’ φζνλ απαηηείηαη, ζα 
πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη κεηά απφ θάζε 
επέκβαζε. 
Σελ επζύλε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο 
ζπρλόηεηαο έρεη ε πξντζηακέλε ηνπ 
ηκήκαηνο. 
Οπσζδήπνηε ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη 
ζρνιαζηηθά κεηά ην πέξαο ηνπ σξαξίνπ 
εξγαζίαο ηνπ ρεηξνπξγείνπ 

ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ ΓΑΠΔΓΟΤ 
ΑΗΘΟΤΑ 

Υ 
 

X 
 

ΑΠΟΚΟΜΗΓΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ Υ  X  

ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ ΚΑΓΧΝ Υ  X  

ΚΑΘΑΡΗΜΟ, ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ ΝΗΠΣΖΡΧΝ Υ 
 

X 
 

ΚΑΘΑΡΗΜΟ, ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ ΣΟΗΥΟΠΟΗΗΑ 
ΚΑΗ ΛΟΗΠΧΝ ΜΗΚΡΟΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΧΝ 
(ΠΟΜΟΛΑ, ΠΡΗΕΔ, ΓΗΑΚΟΠΣΔ, ΣΕΑΜΗΑ 
θιπ) 

Υ 

 

Υ 

  

ΚΑΘΑΡΗΜΟ, ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ 
ΒΟΖΘΖΣΗΚΧΝ ΥΧΡΧΝ (ΑΝΑΝΖΦΖ, 
ΑΠΟΓΤΣΖΡΗΑ, ΑΠΟΘΖΚΖ 
ΑΠΟΣΔΗΡΧΜΔΝΟΤ ΤΛΗΚΟΤ) 

Υ 

 

X 

  

ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΔΝΙΚΔ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ: 

 Αλεμαξηήησο ηνπ εκεξεζίνπ πξνγξακκαηηζκνχ ε θαζαξηφηεηα θαη ε απνιχκαλζε ησλ ρψξσλ 
επαλαιακβάλνληαη φηαλ έθηαθηεο αλάγθεο ην απαηηνχλ. 

 Ο ππεχζπλνο ηνπ ηκήκαηνο ζα πξέπεη λα κεξηκλά ψζηε ην παξψλ έληππν λα πεξηέξρεηαη 
εβδνκαδηαίσο, επθξηλψο ζπκπιεξσκέλν ζηνλ ππεχζπλν επηζηαζίαο. 

 Γηα νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ην παξψλ έληππν επηθνηλσλήζηε κε ηνλ ππεχζπλν 
επηζηαζίαο.  

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΙΚΗ  

ΜΔΣΡΙΑ  

ΚΑΚΗ  

Ο ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΣΜΖΜΑΣΟ  Ο ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΑΛΑΒΖ 
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Α-5.       ΗΜΕΡΗΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ (ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΑ) 

ΦΨΡΟI: EΚΠΑΙΔΕΤΗ, ΔΙΟΙΚΗΗ, ΣΕΦΝΙΚΗ, 

ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ, ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ  ΚΨΔ.: ΗΜΕΡ/ΝΙΑ: 

ΕΡΓΑΙΕ ΠΡΨΙ ΑΠΟΓΕΤΜΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

ΠΡΟΓΡ. ΑΞΙΟΛ. ΠΡΟΓΡ. ΑΞΙΟΛ. 

ΚΟΙΝΟΙ ΦΨΡΟΙ      

ΚΑΘΑΡΙΜΑ ΕΠΙΥΑΝΕΙΨΝ ΕΠΙΠΛΨΝ 

ΤΚΕΤΨΝ & ΝΣΟΤΛΑΠΙΨΝ 
X 

 
X 

  

ΚΟΤΠΙΜΑ ΥΟΤΓΓΑΡΙΜΑ ΔΑΠΕΔΟΤ X  X   

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΨΝ Φ  X  Πλύσιμο καλαθιών 2 φορές την εβδομάδα 

ΣΟΤΑΛΕΣΕ - ΜΠΑΝΙΑ      

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΨΝ – 

ΠΛΤΙΜΟ ΚΑΔΨΝ 
Φ 

 
X 

 υχνός καθαρισμός λόγω του γεγονότος ότι 

οι τουαλέτες είναι κοινόχρηστες . Πλύσιμο 

καλαθιών 2 φορές την εβδομάδα. ΠΛΤΙΜΟ – ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΕΙΔΨΝ 

ΤΓΙΕΙΝΗ 
Φ 

 
X 

 

ΚΟΤΠΙΜΑ ΥΟΤΓΓΑΡΙΜΑ ΔΑΠΕΔΟΤ Φ  X  

ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΕΝΙΚΕ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ: 

 Ανεξαρτήτως του ημερησίου προγραμματισμού η καθαριότητα και η απολύμανση των 

χώρων επαναλαμβάνονται όταν έκτακτες ανάγκες το απαιτούν.  

 Ο υπεύθυνος του τμήματος θα πρέπει να μεριμνά ώστε το παρόν έντυπο να περιέρχεται  

εβδομαδιαίως, ευκρινώς συμπληρωμένο στον Τπεύθυνο Επιστασίας 

 Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρών έντυπο επικοινωνήστε με τον Τπεύθυνο 

Επιστασίας.   

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΙΚΗ  

ΜΕΣΡΙΑ  

ΚΑΚΗ  

Ο ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΣΜΗΜΑΣΟ  Ο ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
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A-6.      ΗΜΕΡΗΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ (ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΑ) 

ΦΨΡΟ: ΚΟΙΝΟΦΡΗΣΟΙ ΦΨΡΟΙ, ΚΕΝΣΡ. ΕΙΟΔΟ, ΤΠΟΔΟΦΗ              ΚΩΔ.: ΗΜΕΡ/ΝΙΑ: 

ΕΡΓΑΙΕ ΠΡΨΙ ΑΠΟΓΕΤΜΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

ΠΡΟΓΡ. ΑΞΙΟΛ. ΠΡΟΓΡ. ΑΞΙΟΛ. 

ΤΠΟΔΟΦΗ 

ΚΑΘΑΡΙΜΑ ΕΠΙΥΑΝΕΙΨΝ ΕΠΙΠΛΨΝ, ΣΗΛ. 

ΘΑΛΑΜΨΝ, ΧΤΚΣΨΝ   
Φ 

 
 

 

Εφόσον απαιτηθεί 

πραγματοποιείται έκτακτη 

καθαριότητα 
ΚΟΤΠΙΜΑ-ΥΟΤΓΓΑΡΙΜΑ ΔΑΠΕΔΨΝ, 

ΚΛΙΜΑΚΟΣΑΙΨΝ, ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΨΝ 
2Φ 

 

X 

 

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΨΝ 3Φ 
 

X 
 Πλύσιμο καλαθιών 2 φορές την 

εβδομάδα 

ΣΟΤΑΛΕΣΕ - ΜΠΑΝΙΑ  

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΨΝ -ΠΛΤΙΜΟ 

ΚΑΔΨΝ 
3Φ 

 
X 

 υχνός καθαρισμός λόγω του 

γεγονότος ότι οι τουαλέτες είναι 

κοινόχρηστες . Πλύσιμο 

καλαθιών 2 φορές την 

εβδομάδα. 

