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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ  

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ  Γ.ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ- Ο ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ  

                        Δζληθήο Ακύλεο 41  Σ.Κ. 54635  Σει. 2313308154  Fax: 2310207426 

                                       e-mail:promitheies@gennimatas-thess.gr 

                                                                                                                                                 

ΓΗΔΘΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΤΝΔΡΓΔΗΟΤ 

ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ  ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΚΣΗΡΗΑΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 

ΚΑΗ ΣΟΤ ΠΡΟΑΤΛΗΟΤ ΥΧΡΟΤ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ  

ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 12
ε
 //2017 

   ΤΣΖΜΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ 44479 

ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ Γηεζλήο Αλνηρηφο 

ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ 
Ζ ΠΛΔΟΝ ΤΜΦΔΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΦΖ 

ΠΡΟΦΟΡΑ  

ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΤΠΟΒΟΛΖ 

Ζκεξνκελία: 31-08-2017 

Ζκέξα: Πέκπηε 

Ώξα: 15:00 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ 

ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ 

Ζκεξνκελία: 05-09-2017 

Ζκέξα: Σξίηε 

Ώξα: 11:00:00 

ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ζην Δζληθφ χζηεκα Ζιεθηξνληθψλ 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ) ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε 

www.promitheus.gov.gr, ελψ ηα πξσηφηππα έγγξαθα 

θαηαηίζεληαη (ζηοητεία αλαζέηοσζας αρτής) 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Όπφς αλαισηηθά αλαθέροληαη ζηο Παράρηεκα Α΄ 

ΚΧΓΗΚΟ CPV 90910000-9 

ΚΧΓΗΚΟ NUTS 
GR 122 ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΘΔΗΑ ΓΑΠΑΝΖ 

ΥΧΡΗ ΦΠΑ  

240.322,16 € 

 

ΤΝΟΛΗΚΖ ΔΚΣΗΜΧΜΔΝΖ 

ΓΑΠΑΝΖ ΜΔ ΦΠΑ 
297.999,48 € 

ΥΡΟΝΟ ΗΥΤΟ ΤΜΒΑΖ Έλα (1) έηνο  

ΠΑΡΑΣΑΖ Έλα (1) έηνο 

ΤΝΟΛΗΚΖ ΔΚΣΗΜΧΜΔΝΖ 

ΓΑΠΑΝΖ ΠΑΡΑΣΑΖ ΜΔ ΦΠΑ 
297.999,48€ 

ΚΡΑΣΖΔΗ ΔΠΗ ΣΖ ΣΗΜΖ 

ΣΟΤ ΔΗΓΟΤ 

Οη ηηκέο ππφθεηληαη ζηηο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ λφκηκεο 

θξαηήζεηο 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ 

ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΤΠΖΡΔΗΑ 

ΔΚΓΟΔΧΝ 

Ζκέξα  24-07-2017 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΝΑΡΣΖΖ ΣΟ 

ΔΖΓΖ 
Ζκέξα 31-07-2017 
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ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ 

ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ 

ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ ΚΤΒΔΡΝΖΖ  

Ζκέξα 31-07-2017 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ 

ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΟΝ 

ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ 

 Ζκέξα 31-07-2017 

 

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ 

Έρνληαο ππόςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο όπσο απηέο ηζρύνπλ: 

1.1. Toπ Ν. 2362/1995 «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. Α΄ 247/27-11-1995), φπσο ηζρχεη κε ηνλ 4270/2014 (ΦΔΚ 143/η. Α΄/28.06.2014) 

Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) − δεκφζην 

ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο  

1.2. Σνπ  Π.Γ.  82/1996  (ΦΔΚ  66/Α΄/11.04.1996)  «Ολνκαζηηθνπνίεζε  ησλ  κεηνρψλ  ησλ  Διιεληθψλ 

Αλψλπκσλ Δηαηξεηψλ πνπ κεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο αλάιεςεο έξγσλ θαη πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ 

θαη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα». 

1.3. Σνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο (Κ.Γ.Γ.), φπσο ηζρχεη, ν νπνίνο έρεη θπξσζεί κε ην άξζξν 

πξψην ηνπ Ν. 2690/1999 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

(Φ.Δ.Κ. Α΄ 45/9-3-1999).  

1.4. Σνπ Ν. 3329/2005 «Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» 

(Φ.Δ.Κ. Α΄ 81/4-4-2005), φπσο ηξνπνπνηεκέλνο ηζρχεη. 

1.5. Σνπ Ν. 3527/2007 «Κχξσζε ζπκβάζεσλ ππέξ λνκηθψλ πξνζψπσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην Τπνπξγείν 

Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. 25/Α/09.02.2007) 

1.6. Σνπ Ν. 3580/2007 «Πξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. Α΄ 134/18-6-2007). 

1.7. Σνπ Ν. 3833/2010 (ΦΔΚ 40/Α/15.03.2010) «Πξνζηαζίαο ηεο Δζληθήο Οηθνλνκίαο – Δπείγνληα κέηξα 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο», άξζξν 12 «Αλαπξνζαξκνγή Φ.Π.Α.», θαη άξζξν 20 

§3 «Έλαξμε ηζρχνο». 

1.8. Σνπ Ν. 3846/2010 (Φ.Δ.Κ. Α’ 66/11.5.2010) «Δγγπήζεηο γηα ηελ εξγαζηαθή αζθάιεηα θαη άιιεο 

δηαηάμεηο», άξζξν 24. 

1.9. Σνπ Ν.3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ 

θπβεξλεηηθψλ δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν» «Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη 

άιιεο δηαηάμεηο.(Α-112). 

1.10. Σνπ Ν. 3886/2010 (ΦΔΚ Α΄ 173/30.9.2010) «Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ηε ζχλαςε δεκφζησλ 

ζπκβάζεσλ», έηζη φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ Ν.4055/2012 (ΦΔΚ 

Α’51/2012) 

1.11. Σνπ Ν. 3918/2011 (ΦΔΚ 31/Α/2011) «Γηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην ζχζηεκα πγείαο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» 

1.12. Σνπ Ν.4013/2011 (ΦΔΚ 204/η.Α’/15-09-2011) χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 

1.13. Σνπ Ν. 4055/2012 (ΦΔΚ 51 η.Α΄/2012) «Γίθαηε δίθε θαη εχινγε δηάξθεηα απηήο».  
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1.14. Σνπ Ν 4152/2013 (ΦΔΚ 107 Α/07.05.2013) Δπείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ησλ λφκσλ 4046/2012, 

4093/2012 θαη 4127/2013 

1.15. Σνπ Ν. 4174-2013 (170-η.Α΄- 26.7.2013) Φνξνινγηθέο δηαδηθαζίεο θαη άιιεο δηαηάμεηο 

1.16. Σνπ Ν. 4250/2014 (ΦΔΚ 74/η. Α΄)  «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο – Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο 

Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα – Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ ΠΓ. 

318/1992 (Α΄ 161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο». 

1.17. Σνπ Ν. 4254/2014 «Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ζην πιαίζην εθαξκνγήο 

ηνπ λ. 4046/2012 θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

1.18. Σνπ Ν. 4272/2014 (ΦΔΚ 145/Α/11-07-2014) Πξνζαξκνγή ζην εζληθφ δίθαην ηεο Δθηειεζηηθήο 

Οδεγίαο 2012/25/ΔΔ ηεο Δπηηξνπήο ηεο 9εο Οθησβξίνπ 2012 γηα ηε ζέζπηζε δηαδηθαζηψλ 

ελεκέξσζεο ζρεηηθά κε ηελ αληαιιαγή, κεηαμχ ησλ θξαηψλ−κειψλ, αλζξψπηλσλ νξγάλσλ πνπ 

πξννξίδνληαη γηα κεηακφζρεπζε − Ρπζκίζεηο γηα ηελ Φπρηθή Τγεία θαη ηελ Ηαηξηθψο Τπνβνεζνχκελε 

Αλαπαξαγσγή θαη ινηπέο δηαηάμεηο.  

1.19. Σνπ N. 4412/2016 (ΦΔΚ 47/η. Α΄/08.08.2016) Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη 

Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο νδεγίεο 2014/24/ΔΔ & 2014/25/ΔΔ) 

1.20. Σν Π.Γ. 39/2017 (Αξ. θ.64/4-5-2017) «θαλνληζκφο εμέηαζεο πξνδηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ ελψπηνλ ηεο 

          Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ» 

1.21. Σνπ Ν. 4472/2017 (Α' 74) πληαμηνδνηηθέο δηαηάμεηο Γεκνζίνπ θαη ηξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ λ. 

4387/2016, κέηξα εθαξκνγήο ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ζηφρσλ θαη  κεηαξξπζκίζεσλ, κέηξα θνηλσληθήο 

ζηήξημεο θαη  εξγαζηαθέο ξπζκίζεηο, Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 2018-

2021 θαη ινηπέο Γηαηάμεηο» άξζξα 21 έσο 35, 47, 61, 119,120 έσο θαη 122. 

 

2. Σηο απνθάζεηο: 

2.1. Σελ ππ’ αξηζκ. 4658/15-9-2016 ( Φ.Δ.Κ. 2937/Β/2016) θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ 

Τγείαο θαη Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, πνπ αθνξά ζηελ έγθξηζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Πξνκεζεηψλ, Τπεξεζηψλ θαη Φαξκάθσλ, έηνπο 2015 πηζηψζεηο 2016-2017 

2.2. Σηο ππ΄αξηζκ.  πξση.5355/06-04-2017 θαη 6814/29-05-2017  αλαιήςεηο ππνρξέσζεο θαη δεζκεχζεηο 

πίζησζεο. 

2.3. Σελ ππ΄αξηζκ. 7
ε
/ ζέκα 3

ν
 /06-04-2017  Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ 

πεξί έγθξηζεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.  

 

 

Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ   Ο Τ Μ Δ 

Γηεζλή Ζιεθηξνληθό Γηαγσληζκό, γηα ηελ αλάδεημε ζπλεξγείνπ ππεξεζηώλ θαζαξηόηεηαο ησλ 

θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ πξναύιηνπ ρώξνπ ηνπ  Γ.Ν.Θ. Γ. ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ- Ο ΑΓΗΟ 

ΓΖΜΖΣΡΗΟ (Οξγαληθή κνλάδα έδξαο- Απνθεληξσκέλε νξγαληθή κνλάδα) κε θξηηήξην 

θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. 

Σα αλσηέξσ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηα ζπλεκκέλα ΜΔΡΖ θαη ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ ηεο παξνχζαο 

δηαθήξπμεο θαη ηα νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο. 
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1. O διαγωνιςμόσ θα διεξαχθεί μζςω του Εθνικοφ Συςτήματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςίων Συμβάςεων 

(Δ..Ζ.Γ.Ζ..), κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο  www.promitheus.gov.grφςτερα από προθεςμία 

ςαράντα τριών  (43) ημερών από την ημερομηνία αποςτολήσ τησ προκήρυξησ ςτην Υπηρεςία 

Εκδόςεων τησ Ζνωςησ. 

2. ΣΟΠΟ – ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

ΣΟΠΟ 

ΤΠΟΒΟΛΖ 

ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

ΔΝΑΡΞΖ 

ΤΠΟΒΟΛΖ 

ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

ΣΟΠΟ 

ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 

ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΖ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

ΤΠΟΒΟΛΖ 

ΠΡΟΦΟΡΧΝ  

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚ

Ζ 

ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ

  

Γηαδηθηπαθή πύιε 

www.promitheus. 

gov.gr, ηνπ 

Δ..Ζ.ΓΖ.. 

04-08-2017 εκέξα  

Παξαζθεπή 

θαη ώξα 11 :00 

Σκήκα 

Πξνκεζεηώλ ηνπ 

Γ.Ν.Θ. Γ. 

ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ

- Ο ΑΓΗΟ 

ΓΖΜΖΣΡΗΟ 

 

31-08-2017 εκέξα 

Πέκπηε   

θαη ώξα 15:00 

05-09-2017 εκέξα 

Σξίηε  

θαη ώξα 11:00:00 

Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ώξαο, δελ ππάξρεη ε δπλαηόηεηα ππνβνιήο 

πξνζθνξάο ζην ύζηεκα. Πξνζθνξέο πνπ ζα θαηαηεζνύλ κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ώξα ή 

ζα θαηαηεζνύλ κε επηζηνιή εθηόο Δζληθνύ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

ινγίδνληαη σο απαξάδεθηεο θαη επηζηξέθνληαη. 

3.  Ο ρξφλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο 

βεβαηψλεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα κε ππεξεζίεο ρξνλνζήκαλζεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα 

άξζξα 36 θαη 37 ηνπ Ν. 4412/2016 . Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην 

άξζξν 20 Γηαδηθαζία δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ. 

4. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ: 

 α) ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα. 

 β) ελψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάινπλ θνηλή πξνζθνξά. 

 γ) ζπλεηαηξηζκνί 

 δ) θνηλνπξαμίεο πξνκεζεπηψλ 

 ε) φηη ηζρχεη ζην άξζξν 25 ηνπ Ν. 4412/2016 

 Οη ελψζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο δελ ππνρξενχληαη λα ιακβάλνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ 

λα ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά. Ζ επηιεγείζα έλσζε ή θνηλνπξαμία ππνρξενχηαη λα πξάμεη ηνχην εάλ 

θαηαθπξσζεί ζε απηή ε ζχκβαζε εθφζνλ ε ιήςε νξηζκέλεο λνκηθήο κνξθήο είλαη αλαγθαία γηα ηελ 

νξζή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκό νη ελδηαθεξόκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ 

ςεθηαθή ππνγξαθή, ρνξεγνύκελε από πηζηνπνηεκέλε αξρή παξνρήο ςεθηαθήο ππνγξαθήο θαη λα 

εγγξαθνύλ ζην ειεθηξνληθό ζύζηεκα (Δ..Ζ.ΓΖ.. – Γηαδηθηπαθή πύιε www.promitheus.gov.gr) 

αθνινπζώληαο ηελ θαησηέξσ δηαδηθαζία εγγξαθήο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο, αηηνχληαη, κέζσ ηεο 

ηζηνζειίδαο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη απφ ηνλ ζχλδεζκν ≪Δγγξαθείηε σο νηθνλνκηθφο θνξέαο≫, ηελ εγγξαθή 

ηνπο ζε απηφ (παξέρνληαο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο θαη απνδερφκελνη ηνπο φξνπο ρξήζεο ηνπ) 

ηαπηνπνηνχκελνη σο εμήο:  

http://www.promitheus.gov.gr/
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• Όζνη απφ ηνπο αλσηέξσ δηαζέηνπλ ειιεληθφ Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (ΑΦΜ) ηαπηνπνηνχληαη κε ρξήζε 

ησλ δηαπηζηεπηεξίσλ (φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο) πνπ απηνί θαηέρνπλ απφ ην ζχζηεκα TAXISNet 

ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ. Δθφζνλ γίλεη ε ηαπηνπνίεζε, εγθξίλεηαη ε εγγξαθή ηνπ 

ρξήζηε απφ ην Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηνηρείσλ ηεο Γηεχζπλζεο Πνιηηηθήο Πξνκεζεηψλ ηεο Γεληθήο 

Γηεχζπλζεο Κξαηηθψλ Πξνκεζεηψλ. 

• Οη νηθνλνκηθνί θνξείο – ρξήζηεο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο νη νπνίνη δελ δηαζέηνπλ ειιεληθφ 

Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (ΑΦΜ) αηηνχληαη ηελ εγγξαθή ηνπο ζπκπιεξψλνληαο ηνλ αξηζκφ ηαπηφηεηαο 

ΦΠΑ (VAT Ηdentification Number) θαη ηαπηνπνηνχληαη κε ρξήζε ησλ δηαπηζηεπηεξίσλ πνπ θαηέρνπλ απφ ην 

αληίζηνηρν ζχζηεκα. Δθφζνλ γίλεη εηαπηνπνίεζε, εγθξίλεηαη ε εγγξαθή ηνπ ρξήζηε απφ ην Σκήκα 

Πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηνηρείσλ ηεο Γηεχζπλζεο Πνιηηηθήο Πξνκεζεηψλ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Κξαηηθψλ 

Πξνκεζεηψλ. 

• Οη νηθνλνκηθνί θνξείο – ρξήζηεο ηξίησλ ρσξψλ αηηνχληαη ηελ εγγξαθή ηνπο θαη ηαπηνπνηνχληαη απφ ηε 

ΓΓΔ απνζηέιινληαο:  

 είηε ππεχζπλε δήισζε ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε κε επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή είηε έλνξθε 

βεβαίσζε ή πηζηνπνηεηηθφ ζε κνξθή αξρείνπ .pdf κε επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή, φπσο απηά 

πξνζδηνξίδνληαη ζην Ν. 4412/2016 θαη ζχκθσλα κε ηνπο πξνβιεπφκελνπο φξνπο ζην θξάηνο κέινο 

εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ζηα νπνία λα δειψλεηαη / απνδεηθλχεηαη ε εγγξαθή ηνπ ζε 

επαγγεικαηηθφ ή εκπνξηθφ κεηξψν, πξνζθνκηδφκελα εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ θαη ζε έληππε 

κνξθή (πξσηφηππν ή αθξηβέο αληίγξαθν) ζηελ αξκφδηα ππεξεζία. 

• Σν αίηεκα εγγξαθήο ππνβάιιεηαη απφ φινπο ηνπο ππνςήθηνπο ρξήζηεο ειεθηξνληθά κέζσ ηεο 

δηαδηθηπαθήο πχιεο ηνπ πζηήκαηνο, φπσο αλαθέξεηαη αλσηέξσ. 

• Ο ππνςήθηνο ρξήζηεο ελεκεξψλεηαη απφ ην χζηεκα ή κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζρεηηθά κε ηελ 

εμέιημε ηνπ αηηήκαηνο εγγξαθήο ηνπ. Δθφζνλ ην αίηεκα εγγξαθήο εγθξηζεί, ν ππνςήθηνο ρξήζηεο 

ιακβάλεη ζχλδεζκν ελεξγνπνίεζεο ινγαξηαζκνχ σο πηζηνπνηεκέλνο ρξήζηεο θαη πξνβαίλεη ζηελ 

ελεξγνπνίεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ. 

5. Καηά ηα ινηπά ν δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα ηκήκαηα πνπ επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνχζα θαη 

απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο: 

1. ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΜΔΡΟ (Α΄) 

2. ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ (Α΄) 

3. ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΟΛΧΝ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ (Β΄) 

4. ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ (Γ’)  

5. ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΔΝΗΑΗΟ ΔΓΓΡΑΦΟ ΤΜΒΑΖ (άξζξν 79 Ν. 

4412/2016)* 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ (Γ’)  

*Σν Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο παξαηίζεηαη ρσξηζηά ζε αξρείν .pdf & .xml.  

6. Σα έμνδα δεκνζίεπζεο ηνπ δηαγσληζκνχ, αξρηθήο θαη ηπρφλ επαλαιεπηηθήο, βαξχλνπλ ηελ Αλαζέηνπζα 

Αξρή. 

ΜΔΡΟ Α: ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

Άξζξν   1ν: Αληηθείκελν ηεο ζύκβαζεο 

Αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη ε αλάζεζε ππεξεζηώλ   θαζαξηόηεηαο ησλ θηηξηαθώλ 

εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ρώξνπ ηνπ  Γ.Ν. Θεζζαινλίθεο Γ. Γελλεκαηάο – Ο Άγηνο 
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Γεκήηξηνο ( Οξγαληθή κνλάδα έδξαο- Απνθεληξσκέλε νξγαληθή κνλάδα), ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη 

ζηελ Σερληθή Πεξηγξαθή ηεο δηαθήξπμεο.  

Κξηηήξην Αμηνιόγεζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. 

Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη νη απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ αλάζεζε ησλ δεηνύκελεο ππεξεζίαο 

νξίδνληαη ζην Παξάξηεκα Α΄.  

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη γηα ζύλνιν ησλ δεηνπκέλσλ ππεξεζηώλ εηδάιισο ζα απνξξίπηνληαη σο 

απαξάδεθηεο. 

Άξζξν   2
ν
: Οξηζκνί 

Αναθέηοςζα Απσή 

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Γ. ΓΔΝΝΗΜΑΣΑ- Ο ΑΓΙΟ ΓΗΜΗΣΡΙΟ, ε νπνία 

πξνθεξχζζεη ην δηαγσληζκφ απηφ. 

Απμόδιορ Τπηπεζίαρ Γιενέπγειαρ 

ρεηηθέο κε ην δηαγσληζκφ πιεξνθνξίεο παξέρεη ην Γξαθείν Πξνκεζεηψλ (Πιεξνθνξίεο:  

Κνχκηζηνπ Αζαλαζία  , ηειέθσλα επηθνηλσλίαο: 2313308154 Fax: 2310207426 , φιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο 

08:00-14:30). 

Γιακήπςξη 

Ζ παξνύζα Γηαθήξπμε πνπ απνηειείηαη από ην Μέξνο Α΄: Γεληθνί Όξνη, Παξάξηεκα Α΄: - Σερληθέο 

Πξνδηαγξαθέο, Παξάξηεκα Β΄: Τπνδείγκαηα Δγγπεηηθώλ Δπηζηνιώλ, Παξάξηεκα Γ΄: ρέδην 

ζύκβαζεο πξνκήζεηαο, Παξάξηεκα Γ: Δπξσπατθό Δληαίν Έγγξαθν ύκβαζεο. 

Τπηπεζία 

Ζ αλάζεζε ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο , φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα Α΄. 

Δπιηποπή Γιενέπγειαρ και Αξιολόγηζηρ Γιαγυνιζμού 

Σν αξκφδην γηα ηελ απνζθξάγηζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζπιινγηθφ φξγαλν ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο, ην νπνίν ζπγθξνηείηαη εηδηθά γηα ην ζθνπφ απηφ θαη ην νπνίν ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 

ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Ν. 4412/2016 πεξί ιεηηνπξγίαο ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο 

δηνίθεζεο. 

Οικονομικόρ Φοπέαρ 

Οπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή νκάδα πξνζψπσλ ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ θαη ππνβάιιεη 

πξνζθνξά κε ζθνπφ ηε ζχλαςε χκβαζεο κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

Δκππόζυπορ 

Ο ππνγξάθσλ ηελ πξνζθνξά - ζηελ πεξίπησζε πνπ απηή δελ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ ίδην ηνλ Πξνζθέξνληα - 

πνπ κπνξεί λα είλαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ Πξνζθέξνληα, ή πξφζσπν εμνπζηνδνηεκέλν απφ ηνλ 

Πξνζθέξνληα ή ηνλ λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ, ή ζε πεξίπησζε έλσζεο πξνζψπσλ, πξφζσπν εμνπζηνδνηεκέλν 

απφ φια ηα κέιε ηεο έλσζεο. 

Ανηίκληηορ 

Σν πξφζσπν πνπ ν Πξνζθέξσλ κε δήισζή ηνπ, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ 

πξνζψπνπ (νλνκαηεπψλπκν, ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε, αξηζκφο ηειεθψλνπ, fax θ.ιπ.), νξίδεη ζαλ ππεχζπλν 

γηα ηηο ελδερφκελεο αλάγθεο επηθνηλσλίαο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κε ηνλ Πξνζθέξνληα. 

Ανάδοσορ 

Ο Πξνζθέξσλ πνπ ζα επηιεγεί θαη ζα ζπλάςεη χκβαζε κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ζχκθσλα κε ηνλ ηξφπν 

θαη ηε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα. 

 

 



7 

 

Καηακύπυζη 

Ζ απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κε ηελ νπνία θαηαθπξψλεηαη ε πινπνίεζε ηεο πξνκήζεηαο ζηνλ 

Αλάδνρν. 

ύμβαζη 

Ζ έγγξαθε ζπκθσλία κεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ Αλαδφρνπ, ε νπνία θαηαξηίδεηαη κεηά ηελ 

αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο. Δπίζεκε γιψζζα ηεο ζχκβαζεο είλαη ε ειιεληθή. Ζ παξνχζα δηαθήξπμε, ηα 

έληππα ηεο Σερληθήο θαη Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο θαη ε ζχκβαζε είλαη ζπληαγκέλα ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Όια ηα δηθαηνινγεηηθά θαη νη Πξνζθνξέο ησλ δηαγσληδνκέλσλ/ ππνςεθίσλ Αλαδφρσλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ 

ζα είλαη ππνρξεσηηθά ζπληαγκέλα ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

ςμβαηικά ηεύση 

Σν ηεχρνο ηεο ζχκβαζεο κεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κε ηνλ Αλάδνρν ηεο πξνκήζεηαο- - ππεξεζίαο θαη 

φια ηα ηεχρε πνπ ηε ζπλνδεχνπλ θαη ηε ζπκπιεξψλνπλ θαη πεξηιακβάλνπλ θαηά ζεηξά ηζρχνο : α. ηε 

ζχκβαζε, β. ηε δηαθήξπμε θαη ην ηεχρνο κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, γ. ηελ Σερληθή Πξνζθνξά 

Αλαδφρνπ θαη δ. ηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ. 

Πποϋπολογιζμόρ 

Ζ εγθεθξηκέλε δαπάλε γηα ηελ αλάζεζε ππεξεζίαο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα είθνζη ηεζζάξσλ ( 24 )  κελψλ  

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο εηήζηαο παξάηαζεο  

ςμβαηικό Σίμημα 

Ζ ηηκή πξνζθνξάο ζηελ νπνία ζα θαηαθπξσζεί ε αλάζεζε ππεξεζίαο. 

Άξζξν   3ν: Αληηθείκελν ηεο Τπεξεζίαο  

Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν Θεζζαινλίθεο Γ. ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ- Ο ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ (ζην εμήο: ε 

Αλαζέηνπζα Αξρή) πξνθεξχζζεη δηεζλή ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ, πξνυπνινγηζκνχ εηήζηαο δαπάλεο 

240.322,16 € ρσξίο ην Φ.Π.Α., θαη  297.999,48€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ θαη πξνυπνινγηζκνχ 

εηήζηαο παξάηαζεο 240.322,16 € ρσξίο ην Φ.Π.Α., θαη  297.999,48€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ  γηα 

ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή 

άπνςε πξνζθνξά Αλαιπηηθά, ην αληηθείκελν ηεο ππεξεζίαο θαη ζπλνιηθά νη ππνρξεψζεηο ηνπ Οηθνλνκηθνχ 

Φνξέα πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα Α΄. 

Άξζξν   4
ν
 : ηοισεία Αναθέηοςζαρ Απσήρ 

Αλαζέηνπζα Αξρή:  

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ- Ο ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ 

Σαρ. Γηεχζπλζε: ΔΘΝΗΚΖ ΑΜΤΝΖ 41 Σ.Κ. 54635 

Σειέθσλν:  2313308154 

Φαμ:    2310207426 

E-mail:   promitheies@gennimatas-thess.gr 

Πιεξνθνξίεο: Κνχκηζηνπ Αζαλαζία  

Άξζξν   5ν : Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο 

Πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο, ζχκθσλα κε ηελ 

θείκελε λνκνζεζία ηνπ Ν. 3886 (Φ.Δ.Κ. 173 /Α/30-10-10 ) «Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ην ζηάδην πνπ 

πξνεγείηαη ηεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ Γεκνζίσλ Έξγσλ, Κξαηηθψλ Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ ζχκθσλα κε 

ηελ νδεγία 89/665 Δ.Ο.Κ.» φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 63 Ν.4055/12 (Α51)], κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο 

θαη επηζπλάπηνληαο ην ζρεηηθφ έγγξαθν ζε κνξθή αξρείνπ ηχπνπ .pdf ην νπνίν θέξεη ςεθηαθή ππνγξαθή 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν. 4412/2016 θαη ηζρχεη θαζψο θαη ηνπ Π.Γ. 39/2017 (Αξ. θ.64/4-5-2017) θαη 

Ν. 1191 (ΦΔΚ 969 Σεχρνο Β΄/22-03-2017). 
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Άξζξν   6
ν
: Γεκνζηόηεηα 

Η διακήπςξη ηος διαγυνιζμού θα αναπηηθεί: 

ην Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ www.eprocurement.gov.gr θαζψο θαη ζηελ 

ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο  www.gennimatas-thess.gr 

Πεπίλητη ηηρ παπούζαρ διακήπςξηρ έσει αποζηαλεί για δημοζίεςζη:  

1. ηελ Τπεξεζία Δθδφζεσλ ηεο Έλσζεο ζηηο  24-07-2017 

2. ην Σεχρνο Γηαθεξχμεσλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβέξλεζεο , ζηηο  31-07-2017 

3. ηηο εθεκεξίδεο: 

4. Α) ΖΜΔΡΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ: 

Α1 ΓΔΝΗΚΖ ΓΖΜΟΠΡΑΗΧΝ  

Α2 ΖΥΧ ΣΧΝ ΓΖΜΟΠΡΑΗΧΝ 

Β) ΖΜΔΡΖΗΔ  ΣΟΠΗΚΔ : 

        Β1 ΔΠΣΑ ΖΜΔΡΔ  

Πεπίλητη ηηρ διακήπςξηρ θα αποζηαλεί ζηοςρ παπακάηυ θοπείρ:  

1. Δκπνξηθό –Βηνκεραληθό Δπηκειεηήξην  

Α. Θεζζαινλίθεο 

Β. Αζελώλ 

2.  Βηνηερληθό - Δπαγγεικαηηθό Δπηκειεηήξην 

 Α. Θεζζαινλίθεο 

  

  

Άξζξν   7ν  : Σξόπνο ιήςεο ησλ εγγξάθσλ ηνπ δηαγσληζκνύ – 

 παξνρή δηεπθξηλίζεσλ επί ηεο Γηαθήξπμεο  

Σα αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ 

κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr , ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ..  

Δθφζνλ έρνπλ δεηεζεί εγθαίξσο, νη αλαζέηνληεο θνξείο παξέρνπλ ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο 

πξνδηαγξαθέο θαη ηπρφλ ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά ην αξγφηεξν έμη (6) εκέξεο πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο 

πξνζεζκίαο πνπ έρεη νξηζηεί γηα ηελ παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ. ε πεξίπησζε επηζπεπζκέλεο αλνηθηήο 

δηαδηθαζίαο φπσο αλαθέξεηαη ζηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 264 ηνπ Ν. 4412/2016, ε πξνζεζκία απηή αλέξρεηαη 

ζε ηέζζεξηο (4) εκέξεο (άξζξν 297 ηνπ Ν. 4412/2016). Σα αηηήκαηα γηα ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο 

πνπ θαηαηίζεληαη ηέζζεξηο (4) εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξώλ, 

εμεηάδνληαη κόλν εάλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή έρεη ηε δπλαηόηεηα λα απαληήζεη ζηνλ ελδηαθεξόκελν εληόο 

ηνπ ελαπνκείλαληνο ρξόλνπ. 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δελ ζα απαληήζεη ζε εξσηήκαηα πνπ δελ ζα ππνβιεζνχλ ειεθηξνληθά ζην ζχζηεκα 

Δ..Ζ.ΓΖ.. .  

http://www.eprocurement.gov.gr/
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εκεηψλεηαη φηη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ, θαζψο θαη νη 

γξαπηέο δηεπθξηλίζεηο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο επί εξσηεκάησλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζρεηηθά κε ηα έγγξαθα 

θαη ηε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ ζα αλαξηψληαη ηαπηφρξνλα θαη ζπγθεληξσηηθά ζε ειεθηξνληθή κνξθή 

ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.  

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκφ έρνπλ φζνη δηαζέηνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή, ρνξεγνχκελε απφ 

πηζηνπνηεκέλε αξρή παξνρήο ςεθηαθήο ππνγξαθήο θαη έρνπλ εγγξαθεί ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα 

(Δ..Ζ.ΓΖ.. - Γηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr). 

Καλέλαο ππνςήθηνο δελ κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα επηθαιεζζεί πξνθνξηθέο απαληήζεηο εθ 

κέξνπο ηνπ Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

 

Άξζξν   8
ν: 

Υπόνορ – Σόπορ ςποβολήρ πποζθοπών 

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο 

www.promitheus.gov.gr, ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. κε εκεξνκελία έλαξμεο ππνβνιήο πξνζθνξώλ 04-08-2017 

εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 11:00 κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξώλ 31-08-

2017 εκέξα Πέκπηε  θαη ώξα 15:00, ζηελ Διιεληθή γιψζζα, ζε ειεθηξνληθφ θάθειν ζηνλ δηαγσληζκφ κε 

αξηζκφ ζπζηήκαηνο 44479 , ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηα άξζξα 36 θαη 37 ηνπ Ν. 4412/2016. 

 

Άξζξν   9ν : Υξόλνο – Σόπνο δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ 

Ζ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη πέληε (5) εκέξεο κεηά ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπο, ήηνη 05-09-2017 εκέξα Σξίηε θαη ώξα 11:00:00 π.κ., κέζσ ησλ αξκφδησλ 

πηζηνπνηεκέλσλ ζην ζχζηεκα νξγάλσλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ 

θείκελσλ δηαηάμεσλ γηα ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ. 

Άξζξν   10ν : Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή ελψζεηο/ θνηλνπξαμίεο απηψλ ή 

ζπλεηαηξηζκνί πνπ αζθνχλ εκπνξηθή ή βηνκεραληθή ή βηνηερληθή δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν 

ηνπ δηαγσληζκνχ, πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

(ΔΔ) ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (ΔΟΥ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε πκθσλία 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 25 ηνπ Ν. 4412/2016.  

Οη ελψζεηο πξνζψπσλ δελ ππνρξενχληαη λα πεξηβιεζνχλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή ηεο 

πξνζθνξάο ηνπο. Χζηφζν, ζε πεξίπησζε πνπ ε δεηνχκελε κε ηελ παξνχζα ππεξεζία 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. 

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 ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν. 4412/2016.  
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Άξζξν   11
ν
: Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο 

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο 

www.promitheus.gov.gr, ηνπ ΔΖΓΖ κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεη ε παξνχζα 

δηαθήξπμε, ζηελ Διιεληθή Γιψζζα, ζε ειεθηξνληθφ θάθειν. Οη ππνςήθηνη Αλάδνρνη νθείινπλ λα 

θαηαζέζνπλ ηα αθφινπζα θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο, ηα νπνία ζα πξέπεη λα 

ζπκπεξηιάβνπλ ζηνλ (ππφ)θάθειν Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο/ Σερληθή πξνζθνξά. 

Δληφο ηνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη ππνρξεσηηθά ηα αλαθεξφκελα θαησηέξσ 

δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο. Δηδηθφηεξα, νη πξνζθέξνληεο ππνβάιινπλ: 

 

1. Σα θςζικά  ππόζυπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. 

α. Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, γηα πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 2% επί ηεο ζπλνιηθήο 

πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο ηνπ 

δηθαηψκαηνο παξάηαζεο , ρσξίο Φ.Π.Α., ζχκθσλα κε φζα εηδηθφηεξα νξίδνληαη ζην άξζξν 31
ν
 ηεο 

παξνχζαο δηαθήξπμεο. Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα 

ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείνπ PDF θαη πξνζθνκίδεηαη απφ απηφλ ζηελ Αξκφδηα Τπεξεζία 

Γηεμαγσγήο ηνπ Γηαγσληζκνχ ζε έληππε κνξθή (πξσηφηππν) εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ 

ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή.    

β. Παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, εθφζνλ ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε αληηπξφζσπφ ηνπο. 

γ.  Σν Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ), ην νπνίν απνηειείηαη απφ ελεκεξσκέλε ππεχζπλε 

δήισζε, κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ λ. 1599/1986 (Α'75), σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε πξνο αληηθαηάζηαζε 

ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνπλ δεκφζηεο αξρέο ή ηξίηα κέξε, επηβεβαηψλνληαο φηη ν ελ ιφγσ 

νηθνλνκηθφο θνξέαο πιεξνί ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 

α)  δελ βξίζθεηαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ησλ άξζξσλ 73 θαη 74 ηνπ Ν.4412/2016 γηα ηηο νπνίεο 

νη νηθνλνκηθνί θνξείο απνθιείνληαη ή κπνξνχλ λα απνθιεηζζνχλ, 

β)  πιεξνί ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ηα νπνία έρνπλ θαζνξηζηεί, ζχκθσλα κε ην άξζξν 75 ηνπ 

Ν.4412/2016  

 Όηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 78 ηνπ 

Ν. 4412/2016, ην ΔΔΔ πεξηέρεη επίζεο ηηο σο άλσ πιεξνθνξίεο φζνλ αθνξά ζηνπο θνξείο απηνχο. 

Σν ΔΔΔ απνηειείηαη απφ επίζεκε δήισζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα φηη ν ζρεηηθφο ιφγνο 

απνθιεηζκνχ δελ ηζρχεη θαη/ή φηη πιεξνχηαη ην ζρεηηθφ θξηηήξην επηινγήο θαη παξέρεη ηηο θαηάιιειεο 

πιεξνθνξίεο, φπσο απαηηείηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή. Σν ΔΔΔ πξνζδηνξίδεη ηε δεκφζηα αξρή ή 

ην ηξίην κέξνο πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηελ έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη πεξηιακβάλεη 

επίζεκε δήισζε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα είλαη ζε ζέζε, εθφζνλ ηνπ δεηεζεί θαη ρσξίο 

θαζπζηέξεζε, λα πξνζθνκίζεη ηα ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθά. 

 Όηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα ιάβεη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά απεπζείαο κε πξφζβαζε ζε 

βάζε δεδνκέλσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ Ν. 4412/2016, ην ΔΔΔ πεξηέρεη επίζεο 

ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ, φπσο ηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηεο 

βάζεο δεδνκέλσλ, ηπρφλ δεδνκέλα αλαγλψξηζεο θαη, θαηά πεξίπησζε, ηελ απαξαίηεηε δήισζε 

ζπλαίλεζεο.  

 Σο ΕΕΕ θαηαρηίδεηαη βάζεη ηοσ ησποποηεκέλοσ εληύποσ ηοσ Παραρηήκαηος 2 ηοσ Καλοληζκού (ΕΕ) 

2016/7 ηες Επηηροπής ηες 5ες Ιαλοσαρίοσ 2016, θαη παρέτεηαη αποθιεηζηηθά ζε ειεθηροληθή κορθή. 

(Άρζρο 79, παρ. 3 ηοσ Ν.4412/2016) 
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δ. Απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζθέξνληνο, ήηνη  ηελ έλαξμε επηηεδεχκαηνο απφ ηελ  

αληίζηνηρε Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία θαη ηηο ηπρφλ κεηαβνιέο. 

 

 

2. Σα νομικά ππόζυπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά: 

Όια ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά ηεο  παξαγξάθνπ  α., β., γ. θαη  δ.  ηνπ παξφληνο άξζξνπ  

Γηεπθξηλίδεηαη φηη:  

Α.  Σν Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) θαζψο θαη φιεο νη απαηηνχκελεο δειψζεηο ηεο 

δηαθήξπμεο ππνγξάθνληαη, επί εηαηξηψλ (Δ.Π.Δ., Η.Κ.Δ.), θαη πξνζσπηθψλ εηαηξηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) απφ 

ηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπο ή πξφζσπν εηδηθψο εμνπζηνδνηεκέλν απ’ απηνχο θαη επί αλσλχκσλ εηαηξηψλ 

(Α.Δ.) απφ ηνλ πξφεδξν θαη ηνλ δηεπζχλνληα ζχκβνπιν ή πξφζσπν εηδηθψο εμνπζηνδνηεκέλν κε 

απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξίαο ή απφ ηνπο ηδίνπο. Δηδηθφηεξα, ζηηο πεξηπηψζεηο 

ησλ Α.Δ. ε ππνρξέσζε κε ηειεζίδηθεο θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο αθνξά ζηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν 

θαζψο θαη ζε φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 ηνπ Ν. 4412/2016. 

Β.  Όζνλ αθνξά ζηα απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζθέξνληνο πξέπεη λα πξνζθνκίζεη:  

Προθεηκέλοσ γηα Α.Ε.:  

α) Βεβαίσζε ηνπ Γεληθνχ Δκπνξηθνχ Μεηξψνπ (Γ.Δ.ΜΖ) ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ, ζηελ 

νπνία λα αλαθέξνληαη νη γελφκελεο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξείαο. 

β)  Αληίγξαθν ηνπ ΦΔΚ, ζην νπνίν λα αλαγξάθεηαη ε ηζρχνπζα ζχλζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

Προθεηκέλοσ γηα Ε.Π.Ε. & Ι.Κ.Ε.: 

α) Βεβαίσζε ηνπ Γεληθνχ Δκπνξηθνχ Μεηξψνπ (Γ.Δ.ΜΖ) ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ ζηελ νπνία 

λα αλαθέξνληαη νη γελφκελεο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ/ηδησηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ  ηεο εηαηξείαο 

β)  Αληίγξαθν ηνπ ΦΔΚ ζην νπνίν λα αλαθέξνληαη ν/νη δηαρεηξηζηήο/εο ηεο εηαηξείαο  

Προθεηκέλοσ γηα προζφπηθή εηαηρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.): 

α) Βεβαίσζε ηνπ Γεληθνχ Δκπνξηθνχ Μεηξψνπ (Γ.Δ.ΜΖ) ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ ζηελ νπνία 

λα αλαθέξνληαη νη γελφκελεο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ/ηδησηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ  ηεο εηαηξείαο 

β) Αληίγξαθν ηνπ ηειεπηαίνπ ηζρχνληνο θαηαζηαηηθνχ/ηδησηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ  

3. Οι ςνεηαιπιζμοί: 

 Καηά πεξίπησζε, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη αληηζηνίρσο αλσηέξσ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη α) ην 

Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) θαζψο θαη νη απαηηνχκελεο ππεχζπλεο δειψζεηο 

ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γ.. ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ.   

4. Οι ενώζειρ ππομηθεςηών πος ςποβάλλοςν κοινή πποζθοπά: 

α. Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα  ηνλ θάζε  Αλάδνρν πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ 

έλσζε.  

β. Γήισζε ζχζηαζεο έλσζεο πξνκεζεπηψλ,  ζηελ νπνία ζα θαίλεηαη ην αληηθείκελν ησλ εξγαζηψλ 

ηνπ θαζελφο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ε πνζφηεηα ηνπ πιηθνχ ή ην κέξνο απηνχ πνπ αληηζηνηρεί 

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

Αλαζέηνπζαο Αξρήο (Ννζνθνκείνπ) θαη ην πξφζσπν πνπ ελδερνκέλσο ηνλ αλαπιεξψλεη. 

6. Σα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ πξνζθέξνληνο ζηε δηαγσληζηηθή 

δηαδηθαζία ππνβάιινληαη από απηόλ ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείνπ ηύπνπ .pdf θαη 
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πξνζθνκίδνληαη θαηά πεξίπησζε από απηόλ εληόο ηξηώλ (3) εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηελ 

ειεθηξνληθή ππνβνιή, πιελ ησλ ΦΔΚ θαη ησλ εγγξάθσλ πνπ θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή. 

χκθσλα κε ηνλ Ν.4250/2014, ηα έγγξαθα πνπ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ ζπκκεηέρνληα, θέξνπλ 

ςεθηαθή ππνγξαθή θαη δελ απαηηείηαη ζρεηηθή ζεψξεζε. Γηα ηα έγγξαθα πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ 

Γεκφζηα Αξρή, απαηηείηαη ηνπιάρηζηνλ ε πξνζθφκηζε απινχ θσηναληηγξάθνπ, ελψ γηα ηα έγγξαθα 

πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ Ηδησηηθφ Φνξέα, απαηηείηαη ηνπιάρηζηνλ  ε πξνζθφκηζε θσηναληηγξάθνπ απφ 

επηθπξσκέλν αληίγξαθν. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά θαη φια ηα άιια ζηνηρεία θαη έγγξαθα ηνπ ππνθαθέινπ 

«Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο-ηερληθή πξνζθνξά» πνπ έρνπλ ππνβιεζεί κε ηελ ειεθηξνληθή 

πξνζθνξά θαη απαηηνχληαη λα πξνζθνκηζζνχλ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή εληφο ηεο αλσηέξσ 

αλαθεξφκελεο πξνζεζκίαο είλαη ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία πνπ δελ έρνπλ εθδνζεί / ζπληαρζεί 

απφ ηνλ ίδην ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα θαη θαηά ζπλέπεηα δελ θέξνπλ ηελ ςεθηαθή ηνπ ππνγξαθή. Χο 

ηέηνηα ζηνηρεία ελδεηθηηθά είλαη: ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο, πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ 

δεκφζηεο αξρέο ή άιινπο θνξείο. 