ΠΛΤΙΜΟ – ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΕΙΔΨΝ ΤΓΙΕΙΝΗ 3Φ  Φ  

ΥΟΤΓΓΑΡΙΜΑ ΔΑΠΕΔΟΤ 3Φ  X  

ΕΞΨΣΕΡΙΚΟΙ ΦΨΡΟΙ 

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΨΝ Φ  Φ  
Πλύσιμο κάδων 2 φορές την 

εβδομάδα 

ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΔΑΠΕΔΟΤ ΕΙΟΔΟΤ   Φ   

ΥΤΛΑΚΙΟ ΕΙΟΔΟΤ   Φ   

ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΕΝΙΚΕ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ: 

 Ο υπεύθυνος του τμήματος θα πρέπει να μεριμνά ώστε το παρών έντυπο να 

περιέρχεται εβδομαδιαίως, ευκρινώς συμπληρωμένο στον υπεύθυνο επιστασίας 

 Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρών έντυπο επικοινωνήστε με τον 

υπεύθυνο επιστασίας.  

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΙΚΗ  

ΜΕΣΡΙΑ  

ΚΑΚΗ  

Ο ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΣΜΗΜΑΣΟ 

 

Ο ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ’ 

ΦΕΔΙΟ ΤΜΒΑΗ 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ 

 

 

 

 

 

 

 

Διεύθυνση:   

Α.Υ.Μ:     

Δ.Ο.Τ:   

Σηλάφωνο:   

Fax:   

 

ΤΜΒΑΗ …../……….. 
 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΨΝ ΚΣΙΡΙΑΚΨΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΨΝ & ΣΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΦΨΡΟΤ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ 

 

το …….. σήμερα   ……./……./201.. οι παρακάτω συμβαλλόμενοι, αφενός το  Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ 

…………………..…..» που εδρεύει στο …………………., νόμιμα εκπροσωπούμενο από τον Διοικητή αυτού …………………., το οποίο χάριν 

συντομίας θα καλείται εφεξής «Νοσοκομείο» και αφετέρου, η εταιρία με την επωνυμία “ΕΠΨΝΤΜΙΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ” η οποία εδρεύει 

........................................................ με Α.Υ.Μ. ………………………………………..και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας 

από ........................................................,  με Α.Δ.Σ ……………. υπό την ιδιότητά του ως ……………………….…. και η οποία, χάριν συντομίας θα 

καλείται  στο εξής «ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ»,  

έχοντας υπόψη: 

 Ση με αριθμό ……/…… διακήρυξη του δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάδειξη Αναδόχου Καθαριότητας των Κτιριακών 

Εγκαταστάσεων και του Περιβάλλοντος Φώρου του Νοσοκομείου (Κωδικός Αριθμός Προγράμματος Προμηθειών και Τπηρεσιών 

Τγείας έτους 201.. : ………….., Κωδικός Αριθμός στο Common Procurement Vocabulary : …………), προϋπολογισμού …………..€ 
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με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον υμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά. τον προϋπολογισμό του εν λόγω 

διαγωνισμού συμπεριλαμβάνεται ο αναλογούν Υ.Π.Α.  

 Σις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (ΥΕΚ 64/τ.Α’/16-3-2007), περί προσαρμογής της με αριθμό  2004/18/ΕΚ Οδηγίας του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του υμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 (EL 134/30-4-2004)  περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων, έργων, προμηθειών και υπηρεσιών. 

 Σις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 (ΥΕΚ 150/τ.Α’/10-7-2007), περί Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ). 

 Σις διατάξεις του Ν. 3580/2007 (ΥΕΚ 134/τ.Α’/18-6-2007) περί Προμηθειών Υορέων εποπτευόμενων από το Τπουργείο Τγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με το άρθρο 24 του Ν.3846/2010 (ΥΕΚ 66/τ.Α’/11-

05-2010) και ισχύει. 

 Σις διατάξεις  του Ν.3329/2005 (ΥΕΚ 81/τ.Α’/04-04-2005),  περί Εθνικού υστήματος Τγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές 

διατάξεις όπως τροποποιήθηκε με τον  N. 3527/2007 (ΥΕΚ 25/τ.Α/9-2-2007) και ισχύει. 

 Σις διατάξεις του Ν. 2889/2001 (Υ.Ε.Κ. 37/τ.Α’/2-3-2001) περί Βελτίωσης και εκσυγχρονισμού του Εθνικού υστήματος Τγείας και 

άλλες  διατάξεις.  

 Σις διατάξεις του Ν. 2955/2001 (Υ.Ε.Κ. 256/2-11-2001 Σ.Α.) περί προμηθειών Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε..Τ και 

άλλες διατάξεις όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

 Σις διατάξεις  του Ν. 2741/1999 (ΥΕΚ 199/τ.Α’/28-09-1999), περί Ενιαίου Υορέα Ελέγχου τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων 

Τπουργείου Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις, άρθρο 8 (Κρατικές Προμήθειες), όπως αυτό τροποποιήθηκε με τα άρθρα 2 του Ν. 

3060/2002 (ΥΕΚ Α’ 242 /11-10-2002) και 9 Ν. 3090/2002 (ΥΕΚ Α’ 329 /24-12-2002) και όπως το άρθρο αυτό εφαρμόζεται μετά την 

έναρξη ισχύος του Ν. 3310/2005. 

 Σις διατάξεις του Ν.2690/1999 (ΥΕΚ 45/τ.Α’/ 09-03-1999) περί Κύρωσης του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις. 

 Σις διατάξεις του Ν. 3886/30-9-2010 (Υ.Ε.Κ. 173/τ.Α’/30-09-2010) περί Δικαστικής Προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται της 

σύναψης συμβάσεων δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665.  
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 Σις διατάξεις του Σο Π.Δ. 82/96 περί ονομαστικοποίησης των μετοχών των Ελληνικών Ανώνυμων Εταιρειών που μετέχουν στις 

διαδικασίες ανάληψης  έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του Ν.3414/2005 σχετικά με την ονομαστικοποίηση των μετοχών των ανωνύμων εταιρειών.   

 Σις διατάξεις του Ν. 2286/95 (Υ.Ε.Κ. 19/τ.Α’/ 1-2-1995) περί προμηθειών Δημοσίου Σομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων. 

 Σις διατάξεις του Ν, 3863/2010 (ΥΕΚ 115/τ.Α’/15-07-2010)  

 …………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………. 

 

 

 Ση με αριθμό 1/10 (ΥΕΚ 99/τ.Β΄/3-2-2010) Κοινή Τπουργική Απόφαση των Τπουργών Οικονομικών και Τγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης περί έγκρισης του Προγράμματος Προμηθειών και Τπηρεσιών Μονάδων Τγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης έτους 

2013. 

 

 Ση με αριθμό 1983/ 10-3-2010 Απόφαση της Τπουργού Τγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης περί οδηγιών εκτέλεσης κι εφαρμογής 

του Προγράμματος  Προμηθειών και Τπηρεσιών Τγείας (Π.Π.Τ.Τ) έτους 2013, πιστώσεις 2013 και 2014 

 

 Ση με αριθμό …./ ……………….. Απόφαση του Δ.. του Νοσοκομείου περί έγκρισης νέων-επικαιροποιημένων Σεχνικών 

Προδιαγραφών Διαγωνισμών Προμήθειας Ειδών και Τπηρεσιών του Προγράμματος Προμηθειών και Τπηρεσιών Τγείας. 

 

 Ση με αριθμό ΦΦ/201Φ πράξη του  ………….. Κλιμακίου του Ελεγκτικού υνεδρίου με την οποία ολοκληρώθηκε ο προληπτικός έλεγχος 

νομιμότητας της προμήθειας της παρούσας υπηρεσίας 

 

     υμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω : 
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ΑΡΘΡΟ 1ο 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΜΒΑΗ 

 

1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Καθαριότητα των Κτιριακών Εγκαταστάσεων και του Περιβάλλοντος Φώρου του Νοσοκομείου 

σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Παράρτημα Β’ “ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ 

ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΦΟΤ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΨΝ ΚΣΙΡΙΑΚΨΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΨΝ & ΣΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΦΨΡΟΤ ΣΟΤ 

ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ ………………… της διακήρυξης ……./…….. 

 

2. Η αμοιβή του αναδόχου σύμφωνα με την οικονομική του προσφορά και τη με αριθμό ΦΦ/ΦΦ-ΦΦ-201Φ (Θ.Φ) απόφαση του Δ.. του 

Νοσοκομείου έχει ως εξής: 

 

 

 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΣΟΙΦΕΙΟΤ 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΑΣΟΜΨΝ 

(*1) 

ΜΗΝΙΑΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΚΑΣΑ 

ΑΣΟΜΟ 

ΜΗΝΙΑΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΕΣΗΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 

(ΜΗΝΙΑΙΑ Φ 12 

ΜΗΝΕ) 

1.  

Μικτές αποδοχές προσωπικού 

(καθαριστές – στριες και επόπτες) 

με πλήρη απασχόληση 

    

2.  Εισφορές ΙΚΑ εργοδότου     

3.  Κόστος επιδόματος αδείας 

(περιλαμβανομένων και εισφορών 

ΙΚΑ του εργοδότη) 

    

4.  Κόστος δώρων Πάσχα - 

Φριστουγέννων 

(περιλαμβανομένων και εισφορών 

ΙΚΑ του εργοδότη) 

    

5.  Επιπλέον κόστος Κυριακών-

Αργιών (περιλαμβανομένων και 
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εισφορών ΙΚΑ του εργοδότη) 

8ωρης απασχόλησης 

6.  Επιπλέον κόστος νυχτερινών 

(περιλαμβανομένων και εισφορών 

ΙΚΑ του εργοδότη) 8ωρης 

απασχόλησης 

    

7.  Κόστος αντικαταστατών 

εργαζομένων σε κανονική άδεια 

    

8.  Κόστος αναλωσίμων υλικών 

(σάκοι απορριμμάτων, 

απορρυπαντικά, κλπ) 

    

9.  Κόστος ειδών ατομικής υγιεινής για 

τις ανάγκες ασθενών, επισκεπτών 

και προσωπικού Νοσοκομείου 

(Φαρτί Τγείας, Φειροπετσέτες, 

Κρεμοσάπουνο) 

    

10.  Κόστος εργαλείων και 

μηχανημάτων καθαρισμού 

(αποσβέσεις, βλάβες, συντήρηση) 

    

11.  Κόστος διοικητικής υποστήριξης, 

εγγυητικών επιστολών, ασφάλειας  

& υγιεινής (ΜΑΠ), λοιπά έξοδα 

    

12.  

ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ (Να αναφερθούν 

αναλυτικά και να τεκμηριωθούν 

κατά την κρίση κάθε υποψηφίου 

αναδόχου 

 

   

  

 

 

ΤΝΟΛΙΚΟ 

ΜΗΝΙΑΙΟ 

ΚΕΡΔΟ 

 

ΤΝΟΛΙΚΟ 

ΕΣΗΙΟ ΚΕΡΔΟ  

(ΜΗΝΙΑΙΟ Φ 12 

ΜΗΝΕ) 

13.  Εργολαβικό κέρδος   

 

 

 ΤΝΟΛΙΚΟ 

ΜΗΝΙΑΙΟ 

ΤΧΟ 

ΝΟΜΙΜΨΝ 

ΚΡΑΣΗΕΨΝ 

ΤΝΟΛΙΚΟ 

ΕΣΗΙΟ  ΤΧΟ 

ΝΟΜΙΜΨΝ 

ΚΡΑΣΗΕΨΝ 

(ΜΗΝΙΑΙΟ Φ 12 

ΜΗΝΕ) 

14.  Νόμιμες κρατήσεις επί της αξίας τιμολογίου   

 

 

 ΤΝΟΛΙΚΟ 

ΜΗΝΙΑΙΟ 

ΣΙΜΗΜΑ ΓΙΑ ΣΟ 

ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ 

  

ΤΝΟΛΙΚΟ 

ΕΣΗΙΟ  

ΣΙΜΗΜΑ ΓΙΑ ΣΟ 

ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ 

(ΜΗΝΙΑΙΟ Φ 12 
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ΜΗΝΕ) 

15.  ΤΝΟΛΑ ΚΑΘΑΡΨΝ ΑΞΙΨΝ (άνευ Υ.Π.Α.)   

16.  ΤΝΟΛΑ ΑΞΙΨΝ (με Υ.Π.Α.)   
 

3. Σο μηνιαίο-ετήσιο τίμημα παροχής της Τπηρεσίας Καθαριότητας των Κτιριακών Εγκαταστάσεων και του Περιβάλλοντος Φώρου του 

Νοσοκομείου παραμένει σταθερό μέχρι τη λήξη της σύμβασης και της τυχόν παράτασης αυτής ή μικρότερο που προέκυψε για 

οποιονδήποτε λόγο  και δεν υπόκεινται σε καμία αναπροσαρμογή ή αύξηση, λόγω ανατίμησης στην αγορά ή για οποιοδήποτε 

λόγο ή αιτία συμπεριλαμβανομένων και εκείνων του άρθρου 388 Α.Κ. και των επομένων του. 

4. Σα στοιχεία του διαγωνισμού (Προκήρυξη, παραρτήματα και τεύχη που τη συνοδεύουν, διευκρινήσεις κατά την διαδικασία 

διαγωνισμού, πρόσθετες πληροφορίες, αποφάσεις, προσφορά αναδόχου κλπ) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 

ύμβασης και ενιαίο με αυτήν κείμενο. Όλα αυτά υπογράφονται αναλόγως από τους συμβαλλομένους και αποτελούν συμβατικά 

στοιχεία για την ανάθεση και εκτέλεση του έργου αυτού, οι όροι δε που περιέχονται στα ως άνω αλληλοσυμπληρώνονται.  