7.  Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα δεηεί απφ πξνζθέξνληεο θαη ππνςήθηνπο, ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ 

ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, λα ππνβάιινπλ φια ή νξηζκέλα δηθαηνινγεηηθά, φηαλ απηφ 

απαηηείηαη γηα ηελ νξζή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο. (Άξζξν 79, παξ. 5 ηνπ Ν.4412/2016) 

 

ε πεξίπησζε κε ππνβνιήο ή κε πξνζήθνπζαο ππνβνιήο ησλ αλαθεξόκελσλ πην πάλσ 

δηθαηνινγεηηθώλ, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Σν απηό ηζρύεη θαη ζε πεξίπησζε 

ππνβνιήο ππεύζπλσλ δειώζεσλ κε αλαιεζέο ή αλαθξηβέο πεξηερόκελν. 

 

Άξζξν   12
ν
 :Γηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαθύξσζεο 

 Ο πξνζσξηλφο Αλάδνρνο ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα θαηαθπξσζεί ν Γηαγσληζκφο νθείιεη λα ππνβάιεη 

ειεθηξνληθά εληφο δέθα πέληε ( 15 )  εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο εηδνπνίεζεο, 

ηα αθφινπζα θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά. Σα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη ζε κνξθή 

αξρείνπ ηύπνπ .pdf θαη πξνζθνκίδνληαη ζε έληππε κνξθή εληόο ηξηώλ (3) εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηελ 

ειεθηξνληθή ππνβνιή.  

Σα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 80  ηνπ Ν.4412/2016, θαηά πεξίπησζε. Αλαιπηηθφηεξα: 

α)  Οη Έιιελεο πνιίηεο: 

1) Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη, φηη δελ 

έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ 

άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο, εθφζνλ απηφ νξίδεηαη ζηε δηαθήξπμε ή γηα θάπνην 

απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο 

δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξεσθνπίαο.  

2)  Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, απφ ην 

νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο 

πηψρεπζεο.  

3)  Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη θαηά 

ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο 

εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 

ηνπο. ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαπάλσ 
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πεξηπηψζεσλ (2) θαη (3) εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ.  

4)  Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζ’ 

απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαη αθεηέξνπ φηη 

εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηεο επίδνζεο ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο.  

 

β)  Οη αιινδαπνί:  

1)  Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο 

ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ 

θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 

73 ηνπ Ν.4412/2016 

2)  Πηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο 

ηνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε θάπνηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηεο πεξ. (β) ηεο 

παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016 ή ππφ άιιε αλάινγε θαηάζηαζε ή δηαδηθαζία θαη φηη 

πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ. Σα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαπάλσ 

πεξηπηψζεσλ εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ 

ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ.  

3)  Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ήηαλ 

εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξψα ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ή ζε ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο, 

θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη 

ηελ επίδνζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο.  

 

γ)  Σα λνκηθά πξόζσπα / ζπλεηαηξηζκνί (εκεδαπά ή αιινδαπά):  

1)  Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα ηνπο Έιιελεο πνιίηεο ή αιινδαπνχο, αληίζηνηρα.  

2)  Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ,  απφ ην 

νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή 

εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ Ν. 1892/1990 ή άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο  θαη επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ππφ 

δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ ή ππφ άιιεο 

αλάινγεο θαηαζηάζεηο.  

3)  Δηδηθφηεξα, ηα αλσηέξσ λνκηθά πξφζσπα πξέπεη λα πξνζθνκίδνπλ γηα ηνπο δηαρεηξηζηέο, ζηηο 

πεξηπηψζεηο ησλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη ησλ Ηδησηηθψλ Κεθαιαηνπρηθψλ 

Δηαηξεηψλ (Η.Κ.Δ.) θαη ησλ πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) θαη γηα ηνλ πξφεδξν θαη δηεπζχλνληα 

ζχκβνπιν θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο (Α.Δ.) θαη 

ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο, απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν αξκφδηαο δηνηθεηηθήο 

ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ηα αλσηέξσ πξφζσπα δελ 

έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ησλ 

πεξηπηψζεσλ  ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016.  

4)  Δπί εκεδαπψλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ, ηα πξναλαθεξφκελα πηζηνπνηεηηθά ηεο εθθαζάξηζεο ή δηαδηθαζίαο 

έθδνζεο απφθαζεο εθθαζάξηζεο, εθδίδνληαη, φζνλ αθνξά ζηελ θνηλή εθθαζάξηζε απφ ηελ αξκφδηα 

Τπεξεζία ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο, ζην κεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ηεο νπνίαο είλαη 

εγγεγξακκέλε ε ζπκκεηέρνπζα ζην δηαγσληζκφ A.E. θαη, φζνλ αθνξά ζηελ εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ. 

1892/1990, απφ ην αξκφδην Δθεηείν ηεο έδξαο ηεο αλσλχκνπ εηαηξείαο πνπ ηειεί ππφ εηδηθή 

εθθαζάξηζε. Δπί εκεδαπψλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη 

Δ.Δ.) ην πηζηνπνηεηηθφ ηεο εθθαζάξηζεο, εθδίδεηαη απφ ην αξκφδην ηκήκα ηνπ Πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο 

ηεο ζπκκεηέρνπζαο ζηνλ δηαγσληζκφ επηρείξεζεο.  
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δ)   Οη ελώζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο πξνκεζεπηώλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά:  

Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε Οηθνλνκηθφ Φνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ 

Έλσζε.  

 

Άξζξν   13
ν
: Πξόζζεηνη όξνη 

Όια ηα πξνζθνκηδφκελα έγγξαθα πξέπεη λα είλαη πξσηφηππα ή επηθπξσκέλα αληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ ή 

επθξηλή θσηναληίγξαθα απηψλ, ζχκθσλα κε ην Ν.4250/2014. 

Σα μελφγισζζα πηζηνπνηεηηθά πξέπεη λα είλαη κεηαθξαζκέλα ζηελ ειιεληθή θαη επηθπξσκέλα απφ ην 

Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ ή απφ επίζεκν κεηαθξαζηηθφ γξαθείν ή απφ δηθεγφξν. ηα αιινδαπά δεκφζηα 

έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο, ηεο 5.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην Ν. 

1497/1984 (Α 188). Πξνζθνκίδνληαη πξσηφηππα ή επηθπξσκέλα αληίγξαθα ή επθξηλή θσηναληίγξαθα 

απηψλ, ζχκθσλα κε ην Ν.4250/26.3.2014 

Οη ππεχζπλεο δειψζεηο  πξέπεη λα έρνπλ αιεζέο θαη αθξηβέο πεξηερφκελν,  άιισο  επηθέξνπλ θπξψζεηο.  

Δάλ απφ νπνηαδήπνηε αξρή δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά, ή δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο 

σο άλσ αλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο δχλαηαη λα αληηθαηαζηαζνχλ απηά απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, φπνπ δελ 

πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή 

δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο – 

κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο  εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. ηελ θαηά ηα άλσ 

ππεχζπλε δήισζε ζα δειψλεηαη φηη ζηελ ζπγθεθξηκέλε ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα θαη 

φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν νη αλσηέξσ λνκηθέο θαηαζηάζεηο.  

 

Άξζξν   14
ν
: Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

 

1. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο 

πχιεο www.promitheus.gov.gr, ηνπ ΔΖΓΖ  κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία  31-08-2017 

εκέξα Πέκπηε θαη  ώξα 15:00  πνπ νξίδεη ε παξνχζα δηαθήξπμε, ζηελ Διιεληθή Γιψζζα, ζε 

ειεθηξνληθφ θάθειν, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηα άξζξα 36  θαη 37 ηνπ Ν. 4412/2016.  

2. Σα πεξηερφκελα ηνπ ειεθηξνληθνχ θαθέινπ ηεο πξνζθνξάο νξίδνληαη σο εμήο: (α) έλαο 

(ππν)θάθεινο κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-Σερληθή πξνζθνξά», (β) έλαο 

(ππν)θάθεινο κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά». Με ηνλ φξν «(ππν)θάθεινο» ελλννχκε ηελ 

θαηεγνξία επηζπλαπηφκελσλ αξρείσλ ζην ζχζηεκα. 

Καηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο απφ ηνλ Οηθνλνκηθφ Φνξέα ζεκαίλνληαη απφ απηφλ κε ρξήζε ηνπ 

ζρεηηθνχ πεδίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ηα ζηνηρεία εθείλα ηεο πξνζθνξάο ηνπ πνπ έρνπλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα 

(φπσο νξίδεηαη απφ ην άξζξν 16 ηεο παξνχζεο). Ο ρξήζηεο − νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνβάιιεη ηνπο αλσηέξσ 

(ππν)θαθέινπο, ειεθηξνληθά καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπ, εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο, επί πνηλή απνθιεηζκνχ 

θαζψο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε, ζε κνξθή αξρείνπ .pdf, φπσο αλαιπηηθά 

πεξηγξάθνληαη θαησηέξσ: 

1. Σα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηε δηαγσληζηηθή 

δηαδηθαζία ππνβάιινληαη απφ απηφλ ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείνπ ηχπνπ. .pdf θαη πξνζθνκίδνληαη 

θαηά πεξίπησζε απφ απηφλ εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή. 

2. Ο ρξήζηεο − νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνβάιιεη ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ειεθηξνληθά ζε 

κνξθή αξρείνπ .pdf θαη ππνρξενχηαη λα ηελ ππνβάιιεη ζε έληππε κνξθή (πξσηφηππν) ζε πξνζεζκία 

πνπ δελ ππεξβαίλεη ηηο ηξεηο (3) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή. 
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3. Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπληάζζεη ηελ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά ζπκπιεξψλνληαο ηελ 

αληίζηνηρε εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο. ηελ ζπλέρεηα, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ 

ειεθηξνληθφ αξρείν ην νπνίν ππνγξάθεηαη ςεθηαθά θαη ππνβάιιεηαη απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα. ε 

πεξίπησζε δηάζηαζεο ησλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαη ηνπ ςεθηαθά ππνγεγξακκέλνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ απνξξίπηεηαη ε πξνζθνξά σο 

απαξάδεθηε ζχκθσλα κε ην άξζξν 23 ηεο παξνχζαο. 

5. Απφ ην χζηεκα εθδίδεηαη ειεθηξνληθή απφδεημε ππνβνιήο πξνζθνξάο. 

 

Ο θάθεινο θάζε πξνζθνξάο πεξηιακβάλεη ηνπο αθφινπζνπο δχν (2) επηκέξνπο, αλεμάξηεηνπο, 

ειεθηξνληθνχο (ππφ)θαθέινπο: 

1. (Τπν)θάθεινο «Γηθαηνινγεηηθά - Σερληθή πξνζθνξά» πνπ πεξηέρεη αθελφο ηα δηθαηνινγεηηθά 

ζπκκεηνρήο θαη ηελ εγγπεηηθή ζπκκεηνρήο, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ αλαθεξφκελα, ην Δπξσπατθφ 

Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (Δ.Δ.Δ..),  θαη αθεηέξνπ ηελ Σερληθή Πξνζθνξά, ε νπνία, ζπληάζζεηαη 

ζπκπιεξψλνληαο ηελ αληίζηνηρε εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο. ηελ ζπλέρεηα, ην 

ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν, ζε κνξθή .pdf, ην νπνίν ππνγξάθεηαη ςεθηαθά θαη 

ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Σα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή 

θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ παξαγφκελνπ ςεθηαθά ππνγεγξακκέλνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ πξέπεη 

λα ηαπηίδνληαη. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ κήλπκα θαη ν πξνζθέξσλ 

θαιείηαη λα παξάγεη εθ λένπ ην ειεθηξνληθφ αξρείν .pdf. 

Δθφζνλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο δελ έρνπλ απνηππσζεί ζην ζχλνιφ ηνπο ζηηο εηδηθέο ειεθηξνληθέο 

θφξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ν πξνζθέξσλ επηζπλάπηεη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά 

αξρεία. 

2. (Τπν) θάθεινο «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» πνπ πεξηιακβάλεηαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα. Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά ζηνλ (ππφ) θάθειν 

«Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά». Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ζπληάζζεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ αληίζηνηρε 

εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο. ηελ ζπλέρεηα, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ 

αξρείν, ζε κνξθή .pdf, ην νπνίν ππνγξάθεηαη ςεθηαθά θαη ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Σα 

ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ παξαγφκελνπ 

ςεθηαθά ππνγεγξακκέλνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ην 

ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ κήλπκα θαη ν πξνζθέξσλ θαιείηαη λα παξάγεη εθ λένπ ην ειεθηξνληθφ 

αξρείν .pdf. 

Άξζξν   15ν : Πεξηερόκελα ππνθαθέισλ 

1. ΦΑΚΔΛΟ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

Ο Φάθεινο ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη, επί πνηλή απφξξηςεο, ηελ εγγπεηηθή 

επηζηνιή ζπκκεηνρήο ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (Δ.Δ.Δ..) φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 1 

θαη 3 ηνπ Άξζξνπ 79 ηνπ Ν. 4412/2016, θαη φια ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζην 

Άξζξν 11 ηεο παξνχζεο. 

Οη πξνζθέξνληεο ζπκπιεξψλνπλ ην ζρεηηθφ πξφηππν Δ.Δ.Δ.. ην νπνίν έρεη αλαξηεζεί, ζε κνξθή αξρείσλ 

ηχπνπ XML θαη PDF, ζηε δηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΖΓΖ θαη απνηειεί 

αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο Γηαθήξπμεο (Παξάξηεκα Δ ΔΔΔ). 

 
Σν Δπξσπατθό Δληαίν Έγγξαθν ύκβαζεο (Δ.Δ.Δ..) ηνπ Άξζξνπ 79 ηνπ Ν. 4412/2016, κπνξεί 

λα εμαρζεί, λα απνζεθεπηεί θαη λα ππνβιεζεί ειεθηξνληθά κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο 

www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΖΓΖ απφ ηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el  

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el
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2. ΦΑΚΔΛΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Ο Φάθεινο ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο δηαηξείηαη ζηηο εμήο παξαθάησ αλαθεξφκελεο πιεξνθνξίεο, δειψζεηο 

ή πηζηνπνηεηηθά, κε ηελ ίδηα ζεηξά θαη αξίζκεζε: 

Α) Πξνζθεξφκελε Τπεξεζία  θαη Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά 

Β) πκπιεξσκέλν ηνλ Πίλαθα πκκφξθσζεο 

 

Α) Πποζθεπόμενη Τπηπεζία και Σεσνικά σαπακηηπιζηικά 

1. ηηο πξνζθνξέο (θάθεινο ηερληθήο πξνζθνξάο) πξέπεη λα θαηαηίζεηαη έγγξαθε δήισζε ηνπ 

ζπκκεηέρνληα κε ηελ νπνία λα δειψλεηαη φηη: α) απνδέρεηαη φινπο ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ε 

πξνζθνξά ηνπ πιεξνί πιήξσο ηηο απαηηνχκελεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ δηαγσληζκνχ, β) ν 

πξνζθέξσλ δηαζέηεη θαηάιιειε θαη επαξθή ππνδνκή (εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ θαη ηερληθά κέζα, θηι. 

γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, γ) ε πξνζθνξά ηνπ ηζρχεη γηα δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ δηαθνζίσλ ζαξάληα 

(240) εκεξψλ. 

2. Καηάινγνο ζπκβάζεσλ ηνπιάρηζηνλ ελφο (1) παξνκνίνπ κεγέζνπο έξγνπ ζηνλ Γεκφζην ή Ηδησηηθφ 

Σνκέα. Απνδεηθλχεηαη, πξνζθνκίδνληαο απνζπάζκαηα ζπλφινπ ζπκβάζεσλ θαζαξηζκνχ Γεκφζησλ ή 

Ηδησηηθψλ Ννζνθνκείσλ, δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο θαη πνπ είλαη ζε ηζρχ.  

3. Οη Οηθνλνκηθνί Φνξείο νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ ηα εμήο πηζηνπνηεηηθά: α) 9001:2008 γηα ην ζχζηεκα 

δηαρείξηζεο θαη πνηφηεηαο β) ISO 14001: 2004 γηα ην ζχζηεκα πνηφηεηαο – πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

γ) OHSAS 18001: 2007 γηα ην ζχζηεκα πνηφηεηαο - δηαρείξηζεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο θαη δ) Βεβαίσζε 

ζπκκφξθσζεο ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηνπ δηεζλνχο πξνηχπνπ ISO 26000 : 2010 γηα ηελ 

εηαηξηθή επζχλε θαη φζα απαηηνχληαη απφ ην άξζξν 309 ηνπ Ν.4412/2016.   

4. Πξφζθαηεο βεβαηψζεηο εθπαίδεπζεο θαζαξηζηψλ, ίζεο ή αλψηεξεο ηνπιάρηζηνλ κε ηνλ αξηζκφ αηφκσλ 

πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε, πάλσ ζην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ, ππνγεγξακκέλν 

απφ ηνλ θνξέα εθπαίδεπζεο θαη απφ ην πξνζσπηθφ (π.ρ. απνδεηθηηθφ παξαθνινχζεζεο ζεκηλαξίνπ κε 

ζέκα ηηο κεζφδνπο, ηα πιηθά θαη ηηο δηαδηθαζίεο θαζαξηφηεηαο θαη απνιχκαλζεο ζε ρψξνπο πςειήο 

πγεηνλνκηθήο θξηζηκφηεηαο, φπσο είλαη ηα λνζειεπηηθά ηδξχκαηα). Σν αλσηέξσ πξνζσπηθφ ζα πξέπεη λα 

απαζρνιεζεί ζην έξγν ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο. 

5. Καηάζηαζε πιηθψλ θαζαξηζκνχ θαη απνιχκαλζεο, ΓΔΗΓΜΑΣΑ εηο δηπινχλ (δείγκα – αληίδεηγκα) θαη ζε 

πνζφηεηα επαξθή γηα πξαθηηθή δνθηκαζία θαζψο θαη ελεκεξσηηθά θπιιάδηα ηεο θαηαζθεπάζηξηαο 

εηαηξείαο ηνπ θάζε πξντφληνο θαη δείγκαηα απηψλ πνπ πξνηίζεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ΔΠΊ ΠΟΗΝΖ 

ΑΠΟΡΡΗΦΖ. 

 

Β) Πίνακαρ ζςμμόπθυζηρ 

Ο πίλαθαο ζπκκφξθσζεο ηεο Γηαθήξπμεο πξέπεη λα ππνβιεζεί κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά, ζπκπιεξσκέλνο 

ζχκθσλα κε ηηο παξαθάησ επεμεγήζεηο θαη νδεγίεο ηηο νπνίεο ν ππνςήθηνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα 

αθνινπζήζεη: 

1. ηε ηήιε «ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ», πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά νη αληίζηνηρνη ηερληθνί 

φξνη, ππνρξεψζεηο ή επεμεγήζεηο γηα ηα νπνία ζα πξέπεη λα δνζνχλ αληίζηνηρεο απαληήζεηο. 
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2. ηε ζηήιε «ΑΠΑΝΣΖΖ ΤΠΟΦΖΦΗΟΤ» ζεκεηψλεηαη ε απάληεζε ηνπ ππνςεθίνπ Αλαδφρνπ πνπ 

έρεη ηε κνξθή ΝΑΗ/ ΟΥΗ εάλ ε αληίζηνηρε πξνδηαγξαθή πιεξνχηαη ή φρη απφ ηελ πξνζθνξά ή έλα 

αξηζκεηηθφ κέγεζνο πνπ δειψλεη ηελ πνζφηεηα ηνπ αληίζηνηρνπ ραξαθηεξηζηηθνχ ζηελ πξνζθνξά. 

Απιή θαηάθαζε ή επεμήγεζε δελ απνηειεί απφδεημε πιήξσζεο ηεο πξνδηαγξαθήο θαη ε αξκφδηα 

Δπηηξνπή έρεη ηελ ππνρξέσζε ειέγρνπ θαη επηβεβαίσζεο ηεο πιήξσζεο ηεο απαίηεζεο. 

3.      Αλ ζηε ζηήιε «ΑΠΑΗΣΖΖ» έρεη ζπκπιεξσζεί ε ιέμε «ΝΑΗ» ζεκαίλεη φηη ε αληίζηνηρε πξνδηαγξαθή  

         είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν. Δάλ ζπκπιεξσζεί έλαο αξηζκφο πνπ ζεκαίλεη 

ππνρξεσηηθφ αξηζκεηηθφ κέγεζνο ηεο πξνδηαγξαθήο, απαηηείηαη ζπκκφξθσζε πξνο απηφλ, 

ζεσξνχκελν σο απαξάβαην φξν ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα. Πξνζθνξέο πνπ απνθιίλνπλ απφ α-

παξάβαηνπο φξνπο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

4. ηε ζηήιε «ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ» ζα θαηαγξαθεί ε ζαθήο παξαπνκπή ζε ελφηεηα ηεο ηερληθήο 

πξνζθνξάο, ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη αξηζκεκέλα Σερληθά Φπιιάδηα θαηαζθεπαζηψλ, ή αλαιπηηθέο 

ηερληθέο πεξηγξαθέο ησλ ππεξεζηψλ, ηνπ εμνπιηζκνχ ή ηνπ ηξφπνπ δηαζχλδεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ή 

αλαθνξέο κεζνδνινγίαο εγθαηάζηαζεο θαη ππνζηήξημεο θιπ., πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ ππνςεθίνπ 

Αλαδφρνπ ηεθκεξηψλνπλ ηα ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα πκκφξθσζεο. ηελ αξρή ηεο ελφηεηαο 

θαηαγξάθεηαη αλαιπηηθφο πίλαθαο ησλ πεξηερφκελσλ ηεο. 

4. Δίλαη ηδηαίηεξα επηζπκεηή ε πιεξέζηεξε ζπκπιήξσζε ησλ παξαπνκπψλ, νη νπνίεο πξέπεη λα είλαη 

θαηά ην δπλαηφλ ζπγθεθξηκέλεο (π.ρ. Σερληθφ Φπιιάδην 3, ει. 4 Παξάγξαθνο 4, θ.ιπ.). Αληίζηνηρα 

ζην ηερληθφ θπιιάδην ή ζηελ αλαθνξά ζα ππνγξακκηζηεί ην ζεκείν πνπ ηεθκεξηψλεη ηε ζπκθσλία θαη 

ζα ζεκεησζεί ε αληίζηνηρε παξάγξαθνο ηνπ Πίλαθα πκκφξθσζεο, ζηελ νπνία θαηαγξάθεηαη ε 

δεηνχκελε πξνδηαγξαθή (π.ρ. Πξνδ. 4.18) 

 

5.  ΦΑΚΔΛΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ζα πξέπεη λα έρεη ηελ εμήο κνξθή θαη πεξηερόκελν:  

 

1.Σν ηίκεκα ηεο πξνζθνξάο θάζε ππνςήθηνπ αλάδνρνπ ζα δνζεί κε κηα θαη κνλαδηθή ηηκή ζχκθσλα κε 

ηηο νδεγίεο ηνπ Παξφληνο Άξζξνπ γηα ηελ παξνρή ηεο Τπεξεζίαο  ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ηνπ Παξαξηήκαηνο Α’. 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. 

2.   Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα πεξηέρεη ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 68 παξ. 1 ηνπ Ν. 3863 / 

2010, (ΦΔΚ  Α΄ 115  / 15-7-2010), φπσο ηζρχεη, επί πνηλή απφξξηςεο ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν 

θάθειν, κέζα ζηνλ θχξην θάθειν  θαη επίζεο ζα πεξηιακβάλεη ηα εμήο ζηνηρεία:  

 

 

 

 

 

Α/

Α 
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΗΥΔΗΟΤ 

ΑΡΗΘΜ

Ο 

ΑΣΟΜ

ΧΝ (*1) 

ΜΖΝΗΑΗΑ 

ΓΑΠΑΝΖ 

ΚΑΣΑ 

ΑΣΟΜΟ 

ΜΖΝΗΑΗΑ 

ΓΑΠΑΝΖ 

ΤΝΟΛΗΚΖ 

ΔΣΖΗΑ 

ΓΑΠΑΝΖ 

(ΜΖΝΗΑΗΑ Υ 

12 ΜΖΝΔ) 

1.  

Μηθηέο απνδνρέο πξνζσπηθνχ 

(θαζαξηζηέο–ζηξηεο θαη επφπηεο) κε 

πιήξε απαζρφιεζε 

    

2.  Δηζθνξέο ΗΚΑ εξγνδφηνπ 
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3.  

Κφζηνο επηδφκαηνο αδείαο 

(πεξηιακβαλνκέλσλ θαη εηζθνξψλ ΗΚΑ 

ηνπ εξγνδφηε) 

    

4.  

Κφζηνο δψξσλ Πάζρα - Υξηζηνπγέλλσλ 

(πεξηιακβαλνκέλσλ θαη εηζθνξψλ ΗΚΑ 

ηνπ εξγνδφηε) 

    

5.  

Δπηπιένλ θφζηνο Κπξηαθψλ-Αξγηψλ 

(πεξηιακβαλνκέλσλ θαη εηζθνξψλ ΗΚΑ 

ηνπ εξγνδφηε) 8σξεο απαζρφιεζεο 

    

6.  

Δπηπιένλ θφζηνο λπρηεξηλψλ 

(πεξηιακβαλνκέλσλ θαη εηζθνξψλ ΗΚΑ 

ηνπ εξγνδφηε) 8σξεο απαζρφιεζεο 

    

7.  
Κφζηνο αληηθαηαζηαηψλ εξγαδνκέλσλ ζε 

θαλνληθή άδεηα 

    

8.  
Κφζηνο αλαισζίκσλ πιηθψλ (ζάθνη 

απνξξηκκάησλ, απνξξππαληηθά, θιπ) 

    

9.  

Κφζηνο εηδψλ αηνκηθήο πγηεηλήο γηα ηηο 

αλάγθεο αζζελψλ, επηζθεπηψλ θαη 

πξνζσπηθνχ Ννζνθνκείνπ (Υαξηί Τγείαο, 

Υεηξνπεηζέηεο, Κξεκνζάπνπλν) 

    

10.  
Κφζηνο εξγαιείσλ θαη κεραλεκάησλ 

θαζαξηζκνχ (απνζβέζεηο, βιάβεο, 

ζπληήξεζε) 

    

11.  
Κφζηνο δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο, 

εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ, αζθάιεηαο  & 

πγηεηλήο (ΜΑΠ), ινηπά έμνδα 

    

12.  
ΛΟΗΠΑ ΔΞΟΓΑ (Να αλαθεξζνχλ 

αλαιπηηθά θαη λα ηεθκεξησζνχλ θαηά ηελ 

θξίζε θάζε ππνςεθίνπ αλαδφρνπ 

 

   

  

 

 

ΤΝΟΛΗΚΟ 

ΜΖΝΗΑΗΟ 

ΚΔΡΓΟ 

 

ΤΝΟΛΗΚΟ 

ΔΣΖΗΟ 

ΚΔΡΓΟ  

(ΜΖΝΗΑΗΟ Υ 

12 ΜΖΝΔ) 

13.  Δξγνιαβηθφ θέξδνο   

  

 ΤΝΟΛΗΚΟ 

ΜΖΝΗΑΗΟ 

ΤΦΟ 

ΝΟΜΗΜΧΝ 

ΚΡΑΣΖΔΧΝ 

ΤΝΟΛΗΚΟ 

ΔΣΖΗΟ  

ΤΦΟ 

ΝΟΜΗΜΧΝ 

ΚΡΑΣΖΔΧΝ 

(ΜΖΝΗΑΗΟ Υ 

12 ΜΖΝΔ) 

14.  Νφκηκεο θξαηήζεηο επί ηεο αμίαο ηηκνινγίνπ   

  

 ΤΝΟΛΗΚΟ 

ΜΖΝΗΑΗΟ 

ΣΗΜΖΜΑ ΓΗΑ 

ΣΟ 

ΝΟΟΚΟΜΔΗ

Ο 

  

ΤΝΟΛΗΚΟ 

ΔΣΖΗΟ  

ΣΗΜΖΜΑ ΓΗΑ 

ΣΟ 

ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ 

(ΜΖΝΗΑΗΟ Υ 

12 ΜΖΝΔ) 

15.  ΤΝΟΛΑ ΚΑΘΑΡΧΝ ΑΞΗΧΝ (άλεπ Φ.Π.Α.)   

16.  ΤΝΟΛΑ ΑΞΗΧΝ (κε Φ.Π.Α.)   

* εκείσζε 1 : Χο Αξηζκφο Αηφκσλ πξνζδηνξίδεηαη ην Πιήζνο Δξγαδνκέλσλ (πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αηφκσλ 

ξεπφ) πνπ αληηζηνηρεί ζηηο απαηηνχκελεο εξγαηψξεο θαη είλαη θνζηνινγηθά ηζνδχλακν θαη εθθξαζκέλν ζε 

άηνκα πιήξνπο απαζρφιεζεο.  
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3. Ο παξαπάλσ πίλαθαο ζπκπιεξώλεηαη (ρσξίο λα ηξνπνπνηεζεί ε κνξθή ηνπ) από ηνπο ππνςήθηνπο 

αλαδόρνπο, ζύκθσλα κε ηελ θείκελε εξγαηηθή, αζθαιηζηηθή θαη ζρεηηθή Ννκνζεζία επί πνηλή 

απαξαδέθηνπ ηεο πξνζθνξάο πξνζθνκίδνληαο ζην Φάθειν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο επηθπξσκέλα 

θσηναληίγξαθα ηεο πξναλαθεξόκελεο Ννκνζεζίαο. Ζ ηηκή γηα θαζέλα από ηα πεδία ηνπ παξαπάλσ 

πίλαθα ζα είλαη κηα θαη κνλαδηθή θαη ζα αλαιύεηαη επαξθώο θαη κε ζαθήλεηα ν ηξόπνο-κέζνδνο 

ππνινγηζκνύ-πξνζδηνξηζκνύ απηήο ηεο ηηκήο  

4. .Πξνζθνξά πνπ δίλεη ηηκή ζε ζπλάιιαγκα ή ζε ξήηξα ζπλαιιάγκαηνο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.  

5. .Πξνζθνξά πνπ ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο ηηκήο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, ελψ ζα πξέπεη λα ππάξρεη 

ξεηή δήισζε απνδνρήο φισλ ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαζψο θαη ηεο ηζρχνπζαο Ννκνζεζίαο 

6. Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή ή δελ δίδεηαη εληαία ηηκή ε 

πξνζθνξά απνξξίπηεηαη ζαλ απαξάδεθηε. 

7.  Ζ ππεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ 

ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηηκψλ, νη δε ππνςήθηνη αλάδνρνη ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ απηά εληφο 

πξνζεζκίαο πέληε (5) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκέξα πνπ απηά ζα δεηεζνχλ. Ζ επζχλε φκσο γηα ηελ 

αθξίβεηα ησλ αλαθεξνκέλσλ βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ αλάδνρν. 

8. Οπνηαδήπνηε κεηαβνιή ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηελ παξνχζα δηαθήξπμε /ζχκβαζε αθελφο 

είλαη δεζκεπηηθή γηα ηνλ αλάδνρν  ν νπνίνο θαη νθείιεη λα  εθαξκφζεη ηηο ηπρφλ αιιαγέο άκεζα αθεηέξνπ 

δελ δχλαηαη ζε θακία πεξίπησζε ε κεηαβνιή απηή λα πξνθαιέζεη νπνηαδήπνηε πξφζζεηε νηθνλνκηθή 

επηβάξπλζε γηα ην Ννζνθνκείν. 

9. Σν πξνζθεξόκελν κεληαίν θόζηνο ηνπ Ννζνθνκείνπ΄ θαζώο θαη όια ηα πξνζθεξόκελα σο θαησηέξσ 

θόζηε σξνκηζζίσλ, ζα ππνινγηζηνύλ Τπνρξεσηηθά Δπί Πνηλή Απόξξηςεο ζύκθσλα κε ην  

κεζνζηαζκηθό εκεξνκίζζην βάζε ηεο ηζρύνπζαο Δζληθήο Γεληθήο πιινγηθήο ύκβαζεο Δξγαζίαο 

θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ. 

Σν θφζηνο ησλ εξγαηηθψλ δελ ζα πξέπεη (κε πνηλή απνθιεηζκνχ) λα ππνιείπεηαη ηνπ ειάρηζηνπ 

πξνβιεπφκελνπ λνκίκνπ σο αλσηέξσ. Πξνζθνξά πνπ δελ έρεη ππνινγηζηεί ζχκθσλα κε ην πξναλαθεξφκελν 

ηεο παξνχζεο παξαγξάθνπ δελ ιακβάλεηαη ππφςε θαη δελ αμηνινγείηαη. 

10.  Με ην πξνζθεξφκελν κεληαίν θφζηνο σο αλσηέξσ ,νη ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο ππνρξενχληαη 

ΔΠΗ ΠΟΗΝΖ ΑΠΟΡΡΗΦΖ λα αλαθέξνπλ ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαη ην θφζηνο ηνπ σξνκηζζίνπ γηα 

πξσηλή θαη απνγεπκαηηλή βάξδηα εξγάζηκεο εκέξαο, ην σξνκίζζην Αξγίαο θαη αββαηνθχξηαθνπ θαζψο θαη 

ην σξνκίζζην βξαδηλήο βάξδηαο. 

11. ε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ λ. 3863/2010, παξάγξαθνο 2  

α) Οη πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ πνπ επηβάιινληαη ζε βάξνο εηαηξεηψλ παξνρήο ππεξεζηψλ θαζαξηζκνχ ή/ 

θαη θχιαμεο θαηαρσξνχληαη ζην αληίζηνηρν «Μεηξψν Παξαβαηψλ Δηαηξεηψλ Παξνρήο Τπεξεζηψλ 

Καζαξηζκνχ ή/θαη Φχιαμεο» πνπ ηεξείηαη ζηε Γηεχζπλζε Πξνγξακκαηηζκνχ θαη πληνληζκνχ ηνπ ψκαηνο 

Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο. 

β) Ζ αλαζέηνπζα αξρή ππνρξενχηαη, ακέζσο κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, 

λα ππνβάιεη γξαπηφ αίηεκα πξνο ηε Γηεχζπλζε Πξνγξακκαηηζκνχ θαη πληνληζκνχ ηνπ ψκαηνο 

Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα ηε ρνξήγεζε πηζηνπνηεηηθνχ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηνπλ φιεο νη πξάμεηο 

επηβνιήο πξνζηίκνπ πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε βάξνο εθάζηνπ ησλ ππνςήθησλ εξγνιάβσλ. Σν πηζηνπνηεηηθφ 

απνζηέιιεηαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή κέζα ζε δεθαπέληε (15) εκέξεο 

απφ ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο. ε πεξίπησζε άπξαθηεο παξέιεπζεο ηεο πξνζεζκίαο, ε αλαζέηνπζα αξρή 

δηθαηνχηαη λα πξνρσξήζεη ζηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο. 

γ) Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απνθιείζεη απφ ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο ηηο ππνςήθηεο εηαηξείεο παξνρήο 

ππεξεζηψλ θαζαξηζκνχ ή/θαη θχιαμεο ιφγσ δηάπξαμεο ζνβαξνχ επαγγεικαηηθνχ παξαπηψκαηνο. Χο 

ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα λνείηαη ηδίσο:  

αα) Ζ επηβνιή ζε βάξνο ηεο ππνςήθηαο εηαηξείαο, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ (3) εηψλ πξηλ απφ ηε 

ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, ηνπιάρηζηνλ δχν (2) πξάμεσλ επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα 

αξκφδηα ειεγθηηθά 

φξγαλα ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο ζπλνιηθνχ χςνπο ηνπιάρηζηνλ δέθα ρηιηάδσλ (10.000) επξψ, 

γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, θαζεκηά απφ ηηο νπνίεο ραξαθηεξίδεηαη σο «πςειήο» ή «πνιχ 

πςειήο» ζνβαξφηεηαο θαη’ εθαξκνγή ηεο π.α. 2063/Γ1 632/2011 ή νπνηαζδήπνηε δηάηαμεο ξπζκίζεη 

κειινληηθά ην πεξηερφκελν ησλ παξαβάζεσλ «πςειήο» ή «πνιχ πςειήο» ζνβαξφηεηαο, ββ) ε θήξπμε σο 

έθπησηεο ηεο ππνςήθηαο εηαηξείαο θαη’ εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ παξφληνο, κέζα ζε ρξνληθφ 

δηάζηεκα ηξηψλ (3) εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, γγ) ε 
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επηβνιή ηεο θχξσζεο ηεο πξνζσξηλήο δηαθνπήο ηεο ιεηηνπξγίαο ζπγθεθξηκέλεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ή 

ηκήκαηνο ή ηκεκάησλ ηεο επηρείξεζεο ή εθκεηάιιεπζεο θαη’ εθαξκνγή ηεο παξ. 1Β ηνπ άξζξνπ 

24 ηνπ λ. 3996/2011, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ (3) εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο 

πξνζεζκίαο 

ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο. 

δ) Γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ δελ θαιύπηεηαη από ην «Μεηξών Παξαβαηώλ Δηαηξεηώλ Παξνρήο 

Τπεξεζηώλ Καζαξηζκνύ ή/θαη Φύιαμεο» νη εηαηξείεο παξνρήο ππεξεζηώλ θαζαξηζκνύ ή/θαη θύιαμεο 

πξνζθνκίδνπλ ππνρξεσηηθά έλνξθε βεβαίσζε ηνπ λνκίκνπ εθπξνζώπνπ απηώλ ελώπηνλ 

ζπκβνιαηνγξάθνπ, πεξί κε επηβνιήο ζε βάξνο ηνπο πξάμεο επηβνιήο πξνζηίκνπ γηα παξαβηάζεηο ηεο 

εξγαηηθήο λνκνζεζίαο «πςειήο» ή «πνιύ πςειήο» ζνβαξόηεηαο.» 

12. ε πεξηπηψζεηο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνληαη δσξεάλ, ζα αλαγξάθεηαη ζηελ νηθεία ζέζε 

ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ε έλδεημε «ΓΧΡΔΑΝ». Δάλ έρεη παξαιεηθζεί ε αλαγξαθή ηηκήο, αθφκε θαη 

αλ δελ ππάξρεη ε έλδεημε «ΓΧΡΔΑΝ», ζεσξείηαη ακαρήησο φηη ηα αληίζηνηρα πξντφληα ή ππεξεζίεο 

έρνπλ πξνζθεξζεί δσξεάλ. 

Πξνζθνξά ε νπνία δελ ζα πεξηέρεη ηα αλσηέξσ ζηνηρεία, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

Άξζξν 16ν : Δρεκύζεηα  

1. Ζ αλαζέηνπζα αξρή δελ απνθαιχπηεη πιεξνθνξίεο πνπ ηεο έρνπλ δηαβηβάζεη νηθνλνκηθνί θνξείο θαη 

ηηο νπνίεο έρνπλ ραξαθηεξίζεη σο εκπηζηεπηηθέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ελδεηθηηθά, ησλ ηερληθψλ ή 

εκπνξηθψλ απνξξήησλ θαη ησλ εκπηζηεπηηθψλ πηπρψλ ησλ πξνζθνξψλ εθηφο αλ πξνβιέπεηαη άιισο 

ζην Ν. 4412/2016 ή ζε άιιεο δηαηάμεηο, ηδίσο ζην άξζξν 1 ηνπ Π.Γ.. 28/2015 (Α' 34) θαη ζην άξζξν 

24 ηνπ Ν. 2121/1993 (Α' 25), θαη κε ηελ επηθχιαμε ησλ ππνρξεψζεσλ ζρεηηθά κε ηε δεκνζηνπνίεζε 

ησλ ζπλαπηφκελσλ ζπκβάζεσλ θαη ηελ ελεκέξσζε ησλ ππνςεθίσλ θαη ησλ πξνζθεξφλησλ,  

2. Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα επηβάιινπλ απαηηήζεηο ζηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο, κε ζθνπφ ηελ 

πξνζηαζία ηνπ εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα ησλ πιεξνθνξηψλ, ηηο νπνίεο παξέρνπλ νη αλαζέηνπζεο 

αξρέο θαζ’ φιε ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζπκβάζεσλ. Μπνξνχλ επίζεο λα απαηηήζνπλ απφ ηνπο 

νηθνλνκηθνχο θνξείο λα δηαζθαιίδνπλ ηελ ηήξεζε ησλ απαηηήζεσλ απηψλ απφ ην πξνζσπηθφ ηνπο, 

ηνπο ππεξγνιάβνπο ηνπο θαη θάζε άιιν ηξίην πξφζσπν πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαηά ηελ αλάζεζε ή 

εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

3. Δθφζνλ έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο ραξαθηεξίδεη πιεξνθνξίεο σο εκπηζηεπηηθέο, ιφγσ χπαξμεο 

ηερληθνχ ή εκπνξηθνχ απνξξήηνπ, ζηε ζρεηηθή δήισζή ηνπ, αλαθέξεη ξεηά φιεο ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο λφκνπ ή δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ επηβάιινπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

πιεξνθνξίαο. 

4. Γελ ραξαθηεξίδνληαη σο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ηηκέο κνλάδνο, ηηο πξνζθεξφκελεο 

πνζφηεηεο, ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαη ηα ζηνηρεία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

γηα ηελ αμηνιφγεζή ηεο. 

5. Σν δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηα έγγξαθα ησλ πξνζθνξψλ άιισλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ αζθείηαη, 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ ΠΓ. 28/2015 (Α'34). 

 

Άξζξν   17ν: Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο 

Δλαιιαθηηθέο Πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Δάλ ππνβιεζνχλ 

ηπρφλ ελαιιαθηηθέο Πξνζθνξέο, δελ ζα ιεθζνχλ ππφςε. Ο ππνςήθηνο Οηθνλνκηθνχ Φνξέαο, ν νπνίνο ζα 

ππνβάιιεη ηέηνηαο θχζεο πξνηάζεηο, δελ δηθαηνχηαη ζε θακία πεξίπησζε λα δηακαξηπξεζεί ή λα επηθαιεζηεί 

ιφγνπο πξνζθπγήο θαηά ηεο απφξξηςεο ησλ πξνηάζεσλ απηψλ. 
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Άξζξν   18
ν
: Υξόλνο ηζρύνο πξνζθνξώλ 

Οη Πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνζθέξνληεο γηα δηαθφζηεο ζαξάληα (240) εκέξεο , πξνζεζκία 

πνπ αξρίδεη απφ ηελ επφκελε ηεο ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη 

ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ παξαπάλσ αλαθεξφκελνπ ρξφλνπ απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Ζ ηζρχο ηεο 

πξνζθνξάο δχλαηαη λα παξαηαζεί (άξζξν 97 ηνπ Ν. 4412/2016) θαη' αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν 

κε ηελ πξνβιεπφκελε απφ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο αξρηθή δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο. Μεηά ηε ιήμε 

θαη ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηα απνηειέζκαηα ηεο 

δηαδηθαζίαο αλάζεζεο καηαηψλνληαη, εθηφο αλ ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη, θαηά πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα, 

φηη ε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία κπνξνχλ λα επηιέμνπλ είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο, εθφζνλ ηνπο 

δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ αλσηέξσ αλψηαηνπ νξίνπ παξάηαζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είηε φρη. ηελ 

ηειεπηαία πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο θαη απνθιείνληαη 

νη ινηπνί νηθνλνκηθνί θνξείο. 