5. Με την υπογραφή της παρούσας ύμβασης επαναεπιβεβαιώνονται οι υποχρεώσεις του ΑΝΑΔΟΦΟΤ, όπως αυτές προκύπτουν από 

τα πιο κάτω στοιχεία σε αναφορά με τις αντίστοιχες παραγράφους της διακήρυξης, ο δε ανάδοχος δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι 

αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση και στα Παραρτήματα αυτής. 

6. Οποιαδήποτε μεταβολή στην ισχύουσα νομοθεσία που διέπει την παρούσα σύμβαση αφενός είναι δεσμευτική για τον ανάδοχο  ο 

οποίος και οφείλει να  την εφαρμόσει άμεσα αφετέρου δεν δύναται σε καμία περίπτωση η μεταβολή αυτή να προκαλέσει 

οποιαδήποτε πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για το Νοσοκομείο 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΗ ΙΦΤΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

 

1. Η παρούσα σύμβαση θα έχει διάρκεια ένα (1) έτος και συγκεκριμένα από ΦΦ-ΦΦ-201Φ κι έως ΦΦ-ΦΦ-201Φ.  

2. Καμία αποζημίωση ή άλλη χρηματική καταβολή, δεν δικαιούται ο ανάδοχος στις περιπτώσεις αδράνειας, παύσης κλπ. της 

σύμβασης, ιδίως δε γιατί δεν παρουσιάστηκε ανάγκη χρησιμοποίησης των συμβατικών ειδών/υπηρεσιών. 
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3. Εάν κατά την διάρκεια της παράτασης της σύμβασης αναδειχθεί για το αντικείμενο αυτής νέος ανάδοχος, η ισχύς της παύει από την 

εφαρμογή της νέας σύμβασης. 

4. Σο Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα μονομερούς λύσης της παρούσας στην περίπτωση κατάργησης ή ριζικής διαφοροποίησης των 

συνθηκών επί των οποίων είχε στηριχθεί η υπογραφή της. ε περίπτωση που το Τπουργείο Τγείας Πρόνοιας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης ή Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ή Τ.Πε ή άλλη Τπερκείμενη Αρχή ή άλλος φορέας χορηγήσει 

είδη/παρέχει τη σχετική Τπηρεσία στο Ίδρυμα με οποιοδήποτε τρόπο (δωρεά, σύμβαση, κ.λ.π.) που καλύπτει στο σύνολο ή κατά ένα 

μέρος τις ανάγκες του, μονομερώς το Νοσοκομείο και χωρίς δικαίωμα για αποζημίωση από μέρους του αναδόχου μπορεί να 

μειώσει τις συμβατικές ποσότητες/υπηρεσίες  μέχρι και του συνόλου αυτών.   

5. Η σύμβαση παραμένει σε ισχύ και όταν το Νοσοκομείο δεν κάνει χρήση αυτής, ή γιατί εφοδιάζεται με τα είδη της ή και με άλλα που 

μπορούν να αντικαταστήσουν αυτά, από το Κράτος ή φιλανθρωπικές οργανώσεις ή από δωρεές κ.λ.π., ή γιατί δεν παρουσιάστηκε 

ανάγκη χρησιμοποίησης των συμβατικών ειδών. 

6. Εάν γίνει, πριν την λήξη της ισχύος της σύμβασης, προκήρυξη νέου διαγωνισμού το γεγονός αυτό δεν αποτελεί λόγο καταγγελίας 

της ή υπαναχώρησης από αυτήν του αναδόχου. 

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

προβλέπουν. 

8. Οι τιμές μονάδας των ειδών παραμένουν σταθερές μέχρι την λήξη της σύμβασης και τυχόν παράτασης αυτής και δεν υπόκεινται σε 

καμία μεταβολή ή αναπροσαρμογή ή αυξομείωση, λόγω ανατίμησης στην αγορά ή για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία 

συμπεριλαμβανομένων και εκείνων του άρθρου 388 Α.Κ. και των επομένων του. 

9. Εάν κατά την διάρκεια της παράτασης της σύμβασης αναδειχθεί για το αντικείμενο αυτής νέος προμηθευτή/ανάδοχος, η ισχύς της 

παύει από την εφαρμογή της νέας σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 
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1. Για την εκτέλεση αυτής της σύμβασης ο ανάδοχος κατέθεσε στο Νοσοκομείο την με αριθμό……………………… και 

…………………….. € εγγυητική επιστολή της ..........................……….Σράπεζας, η οποία ισχύει μέχρι την επιστροφής της. 

2. Η εγγύηση επιστρέφεται με την λήξη της σύμβασης και της τυχόν παράτασης αυτής  και με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι δεν 

υπάρχουν εκκρεμείς υποχρεώσεις του αναδόχου. 

 

 

  

 

ΑΡΘΡΟ 4ο 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΕΡΓΟΤ 

 

1. Με την υπογραφή της παρούσας ύμβασης επαναεπιβεβαιώνονται οι υποχρεώσεις του ΑΝΑΔΟΦΟΤ, όπως αυτές προκύπτουν από 

τους όρους της διακήρυξης …/…. και τις υπ’ αριθμ. ΦΦ/ΦΦ-ΦΦ-201Φ(θ.Φ) και ΦΦ/ΦΦ-ΦΦ-201Φ(θ.Φ)  αποφάσεις του Δ.. περί έγκρισης 

της τεχνικής αξιολόγησης  και κατακύρωσης του εν λόγω διαγωνισμού., τα οποία καθίστανται παραρτήματα της παρούσας 

ύμβασης. 

2. Σα έγγραφα που διέπουν την παρούσα σύμβαση, τα οποία υπογράφονται από αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη, προσαρτώνται 

στην παρούσα σύμβαση και αποτελούν ένα ενιαίο και αναπόσπαστο σύνολο με τη σύμβαση, υπό την έννοια ότι, ότι δεν ρυθμίζεται 

στην σύμβαση συμπληρώνεται από τα προσαρτώμενα σ’ αυτή κατωτέρω τεύχη, οι όροι των οποίων ισχύουν το ίδιο με τους όρους 

της παρούσας σύμβασης και συμφωνούνται όλοι ουσιώδεις. Είναι δε τα εξής: 

 Διακήρυξη υπ’ αριθμ. …./….. 

 Δικαιολογητικά υμμετοχής Αναδόχου 

 Σεχνική προσφορά αναδόχου 

 Οικονομική προσφορά αναδόχου 

 Δικαιολογητικά Κατακύρωσης Αναδόχου 
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 Όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε υποψήφιου νομικού προσώπου, όπως το Υ.Ε.Κ ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του, 

επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεων του (για 

Ο.Ε. και Ε.Ε.). τοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα μέλη του Δ.. τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν 

δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους την Ε.Ε. και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών αν αυτό δεν προκύπτει 

ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου 

ΑΡΘΡΟ 5ο 

 

1. Σο Νοσοκομείο δικαιούται να καταγγείλει αμέσως και αζημίως εν όλω ή εν μέρει κατά την κρίση του την παρούσα, είτε να 

υπαναχωρήσει της σύμβασης εν όλω ή εν μέρει κατά την κρίση του, επιφυλασσόμενο κάθε άλλου νομίμου δικαιώματός του, στην 

περίπτωση που  : 

 δεν εκτελέσει ο ανάδοχος τα συμφωνηθέντα στα προηγούμενα άρθρα  

 δεν τηρήσει ο ανάδοχος οποιοδήποτε όρο της παρούσας σύμβασης και της ταυτάριθμης διακήρυξης, τούτων 

θεωρουμένων όλων ουσιωδών,  

 το Νοσοκομείο θεωρήσει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες, δεν είναι σύμφωνες με τις υψηλές απαιτήσεις που υπαγορεύονται 

από τον πανεπιστημιακό χαρακτήρα του Νοσοκομείου.  

 αν ο Ανάδοχος αποδεδειγμένα εκχωρεί τη σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά  

 αν ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή 

γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων, 

σε εκτέλεση τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων. 

2. ε περίπτωση καταγγελίας ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει αυτοδικαίως η εγγυητική επιστολής καλής εκτέλεσης, 

χωρίς να θίγεται η επιβολή των προαναφερόμενων ποινικών ρητρών, διατηρουμένου του δικαιώματος καταλογισμού σε βάρος του 

αναδόχου της διαφοράς τιμής, άλλων πρόσθετων δαπανών και κάθε άλλης αποθετικής που τυχόν θα προκύψουν από την 

ανάθεση της συγκεκριμένης προμήθειας, με βάση την απόφαση του Δ.. του Νοσοκομείου σε άλλο αναδόχου. Περαιτέρω το 
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Νοσοκομείο δικαιούται να αναστείλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού, πληρωτέου σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση προς 

τον Ανάδοχο, μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν.                                                                                                                                                                                     

3. Ο ανάδοχος, καθώς και το προσωπικό που τυχόν θα χρησιμοποιήσει κατά την εκτέλεση του έργου δεν έχουν καμία απολύτως 

σχέση εξαρτημένης εργασίας με το Νοσοκομείο, οι δε μισθοί, ημερομίσθια, ασφάλιστρα ή όποιες άλλες αμοιβές, βαρύνουν 

αποκλειστικά τον ανάδοχο,  ο οποίος είναι ο μόνος υπεύθυνος έναντι αυτών  με τους οποίους συνδέεται  με εργασιακή ή άλλη 

σχέση.    

4. Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που στρέφεται κατά της ζωής, υγείας, σωματικής ακεραιότητας, 

περιουσίας και οιονδήποτε άλλων προσωπικών ή περιουσιακών υλικών ή άλλων αγαθών παντός τρίτου, συμπεριλαμβανομένου 

του Νοσοκομείου, του προσωπικού του Νοσοκομείου, των ασθενών, των επισκεπτών, του εξοπλισμού του Νοσοκομείου, ο οποίος 

κίνδυνος προέρχεται από την μη καλή εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων. 

5. Σο Νοσοκομείο δεν ευθύνεται για τυχόν έξοδα, απώλειες, ζημιές και δαπάνες του αναδόχου που προκλήθηκαν από την άσκηση 

ένδικων μέσων κατά  του ταυτάριθμου διαγωνισμού. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο 

ΚΤΡΨΕΙ-ΠΟΙΝΙΚΕ ΡΗΣΡΕ 

 

1. Με απόφαση του Δ.. του Νοσοκομείου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά 

έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει απ’ αυτή, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε 

τα συμβατικά υλικά/υπηρεσίες ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του 

δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρούσα. 

2. τον προμηθευτή/ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 

Δ.. του Νοσοκομείου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς 

παροχή εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις:  

 Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση.  
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 Προμήθεια του υλικού σε βάρος του εκπτώτου αναδόχου είτε από τους υπόλοιπους προμηθευτές που είχαν λάβει μέρος στον 

διαγωνισμό ή είχαν κληθεί για διαπραγμάτευση, είτε με διενέργεια διαγωνισμού, είτε με διαπραγμάτευση, αν συντρέχουν οι 

προϋποθέσεις του άρθρου 22 του Π.Δ. 118/2007. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία του δημοσίου ή τυχόν διαφέρον 

που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου προμηθευτή/ανάδοχο. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην 

περίπτωση που δεν πραγματοποιείται νέα προμήθεια του υλικού, κατά τα παραπάνω οριζόμενα. την περίπτωση αυτή, ο 

υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του αρμοδίου οργάνου και με βάση 

τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.  

 Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των προμηθειών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής του Ν. 2286/1995. Ο αποκλεισμός, σε οποιαδήποτε περίπτωση, επιβάλλεται μόνο με απόφαση του Τπουργού 

Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικής Προγραμματισμού 

Προμηθειών, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο για παροχή εξηγήσεων και μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του 

φορέα που διενεργεί το διαγωνισμό.  

 Καταλογισμός στον προμηθευτή/ανάδοχο ποσού ίσου με το 10% της αξίας των υλικών/υπηρεσιών, για τα οποία κηρύχθηκε 

έκπτωτος, όταν του δόθηκε το δικαίωμα να παραδώσει τα υλικά/υπηρεσίες μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας 

διενέργειας του διαγωνισμού, ανεξάρτητα εάν τελικά έκανε ή όχι χρήση του δικαιώματος αυτού. την περίπτωση αυτή, έχουν 

εφαρμογή και τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 32 του Π.Δ.118/07 

 Είσπραξη εντόκως από τον έκπτωτο από τη σύμβαση προμηθευτή/ανάδοχο από ποσόν που τυχόν δικαιούται να λάβει, είτε με 

κατάθεση του ποσού από τον ίδιο. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία έναρξης του δικαιώματος λήψης 

του ποσού που δικαιούται να λάβει από τον προμηθευτή/ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του 

ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και 

μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας.  

 ε περίπτωση που η προμήθεια υλικού/υπηρεσίας σε βάρος εκπτώτου αναδόχου γίνεται με τροποποίηση όρων ή τεχνικών 

προδιαγραφών της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της σύμβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά περίπτωση, 
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κατά τον υπολογισμό του διαφέροντος σε βάρος του, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την 

τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συμψηφίζεται με το προς καταλογισμό ποσό.  

3. Ο κάθε ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τους όρους και τις απαιτήσεις οι οποίες αναγράφονται στην παρούσα 

διακήρυξη (περιλαμβανομένων και των παραρτημάτων της), τους όρους της προσφοράς του, καθώς και τις υποχρεώσεις της 

σύμβασης που θα υπογραφεί μετά την κατακύρωση του έργου. την αντίθετη περίπτωση, θα υπάρχουν κυρώσεις όπως 

αναφέρεται σχετικά παρακάτω 

4. Η παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης των εργασιών και η παραλαβή αυτών, καθώς και η σύνταξη κάθε μήνα του πρακτικού 

ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής,  ανατίθεται στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Εργασιών, που διορίζεται προς 

τούτο από το Νοσοκομείο 

5. Για κάθε παράβαση όρου σύμβασης, όπως πχ. ελλείψεις προσωπικού, παραλείψεις πλημμελούς εργασίας κ.α., επιβάλλεται στον 

προμηθευτή/ανάδοχο ποινική ρήτρα, ίση με το 10% της μηνιαίας αποζημίωσης, ανάλογα με την βαρύτητα της παράβασης, 

σύμφωνα με την ανέλεγκτη κρίση του Δ.. ε κάθε περίπτωση το Δ.. μπορεί ταυτόχρονα να καταγγείλει την σύμβαση και να κηρύξει 

έκπτωτο τον ανάδοχο. 