Άξζξν   19
ν
 : Σιμέρ πποζθοπών – νόμιζμα 

 Με ηελ πξνζθνξά, ε ηηκή ηεο πξνο αλάζεζεο ππεξεζίαο δίλεηαη φπσο θαζνξίδεηαη ζηε δηαθήξπμε. ηελ 

ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ηπρφλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, εθηφο απφ ην 

Φ.Π.Α., γηα ηελ παξνρή ππεξεζίαο κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηε δηαθήξπμε. 

 Oη πξνζθνξέο, νη ηπρφλ νηθνλνκηθέο θπξψζεηο, νη αμηνινγήζεηο, νη θαηαθπξψζεηο θαη νηαζδήπνηε κνξθήο 

αμία ζα δίδεηαη κφλν ζε EURO. 

 Πξνζθνξά πνπ πεξηέρεη ηηκή ζε ζπλάιιαγκα ή κε ξήηξα ζπλαιιάγκαηνο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

 Πξνζθνξά πνπ ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο, ρσξίο απηφ λα πξνβιέπεηαη απφ ηε δηαθήξπμε, απνξξίπηεηαη 

σο απαξάδεθηε 

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

απαξάδεθηε, κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηελ δηνίθεζε ηνπ θνξέα νξγάλνπ, κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηνπ 

αξκφδηνπ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ νξγάλνπ. 

Άξζξν   20
ν
: Γηαδηθαζία δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ 

1. Ζ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ πξαγκαηνπνηείηαη πέληε (5) εκέξεο κεηά απφ ηελ 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην 

ζχζηεκα νξγάλσλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ 

γηα ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ. 

2. Καηά ηελ πξναλαθεξφκελε εκεξνκελία θαη ψξα γίλεηαη απνζθξάγηζε κφλν ησλ ειεθηξνληθψλ 

(ππφ)θαθέισλ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο Σερληθή Πξνζθνξά». Οη ειεθηξνληθνί (ππν)θάθεινη ησλ 

νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ απνζθξαγίδνληαη ειεθηξνληθά κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην 

ζχζηεκα νξγάλσλ, ζε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα γλσζηνπνηεζεί ζε απηνχο ησλ νπνίσλ νη 

πξνζθνξέο θξίζεθαλ απνδεθηέο κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ απηψλ. 

3. Ακέζσο κεηά απφ ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ (ππν)θαθέισλ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο – 

Σερληθή Πξνζθνξά», νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ζα έρνπλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζην 

πεξηερφκελν ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγίζζεθαλ. Οκνίσο, κεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε 

ησλ (ππν)θαθέισλ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», νη πξνζθέξνληεο ησλ νπνίσλ νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο 

απνζθξαγίζζεθαλ, ζα έρνπλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ησλ πξνζθνξψλ πνπ 

απνζθξαγίζζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ γλψζε ησλ ηηκψλ πνπ πξνζθέξζεθαλ. 
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4. Μεηά απφ ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή πξνβαίλεη ζηελ 

αμηνιφγεζε απηψλ κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην χζηεκα νξγάλσλ ηεο, εθαξκνδφκελσλ 

θαηά ηα ινηπά ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ γηα ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ. 

5. πγθεθξηκέλα κέζα απφ ην χζηεκα ηδίσο: 

• Ζ αξκφδηα επηηξνπή αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηε δηαδηθαζία ειέγρνπ θαη 

αμηνιφγεζεο ησλ θαηά πεξίπησζε θαθέισλ θαη ππνθαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ. Ζ αξκφδηα 

επηηξνπή αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ζπληάζζεη θαη ππνγξάθεη ηα αηηηνινγεκέλα πξαθηηθά 

αμηνιφγεζεο ησλ θαθέισλ θαη ππνθαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ. 

• Ζ αλαζέηνπζα αξρή εθδίδεη ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο επί ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ειεθηξνληθψλ 

πξνζθνξψλ, ηηο νπνίεο θνηλνπνηεί ακειιεηί ζηνπο πξνζθέξνληεο. 

Άξζξν   21
ν
: Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 

Κρηηήρηο γηα ηελ θαηαθύρφζε ηοσ αποηειέζκαηος ηοσ δηαγφληζκού, είλαη ε πιέολ ζσκθέροσζα από οηθολοκηθή 

άπουε προζθορά  

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Μεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε 

απηψλ κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην χζηεκα νξγάλσλ ηεο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ 

θείκελσλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Ν. 4412/2016 γηα ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ησλ 

δηαδηθαζηψλ ηεο. 

πγθεθξηκέλα κέζα απφ ην χζηεκα ηδίσο: 

• Ζ αξκφδηα επηηξνπή αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ, πνπ έρεη νξηζζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή θαη ηα 

κέιε ηεο, πηζηνπνηεκέλνη ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο, πξνβαίλεη ζηε δηαδηθαζία ειέγρνπ θαη 

αμηνιφγεζεο ησλ θαηά πεξίπησζε θαθέισλ θαη ππνθαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ. 

• Ζ αξκφδηα επηηξνπή αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ζπληάζζεη θαη ππνγξάθεη ηα θαηά πεξίπησζε 

πξαθηηθά αμηνιφγεζεο ησλ θαθέισλ θαη ππνθαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ.  

• Ζ αλαζέηνπζα αξρή εθδίδεη ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο επί ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ειεθηξνληθψλ 

πξνζθνξψλ 

• Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ελεκεξψλνληαη γηα ηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο 

ηνπο. 

• Ζ επηηξνπή αμηνιφγεζεο δηαγσληζκνχ ή άιινη πηζηνπνηεκέλνη ρξήζηεο απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ηνπ 

δηαγσληζκνχ απεπζχλνπλ αηηήκαηα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ρξήζηεο – νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα παξνρή 

δηεπθξηλίζεσλ επί ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη νη ρξήζηεο – νηθνλνκηθνί θνξείο παξέρνπλ ηηο 

δηεπθξηλίζεηο εληφο ησλ θαηά πεξίπησζε πξνζεζκηψλ πνπ ηνπο νξίδνληαη. 

 

α)  ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

Μεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, ε Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ & αμηνιφγεζεο ησλ 

πξνζθνξψλ ειέγρεη ηελ νξζφηεηα θαη ηελ πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί.  

β) ΣΔΥΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

Μεηά ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία ζα γίλεη αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ γηα φζεο πξνζθνξέο δελ 

έρνπλ απνξξηθζεί θαηά ηνλ έιεγρν θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. 

Ζ βαζµνιφγεζε θαη θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη, ζχµθσλα µε ηνλ ηχπν, δειαδή ην άζξνηζµα  

ηεο  βαζµνινγίαο  ησλ  επηµέξνπο  ζηνηρείσλ  θάζε  νµάδαο θξηηεξίσλ  αμηνιφγεζεο  επί  ηνπο  

αληίζηνηρνπο ζπληειεζηέο βαξχηεηαο ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο  
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U = ζ1.Κ1 +ζ2.Κ2+ ,.+ζλ .Κλ. Όπνπ: «U» = ηαζµηζµέλε βαζµνινγία/ «ζλ» = πληειεζηήο βαξχηεηαο/  

«Κλ» = Κξηηήξην Αλάζεζεο  

Ζ  βαζµνινγία  ζα  γίλεη  ζχµθσλα  µε  ηνλ  θάησζη  πίλαθα  αμηνιφγεζεο  πξνζθνξψλ  θαη  φζα  

αλαθέξνληαη ζηηο θείµελεο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 13 ηνπ άξζξνπ 86 ηνπ Ν. 4412/2016: Ζ βαζµνινγία  

θάζε  θξηηεξίνπ  αμηνιφγεζεο  θπµαίλεηαη  απφ  100 έσο  120  βαζµνχο.  Ζ  βαζµνινγία  είλαη  100  

βαζµνί γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηθαλνπνηνχληαη αθξηβψο φινη νη φξνη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. Ζ  

βαζµνινγία απηή απμάλεηαη έσο 120 βαζµνχο φηαλ ππεξθαιχπηνληαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο.  

 

ΠΗΝΑΚΑ ΚΡΗΣΖΡΗΩΝ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

1 
Επιτυχήσ -Ποιοτική ςυνεργαςία ςτο αντικείμενο τησ 

καθαριότητασ Δημόςιων ή Ιδιωτικών Νοςοκομείων 
40% 

2 
Πλήθοσ και Ικανότητεσ των απαςχολοφμενων υπαλλήλων και 

ςτελεχών 
30% 

3 
Προςφερόμενοι πόροι (προςωπικό,μηχανήματα,υλικά) για την 

αντιμετώπιςη του δημοπρατοφμενου ζργου 
20% 

4 

Διαδικαςίεσ, οδηγίεσ και ανάλογοσ ςχεδιαςμόσ για τη 

διαχείριςη τησ ποιότητασ, του περιβάλλοντοσ και τησ 

αςφάλειασ και υγιεινήσ 

10% 

 ΣΥΝΟΛΟ 100% 

 Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ηερληθήο αμηνιφγεζεο, ε Δπηηξνπή ζα δηαβηβάζεη ζηελ Τπεξεζία Γηελέξγεηαο ην 

πξαθηηθφ ηεο, ε νπνία απνθαίλεηαη ζρεηηθά θαη κε κέξηκλά ηεο γλσζηνπνηείηαη ζηνπο ππνςήθηνπο 

Αλαδφρνπο ε απφθαζή ηεο.  

 

γ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

Ζ  Οηθνλνµηθή  Πξνζθνξά  ππνβάιιεηαη  ειεθηξνληθά  επί  πνηλή  απνξξίςεσο  ζηνλ  (ππφ)θάθειν  

«Οηθνλνµηθή  Πξνζθνξά».  Ζ  Οηθνλνµηθή  Πξνζθνξά  ζπληάζζεηαη  ζπµπιεξψλνληαο  ηελ  αληίζηνηρε  

εηδηθή ειεθηξνληθή θφξµα ηνπ ζπζηήµαηνο. ηε  ζπλέρεηα, ην ζχζηεµα παξάγεη ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ  

αξρείν, ζε µνξθή .pdf, ην νπνίν ππνγξάθεηαη ςεθηαθά θαη ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Σα  

ζηνηρεία πνπ πεξηιαµβάλνληαη ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξµα ηνπ ζπζηήµαηνο θαη ηνπ παξαγφµελνπ  

ςεθηαθά  ππνγεγξαµµέλνπ  ειεθηξνληθνχ  αξρείνπ  πξέπεη  λα  ηαπηίδνληαη.  ε  αληίζεηε  πεξίπησζε,  ην  

ζχζηεµα  παξάγεη  ζρεηηθφ  µήλπµα  θαη  ν  πξνζθέξσλ  θαιείηαη  λα  παξάγεη  εθ  λένπ  ηνπ  ειεθηξνληθφ  

αξρείν  .pdf.  Δθφζνλ,  ε  νηθνλνµηθή  πξνζθνξά  δελ  έρεη απνηππσζεί  ζην  ζχλνιφ  ζηηο  εηδηθέο 

ειεθηξνληθέο θφξµεο  ηνπ  ζπζηήµαηνο,  ν  πξνζθέξσλ  επηζπλάπηεη  ςεθηαθά  ππνγεγξαµµέλα  ηα ζρεηηθά 

 ειεθηξνληθά αξρεία. 

Οη θάθεινη ησλ oηθovoκηθψv  πξoζθoξψv απνζθξαγίδνληαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ηεο 

ηερληθήο πξνζθνξάο θαη ησλ ιoηπψv ζηoηρείσv απηήο, ζε εκεξνκελία πνπ ζα γλσζηνπνηεζεί ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο λσξίηεξα. 

Απηνί πνπ δηθαηνχληαη λα παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ιακβάλνπλ γλψζε 

ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην δηαγσληζκφ, θαζψο επίζεο θαη ησλ ηηκψλ πνπ πξνζθέξζεθαλ. 

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο, ε Δπηηξνπή ζα ειέγμεη ην πεξηερφκελν ησλ νηθνλνκηθψλ 

πξνζθνξψλ πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη εάλ αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο. 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο, ε Δπηηξνπή ζα θαηαηάμεη ηηο πξνζθνξέο ζε 

πγθξηηηθφ Πίλαθα, θαηά θζίλνπζα ζεηξά. Ζ Δπηηξνπή δηαβηβάδεη ην πξαθηηθφ ηεο ζηελ Τπεξεζία ε νπνία 
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απνθαίλεηαη ζρεηηθά θαη κε κέξηκλα ηεο γλσζηνπνηείηαη ζηνπο ππνςήθηνπο αλαδφρνπο ε απφθαζή ηεο γηα 

ηελ θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ. 

 

Ζ  αμηνιφγεζε  ζα  γίλεη  µε  θξηηήξην  αλάζεζεο  ηελ  πιένλ  ζπµθέξνπζα  απφ  νηθνλνµηθή  άπνςε  

πξνζθνξά. Γηα ηελ επηινγή ηεο ζπµθεξφηεξεο απφ νηθνλνµηθή άπνςε πξνζθνξάο ζα αθνινπζεζεί  

ε θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ πνπ ζα πξνθχςεη µε βάζε ηνλ αθφινπζν ηχπν:  

 
Λi=Ki 
      Ui 

Όπνπ  

(α)  Κi = Ζ ζπλνιηθή ζπγθξηηηθή ελδεηθηηθή ηηµή Κ ηεο Πξνζθνξάο i.  

(β)  Ui = ηαζµηζµέλε Βαζµνινγία  

Γηα ηε δηακφξθσζε ηεο ζπγθξηηηθήο ηηµήο ζα ιεθζεί ππφςε ε Σηµή Πξνζθνξάο φπσο πεξηγξάθεηαη  

ζηνλ Πίλαθα νηθνλνµηθήο πξνζθνξάο .  

Ζ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνµηθή άπνςε πξνζθνξά είλαη ε Πξνζθνξά µε ην µηθξφηεξν Λ θαη  

βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ. Ο δηαγσληζµφο θαηαθπξψλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή πνπ έρεη θάλεη  

ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνµηθή άπνςε πξνζθνξά. 

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

απαξάδεθηε.  

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

ηερληθέο  πξνδηαγξαθέο  θαη  ηνπο  φξνπο  ηεο  δηαθήξπμεο.  Δπηζεµαίλεηαη  φηη  νη  ηερληθέο  πξνδηαγξαθέο  

απνηεινχλ ζην ζχλνιφ ηνπο απαξάβαηνπο φξνπο θαη ε νπνηαδήπνηε µε ζπµµφξθσζε πξνο απηέο  

ζπλεπάγεηαη απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο. 

Ζ δηαπίζησζή ηεο ζπµθσλίαο ηεο πξνζθνξάο µε ηνπο απαξάβαηνπο φξνπο, φπσο απηνί νξίδνληαη  

απφ  ηελ  δηαθήξπμε,  θαη  µε  ηηο  ηερληθέο  πξνδηαγξαθέο,  γίλεηαη  µε  αηηηνινγεµέλε  γλψµε  ηεο  
αξµφδηαο επηηξνπήο  δηελέξγεηαο  ηνπ  δηαγσληζµνχ,  ηελ  νπνία  επηθπξψλεη  µε  απφθαζε  ηεο  ε  ∆ηνίθεζε  
ηεο ππεξεζίαο.  

 

δ) ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΚΑΣΑ ΣΟ ΣΑΓΙΟ ΣΗ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ – 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

 Ζ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ «Απνδεηθηηθά Μέζα» γίλεηαη εληφο δχν (2) εξγάζηκσλ εκεξψλ 

κεηά θαη ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζε έληππε κνξθή, χζηεξα απφ ζρεηηθή εηδνπνίεζε ησλ 

ζπκκεηερφλησλ. Ζ απνζθξάγηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο γίλεηαη απφ αξκφδηα πξνο ηνχην 

επηηξνπή. 

Ακέζσο κεηά ηελ αλσηέξσ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε, νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ζα έρνπλ 

ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο πνπ 

απνζθξαγίζζεθε.  

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ε Δπηηξνπή ζα θαηαζέζεη ζην 

αξκφδην γηα ηε Γηνίθεζε ηνπ θνξέα φξγαλν ην πξαθηηθφ ηεο, ην νπνίν ζα απνθαλζεί ζρεηηθά.  

Άξζξν   22
ν
: πκπιήξσζε  απνζαθήληζε πιεξνθνξηώλ θαη δηθαηνινγεηηθώλ  

1. Καηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ , ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα θαιεί εγγξάθσο ηνπο 

πξνζθέξνληεο ή ηνπο ππνςεθίνπο λα δηεπθξηλίδνπλ ή λα ζπκπιεξψλνπλ ηα έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά 

πνπ έρνπλ ππνβάιεη, κέζα ζε εχινγε πξνζεζκία, ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε απφ επηά (7) 

εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ζε απηνχο ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. Οπνηαδήπνηε 

δηεπθξίληζε ή ζπκπιήξσζε πνπ ππνβάιιεηαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο ή ππνςεθίνπο, ρσξίο λα έρεη 
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δεηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, δελ ιακβάλεηαη ππφςε. 

2. Ζ πην πάλσ δηεπθξίληζε ή ε ζπκπιήξσζε αθνξά κφλν ηηο αζάθεηεο, επνπζηψδεηο πιεκκέιεηεο ή 

πξφδεια ηππηθά ζθάικαηα πνπ επηδέρνληαη δηφξζσζε ή ζπκπιήξσζε, ηδίσο δε παξάιεηςε 

κνλνγξαθψλ, δηαθεθνκκέλε αξίζκεζε, ειαηηψκαηα ζπζθεπαζίαο θαη ζήκαλζεο ηνπ θαθέινπ θαη ησλ 

ππνθαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο, ιεθηηθέο θαη θξαζηηθέο απνθιίζεηο ησλ 

εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο απφ ηελ νξνινγία ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο, πνπ δελ επηθέξνπλ έλλνκεο 

ζπλέπεηεο σο πξνο ην πεξηερφκελφ ηνπο, ειιείςεηο σο πξνο ηα λνκηκνπνηεηηθά ζηνηρεία, πιεκκειήο 

ζήκαλζε αληηγξάθσλ πνπ εθδίδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4250/2014 (Α' 

74), κεηαθξάζεσλ θαη ινηπψλ πηζηνπνηεηηθψλ ή βεβαηψζεσλ, δηαθνξνπνίεζε ηεο δνκήο ησλ εγγξάθσλ 

ηεο πξνζθνξάο απφ ηα ππνδείγκαηα, ππνρξεσηηθά ή κε, πνπ ζεζπίδνληαη κε λφκν, θαλνληζηηθέο πξάμεηο 

ή ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Ζ ζπκπιήξσζε ή ε δηεπθξίληζε, θαηά ην πξψην εδάθην, δελ επηηξέπεηαη 

λα έρεη σο ζπλέπεηα κεηαγελέζηεξε αληηθαηάζηαζε ή ππνβνιή εγγξάθσλ ζε ζπκκφξθσζε κε ηνπο 

φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, αιιά κφλν ηε δηεπθξίληζε ή ζπκπιήξσζε, αθφκε θαη κε λέα έγγξαθα, εγγξάθσλ 

ή δηθαηνινγεηηθψλ πνπ έρνπλ ήδε ππνβιεζεί. 

3. Ζ δηεπθξίληζε ή ε ζπκπιήξσζε δελ πξέπεη λα εηζάγεη δηαθξίζεηο, άληζε κεηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

θνξέσλ ή λα έρεη σο ζπλέπεηα επλντθή κεηαρείξηζε ζπγθεθξηκέλνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηε δηαδηθαζία 

αλάζεζεο ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο 

4. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα θαιεί εγγξάθσο ηνπο πξνζθέξνληεο λα δηεπθξηλίζνπλ, κέζα ζε εχινγε 

πξνζεζκία ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε απφ επηά (7) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία 

θνηλνπνίεζεο ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο, ην πεξηερφκελν ηεο ηερληθήο ή νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο πνπ 

έρνπλ ππνβάιεη, αλ πεξηέρεη αζάθεηεο ήζζνλνο ζεκαζίαο αηέιεηεο, επνπζηψδεηο παξαιείςεηο ή πξφδεια 

ηππηθά ή ππνινγηζηηθά ζθάικαηα πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη φηη κπνξεί λα ζεξαπεπζνχλ. Ζ 

δηεπθξίληζε απηή δελ πξέπεη λα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ νπζηψδε αιινίσζε ηεο πξνζθνξάο θαη δελ 

πξέπεη λα πξνζδίδεη αζέκηην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζηε ζπγθεθξηκέλε πξνζθνξά ζε ζρέζε κε ηηο 

ινηπέο. 

5. Ζ παξνρή ηεο δπλαηφηεηαο δηεπθξηλίζεσλ ζηνλ πξνζθέξνληα ή ππνςήθην, ζχκθσλα κε ηηο 

παξαγξάθνπο έσο 4, είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηελ αλαζέηνπζα αξρή, αλ επίθεηηαη απνθιεηζκφο ηνπ απφ ηε 

δηαδηθαζία, ιφγσ αζαθεηψλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο. 

 

Άξζξν   23
ν
 :Απόξξηςε πξνζθνξώλ 

Πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε ζε θάζε κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο θάησζη πεξηπηψζεηο : 

1. νη πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο φξνπο ηεο 

δηαθήξπμεο. Δπηζεκαίλεηαη φηη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο απνηεινχλ ζην ζχλνιφ ηνπο απαξάβαηνπο 

φξνπο θαη ε νπνηαδήπνηε κε ζπκκφξθσζε πξνο απηέο ζπλεπάγεηαη απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο. 

2. Πξνζθνξά κε ρξφλν πινπνίεζεο κεγαιχηεξν απφ ηνλ πξνβιεπφκελν. 

3. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη κηθξφηεξν απφ ην δεηνχκελν ρξφλν ηζρχνο. 

4. Πξνζθνξά πνπ ην ζπλνιηθφ ηεο ηίκεκα ππεξβαίλεη ηελ πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε. 

5. Πξνζθνξά πνπ ην ζπλνιηθφ ηεο ηίκεκα ππεξβαίλεη ηελ αληίζηνηρε ηηκή ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκψλ. 

6. Αζπλήζηζηα ρακειή Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά. ηελ πεξίπησζε απηή ζα δεηείηαη απφ ηνλ ππνςήθην 

Αλάδνρν έγγξαθε αηηηνιφγεζε ηεο αλάιπζεο ηεο νηθνλνκηθήο ηνπ πξνζθνξάο. Δάλ θαη κεηά ηελ παξνρή 

ηεο αλσηέξσ αηηηνιφγεζεο νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο θξηζνχλ σο αζπλήζηζηα ρακειέο, ε πξνζθνξά ζα 

απνξξίπηεηαη. 
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Άξζξν   24
ν
:  Ηζόηηκεο θαη ηζνδύλακεο πξνζθνξέο 

Ηζφηηκεο ζεσξνχληαη νη πξνζθνξέο κε ηελ ίδηα αθξηβψο ηηκή. ηελ πεξίπησζε απηή ε αλαζέηνπζα αξρή 

επηιέγεη ηνλ αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Ζ 

θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηνπ αξκνδίνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ θαη παξνπζία απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ 

θνξέσλ. 

Άξζξν   25
ν
: Υξόλνο ζπλδξνκήο όξσλ ζπκκεηνρήο  Οςηγελείο κεηαβνιέο 

ηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο πξνκεζεηψλ ή παξνρήο γεληθψλ ππεξεζηψλ, ην αξκφδην 

γλσκνδνηηθφ φξγαλν, κε αηηηνινγεκέλε εηζήγεζή ηνπ, κπνξεί λα πξνηείλεη ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο 

γηα νιφθιεξε ή κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε πνζφηεηα θαηά πνζνζηφ ζηα εθαηφ, πνπ ζα θαζνξίδεηαη ζηα 

έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Σν πνζνζηφ απηφ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 30% γηα δηαγσληζκνχο 

πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο κέρξη 100.000 επξψ πεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. θαη ην 15% γηα δηαγσληζκνχο 

πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο απφ 100.001 επξψ θαη άλσ πεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. ζηελ πεξίπησζε ηεο 

κεγαιχηεξεο πνζφηεηαο ή ην 50% ζηελ πεξίπησζε κηθξφηεξεο πνζφηεηαο. Γηα θαηαθχξσζε κέξνπο ηεο 

πνζφηεηαο θάησ ηνπ θαζνξηδφκελνπ απφ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνζνζηνχ, απαηηείηαη πξνεγνχκελε 

απνδνρή απφ ηνλ Οηθνλνκηθφ Φνξέα. 

Αλ επέιζνπλ κεηαβνιέο ζηηο πξνυπνζέζεηο ηηο νπνίεο νη πξνζθέξνληεο/ππνςήθηνη είραλ δειψζεη φηη 

πιεξνχλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 79 ηνπ Ν. 4412/2016, νη νπνίεο επήιζαλ ή γηα ηηο νπνίεο έιαβε γλψζε ν 

πξνζθέξσλ/ππνςήθηνο κεηά ηελ δήισζε θαη κέρξη ηελ εκέξα ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο γηα ηελ 

πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο, νη πξνζθέξνληεο/ππνςήθηνη νθείινπλ λα ελεκεξψζνπλ 

ακειιεηί ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζρεηηθά θαη ην αξγφηεξν κέρξη ηελ εκέξα ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο γηα ηελ 

πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ Ν. 4412/2016. 

ε πεξίπησζε έγθαηξεο θαη πξνζήθνπζαο ελεκέξσζεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα νςηγελείο κεηαβνιέο 

θαηά ηελ έλλνηα ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ πνπ επήιζαλ ζην πξφζσπν ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, δελ 

θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ, πνπ είρε πξνζθνκηζζεί, ζχκθσλα κε ηηο 

παξαγξάθνπο 4, 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 4412/2016, θαη εθαξκφδνληαη θαηά ηα ινηπά νη δηαηάμεηο ησλ 

παξαγξάθσλ απηψλ. ε αληίζεηε πεξίπησζε, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε 

ζπκκεηνρήο ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, πνπ είρε πξνζθνκηζζεί, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ 

Ν. 4412/2016. 

 

Άξζξν   26
ν
: Καηαθύξσζε  ζύλαςε ζύκβαζεο 

Ζ  αλαζέηνπζα  αξρή  νξίδεη  πξνζεζκία  πέληε(5)  εµεξψλ γηα  ηελ  άζθεζε  ησλ  έλδηθσλ µέζσλ,  

ζχµθσλα µε ηα άξζξα 360 θαη επφµελα ηνπ Ν. 4412/2016 

 

1. Ζ αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ακέζσο ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ 

πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα εθηφο απφ 

ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν, φπσο κε ηειενκνηνηππία, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν 

θ.ιπ., επί απνδείμεη (άξζξν 105 ηνπ Ν. 4412/2016). 

2. Ζ απφθαζε θαηαθχξσζεο δελ παξάγεη ηα έλλνκα απνηειέζκαηά ηεο, εθφζνλ ε αλαζέηνπζα αξρή δελ 

ηελ θνηλνπνίεζε ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο. 

 Σα έλλνκα απνηειέζκαηα ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη ηδίσο ε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο επέξρνληαη 

εθφζνλ θαη φηαλ ζπληξέμνπλ ζσξεπηηθά ηα εμήο: α) άπξαθηε πάξνδνο ησλ πξνζεζκηψλ άζθεζεο ησλ 

πξνβιεπφκελσλ ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο βνεζεκάησλ θαη κέζσλ ζην ζηάδην ηεο πξνδηθαζηηθήο θαη 

δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο θαη απφ ηηο απνθάζεηο αλαζηνιψλ επί απηψλ, β) νινθιήξσζε ηνπ 

πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 35 θαη 36 ηνπ λ. 

4129/2013, εθφζνλ απαηηείηαη θαη γ) θνηλνπνίεζή ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ 
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αλάδνρν, εθφζνλ ν ηειεπηαίνο ππνβάιεη επηθαηξνπνηεκέλα ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 80, έπεηηα 

απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε. 

3. Μεηά ηελ επέιεπζε ησλ ελλφκσλ απνηειεζκάησλ ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή 

πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, εληφο είθνζη (20) εκεξψλ 

απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο πξφζθιεζεο. 

4. Ζ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. Δάλ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα 

ππνγξάςεη ην ζπκθσλεηηθφ, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφθιεζε, θεξχζζεηαη 

έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε 

γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή 

άπνςε πξνζθνξά. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ 

ζπκθσλεηηθνχ, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη, ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε δ' ηεο παξαγξάθνπ 2 

ηνπ άξζξνπ 106. 

5. Δηδηθή ξήηξα αθεξαηόηεηαο: Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ν πξνζθέξσλ ή νη λφκηκνη 

εθπξφζσπνί ηνπ, δεζκεχνληαη φηη, ζε φια ηα ζηάδηα πνπ πξνεγήζεθαλ ηεο θαηαθχξσζεο ηεο ζχκβαζεο, 

δελ ελήξγεζαλ αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαη φηη ζα εμαθνινπζήζνπλ λα κελ ελεξγνχλ θαη’ 

απηφλ ηνλ ηξφπν θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο αιιά θαη κεηά ηε ιήμε απηήο.  

ε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ξήηξαο αθεξαηφηεηαο εθ κέξνπο ηνπ αλαδφρνπ κέρξη ηε ιήμε ηεο 

δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, απηφο θεξχζζεηαη έθπησηνο. Οη ππνρξεψζεηο θαη νη απαγνξεχζεηο ηεο ξήηξαο 

αθεξαηφηεηαο θαηαιακβάλνπλ φια ηα κέιε απηήο, ζε πεξίπησζε θνηλνπξαμίαο. 

6. Οη αλαζέηνληεο θνξείο επηβάιινπλ ηνλ φξν, φηη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο ηεξεί ηηο 

ππνρξεψζεηο ζηνπο ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθν αζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, πνπ 

έρνπλ ζεζπηζηεί απφ ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο 

πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην 

Παξάξηεκα XIV ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Β' ηνπ Ν. 4412/2016. Οη φξνη ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ 

αλαθέξνληαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. (Άξζξν 18 ηνπ Ν. 4412/2016). 

Άξζξν   27
ν
: Τπεξγνιαβία  

Οη Οηθνλνκηθνί Φνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ δηαγσληζκφ δχλαηαη λα ζηεξηρηνχλ ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ 

θνξέσλ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 287 ηνπ Ν. 4412/2016. 

 

Άξζξν   28
ν
: Γηθαίσκα καηαίσζεο 

1. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κε εδηθά αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, 

καηαηψλεη ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο: 

 α) εθφζνλ ε δηαδηθαζία απέβε άγνλε είηε ιφγσ κε ππνβνιήο πξνζθνξάο είηε ιφγσ απφξξηςεο φισλ 

ησλ πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ ή απνθιεηζκνχ φισλ ησλ πξνζθεξφλησλ ή ζπκκεηερφλησλ, ζχκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο βηβιίνπ θαη ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ή  

 β) ζηελ πεξίπησζε ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 105, 

2. Μαηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκφζηαο ζχκβαζεο κπνξεί λα ιάβεη ρψξα κε εηδηθψο 

αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, ζηηο 

αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

α) ιφγσ παξάηππεο δηεμαγσγήο ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, 

β) αλ νη νηθνλνκηθέο θαη ηερληθέο παξάκεηξνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο άιιαμαλ 

νπζησδψο θαη ε εθηέιεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ δελ ελδηαθέξεη πιένλ ηελ αλαζέηνπζα αξρή 

ή ηνλ θνξέα γηα ηνλ νπνίν πξννξίδεηαη ην ππφ αλάζεζε αληηθείκελν, γ) αλ ιφγσ αλσηέξαο βίαο, δελ 

είλαη δπλαηή ε θαλνληθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, δ) αλ ε επηιεγείζα πξνζθνξά θξηζεί σο κε 
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ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε, ε) ζηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 97 ηνπ Ν. 

4412/2016, ζη) γηα άιινπο επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο φπσο ηδίσο δεκφζηαο πγείαο 

ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. 

3. Αλ δηαπηζησζνχλ ζθάικαηα ή παξαιείςεηο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, ε 

αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, λα αθπξψζεη κεξηθψο ηε δηαδηθαζία 

ή λα αλακνξθψζεη αλάινγα ην απνηέιεζκά ηεο ή λα απνθαζίζεη ηελ επαλάιεςή ηεο απφ ην ζεκείν πνπ 

εκθηινρψξεζε ην ζθάικα ή ε παξάιεηςε. 

4. Όηαλ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 

2, ε αλαζέηνπζα αξρή αθπξψλεη ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο γηα νιφθιεξν ην 

αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο ή, αλ νη ιφγνη απηνί ζπλδένληαη κε ηκήκα ηεο ζχκβαζεο, γηα ην ελ ιφγσ 

ηκήκα, εθφζνλ επηηξέπεηαη ε θαηάζεζε ηέηνησλ πξνζθνξψλ. 

5. Ζ αλαζέηνπζα αξρή δηαηεξεί, επίζεο, ην δηθαίσκα, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, λα 

απνθαζίζεη, παξάιιεια κε ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο, θαη ηελ επαλάιεςε νπνηνζδήπνηε 

θάζεο ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο, κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ φξσλ ηεο ή ηελ πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία 

ησλ άξζξσλ 29 ή 32 ηνπ Ν. 4412/2016 εθφζνλ, ζηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε, πιεξνχληαη νη φξνη 

θαη νη πξνυπνζέζεηο ησλ άξζξσλ απηψλ. 

6. ε πεξίπησζε πνπ ππνγξαθνύλ αηνκηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο γηα ην ίδην αληηθείκελν. 

Άξζξν   29
ν
: Υξόλνο Ηζρύνο ύκβαζεο 

Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ην έλα (1) έηνο θαη κπνξεί λα παξαηαζεί αθφκε έλα (1) έηνο θαηά 

πξνυπνινγηζκφ θαη κεληαία απνδεκίσζε κε κνλνκεξή απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηελ Γηνίθεζε Οξγάλνπ. 

Θα ππάξμεη δηαθνπή ησλ ζπκβάζεσλ ζε πεξίπησζε  ζχλαςεο αηνκηθψλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο. 

 

Άξζξν   30
ν 
: Δγγπήζεηο 

1. Οη αλαζέηνπζεο αξρέο δεηνχλ απφ ηνπο πξνζθέξνληεο λα παξάζρνπλ, θαηά πεξίπησζε, ηα αθφινπζα 

είδε εγγπήζεσλ: 

α) «Δγγύεζε ζπκκεηνρήο», ππέξ ηνπ ζπκκεηέρνληνο, γηα πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 2% επί 

ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο εθηφο Φ.Π.Α. ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηεο 

πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο ηνπ δηθαηψκαηνο παξάηαζεο ηεο ζχκβαζεο. 

ηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη θαη ηνλ φξν 

φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ 

έλσζε. 

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ 

ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο πνπ θαζνξίδνπλ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Ζ αλαζέηνπζα αξρή 

κπνξεί, πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζθνξάο, λα δεηά απφ ηνλ πξνζθέξνληα λα παξαηείλεη, πξηλ ηε ιήμε 

ηνπο, ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο. 

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη, αλ ν πξνζθέξσλ απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηζρχνο απηήο, παξέρεη ςεπδή ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 73 έσο 

78 ηνπ Ν. 4412/2016, δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο ηα πξνβιεπφκελα ζηα έγγξαθα ηεο  ζχκβαζεο 

δηθαηνινγεηηθά ή δελ πξνζέιζεη εγθαίξσο γηα ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο θαιήο 

εθηέιεζεο κε επζχλε θαη κέξηκλα ησλ πξνκεζεπηψλ. 

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνπο ινηπνχο πξνζθέξνληεο κεηά: 

αα) ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο πξνζθπγήο ή ηελ έθδνζε απφθαζεο επί 
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αζθεζείζαο πξνζθπγήο θαηά ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη 

ββ) ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ή ηελ έθδνζε απφθαζεο 

επ’ απηψλ, θαη 

γγ) ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην, ζχκθσλα κε ην 

άξζξα 35 θαη 36 ηνπ λ. 4129/2013 (Α' 52), εθφζνλ απαηηείηαη. 

β) «Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο», ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο 

ζχκβαζεο εθηφο ΦΠΑ θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζηελ πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, 

φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη. 

Οη εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη 

πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ ζπλφινπ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. 

2. Οη εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε  κέιε ηεο 

Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο Γ θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε 

ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α.  

Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε 

παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε 

γξακκάηην παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή 

κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ νπ 

ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξέα. 

3. Οη εγγπήζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλνπλ θαη’ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: α) ηελ 

εκεξνκελία έθδνζεο, β) ηνλ εθδφηε, γ) ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλνληαη (ή ηνλ 

θχξην ηνπ έξγνπ ή ηνλ θνξέα θαηαζθεπήο ζηηο πεξηπηψζεηο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, κειεηψλ θαη 

παξνρήο ηερληθψλ θαη ινηπψλ ζπλαθψλ επηζηεκνληθψλ ππεξεζηψλ), δ) ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο, ε) ην 

πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε, ζη) ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Μ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε, δ) ηνπο φξνπο φηη: αα) ε εγγχεζε παξέρεηαη 

αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο 

δηδήζεσο, θαη ββ) φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην 

εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ, ε) ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο ή πξφζθιεζεο εθδή-

ισζεο ελδηαθέξνληνο θαη ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ζ) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή 

ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο, η) ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα 

θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο νιηθά ή κεξηθά εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή έγγξαθε 

εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη θαη ηα) ζηελ πεξίπησζε ησλ εγγπήζεσλ θαιήο 

εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο, ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 

4. Ζ αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί κε ηνπο θνξείο πνπ θέξνληαη λα έρνπλ εθδψζεη ηηο εγγπεηηθέο 

επηζηνιέο πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο. 

5. Γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ θαη γεληθψλ ππεξεζηψλ, εάλ ζην πξσηφθνιιν νξηζηηθήο θαη 

πνζνηηθήο παξαιαβήο αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε επηζηξνθή ησλ 

εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο γίλεηαη κεηά ηελ αληηκεηψπηζε, θαηά ηα πξνβιεπφκελα, ησλ 

παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξφζεζκνπ. Αλ ηα αγαζά ή νη ππεξεζίεο είλαη δηαηξεηά θαη ε παξάδνζε 

γίλεηαη, ζχκθσλα κε ηελ ζχκβαζε, ηκεκαηηθά, νη εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο 

απνδεζκεχνληαη ζηαδηαθά, θαηά ην πνζφ πνπ αλαινγεί ζηελ αμία ηνπ κέξνπο ηεο πνζφηεηαο ησλ 

αγαζψλ ή ηνπ ηκήκαηνο ηεο ππεξεζίαο πνπ παξαιήθζεθε νξηζηηθά. Γηα ηελ ζηαδηαθή απνδέζκεπζή 

ηνπο απαηηείηαη πξνεγνχκελε γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. Δάλ ζην πξσηφθνιιν 

παξαιαβήο αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε παξαπάλσ ζηαδηαθή 

απνδέζκεπζε γίλεηαη κεηά ηελ αληηκεηψπηζε, θαηά ηα πξνβιεπφκελα, ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ 

εθπξφζεζκνπ. 
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Άξζξν 31
ν
  Παξαθνινύζεζε ηεο ζύκβαζεο  

1. Ζ παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο παξνρήο ππεξεζίαο θαη ε δηνίθεζε απηήο δηελεξγείηαη 

απφ ηελ θαζ’ χιελ αξκφδηα ππεξεζία ή άιισο απφ ηελ ππεξεζία ε νπνία νξίδεηαη κε απφθαζε ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο. Ζ αλσηέξσ ππεξεζία εηζεγείηαη ζην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν γηα φια ηα 

δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζήθνπζα εθηέιεζε φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη ζηελ 

εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ, ζηε ιήςε ησλ επηβεβιεκέλσλ κέηξσλ ιφγσ κε ηήξεζεο 

ησλ σο άλσ φξσλ θαη ηδίσο γηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζε ηξνπνπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη παξάηαζε 

ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ Ν. 4412/2016. 

2. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, κε απφθαζή ηεο ηδίσο ζε ζπκβάζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ ε εθηέιεζή 

ηνπο απαηηεί ζπλερή παξαθνινχζεζε ζε εκεξήζηα βάζε, λα νξίδεη γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο 

ζχκβαζεο σο επφπηε κε θαζήθνληα εηζεγεηή ππάιιειν ηεο ππεξεζίαο. Με ηελ ίδηα απφθαζε, ηδίσο ζε 

πεξηπηψζεηο πνιχπινθσλ ζπκβάζεσλ, δχλαληαη λα νξίδνληαη θαη άιινη ππάιιεινη ηεο αξκφδηαο 

ππεξεζίαο ή ησλ εμππεξεηνχκελσλ απφ ηελ ζχκβαζε θνξέσλ, ζηνπο νπνίνπο αλαηίζεληαη επηκέξνπο 

θαζήθνληα γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ζχκβαζεο. ε απηή ηελ πεξίπησζε ν επφπηεο ιεηηνπξγεί σο 

ζπληνληζηήο. 

3. Σα θαζήθνληα ηνπ επφπηε είλαη, ελδεηθηηθά, ε πηζηνπνίεζε ηεο εθηέιεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 

ζχκβαζεο, θαζψο θαη ν έιεγρνο ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ αλαδφρνπ κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο. Με 

εηζήγεζε ηνπ επφπηε ε ππεξεζία πνπ δηνηθεί ηε ζχκβαζε κπνξεί λα απεπζχλεη έγγξαθα κε νδεγίεο θαη 

εληνιέο πξνο ηνλ αλάδνρν πνπ αθνξνχλ ζηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

4. Όηαλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ηεξείηαη απφ ηνλ αλάδνρν εκεξνιφγην ζην νπνίν 

θαηαγξάθνληαη ε ηκεκαηηθή εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, ε θαζεκεξηλή απαζρφιεζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ ζε αξηζκφ θαη εηδηθφηεηα, έθηαθηα ζπκβάληα θαη άιια ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο . Σν εκεξνιφγην ζπλππνγξάθεηαη απφ ηνλ επφπηε ηεο ζχκβαζεο, πνπ κπνξεί 

λα ζεκεηψζεη επί απηνχ παξαηεξήζεηο γηα ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο. Σν εκεξνιφγην 

θπιάζζεηαη ζηνλ ρψξν εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο ή φηαλ απηφ δελ είλαη εθηθηφ πξνζθνκίδεηαη απφ ηνλ 

αλάδνρν ζηε έδξα ηεο ππεξεζίαο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί. Όηαλ πξνβιέπεηαη ε ηήξεζε εκεξνινγίνπ, 

ηφηε νη θαηαγξαθέο ηνπ απνηεινχλ ζηνηρείν γηα ηελ παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο απφ ηελ 

επηηξνπή παξαιαβήο. 

Άξζξν 32
ν  

Παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο παξνρήο γεληθώλ ππεξεζηώλ 

1. Ζ παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ γίλεηαη απφ επηηξνπή παξαιαβήο πνπ ζπγθξνηείηαη, ζχκθσλα 

κε ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Ν. 4412/2016. 

2. Καηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο δηελεξγείηαη ν απαηηνχκελνο έιεγρνο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηε 

ζχκβαζε, κπνξεί δε λα θαιείηαη λα παξαζηεί θαη ν αλάδνρνο. 