6.  Όλες οι παραπάνω κυρώσεις επιβάλλονται από το Δ.. του Νοσοκομείου μετά από προηγούμενη κλήση προς απολογία του 

αναδόχου και αφού έχει συνταχθεί για κάθε περίπτωση πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Εργασιών που 

να διαπιστώνει κατά τρόπο επαρκή την παράβαση.   

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

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

νομοθεσία. 

9. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας (καταβολή νομίμων αποδοχών, οι 

οποίες δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από την οικεία ..Ε, τήρηση του νομίμου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, 

βασικοί όροι ασφάλειας και υγιεινής εργαζομένων κλπ). ε περίπτωση που διαπιστωθεί αμετάκλητα, επανειλημμένη σοβαρή 

παράβαση του παρόντος όρου, το Νοσοκομείο μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση, με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις των 

ανωτέρω παραγράφων. 
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10. ε περίπτωση που ο αριθμός του απασχολημένου προσωπικού είναι λιγότερος από εκείνον που αναγράφεται στο πρόγραμμα και 

που είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει ο ανάδοχος στην υπηρεσία του Νοσοκομείου…………… θα επιβάλλονται οι παρακάτω 

ποινές:  

v. Πρόστιμο 44 € για την απουσία κάθε ατόμου σε ένα 24ωρο.  

vi. Πρόστιµο 132 € αν απουσιάζουν µέχρι 3 άτοµα µέσα σε ένα 24ωρο.  

vii. Πρόστιµο 176 € αν απουσιάζουν µέχρι 4 άτοµα µέσα σε ένα 24ωρο. 

viii. Πρόστιµο 440 € αν απουσιάζουν µέχρι 5 άτοµα µέσα σε ένα 24ωρο.  

ix. ………………………………………….. 

11. Οι παραπάνω επιβαλλόμενες κυρώσεις επιβάλλονται ανεξαρτήτως της άσκησης ποινικής δίωξης κατά του προμηθευτή, εάν η 

παράβασή του να αποτελεί και αξιόποινο αδίκημα. 

 

ΠΟΙΝΙΚΕ ΡΗΣΡΕ ΛΟΓΨ ΑΠΟΤΙΑ 

ΑΡΘΡΟ 7ο 

ΠΛΗΡΨΜΗ ΣΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΠΛΗΡΨΜΗ-ΚΡΑΣΗΕΙ 

 

1. Η εξόφληση του αναδόχου θα γίνεται κατά μήνα από την αρμόδια υπηρεσία του Νοσοκομείου με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά. 

Σα ίδια ισχύουν και για οποιαδήποτε άλλη αξία που τυχόν προκύψει από την εφαρμογή των συμβάσεων (π.χ. πρόστιμο, κλπ) Σα 

αναγκαία δικαιολογητικά πληρωμής ανά μήνα για την εξόφληση της μηνιαίας παρασχεθείσας υπηρεσίας είναι : 

 Μηνιαίο Πρακτικό Ποσοτικής και Ποιοτικής Εκτέλεσης των όρων της ύμβασης που θα συναφθεί με την Ανάδοχο Εταιρεία 

Καθαριότητας των Κτιριακών Εγκαταστάσεων και του Περιβάλλοντος Φώρου του Νοσοκομείου το οποίο θα συντάσσεται από  

την αρμόδια Επιτροπή που θα οριστεί από το Νοσοκομείο για την Παραλαβή Ειδών/Τπηρεσιών  και Παρακολούθηση των 

Όρων της παρούσας ύμβασης. 

 Σιμολόγιο Παροχής Τπηρεσιών του αναδόχου για εργασίες δεδουλευμένες προηγούμενου μήνα. 

 Βεβαίωση του ΙΚΑ για μη οφειλόμενες εισφορές (ασφαλιστική ενημερότητα). 
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 Θεωρημένη κατάσταση ΙΚΑ αγοράς ενσήμων του απασχοληθέντος προσωπικού. 

 Αντίγραφο μισθολογίου και σελίδας αγοράς ενσήμων για το απασχολούμενο προσωπικό του Αναδόχου. 

 Υορολογική ενημερότητα. 

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

2. Η αμοιβή του Αναδόχου θα επιβαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις όπως κάθε φορά αυτές προβλέπονται από τις εκάστοτε 

ισχύουσες διατάξεις. 

3. Σο Νοσοκομείο δεν ευθύνεται για καθυστέρηση πληρωμής του αναδόχου, όταν αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα αυτού όπως π.χ. σε 

μη έγκαιρη παράδοση των τιμολογίων, σε λανθασμένη έκδοση αυτών, σε συμβατικές παραβάσεις κλπ. ή όταν άλλοι παράγοντες 

άσχετοι προς την ευθύνη του Νοσοκομείου την προκαλούν. 

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

5. Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των ειδών, την αξία των δειγμάτων σε περιπτώσεις 

ελέγχου ποιότητας και λοιπών στοιχείων των ειδών, τα έξοδα της χημικής εξέτασης ή της διενεργηθείσης πραγματογνωμοσύνης 

εφόσον το αποτέλεσμα αυτών απέδειξε ότι το είδος που εξετάστηκε δεν ανταποκρίνεται με το συμφωνηθέν.  

 

Άρθρο 8. 

 ΑΠΟΖΗΜΙΨΗ ΕΚ ΜΕΡΟΤ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΦΟΤ 

 

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποζημιώνει πλήρως το Νοσοκομείο τους προστηθέντες και υπαλλήλους αυτού, για όλα τα έξοδα, 

απώλειες, ζημίες και δαπάνες, όπως επίσης και να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις, που πηγάζουν από ή σε σχέση με οποιαδήποτε 

πράξη ή παράλειψη του Αναδόχου ή των αντιπροσώπων, προστηθέντων ή υπαλλήλων του σχετιζόμενη με τη παρούσα ύμβαση ή 

παράβαση αυτής ή που πηγάζει από ή απορρέει από την εκτέλεση των εργασιών, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε τοιαύτης 

που συντελέστηκε ή προκλήθηκε σε σχέση με : 

 σωματικές βλάβες, (συμπεριλαμβανομένων βλαβών που απέβησαν θανατηφόρες), και/ή 
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 οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία της ακίνητης και κινητής περιουσίας του Νοσοκομείου, Δημοσίου, οποιασδήποτε Αρμόδιας 

Αρχής και των σχετικών αντιπροσώπων, προστηθέντων ή υπαλλήλων αυτής. 

 

Άρθρο 9.  

ΑσφΫλιση Έργου 

 

1. O Ανάδοχος υποχρεούται να συνάπτει και να διατηρεί, αποκλειστικά με δική του δαπάνη, ασφαλίσεις καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος 

της παρούσας ύμβασης σύμφωνα με τη Ελληνική νομοθεσία και τα προβλεπόμενα στην παρούσα ύμβαση, για οποιεσδήποτε 

δραστηριότητες προβλέπονται ή εμπίπτουν στην παρούσα ύμβαση, ιδίως δε την σχετικά με την ασφάλιση του προσωπικού του και 

για αστική ευθύνη έναντι τρίτων. 

2. Ο Ανάδοχος θα εξασφαλίσει, ότι θα υφίστανται σε ισχύ οι κάτωθι αναφερόμενες ασφαλιστικές καλύψεις καθ’ όλη τη διάρκεια 

εκτέλεσης του Έργου :  

 Κάλυψη οποιασδήποτε Αστικής Ευθύνης προς οποιονδήποτε τρίτο, συμπεριλαμβανομένου του Νοσοκομείου και του 

προσωπικού αυτού,  η οποία ανακύπτει από ή οφείλεται στην εκτέλεση της Τπηρεσίας, περιλαμβανομένων αλλά όχι μόνο, 

περιπτώσεων θανάτου, σωματικών βλαβών, απώλεια ή ζημίας περιουσίας, ατυχηματικής ρύπανσης, ψυχικής οδύνης και ηθικής 

βλάβης, μέχρι εκείνων των ορίων ευθύνης τα οποία θα διατηρούσε σε ισχύ ένας συνετός λειτουργός έργου παρόμοιας φύσης, 

μεγέθους και χαρακτηριστικών του Έργου και τα οποία σε καμία περίπτωση δεν θα είναι χαμηλότερα των Ευρώ 1.000.000,00€ 

ανά γεγονός και Ευρώ 2.000.000,00€ αθροιστικά ετησίως. την κάλυψη θα περιλαμβάνεται ρητά και η εκ του Άρθρου 922 του 

Αστικού Κώδικα απορρέουσα ευθύνη της Τπηρεσίας (ευθύνη προστήσαντος). 

 Με το ασφαλιστήριο, στο οποίο το Νοσοκομείο θα αναφέρεται ως «συνασφαλιζόμενος» θα καλύπτεται και η εκ του Νόμου 

ευθύνη του Αναδόχου, την οποία έχει με την ιδιότητα του Εργοδότη και περιλαμβάνει την, από τα άρθρα 657, 658 και 932 του 

ισχύοντος Α.Κ., προβλεπόμενη υποχρέωση του Ασφαλισμένου έναντι του προσωπικού του που είναι ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και 

απασχολείται στις περιγραφόμενες στην παρούσα σύμβαση εργασίες, σε περίπτωση σωματικών βλαβών που θα προκληθούν 
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κατά τη διάρκεια της εργασίας. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι τα ανωτέρω τηρούνται και από τους πάσης φύσεως 

συμβούλους, συνεργάτες και υπεργολάβους αυτού. 

3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει το προσωπικό του σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής Εργατικής Νομοθεσίας όπως 

αυτές ισχύουν ανά πάσα χρονική στιγμή και να τηρεί την εκάστοτε ισχύουσα υλλογική/Κλαδική ύμβαση Εργασίας για το 

προσωπικό που απασχολεί. ε περίπτωση που προσωπικό του Αναδόχου δεν υπάγεται σε διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας, 

αυτός υποχρεούται να το ασφαλίσει έναντι ατυχημάτων σε ασφαλιστικές εταιρείες. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι τα 

ανωτέρω τηρούνται και από τους πάσης φύσεως συμβούλους, συνεργάτες και υπεργολάβους αυτού. 

4. Όλες οι ασφαλιστικές συμβάσεις θα καταρτίζονται εγγράφως και θα τυγχάνουν της εγκρίσεως της Τπηρεσίας, η οποία θα έχει την 

έννοια του ελέγχου και της εκ μέρους της αποδοχής ότι συμμορφώνονται επαρκώς με τους όρους του παρόντος Άρθρου, του 

Προσαρτήματος περί ελάχιστων ασφαλιστικών απαιτήσεων και των λοιπών όρων της παρούσας ύμβασης. 

5. Οι ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις υποχρεώσεις και ευθύνες του αναδόχου που 

απορρέουν από την παρούσα ύμβαση. ε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος ευθύνεται πλήρως για όλους τους κινδύνους που 

απορρέουν ή σχετίζονται με την παροχή των υπηρεσιών του και παραμένει αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την 

πλήρη και έγκαιρη αποκατάσταση ζημιών σε πρόσωπα ή / και πράγματα, ανεξάρτητα εάν και σε ποιο βαθμό καλύπτονται από 

ασφαλιστικές συμβάσεις ή αποζημιώνονται από τους ασφαλιστές, ακόμη και πέραν των ποσών κάλυψης των εν λόγω 

συμβάσεων. 

 

 

Άρθρο 10 

Ζητέματα Κυριότητας και Πνευματικές Ιδιοκτησήας 

 

1. Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία, όπως διαγράμματα, σχέδια, προδιαγραφές, πλάνα, στατιστικά στοιχεία, υπολογισμοί και 

κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον Ανάδοχο κατά την εκτέλεση της 

ύμβασης, είναι εμπιστευτικά και ανήκουν στην απόλυτη ιδιοκτησία του Νοσοκομείου. 
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2. Ο Ανάδοχος, μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της ύμβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία στο Νοσοκομείο. Ο 

Ανάδοχος μπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιεί για σκοπούς 

άλλους από της ύμβασης, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του Νοσοκομείου.  

 

Άρθρο 11 

Εμπιστευτικότητα 

 

1. Φωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του Νοσοκομείου, ο Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του 

δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την παροχή της υπηρεσίας, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των 

οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη ύμβαση, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, και κάθε συνεργαζόμενος 

με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. ε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η 

Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών 

πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον.  

2. Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του Νοσοκομείου, ούτε να 

συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στο Νοσοκομείο και δεν δεσμεύει το Νοσοκομείο, με 

κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση. 

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

 

 

 

 

Άρθρο 12 

Λοιπάς Τποχρεώσεις του Αναδόχου 
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1. Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της ύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με τα αρμόδια όργανα του 

Νοσοκομείου, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις σχετικά με την εκτέλεση της υμβατικής 

Τπηρεσίας. 

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν την υμβατική Τπηρεσία (τακτικές και 

έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία που τυχόν του ζητηθούν για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων. 

3. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας σε σχέση με 

οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από μέλη της Ομάδας Έργου, που θα ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε 

σχέση με την παρούσα ύμβαση. ε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος 

αυτός προς αποκατάστασή της. 

4. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην Προσφορά του, επιστημονικού και λοιπού 

προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να 

ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της ύμβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά 

τις επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη της Αναθέτουσα Αρχής. ε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή 

δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε 

αντικατάσταση με άλλο πρόσωπο, ανάλογης εμπειρίας και προσόντων.  Αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου του Αναδόχου, 

κατόπιν αιτήματός του, κατά τη διάρκεια  της εκτέλεσης του Έργου, δύναται να γίνει μετά από έγκριση της Αναθέτουσα Αρχής και 

μόνο με άλλο πρόσωπο αντιστοίχων προσόντων ή εμπειρίας.  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει την Αναθέτουσα Αρχή 

εγγράφως, τουλάχιστον είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες πριν από την αντικατάσταση. 

5. ε περίπτωση που μέλη της Ομάδας Έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν από αυτήν ή λύσουν τη συνεργασία τους μαζί του, ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει ότι κατά το χρονικό διάστημα, μέχρι την αποχώρησή τους, θα παρέχουν κανονικά τις 

υπηρεσίες τους και αφετέρου να αντικαταστήσει άμεσα τους αποχωρήσαντες συνεργάτες με άλλους ανάλογης εμπειρίας και 

προσόντων μετά από έγκριση της Αναθέτουσα Αρχής. 

6. ε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού 

και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι του Νοσοκομείου για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη 
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Διακήρυξη/Προσφορά/ύμβαση υποχρεώσεών τους. Συχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών 

τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας 

Αρχής ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για την 

ολοκλήρωση του Έργου. 

7. ε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της ύμβασης, οποιαδήποτε από τα 

Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί 

στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της ύμβασης με τους ίδιους όρους. 

8. ε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής εκκαθάρισης ενός εκ των μελών που 

απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η ύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες από τη ύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα 

εναπομείναντα μέλη του Αναδόχου, μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης 

ή μη των όρων της ύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. ε αντίθετη 

περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει τη ύμβαση. Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης 

της επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι της ύμβασης εναπόκειται στη διακριτική 

ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής. ε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Αναδόχου, όταν αυτός αποτελείται από μία εταιρεία, ή 

θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω 

γεγονότων. ε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής και οι Εγγυητικές Επιστολές Προκαταβολής και Καλής 

Εκτέλεσης που προβλέπονται στη ύμβαση. 

9. Ο Ανάδοχος υποχρεούται καθόλη τη διάρκεια της ύμβασης να συμμορφούται με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τον 

Ν.3310/05 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 3414/05. 

10. Οι παραλήπτες της διακήρυξης υποχρεούνται μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή της, να την ελέγξουν από την 

άποψη πληρότητας σύμφωνα με το συνολικό αριθμό σελίδων κι εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν 

εγγράφως  στο Νοσοκομείο και να ζητήσουν ένα πλήρες αντίγραφο. Ενστάσεις κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το 

αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
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ΑΡΘΡΟ 13ο 

 

1. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται για κανένα λόγο να διακόψει την παροχή των υπηρεσιών του, εκτός από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας, 

οι οποίες παρατίθενται περιοριστικά: 

 Πυρκαγιά  

 Πλημμύρα 

 εισμός 

 Πόλεμος 

 

ΑΡΘΡΟ 14Ο  

ΑΝΕΚΦΨΡΗΣΟ  ΤΜΒΑΗ-ΣΕΛΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 

 

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

ή νομικό πρόσωπο.  

2. Σο κείμενο της σύμβασης υπερισχύει από κάθε άλλο σχετικό κείμενο (Διακήρυξη, προσφορά κ.λ.π.) πλην προφανών σφαλμάτων, ή 

παραδρομών εν γένει αυτού. 

3. Για κάθε άλλο θέμα που έχει σχέση με την εκτέλεση της σύμβασης και δεν ρυθμίζεται από αυτήν ισχύουν οι όροι της διακήρυξης και 

οι διατάξεις περί Προμηθειών του Δημοσίου. 

4. Η εν λόγω σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. ε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την 

ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της ύμβασης ή εξ’ αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε 

προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών πάντα 

υπό το πρίσμα της προστασίας του Δημοσίου συμφέροντος. 

5. ε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια και δη αυτά των 

Αθηνών. 
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Η ύμβαση αυτή συντάχθηκε σε τρία ίδια πρωτότυπα, αφού δε διαβάσθηκε, βεβαιώθηκε νόμιμα, υπογράφηκε από τους 

συμβαλλόμενους και τα  μεν δύο αντίτυπα παραμένουν  στο αρμόδιο Γραφείο του Νοσοκομείου, για λογαριασμό του πρώτου των 

συμβαλλομένων, το δε άλλο παρέλαβε ο ανάδοχος. 

  

 

 ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 

Ο  ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΣΟΤ  ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ  

 

 

 

 

 

Για τον   ΑΝΑΔΟΦΟ 
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Συνημμένα: 

Όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε υποψήφιου νομικού προσώπου, όπως το Φ.Ε.Κ ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του, επικυρωμένο 

αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεων του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.). Στοιχεία και 

έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ. τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την 

υπογραφή τους την Ε.Ε. και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη 

νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ’ 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ  ΕΠΙΣΟΛΗ  ΤΜΜΕΣΟΦΗ 

 

 

ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΣΗΜΑ ………………………. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΗ ………………………………………….. 

ΑΡΙΘΜΟ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟ (Ε ΕΤΡΨ) 

ΠΡΟ ΣΟ  

ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ………………. 

………………..,  Σ.Κ. ………… 
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Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι 

του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ..…………. € υπέρ της εταιρείας ………………………………………… για 

την συμμετοχή της στον διενεργούμενο  διαγωνισμό του …………………..……………… για την  ανάθεση 

…………………………………………………… 

σύμφωνα με την υπ’ αριθμό …………………………  Διακήρυξή σας. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες  υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας 

καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της.     

Σο παραπάνω ποσόν τηρούμε στην διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και 

χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης  μέσα σε  τρεις (3) ημέρες  από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.      

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

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Τπηρεσίας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό 

αίτημά σας θα μας  υποβληθεί πριν από  την ημερομηνία λήξης της.  

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………. 

(Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αναφέρεται  στη  Διακήρυξη).  

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσόν των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το 

ποσόν της παρούσης, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουν καθοριστεί από το Τπουργείο Οικονομικών για την τράπεζά μας.   
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΗ ………………………………………….. 

ΑΡΙΘΜΟ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟ (Ε ΕΤΡΨ) 

ΠΡΟ ΣΟ  
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ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ………………………… 

……………………….  Σ.Κ. ……………… 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι 

του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ..…………. € υπέρ της εταιρείας ………………………………………… για 

την καλή εκτέλεση των όρων της ύμβασης …………………..……………… για την  προμήθεια …………………………………………………… 

σύμφωνα με την υπ’ αριθμό …………………………  Διακήρυξή σας. 

Σο παραπάνω ποσόν τηρούμε στην διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και 

χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης  μέσα σε  τρεις (3) ημέρες  από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.      

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

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την επιστροφή αυτής 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσόν των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το 

ποσόν της παρούσης, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουν καθοριστεί από το Τπουργείο Οικονομικών για την Σράπεζά μας.   

 