3. Αλ ε επηηξνπή παξαιαβήο θξίλεη φηη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο δελ αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηνπο 

φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν πξνζσξηλήο παξαιαβήο, πνπ αλαθέξεη ηηο παξεθθιίζεηο 

πνπ δηαπηζηψζεθαλ απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη γλσκνδνηεί αλ νη αλαθεξφκελεο παξεθθιίζεηο 

επεξεάδνπλ ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ζπλεπψο αλ κπνξνχλ νη ηειεπηαίεο λα 

θαιχςνπλ ηηο ζρεηηθέο αλάγθεο. 

4. ηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη δελ επεξεάδεηαη ε θαηαιιειφηεηα, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ 

αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξηζεί ε παξαιαβή ησλ ελ ιφγσ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ, κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ε νπνία ζα πξέπεη λα είλαη αλάινγε πξνο ηηο 

δηαπηζησζείζεο παξεθθιίζεηο. Μεηά ηελ έθδνζε ηεο σο άλσ απφθαζεο, ε επηηξνπή παξαιαβήο 

ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ ηεο 

ζχκβαζεο θαη λα ζπληάμεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα 

ζηελ απφθαζε. 

5. Σν πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο εγθξίλεηαη απφ ην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν κε απφθαζή 
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ηνπ, ε νπνία θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά θαη ζηνλ αλάδνρν. Αλ παξέιζεη ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν 

ησλ 30 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ θαη δελ ιεθζεί ζρεηηθή απφθαζε γηα ηελ έγθξηζε ή 

ηελ απφξξηςή ηνπ, ζεσξείηαη φηη ε παξαιαβή έρεη ζπληειεζζεί απηνδίθαηα. 

6. Αλεμάξηεηα απφ ηελ, θαηά ηα αλσηέξσ, απηνδίθαηε παξαιαβή θαη ηελ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ, 

πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηε ζχκβαζε έιεγρνη απφ επηηξνπή πνπ ζπγθξνηείηαη κε 

απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, ζηελ νπνία δελ κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ ν πξφεδξνο θαη 

ηα κέιε ηεο επηηξνπήο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ηελ παξαιαβή ζηνλ πξνβιεπφκελν απφ ηελ ζχκβαζε ρξφλν. 

Ζ παξαπάλσ επηηξνπή παξαιαβήο πξνβαίλεη ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο παξαιαβήο πνπ πξν βιέπνληαη απφ 

ηελ ζχκβαζε θαη ζπληάζζεη ηα ζρεηηθά πξσηφθνιια. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξνθαηαβνιή θαη θαιήο 

εθηέιεζεο δελ επηζηξέθνληαη πξηλ ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηε ζχκβαζε ειέγρσλ 

θαη ηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ. Οπνηαδήπνηε ελέξγεηα πνπ έγηλε απφ ηελ αξρηθή επηηξνπή 

παξαιαβήο, δελ ιακβάλεηαη ππφςε. 

Άξζξν 33
ν
 Απόξξηςε παξαδνηένπ  Αληηθαηάζηαζε 

1. ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξνπ ή κέξνπο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή /θαη 

παξαδνηέσλ, κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ 

νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπήο παξαιαβήο, κπνξεί λα εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζε 

ησλ ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ απηψλ κε άιια, πνπ λα είλαη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, 

κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ απφθαζε απηή. Αλ ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε 

ιήμε ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε δελ 

κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 25% ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ν δε πάξνρνο ησλ 

ππεξεζηψλ ζεσξείηαη σο εθπξφζεζκνο θαη ππφθεηηαη ζε πνηληθέο ξήηξεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 218, 

ιφγσ εθπξφζεζκεο παξάδνζεο. 

2. Αλ ν αλάδνρνο δελ αληηθαηαζηήζεη ηηο ππεξεζίεο ή/θαη ηα παξαδνηέα πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ 

πξνζεζκία πνπ ηνπ ηάρζεθε θαη εθφζνλ έρεη ιήμεη ε ζπλνιηθή δηάξθεηα, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη 

ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 

Άξζξν   34
ν
: Κπξώζεηο θαηά ηνπ Αλαδόρνπ 

1. Αλ νη ππεξεζίεο παξαζρεζνχλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ κεηά ηε ιήμε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, 

θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε είλαη δπλαηφλ λα επηβάιινληαη εηο βάξνο 

ηνπ πνηληθέο ξήηξεο, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 

2. Οη πνηληθέο ξήηξεο ππνινγίδνληαη σο εμήο: 

α) γηα θαζπζηέξεζε πνπ πεξηνξίδεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 50% ηεο 

πξνβιεπφκελεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο ή ζε πεξίπησζε ηκεκαηηθψλ/ελδηακέζσλ 

πξνζεζκηψλ ηεο αληίζηνηρεο πξνζεζκίαο, επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 2,5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο 

ρσξίο ΦΠΑ ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζκα, 

β) γηα θαζπζηέξεζε πνπ ππεξβαίλεη ην 50% επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 5% ρσξίο ΦΠΑ επί ηεο 

ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζκα, 

γ) νη πνηληθέο ξήηξεο γηα ππέξβαζε ησλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ είλαη αλεμάξηεηεο απφ ηηο 

επηβαιιφκελεο γηα ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο θαη δχλαληαη λα αλαθαινχληαη 

κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ νη ππεξεζίεο πνπ αθνξνχλ ζηηο σο άλσ 

ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο παξαζρεζνχλ κέζα ζηε ζπλνιηθή ηεο δηάξθεηα θαη ηηο εγθεθξηκέλεο 

παξαηάζεηο απηήο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζχλνιν ηεο ζχκβαζεο έρεη εθηειεζηεί πιήξσο. 

3. Σν πνζφ ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ αθαηξείηαη/ζπκςεθίδεηαη απφ/κε ηελ ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ. 

4. Ζ επηβνιή πνηληθψλ ξεηξψλ δελ ζηεξεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ην δηθαίσκα λα θεξχμεη ηνλ αλάδνρν 

έθπησην. 
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Άξζξν   35
ν
 :Σξόπνο πιεξσκήο – θξαηήζεηο 

H πιεξσκή ζα γίλεηαη ζε επξψ (€), κεηά απφ πξνεγνχκελε ζεψξεζε ησλ ζρεηηθψλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ 

πιεξσκήο απφ ηνλ αξκφδην Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ. 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ έθδνζε ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο είλαη λα ππάξρεη: 

α) Σηκνιφγην παξνρήο έξγνπ ηνπ Αλαδφρνπ, πνπ ζα αλαθέξεη ηελ ηηκή κφλν ζε EURO. 

β) Βεβαίσζε ηνπ αξκφδηνπ αζθαιηζηηθνχ ηακείνπ ή νξγαληζκνχ φηη έγηλε ε θαηαβνιή ησλ αζθαιηζηηθψλ 

εηζθνξψλ γηα ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιεί. 

γ) Πξσηφθνιιν πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ θαη εθπιήξσζεο φισλ ησλ ζπκβαηηθψλ 

ππνρξεψζεσλ απφ ηνλ Αλάδνρν, ππνγξαθφκελν απφ ην αξκφδην φξγαλν ηνπ Ννζνθνκείνπ ην Γξαθείν 

Δπηζηαζίαο θαη ηνλ Αλάδνρν. 

δ) Βεβαίσζε ππνγεγξακκέλε απφ ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιήζεθε, φηη ν Αλάδνρνο έρεη εθπιεξψζεη 

απέλαληί ηνπο φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ. 

ε) Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα. 

ζη) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Αλάδνρνπ κε νλνκαζηηθή θαηάζηαζε ησλ αηφκσλ πνπ απαζρνιήζεθαλ. Ζ 

ππεχζπλε δήισζε ζα ζπλνδεχεη ην ηηκνιφγην. 

Υξφλνο εμφθιεζεο: εληφο εμήληα (60) εκεξψλ, ππνινγηδφκελσλ απφ ηελ επνκέλε ηεο ππνβνιήο ηνπ 

ηηκνινγίνπ πψιεζεο απφ ηνλ Αλάδνρν. 

Ζ εμφθιεζε γίλεηαη κε βάζε ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαη 

ζην ζρεηηθφ άξζξν 200 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηελ εμφθιεζε ηίηισλ πιεξσκήο ή 

ηελ είζπξαμε απαηηήζεσλ απφ ην Γεκφζην θαη ηα Ν.Π.Γ.Γ. (απνδεηθηηθά θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο 

ελεκεξφηεηαο θ.ι.π.). 

Ζ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ δελ κπνξεί λα γίλεη πξηλ απφ ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ.  

ε πεξίπησζε πνπ ε εμφθιεζε ησλ ηηκνινγίσλ γίλεη κεηά ηελ πην πάλσ πξνζεζκία, ην Ννζνθνκείν  

θαζίζηαηαη ππεξήκεξν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4152 «Δπείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ησλ λφκσλ 

4046/2012, 4093/2012 θαη 4127/2013» (ΦΔΚ 107/9-5-2013) παξαγ. Ε5 «ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΔΣΑΞΤ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΚΑΗ ΓΖΜΟΗΧΝ ΑΡΥΧΝ».  

Ζ πξνζεζκία πιεξσκήο αλαζηέιιεηαη α) θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί απφ ηελ απνζηνιή ηνπ 

ζρεηηθνχ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πιεξσκήο ζηνλ αξκφδην Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ θαη κέρξη ηε 

ζεψξεζε απηνχ, β) θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηπρφλ δηθαζηηθψλ ή εμψδηθσλ  δηελέμεσλ κεηαμχ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ θαη ηνπ Αλάδνρν , πνπ αθνξνχλ ζηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη γ) ζηηο ινηπέο 

πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζρεηηθφ άξζξν ηνπ Ν. 4412/2016. Δπίζεο, δελ πξνζκεηξάηαη ν ρξφλνο 

θαζπζηέξεζεο ηεο πιεξσκήο, πνπ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ παξφρνπ (κε έγθαηξε ππνβνιή ησλ 

αλαγθαίσλ δηθαηνινγεηηθψλ θ.ι.π.). 

Ο Αλάδνρνο βαξχλεηαη κε ηηο λφκηκεο θξαηήζεηο:  

 πνζνζηφ 2% επί ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο ζχκβαζεο κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ Φ.Π.Α. θαη θάζε άιινπ πνζνχ 

παξαθξαηνχκελνπ ππέξ ηξίησλ, ζχκθσλα κε ηελ αξίζκ. ΓΤ6α/Γ.Π./νηθ. 36932/17-3-2009 Κ.Τ.Α. ζε 

εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ  Ν. 3580/2007. 

 πνζνζηφ 0,06%, Τπέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ βάζεη ηνπ  

Ν. 4013/2011 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ην Ν 4072/2012 άξζξν 38 παξαγ. 2β & ην  

Ν. 4146/2013 άξζξν 61 θαη ην Ν. 4412/2016 παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 375 «ηξνπνπνηνχκελεο δηαηάμεηο», πνπ 

ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε 

ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. Ζ ελ ιφγσ θξάηεζε ππφθεηηαη ζε ηέινο ραξηνζήκνπ 3% (πιένλ 20% 

εηζθνξάο ππέξ ΟΓΑ επ’ απηνχ. 

 Πνζνζηφ 0,06% Τπέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (Α.Δ.Π.Π.) βάζεη ηνπ Π.Γ. 

39/2017 (Αξ. θ.64/4-5-2017) θαη ηνπ Ν. 1191 (ΦΔΚ 969 Σεχρνο Β΄/22-03-2017). Ζ ελ ιφγσ θξάηεζε 

ππφθεηηαη ζε ηέινο ραξηνζήκνπ 3% (πιένλ 20% εηζθνξάο ππέξ ΟΓΑ επ’ απηνχ. 

 Καηά ηελ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο παξαθξαηείηαη ν πξνβιεπφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο 8%. 
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Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.) επί ηεο αμίαο ησλ ηηκνινγίσλ βαξχλεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

3. Σα έμνδα κεηαθνξάο θαη θνξηνεθθφξησζεο βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν.  

4. ε πεξίπησζε θνηλνπξαμίαο ή έλσζεο πξνζψπσλ άλεπ λνκηθήο πξνζσπηθφηεηαο, ηα παξαζηαηηθά 

εθδίδνληαη απφ θάζε έλα κέινο ηεο θνηλνπξαμίαο ή ηεο έλσζεο ρσξηζηά, αλάινγα κε ην κέξνο ηεο 

πξνκήζεηαο πνπ έρεη αλαιάβεη λα πινπνηήζεη, φπσο έρεη πεξηγξαθεί ζηελ Σερληθή Πξνζθνξά ηεο 

ζρεηηθήο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο, θαη κε αλαθνξά ζηελ πεξηγξαθή απηή. 

5. Δίλαη δπλαηφλ γηα ιφγνπο επρέξεηαο λα πξνβιεθζεί θαη λα δεισζεί πξνο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαηά ηε 

δηάξθεηα ζχλαςεο ηεο χκβαζεο ν νξηζκφο ελφο κέινπο ηεο ελψζεσο ή θνηλνπξαμίαο σο εθπξνζψπνπ 

(“project leader”). Ο εθπξφζσπνο απηφο ζα εθδίδεη ην ζρεηηθφ παξαζηαηηθφ θαη ζα κεξηκλά γηα ηελ 

θαηαβνιή ησλ ζρεηηθψλ πνζψλ ζηα ππφινηπα κέιε θαηά ην ιφγν ζπκκεηνρήο εθάζηνπ ζην πινπνηεζέλ 

ηκήκα ηεο Τπεξεζίαο . Ζ αλαζέηνπζα αξρή δελ ππέρεη θακία επζχλε γηα ηελ πξνζήθνπζα θαηαβνιή 

ζηα κέιε ηεο ελψζεσο/ θνηλνπξαμίαο θαη δελ εκπιέθεηαη ελ γέλεη θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν ζε δεηήκαηα 

πνπ αλαθέξνληαη ζηηο εζσηεξηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο ελψζεσο/ θνηλνπξαμίαο.  

6. ε πεξίπησζε θνηλνπξαμίαο ή έλσζεο πξνζψπσλ άλεπ λνκηθήο πξνζσπηθφηεηαο, ηα παξαζηαηηθά 

εθδίδνληαη απφ θάζε έλα κέινο ηεο θνηλνπξαμίαο ή ηεο έλσζεο ρσξηζηά, αλάινγα κε ην κέξνο ηεο 

πξνκήζεηαο πνπ έρεη αλαιάβεη λα πινπνηήζεη, φπσο έρεη πεξηγξαθεί ζηελ Σερληθή Πξνζθνξά ηεο 

ζρεηηθήο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο, θαη κε αλαθνξά ζηελ πεξηγξαθή απηή. 

Άξζξν   36
ν
: Τπνρξεώζεηο αζθάιηζεο 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη θάζε πξφζθνξν κέηξν αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο γηα ηελ απνηξνπή 

δεκηψλ ή θζνξψλ θαη είλαη ππεχζπλνο γηα θάζε δεκία ή βιάβε πξνζψπσλ, πξαγκάησλ ή εγθαηαζηάζεσλ ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο , ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ή ηξίησλ θαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε θάζε ηέηνηαο βιάβεο ή δεκίαο 

πνπ είλαη δπλαηφλ λα πξνθιεζεί θαηά ή επ’ επθαηξία ηεο εθηέιεζεο ηεο Πξνκήζεηαο απφ ηνλ Αλάδνρν, εθ’ 

φζνλ νθείιεηαη ζε πξάμε ή παξάιεηςε απηνχ. 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίζεη θαη λα δηαηεξεί αζθαιηζκέλν ην πξνζσπηθφ ηνπ ζηνπο αξκφδηνπο 

αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο.  

Άξζξν   37
ν
 : Λνηπέο ππνρξεώζεηο αλαδόρνπ 

ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο είλαη Έλσζε/ Κνηλνπξαμία, ηα Μέιε πνπ απνηεινχλ ηελ Έλσζε/ 

Κνηλνπξαμία, ζα είλαη απφ θνηλνχ θαη εηο νιφθιεξνλ ππεχζπλα έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ηελ 

εθπιήξσζε φισλ ησλ απνξξενπζψλ απφ ηε Γηαθήξπμε ππνρξεψζεψλ ηνπο. Σπρφλ πθηζηάκελεο κεηαμχ ηνπο 

ζπκθσλίεο πεξί θαηαλνκήο ησλ επζπλψλ ηνπο έρνπλ ηζρχ κφλνλ ζηηο εζσηεξηθέο ηνπο ζρέζεηο θαη ζε θακία 

πεξίπησζε δελ δχλαληαη λα πξνβιεζνχλ έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο σο ιφγνο απαιιαγήο ηνπ ελφο 

Μέινπο απφ ηηο επζχλεο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ άιινπ ή ησλ άιισλ Μειψλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ 

Έξγνπ. 

ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο είλαη Έλσζε/ Κνηλνπξαμία θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηεο 

χκβαζεο, νπνηαδήπνηε απφ ηα Μέιε ηεο Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο, εμαηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε 

ιφγν ή ιφγσ αλσηέξαο βίαο, δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, ηα ππφινηπα Μέιε 

ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε νινθιήξσζεο ηεο χκβαζεο κε ηνπο ίδηνπο φξνπο. 

ε πεξίπησζε ιχζεο, πηψρεπζεο, ή ζέζεο ζε θαζεζηψο αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο 

ελφο εθ ησλ κειψλ πνπ απαξηίδνπλ ηνλ Αλάδνρν, ε χκβαζε εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη θαη νη απνξξένπζεο 

απφ ηε χκβαζε ππνρξεψζεηο βαξχλνπλ ηα ελαπνκείλαληα κέιε ηνπ Αλαδφρνπ, κφλν εθφζνλ απηά είλαη ζε 

ζέζε λα ηηο εθπιεξψζνπλ. Ζ θξίζε γηα ηε δπλαηφηεηα εθπιήξσζεο ή κε ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο 

ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. ε αληίζεηε 

πεξίπησζε, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη λα θαηαγγείιεη ηε χκβαζε. Δπίζεο ζε πεξίπησζε ζπγρψλεπζεο, 
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εμαγνξάο, κεηαβίβαζεο ηεο επηρείξεζεο θιπ. θάπνηνπ εθ ησλ κειψλ πνπ απαξηίδνπλ ηνλ Αλάδνρν, ε 

ζπλέρηζε ή φρη ηεο χκβαζεο ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. ε πεξίπησζε 

ιχζεο ή πηψρεπζεο ηνπ Αλαδφρνπ, φηαλ απηφο απνηειείηαη απφ κία εηαηξεία, ή ζέζεο ηεο πεξηνπζίαο απηνχ 

ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, ηφηε ε ζχκβαζε ιχεηαη απηνδίθαηα απφ ηελ εκέξα επέιεπζεο ησλ αλσηέξσ 

γεγνλφησλ. ε ηέηνηα πεξίπησζε θαηαπίπηνπλ ππέξ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη νη Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο 

πνπ πξνβιέπνληαη ζηε χκβαζε. 

Άξζξν   38
ν
 : Αλσηέξα βία 

Ο αλάδνρνο πνπ επηθαιείηαη αλσηέξα βία ππνρξενχηαη, κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηφηε πνπ 

ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα βία, λα αλαθέξεη εγγξάθσο απηά θαη λα 

πξνζθνκίζεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 

Άξζξν   39
ν
 : Γηαδηθαζία επίιπζεο δηαθνξώλ 

Κάζε δηαθσλία ή δηαθνξά πνπ ζα απνξξέεη απφ ηε ζχκβαζε πξνκήζεηαο ή ζα ζρεηίδεηαη κ’ απηήλ, ζα 

επηιχεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηα θαζ’ χιελ αξκφδηα δηθαζηήξηα ηεο Θεζζαινλίθεο. 

Άξζξν   40
ν: 

 Λνηπέο δηαηάμεηο 

Γηα φηη δελ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο πεξί πξνκεζεηψλ ηνπ 

Γεκνζίνπ θαη ησλ θνξέσλ αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά. 

 

ΑΚΟΛΟΤΘΟΤΝ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ: 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α’ “ TEXNIKΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ – ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΕΖΣΟΤΜΔΝΧΝ 

ΤΠΖΡΔΗΧΝ” 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β’ “ ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΟΛΧΝ” 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ’ “ ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΤΜΒΑΖ” 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄: ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΤΡΧΠΑΗΊΚΟΤ ΔΓΓΡΑΦΟΤ ΤΜΒΑΖ 

 

 

 

 Ζ ΓΗΟΗΚΖΣΡΗΑ 

  

                                                                                               ΣΟΤΓΚΑ ΜΔΛΠΟΜΔΝΖ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  Α΄ 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ  - ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΕΖΣΟΤΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

 

 

 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ 

ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΚΣΗΡΗΑΚΧΝ 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ & ΣΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΧΡΟΤ TOY  Γ.Ν.Θ. Γ. ΓΔΝΝΗΜΑΣΑ- Ο 

ΑΓΙΟ ΓΗΜΗΣΡΙΟ  

 

 

Οη φξνη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο παξνχζαο απνηεινχλ ηα ειάρηζηα αλαγθαία ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

ππεξεζίαο πνπ απαηηνχληαη, πξνθεηκέλνπ απηή λα πξνζδηνξηζζεί αληηθεηκεληθά κε ηξφπν πνπ λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ, είλαη δε απαξάβαηνη θαη ε νπνηαδήπνηε κε ζπκκφξθσζε 

πξνο απηνχο ζπλεπάγεηαη απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε ηελ θξίζε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο 

Αμηνιφγεζεο. 

 

ε νξηζκέλα ζεκεία ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ αθνινπζνχλ θαη φπνπ δελ είλαη εθηθηή ε πιήξεο 

ηερληθή πεξηγξαθή ησλ δεηνχκελσλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ίζσο λα αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά ζπγθεθξηκέλα 

πξντφληα ή εκπνξηθά ζήκαηα. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ηα δεηνχκελα πξντφληα/ππεξεζίεο είλαη απιψο 

αληίζηνηρα ή ηζνδχλακα ησλ ελδεηθηηθψο αλαθεξνκέλσλ. Οη ππνςήθηνη νηθνλνκηθνί θνξείο κπνξνχλ λα 

ππνβάιινπλ πξνζθνξέο ηεθκεξηψλνληαο κε ηνλ θαιχηεξν θαηά ηελ θξίζε ηνπο ηξφπν ηελ αληηζηνηρία. 

 

Η. ΓΔΝΗΚΔ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

 

Άξζξν 1. 

ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

 

1. Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηελ απνιχκαλζε ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ 

ελ γέλεη ρψξσλ ηνπ Γ.Ν.Θ. Γ. ΓΔΝΝΗΜΑΣΑ- Ο ΑΓΙΟ ΓΗΜΗΣΡΙΟ εθηάζεσο ζχκθσλα κε ην 

ζπλεκκέλν πίλαθα, θαζ΄ φιν ην 24σξν θαη γηα φιεο ηηο εκέξεο ηνπ ρξφλνπ, ππφ ηνπο παξαθάησ φξνπο θαη 

πξνυπνζέζεηο. 

2. ε φια ηα ζηάδηα ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηε λνκνζεζία, ηηο θείκελεο 

πγεηνλνκηθέο θαη αζηπθηεληαηξηθέο δηαηάμεηο, ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ 

θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ηεξνχληαη ζε απηφ.  

3. Ο θαζαξηζκφο ησλ ρψξσλ ζα γίλεηαη θαζεκεξηλά πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Κπξηαθψλ, αξγηψλ θαη 

εμαηξεηέσλ εκεξψλ φιν ην  εηθνζηηεηξάσξν, πεξηιακβάλεη δε φια ηα ηκήκαηα θαη ρψξνπο ηνπ Γ.Ν.Θ. Γ. 
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ΓΔΝΝΗΜΑΣΑ- Ο ΑΓΙΟ ΓΗΜΗΣΡΙΟ πνπ θαηά ηελ θαηάξηηζε ηεο ζχκβαζεο ιεηηνπξγνχλ θαη 

ρξεζηκνπνηνχληαη. Ο αλάδνρνο είλαη εμάιινπ ππνρξεσκέλνο ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη ζχκθσλα 

κε ηηο ππνδείμεηο ησλ Ννζνθνκείσλ, λα θαζαξίδεη θαη ηπρφλ ρψξνπο ηνπ Γ.Ν.Θ. Γ. ΓΔΝΝΗΜΑΣΑ- Ο 

ΑΓΙΟ ΓΗΜΗΣΡΙΟ πνπ θαηά ηελ θαηάξηηζε ηεο ζχκβαζεο δελ ρξεζηκνπνηνχληαη. Ζ ζπκκεηνρή ζηελ 

παξνχζα ζεκαίλεη γλψζε εθ κέξνπο ηνπ αλαδφρνπ ησλ ρψξσλ ηνπ Γ.Ν.Θ. Γ ΓΔΝΝΗΜΑΣΑ- Ο ΑΓΙΟ 

ΓΗΜΗΣΡΙΟ πνπ ζήκεξα ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ιεηηνπξγνχλ θαη ηεο εθηάζεσο απηψλ, αθφκε θη αλ δελ 

αλαθέξνληαη ξεηά ζηελ παξνχζα  ή ππάξρεη εχινγε απφθιηζε ζηελ έθηαζή ηνπο.  

4. Ζ ππεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα αλαζέζεη ζηνλ αλάδνρν πξφζζεηεο εξγαζίεο πέξαλ ησλ ζπκβαηηθψλ ζε 

πνζνζηφ κέρξη  30 % γηα θάιπςε ηπρφλ εθηάθησλ αλαγθψλ πνπ δελ κπνξνχλ λα πξνβιεθζνχλ θαη ζα 

πξέπεη λα εηδνπνηείηαη εγγξάθσο απφ ηελ ππεξεζία ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα. Ζ ηηκή ησλ πξνζζέησλ 

εξγαζηψλ ζα ππνινγίδεηαη απφ ηελ πξνζθεξζείζα ηηκή, ε νπνία δεζκεχεη ηνλ αλάδνρν. Δπίζεο ε 

ππεξεζία κπνξεί λα κεηψζεη ηνπο ρψξνπο εθφζνλ δε ιεηηνπξγνχλ θαη ην ηίκεκα ζα κεησζεί µε αλάινγε 

κείσζε ηνπ πξνζσπηθνχ.  

5. Σν Γ.Ν.Θ. Γ. ΓΔΝΝΗΜΑΣΑ- Ο ΑΓΙΟ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ζε πεξίπησζε αιιαγήο ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπ 

ζηνηρείσλ, δχλαηαη λα απμνκεηψζεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ αλαιφγσο. 

6. Χο νινθιήξσζε ηνπ θαζαξηζκνχ ζεσξείηαη θαη ε απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ πνπ ζα γίλεηαη ζχκθσλα 

κε ηηο ζπζηάζεηο ηεο  Δπηηξνπήο Ννζνθνκεηαθψλ Λνηκψμεσλ (Δ.Ν.Λ.) ηνπ Γ.Ν.Θ. Γ. ΓΔΝΝΗΜΑΣΑ- 

Ο ΑΓΙΟ ΓΗΜΗΣΡΙΟ  

7. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα γλσξίδεη θαη λα ηεξεί ηελ ηζρχνπζα Διιεληθή λνκνζεζία γηα ηελ δηαρείξηζε 

ησλ λνζνθνκεηαθψλ απνξξηκκάησλ, ε νπνία πεξγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην Κεθάιαην ΗΗ, άξζξν 2, 

παξάγξαθνο 13. ε πεξίπησζε πνπ δελ ηεξείηαη ε δηαδηθαζία δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ, ν 

Γηνηθεηήο  ηνπ Γ.Ν.Θ. Γ. ΓΔΝΝΗΜΑΣΑ- Ο ΑΓΙΟ ΓΗΜΗΣΡΙΟ έτεη ην δηθαίσκα λα επηβάιιεη 

πξφζηηκν έσο 500 € γηα θάζε παξάβαζε. 

8. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη φια ηα αλαγθαία κεραλήκαηα, πιηθά θαη εμνπιηζκφ γηα ηελ παξνρή 

ησλ ππεξεζηψλ ηνπ, θαζψο επίζεο ζάθνπο απνξξηκκάησλ (θφθθηλνπο-θίηξηλνπο-πξάζηλνπο-καχξνπο).  

9. Σα κεραλήκαηα θαη ν εμνπιηζκφο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαζαξηζκνχ πξέπεη λα 

είλαη θαηλνχξγηα θαη λα βξίζθνληαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε ηφζν απφ άπνςε ιεηηνπξγίαο φζν θαη απφ 

εκθάληζε.  

10. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη φια ηα απαξαίηεηα πιηθά θαζαξηζκνχ, ηα νπνία ζα πξέπεη λα 

απνδεηθλχεη κε ζρεηηθά έγγξαθα φηη είλαη πξψηεο πνηφηεηαο , εμαηξνπκέλσλ ησλ πιηθψλ δηαρείξηζεο 

κνιπζκαηηθψλ απνβιήησλ.   

11. ε πεξίπησζε βιάβεο ησλ κεραλεκάησλ ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηα αληηθαηαζηήζεη 

ακέζσο ψζηε ε εθηέιεζε ηνπ αλαιεθζέληνο έξγνπ λα είλαη απξφζθνπηε.  

12. Σν Γ.Ν.Θ. Γ. ΓΔΝΝΗΜΑΣΑ- Ο ΑΓΙΟ ΓΗΜΗΣΡΙΟ παξέρεη ζηνλ αλάδνρν ρψξν γηα ηελ 

θχιαμε  ησλ εξγαιείσλ, ησλ κεραλεκάησλ θαη πιηθψλ θαζαξηφηεηαο, θαζψο επίζεο θαη απνδπηήξηα γηα 

ην πξνζσπηθφ ηνπ. Σα πιηθά πνιιαπιψλ ρξήζεσλ (ζθνπγγαξίζηξεο, κάπεο κε κηθξντλεο, παλάθηα) ζα 

πιέλνληαη ζε πιπληήξηα θαη ζα ζηεγλψλνληαη ζε ζηεγλσηήξηα πνπ ζα βξίζθνληαη εληφο ηνπ ρψξνπ ηνπ 
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λνζνθνκείνπ. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα δηαηεξεί ηελ ηάμε θαη ηελ θαζαξηφηεηα ησλ ρψξσλ απηψλ θαη λα 

ηνπο επηζηξέςεη κεηά ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο ζηελ αξρηθή ηνπο θαηάζηαζε. Ο αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε 

λα αδεηάδεη ηνπο ρψξνπο πνπ ηνπ παξαζρέζεθαλ γηα ηελ εξγαζία ηνπ κε δηθά ηνπ έμνδα, κφιηο απηά 

δεηεζνχλ απφ ην Ννζνθνκείν. Ο εξγνδφηεο δελ επζχλεηαη γηα θινπή ή θζνξά γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ησλ 

αληηθεηκέλσλ πνπ θέξλεη ή έρεη απνζεθεπκέλα ν αλάδνρνο θαη νη ππάιιεινί ηνπ ζην ρψξν ηνπ  Γ.Ν.Θ. Γ. 

ΓΔΝΝΗΜΑΣΑ- Ο ΑΓΙΟ ΓΗΜΗΣΡΙΟ.  

13. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί φινπο ηνπο θαλφλεο ππξαζθάιεηαο θαη αζθάιεηαο θαη λα 

ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο ηνπ  Γ.Ν.Θ. Γ. ΓΔΝΝΗΜΑΣΑ- Ο ΑΓΙΟ ΓΗΜΗΣΡΙΟ.  

14. Ο αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ απνθαηάζηαζε  νπνηαζδήπνηε δεκηάο ή βιάβεο πνπ ζα 

πξνθιεζεί ζην πξνζσπηθφ θαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ  Γ.Ν.Θ. Γ. ΓΔΝΝΗΜΑΣΑ- Ο ΑΓΙΟ 

ΓΗΜΗΣΡΙΟ ή ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην, εθ' φζνλ απηή νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ησλ ππαιιήισλ ηνπ 

ηδίνπ (αλαδφρνπ) ή ησλ εξγαζηψλ ηνπ.  

15. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί έληππε αιιεινγξαθία µε ην αξκφδην ηκήκα ηνπ  Γ.Ν.Θ. Γ. 

ΓΔΝΝΗΜΑΣΑ- Ο ΑΓΙΟ ΓΗΜΗΣΡΙΟ µε ζθνπφ ηελ επηζήκαλζε ηπρφλ παξαιείςεσλ φζν θαη 

παξαπφλσλ.  

16. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αληηθαζηζηά ακέζσο θάζε έιιεηςε θαη παξάιεηςε ή πιεκκειή εξγαζία 

πνπ ζα παξαηεξείηαη θαη γλσζηνπνηείηαη ζ’ απηφλ απφ ηνπο ππεχζπλνπο ηνπ  Γ.Ν.Θ. Γ. ΓΔΝΝΗΜΑΣΑ- 

Ο ΑΓΙΟ ΓΗΜΗΣΡΙΟ θαη ηελ Δ.Ν.Λ. Δάλ ν αλάδνρνο δελ θξνληίδεη ζχκθσλα µε ηα αλσηέξσ γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε ηεο έιιεηςεο ή παξάιεηςεο ή πιεκκεινχο εξγαζίαο ζα επηβάιιεηαη  απφ ηε Γηνίθεζε  ηνπ  

Γ.Ν.Θ. Γ. ΓΔΝΝΗΜΑΣΑ- Ο ΑΓΙΟ ΓΗΜΗΣΡΙΟ νη θάησζη πνηληθέο ξήηξεο:  

17. Γηα θάζε  παξάιεηςε ή πιεκκειή εξγαζία πνπ ζα επηζεκαλζεί ζηνλ αλάδνρν ζα επηβάιιεηαη πνηληθή 

ξήηξα απφ ίζε κε πνζνζηφ απφ 3% έσο 10%, παξαθξαηνχµελεο απφ ηελ κεληαία ακνηβή. ε θάζε 

πεξίπησζε ην Ννζνθνκείν δηθαηνχηαη λα θεξχμεη έθπησην ηνλ αλάδνρν ρσξίο άιιε δηαηχπσζε.  

18. Γηα νπνηαδήπνηε αιιαγή ηξφπνπ θαζαξηφηεηαο θαη ρξήζεο πιηθψλ πξέπεη λα ππάξρεη έγθξηζε απφ 

ηελ Δ.Ν.Λ.. 

19. Καηά ηελ παξνρή ππεξεζηψλ απφ ηνλ αλάδνρν, δελ πξέπεη  λα παξαθσιχεηαη ε  ιεηηνπξγία ηνπ 

Ννζνθνκείνπ νχηε λα ελνρινχληαη αζζελείο, πξνζσπηθφ θαη επηζθέπηεο.  

20. Ο αλάδνρνο πξέπεη λα θξνληίδεη γηα ηελ έγθαηξε αλάιεςε ππεξεζίαο απφ ηνπο ππαιιήινπο ηνπ θαη 

γηα ηελ απνρψξεζή ηνπο απφ ην Ννζνθνκείν, κεηά ην ηέινο ηεο εξγαζίαο ηνπο.  

21. Ο αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο απμεκέλεο 

απαηηήζεηο πνπ ζπλεπάγεηαη ε παξνρή ππεξεζηψλ ζην ρψξν ελφο Ννζειεπηηθνχ Ηδξχκαηνο.  

22. Πξηλ ηελ αλάιεςε ηεο εξγαζίαο ν αλάδνρνο θαηαξηίδεη κε ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο ηνπ Ννζνθνκείνπ 

πξφγξακκα γηα ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηελ απνιχκαλζε ησλ ρψξσλ. Δπηπιένλ κέηξα απνιχκαλζεο 

κπνξνχλ λα δεηεζνχλ απφ ηνλ εξγνδφηε. 

23. Ο αλάδνρνο επηβαξχλεηαη κε φια ηα έμνδα πνπ αθνξνχλ ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ (φπσο 

ζηνιέο πξνζσπηθνχ, πιηθά θαζαξηφηεηαο, κεραλήκαηα, εμνπιηζκφ, ζαθνχιεο απνξξηκκάησλ) 

24. Ο αλάδνρνο επηβαξχλεηαη επίζεο κε ηελ παξνρή ησλ παξαθάησ εηδψλ αηνκηθήο πγηεηλήο γηα ηηο 
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αλάγθεο ησλ αζζελψλ, ησλ επηζθεπηψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ. Οη εθηηκψκελεο 

πνζφηεηεο απηψλ παξνπζηάδνληαη ζην  παξαθάησ πίλαθα : 

 

ΓΗΑ ΣΟ  «Γ. ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ»  

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΕΙΔΟΤ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ 

ΕΚΣΙΜΗΗ 

ΜΗΝΑ 

ΕΚΣΙΜΗΗ 

ΕΣΟΤ 

Φαρτί Τγείας  

(Φημικός και θερμοπλαστικός πολτός πλήρως 

υδατοδιαλυτός μη ανακυκλώμενος 140 gr τουλάχιστον) 

ΡΟΛΟ 600 7200 

Φειροπετσέτες 

(Φημικός και θερμοπλαστικός πολτός πλήρως 

υδατοδιαλυτός μη ανακυκλώμενος 320 gr, 30gr ανά 

φύλλο, διαστάσεων 21x25 cm τουλάχιστον). 

ΥΤΛΛΟ 600000 7200000 

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 150 1800 

 

          

ΓΙΑ ΣΟ  «Ο ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ»  

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΕΙΔΟΤ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ 

ΕΚΣΙΜΗΗ 

ΜΗΝΑ 

ΕΚΣΙΜΗΗ 

ΕΣΟΤ 

Φαρτί Τγείας  

(Φημικός και θερμοπλαστικός πολτός πλήρως 

υδατοδιαλυτός μη ανακυκλώμενος 140 gr τουλάχιστον) 

ΡΟΛΟ 550 6600 

Φειροπετσέτες 

(Φημικός και θερμοπλαστικός πολτός πλήρως 

υδατοδιαλυτός μη ανακυκλώμενος 320 gr, 30gr ανά 

φύλλο, διαστάσεων 21x25 cm τουλάχιστον). 

ΥΤΛΛΟ    450000 5.400.000 
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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 75 900 

 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη απαηηείηαη ηαθηηθφο θαη επαλαιακβαλφκελνο εθνδηαζκφο κε πιηθά (ραξηί, 

ρεηξνπεηζέηεο, ζαπνχλη, θηι.) ζε φινπο ηνπο ρψξνπο.  

 

25. Ο αλάδνρνο δελ επηβαξχλεηαη κε δαπάλεο χδξεπζεο, παξνρήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ζέξκαλζεο, 

θιηκαηηζκνχ θαη θαπζίκσλ, ηα νπνία βαξχλνπλ ην Ννζνθνκείν, κε ηελ πξνυπφζεζε ηεο εχινγεο ρξήζεο 

θαη θαηαλάισζεο απφ ηνλ αλάδνρν. 

26. Απαγνξεχεηαη ζηνλ αλάδνρν λα δηαθφςεη γηα νηνδήπνηε ιφγν ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ. Γηα ην 

ιφγν απηφ ν αλάδνρνο δειψλεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ φηη αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα παξέρεη ηηο 

ππεξεζίεο ηνπ ζπλερψο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο πεξίπησζεο απεξγίαο πξνζσπηθνχ. 

 

 

Άξζξν 2. 

ΣΖΡΖΖ ΚΑΝΟΝΗΜΧΝ ΤΓΗΔΗΝΖ ΚΑΗ ΑΦΑΛΔΗΑ 

 

1. Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο χκβαζεο, ν Αλάδνρνο πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο Καλνληζκνχο 

Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο Ν.1568/85 πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην ηζρχνλ εζληθφ, θνηλνηηθφ θαη δηεζλέο δίθαην 

ή έρεη εηδηθά ζεζπίζεη ην Ννζνθνκείν, βάζεη Οδεγψλ Οξζήο Τγηεηλήο Πξαθηηθήο θαη λα πξνζαξκφδεηαη 

ζε θάζε κεηαβνιή ηνπο,  ΗSO ELOT. 

2. Ο Αλάδνρνο, σο ππφρξενο λα ηεξεί ηνπο Καλνληζκνχο Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο, ππνρξενχηαη λα 

αλαθνηλψλεη ακέζσο ζηελ Τπεξεζία ηηο νδεγίεο πνπ απεπζχλνληαη ή θνηλνπνηνχληαη ζε απηφλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο χκβαζεο θαη ηα έγγξαθα ησλ δηάθνξσλ Αξκφδησλ Αξρψλ ζρεηηθά κε ηνπο ελ ιφγσ 
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Καλνληζκνχο. 

3. Σφζν ε Τπεξεζία φζν θαη θάζε Αξκφδηα Αξρή δηθαηνχληαη λα παξαθνινπζνχλ θαη λα ειέγρνπλ ηε 

ζπκκφξθσζε ηνπ Αλαδφρνπ κε ηνπο Καλνληζκνχο Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο. 

 

Άξζξν 3. 

ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

 

1. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέζεη έκπεηξν πξνζσπηθφ (κε πξνυπεξεζία ζε ρψξν παξνρήο 

Τπεξεζηψλ Τγείαο) πνπ δελ ζα ελαιιάζζεηαη ζπρλά, εθπαηδεπκέλν ζε γεληθνχο θαη εηδηθνχο θαλφλεο 

πγηεηλήο, αλάινγα κε ηε ζέζε εξγαζίαο ηνπ, ζχκθσλα κε πξφγξακκα πνπ ζα έρεη πινπνηεζεί θαη ζα 

θαηαηεζεί. 

2. Ο αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηε ζπλερή ελεκέξσζε θαη εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ γηα ζέκαηα 

πνπ αθνξνχλ ηελ ρξήζε ησλ πιηθψλ θαζαξηφηεηαο, ηελ ηερλνινγία θαη πγηεηλή ψζηε λα πινπνηνχληαη νη 

λνκνζεηηθέο απαηηήζεηο. Σα έμνδα απηά βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ αλάδνρν. 

3. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ απαξέγθιηηε ηήξεζε ηεο  εθάζηνηε ηζρχνπζαο εξγαηηθήο θαη 

αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο, αλαθνξηθά κε ηελ παξνρή εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, ηδίσο δε σο πξνο 

ηελ θαηαβνιή ησλ απνδνρψλ, νη νπνίεο ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξεο ησλ 

πξνβιεπνκέλσλ απφ ηελ νηθεία ..Δ, ηελ ηήξεζε ηνπ λνκίκνπ σξαξίνπ, ησλ φξσλ πγηεηλήο θαη 

αζθάιεηαο θιπ. Παξάβαζε ηεο ππνρξέσζεο απηήο δίλεη ην δηθαίσκα ζην Ννζνθνκείν γηα κνλνκεξή 

θαηαγγειία ηεο ζπκβάζεσο θαη θήξπμε ηνπ αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ 

4. Σν πξνζσπηθφ θαζαξηφηεηαο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ζρεηηθά µε ηελ πγηεηλή θαη 

αζθάιεηά ηνπ θαη ν αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθφο θαη κφλνο ππεχζπλνο πνηληθά θαη αζηηθά γηα θάζε 

αηχρεκα πνπ ηπρφλ πξνθχςεη.  

5. ην Ννζνθνκείν ζα παξαδνζνχλ απνδεηθηηθά αζθάιηζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζην Η.Κ.Α ή ζε άιιν 

δεκφζην νξγαληζκφ.  Αιινδαπνί κπνξνχλ λα απαζρνιεζνχλ κφλν εθ' φζνλ έρνπλ ηα απαξαίηεηα 

έγγξαθα παξακνλήο θαη εξγαζίαο ζηελ Διιάδα. Ο εξγνδφηεο κπνξεί λα δεηήζεη νπνηεδήπνηε 

νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία γηα ηελ εξγαζηαθή ζρέζε ηνπ πξνζσπηθνχ κε ηνλ αλάδνρν. 

6. Σν πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιείηαη  απφ ηνλ αλάδνρν πξέπεη λα είλαη  πγηέο, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεηαη 

κε ηελ πξνζθφκηζε βηβιηαξίνπ πγείαο ελ ηζρχ, ζεσξεκέλνπ απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο. εκεηψλεηαη φηη ην 

πξνζσπηθφ πξέπεη λα έρεη ειεγρζεί γηα επαηίηηδα Β  θαη λα είλαη εθνδηαζκέλν µε θάξηα εκβνιηαζκνχ 

έλαληη ηεο επαηίηηδαο Β θαη ηνπ ηεηάλνπ. 

7. Σν πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιεζεί ζα πξέπεη λα γλσξίδεη πνιχ θαιά ηελ Διιεληθή γιψζζα (ηθαλφηεηα 

πξνθνξηθνχ ιφγνπ), λα είλαη άξηζην ζην ήζνο ηνπ, άςνγν απφ πιεπξάο ζπκπεξηθνξάο απέλαληη ζε 

ηξίηνπο θαη ζην πξνζσπηθφ ηνπ  Γ.Ν.Θ. Γ. ΓΔΝΝΗΜΑΣΑ- Ο ΑΓΙΟ ΓΗΜΗΣΡΙΟ 

8. Ζ Γηνίθεζε ηνπ Γ.Ν.Θ. Γ. ΓΔΝΝΗΜΑΣΑ- Ο ΑΓΙΟ ΓΗΜΗΣΡΙΟ έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη  απφ 

ηνλ αλάδνρν ηελ απνκάθξπλζε εξγαδνκέλσλ απφ ηελ εξγαζία ζην ζπγθεθξηκέλν ρψξν, πνπ θξίλεη φηη 

δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, ή δείρλνπλ νιηγσξία ή δελ πεηζαξρνχλ ζηηο νδεγίεο θαη 

ηνπο θαλφλεο ηνπ  Ννζνθνκείνπ. Ο εξγαδφκελνο δελ έρεη θακία αμίσζε γηα ην ιφγν απηφ απφ ηα 
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Ννζνθνκεία. 

9. Ο αλάδνρνο θαη ην πξνζσπηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, δελ έρνπλ θακία 

απνιχησο ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο κε ην Ννζνθνκείν, νη δε κηζζνί θαη ακνηβέο ηνπο, θαζψο θαη 

νπνηεζδήπνηε άιιεο ππνρξεψζεηο, νη νπνίεο επηβάιινληαη απφ ηελ εξγαηηθή θαη αζθαιηζηηθή λνκνζεζία, 

βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ αλάδνρν,  ν νπνίνο είλαη ν κφλνο ππεχζπλνο έλαληη απηψλ κε ηνπο νπνίνπο 

ζπλδέεηαη  κε εξγαζηαθή ή άιιε ζρέζε θαζψο θαη έλαληη ηξίησλ εμ’ αθνξκήο ησλ ζρέζεσλ απηψλ. 

10. Σν Ννζνθνκείν δχλαηαη λα δεηήζεη απφ ηνλ αλάδνρν λα πξνζιάβεη θαη άιινπο ππαιιήινπο, αλ θξίλεη 

φηη ε ζχλζεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηφζν αξηζκεηηθά φζν θαη θαηά εηδηθφηεηεο δελ επαξθεί γηα ηελ 

εμππεξέηεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ.  

11. Οη βάξδηεο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη νη ψξεο αλαπιεξσκαηηθήο αλάπαπζεο (repo) ζα ελαιιάζζνληαη κε 

ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε ζπλερήο θαζαξηφηεηα ησλ ρψξσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ.  

12. O αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαξηίζεη πξφγξακκα εξγαζίαο γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ, ην νπνίν ζα 

θνηλνπνηείηαη ζηνλ εξγνδφηε. Σν κεληαίν πξφγξακκα ηνπ πξνζσπηθνχ θαζαξηφηεηαο, ζην νπνίν ζα 

πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ην σξάξην θαη ν ρψξνο πνπ ζα απαζρνιείηαη ν θάζε εξγαδφκελνο, ζα 

παξαδίδεηαη ζηνλ πξντζηάκελν ηνπ Σκήκαηνο Δπηζηαζίαο, ην αξγφηεξν ηελ 25ε εκέξα ηνπ 

πξνεγνχκελνπ κήλα, φπνπ ζα αλαθέξεηαη ην πξνζσπηθφ θαη ην ηκήκα ζην νπνίν εξγάδεηαη. 

13. Σν πξνζσπηθφ ζα είλαη κφληκν γηα θάζε λνζειεπηηθφ ηκήκα δελ ζα κεηαθηλείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

βάξδηαο θαη δελ ζα ελαιιάζζεηαη (εηδηθά ζε θιεηζηά ηκήκαηα φπσο κνλάδεο θαη ρεηξνπξγεία). Αιιαγέο 

ζα γίλνληαη κφλν κεηά απφ ελεκέξσζε ηνπ Πξντζηάκελνπ ηνπ Γξαθείνπ Δπηζηαζίαο θαη κε ηε ζχκθσλε 

γλψκε απηνχ.  

14. Ζ απαζρφιεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, αλαθνξηθά  κε ηηο 

ψξεο εξγαζίαο ηνπ. 

15. ε πεξίπησζε πνπ ν αξηζκφο ηνπ απαζρνιεκέλνπ πξνζσπηθνχ είλαη ιηγφηεξνο απφ εθείλνλ πνπ 

αλαγξάθεηαη ζην πξφγξακκα θαη πνπ είλαη ππνρξεσκέλνο λα ππνβάιιεη ν αλάδνρνο ζηελ ππεξεζία ηνπ 

Γ.Ν.Θ. Γ. ΓΔΝΝΗΜΑΣΑ- Ο ΑΓΙΟ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ζα επηβάιινληαη νη παξαθάησ πνηλέο:  

i. Πξφζηηκν 44 € γηα ηελ απνπζία θάζε αηφκνπ ζε έλα 24σξν.  

ii. Πξφζηηµν 132 € αλ απνπζηάδνπλ µέρξη 3 άηνµα µέζα ζε έλα 24σξν.  

iii. Πξφζηηµν 176 € αλ απνπζηάδνπλ µέρξη 4 άηνµα µέζα ζε έλα 24σξν. 

iv. Πξφζηηµν 440 € αλ απνπζηάδνπλ µέρξη 5 άηνµα µέζα ζε έλα 24σξν.  

16. ε πεξίπησζε ζπζηεκαηηθήο απνπζίαο πξνζσπηθνχ θαη µε ηήξεζεο ηνπ πξνβιεπφκελνπ πξνγξάκκαηνο 

ηνπ Γ.Ν.Θ. Γ. ΓΔΝΝΗΜΑΣΑ- Ο ΑΓΙΟ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ε Δηοίθεζε δηαηεξεί ην δηθαίσκα 

θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο θαη θήξπμεο ηνπ αλαδφρνπ σο έθπησηνπ. 

17. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη κεηά ηε ιήμε ηεο, ν αλάδνρνο θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ αλαιακβάλνπλ  

ηελ ππνρξέσζε λα ηεξνχλ εκπηζηεπηηθά φια ηα ζηνηρεία, πνπ ηνπο έγηλαλ γλσζηά ιφγσ ηεο εξγαζίαο 

ηνπο, ζρεηηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηνπο ρψξνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ. Ζ παξαπάλσ ππνρξέσζε αθνξά 

ηδίσο ηα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε πγείαο ησλ αζζελψλ  θαη γεληθά θάζε ζηνηρείν πνπ κπνξεί 

λα ζεσξεζεί φηη εκπίπηεη ζην ηαηξηθφ απφξξεην. 

18. Ο αλάδνρνο θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ νθείιεη λα ηεξεί απζηεξά ηνπο θαλφλεο πξφιεςεο αηπρεκάησλ γηα 
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ηελ πξνζσπηθή αζθάιεηα θάζε εξγαδνκέλνπ. Σελ επζχλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ απηψλ έρεη ν 

αλάδνρνο. 

19. ε πεξίπησζε πξνθιεζείζαο βιάβεο ζηνπο ρψξνπο ή ζηνλ εμνπιηζκφ ηνπ Ννζνθνκείνπ, απφ ην 

πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ απηφο ππνρξενχηαη, κε δηθή ηνπ δαπάλε, λα απνθαηαζηήζεη άκεζα ηε βιάβε 

θαη ν εμνπιηζκφο λα παξαδνζεί ζηελ ίδηα θαιή θαηάζηαζε πνπ είρε παξαιεθζεί. 

20. Σν πξνζσπηθφ νθείιεη λα δηαηεξεί πςειφ επίπεδν αηνκηθήο πγείαο θαη πγηεηλήο, θέξεη δε θαζαξή θαη 

εππαξνπζίαζηε ζηνιή. 

21. Ζ πξνκήζεηα, ζπληήξεζε θαη πιχζηκν ησλ ζηνιψλ βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ αλάδνρν. Οη ζηνιέο 

εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ ζα είλαη νκνηφκνξθε θαη ίδηα απφ πιεπξάο πνηφηεηαο θαη 

ρξψκαηνο ψζηε ε εκθάληζή ηνπ λα είλαη άξηζηε θαη λα ηπγράλεη ηεο εγθξίζεσο ηεο Γηνίθεζεο ηνπ 

Γ.Ν.Θ. Γ. ΓΔΝΝΗΜΑΣΑ- Ο ΑΓΙΟ ΓΗΜΗΣΡΙΟ Οη ζηνιέο ηνπ πξνζσπηθνχ πξέπεη λα είλαη 

θαζαξέο θαη εππξεπείο. ε θάζε εξγαδφκελν πξέπεη λα δηαηεζνχλ ηνπιάρηζηνλ δχν (2) ζηνιέο εξγαζίαο 

νη νπνίεο ζα αλαγξάθνπλ ηελ επσλπκία θαη ην ινγφηππν ηνπ αλαδφρνπ. Σν ρξψκα ησλ ζηνιψλ εξγαζίαο 

πξέπεη λα εγθξηζεί απφ ηε Γηνίθεζε ηνπ Γ.Ν.Θ. Γ. ΓΔΝΝΗΜΑΣΑ- Ο ΑΓΙΟ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ψζηε λα 

κελ νκνηάδεη κε ηνλ ρξσκαηηζκφ ησλ ζηνιψλ εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ.  

22. Σν πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ ππνρξενχηαη λα θέξεη ζηελ ζηνιή εξγαζίαο ηνπ θαη ζε εκθαλέο ζεκείν 

εηδηθή πιαζηηθνπνηεκέλε θνλθάξδα ε νπνία ζα θέξεη ηα εμήο : 1) θσηνγξαθία 2) νλνµαηεπψλπµν 3) 

εηδηθφηεηα εξγαζίαο 4)  ηκήκα 5) επσλπκία θαη ινγφηππν ηνπ αλαδφρνπ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4. 

ΤΛΗΚΑ-ΣΔΥΝΗΚΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ 

 

1. Σνλ αλάδνρν βαξχλνπλ ηα έμνδα ησλ πιηθψλ θαζαξηφηεηαο, κεραλεκάησλ θαη ζάθσλ θαζαξηφηεηαο. 

Όια ηα πιηθά πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη κε ζρεηηθά έγγξαθα φηη είλαη άξηζηεο πνηφηεηαο θαη φηη πιεξνχλ 

ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ ηίζεληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία. Οη ζάθνη απνξξηκκάησλ πξέπεη λα είλαη 

αλζεθηηθνί θαη λα απνηξέπνπλ ηελ δηαξξνή πγξψλ.  

2. Σα πιηθά θαζαξηζκνχ, απνιχκαλζεο θαη νη πνζφηεηεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ηεινχλ ππφ ηελ έγθξηζε 

ηεο Γηνίθεζεο  ηνπ Γ.Ν.Θ. Γ. ΓΔΝΝΗΜΑΣΑ- Ο ΑΓΙΟ ΓΗΜΗΣΡΙΟ Ο αλάδνρνο είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη θαηάζηαζε ησλ πιηθψλ θαζαξηζκνχ, απνιχκαλζεο, πιεξνθνξηαθά έληππα, 

δειηία δεδνκέλσλ αζθαιείαο. Γηα ηα πιηθά απνιχκαλζεο πξέπεη λα θαηαηεζεί ε έγθξηζε θπθινθνξίαο 

ηνπο απφ ηνλ Δ.Ο.Φ. Σν απνξξππαληηθά  λα θέξνπλ αξηζκφ έγθξηζεο απφ ην Γεληθφ Υεκείν ηνπ 

Κξάηνπο θαη λα είλαη δηαθξηηηθά αξσκαηηζκέλα.  

3. Σα απνιπκαληηθά (ριψξην θαη δηζθία Γηρισξντζνθπαλνπξηθνχ Ναηξίνπ, NaDCC) δαπέδσλ - επηθαλεηψλ 

λα έρνπλ άδεηα ΔΟΦ. Να αλαγξάθεηαη ην πνζνζηφ ηνπ ελεξγνχ ρισξίνπ (4% έσο 6%)  ή ηα ppm πνπ 

απνδεζκεχεη αλά ιίηξν λεξνχ θαη γεληθφηεξα ε ζχλζεζή ηνπ θαζψο θαη ε εκεξνκελία παξαγσγήο θαη 

ιήμεο.  

4. Ζ θαζαξηφηεηα θαζεκεξηλήο ξνπηίλαο, ε ηερληθή θαζαξηφηεηα, ε γεληθή κεληαία θαζαξηφηεηα, θαη ηα 



43 

 

πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, ζα νξίδνληαη γηα θάζε ρψξν κε ζπλεξγαζία θαη γξαπηέο νδεγίεο ηνπ 

επφπηε θαζαξηφηεηαο, ηεο πξντζηακέλεο ηκήκαηνο ή θιηληθήο ή νπνηνπδήπνηε άιινπ αξκνδίνπ. 

5. Ο κεραληθφο εμνπιηζκφο πιπζίκαηνο, παξθεηαξίζκαηνο θαη απνιχκαλζεο ησλ ρψξσλ θαη κηθξνεξγαιεία 

(θνπβάδεο θαζψο θαη κεραλή πιχζεσο θαη θαζαξηζκνχ δαπέδσλ πνπ ζα ιεηηνπξγεί κε ξεχκα ή κπαηαξία 

θαη ζα επξίζθεηαη ζε κφληκε βάζε ζην Ννζνθνκείν θαη άιια φπσο αλαθέξνληαη ζηελ ζπλεκκέλε 

θαηάζηαζε ηνπ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ) ζα δηαηίζεληαη απφ ηνλ αλάδνρν.  

6. Ο ηερληθφο εμνπιηζκφο πξέπεη λα πιεξνί ηνπο παξαθάησ φξνπο :  

i. Να αληαπνθξίλεηαη πιήξσο ζηηο αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ, γηα ηελ θαζαξηφηεηα.  

ii. Να είλαη ακεηαρείξηζηνο. 

iii. Ο εμνπιηζκφο, ηα εξγαιεία θαη πιηθά θαζαξηζκνχ, απαξαηηήησο λα είλαη πξψηεο πνηφηεηαο 

θαη πιένλ θαηάιιεια, αρξεζηκνπνίεηα θαη θαηαζθεπαζκέλα,  παξαζθεπαζκέλα (πιηθά 

θαζαξηφηεηαο) µε ηηο ηειεπηαίεο επηζηεκνληθέο εμειίμεηο.  

iv. Να είλαη θαηά ην δπλαηφ αζφξπβα θαη λα βξίζθνληαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε, ηφζν απφ άπνςε 

ιεηηνπξγίαο, φζν θαη απφ εκθάληζε.  

v. Ο εμνπιηζκφο, ηα εξγαιεία θαη πιηθά θαζαξηζκνχ λα κελ πξνθαινχλ θζνξέο (βξαρπρξφληα 

θαη καθξνρξφληα) ζηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ζηνλ εμνπιηζκφ ηνπ λνζνθνκείνπ.  

vi. Σα απαξαίηεηα κεραλήκαηα - εμνπιηζκφο (θάδνη ζθνπγγαξίζκαηνο δηπινχ ζπζηήκαηνο, 

ζθνπγγαξίζηξεο, παλέηεο κε κηθξντλεο, ηξφιετ θαζαξηζηξηψλ κε φια ηα ζπλνδεπηηθά 

εμαξηήκαηα θηι) λα είλαη δηαθνξεηηθά γηα θάζε Κιηληθή - Σµήµα - Δξγαζηήξηα - Μνλάδεο, 

πηέξπγα Γηνίθεζεο θαη άιισλ Τπεξεζηψλ θαη λα κελ κεηαθέξνληαη εθηφο ησλ ηκεκάησλ γηα 

ηα νπνία πξννξίδνληαη. ε πεξίπησζε αηηηνινγεκέλεο κεηαθνξάο ζα ρξεζηκνπνηείηαη 

απνθιεηζηηθά ν αλειθπζηήξαο αθαζάξησλ. 

vii. Ο παξαπάλσ ρξεζηκνπνηνχκελνο εμνπιηζκφο ησλ ρψξσλ λα είλαη καξθαξηζκέλνο µε ηελ 

νλνκαζία ηνπ ρψξνπ θαη ηελ ρξήζε γηα ηελ νπνία πξννξίδεηαη.  

viii. Απαηηείηαη λα ππάξρεη πιαζηηθνπνηεκέλν έληππν κε ηηο νδεγίεο ρξήζεο θαη ηηο αξαηψζεηο 

ησλ απνξξππαληηθψλ θαη απνιπκαληηθψλ δηαιπκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαζψο επίζεο 

θαη λα δηαηίζεληαη εχρξεζηνη δνζνκεηξεηέο γηα θάζε ηξφιετ. 

ix. Γηα ηνπο ζαιάκνπο απνκφλσζεο ησλ Κιηληθψλ λα ρξεζηκνπνηείηαη μερσξηζηφο εμνπιηζκφο 

θαη πιηθά θαζαξηζκνχ.  

7. Με απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ αλαδφρνπ ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ε δπλαηφηεηα γηα ζπλερή θαη πιήξε 

ηερληθή ππνζηήξημε (επηζθεπέο, αληαιιαθηηθά θιπ), πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

εμνπιηζκνχ, θαζψο επίζεο ε ζπλερήο θαη πιήξεο παξνρή, ησλ εγθεθξηκέλσλ απφ ην Ννζνθνκείν, 

πξντφλησλ θαζαξηζκνχ θαη απνιχκαλζεο. Ο αλάδνρνο δελ κπνξεί λα αξλεζεί ηελ παξνρή ησλ 

ππεξεζηψλ ηνπ, επηθαινχκελνο ηνπο αλσηέξσ ιφγνπο.  

8. Σα απνξξίκκαηα ζα ηνπνζεηνχληαη ζε πιαζηηθνχο ζάθνπο θαη ζα κεηαθέξνληαη ζηνπο ρψξνπο 

ζπγθέληξσζεο πνπ ζα ηνπ ππνδεηρζνχλ απφ ηηο  αξκφδηεο  ππεξεζίεο  ησλ Ννζνθνκείσλ δχν (2) 

ηνπιάρηζηνλ θνξέο εκεξεζίσο, έηζη ψζηε λα είλαη εχθνιε ε αλαθνκηδή ηνπο απφ ηα εηδηθά 

απηνθίλεηα κεηαθνξάο απνξξηκκάησλ.  
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9. Όιεο νη ζαθνχιεο ησλ απνξξηκκάησλ ζα αιιάδνληαη θαη ζα πεηηνχληαη ρσξίο λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

δεχηεξε θνξά. 

10. 0 αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθνδηάζεη ην πξνζσπηθφ µε ηα θαηάιιεια γηα θάζε εξγαζία γάληηα, ηδίσο δε 

κε ρνλδξά (θνπδίλαο), κηαο ρξήζεσο θαη δεξκάηηλα ρνλδξά γάληηα ηνπο κεηαθνξείο ησλ απνξξηκκάησλ.  

11. Σα πιηθά θαζαξηζκνχ θαη νη πνζφηεηεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη πξνηείλνληαη απφ ηνλ αλάδνρν θαη 

εγθξίλνληαη απφ ηε Γηνίθεζε ηνπ Γ.Ν.Θ. Γ. ΓΔΝΝΗΜΑΣΑ- Ο ΑΓΙΟ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ηφζν φζν πξνο 

ηελ πνηφηεηά ηνπο, φζν θαη σο πξνο ηελ πνζφηεηά ηνπο.  

12. Ο εξγνδφηεο κπνξεί λα δεηήζεη ηε ρξήζε νξηζκέλσλ απνιπκαληηθψλ θαη πγξψλ θαζαξηζκνχ γεληθφηεξα, 

ζε πεξίπησζε κε ηθαλνπνίεζεο απφ ηα ρξεζηκνπνηνχκελα. 

13. ε πεξίπησζε πνπ λέεο κέζνδνη θαη ηερληθέο πξνθχςνπλ γηα θαιχηεξν θαζαξηζκφ θαη απνιχκαλζε, ν 

αλάδνρνο ππνρξενχηαη  λα ρξεζηκνπνηεί ηηο βειηησκέλεο κεζφδνπο θαη κέζα. ε θάζε πεξίπησζε πξέπεη 

λα θξνληίδεη ψζηε νη ππάιιεινί ηνπ λα γλσξίδνπλ ηε ρξήζε ησλ πιηθψλ θαζαξηφηεηαο θαη κεζφδσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ.  

 

Άξζξν 5.  

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

 

1. Ο αλάδνρνο επηζεσξείηαη θαη ειέγρεηαη απφ νξηζζείζα Δπηηξνπή θαη θάζε εμνπζηνδνηεκέλν πξνο ηνχην 

απφ ην Γ. πξφζσπν, γηα ηε δηαπίζησζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Έιεγρνο κπνξεί 

λα δηελεξγεζεί ρσξίο πξνεγνχκελε εηδνπνίεζε απφ ηελ Δ.Ν.Λ. ηνπ Ννζνθνκείνπ, απφ κέινο ηεο 

Γηνίθεζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη απφ ηνλ Τπεχζπλν Δπηζηαζίαο. Οη αλσηέξσ έιεγρνη είλαη αλεμάξηεηνη 

ηνπ ειέγρνπ πνπ ελεξγείηαη απφ ηελ πγεηνλνκηθή ππεξεζία ή άιιεο θξαηηθέο αξρέο απηεπαγγέιησο.  

2. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα ηεξεί ηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ, ηηο απνθάζεηο 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή ησλ εμνπζηνδνηεκέλσλ νξγάλσλ ηνπ θαη ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο βάζεη 

ησλ νπνίσλ ζα ειέγρεηαη – επηζεσξείηαη.  Γηα φζα δελ αλαγξάθνληαη  ζηελ ζχκβαζε ηζρχνπλ  φζα  

πεξηγξάθνληαη  ζηελ Γηαθήξπμε θαη ηηο ζρεηηθέο Ννκνζεζίεο πνπ αθνξνχλ ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο 

ηνπ αλαδφρνπ.   

3. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δέρεηαη ηνλ αλσηέξσ έιεγρν θαη λα δηεπθνιχλεη ηα φξγαλα πνπ ηνλ αζθνχλ. 

4. Αμηνιφγεζε θαζαξηφηεηαο ζα δηελεξγείηαη θαη κέζσ εληχπσλ πνπ ζα ζπκπιεξψλνληαη ζε κεληαία βάζε 

απφ ηνπο πξντζηάκελνπο ησλ ηκεκάησλ θαη ζα ζπιιέγνληαη απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ Γξαθείνπ 

Δπηζηαζίαο. Γείγκαηα έλησπφλ κεληαίας αμηνιφγεζεο επηζπλάπηνληαη. 

 

Άξζξν 6 

ΠΛΖΜΜΔΛΖ ΔΚΠΛΖΡΧΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 

 

ε πεξίπησζε πιεκκεινχο παξνρήο ππεξεζηψλ θαζαξηζκνχ θαη απνιχκαλζεο ν αλάδνρνο ελεκεξψλεηαη 

άκεζα απφ ηνλ εξγνδφηε θαη είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθηειέζεη άκεζα  ηελ ππεξεζία, εθφζνλ απηφ 

επηηξέπεηαη απφ ηηο αλάγθεο ηνπ εξγνδφηε. ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ απνθαηαζηήζεη ηηο πιεκκειψο  
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εθηειεζζείζεο εξγαζίεο άκεζα, ηφηε δελ θαηαβάιιεηαη ακνηβή γηα απηέο. Πεξαηηέξσ  ν εξγνδφηεο έρεη ην 

δηθαίσκα λα αλαζέζεη ζε ηξίην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ηηο απφ ηε ζχκβαζε πξνθαζνξηζκέλεο εξγαζίεο 

θαζαξηζκνχ θαη απνιχκαλζεο, ζε βάξνο ηνπ αλάδνρνπ, φηαλ απηφο - θαηφπηλ θαη γξαπηήο εηδνπνίεζεο - δελ 

εθπιεξψζεη άκεζα ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ. ε θάζε πεξίπησζε ν εξγνδφηεο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ιχζεη 

κνλνκεξψο ηε ζχκβαζε, θεξχζζνληαο ησλ αλάδνρν έθπησην  θαη λα αμηψζεη απνδεκίσζε.  

 

Άξζξν 7. 

ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ ΔΚ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

 

1. Ο αλάδνρνο επζχλεηαη ζε απνδεκίσζε έλαληη ηνπ Ννζνθνκείνπ. γηα θάζε θζνξά θαη βιάβε πνπ ζα έρεη 

πξνθιεζεί ζην ρψξν θαη ζηα αληηθείκελα πνπ ρξεζηκνπνηεί  θαη θαζαξίδεη πέξα απφ ηε θαλνληθή θαη 

ζπλήζε ρξήζε. 

2. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα απνδεκηψλεη πιήξσο ην Ννζνθνκείν, ηνπο ππαιιήινπο ηνπ,  θαη θάζε ηξίην 

άηνκν γηα φια ηα έμνδα, απψιεηεο, δεκίεο θαη δαπάλεο.  Αθφκε, λα θαιχπηεη φιεο ηηο απαηηήζεηο, πνπ 

πεγάδνπλ απφ ή ζε ζρέζε κε νπνηαδήπνηε πξάμε ή παξάιεηςε ηνπ Αλαδφρνπ ζρεηηδφκελε κε ηε 

παξνχζα χκβαζε. Σν ίδην ηζρχεη γηα θάζε  παξάβαζε  πνπ πεγάδεη ή απνξξέεη απφ ηελ εθηέιεζε ησλ 

εξγαζηψλ πνπ  ζπληειέζηεθαλ ή πξνθιήζεθαλ ζε ζρέζε κε : 

i. ζσκαηηθέο βιάβεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ βιαβψλ πνπ απέβεζαλ ζαλαηεθφξεο),  

ii. θαη ε νπνηαδήπνηε απψιεηα ή δεκία ηεο αθίλεηεο θαη θηλεηήο πεξηνπζίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

3. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη 

είλαη απνθιεηζηηθφο θαη κφλνο ππεχζπλνο πνηληθά θαη αζηηθά γηα θάζε αηχρεκα ζην πξνζσπηθφ ηνπ. 

 

Άξζξν 8. 

ΑΦΑΛΗΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

 

1. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπλάπηεη θαη λα δηαηεξεί, απνθιεηζηηθά κε δηθή ηνπ δαπάλε, αζθαιίζεηο 

θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο παξνχζαο χκβαζεο ζχκθσλα κε ηε Διιεληθή λνκνζεζία θαη ηα 

πξνβιεπφκελα ζηελ παξνχζα χκβαζε, γηα νπνηεζδήπνηε δξαζηεξηφηεηεο πξνβιέπνληαη ή εκπίπηνπλ 

ζηελ παξνχζα χκβαζε, ηδίσο δε ηελ ζρεηηθά κε ηελ αζθάιηζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ θαη γηα αζηηθή 

επζχλε έλαληη ηξίησλ. 

2. Ο Αλάδνρνο ζα εμαζθαιίζεη, φηη ζα πθίζηαληαη ζε ηζρχ νη θάησζη αλαθεξφκελεο αζθαιηζηηθέο θαιχςεηο 

θαζ' φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ :  

i. Κάιπςε νπνηαζδήπνηε Αζηηθήο Δπζχλεο πξνο νπνηνλδήπνηε ηξίην, ε νπνία αλαθχπηεη απφ ή 

νθείιεηαη ζηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ, πεξηιακβαλνκέλσλ αιιά φρη κφλν, πεξηπηψζεσλ 

ζαλάηνπ, ζσκαηηθψλ βιαβψλ, απψιεηαο ή δεκίαο πεξηνπζίαο, αηπρεκαηηθήο ξχπαλζεο, 

ςπρηθήο νδχλεο θαη εζηθήο βιάβεο, κέρξη εθείλσλ ησλ νξίσλ επζχλεο ηα νπνία ζα 

δηαηεξνχζε ζε ηζρχ έλαο ζπλεηφο ιεηηνπξγφο έξγνπ παξφκνηαο θχζεο, κεγέζνπο θαη 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ Έξγνπ θαη ηα νπνία ζε θακία πεξίπησζε δελ ζα είλαη ρακειφηεξα ησλ 
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Δπξψ 1.000.000,00 € αλά γεγνλφο θαη Δπξψ 2.000.000,00 € αζξνηζηηθά εηεζίσο. ηελ 

θάιπςε ζα πεξηιακβάλεηαη ξεηά θαη ε εθ ηνπ Άξζξνπ 922 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα 

απνξξένπζα επζχλε ηεο Τπεξεζίαο (επζχλε πξνζηήζαληνο).  

ii. Με ην αζθαιηζηήξην, ζην νπνίν ην Ννζνθνκείν ζα αλαθέξεηαη σο «ζπλαζθαιηδφκελνο» ζα 

θαιχπηεηαη θαη ε εθ ηνπ Νφκνπ επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ, ηελ νπνία έρεη κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ 

Δξγνδφηε θαη πεξηιακβάλεη ηελ, απφ ηα άξζξα 657, 658 θαη 932 ηνπ ηζρχνληνο Α.Κ., 

πξνβιεπφκελε ππνρξέσζε ηνπ Αζθαιηζκέλνπ έλαληη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ πνπ είλαη 

αζθαιηζκέλν ζην ΗΚΑ θαη απαζρνιείηαη ζηηο πεξηγξαθφκελεο ζηελ παξνχζα ζχκβαζε 

εξγαζίεο, ζε πεξίπησζε ζσκαηηθψλ βιαβψλ πνπ ζα πξνθιεζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εξγαζίαο. Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίζεη φηη ηα αλσηέξσ ηεξνχληαη θαη απφ ηνπο 

πάζεο θχζεσο ζπκβνχινπο, ζπλεξγάηεο θαη ππεξγνιάβνπο απηνχ. 

3. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίζεη ην πξνζσπηθφ ηνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Διιεληθήο 

Δξγαηηθήο Ννκνζεζίαο φπσο απηέο ηζρχνπλ αλά πάζα ρξνληθή ζηηγκή. ε πεξίπησζε πνπ πξνζσπηθφ 

ηνπ Αλαδφρνπ δελ ππάγεηαη ζε δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο Ννκνζεζίαο, απηφο ππνρξενχηαη λα ην 

αζθαιίζεη έλαληη αηπρεκάησλ ζε αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο. Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίζεη φηη ηα 

αλσηέξσ ηεξνχληαη θαη απφ ηνπο πάζεο θχζεσο ζπκβνχινπο, ζπλεξγάηεο θαη ππεξγνιάβνπο απηνχ. 

4. Όιεο νη αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο ζα θαηαξηίδνληαη εγγξάθσο θαη ζα ηπγράλνπλ ηεο εγθξίζεσο ηεο 

Τπεξεζίαο, ε νπνία ζα έρεη ηελ έλλνηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο εθ κέξνπο ηεο απνδνρήο φηη 

ζπκκνξθψλνληαη επαξθψο κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο Άξζξνπ, ηνπ Πξνζαξηήκαηνο πεξί ειάρηζησλ 

αζθαιηζηηθψλ απαηηήζεσλ θαη ησλ ινηπψλ φξσλ ηεο παξνχζαο χκβαζεο . 

5. Οη αζθαιίζεηο δελ απαιιάζζνπλ νχηε πεξηνξίδνπλ θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν ηηο ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο 

ηνπ αλαδφρνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ παξνχζα χκβαζε. ε θάζε πεξίπησζε, ν Αλάδνρνο επζχλεηαη 

πιήξσο γηα φινπο ηνπο θηλδχλνπο πνπ απνξξένπλ ή ζρεηίδνληαη κε ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ θαη 

παξακέλεη απνθιεηζηηθά θαη εμ νινθιήξνπ ππεχζπλνο γηα ηελ πιήξε θαη έγθαηξε απνθαηάζηαζε δεκηψλ 

ζε πξφζσπα ή / θαη πξάγκαηα, αλεμάξηεηα εάλ θαη ζε πνην βαζκφ θαιχπηνληαη απφ αζθαιηζηηθέο 

ζπκβάζεηο ή απνδεκηψλνληαη απφ ηνπο αζθαιηζηέο, αθφκε θαη πέξαλ ησλ πνζψλ θάιπςεο ησλ ελ ιφγσ 

ζπκβάζεσλ. 

 

Άξζξν 9 

ΠΟΗΝΗΚΔ ΡΖΣΡΔ 

 

Σν Ννζνθνκείν έρεη δηθαίσκα λα επηβάιιεη ηηο πνηληθέο ξήηξεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνπο λφκνπο πνπ 

δηέπνπλ ηελ παξνχζα θαζψο θαη απφ ηελ ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθζεί κε ηνλ αλάδνρν. 

 

Άξζξν 10. 

ΆΛΛΟΗ ΌΡΟΗ 

 

1. Ζ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ηνπ ελ ιφγσ δηαγσληζκνχ κπνξεί λα επηζθεθηεί ρψξνπο φπνπ ν αλάδνρνο 
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παξέρεη ππεξεζίεο ζην αληηθείκελν θαζαξηφηεηαο Ννζνθνκείσλ, γηα λα έρεη ζαθή εηθφλα ηεο παξνρήο 

ππεξεζηψλ ηνπ. Ζ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ζα ζπλνδεχεηαη απφ κέιε ηεο Δ.Ν.Λ. θαη  δηθαηνχηαη λα πάξεη 

πιεξνθνξίεο απφ ηνπο απνδέθηεο ησλ ππεξεζηψλ γηα ην πνηνηηθφ επίπεδν παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπ 

αλαδφρνπ, φπσο επίζεο λα δεηήζεη απφ ηνλ αλάδνρν δείγκαηα ησλ πιηθψλ θαη εηδψλ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηήζεη. 

2. Απαγνξεχεηαη ζηνλ αλάδνρν ε κε νπνηαλδήπνηε ηξφπν εθρψξεζε ή κεηαβίβαζε πξνο ηξίηνπο ησλ 

δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηε παξνχζα ζχκβαζε 

3. Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο ππνδείμεηο πνπ πξνθχπηνπλ έπεηηα απφ ειέγρνπο είηε ηνπ 

λνζνθνκείνπ είηε απφ άιινπο θξαηηθνχο θνξείο (π.ρ. ψκα Δπηζεσξεηψλ Τπεξεζηψλ Τγείαο θαη 

Πξφλνηαο, Γ/λζε Τγηεηλήο Ννκαξρίαο θ.η.ι.) 

 

ΗΗ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ  ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ 

Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξέρεη πςεινχ επηπέδνπ ππεξεζίεο θαζαξηφηεηαο θαη απνιχκαλζεο, 

ζχκθσλα κε φζα ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά αλαθέξνληαη παξαθάησ, θαζψο επίζεο θαη ζχκθσλα κε ηηο 

ππνδείμεηο ηεο Δπηηξνπήο Ννζνθνκεηαθψλ Λνηκψμεσλ φπσο  ζα ηεζνχλ θαηά  ηελ θαηάξηηζε ηεο ζχκβαζεο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηνλ θαζεκεξηλφ θαζαξηζκφ πεξηιακβάλεηαη θαη ε ππνρξέσζε λα μαλαθαζαξηζηεί 

θάπνηνο ρψξνο, εθφζνλ κεηά ηνλ ηαθηηθφ θαζαξηζκφ, ην απνηέιεζκα δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθφ ή εθφζνλ ν 

ρψξνο ιεξσζεί μαλά.  

 

Γεληθέο Αξρέο 

 

1. H θαζαξηφηεηα ζα γίλεηαη κε πξνεκπνηηζκέλα παληά δαπέδνπ & επηθαλεηψλ 

2. Πξνεγείηαη ν θαζαξηζκφο, έπεηαη ε απνιχκαλζε. 

3. ε θακία πεξίπησζε δελ αλακηγλχεηαη απνξξππαληηθφ κε απνιπκαληηθφ 

4. Καζαξηφηεηα απφ ΦΖΛΑ πξνο ηα ΥΑΜΖΛΑ 

5. Πξψηα νη πην θαζαξνί ρψξνη,  δει. νη δηάδξνκνη θαη νη θνηλφρξεζηνη ρψξνη,  κεηά  νη ζάιακνη 

λνζειείαο θαη ηέινο νη ζάιακνη φπνπ λνζειεχνληαη αζζελείο κε κεηαδνηηθά λνζήκαηα ή 

πνιπαλζεθηηθά κηθξφβηα (θφθθηλνο ή πξάζηλνο θχθινο ζην θξεβάηη ηνπ αζζελή).  

6. ΜΟΝΧΔΗ φπνπ λνζειεχνληαη αζζελείο κε κεησκέλε αληίζηαζε ζηηο ινηκψμεηο, ζα πξέπεη λα 

θαζαξίδνληαη πξηλ απφ ηνπο ππφινηπνπο ζαιάκνπο κε μερσξηζηφ εμνπιηζκφ θαη πιηθά θαζαξηζκνχ.  

7. ΔΗΡΑ ΔΡΓΑΗΧΝ: Απνθνκηδή απνξξηκκάησλ, ζθνχπηζκα κε αληηζηαηηθφ παλί, πγξφ μεζθφληζκα 

(κε πξνεκπνηηζκέλα παλάθηα), ζθνπγγάξηζκα (ζχζηεκα κε πξνεκπνηηζκέλεο παλέηεο ή δηπινχ 

θνπβά γηα ηα W.C.) 

8. ε θάζε ζάιακν ρξεζηκνπνηνχληαη ηνπιάρηζηνλ 2 θαζαξέο πξνεκπνηηζκέλεο παλέηεο θαη ν επαξθήο 

αξηζκφο πξνεκπνηηζκέλσλ παληψλ. Σα ρξεζηκνπνηεκέλα παληά & παλέηεο δελ 

μαλαρξεζηκνπνηνχληαη αιιά απνξξίπηνληαη ζε εηδηθνχο πεξηέθηεο (πρ δίρηπ) 

9. Πιχζηκν εμνπιηζκνχ (θάδνη, θνπβάδεο) θαη ζηέγλσκα ζην ηέινο ηεο βάξδηαο. 

10. Όια ηα πιηθά ζα παξέρνληαη ζε επαξθή πνζφηεηα απφ ηελ αξρή ηεο βάξδηαο. 
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11. Όια ηα πιηθά (ζθνπγγαξίζηξεο, παλέηεο, παλάθηα) παξαιακβάλνληαη θαζαξά θαη ζε πεξίπησζε 

θζνξάο αληηθαζίζηαληαη άκεζα. 

12. Όια ηα πιηθά (ζθνπγγαξίζηξεο, παλέηεο, παλάθηα), πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα Κιεηζηά Σκήκαηα ζα 

είλαη απνθιεηζηηθά, ζα δηαθέξνπλ  θαη ζα πιέλνληαη μερσξηζηά. 

13. Όια ηα πιηθά (ζθνπγγαξίζηξεο, παλέηεο, παλάθηα) πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ζπιινγή κεγάιεο 

πνζφηεηαο αίκαηνο ή άιισλ βηνινγηθψλ πγξψλ ζα απνξξίπηνληαη ζε θίηξηλν πεξηέθηε (π.ρ. Τιηθά 

Υεηξνπξγείνπ θ.η.ι.) 

14.  ηα θιηληθά ηκήκαηα ηα παλάθηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ γξαθείσλ ηαηξψλ-

λνζειεπηηθψλ ζηάζεσλ θιπ, ζα είλαη δηαθνξεηηθά απφ απηά ηεο θαζεκεξηλήο θαζαξηφηεηαο ησλ 

ζαιάκσλ. 

 

Άξζξν 1 

 

1. ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟ ΚΑΘΑΡΗΜΟ εθηειείηαη θαη ζε φινπο ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, ηδίσο δε 

i. Λνπηξά - Σνπαιέηεο  

ii. Γηάδξνκνη  

iii. Αίζνπζεο αλακνλήο – Κφκβνη ηκεκάησλ 

iv. Γξαθεία  

v. θάιεο θαη αζαλζέξ.  

vi. Κνπδίλεο Σκεκάησλ - Αλάπαπζε Πξνζσπηθνχ  

vii. Μαγεηξεία - Σξαπεδαξία.  

viii. Βεξάληεο  

ix. Πεξηβάιινληα ρψξν ησλ εηζφδσλ 

x. Φχθηεο λεξνχ  

2. Δπίζεο, θαζεκεξηλφο θαζαξηζκφο απαηηείηαη εθηφο ησλ άιισλ θαη ζηνπο εμήο ρψξνπο: 

i. W.C.  κεραλνζηαζίσλ.  

ii. Φπγείσλ Δπηθίλδπλσλ Ηαηξηθψλ Απνβιήησλ. 

iii. Όινπο ηνπο ρψξνπο ηνπ Νεθξνηνκείνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ησλ ςπγείσλ-

λεθξνζαιάκσλ). 

iv. Φπιαθίσλ (θεληξηθή πχιε & βνξεηναλαηνιηθή πχιε). 

 

Άξζξν 2 

 

Ζ θαζαξηφηεηα θαη απνιχκαλζε ησλ ρψξσλ γίλεηαη ζχκθσλα κε φζα ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά 

αλαθέξνληαη παξαθάησ, θαζψο επίζεο θαη ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Δπηηξνπήο Ννζνθνκεηαθψλ 

Λνηκψμεσλ (Δ.Ν.Λ.) φπσο  ζα ηεζνχλ θαηά ηελ θαηάξηηζε ηεο ζχκβαζεο, εηδηθφηεξα γηα ρψξνπο δσηηθήο 

ζεκαζίαο γηα ηνλ αζζελή, φπσο νη ζάιακνη απνκφλσζεο, ηα ρεηξνπξγεία,  κνλάδεο εληαηηθήο ζεξαπείαο, ηα 

εξγαζηήξηα, ε απνζηείξσζε θιπ. 
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1. ΘΑΛΑΜΟΗ ΑΘΔΝΧΝ  

Ο ζάιακνο πξέπεη λα θαζαξίδεηαη ζηνλ ειάρηζην δπλαηφ ρξφλν, ψζηε λα µελ θσιχνληαη άιιεο 

δξαζηεξηφηεηεο (γεχκαηα, ηαηξηθέο επηζθέςεηο, λνζειεία, επηζθεπηήξην θιπ).  Ζ θαζαξηφηεηα ζηνπο 

ζαιάκνπο γίλεηαη θαζεκεξηλά θαη μεθηλά κε :  

i. Απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ.  

ii. θνχπηζκα µε αληηζηαηηθφ παλί  κηαο ρξήζεσο πνπ ζα αιιάδεη απφ ζάιακν ζε ζάιακν. Αλ είλαη 

πνιιαπιψλ ρξήζεσλ ζα πξέπεη λα ππάξρεη πιπληήξην-ζηεγλσηήξην γηα λα πιέλνληαη θαη λα 

ζηεγλψλνληαη κεηά απφ θάζε ρξήζε. Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε απιήο νηθηαθήο ζθνχπαο.  

iii. Τγξφ μεζθφληζκα ηνπ ζαιάκνπ κε πξνεκπνηηζκέλα παλάθηα ην νπνίν πεξηιακβάλεη ην 

μεζθφληζκα ζε: ηξαπέδηα, θσηηζηηθά ηνίρνπ, θαζίζκαηα, πεξβάδηα, παξάζπξα, πφξηεο θαη ηα 

ρεξνχιηα ηνπο, ληνπιάπεο θαη ηδάκηα παξαζχξσλ. 

iv. θνπγγάξηζκα πνπ εθαξκφδεηαη ζ' φια ηα δάπεδα εθηφο απφ κνθέηεο θαη παξθέηα. Σν 

ζθνπγγάξηζκα ζα γίλεηαη κε ην ζχζηεκα κε πξνεκπνηηζκέλεο παλέηεο ην νπνίν είλαη ην εμήο: 

Σνπνζεηείηαη ζην θνληάξη ε πξνεκπνηηζκέλε παλέηα. Σν ζθνπγγάξηζκα μεθηλάεη απφ ην 

εζσηεξηθφ ηνπ ζαιάκνπ θαη πξνο ηα έμσ. ην ηέινο ε ρξεζηκνπνηεκέλε παλέηα απνξξίπηεηαη θαη 

ηνπνζεηείηαη θαζαξή ζην θνληάξη γηα ηνλ επφκελν ζάιακν. Ο ειάρηζηνο αξηζκφο παλεηψλ γηα 

έλα ζάιακν είλαη δχν (2).  Δάλ ρξεηαζηεί απνιχκαλζε, ηα παλάθηα ζα πξέπεη λα είλαη 

εκπνηηζκέλα κε απνιπκαληηθφ δηάιπκα. 

v. Σα παλάθηα, νη παλέηεο, νη ζθνπγγαξίζηξεο πιέλνληαη θαζεκεξηλά ζε πιπληήξην  κε ηνπο εμήο 

ηξφπνπο: 1. ηνπο 90 
ν
C ή νπσζδήπνηε >70 

ν
C ή 2. ηνπο 60 

ν
C κε ηελ πξνζζήθε Cl2  κε  

απνξξππαληηθφ θαη ζηεγλψλνληαη. Πξηλ ην πιχζηκν αθαηξνχληαη ηα μέλα ζψκαηα (ηξίρεο, 

ρλνχδηα θηι). Οη ζθνπγγαξίζηξεο θαη ηα παλάθηα  ησλ WC πιέλνληαη ζε ρσξηζηφ πιπληήξην ή 

εάλ απηφ δελ είλαη εθηθηφ κεηά ην πέξαο ησλ πιχζεσλ είηε κε ηηο παλέηεο είηε κε ηηο 

ζθνπγγαξίζηξεο ζα πξαγκαηνπνηείηαη κηα θελή πιχζε κε ριψξην γηα ηε κείσζε ηνπ κηθξνβηαθνχ 

θνξηίνπ.  

vi. Αλ δεισζεί κνιπζκαηηθφ πεξηζηαηηθφ ή αζζελήο µε αλνζνθαηαζηνιή ρξεζηµνπνηνχληαη 

μερσξηζηά πιηθά ζ' απηνχο ηνπο ζαιάκνπο (ζθνπγγαξίζηξα WC, παλάθηα).  

vii. ηνπο δηαδξφµνπο θαη ζηηο µεγάιεο αλνηθηέο επηθάλεηεο µπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί µεραλή 

ηαπηφρξνλνπ ζθνππίζκαηνο θαη ζθνπγγαξίζκαηνο ή, ελαιιαθηηθά, θνηλή ζθνπγγαξίζηξα, 

δηαθνξεηηθνχ ρξψκαηνο απ' απηή ηνπ  WC, κε ζχζηεκα δηπινχ θνπβά. 

 

Οη παξαπάλσ ελέξγεηεο εθηεινχληαη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ζε θάζε βάξδηα θαη φπνηε θξηζεί 

απαξαίηεην. 

Καζαξηφηεηα-απνιχκαλζε λνζειεπηηθψλ θιηλψλ ζα γίλεηαη θαη κεηά απφ εμηηήξηα αζζελψλ. 

πρλή θαζαξηφηεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 24ψξνπ ζηα πφκνια, ρεηξνιαβέο θαη ζηα θνκβία ησλ 

αλειθπζηήξσλ πνπ ππάξρνπλ ζηνπο θφκβνπο θάζε νξφθνπ. 

Καζαξηφηεηα ηδακηψλ ηνπιάρηζηνλ 1 θνξά κεληαίσο. 

Καζαξηφηεηα θαζηζκάησλ ηνπιάρηζηνλ κία θνξά κεληαίσο. 
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2. ΣΟΤΑΛΔΣΔ  

i. Απνθνκηδή απνξξηκκάησλ. 

ii. Ζ θαζαξηφηεηα αξρίδεη  απφ πάλσ πξνο ηα θάησ θαη απφ ηα πην θαζαξά πξνο ηα αθάζαξηα 

ζεκεία θαζεκεξηλά. Καζαξίδεηαη  πξψηα ε ιάκπα µε πγξφ μεζθνλφπαλν, νη θαζξέπηεο, νη ηνίρνη 

γχξσ απφ ηνλ λεξνρχηε, θαζαξίδεηαη ε ζήθε ησλ ρεηξνπεηζεηψλ θαη αλαπιεξψλεηαη. Αλ 

ππάξρνπλ απηφκαηεο ζπζθεπέο ζαπνπληνχ αληηθαζίζηαηαη ην δνρείν ζαπνπληνχ (ζε θακία 

πεξίπησζε δελ επαλαπιεξψλεηαη). Αθνινπζεί δηαδηθαζία θαζαξηφηεηαο θαη απνιχκαλζεο ζε 

φια ηα είδε πγηεηλήο θαη εμαξηήκαηα. 

Γίλεηαη θαζαξηφηεηα αξρηθά ζην ληπηήξα κε πξνεκπνηηζκέλα κε απνξξππαληηθφ παλάθηα απφ ην 

θίηξηλν θνπβαδάθη – Ξέπιπκα. Αθνινπζεί απνιχκαλζε ηνπ ληπηήξα κε πξνεκπνηηζκέλα κε 

απνιπκαληηθφ δηάιπκα παλάθηα απφ ην θίηξηλν θνπβαδάθη. Δπαλαιακβάλεηαη ε ίδηα δηαδηθαζία 

γηα ηε ιεθάλε ηεο ηνπαιέηαο κε ην θφθθηλν θνπβαδάθη. πλνπηηθά, απαηηείηαη θαζαξηζκφο- 

μέπιπκα -απνιχκαλζε γηα φηη ππάξρεη ζηελ ηνπαιέηα, θαη ρξήζε πνιιψλ παληψλ γηα: ηνλ 

ληπηήξα-κπαηαξίεο-ζήθε ρεηξνπεηζεηψλ-ζαπνπλνζήθε θαη ηε ιεθάλε-θάδν απνξξηκκάησλ-

πηγθάι. Δθνδηάδνπκε κε πιηθά (ραξηί, ρεηξνπεηζέηεο, ζαπνχλη).Αθνινπζεί ζθνπγγάξηζκα κε 

ζχζηεκα κε πξνεκπνηηζκέλεο παλέηεο ή δηπινχ θνπβά  

πλνπηηθά ην ζχζηεκα δηπινχ θνπβά ρξεζηκνπνηείηαη σο εμήο: 

i. ΜΠΛΔ θάδνο: απνξξππαληηθφ/απνιπκαληηθφ δηάιπκα. 

ii. ΚΟΚΚΗΝΟ θάδνο: λεξφ γηα μέβγαικα. 

iii. ΦΗΓΚΣΖΡΑ: ζηνλ θφθθηλν θάδν. 

iv. ΥΡΖΖ:  

v. Δκβάπηηζε ηεο ζθνπγγαξίζηξαο ζην απνξξππαληηθφ ή απνιπκαληηθφ δηάιπκα (κπιε 

θάδνο). 

vi. ηίςηκν ηεο ζθνπγγαξίζηξαο (θφθθηλνο θάδνο). 

vii. θνπγγάξηζκα επηθάλεηαο.  

viii. Δκβάπηηζε ζηνλ θφθθηλν θάδν (μέπιπκα-ζηίςηκν) & επαλάιεςε ηεο δηαδηθαζίαο. 

ix. Ο θάδνο κε ην απνιπκαληηθφ αδεηάδεηαη ζηελ επφκελε ηνπαιέηα. 

x. Ζ ζθνπγγαξίζηξα ζα είλαη απνθιεηζηηθά γηα ηηο ηνπαιέηεο θαη δελ ζα ρξεζηµνπνηείηαη 

ζε άιινπο ρψξνπο  

 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΘΑΛΑΜΟΤ 

 

ΘΑΛΑΜΟΗ ΑΘΔΝΧΝ 

Γεληθή Καζαξηφηεηα ζαιάκσλ πξαγκαηνπνηείηαη ζε κεληαία βάζε, ή ζπρλφηεξα  εθ' φζνλ 

θξηζεί απαξαίηεην απφ ηελ πξντζηακέλε ή απφ ηελ Δ.Ν.Λ. θαη κεηά απφ εμηηήξην.  Ζ γεληθή 

θαζαξηφηεηα πξέπεη λα γίλεηαη έγθαηξα, ψζηε λα έρεη νινθιεξσζεί πξηλ ηελ  εηζαγσγή άιινπ 

αζζελνχο. Πεξηιακβάλεη αλεμαηξέησο φηη ππάξρεη κέζα ζην ζάιακν (λνζειεπηηθή θιίλε, 

θνκνδίλν, ηξαπεδίδην θ.η.ι.) Αθνινπζνχκελα  βήκαηα:  
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1.Ο θηλεηφο εμνπιηζκφο ηνπ ζαιάκνπ (θξεβάηηα, θνκνδίλα, ηξαπεδίδηα, θαξέθιεο, πνιπζξφλα) 

θαζαξίδνληαη, μεπιέλνληαη, απνιπκαίλνληαη  θαη  κεηαθέξνληαη εθηφο ζαιάκνπ. 

2. Απνθνκηδή  απνξξηκκάησλ  

3. Αθαίξεζε θνπξηηλψλ 

4. Αθαίξεζε παξαβάλ 

5. θνχπηζκα µε αληηζηαηηθφ παλί κηαο ρξήζεο. Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε απιήο νηθηαθήο 

ζθνχπαο.  

6. Τγξφ μεζθφληζκα κε πξνεκπνηηζκέλα παλάθηα ησλ θσηηζηηθψλ ηνίρνπ ηνπ ζαιάκνπ θαη ηνπ 

ζηδεξνδξφκνπ ησλ παξαβάλ. 

7. Υξήζε πξνεκπνηηζκέλσλ παληψλ κε απνξξππαληηθφ.  Με ηε ρξήζε παλέηαο  θαζαξίδνπκε 

ηνπο ηνίρνπο απφ πάλσ πξνο ηα θάησ θαη δίλνπκε έκθαζε ζηα ζεκεία πνπ έρνπλ πεξηζζφηεξνπο 

ξχπνπο. Αιιάδνπκε παλέηεο ηαθηηθά. 

8. Ξεπιέλνπκε κε θαζαξφ λεξφ θαη ηε ρξήζε παλέηαο. 

9. Υξήζε πξνεκπνηηζκέλσλ παληψλ κε απνιπκαληηθφ. Με ηε ρξήζε  παλέηαο απνιπκαίλνπκε  

ηνπο ηνίρνπο απφ πάλσ πξνο ηα θάησ. 

10. Απνιπκαίλνπκε ηα θψηα θαη ηνλ ππφινηπν εμνπιηζκφ πνπ βξίζθεηαη ζηνλ ηνίρν 

ρξεζηκνπνηψληαο πξνεκπνηηζκέλα παλάθηα κε απνιπκαληηθφ Απνιπκαίλνπκε επίζεο ην 

ζηδεξφδξνκν ησλ παξαβάλ. 

11. Καζαξηζκφο ηδακηψλ. 

12. Καζαξηζκφο ηειεφξαζεο. 

13. Καζαξηζκφο-μέπιπκα-απνιχκαλζε ησλ ππφινηπσλ επηθαλεηψλ ηνπ ζαιάκνπ (ληνπιάπεο, 

πφξηεο WC θαη ζαιάκνπ εζσηεξηθά – εμσηεξηθά) κε πξνεκπνηηζκέλα παλάθηα κε ην αληίζηνηρν 

πξντφλ γηα θάζε εξγαζία. 

14.  Δπαλάιεςε απνιχκαλζεο ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ ζαιάκνπ θαη επαλαηνπνζέηεζε ζην ζάιακν. 

 

ΣΟΤΑΛΔΣΔ 

Ζ θαζαξηφηεηα αξρίδεη  απφ πάλσ πξνο ηα θάησ θαη απφ ηα πην θαζαξά πξνο ηα αθάζαξηα 

ζεκεία.  

Καζαξίδεηαη  πξψηα ε ιάκπα µε πγξφ μεζθνλφπαλν, νη θαζξέπηεο, νη ηνίρνη γχξσ απφ ηνλ 

λεξνρχηε, θαζαξίδεηαη ε ζήθε ησλ ρεηξνπεηζεηψλ. 

Γίλεηαη θαζαξηφηεηα-μέπιπκα-απνιχκαλζε ζηνπο ηνίρνπο κε ηε ρξήζε παλέηαο. 

Αθνινπζεί δηαδηθαζία θαζαξηφηεηαο θαη απνιχκαλζεο ζε φια ηα είδε πγηεηλήο θαη εμαξηήκαηα. 

Γίλεηαη θαζαξηφηεηα αξρηθά ζην ληπηήξα κε πξνεκπνηηζκέλα παλάθηα κε απνξξππαληηθφ απφ ην 

θίηξηλν θνπβαδάθη – Ξέπιπκα. 

Αθνινπζεί απνιχκαλζε ηνπ ληπηήξα κε πξνεκπνηηζκέλα παλάθηα κε απνιπκαληηθφ δηάιπκα 

(δηζθία ρισξίνπ) απφ ην θίηξηλν θνπβαδάθη  

Δπαλαιακβάλεηαη ε ίδηα δηαδηθαζία γηα ηε ιεθάλε ηεο ηνπαιέηαο κε ην θφθθηλν θνπβαδάθη. 



52 

 

πλνπηηθά, απαηηείηαη θαζαξηζκφο-μέπιπκα-απνιχκαλζε γηα φηη ππάξρεη ζηελ ηνπαιέηα θαη 

ρξήζε πνιιψλ παληψλ κε ηα αληίζηνηρα δηαιχκαηα γηα: ηνπο ηνίρνπο, ην ληπηήξα-κπαηαξίεο-

ζήθε ρεηξνπεηζεηψλ-ζαπνπλνζήθε θαη ηε ιεθάλε-θάδν απνξξηκκάησλ-πηγθάι.  

Δθνδηάδνπκε κε πιηθά (ραξηί, ρεηξνπεηζέηεο, ζαπνχλη).  

Αθνινπζεί ζθνπγγάξηζκα κε ζχζηεκα κε πξνεκπνηηζκέλεο παλέηεο ή δηπινχ θνπβά. 

 

3. ΑΗΘΟΤΔ ΑΝΑΜΟΝΖ (θόκβνη - ζαιόλη θιηληθήο) 

Γηελεξγείηαη: 

i. θνχπηζκα κε αληηζηαηηθφ παλί  κηαο ρξήζεσο ή πιέλεηαη κεηά απφ θάζε ρξήζε, εθ' φζνλ 

είλαη πνιιαπιψλ ρξήζεσλ.  

ii. Τγξφ μεζθφληζκα κε πξνεκπνηηζκέλα παλάθηα ησλ θαζηζκάησλ, ηξαπεδηδίσλ, πεξβάδηα 

παξαζχξσλ.  

iii. Πιέλνληαη ηα δνρεία απνξξηκκάησλ πεξηνδηθά θαη ηνπνζεηνχληαη θαζαξέο ζαθνχιεο, δελ 

αδεηάδνληαη νη παιηέο.  

iv. θνπγγάξηζκα κε πξνεκπνηηζκέλεο µε απνξξππαληηθφ παλέηεο.  

v. Πεξηνδηθά θαζαξίδνληαη ηα θσηηζηηθά εθφζνλ θξηζεί απαξαίηεην απφ ηελ πξντζηακέλε ηνπ 

ηµήµαηνο.  

vi. Οη ςχθηεο πιέλνληαη θαζεκεξηλά µε απνξξππαληηθφ.  

vii. Σδάκηα παξαζχξσλ 1 θνξά κεληαίσο. 

 

4. ΚΟΤΕΗΝΔ ΣΜΖΜΑΣΧΝ 

Γίλεηαη θαζεκεξηλά επηζηακέλε θαζαξηφηεηα ηνπ ρψξνπ. 

i. Απνθνκηδή απνξξηκκάησλ. 

ii. θνχπηζκα κε αληηζηαηηθφ παλί. 

iii. Τγξφ μεζθφληζκα κε πξνεκπνηηζκέλα παλάθηα ζε φηη ππάξρεη ζην ρψξν. 

iv. θνπγγάξηζκα κε πξνεκπνηηζκέλε παλέηα. 

 

5. ΓΡΑΦΔΗΑ 

Σα γξαθεία  θαζαξίδνληαη µηα θνξά ηελ εκέξα.  

i. Απνθνκηδή απνξξηκκάησλ. 

ii. θνχπηζκα κε αληηζηαηηθφ παλί.  

iii. Δθφζνλ ππάξρνπλ κνθέηεο, ζθνχπηζκα µε ειεθηξηθή ζθνχπα θαη πεξηνδηθφ πιχζηκν µε ην   

αλάινγν κεράλεκα. 

iv. Τγξφ μεζθφληζκα κε πξνεκπνηηζκέλα παλάθηα.  

v. θνπγγάξηζκα µε πξνεκπνηηζκέλε κε απνξξππαληηθφ παλέηα.  

vi. Σδάκηα παξαζχξσλ 1 θνξά κεληαίσο.  
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6. ΔΞΧΣΔΡΗΚΑ ΗΑΣΡΔΗΑ 

Καζεκεξηλά:  

i. πρλή απνθνκηδή απνξξηκκάησλ 

ii. θνχπηζκα κε αληηζηαηηθφ παλί.  

iii. Τγξφ μεζθφληζκα κε πξνεκπνηηζκέλα παλάθηα.. Ξεζθνλίδνληαη ηα εμήο:  γξαθεία,  

θαξέθιεο, πφκνια, ρεηξνιαβέο, πάγθνη. 

iv. Καζαξίδνληαη θαη απνιπκαίλνληαη ηα εμεηαζηηθά θξεβάηηα κε ηα αληίζηνηρα 

πξνεκπνηηζκέλα παλάθηα.. 

v. Πιέλνληαη θαη απνιπκαίλνληαη νη λεξνρχηεο θαη ηα θαιαζάθηα ησλ αρξήζησλ, φηαλ 

απαηηείηαη.  

vi. θνπγγάξηζκα µε πξνεκπνηηζκέλε κε απνξξππαληηθφ παλέηα. 

vii. Σδάκηα παξαζχξσλ 1  θνξά κεληαίσο.  

Όηαλ νη ηνίρνη θαη νη επηθάλεηεο είλαη ιεξσκέλα θαζαξίδνληαη κεραληθά. Σα W.C ιφγσ ηεο ζπρλήο  

ρξήζεο  θαζαξίδνληαη θαη απνιπκαίλνληαη ζε ζπρλή βάζε κε ηνλ ίδην ηξφπν-δηαδηθαζία κε ηνπο 

ζαιάκνπο ησλ αζζελψλ. Γεληθή θαζαξηφηεηα ησλ ηαηξείσλ πξαγκαηνπνηείηαη θαηφπηλ ζπλελλφεζεο 

κε ηελ πξντζηακέλε.  

 

7. ΣΜΖΜΑ ΔΠΔΗΓΟΝΣΧΝ ΠΔΡΗΣΑΣΗΚΧΝ 

Καζεκεξηλά:  

i. πρλή απνθνκηδή απνξξηκκάησλ 

ii. θνχπηζκα κε αληηζηαηηθφ παλί.  

iii. Τγξφ μεζθφληζκα κε πξνεκπνηηζκέλα παλάθηα. Ξεζθνλίδνληαη ηα εμήο:  γξαθεία,  θαξέθιεο, 

πφκνια, ρεηξνιαβέο, πάγθνη. 

iv. Καζαξίδνληαη θαη Απνιπκαίλνληαη ηα εμεηαζηηθά θξεβάηηα κε ηα αληίζηνηρα 

πξνεκπνηηζκέλα παλάθηα. 

v. Πιέλνληαη  θαη απνιπκαίλνληαη νη λεξνρχηεο θαη ηα θαιαζάθηα ησλ αρξήζησλ, φηαλ 

απαηηείηαη.  

vi. θνπγγάξηζκα µε πξνεκπνηηζκέλεο κε απνιπκαληηθφ παλέηεο. 

vii. Σδάκηα παξαζχξσλ ηαθηηθά 1  θνξά κεληαίσο.   

 

Όηαλ νη ηνίρνη θαη νη επηθάλεηεο είλαη ιεξσκέλα θαζαξίδνληαη κεραληθά. Καηά ηε δηάξθεηα θαη ηελ 

επφκελε ηεο εθεκεξίαο απαηηείηαη ζρνιαζηηθή θαζαξηφηεηα θαη απνιχκαλζε θαηφπηλ ππφδεημεο ηεο 

Πξντζηακέλεο. Σα W.C ιφγσ ηεο ζπρλήο  ρξήζεο θαζαξίδνληαη θαη απνιπκαίλνληαη ζε ζπρλή βάζε 

κε ηνλ ίδην ηξφπν-δηαδηθαζία κε ηνπο ζαιάκνπο ησλ αζζελψλ. 

Γεληθή θαζαξηφηεηα πξαγκαηνπνηείηαη θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηελ Πξντζηακέλε. Όινη νη 

παξαπάλσ ρψξνη αλάινγα κε ηελ ζπρλφηεηα ρξήζεο ηνπο θαζαξίδνληαη θαη πεξηζζφηεξεο απφ δχν 

θνξέο. Όηαλ θξίλεηαη απφ ηελ Πξντζηακέλε γίλεηαη γεληθφο θαζαξηζκφο ησλ ηαηξείσλ.  
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8. ΜΟΝΑΓΔ, ΥΔΗΡΟΤΡΓΔΗΑ, ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ 

χκθσλα κε ην πξσηφθνιιν εξγαζίαο πνπ ζα θαηαζέζεη ε Δ.Ν.Λ.  

Δπηβάιιεηαη ε ΑΜΔΖ απνθνκηδή ησλ κνιπζκαηηθψλ απνξξηκκάησλ απφ ηνπο επαίζζεηνπο 

ρψξνπο ( Υεηξνπξγεία- Μαηεπηηθά  Γεληθά, Απνζηείξσζε, ΜΔΘ) θαζ' φιν ην 24σξν.  

 

9. ΚΟΗΣΧΝΔ- WC 

Σν πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη ζηνπο θνηηψλεο είλαη επηθνξηηζκέλν κε ηελ θαζαξηφηεηα θαζψο 

θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ θαζαξνχ θαη αθάζαξηνπ ηκαηηζκνχ ζε ζπλεξγαζία κε ην γξαθείν ηκαηηζκνχ 

ηνπ λνζνθνκείνπ. 

i.  Απνθνκηδή απνξξηκκάησλ  

ii. Αθαίξεζε ηνπ αθάζαξηνπ  ηκαηηζκνχ 

iii. ηξψζηκν θαζαξνχ ηκαηηζκνχ 

iv. Τγξφ μεζθφληζκα κε πξνεκπνηηζκέλα παλάθηα.  

v. θνχπηζκα κε αληηζηαηηθφ παλί.  

vi. θνπγγάξηζκα µε πξνεκπνηηζκέλε κε απνξξππαληηθφ παλέηα.  

vii. Σδάκηα παξαζχξσλ 1  θνξά κεληαίσο.    

 

10 .ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΚΛΗΜΑΚΟΣΑΗΧΝ - ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΧΝ 

Σα θιηκαθνζηάζηα θαζαξίδνληαη κηα θνξά ηελ εκέξα. θνππίδνληαη κε ειεθηξηθή ζθνχπα ή 

αληηζηαηηθφ παλί. Ξεζθνλίδνληαη νη πηλαθίδεο, ηα θαπάθηα θσηηζκνχ. Απνιπκαίλνληαη νη ρεηξνιαβέο 

ησλ ζπξψλ εμφδνπ πξνο ην θιηκαθνζηάζην, ην πεξβάδη, νη θνππαζηέο θαη ην ζνβαηεπί. 

θνπγγάξηζκα κε ζχζηεκα δηπινχ θνπβά θαη αιιαγή λεξνχ ηνπιάρηζηνλ αλά φξνθν. 

Υξεζηκνπνηείηαη ε πηλαθίδα µε ηελ έλδεημε "Βξεγκέλν Πάησκα". Σν θιηκαθνζηάζην 

ζθνπγγαξίδεηαη ζε ψξεο µε αηρκήο (06.00-08.00). Ο γεληθφο θαζαξηζκφο γίλεηαη εβδνκαδηαία. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη θαζεκεξηλά γίλεηαη έιεγρνο θαη ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο (λένη ιεθέδεο, 

ζθνππίδηα θιπ.), εηδνπνηείηαη ην Σκήκα θαζαξηζκνχ θαη επηκειείηαη άκεζα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ 

θιηκαθνζηαζίσλ.  

Αλειθπζηήξεο  

θνχπηζκα µε απνξξνθεηηθή ζθνχπα ηνπ δαπέδνπ θαη ησλ νδεγψλ νιηζζήζεσο ησλ ζπξψλ ησλ  

ζαιάκσλ δχν θνξέο ηελ εκέξα. Όιεο νη επηθάλεηεο θαη ην πάησκα θαζαξίδνληαη δχν θνξέο ηελ 

εκέξα.  

Οη δηαθφπηεο ιεηηνπξγίαο ζα θαζαξίδνληαη µε πξνεκπνηηζκέλα ζε απνιπκαληηθφ παλάθηα 

ηνπιάρηζηνλ 2 θνξέο ζε θάζε βάξδηα. ε ζπλεξγαζία µε ηε   ηερληθή  ππεξεζία ηνπ  Γ.Ν.Θ. Γ. 

ΓΔΝΝΗΜΑΣΑ- Ο ΑΓΙΟ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ζα θαζαξίδνληαη θάζε ηξίκελν νη ςεπδνξνθέο θαη ηα 

θσηηζηηθά ησλ ζαιάκσλ.  
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11. ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΗ ΓΗΑΓΡΟΜΟΗ-ΤΑΛΟΠΗΝΑΚΔ 

Καζαξίδνληαη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ηελ εκέξα θαη πεξηζζφηεξεο απφ µία θνξά ζηνπο 

πνιπζχρλαζηνπο δηαδξφκνπο. Οη ελεκεξσηηθέο πηλαθίδεο λα θαζαξίδνληαη αλά 15ήµεξν. Οη 

ςεπδνξνθέο θαζψο θαη ηα θσηηζηηθά ζψκαηα λα θαζαξίδνληαη θάζε ηξίκελν ζε ζπλεξγαζία µε ηελ 

ηερληθή ππεξεζία ηνπ Ννζνθνκείνπ. Οη παινπίλαθεο λα θαζαξίδνληαη εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά µε 

ηελ ρξήζε ηνπ αλπςσηηθνχ κεραλήκαηνο αλά 15ήµεξν.  

 

12. ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΗ ΥΧΡΟΗ - ΑΗΘΡΗΑ 

Καζαξίδνληαη θαζεκεξηλά φινη νη εμσηεξηθνί ρψξνη ησλ εηζφδσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

πεδνδξνκίσλ απηψλ. ε ηαθηηθή βάζε απαηηείηαη θαζαξηζκφο κε εηδηθή κεραλή. Γίλεηαη θαζεκεξηλή 

απνθνκηδή απνξξηκκάησλ. Απαηηείηαη ζπρλή θαζαξηφηεηα ησλ θάδσλ. 

 

13. ΔΗΓΗΚΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ  ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΧΝ ΠΑΡΑΓΟΜΔΝΧΝ 

ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ ΣΧΝ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ 

 

Γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ παξαγφκελσλ απνβιήησλ ησλ Τγεηνλνκηθψλ Μνλάδσλ, ν αλάδνρνο  θαη νη 

εξγαδφκελνη απηνχ νθείινπλ λα γλσξίδνπλ θαη λα ηεξνχλ ηελ ηζρχνπζα Διιεληθή λνκνζεζία. 

Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηα παξαθάησ σο ππνρξεψζεηο  ηνπ αλαδφρνπ θαζαξηφηεηαο πνπ ζρεηίδνληαη 

θαη αθνξνχλ ηελ εληφο ησλ πγεηνλνκηθψλ Μνλάδσλ  Γηαρείξηζε ησλ Παξαγφκελσλ Απνξξηκκάησλ 

θαη πνην ζπγθεθξηκέλα: α) σο ππνρξεψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνκήζεηα ζε θάζε πγεηνλνκηθή 

κνλάδα ησλ  πιηθψλ δηαρείξηζεο (ζαθνχιεο, ηξνρήιαηα ή ακαμίδηα πξνζσξηλήο παξακνλήο θαη 

κεηαθνξάο ησλ απνξξηκκάησλ αλά θαηεγνξία) θαη β) σο  ππνρξεψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

πξνζσπηθνχ θαζαξηφηεηαο ηνπ αλαδφρνπ  γηα  ηελ νξζή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ. 

Σα απφβιεηα ηεο θάζε πγεηνλνκηθήο κνλάδαο   δηαρσξίδνληαη ζηνπο ρψξνπο παξαγσγήο ηνπο ζε: 

Α. Αζηηθά ηεξεά Απόβιεηα (ΑΑ)  θαη 

Β. Δπηθίλδπλα Απόβιεηα Τγεηνλνκηθήο Μνλάδαο (ΔΑΤΜ). 

 

Σα ΑΑ  δηαρσξίδνληαη απφ ην εξγαδφκελν πξνζσπηθφ ηνπ Ννζνθνκείνπ αιιά θαη απφ ην πξνζσπηθφ 

θαζαξηφηεηαο ζε:  

α) Οηθηαθνύ ηύπνπ  ηα νπνία   ζπιιέγνληαη ζε καχξνπο ζάθνπο απνξξηκκάησλ, πξνζσξηλά 

παξακέλνπλ ζε θνηλνχο εζσηεξηθνχο θάδνπο  θαη ζην ηέινο θάζε βάξδηα κεηαθέξνληαη απφ ην 

πξνζσπηθφ θαζαξηφηεηαο ζηνπο εμσηεξηθνχο πεξηέθηεο γηα ηελ απνθνκηδή θαη   ηειηθή δηαρείξηζε απφ 

ηνπο Γήκνπο. β) Αλαθπθιώζηκα πιηθά πνπ πξνζσξηλά ζπιιέγνληαη ζε κπιε ή θαη πξάζηλνπο 

ζάθνπο, ηνπνζεηνχληαη ζε αλάινγνπ ρξψκαηνο θαη ζήκαλζεο  εζσηεξηθνχο θάδνπο- πεξηέθηεο  θαη   

ζην ηέινο θάζε βάξδηα κεηαθέξνληαη  θαζεκεξηλά  ζηνπο αλάινγνπ ηχπνπ θαη ρξψκαηνο εμσηεξηθνχο 

θάδνπο αλαθχθισζεο.   

ηα ΔΑΤΜ πξαγκαηνπνηείηαη δηαρσξηζκφο  ζε:  
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α)Δπηθίλδπλα Απόβιεηα  Ακηγώο Μνιπζκαηηθά (ΔΑΑΜ), ηα νπνία ηνπνζεηνχληαη  ζε θίηξηλνπο 

ζάθνπο ζπιινγήο ή ζε εηδηθά θπηία κε αλάινγε ζήκαλζε ηεο θαηεγνξίαο ηχπνπ Hospital box κε 

ελζσκαησκέλε ή κε ζαθνχια, θιείζηξν αζθαιείαο θαη ρεηξνιαβή.   

β) Μηθηά Δπηθίλδπλα Απόβιεηα (ΜΔΑ), ηα νπνία ζπιιέγνληαη ζε θφθθηλνπο ζάθνπο θαη ζε εηδηθά 

θπηία κηαο ρξήζεο ηχπνπ Hospital box κε αλάινγε ζήκαλζε ηεο θαηεγνξίαο, θιείζηξν αζθαιείαο θαη 

ρεηξνιαβή θαη   

γ) Άιια Δπηθίλδπλα Απόβιεηα ηα απφβιεηα ακηγώο ηνμηθνύ ραξαθηήξα) ηα νπνία  

πεξηζπιιέγνληαη ζε θφθθηλνπο ζάθνπο ή ζε εηδηθά θπηία κηαο ρξήζεο ηχπνπ Hospital box κε αλάινγε 

ζήκαλζε ηεο θαηεγνξίαο, ελζσκαησκέλε ή κε ζαθνχια, θιείζηξν αζθαιείαο θαη ρεηξνιαβή. 

δ) Αηρκεξά Αληηθείκελα πνπ ηνπνζεηνχληαη ζε εηδηθέο ζπζθεπαζίεο (θπηία) θίηξηλνπ ρξψκαηνο, απφ 

πιηθφ άθακπην, αλζεθηηθφ θαη θέξνπλ θιείζηκν αζθαιείαο.    

ε) Δηδηθά Ρεύκαηα Απνβιήησλ, όπφς ραδηελεργά, ζσζθεσαζίες κε αέρηα σπό πίεζε, κπαηαρίες, έιαηα, 

θ.ιπ ποσ εληάζζοληαη ζε εηδηθό θαζεζηώς δηατείρηζες 

 

 

Οη ζπζθεπαζίεο ζπιινγήο απνξξηκκάησλ  θαζψο θαη ηα ηξνρήιαηα ή ακαμίδηα κεηαθνξάο ησλ  

ΑΑ θαη  ΔΑΤΜ (α, β, θαη γ) βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν ν νπνίνο νθείιεη λα ηa παξέρεη ζε 

ηθαλνπνηεηηθή πνζφηεηα γηα ηελ  θάιπςε ησλ  αλαγθψλ  ηνπ θάζε λνζνθνκείνπ.  

 

 Οη ζάθνη ζπιινγήο απνξξηκκάησλ νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο ζα πξέπεη λα είλαη  αδηαθαλείο, 

θαηά ην δπλαηφλ αδηάηξεηνη θαη  αδηαπέξαζηνη απφ πγξαζία θαη ζα δηαηίζεληαη ζε φια ηα κεγέζε 

(κηθξνί κεζαίνη, κεγάινη) κε δηαζηάζεσλ φπσο πεξηγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα εμνπιηζκνχ.  

 Σα απνξξίκκαηα ζα  ζπιιέγνληαη πιεζηέζηεξα ζηνλ ηφπν παξαγσγήο ηνπο,  ελψ ζα 

απνθεχγνληαη δηαδηθαζίεο   ηπρφλ αλαπιήξσζεο ησλ ήδε ρξεζηκνπνηνχκελσλ ζπζθεπαζηψλ 

απαγνξεχνληαη. 

 Ζ κεηαθνξά  ησλ απνξξηκκάησλ  απφ ηνπο εζσηεξηθνχο πεξηέθηεο ζηνπο εμσηεξηθνχο ζα 

πξαγκαηνπνηείηαη κε ζπρλφηεηα αλάινγε ηεο παξαγσγήο ηνπο ζε  θάζε ηκήκα θαη ππνρξεσηηθά  

ζην ηέινο  θάζε βάξδηαο. 

 Ζ κεηαθνξά ησλ απνξξηκκάησλ απφ ηνπο εζσηεξηθνχο πεξηέθηεο ζηνπο εμσηεξηθνχο ζα 

πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην πξνζσπηθφ θαζαξηφηεηαο θαηά πεξίπησζε είηε κε ηα ρέξηα, είηε κε  

ακαμίδηα, ή ηξνρήιαηα, είηε κε  απηνθίλεην κεηαθνξάο  θαη αλάινγν πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ 

ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη.   

 Δμσηεξηθνί θαη  εζσηεξηθνί πεξηέθηεο κεηαθνξάο ησλ απνβιήησλ  ζα πιέλνληαη θαη ζα 

απνιπκαίλνληαη ππνρξεσηηθά ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ηε κέξα. 

 Οη πεξηέθηεο εζσηεξηθνχ ρψξνπ (θάδνη απνξξηκκάησλ) φισλ ησλ απνξξηκκάησλ (ΑΑ θαη 

ΔΤΑΜ) είλαη επζχλεο θαη επηινγήο ηνπ θάζε Ννζνθνκείνπ ελψ ηα ηξνρήιαηα ή εηδηθά ακαμίδηα  

κεηαθνξάο απνβιήησλ, αθνξνχλ ηνλ εμνπιηζκφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ν αλάδνρνο γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ηεο θαζαξηφηεηαο θαη ζα απνζχξεη κεηά ηελ νινθιήξσζή ηνπ. Ζ 
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επηινγή ησλ ηξνρήιαησλ ή εηδηθψλ ακαμηδίσλ κεηαθνξάο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηε ζχκθσλε 

γλψκε ηνπ λνζνθνκείνπ κεηά απφ ηε ζρεηηθή επίδεημε δεηγκάησλ ζηελ επηηξνπή θαζαξηφηεηαο 

θαη ζηελ ΔΝΛ..  

 Θα  πξνηηκεζνχλ ηξνρήιαηα εχρξεζηνπ κεγέζνπο, θαηαζθεπαζκέλα απφ κε απνξξνθεηηθφ πιηθφ, 

κε πξνζηαηεπηηθά ιάζηηρα  γσληψλ γηα ηελ απνξξφθεζε ησλ πξνζθξνχζεσλ, θαπάθη αζθαιείαο 

θαη ζχζηεκα απνξξνήο πδάησλ ζηε βάζε, γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηνπ πιπζίκαηνο. 

 Σα ηξνρήιαηα θαη ακαμίδηα κεηαθνξάο ησλ απνξξηκκάησλ ζηνπο εμσηεξηθνχο θάδνπο – 

πεξηέθηεο βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν θαη επηιέγνληαη γηα θάζε Ννζνθνκείν κεηά απφ επίδεημε ζηελ 

επηηξνπή θαζαξηφηεηαο θαη ζηελ Δ.Ν.Λ. ηνπ Ννζνθνκείνπ.  

 

Β.    ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΧΝ ΑΑ ΔΝΣΟ ΣΧΝ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ  

 

1. Ζ κεηαθνξά ησλ απνξξηκκάησλ νηθηαθνχ ηχπνπ (ΑΑ) απφ ηνπο εζσηεξηθνχο πεξηέθηεο πξνο ηνπο 

πεξηέθηεο εμσηεξηθψλ ρψξσλ, ζα πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηηο θαζαξίζηξηεο κε ζπρλφηεηα αλάινγε ηεο 

παξαγσγήο ηνπο θαη εθφζνλ νη ζάθνη απνξξηκκάησλ έρνπλ πιεξσζεί θαηά ηα 2/3.  

2. Σα ΑΑ ζα κεηαθέξνληαη ζηνπο εμσηεξηθνχο θάδνπο απφ ην πξνζσπηθφ θαζαξηφηεηαο είηε κε ηα 

ρέξηα φηαλ νη εμσηεξηθνί θάδνη βξίζθνληαη θνληά ζην θηίξην είηε  κε   ακαμίδηα ή  ηξνρήιαηνπο 

θάδνπο  κεηαθνξάο ηνπ αλαδφρνπ, φηαλ πξφθεηηαη γηα κεηαθνξά  κεγαιχηεξσλ  απνζηάζεσλ.  

3. Οη εζσηεξηθνί πεξηέθηεο (θάδνη απνξξηκκάησλ) ησλ ηκεκάησλ, επηιέγνληαη απφ ην Ννζνθνκείν θαη 

εληάζζνληαη ζηελ επζχλε ηνπ. Σα ακαμίδηα ή ηξνρήιαηα  κεηαθνξάο ησλ ΑΑ πξνο ηνπο εμσηεξηθνχο 

θάδνπο ζα παξεπξίζθνληαη ζε ζπγθεθξηκέλν ππνδεηθλπφκελν ρψξν (απφ ηνλ πξντζηάκελν ηκήκαηνο) 

θαη ζα είλαη ρξψκαηνο πξάζηλνπ, γθξη,  καχξνπ, ή κεηαιιηθνχ πνπ ραξαθηεξίδεη ηε ρξήζε ηνπο ελψ ζα 

θέξνπλ θαη  θαξηειάθη αλαγξαθήο, π.ρ. Οηθηαθνχ ηχπνπ.   

4. Ο ζπγθεθξηκέλνο εμνπιηζκφο ζα είλαη εηδηθψλ πξνδηαγξαθψλ, θιεηζηνχ ηχπνπ, κε ρεξνχιηα 

δηεπθφιπλζεο ηεο κεηαθνξάο, θαηαζθεπαζκέλνο απφ άθακπην πιηθφ, ζχλζεζεο θαη ππθλφηεηαο πνπ 

δελ επηηξέπεη ηελ απνξξφθεζε ησλ πγξψλ, αλζεθηηθφο ζηηο πξνζθξνχζεηο  ελψ  ζα θέξεη  α) καιαθή 

επίζηξσζε ζηηο γσλίεο γηα ηελ απνξξφθεζε ησλ θηππεκάησλ πξφζθξνπζεο  θαη β) δηαθφπηε-

ζηξφθηγγα απνξξνήο πδάησλ γηα ηνλ εχθνιν θαζαξηζκφ θαη απνιχκαλζε ηνπ, ε  νπνία ζα 

πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην πξνζσπηθφ θαζαξηφηεηαο ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ηε κέξα.  

5. Καζψο ζε πνιιά ηκήκαηα θαζψο θαη ζηηο θιηληθέο ησλ Ννζνθνκείσλ πξαγκαηνπνηείηαη δηαρσξηζκφο 

απνξξηκκάησλ ζε ΑΑ θαη ΔΑΤΜ,  ζην πξνζσπηθφ θαζαξηφηεηαο δελ επηηξέπνληαη ιάζε ζρεηηθά κε 

ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ΑΑ ή ΔΑΤΜ ζε θάδνπο  ζπιινγήο άιιεο θαηεγνξίαο  απνξξηκκάησλ θαη ζε 

ηξνρήιαηα ή ακαμίδηα κεηαθνξάο άιιεο θαηεγνξίαο.  

6. Δζσηεξηθνί θάδνη, ηξνρήιαηα θαη ακαμίδηα κεηαθνξάο, θιείλνπλ κε επζχλε ηνπ πξνζσπηθνχ 

θαζαξηφηεηαο κε αζθάιεηα κεηά απφ θάζε ρξήζε  ελψ  πιέλνληαη θαη  απνιπκαίλνληαη απφ ην 

ζπγθεθξηκέλν  πξνζσπηθφ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξντζηάκελνπ θάζε ηκήκαηνο, ή  ζην ηέινο 

θάζε βάξδηαο ή ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ηε κέξα.  
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7. ηνπο ρψξνπο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη δηαρσξηζκφο θαη ζε αλαθπθιψζηκα απνξξίκκαηα, (ραξηί, γπαιί, 

αινπκίλην, θ.ιπ.)  ην πξνζσπηθφ θαζαξηφηεηαο είλαη ππεχζπλν λα ειέγρεη ηελ πιήξσζε ησλ  

εζσηεξηθψλ  θάδσλ ψζηε λα κεηαθέξεη ηα αλαθπθιψζηκα απνξξίκκαηα είηε κε ηα ρέξηα είηε κε εηδηθά 

ηξνρήιαηα ή ακαμίδηα (πνπ ζα δνζνχλ απφ ηνλ αλάδνρν γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ) ζηνπο 

εμσηεξηθνχο θάδνπο κπιέ ρξψκαηνο θαη αλάινγεο ζήκαλζεο γηα αλαθχθισζε.    

 

Γ.  ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ  ΣΧΝ ΔΤΑΜ     

Σν Ννζνθνκείν Γ. ΓΔΝΝΗΜΑΣΑ- Ο ΑΓΙΟ ΓΗΜΗΣΡΙΟ, παξάγεη :  

         α) Δπηθίλδπλα Απόβιεηα  Ακηγώο Μνιπζκαηηθά (ΔΔΑΜ),  

β) Μηθηά Δπηθίλδπλα Απόβιεηα (ΜΔΑ),  

γ) Άιια Δπηθίλδπλα Απόβιεηα (θαηεγνξία  πνπ κε βάζε ην ΦΔΚ 1537/2012 αληηθαζηζηά ηα 

απφβιεηα ακηγψο ηνμηθνχ ραξαθηήξα)  

δ)Αηρκεξά Αληηθείκελα  

1.Οη ζπζθεπαζίεο φισλ ησλ απνβιήησλ ΔΤΑΜ φισλ ησλ θαηεγνξηψλ φηαλ πιεξσζνχλ θαηά ηα 2/3 

κεηαθέξνληαη ζε εηδηθφ (απφ ηνλ πξντζηάκελν ηκήκαηνο ππνδεηθλπφκελν) ρψξν, ζηνλ νπνίν 

παξεπξίζθεηαη ζε κφληκε βάζε εηδηθά ακαμίδηα ή ηξνρήιαην ζπγθέληξσζεο, νιηγφιεπηεο παξακνλήο 

θαη κεηαθνξάο ησλ ΔΤΑΜ ζηνλ ςπθηηθφ ζάιακν.  

2.Οη ζπζθεπαζίεο ησλ ΔΔΑΜ, ΜΔΑ θαη ΣΟΞΗΚΧΝ απνβιήησλ, ζεκαίλνληαη αλάινγα απφ ην 

πξνζσπηθφ θαζαξηφηεηαο κε ηα αθφινπζα ζηνηρεία: εκεξνκελία παξαγσγήο, ηκήκα παξαγσγήο θαη 

φλνκα δηαρεηξηζηή (θαζαξίζηξηαο) θαη  εθφζνλ έρνπλ θιείζεη κε αζθάιεηα κεηαθέξνληαη κε ηα εηδηθά 

ακαμίδηα ή ηξνρήιαηα ηνπ αλαδφρνπ (ηα νπνία βξίζθνληαη ζε ζπγθεθξηκέλν ππνδεηθλπφκελν ρψξν),  

ζηνλ ρψξν πξνζσξηλήο απνζήθεπζήο ηνπο δειαδή ηνλ ςπθηηθφ  ζάιακν. 

3.Ο ζπγθεθξηκέλνο εμνπιηζκφο (εηδηθά ακαμίδηα ή ηξνρήιαηα ηνπ αλαδφρνπ) ζα είλαη θιεηζηνχ ηχπνπ, 

αζφξπβνο, ζα θέξεη ρεηξνιαβέο, ρξψκα αλάινγν ηεο θαηεγνξίαο ησλ απνβιήησλ πνπ ζα ζπιιέγεη 

πξνζσξηλά ελψ ζα θέξεη ηελ αλάινγε δηεζλή ζήκαλζε κε ηελ θιάζε  UN. Θα είλαη εηδηθψλ 

πξνδηαγξαθψλ, αδηαθαλείο, θαηαζθεπαζκέλνο απφ άθακπην πιηθφ, θαηάιιεινπ πάρνπο, ζχλζεζεο θαη 

ππθλφηεηαο ε νπνία δελ ζα  επηηξέπεη ηελ απνξξφθεζε ησλ πγξψλ. Θα είλαη  αλζεθηηθφο ζηηο 

πξνζθξνχζεηο    ζα θέξεη  α) καιαθή επίζηξσζε ζηηο γσλίεο γηα ηελ απνξξφθεζε ησλ θηππεκάησλ 

πξφζθξνπζεο  θαη β) δηαθφπηε-ζηξφθηγγα ή νπή  απνξξνήο πδάησλ γηα ηνλ εχθνιν θαζαξηζκφ θαη ηελ 

απνιχκαλζή ηνπ, ε  νπνία ζα πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην πξνζσπηθφ θαζαξηφηεηαο ηνπιάρηζηνλ κηα 

θνξά ηε κέξα.  

4.Αξηζκεηηθά ζα είλαη αλάινγνο ησλ αλαγθψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ζα ηνπνζεηεζεί φπσο 

πξναλαθέξεηαη ζε ππνδεηθλπφκελν ρψξν απφ ηα νξηδφκελα φξγαλα ειέγρνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

5.Ο ζπγθεθξηκέλνο εμνπιηζκφο ζα ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ην ζπγθεθξηκέλν 

ζθνπφ θαη ζα παξεπξίζθεηαη ζε ζπγθεθξηκέλα ππνδεηθλπφκελα ζεκεία.  

6.Σν πξνζσπηθφ θαζαξηφηεηαο ηεο θάζε θιηληθήο ή ηκήκαηνο πνπ παξάγεη ΔΤΑΜ έρεη ηελ 

ππνρξέσζε κεηαθνξάο απηψλ ζηα εμσηεξηθά ηξνρήιαηα ή εηδηθά ακαμίδηα  πξνζσξηλήο 
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ζπγθέληξσζεο ησλ  ΔΤΑΜ. Παξάιιεια έρεη θαη ηελ ππνρξέσζε κεηαθνξάο ησλ ζπζθεπαζηψλ 

αηρκεξψλ αληηθεηκέλσλ απφ ηηο θιηληθέο θαη ηα ηκήκαηα πνπ ηα παξάγνπλ ζηα ηξνρήιαηα ή εηδηθά 

ακαμίδηα ησλ ΔΑΑΜ  

7.Σελ δηαρείξηζε ησλ  εμσηεξηθψλ ηξνρήιαησλ ή εηδηθψλ ακαμηδίσλ κεηά ηελ πιήξσζή ηνπο θαηά ηα 

2/3 αλαιακβάλνπλ ζπγθεθξηκέλα άηνκα ηνπ ζπλεξγείνπ θαζαξηφηεηαο ηα νπνία είλαη επηθνξηηζκέλα 

κε ην έξγν ηεο κεηαθνξάο απηψλ ζηνλ ςπθηηθφ ζάιακν γηα νιηγνήκεξε παξακνλή. 

8. Σν ζπγθεθξηκέλν πξνζσπηθφ είλαη επηθνξηηζκέλν κε ηελ θαζαξηφηεηα θαη απνιχκαλζε ησλ 

ηξνρήιαησλ ή εηδηθψλ ακαμηδίσλ ηελ νπνία ζα εθηειεί ζε θάζε πεξίπησζε κεηά ηελ θέλσζή ηνπο.  

9.Ζ ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία δηαρείξηζεο (κεηαθνξά) ζα εθηειείηαη φιεο ηηο εκέξεο ηνπ έηνπο 

(θαζεκεξηλέο,  αξγίεο θαη εμαηξέζηκεο). 

10.Ζ κεηαθνξά ησλ ΔΤΑΜ ζηνλ ςπθηηθφ ζάιακν ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε απηνθίλεην θαη νδεγφ ηνπ 

λνζνθνκείνπ. 

11. Όινο ν εμνπιηζκφο (ηξνρήιαηα- εηδηθά ακαμίδηα, απηνθίλεην, πξνζσπηθφ, νδεγφο) ζα 

ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ θαη απνθιεηζηηθά ζηελ ζπγθεθξηκέλε 

εξγαζία ελψ ε κεηαθνξά ησλ ΔΤΑΜ ζα αθνινπζεί ζπγθεθξηκέλε ππνδεηθλπφκελε απφ ηελ ΔΝΛ 

δηαδξνκή ηφζν εληφο ηνπ ρψξνπ παξαγσγήο φζν θαη εθηφο απηνχ πξνο ηνλ ςπθηηθφ ζάιακν.  

12.ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ θαηά ηελ κεηαθνξά ησλ ΔΤΑΜ απαηηείηαη ε ρξήζε αλειθπζηήξα,  απηή ζα 

γίλεηαη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή ελψ ζα πξνβιέπεηαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο κεηαθνξάο,  ν 

απνθιεηζκφο  ηνπ αλειθπζηήξα γηα νπνηαδήπνηε άιιε ρξήζε, κέρξη ν αλειθπζηήξαο  λα θαζαξηζηεί  

θαη λα απνιπκαλζεί φπσο απαηηείηαη.   

13. Απφ ηνλ αλάδνρν ζε ζπλεξγαζία κε ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ Ννζνθνκείνπ ζα ζπληαρηεί θαη ζα 

εγθξηζεί ρέδην Αζθαιείαο γηα ηελ θάιπςε ηπραίσλ έθηαθησλ ζπκβάλησλ πνπ κπνξνχλ λα 

πξνθχςνπλ θαηά ηελ κεηαθνξά ησλ ΔΤΑΜ εληφο ηνπ ρψξνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

14. Σπρφλ αηπρήκαηα (δηαξξνέο, ηξαπκαηηζκνί ή κφιπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ) απαηηείηαη λα 

αλαθέξνληαη άκεζα ζηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ Ννζνθνκείνπ ψζηε λα αληηκεησπίδνληαη έγθαηξα ρσξίο 

θαζπζηεξήζεηο. 

15. Σπρφλ δαπάλεο πνπ ζα πξνθχςνπλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε δεκηψλ ζα θαιχπηνληαη απφ 

αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην ηνπ αλαδφρνπ ην νπνίν ζα θαηαηεζεί κε ηελ πξνζθνξά ηνπ γηα ηελ 

ζπγθεθξηκέλε θάιπςε. 

16. ε πεξηπηψζεηο αηπρεκάησλ πξνζσπηθνχ θαηά ηελ δηαρείξηζε ησλ ΔΤΑΜ  ηελ επζχλε 

απνθαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ θέξεη θαζ’ νινθιεξία ν ίδηνο θαη φρη ην 

Ννζνθνκείν.  

17. Σν Ννζνθνκείν έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ππνδείμεη κε έγγξαθεο θαηαζηάζεηο ηα ηκήκαηα πνπ 

παξάγνπλ ΔΤΑΜ αλά θαηεγνξία θαη είδνο, ην ρψξν ηνπνζέηεζεο θαη παξακνλήο ησλ ηξνρήιαησλ ή 

εηδηθψλ ακαμηδίσλ θαζψο θαη ηνλ ρψξν εγθαηάζηαζεο ηνπ ςπθηηθνχ ζαιάκνπ.  

18. ε πεξίπησζε πνπ ε ηήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο δηαρείξηζεο ησλ ΔΑΑΜ εθηειείηαη πιεκκειψο,  ην 

Ννζνθνκείν  έρεη ην δηθαίσκα λα επηβάιιεη θπξψζεηο ή πξφζηηκα  γηα θάζε παξάβαζε. 

  



60 

 

 

 

14. ΦΤΓΔΗΑ ΜΟΛΤΜΑΣΗΚΧΝ 

Σηο εκέξεο ηεο απνθνκηδήο, ηα ςπγεία ζα θαζαξίδνληαη κε πηεζηηθφ κεράλεκα θαη ζα 

απνιπκαίλνληαη. 

Δηδηθόηεξεο νδεγίεο θαζαξηζκνύ θαη απνιύκαλζεο θαζώο επίζεο θαη νδεγίεο γηα ηελ 

εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ ηερληθώλ ζε πεξηπηώζεηο αηπρεκάησλ όπσο δηαζπνξά αίκαηνο θαη 

άιισλ βηνινγηθώλ πγξώλ ζα δνζνύλ εγγξάθσο από ηελ Δ.Ν.Λ. 

 

 

Άξζξν 3. 

ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ  (ελδεηθηηθά) 

 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ ηνλ θάησζη πεξηγξαθφκελν εμνπιηζκφ. Σν 

Ννζνθνκείν δηθαηνχηαη λα δεηήζεη αλαβάζκηζε ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ αλαδφρνπ, εθφζνλ θξηζεί  φηη ν 

εμνπιηζκφο πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη δελ είλαη θαηάιιεινο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ.  

i. Πεξηζηξνθηθή µεραλή, γηα πγξφ θαζαξηζκφ δαπέδσλ, µνθεηψλ  

ii. Απνξξνθεηέο πγξψλ θαη ζθφλεο. Μεγάιεο ηζρχνο 2000 W θαη ρακειήο εθπνµπήο ζνξχβνπ  

iii. Μπαηαξηνθίλεηεο θαη ειεθηξνθίλεηεο µεραλέο πιχζεο δαπέδσλ, ραµειήο εθπνµπήο ζνξχβνπ. 

Υξεζηµνπνηνχληαη γηα µεγάιεο επηθάλεηεο  

iv. Πηεζηηθφ µεράλεµα γηα εμσηεξηθνχο ρψξνπο   

v. Αθξνπαξαγσγφο γηα µνθέηεο  

vi. Μεράλεµα γπαιίζµαηνο παξθεηίλεο δαπέδνπ ( ηµρ.)  

vii. Μπαιαληέδεο ( ηµρ.)  

viii. Λάζηηρν ( ηµρ.)  

ix. θάια ( ηµρ.)  

x. Σξφιετ θαζαξηζηξηψλ ζπκβαηά κε ην ζχζηεκα πξνεκπνηηζκέλσλ παληψλ γεληθφηεξα (ηξνρήιαην 

θαξφηζη κε ζπξηάξηα: έλα γηα θάζε θιηληθφ ηκήκα θαη έλα γηα θάζε νκάδα νκνεηδψλ ππεξεζηψλ)  

xi. πζηήκαηα δηπινχ θνπβά (ζε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη ιεηηνπξγηθφο ν θαζαξηζκφο κε ηηο 

πξνεκπνηηζκέλεο παλέηεο π.ρ. ζηηο ηνπαιέηεο θαη ζηα θιηκαθνζηάζηα). 

xii. Ζιεθηξηθή ζθνχπα. Ζ ειεθηξηθή ζθνχπα λα είλαη επέιηθηε µε ξφδεο, µεγάιεο ηζρχνο απνξξφθεζεο 

1800-2000 W, λα δηαζέηεη θίιηξα θαηαθξάηεζεο θαη λα είλαη µκηθξήο εθπνκπήο ζνξχβνπ. Να 

δηαζέηεη εμαξηήµαηα πνπ δηεπθνιχλνπλ ηηο δηάθνξεο εξγαζίεο  

xiii. Μεραληθή θνξεηή αζχξκαηε ζθνχπα ηθαλνπνηεηηθήο ηζρχνο απνξξφθεζεο (1 ηεµ.)  

xiv. Μεραλή παξαγσγήο αηκνχ γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ πεξζίδσλ ηνπ ζπζηήκαηνο θιηκαηηζκνχ - 

εμαεξηζκνχ. (1 ηµρ.)  

xv. Πιπληήξην - ζηεγλσηήξην γηα ην θαζεκεξηλφ πιχζηκν θαη ζηέγλσκα ησλ πιηθψλ πνιιαπιψλ ρξήζεσλ.  

xvi. Αλπςσηηθφ µκεράλεκα  γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ παινπηλάθσλ - θσηηζηηθψλ.  
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Άξζξν 4. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ (ελδεηθηηθά) 

Αλάινγα µε ηε ρξήζε ηνπ ρψξνπ θαζνξίδεηαη ε ζπρλφηεηα ηνπ θαζαξηζκνχ θαη ηεο απνιχκαλζεο, φπσο 

θαίλεηαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο. Αλεμαξηήησο απηψλ, ζε θάζε πεξίπησζε, γηα θάζε εξγαζία θαη θάζε 

ρψξν εξγαζίαο θαζνξίδεηαη απφ ην Ννζνθνκείν ν ρξφλνο παξνρήο απηήο, θαζψο επίζεο θαη νη ψξεο έλαξμεο 

θαη ιήμεο απηήο. Οη εξγαζίεο θαζαξηζκνχ γίλνληαη ζηα ρξνληθά δηαζηήκαηα πνπ δελ εκπνδίδεηαη ε 

ιεηηνπξγία ησλ ρψξσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ.  

Δλδεηθηηθά σξάξηα θαζαξηζκνχ: 

Κνηλφρξεζηνη ρψξνη: Καζεκεξηλά απφ 06:00 κέρξη 22:00.  

Ννζειεπηηθά  ηκήκαηα - δσκάηηα λνζειείαο: Καζεκεξηλφο θαζαξηζκφο απφ 06:00  κέρξη 13:00. 

Απνγεπκαηηλφ ζθνχπηζκα - ζθνπγγάξηζκα θαη απνθνκηδή  απνξξηµµάησλ απφ 15:00 µκέρξη 20:00. Κάιπςε 

εθηάθησλ αλαγθψλ απφ 20:00 µέρξη 06:00.  

Μνλάδεο Δληαηηθήο: Καζαξηζκνί απφ 06:00 κέρξη 22:00 θαη θάιπςε εθηάθησλ αλαγθψλ απφ 22:00 µκέρξη 

06:00. 

Δμσηεξηθά ηαηξεία: Καζεκεξηλφο θαζαξηζκφο απφ 6:00 κέρξη 8:00 θαη απφ 15:00 µκέρξη 22:00.  

Σµήµα Δπεηγφλησλ Πεξηζηαηηθψλ: Καζεκεξηλφο θαζαξηζκφο θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 24ψξνπ.  

Γηαγλσζηηθά Δξγαζηήξηα: Καζεκεξηλφο θαζαξηζκφο απφ 06:00 µέρξη 16:00.  

Απνγεπκαηηλή απνθνκηδή απνξξηµµάησλ θαη θάιπςε εθηάθησλ αλαγθψλ.  

Γξαθεία: Καζεκεξηλέο εξγαζίεο απφ 06:00 µέρξη 16:00.  

Υεηξνπξγεία: Δλδηάκεζνη θαζαξηζκνί: απφ 07:00 µέρξη ιήμε επεκβάζεσλ.  

Σειηθφο θαζαξηζκφο: απφ ηε ιήμε επεκβάζεσλ έσο 06:00.  

Πιπληήξηα: Καζαξηζκφο απφ 07:00 µέρξη 14:00.  

Απνζήθεο: Καζεκεξηλά απφ 07:00 µέρξη 08:30. Ο θαζαξηζκφο γίλεηαη παξνπζία ηνπ απνζεθάξηνπ θαη φρη 

εθηφο σξαξίνπ εξγαζίαο γηα ιφγνπο αζθαιείαο.  

Μεραλνζηάζηα: Πεξηνδηθφο γεληθφο θαζαξηζκφο (ηνπιάρηζηνλ µκεληαίσο).  

Οη γεληθνί θαζαξηζκνί ζα γίλνληαη κεληαία θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηελ πξντζηακέλε ή ηνλ ππεχζπλν ηνπ 

θάζε ηκήκαηνο. 

ΖΜΔΗΧΖ :  

1. Δθηφο ηνπ σξαξίνπ ηαθηηθψλ- πξνγξαµµαηηζµέλσλ εξγαζηψλ απαηηείηαη 24σξε θάιπςε ηνπ 

Ννζνθνκείνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ.  

2. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο εξγαζηψλ, π.ρ. ζε έλα φξνθν λα απαηηείηαη 

θαζαξηζκφο ζαιάκνπ, θαζαξηζκφο γξαθείσλ, θαζαξηζκφο θνηλνρξήζησλ ρψξσλ θι.π., είλαη πξνθαλέο φηη 

ζα πξέπεη λα γίλεη ζπληνληζκφο θαη λα εμαζθαιηζηεί ε αιιεινπρία εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ.  

3. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα έρεη επφπηε θαζαξηφηεηαο ζηελ πξσηλή θαη απνγεπκαηηλή βάξδηα. 
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ΑΡΘΡΟ 5 

ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΔΚΣΔΛΔΖ ΔΡΓΑΗΧΝ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ 

 

α/α ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΥΝΟΣΖΣΑ 

1 
θνχπηζκα - ζθνπγγάξηζκα δαπέδσλ, ζαιάκσλ 

αζζελψλ θαη W/C, πγξφ μεζθφληζκα 

Καζεκεξηλά ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ζε 

θάζε βάξδηα 

2 Βεξάληεο-μεξφ ζθνχπηζµα-ζθνπγγάξηζµα δαπέδσλ Κάζε εβδνκάδα 

3 Κνηλφρξεζηα WC 
2 θνξέο αλά βάξδηα (πην ζπρλά ζηα Σ.Δ.Η. 

θαη ζηα Σ.Δ.Π.) 

4 Πιαζηηθά δάπεδα - γπάιηζκα  Μεληαία 

5 Πιαζηηθά δάπεδα-αληηθαηάζηαζε παξθεηίλε Όηαλ θξηζεί απαξαίηεην 

6 Απνθνκηδή Απνξξηκκάησλ 

Καζεκεξηλά, ηνπιάρηζηνλ δχν θνξέο 

ζηελ πξσηλή βάξδηα θαη κηα θνξά ην 

απφγεπκα, ζπρλφηεξα ζε Μνλάδεο, 

Υεηξνπξγεία, Δξγαζηήξηα. 

7 

Καζαξηφηεηα-απνιχκαλζε ζαιάκσλ αζζελψλ (box), 

Μνλάδσλ (ΜΔΘ-ΜΔΘ-ΚΓΥ), ζθνχπηζκα, 

ζθνπγγάξηζκα, απνθνκηδή, απνξξηκκάησλ 

Καζεκεξηλά δχν θνξέο ην πξσί θαη δχν 

θνξέο ην απφγεπκα θαη ζε θάζε λέν 

αζζελή 

8 Ζ/Μ ρψξνη-ηνχλει (ζπλνδεία ηερληθνχ) Κάζε ηεηξάκελν 

9 Κνηλφρξεζηνη ρψξνη, θιηκαθνζηάζηα, αζαλζέξ Καζεκεξηλά  

10 Δμσηεξηθνί ρψξνη εηζφδσλ Καζεκεξηλά  

11 Κιηληθέο πνπ ιεηηνπξγνχλ Καζεκεξηλά  

12 Υψξνη πνπ δελ ιεηηνπξγνχλ  
χκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ 

Ννζνθνκείνπ 
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ΠΗΝΑΚΔ ΚΑΣΑΝΟΜΖ  ΔΡΓΑΣΟΧΡΧΝ  ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ  

 

 

Α: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ  «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ» 
 

ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΕΡΓΑΣΟΩΡΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΑΝΑ ΒΑΡΔΙΑ (ΔΕΤΣΕΡΑ-ΠΑΡΑΚΕΤΗ) 

ΚΛΙΝΙΚΗ  (ενδεικτικά ) ΠΡΩΙ ΑΠΟΓΕΤΜΑ ΝΤΦΣΑ 
 ΦΕΙΡΟΤΡΓΙΚΗ 

8  
 

 

ΟΤΡΟΛΟΓΙΚΗ -  ΩΡΛ 

ΕΠΕΙΓΟΝΣΑ ΕΞΩΣΕΡΙΚΑ ΙΑΣΡΕΙΑ 

ΚΟΙΣΩΝΕ ΙΑΣΡΩΝ ΚΑΙ ΣΡΩΙΜΟ ΚΛΙΝΩΝ 

ΜΕΘ 7   

ΦΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 7,5   

ΦΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ 6   

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ-ΓΑΣΡ-ΣΡΑΠΕΖΑΡΙΑ-ΓΡΑΥΕΙΑ 

6  
 

 

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ – ΜΝ 

ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΟ – ΑΞΟΝΙΚΟ 

ΥΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΗΡΙΟ 

ΣΑΚΣΙΚΑ ΕΞΩΣΕΡΙΚΑ ΙΑΣΡΕΙΑ 

6  
 

 

ΕΡΓΑΣΗΡΙΑ(ΜΙΚΡΟΒ.-ΑΙΜΑΣ.-ΑΙΜΟΔΟΙΑ-ΥΕΑΡΜΑΚΕΙΟ) 

ΑΠΟΔΤΣΗΡΙΑ 

ΜΑΓΕΙΡΙΑ 

ΠΑΙΔΟΦΕΙΡΟΤΡΓΙΚΗ 2   

ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΗ-ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΣΟΜΙΚΟ 

5,5   ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ 

ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΛΙΚΟΤ-ΑΠΟΣΕΙΡΩΗ-ΠΛΤΝΣΗΡΙΑ 

ΜΕΣΑΥΟΡΑ ΤΛΙΚΟΤ (2 ΩΡΕ) 

6   ΑΤΛΙΟΙ ΦΩΡΟΙ 

ΚΟΤΠΙΔΙΑ 

Ε.Ε.Ι.-Σ.Ε.Ι.(12:00-16:00) 
4 8 8 

ΓΙΑ ΟΛΑ ΣΑ ΣΜΗΜΑΣΑ 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 

58 8 8 

ΣΙ ΓΕΝΙΚΕ ΕΥΗΜΕΡΙΕ ΕΝΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΣΟΜΟ: 

4 ΩΡΕ 17:00-21:00 

ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΑΞΗ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ΘΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΟΤΝ 10 ΕΥΗΜΕΡΙΕ / 

ΜΗΝΑ 

 

1. ΓΗΑ ΣΑ ΣΜΖΜΑΣΑ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ-ΟΤΡΟΛΟΓΗΚΖ -  ΧΡΛ-ΔΠΔΗΓΟΝΣΑ ΔΞΧΣΔΡΗΚΑ ΗΑΣΡΔΗΑ-

ΚΟΗΣΧΝΔ ΗΑΣΡΧΝ ΚΑΗ ΣΡΧΗΜΟ ΚΛΗΝΧΝ-ΜΔΘ-ΥΔΗΡΟΤΡΓΔΗΟ ΔΝΖΛΗΚΧΝ-ΥΔΗΡΟΤΡΓΔΗΟ 

ΠΑΗΓΧΝ Ζ ΑΠΑΗΣΖΖ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ Γ. ΓΔΝΝΗΜΑΣΑ ΔΗΝΑΗ ΝΑ ΑΠΑΥΟΛΟΤΝΣΑΗ ΑΣΟΜΑ 

ΑΝΧ ΣΧΝ 25 ΔΣΧΝ.  

2.ΓΗΑ ΣΑ ΣΜΖΜΑΣΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ-ΓΑΣΡ-ΣΡΑΠΔΕΑΡΗΑ-ΓΡΑΦΔΗΑ- ΚΑΡΓΗΟΛΟΓΗΚΖ – ΜΝ- 

ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΚΟ – ΑΞΟΝΗΚΟ-ΦΤΗΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖΡΗΟ-ΣΑΚΣΗΚΑ ΔΞΧΣΔΡΗΚΑ ΗΑΣΡΔΗΑ-

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ(ΜΗΚΡΟΒ.-ΑΗΜΑΣ.-ΑΗΜΟΓΟΗΑ)-ΦΑΡΜΑΚΔΗΟ-ΜΑΓΔΗΡΗΑ-ΑΠΟΓΤΣΖΡΗΑ-

ΠΑΗΓΟΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ-ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΖ-ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ-ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΣΟΜΗΚΟ- ΑΠΟΘΖΚΖ 

ΤΛΗΚΟΤ-ΑΠΟΣΔΗΡΧΖ-ΠΛΤΝΣΖΡΗΑ- ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΤΛΗΚΟΤ (2 ΧΡΔ)- ΑΤΛΗΟΗ ΥΧΡΟΗ- 

ΚΟΤΠΗΓΗΑ- Δ.Δ.Η.-Σ.Δ.Η.(12:00-16:00) Ζ ΑΠΑΗΣΖΖ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ Γ. ΓΔΝΝΗΜΑΣΑ ΔΗΝΑΗ ΝΑ 

ΑΠΑΥΟΛΟΤΝΣΑΗ ΑΣΟΜΑ ΚΑΣΧ ΣΧΝ 25 ΔΣΧΝ  
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ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΕΡΓΑΣΟΩΡΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ (ΑΒΒΑΣΟΚΤΡΙΑΚΑ-ΑΡΓΙΕ) 

ΚΛΙΝΙΚΗ  (ενδεικτικά) ΠΡΩΙ ΑΠΟΓΕΤΜΑ ΝΤΦΣΑ 

ΠΑΙΔΟΦΕΙΡΟΤΡΓΙΚΗ 

8   

ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΗ 

 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ 
ΦΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ 
ΕΠΕΙΓΟΝΣΑ ΕΞΩΣΕΡΙΚΑ ΙΑΣΡΕΙΑ 
ΜΑΓΕΙΡΙΑ 
ΦΕΙΡΟΤΡΓΙΚΗ 

6   
ΟΤΡΟΛΟΓΙΚΗ-ΩΡΛ 
ΜΕΘ 
ΦΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ 

5   ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ-ΜΝ 
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ 
ΑΤΛΙΟΙ ΦΩΡΟΙ 

2   
ΚΟΤΠΙΔΙΑ 
ΓΙΑ ΟΛΑ ΣΑ ΣΜΗΜΑΣΑ 3 8 8 
ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 

 

 

 

 

 

24 8 

 

8 

  

ΣΙ ΓΕΝΙΚΕ ΕΥΗΜΕΡΙΕ ΕΝΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΣΟΜΟ: 

4 ΩΡΕ 17:00-21:00 

ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΑΞΗ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ΘΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΟΤΝ 10 

ΕΥΗΜΕΡΙΕ / ΜΗΝΑ 

 

ΓΗΑ ΣΑ ΣΜΖΜΑΣΑ ΠΑΗΓΟΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ- ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ- ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΖ- ΥΔΗΡΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΧΝ- 

ΔΠΔΗΓΟΝΣΑ ΔΞΧΣΔΡΗΚΑ ΗΑΣΡΔΗΑ- ΜΑΓΔΗΡΗΑ Ζ ΑΠΑΗΣΖΖ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ Γ.ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ 

ΔΗΝΑΗ ΝΑ ΑΠΑΥΟΛΟΤΝΣΑΗ ΑΣΟΜΑ ΑΝΧ ΣΧΝ 25 ΔΣΧΝ  

ΓΗΑ ΣΑ ΣΜΖΜΑΣΑ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ-ΟΤΡΟΛΟΓΗΚΖ-ΧΡΛ-ΜΔΘ-ΥΔΗΡΟΤΡΓΔΗΟ ΔΝΖΛΗΚΧΝ-

ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ-ΚΑΡΓΗΟΛΟΓΗΚΖ-ΜΝ-ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΚΟ-ΑΤΛΗΟΗ ΥΧΡΟΗ-ΚΟΤΠΗΓΗΑ Ζ 

ΑΠΑΗΣΖΖ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ Γ.ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ ΔΗΝΑΗ ΝΑ ΑΠΑΥΟΛΟΤΝΣΑΗ ΑΣΟΜΑ ΚΑΣΧ 

ΣΧΝ 25 ΔΣΧΝ  
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ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΕΣΡΑΓΩΝΙΚΩΝ ΜΕΣΡΩΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ« Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ» 
 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΕΙ  

 Α υπαίθριοι αύλιοι χώροι υπαίθρια πάρκινγκ                                                                   1.600 Σ.Μ. 

1. Κεντρικές εγκαταστάσεις Η/Μ χώρων και πάρκινγκ υπογείων χώρων                           160 Σ.Μ. 

2. Βοηθητικοί αποθηκευτικοί χώροι, αποδυτήρια νοσηλευτικού προσωπικού                    140 Σ.Μ. 

3. Κλιμακοστάσια κοινόχρηστοι χώροι                                                                               1.280 Σ.Μ.  

4. Γραφειακοί χώροι (διοίκηση, υπηρεσίες, γραφεία ιατρών, αμφιθέατρα, βιβλιοθήκες)   1.600 Σ.Μ. 

5. Εργαστηριακά τμήματα                                                                                                    910 Σ.Μ. 

6. Ειδικά τμήματα (μονάδες ΜΕΘ, χειρουργεία )                                                                  965 Σ.Μ. 

7. Φώροι νοσηλείας θάλαμοι                                                                                              5.827 Σ.Μ. 

 

Β: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ  «Ο ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ» 

 

ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΕΡΓΑΣΟΩΡΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΑΝΑ ΒΑΡΔΙΑ (ΔΕΤΣΕΡΑ-ΠΑΡΑΚΕΤΗ) 

ΚΛΙΝΙΚΗ  (ενδεικτικά ) ΠΡΩΙ ΑΠΟΓΕΤΜΑ ΝΤΦΣΑ 
 ΦΕΙΡΟΤΡΓΙΚΗ 3    

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ 3   

ΟΤΡΟΛΟΓΙΚΗ -ΚΤΣΕΟΚΟΠΙΚΟ 3   

ΦΕΙΡΟΤΡΓΕΙΑ Α΄ 6    

ΚΟΙΣΩΝΕ ΙΑΣΡΩΝ ΣΡΩΙΜΟ 0,5   

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ 0,5    

ΜΕΘ 3    

ΟΥΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ 0,5   

ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ 2   

ΦΕΙΡΟΤΡΓΕΙΑ Β   3    

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ 0,5    

ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΟ    

ΣΕΠ     

ΑΠΟΣΕΙΡΩΗ     

ΣΕΠ/ ΟΔΟΝΣΙΑΣΡΕΙΟ     

ΥΑΡΜΑΚΕΙΟ     

ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΛΙΚΟΤ /ΑΠΟΣΕΙΡΩΗ    

ΠΛΤΝΣΗΡΙΑ/ ΑΠΟΘΗΚΗ ΣΡΟΥΙΜΩΝ    

ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ/ ΠΛΤΙΜΟ 5    

ΣΡΑΠΕΖΑΡΙΑ    

ΣΕΙ-ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΤΠΟΔΟΦΗ 2    

ΑΙΘΡΙΟ-ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΙ ΦΩΡΟΙ 1   

ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ 2   

ΜΕΣΑΥΟΡΕ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ 3   

ΜΕΣΑΥΟΡΑ ΙΜΑΣΙΜΟΤ 3   

ΓΡΑΥΕΙΑ ΙΑΣΡΩΝ    

ΓΙΑ ΟΛΑ ΣΜΗΜΑΣΑ 4 8 8 

    

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 45 8 8 

ΣΙ ΓΕΝΙΚΕ ΕΥΗΜΕΡΙΕ ΕΝΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΣΟΜΟ: 

4 ΩΡΕ 17:00-21:00 
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ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΑΞΗ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ΘΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΟΤΝ 10 

ΕΥΗΜΕΡΙΕ / ΜΗΝΑ 

ΓΗΑ ΣΑ ΣΜΖΜΑΣΑ: ΥΗΡΟΤΡΓΗΚΖ-ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ-ΟΤΡΟΛΟΓΗΚΖ-ΚΤΣΔΟΚΟΠΗΚΟ-ΥΔΗΡΟΤΡΓΔΗΑ 

Α΄-ΜΔΘ-ΥΔΗΡΟΤΡΓΔΗΑ Β΄ Ζ ΑΠΑΗΣΖΖ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ Ο ΑΓΙΟ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΔΗΝΑΗ ΝΑ 

ΑΠΑΥΟΛΟΤΝΣΑΗ ΑΣΟΜΑ ΑΝΧ ΣΧΝ 25 ΔΣΧΝ  

ΓΗΑ ΣΑ ΣΜΖΜΑΣΑ: ΚΟΗΣΧΝΔ ΗΑΣΡΧΝ/ΣΡΧΗΜΟ-ΚΑΡΓΗΟΛΟΓΗΚΖ-ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΗΚΖ-

ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ-ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΚΟ-ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΚΟ-ΣΔΠ-ΑΠΟΣΔΗΡΧΖ-ΣΔΠ/ΟΓΟΝΣΗΑΣΡΔΗΟ-

ΦΑΡΜΑΚΔΗΟ-ΑΠΟΘΖΚΖ ΤΛΗΚΟΤ/ΑΠΟΣΔΗΡΧΖ-ΠΛΤΝΣΖΡΗΑ/ΑΠΟΘΖΚΖ ΣΡΟΦΗΜΧΝ-

ΜΑΓΔΗΡΔΗΑ/ΠΛΤΗΜΟ-ΣΡΑΠΔΕΑΡΗΑ-ΣΔΠ-ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΤΠΟΓΟΥΖ-ΑΗΘΡΗΟ/ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΗ ΥΧΡΟΗ-

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ-ΜΔΣΑΦΟΡΔ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ-ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΗΜΑΣΗΜΟΤ-ΓΡΑΦΔΗΑ 

ΗΑΣΡΧΝ Ζ ΑΠΑΗΣΖΖ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ Ο ΑΓΙΟ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΔΗΝΑΗ ΝΑ ΑΠΑΥΟΛΟΤΝΣΑΗ 

ΑΣΟΜΑ ΚΑΣΧ ΣΧΝ 25 ΔΣΧΝ  

 

 
 

 

ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΕΡΓΑΣΟΩΡΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ (ΑΒΒΑΣΟΚΤΡΙΑΚΑ-ΑΡΓΙΕ) 

ΚΛΙΝΙΚΗ  (ενδεικτικά) ΠΡΩΙ ΑΠΟΓΕΤΜΑ ΝΤΦΣΑ 

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ 3    

ΟΤΡΟΛΟΓΙΚΗ 3   

ΦΕΙΡΟΤΡΓΕΙΑ Α΄ 2   

ΚΟΙΣΩΝΕ ΙΑΣΡΩΝ /ΣΡΩΙΜΟ 0,5   

ΜΕΘ 4    

ΟΥΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ 0,5    

ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ 0,5   

ΦΕΙΡΟΤΡΓΕΙΑ Β     

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ 0,5  7 

ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΟ    

ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ/ΠΛΤΙΜΟ 4   

ΑΙΘΡΙΟ/ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΙ ΦΩΡΟΙ 1   

ΜΕΣΑΥΟΡΕ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ 2   

ΜΕΣΑΥΟΡΑ ΙΜΑΣΙΜΟΤ 1   

ΦΕΙΡΟΤΡΓΙΚΗ 3   

ΓΙΑ ΟΛΑ ΣΑ ΣΜΗΜΑΣΑ  8 8 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 25 8 8 

 

ΣΙ ΓΕΝΙΚΕ ΕΥΗΜΕΡΙΕ ΕΝΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΣΟΜΟ: 

4 ΩΡΕ 17:00-21:00 

ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΑΞΗ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ΘΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΟΤΝ 10           

ΕΥΗΜΕΡΙΕ / ΜΗΝΑ 

 

ΓΗΑ ΣΑ ΣΜΖΜΑΣΑ ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ-ΟΤΡΟΛΟΓΗΚΖ-ΥΔΗΡΟΤΡΓΔΗΑ Α΄-ΜΔΘ-ΥΔΗΡΟΤΡΓΔΗΑ Β΄-

ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ Ζ ΑΠΑΗΣΖΖ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ Ο ΑΓΙΟ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΔΗΝΑΗ ΝΑ 

ΑΠΑΥΟΛΟΤΝΣΑΗ ΑΣΟΜΑ ΑΝΧ ΣΧΝ 25 ΔΣΧΝ  

ΓΗΑ ΣΑ ΣΜΖΜΑΣΑ ΚΟΗΣΧΝΔ ΗΑΣΡΧΝ /ΣΡΧΗΜΟ- ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΗΚΖ- ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ- 

ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΚΟ- ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΚΟ- ΜΑΓΔΗΡΔΗΑ/ΠΛΤΗΜΟ- ΑΗΘΡΗΟ/ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΗ ΥΧΡΟΗ- 

ΜΔΣΑΦΟΡΔ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ- ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΗΜΑΣΗΜΟΤ Ζ ΑΠΑΗΣΖΖ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ  

Ο ΑΓΙΟ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΔΗΝΑΗ ΝΑ ΑΠΑΥΟΛΟΤΝΣΑΗ ΑΣΟΜΑ ΚΑΣΧ ΣΧΝ 25 ΔΣΧΝ 
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ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΕΣΡΑΓΩΝΙΚΩΝ ΜΕΣΡΩΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ«Ο ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ » 

 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΕΙ  

 
Α. Κτιριακές εγκαταστάσεις:  

1. Κεντρικές εγκαταστάσεις Η/Μ χώρων και πάρκινγκ υπογείων χώρων                                            

82 Σ.Μ. 

2. Βοηθητικοί αποθηκευτικοί χώροι, αποδυτήρια νοσηλευτικού προσωπικού                                

2162 Σ.Μ. 

3. Κλιμακοστάσια κοινόχρηστοι χώροι                                                                                             

2106 Σ.Μ. 

4. Γραφειακοί χώροι (διοίκηση, υπηρεσίες, γραφεία ιατρών, αμφιθέατρα, βιβλιοθήκες)                

1467 Σ.Μ. 

5. Εργαστηριακά τμήματα                                                                                                                   

594 Σ.Μ. 

6. Ειδικά τμήματα (μονάδες ΜΕΘ, χειρουργεία )                                                                                

415 Σ.Μ. 

7. Φώροι νοσηλείας θάλαμοι                                                                                                             

1740 Σ.Μ. 

 

 

 

 
 

Ζ ΓΗΟΗΚΖΣΡΗΑ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ  

 

 

 

 

 

ΣΟΤΓΚΑ ΜΔΛΠΟΜΔΝΖ
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A-1.      ΜΖΝΗΑΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ (ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΑ) 

ΥΧΡΟ: ΚΛΗΝΗΚΖ                ΚΧΓ.: ΖΜΔΡ/ΝΗΑ: 

ΔΡΓΑΗΔ ΠΡΧΗ ΑΠΟΓΔΤΜΑ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

ΠΡΟΓΡ. ΑΞΗΟΛ. ΠΡΟΓΡ. ΑΞΗΟΛ. 

ΘΑΛΑΜΟΗ 

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 - ΜΠΑΝΗΑ  

ΑΠΟΚΟΜΗΓΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ -ΠΛΤΗΜΟ 

ΚΑΓΧΝ 
2Υ 

 
2X 

  

ΠΛΤΗΜΟ – ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ ΔΗΓΧΝ 

ΤΓΗΔΗΝΖ 
2Υ 

 
2Υ 

  

ΦΟΤΓΓΑΡΗΜΑ ΓΑΠΔΓΟΤ 2Υ  2X   

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

ΚΑΘΑΡΗΜΑ ΔΠΗΦΑΝΔΗΧΝ, ΔΠΗΠΛΧΝ, 

ΤΚΔΤΧΝ, ΔΧΣ. ΣΕΑΜΗΧΝ 
Υ  Υ   

ΚΟΤΠΗΜΑ, ΦΟΤΓΓΑΡΗΜΑ ΓΑΠΔΓΟΤ Υ  Υ   

ΑΠΟΚΟΜΗΓΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ 2Υ  Υ  
Πιχζηκν θαιαζηψλ φηαλ απαηηείηαη 

 

ΚΛΗΜΑΚΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 
ΓΔΝΗΚΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ: 

1. Αλεμαξηήησο ηνπ εκεξεζίνπ πξνγξακκαηηζκνχ ε θαζαξηφηεηα θαη ε απνιχκαλζε ησλ ρψξσλ επαλαιακβάλνληαη 

φηαλ έθηαθηεο αλάγθεο ην απαηηνχλ.  

2. Ο ππεχζπλνο ηνπ ηκήκαηνο ζα πξέπεη λα κεξηκλά ψζηε ην παξψλ έληππν λα πεξηέξρεηαη κεληαίσο, επθξηλψο 

ζπκπιεξσκέλν ζηνλ ππεχζπλν επηζηαζίαο 

3. Γηα νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ην παξψλ έληππν επηθνηλσλήζηε κε ηνλ ππεχζπλν επηζηαζίαο. 

ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΣΗΚΖ  

ΜΔΣΡΗΑ  

ΚΑΚΖ  

Ο ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΣΜΖΜΑΣΟ 

 

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

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

ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΚΧΓ.: ΖΜΔΡ/ΝΗΑ: 

ΔΡΓΑΗΔ ΠΡΧΗ ΑΠΟΓΔΤΜΑ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

ΠΡΟΓΡ. ΑΞΗΟΛ. ΠΡΟΓΡ. ΑΞΗΟΛ. 

ΚΟΗΝΟΗ ΥΧΡΟΗ 

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 - ΜΠΑΝΗΑ      

ΑΠΟΚΟΜΗΓΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ – 

ΠΛΤΗΜΟ ΚΑΓΧΝ 2Υ 

 
X 

 
 

ΠΛΤΗΜΟ – ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ ΔΗΓΧΝ 

ΤΓΗΔΗΝΖ 2Υ 

 
X 

 
 

ΚΟΤΠΗΜΑ ΦΟΤΓΓΑΡΗΜΑ 

ΓΑΠΔΓΟΤ 
2X 

 
X 

 
 

ΚΛΗΜΑΚΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΓΔΝΗΚΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ: 

 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 κεληαίσο, επθξηλψο 

ζπκπιεξσκέλν ζηνλ ππεχζπλν επηζηαζίαο 

 Γηα νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ην παξψλ έληππν επηθνηλσλήζηε κε ηνλ ππεχζπλν επηζηαζίαο.  

ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΣΗΚΖ   

ΜΔΣΡΗΑ  

ΚΑΚΖ  

Ο ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΣΜΖΜΑΣΟ  Ο ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΑΛΑΒΖ 
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Α-3.     ΜΖΝΗΑΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ (ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΑ) 

ΥΧΡΟ: EΔΠΔΗΓΟΝΣΑ ΠΔΡΗΣΑΣΗΚΑ (ΣΔΠ),  

ΑΗΜΟΓΤΝΑΜΗΚΟ, ΜΟΝΑΓΔ 

ΚΧΓ.: ΖΜΔΡ/ΝΗΑ: 

ΔΡΓΑΗΔ ΠΡΧΗ ΑΠΟΓΔΤΜΑ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

ΠΡΟΓΡ. ΑΞΗΟΛ. ΠΡΟΓΡ. ΑΞΗΟΛ. 
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ΚΟΗΝΟΗ ΥΧΡΟΗ  
 

 
 

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 - ΜΠΑΝΗΑ      

ΑΠΟΚΟΜΗΓΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ – ΠΛΤΗΜΟ 

ΚΑΓΧΝ 
2Υ 

 
X 

  

ΠΛΤΗΜΟ – ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ ΔΗΓΧΝ 

ΤΓΗΔΗΝΖ 
2Υ 

 
X 

  

ΚΟΤΠΗΜΑ ΦΟΤΓΓΑΡΗΜΑ ΓΑΠΔΓΟΤ 2X  X   

ΚΛΗΜΑΚΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 
ΓΔΝΗΚΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ: 

4. Αλεμαξηήησο ηνπ εκεξεζίνπ πξνγξακκαηηζκνχ ε θαζαξηφηεηα θαη ε απνιχκαλζε ησλ ρψξσλ 

επαλαιακβάλνληαη φηαλ έθηαθηεο αλάγθεο ην απαηηνχλ.  

5. Ο ππεχζπλνο ηνπ ηκήκαηνο ζα πξέπεη λα κεξηκλά ψζηε ην παξψλ έληππν λα πεξηέξρεηαη κεληαίσο, 

επθξηλψο ζπκπιεξσκέλν ζηνλ ππεχζπλν επηζηαζίαο 

6. Γηα νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ην παξψλ έληππν επηθνηλσλήζηε κε ηνλ ππεχζπλν επηζηαζίαο.  

ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΣΗΚΖ  

ΜΔΣΡΗΑ  

ΚΑΚΖ  

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

ΥΧΡΟ: ΥΔΗΡΟΤΡΓΔΗΑ ΚΧΓ.: ΖΜΔΡ/ΝΗΑ: 

ΔΡΓΑΗΔ ΠΡΧΗ ΑΠΟΓΔΤΜΑ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

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. 
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ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ ΓΑΠΔΓΟΤ 

ΑΗΘΟΤΑ 
Υ 

 
X 

 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 

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 

  

ΚΛΗΜΑΚΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 
ΓΔΝΗΚΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ: 

7. Αλεμαξηήησο ηνπ εκεξεζίνπ πξνγξακκαηηζκνχ ε θαζαξηφηεηα θαη ε απνιχκαλζε ησλ ρψξσλ 

επαλαιακβάλνληαη φηαλ έθηαθηεο αλάγθεο ην απαηηνχλ. 

8. Ο ππεχζπλνο ηνπ ηκήκαηνο ζα πξέπεη λα κεξηκλά ψζηε ην παξψλ έληππν λα πεξηέξρεηαη κεληαίσο, 

επθξηλψο ζπκπιεξσκέλν ζηνλ ππεχζπλν επηζηαζίαο. 

9. Γηα νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ην παξψλ έληππν επηθνηλσλήζηε κε ηνλ ππεχζπλν επηζηαζίαο.  

ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΣΗΚΖ  

ΜΔΣΡΗΑ  

ΚΑΚΖ  

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

ΥΧΡΟI: EΚΠΑΗΓΔΤΖ, ΓΗΟΗΚΖΖ, ΣΔΥΝΗΚΖ, 

ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ, ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ  ΚΧΓ.: ΖΜΔΡ/ΝΗΑ: 

ΔΡΓΑΗΔ ΠΡΧΗ ΑΠΟΓΔΤΜΑ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

ΠΡΟΓΡ. ΑΞΗΟΛ. ΠΡΟΓΡ. ΑΞΗΟΛ. 

ΚΟΗΝΟΗ ΥΧΡΟΗ      

ΚΑΘΑΡΗΜΑ ΔΠΗΦΑΝΔΗΧΝ ΔΠΗΠΛΧΝ X  X   



72 

 

ΤΚΔΤΧΝ & ΝΣΟΤΛΑΠΗΧΝ 

ΚΟΤΠΗΜΑ ΦΟΤΓΓΑΡΗΜΑ ΓΑΠΔΓΟΤ X  X   

ΑΠΟΚΟΜΗΓΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ Υ  X  Πιχζηκν θαιαζηψλ 2 θνξέο ηελ εβδνκάδα 

ΣΟΤΑΛΔΣΔ - ΜΠΑΝΗΑ      

ΑΠΟΚΟΜΗΓΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ – 

ΠΛΤΗΜΟ ΚΑΓΧΝ 
Υ 

 
X 

 πρλφο θαζαξηζκφο ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη νη 

ηνπαιέηεο είλαη θνηλφρξεζηεο . Πιχζηκν θαιαζηψλ 2 

θνξέο ηελ εβδνκάδα. ΠΛΤΗΜΟ – ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ ΔΗΓΧΝ 

ΤΓΗΔΗΝΖ 
Υ 

 
X 

 

ΚΟΤΠΗΜΑ ΦΟΤΓΓΑΡΗΜΑ ΓΑΠΔΓΟΤ Υ  X  

ΚΛΗΜΑΚΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 
ΓΔΝΗΚΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ: 

 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 παξφλ έληππν λα πεξηέξρεηαη  κεληαίσο, επθξηλψο 

ζπκπιεξσκέλν ζηνλ Τπεχζπλν Δπηζηαζίαο 

 Γηα νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ην παξψλ έληππν επηθνηλσλήζηε κε ηνλ Τπεχζπλν Δπηζηαζίαο.   

ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΣΗΚΖ  

ΜΔΣΡΗΑ  

ΚΑΚΖ  

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

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

ΔΡΓΑΗΔ ΠΡΧΗ ΑΠΟΓΔΤΜΑ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

ΠΡΟΓΡ. ΑΞΗΟΛ. ΠΡΟΓΡ. ΑΞΗΟΛ. 

ΤΠΟΓΟΥΖ 

ΚΑΘΑΡΗΜΑ ΔΠΗΦΑΝΔΗΧΝ ΔΠΗΠΛΧΝ, ΣΖΛ. 

ΘΑΛΑΜΧΝ, ΦΤΚΣΧΝ   
Υ 

 
 

 

Δθφζνλ απαηηεζεί πξαγκαηνπνηείηαη 

έθηαθηε θαζαξηφηεηα ΚΟΤΠΗΜΑ-ΦΟΤΓΓΑΡΗΜΑ ΓΑΠΔΓΧΝ, 

ΚΛΗΜΑΚΟΣΑΗΧΝ, ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΧΝ 
2Υ 

 

X 

 

ΑΠΟΚΟΜΗΓΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ 3Υ 
 

X 
 Πιχζηκν θαιαζηψλ 2 θνξέο ηελ 

εβδνκάδα 

ΣΟΤΑΛΔΣΔ - ΜΠΑΝΗΑ  
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ΑΠΟΚΟΜΗΓΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ -ΠΛΤΗΜΟ 

ΚΑΓΧΝ 
3Υ 

 
X 

 πρλφο θαζαξηζκφο ιφγσ ηνπ 

γεγνλφηνο φηη νη ηνπαιέηεο είλαη 

θνηλφρξεζηεο . Πιχζηκν θαιαζηψλ 2 

θνξέο ηελ εβδνκάδα. 
ΠΛΤΗΜΟ – ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ ΔΗΓΧΝ 

ΤΓΗΔΗΝΖ 
3Υ 

 
Υ 

 

ΦΟΤΓΓΑΡΗΜΑ ΓΑΠΔΓΟΤ 3Υ  X  

ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΗ ΥΧΡΟΗ 

ΑΠΟΚΟΜΗΓΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ Υ  Υ  Πιχζηκν θάδσλ 2 θνξέο ηελ εβδνκάδα 

ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΓΑΠΔΓΟΤ ΔΗΟΓΟΤ   Υ   

ΦΤΛΑΚΗΟ ΔΗΟΓΟΤ   Υ   

ΚΛΗΜΑΚΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 
ΓΔΝΗΚΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ: 

10. Ο ππεχζπλνο ηνπ ηκήκαηνο ζα πξέπεη λα κεξηκλά ψζηε ην παξψλ έληππν λα πεξηέξρεηαη κεληαίσο, 

επθξηλψο ζπκπιεξσκέλν ζηνλ ππεχζπλν επηζηαζίαο 

11. Γηα νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ην παξψλ έληππν επηθνηλσλήζηε κε ηνλ ππεχζπλν επηζηαζίαο.  

ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΣΗΚΖ  

ΜΔΣΡΗΑ  

ΚΑΚΖ  

Ο ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΣΜΖΜΑΣΟ 

 

Ο ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΠΑΡΑΛΑΒΖ 

 

 

 

 



ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β΄ 

 

 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

 

Ολνκαζία Σξάπεδαο ……………………………………………………….. 

Καηάζηεκα               ……………………………………………………….. 

Γ/λζε νδφο-αξηζκφο ΣΚ FAX) …………        Ζκεξνκελία έθδνζεο………………….. 

ΔΤΡΧ …………………………………. 

 

Πξνο: (Αλαγξάθεηαη ε ππεξεζία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ πξνο ηελ νπνία απεπζχλεηαη) 

 

 

ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΑΡ………………………………….. 

ΔΤΡΧ …………………………… 

 

 

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίδνπκε φηη εγγπψκεζα δηα ηεο παξνχζαο εγγπεηηθήο επηζηνιήο 

αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο κέρξη ηνπ πνζνχ 

ησλ ΔΤΡΧ ………………………………..ππέξ ηεο εηαηξείαο ……………………….…κε 

Α.Φ.Μ…………………….θαη  Γ/λζε ………………………………………………………. γηα ηε 

ζπκκεηνρή ηεο ζην δηελεξγνχκελν δηαγσληζκφ ηεο ………………………………………                           γηα 

ηελ πξνκήζεηα  ………………………………………………. ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 

……./…………….. Γ/μή ζαο. 

Ζ παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη κφλν ηηο απφ ηελ ζπκκεηνρή εηο ηνλ αλσηέξσ δηαγσληζκφ απνξξένπζεο  

ππνρξεψζεηο ηεο ελ ιφγσ εηαηξείαο θαζ’ φιν ηνλ  ρξφλν ηζρχνο ηεο. 

Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξνχκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί κε κφλε ηελ δήισζή ζαο, νιηθά ή 

κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο 

απαίηεζεο κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο 

ραξηνζήκνπ. 

Απνδερφκαζηε λα παξαηείλνπκε ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο χζηεξα απφ απιφ έγγξαθν ηεο ππεξεζίαο ζαο κε 

ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζρεηηθφ αίηεκά ζαο ζα καο ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμε ηεο. 

Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη ηελ ………………………………………………… 

Βεβαηνχηαη  ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί  ζην Γεκφζην θαη 

ΝΠΓΓ, ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρεη 

θαζνξηζζεί απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ Σξάπεδά καο. 
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ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ  ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ  ΚΑΛΖ  ΔΚΣΔΛΔΖ 

 

Ολνκαζία Σξάπεδαο…………………….. 

Καηάζηεκα               ……………………. 

(Γ/λζε νδφο- αξηζκφο Σ.Κ. fax)             

                                                         

                                                                    Ζκεξνκελία έθδνζεο…………… 

                                                                    ΔΤΡΧ ……………………………. 

Πξνο  

Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ- Ο ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ»  

ΔΘΝΗΚΖ ΑΜΤΝΖ 41 

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΚ 54635 

 

ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ  ΔΚΣΔΛΔΖ ΑΡ. ……………..….…… ΔΤΡΧ ………….… 

 

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπψκεζα δηα ηεο παξνχζαο εγγπεηηθήο επηζηνιήο αλέθθιεηα θαη 

αλεπηθχιαθηα,  παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 

ΔΤΡΧ……….. (θαη νινγξάθσο)………………………… ζην νπνίν θαη κφλν πεξηνξίδεηαη ε ππνρξέσζε 

καο, ππέξ ηεο εηαηξείαο………………………………………………………….κε  

Α.Φ.Μ…………………… 

Γ/λζε …………………………………………………………………… γηα ηελ θαιή εθηέιεζε απφ απηήλ 

ησλ φξσλ ηε κε αξηζκφ ………………...ζχκβαζεο, πνπ ππέγξαςε καδί ζαο γηα ηελ  αλάζεζε 

……………………………… (αξ. δηαθ/μεο ……./………) πξνο θάιπςε αλαγθψλ ηνπ 

…………………..…….. θαη ην νπνίν πνζφλ θαιχπηεη ην 5 % ηεο ζπκβαηηθήο πξν Φ.Π.Α. αμίαο 

…………..… ΔΤΡΧ απηήο.  

- Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξνχκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί κε κφλε ηε δήισζή ζαο νιηθά ή κεξηθά 

ρσξίο θακία απφ κέξνο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε  θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο 

κέζα ζε  πέληε (5) εκέξεο απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο.  

 

- ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο 

ραξηνζήκνπ.  

 

- Ζ παξνχζα εγγχεζή καο αθνξά κφλν ηελ παξαπάλσ αηηία θαη ηζρχεη κέρξη ηελ ……………….. ή ηελ 

επηζηξνθή ηεο ζε εκάο,  νπφηε γίλεηαη απηνδίθαηα άθπξε θαη δελ έρεη απέλαληί καο θακία ηζρχ.  

 

- Βεβαηψλεηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ  ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκφζην θαη 

Ν.Π.Γ.Γ., ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο,  δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρεη 

θαζνξηζζεί απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ Σξάπεδα καο.  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄ 

ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ 

 

ΤΜΒΑΖ ΑΝΑΘΔΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ………………….. 

 

ηε Θεζζαινλίθε ζήκεξα …………., νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη, αθελφο ην 

……………………………………………………,   πνπ   εδξεχεη   ζη   ………………………………, λφκηκα 

εθπξνζσπνχκελν απφ η………………………………………………………….., πνπ ράξηλ ζπληνκίαο ζα θαιείηαη 

"ΔΡΓΟΓΟΣΖ" θαη αθεηέξνπ ε εδξεχνπζα ζηε ………………, νδφο …………………………………… ΣΚ 

…………., ηει. …………………, ΑΦΜ …………………, Γ.Ο.Τ. ……………………………….   εηαηξία κε  ηελ 

επσλπκία ……………………………………………. πνπ   εθπξνζσπείηαη   λφκηκα   απφ ηνλ θ. 

……………………………………… θαη ζην εμήο,  ράξηλ ζπληνκίαο ζα θαιείηαη "ΑΝΑΓΟΥΟ". 

Έρνληαο ππόςε: 

Α) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016. 

Β) Σελ ππ’ αξηζ. …………. δηαθήξπμε. 

Γ) Σελ απφ ………… πξνζθνξά ηνπ δεχηεξνπ ζπκβαιιφκελνπ. 

Γ) Σελ ππ' αξηζ. ………………………… θαηαθπξσηηθή απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ  Ννζνθνκείνπ ζχκθσλα κε ηελ 

νπνία ν δεχηεξνο ησλ ζπκβαιινκέλσλ αλαθεξχρζεθε  Πξνκεζεπηήο, γηα ηα αλαγξαθφκελα ζην άξζξν 1
ν
 ηεο 

παξνχζαο ζχκβαζεο, ζπκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηα εμήο: 

Άξζξν   1
ν
 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

1.1. Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο είλαη ε αλάζεζε ……………………………………………………  

1.2. Ζ ππφ αλάζεζε ππεξεζία ζα βξίζθεηαη ζε πιήξε ζπκθσλία κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο 

ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή  πξνζθνξά ηνπ Πξνκεζεπηή, πνπ ζεσξνχληαη 

ζην ζχλνιφ ηνπο αλαπφζπαζηα κέξε ηεο παξνχζαο. 

 

Άξζξν   2
ν
 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΤΜΒΑΖ - ΣΟΠΟ  ΚΑΗ ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΖ ΣΟΤ ΤΛΗΚΟΤ 

2.1. Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ην έλα (1) έηνο θαη κπνξεί λα παξαηαζεί αθφκε έλα (1) έηνο θαηά 

πξνυπνινγηζκφ θαη κεληαία απνδεκείσζε κε κνλνκεξή απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηελ Γηνίθεζε Οξγάλνπ.  

 Δάλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξάηαζεο ηεο ζχκβαζεο αλαδεηρζεί γηα ην αληηθείκελν απηήο λένο αλάδνρνο ή 

ζπλαθζνχλ αηνκηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο, ε ηζρχο ηεο παχεη απφ ηελ εθαξκνγή ηεο λέαο ζχκβαζεο. 

2.2. Ζ παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ γίλεηαη απφ επηηξνπή παξαιαβήο πνπ ζπγθξν-

ηείηαη, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 221. 

2.3. Καηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο δηελεξγείηαη ν απαηηνχκελνο έιεγρνο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηε ζχκβαζε, 

κπνξεί δε λα θαιείηαη λα παξαζηεί θαη ν αλάδνρνο. 

2.4. Αλ ε επηηξνπή παξαιαβήο θξίλεη φηη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο ή/θαη ηα παξαδνηέα δελ αληαπνθξίλνληαη 

πιήξσο ζηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν πξνζσξηλήο παξαιαβήο, πνπ αλαθέξεη ηηο 
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παξεθθιίζεηο πνπ δηαπηζηψζεθαλ απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη γλσκνδνηεί αλ νη αλαθεξφκελεο 

παξεθθιίζεηο επεξεάδνπλ ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ θαη ζπλεπψο αλ 

κπνξνχλ νη ηειεπηαίεο λα θαιχςνπλ ηηο ζρεηηθέο αλάγθεο. 

2.5. ηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη δελ επεξεάδεηαη ε θαηαιιειφηεηα, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ 

αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξηζεί ε παξαιαβή ησλ ελ ιφγσ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή/θαη 

παξαδνηέσλ, κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ε νπνία ζα πξέπεη λα είλαη αλάινγε πξνο ηηο 

δηαπηζησζείζεο παξεθθιίζεηο. Μεηά ηελ έθδνζε ηεο σο άλσ απφθαζεο, ε επηηξνπή παξαιαβήο ππνρξενχηαη λα 

πξνβεί ζηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ ηεο ζχκβαζεο θαη λα ζπληάμεη 

ζρεηηθφ πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ απφθαζε. 

2.6. Σν πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο εγθξίλεηαη απφ ην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν κε απφθαζή ηνπ, ε 

νπνία θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά θαη ζηνλ αλάδνρν. Αλ παξέιζεη ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ 30 εκεξψλ 

απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ θαη δελ ιεθζεί ζρεηηθή απφθαζε γηα ηελ έγθξηζε ή ηελ απφξξηςή ηνπ, 

ζεσξείηαη φηη ε παξαιαβή έρεη ζπληειεζζεί απηνδίθαηα. 

2.7. Αλεμάξηεηα απφ ηελ, θαηά ηα αλσηέξσ, απηνδίθαηε παξαιαβή θαη ηελ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ, πξαγκαην-

πνηνχληαη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηε ζχκβαζε έιεγρνη απφ επηηξνπή πνπ ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ 

απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, ζηελ νπνία δελ κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ ν πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο πνπ 

πξαγκαηνπνίεζε ηελ παξαιαβή ζηνλ πξνβιεπφκελν απφ ηελ ζχκβαζε ρξφλν. Ζ παξαπάλσ επηηξνπή παξαιαβήο 

πξνβαίλεη ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο παξαιαβήο πνπ πξν βιέπνληαη απφ ηελ ζχκβαζε θαη ζπληάζζεη ηα ζρεηηθά 

πξσηφθνιια. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξνθαηαβνιή θαη θαιήο εθηέιεζεο δελ επηζηξέθνληαη πξηλ ηελ 

νινθιήξσζε φισλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηε ζχκβαζε ειέγρσλ θαη ηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ. 

Οπνηαδήπνηε ελέξγεηα πνπ έγηλε απφ ηελ αξρηθή επηηξνπή παξαιαβήο, δελ ιακβάλεηαη ππφςε. 

 

Άξζξν   3
ν
 

ΚΤΡΧΔΗ ΚΑΣΑ ΣΟΤ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ 

3.1. Αλ νη ππεξεζίεο παξαζρεζνχλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ κεηά ηε ιήμε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, θαη 

κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε είλαη δπλαηφλ λα επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ πνηληθέο 

ξήηξεο, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 

3.2. Οη πνηληθέο ξήηξεο ππνινγίδνληαη σο εμήο: 

α)  γηα θαζπζηέξεζε πνπ πεξηνξίδεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 50% ηεο πξνβιεπφκελεο 

ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο ή ζε πεξίπησζε ηκεκαηηθψλ/ελδηακέζσλ πξνζεζκηψλ ηεο αληίζηνηρεο 

πξνζεζκίαο, επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 2,5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ΦΠΑ ησλ ππεξεζηψλ πνπ 

παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζκα, 

β)  γηα θαζπζηέξεζε πνπ ππεξβαίλεη ην 50% επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 5% ρσξίο ΦΠΑ επί ηεο ζπκβαηηθήο 

αμίαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζκα, 

γ)  νη πνηληθέο ξήηξεο γηα ππέξβαζε ησλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ είλαη αλεμάξηεηεο απφ ηηο επηβαιιφκελεο 

γηα ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο θαη δχλαληαη λα αλαθαινχληαη κε αηηηνινγεκέλε 

απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ νη ππεξεζίεο πνπ αθνξνχλ ζηηο σο άλσ ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο 

παξαζρεζνχλ κέζα ζηε ζπλνιηθή ηεο δηάξθεηα θαη ηηο εγθεθξηκέλεο παξαηάζεηο απηήο θαη κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ην ζχλνιν ηεο ζχκβαζεο έρεη εθηειεζηεί πιήξσο. 

3.3. Σν πνζφ ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ αθαηξείηαη/ζπκςεθίδεηαη απφ/κε ηελ ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ. 

3.4. Ζ επηβνιή πνηληθψλ ξεηξψλ δελ ζηεξεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ην δηθαίσκα λα θεξχμεη ηνλ αλάδνρν 

έθπησην. 
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Άξζξν   4
ν
 

ΔΓΓΤΖΔΗ 

χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηε δηαθήξπμε, ν Πξνκεζεπηήο, γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο 

ζχκβαζεο, θαηέζεζε ηελ ππ’ αξηζ. ………………/………-201… εγγπεηηθή επηζηνιή  η… ……………………., 

πνζνχ ……………… επξψ, ην νπνίν αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ πέληε ηνηο εθαηφ (5%) επί ηεο ζπvoιηθήο ζπκβαηηθήο 

αμίαο (κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.), κε ρξφλν ηζρχνο έσο ηελ ……….-201…. ε πεξίπησζε παξάηαζεο ηνπ 

ρξφλνπ ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο, ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο παξαηείλεηαη αλάινγα.  

Ζ αλσηέξσ εγγχεζε ζα επηζηξαθεί ζηνλ Πξνκεζεπηή κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ πιηθνχ, 

ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ θαη ηελ εθθαζάξηζε ηπρφλ απαηηήζεσλ κεηαμχ ησλ 

ζπκβαιινκέλσλ.  

Καηά ηα ινηπά, σο πξνο φ,ηη αθνξά ηηο εγγπήζεηο, ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ νηθεία ζέζε ηεο δηαθήξπμεο θαη ζην 

άξζξν 72 ηνπ Ν.4412/2016. 

 

Άξζξν   5
ν
 

ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΧΜΖ 

H πιεξσκή ζα γίλεηαη ζε επξψ (€), κεηά απφ πξνεγνχκελε ζεψξεζε ησλ ζρεηηθψλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ πιεξσκήο 

απφ ηνλ αξκφδην Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ. 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ έθδνζε ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο είλαη λα ππάξρεη: 

α) Σηκνιφγην παξνρήο έξγνπ ηνπ Αλαδφρνπ, πνπ ζα αλαθέξεη ηελ ηηκή κφλν ζε EURO. 

β) Βεβαίσζε ηνπ αξκφδηνπ αζθαιηζηηθνχ ηακείνπ ή νξγαληζκνχ φηη έγηλε ε θαηαβνιή ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ γηα 

ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιεί. 

γ) Πξσηφθνιιν πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ θαη εθπιήξσζεο φισλ ησλ ζπκβαηηθψλ 

ππνρξεψζεσλ απφ ηνλ Αλάδνρν, ππνγξαθφκελν απφ ην αξκφδην φξγαλν ηνπ Ννζνθνκείνπ ην Γξαθείν Δπηζηαζίαο θαη 

ηνλ Αλάδνρν. 

δ) Βεβαίσζε ππνγεγξακκέλε απφ ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιήζεθε, φηη ν Αλάδνρνο έρεη εθπιεξψζεη απέλαληί ηνπο 

φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ. 

ε) Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα. 

ζη) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Αλάδνρνπ κε νλνκαζηηθή θαηάζηαζε ησλ αηφκσλ πνπ απαζρνιήζεθαλ. Ζ ππεχζπλε 

δήισζε ζα ζπλνδεχεη ην ηηκνιφγην. 

Υξφλνο εμφθιεζεο: εληφο εμήληα (60) εκεξψλ, ππνινγηδφκελσλ απφ ηελ επνκέλε ηεο ππνβνιήο ηνπ ηηκνινγίνπ 

πψιεζεο απφ ηνλ Αλάδνρν. 

Ζ εμφθιεζε γίλεηαη κε βάζε ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαη ζην ζρεηηθφ 

άξζξν 200 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηελ εμφθιεζε ηίηισλ πιεξσκήο ή ηελ είζπξαμε 

απαηηήζεσλ απφ ην Γεκφζην θαη ηα Ν.Π.Γ.Γ. (απνδεηθηηθά θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο θ.ι.π.). 

Ζ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ δελ κπνξεί λα γίλεη πξηλ απφ ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ.  

ε πεξίπησζε πνπ ε εμφθιεζε ησλ ηηκνινγίσλ γίλεη κεηά ηελ πην πάλσ πξνζεζκία, ην Ννζνθνκείν  θαζίζηαηαη 

ππεξήκεξν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4152 «Δπείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ησλ λφκσλ 4046/2012, 4093/2012 θαη 

4127/2013» (ΦΔΚ 107/9-5-2013) παξαγ. Ε5 «ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΔΣΑΞΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΚΑΗ ΓΖΜΟΗΧΝ 

ΑΡΥΧΝ».  

Ζ πξνζεζκία πιεξσκήο αλαζηέιιεηαη α) θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί απφ ηελ απνζηνιή ηνπ ζρεηηθνχ 

ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πιεξσκήο ζηνλ αξκφδην Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ θαη κέρξη ηε ζεψξεζε απηνχ, β) 

θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηπρφλ δηθαζηηθψλ ή εμψδηθσλ  δηελέμεσλ κεηαμχ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ηνπ Αλάδνρν , πνπ 

αθνξνχλ ζηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη γ) ζηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζρεηηθφ άξζξν ηνπ 

Ν. 4412/2016. Δπίζεο, δελ πξνζκεηξάηαη ν ρξφλνο θαζπζηέξεζεο ηεο πιεξσκήο, πνπ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ 

παξφρνπ (κε έγθαηξε ππνβνιή ησλ αλαγθαίσλ δηθαηνινγεηηθψλ θ.ι.π.). 
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Ο Αλάδνρνο βαξχλεηαη κε ηηο λφκηκεο θξαηήζεηο:  

 πνζνζηφ 2% επί ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο ζχκβαζεο κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ Φ.Π.Α. θαη θάζε άιινπ πνζνχ 

παξαθξαηνχκελνπ ππέξ ηξίησλ, ζχκθσλα κε ηελ αξίζκ. ΓΤ6α/Γ.Π./νηθ. 36932/17-3-2009 Κ.Τ.Α. ζε εθαξκνγή 

ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ  Ν. 3580/2007. 

 πνζνζηφ 0,06%, Τπέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ βάζεη ηνπ  

Ν. 4013/2011 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ην Ν 4072/2012 άξζξν 38 παξαγ. 2β & ην  

Ν. 4146/2013 άξζξν 61 θαη ην Ν. 4412/2016 παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 375 «ηξνπνπνηνχκελεο δηαηάμεηο», πνπ 

ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε 

ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. Ζ ελ ιφγσ θξάηεζε ππφθεηηαη ζε ηέινο ραξηνζήκνπ 3% (πιένλ 20% εηζθνξάο ππέξ 

ΟΓΑ επ’ απηνχ. 

 Πνζνζηφ 0,06% Τπέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (Α.Δ.Π.Π.) βάζεη ηνπ Π.Γ. 39/2017 (Αξ. 

θ.64/4-5-2017) θαη ηνπ Ν. 1191 (ΦΔΚ 969 Σεχρνο Β΄/22-03-2017). Ζ ελ ιφγσ θξάηεζε ππφθεηηαη ζε ηέινο 

ραξηνζήκνπ 3% (πιένλ 20% εηζθνξάο ππέξ ΟΓΑ επ’ απηνχ. 

 Καηά ηελ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο παξαθξαηείηαη ν πξνβιεπφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο 8% 
1
. 

Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.) επί ηεο αμίαο ησλ ηηκνινγίσλ βαξχλεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

 

Άξζξν   6
ν
 

ΑΝΧΣΔΡΑ ΒΗΑ 

6.1. Ο Αλάδνρνο δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί ππεχζπλνο γηα ηελ κε έγθαηξε παξάδνζε ηεο ππφ αλάζεζεο ππεξεζηψλ, 

εθφζνλ ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο. Χο αλσηέξα βία λνείηαη θάζε γεγνλφο απξφβιεπην, ην νπνίν ζηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε δελ κπνξεί λα απνηξαπεί έζησ θαη κε ηε ιήςε κέηξσλ άθξαο επηκέιεηαο θαη ζχλεζεο, 

έλεθα ηνπ νπνίνπ θαζίζηαηαη αλέθηθην ζηνλ Αλάδνρν λα πξνβεί ν ίδηνο ή κέζσ ηξίησλ ζηελ εθπιήξσζε ησλ 

ππνρξεψζεψλ ηνπ.  

6.2. ε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 204 ηνπ Ν. 4412/2016, ν Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη κέζα ζε δηάζηεκα είθνζη (20) 

εκεξψλ απφ ηφηε πνπ έιαβε ρψξα ην γεγνλφο πνπ ζπληζηά αλσηέξα βία λα ην αλαθέξεη εγγξάθσο θαη λα 

πξνζθνκίζεη ζην Ννζνθνκείν ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. ε πεξίπησζε πνπ ν Πξνκεζεπηήο δελ 

πξνζθνκίζεη ηέηνηα ζηνηρεία ζηεξείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο λα επηθαιεζηεί ηε ζπλδξνκή ιφγνπ αλσηέξαο βίαο  γηα ηε 

κε εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ.  

6.3. Γεγνλφηα πνπ εληάζζνληαη ζην πιαίζην ησλ θηλδχλσλ ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Πξνκεζεπηή θαη 

κπνξεί λα επεξεάζνπλ δπζκελψο ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ, δελ ζπληζηνχλ ιφγνπο 

αλσηέξαο βίαο.  

Άξζξν   7
ν
 

ΛΟΗΠΟΗ ΟΡΟΗ 

Όινη νη φξνη ηεο παξνχζαο ζεσξνχληαη νπζηψδεηο. Σξνπνπνίεζε απηψλ κπνξεί λα γίλεη κφλνλ εγγξάθσο, ζε 

αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο θαη κεηά απφ πξνεγνχκελε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

ηνπ Ννζνθνκείνπ.  Έρνπλ πιήξε ζπκβαηηθή ηζρχ θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζηα ηκήκαηα ηεο ζχκβαζεο, ζην κέηξν πνπ 

δελ αληίθεηληαη ζηνπο φξνπο απηήο, α) ε δηαθήξπμε ηνπ δηελεξγεζέληνο δηαγσληζκνχ, β) ε ηερληθή θαη νηθνλνκηθή 

πξνζθνξά ηνπ Πξνκεζεπηή θαη γ) νη δηεπθξηληζηηθέο ηνπ επηζηνιέο θαη ηα ηερληθά θπιιάδηα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ 

νίθνπ. 
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Άξζξν   8
ν
 

ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΧΝ - ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΗΚΑΗΟ 

8.1.  Κάζε δηαθνξά πνπ αλαθχπηεη θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο (ή θαη κεηά ηε ιήμε ηεο, εθφζνλ απνξξέεη 

απ’ απηήλ) κεηαμχ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ηνπ Πξνκεζεπηή θαη αθνξά (ελδεηθηηθά) ηελ εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο 

ζχκβαζεο, ηελ εξκελεία απηήο, ηνλ πξνζδηνξηζκφ ή/ θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ησλ 

κεξψλ ή ηελ θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν ιχζε ηεο, επηιχεηαη θαη’ αξρήλ, αλεμαξηήησο ηνπ ρξφλνπ γελέζεψο ηεο, 

απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Ννζνθνκείνπ, πξνο ην νπνίν ν Πξνκεζεπηήο πξέπεη λα απεπζχλεη ζρεηηθή 

αίηεζε. Σν Γ.. απνθαζίδεη νξηζηηθά εληφο εχινγνπ ρξφλνπ κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηνπ, ε νπνία 

γλσζηνπνηείηαη ζηνλ ελδηαθεξφκελν. Δάλ ην Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ δελ εθδψζεη απφθαζε επί ηεο αηηήζεσο 

κέζα ζε δχν (2) κήλεο απφ ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο ή αλ ν Πξνκεζεπηήο δελ απνδερζεί ηελ απφθαζε ηνπ Γ.., 

ηφηε νπνηνδήπνηε απφ ηα κέξε δηθαηνχηαη λα εηζαγάγεη ηε δηαθνξά πξνο επίιπζε ελψπηνλ ησλ αξκνδίσλ 

Γηθαζηεξίσλ. 

8.2.  Κάζε δηαθσλία ή δηαθνξά πνπ ζα απνξξέεη απφ ηε ζχκβαζε πξνκήζεηαο ή ζα ζρεηίδεηαη κ’ απηήλ θαη δελ ζα 

ξπζκίδεηαη θαηά ηνλ αλσηέξσ ηξφπν, ζα επηιχεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηα θαζ’ χιελ αξκφδηα δηθαζηήξηα ηεο 

Θεζζαινλίθεο. 

8.3.  Γηα φηη δελ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε, εθαξκφδνληαη νη φξνη ηεο ππ’ αξηζ. 12
εο

 /2017  δηαθήξπμεο 

ηνπ δηελεξγεζέληνο δηαγσληζκνχ, θαζψο θαη νη πεξί πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ δηαηάμεηο, φπσο ηζρχνπλ θάζε 

θνξά. Ζ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ απηψλ δελ απνθιείεη ηελ άζθεζε άιισλ δηθαησκάησλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, πνπ 

απνξξένπλ απφ ηηο ζπλαθείο κε ηε ζχκβαζε δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα θαη ηεο ινηπήο ηζρχνπζαο 

λνκνζεζίαο. 

 ε επηβεβαίσζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζπληάρζεθε ε παξνχζα ζε ηξία (3) φκνηα αληίγξαθα, ηα νπνία,  αθνχ 

δηαβάζηεθαλ, ππνγξάθεθαλ απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο, εθ ησλ νπνίσλ ην Ννζνθνκείν έιαβε έλα (1) αληίγξαθν, 

ελψ ην άιιν έιαβε ν Πξνκεζεπηήο. 

 

 

 

ΟΗ  ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ 

 

 Γηα ην Ννζνθνκείν  ΓΗΑ ΣΟΝ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ 

 

 

 

 (Τπνγξαθή)  (Τπνγξαθή)  
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Οη πξνζθέξνληεο ζπκπιεξψλνπλ ην ζρεηηθφ πξφηππν Δ.Δ.Δ.. ην νπνίν έρεη αλαξηεζεί, ζε κνξθή αξρείσλ ηχπνπ XML 

θαη PDF, ζηε δηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΖΓΖ θαη απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο 

Γηαθήξπμεο (Παξάξηεκα Δ ΔΔΔ). 

 

Σν Δπξσπατθό Δληαίν Έγγξαθν ύκβαζεο (Δ.Δ.Δ..) ηνπ Άξζξνπ 79 ηνπ Ν. 4412/2016, κπνξεί λα εμαρζεί, λα 

απνζεθεπηεί θαη λα ππνβιεζεί ειεθηξνληθά κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΖΓΖ απφ 

ηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el  

(νδεγίεο ζπκπιήξσζεο ηνπ εληχπνπ παξέρνληαη ζηε ζπλέρεηα ηνπ εδαθίνπ). 

 

 

 

 

Οδεγίεο ζπκπιήξσζεο Δπξσπατθνύ Δληαίνπ Δληύπνπ ύκβαζεο (Δ.Δ.Δ..) 

 

Σν Δπξσπατθφ Δληαίν Έληππν χκβαζεο (Δ.Δ.Δ..), πνπ αθνξά ηελ παξνχζα Γηαθήξπμε, απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο 

απηήο θαη ππάξρεη αλαξηεκέλν ζην ΔΖΓΖ ζην ζπζηεκηθφ αξηζκφ ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο ζε δχν κνξθέο: ζε 

κνξθή αξρείνπ .pdf θαη ζε κνξθή αξρείνπ .xml 

Πξνο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε φηη νη πξνζθέξνληεο Οηθνλνκηθνί Φνξείο: α) δελ βξίζθνληαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο 

ηνπ Άξζξνπ 10 θαη β) πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ηνπ Άξζξνπ 5 ηεο παξνχζεο, πξνζθνκίδνπλ θαηά ηελ 

ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο σο Γηθαηνινγεηηθφ πκκεηνρήο, ην πξνβιεπφκελν απφ ην Άξζξν 79 παξ. 1 θαη 3 ηνπ Ν. 

4412/2016 Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ), ζχκθσλα κε ην επηζπλαπηφκελν ζηελ παξνχζα Παξάξηεκα 

Δ ην νπνίν απνηειεί ελεκεξσκέλε Τπεχζπλε Γήισζε, κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ Ν. 1599/1986. Σν ΔΔΔ θαηαξηίδεηαη 

βάζεη ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο 2 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/7 θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο 

πξνζθέξνληεο Οηθνλνκηθνχο Φνξείο. 

Σν ελ ιφγσ πξφηππν ππνβάιιεηαη αθνινπζψληαο ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο, αλαξηεκέλεο ζηνλ σο άλσ δηαδηθηπαθφ ηφπν 

νδεγίεο- αλαθνίλσζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ θαη Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο 

θαη Αλάπηπμεο “Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ESPD)” 

http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561cef

f660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#%40%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-

tate%3Dcoa43tonq_61].  

 

Ο ππνςήθηνο νηθνλνκηθόο θνξέαο: 

(α) Πξέπεη λα «θαηεβάζεη» ην ελ ιφγσ αξρείν απφ ην ΔΖΓΖ ζε κνξθή .xml,, λα ην απνζεθεχζεη ζηνλ Ζ/Τ ηνπ θαη 

λα κεηαβεί ζηελ ηζηνζειίδα https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el  

ηελ ηζηνζειίδα απηή, πξέπεη λα επηιέμεη «Δηζαγσγή Δ.Δ.Δ..» θαη λα ηειεθνξηψζεη («αλεβάζεη») ην αξρείν ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ Δ.Δ.Δ.. ηνπ δηαγσληζκνχ πνπ «θαηέβαζε» απφ ην Δ.Ζ.ΓΖ.. 

(β) ηελ αλσηέξσ ηζηνζειίδα, ζπκπιεξψλεη θαη επηιέγεη ειεθηξνληθά, ηα θαηάιιεια πεδία πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί απφ 

ηελ αλαζέηνπζα αξρή, θαζψο θαη ηα πεδία κε ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ ηφπν ζχληαμεο. 

(γ) Δπηιέγεη «Δθηχπσζε». Σν αξρείν εκθαλίδεηαη ζε εθηππψζηκε κνξθή θαη είλαη πιένλ δπλαηή ε εθηχπσζε ηνπ ζε 

κνξθή .pdf. ε πεξηβάιινλ Microsoft windows , ην eEEE κπνξεί λα εθηππσζεί σο αξρείν PDF κέζσ ηνπ CHROME 

(έρεη ήδε ελζσκαησκέλε ιεηηνπξγία εθηχπσζεο pdf). Γηαθνξεηηθά, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη νπνηνδήπνηε πξφγξακκα 

δεκηνπξγίαο αξρείσλ PDF πνπ δηαηίζεηαη δσξεάλ ζην δηαδίθηπν. ε πεξηβάιινλ Mac OSX ή Linux, ην eΔΔΔ κπνξεί 

λα εθηππσζεί απφ θάζε θπιινκεηξεηή. 

(δ) Τπνγξάθεη ςεθηαθά ην αξρείν .pdf πνπ εθηχπσζε (αθφκε θαη αλ ην έρεη ππνγξάςεη ςεθηαθά ζηελ ηζηνζειίδα). 

(ε) Τπνβάιιεη θαη απηφ ην αξρείν ηνπ ΔΔΔ ηφζν ζε κνξθή .xml φζν θαη ζε .pdf ζην θάθειν ηεο πξνζθνξάο ηνπ κε ηα 

Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο. 

Ζ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ηνπ Γηαγσληζκνχ, αμηνινγεί ην Δ.Δ.Δ.. είηε κε ηε ρξήζε ηνπ αξρείνπ .pdf 

είηε κε ηελ ηειεθφξησζε ηνπ αξρείνπ .xml ζηελ ηζηνζειίδα πνπ ην δεκηνχξγεζε  

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el 

ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΔΖΓΖ έρνπλ αλαξηεζεί ηα ζρεηηθά: 

http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561cef

f660f/Page226.jspx?wc.contextURL=/spaces/prod_ministry&_adf.ctrl-

state=x056e0bxk_4&_afrLoop=2758139279450452  

Α.  Οδεγίεο ρξήζεο ζε .pdf αξρείνπ 

Β.  ζρεηηθφ κάζεκα εθκάζεζεο γηα ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ Δπξσπατθνχ Δληαίνπ Δγγξάθνπ χκβαζεο πνπ κπνξείηε 

λα ην παξαθνινπζήζεηε ζηελ παξαθάησ δηεχζπλζε.  

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?wc.contextURL=/spaces/prod_ministry&_adf.ctrl-state=x056e0bxk_4&_afrLoop=2758139279450452
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?wc.contextURL=/spaces/prod_ministry&_adf.ctrl-state=x056e0bxk_4&_afrLoop=2758139279450452
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?wc.contextURL=/spaces/prod_ministry&_adf.ctrl-state=x056e0bxk_4&_afrLoop=2758139279450452
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http://www.eprocurement.gov.gr/moodle/course/view.php?id=177  

 

 

  

 

Ζ ηζηνζειίδα γηα ην ΔΔΔ είλαη ε https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el  
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