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1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

 

Επωνυμία ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΑΙΔΩΝ ΡΑΤΩΝ 
«ΚΑΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ» 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ ΕΥΘΟΥ ΣΤΑΥΟΥ 40 

Ρόλθ ΡΑΤΑ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 26331 

Τθλζφωνο 2610 635141 

Φαξ 2610 220511 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο  promithies.karaman@gmail.com 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ Μαρία Σγοφρου 

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι Νοςοκομείο (μθ κεντρικι ανακζτουςα αρχι) και ανικει ςτθν Γενικι 
Κυβζρνθςθ και ςυγκεκριμζνα ςτον Υποτομζα τθσ Κεντρικισ Κυβζρνθςθσ, κατά τισ υποδιαιρζςεισ του 
άρκρου 14 του Ν.4270/2014.     

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ παροχι Υπθρεςιϊν Υγείασ. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίασ  

α) Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 
πρόςβαςθ ςτθν διεφκυνςθ (URL) : μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του 
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 

β) Οι προςφορζσ πρζπει να υποβάλλονται θλεκτρονικά ςτθν διεφκυνςθ : www.promitheus.gov.gr  

γ) Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι ςτα προαναφερκζντα 
ςτοιχεία επικοινωνίασ. 

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο - Υξεκαηνδόηεζε 

Συνοπτικόσ πίνακασ τόπου και χρόνου διενζργειασ διαγωνιςμοφ 

ΣΟΠΟ 

ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΥΟΡΨΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΗ 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΣΗΝ 

ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΗ ΠΤΛΗ 

ΣΟΤ ΕΗΔΗ 

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & 

ΨΡΑ ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΥΟΡΨΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ- 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ 

ΑΠΟΥΡΑΓΙΗ 

ΠΡΟΥΟΡΨΝ 

ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΗ 

ΠΤΛΗ 

www.promitheus.

gov.gr ΣΟΤ 

Ε..Η.ΔΗ.. 

01/12/2020  

ΗΜΕΡΑ: Σρίτη 

15 ΗΜΕΡΕ ΑΠΟ 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 

17/12/2020        

ΗΜΕΡΑ: Πέμπτη 

ΨΡΑ:14:00μ.μ 

18/12/2020 

 ΗΜΕΡΑ: Παρασκευή 

ΨΡΑ:10:00π.μ 

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

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

 

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι το  ΓΝΡΡ «ΚΑΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ».  Θ δαπάνθ για 
τθν εν λόγω ςφμβαςθ βαρφνει τθν με Κ.Α. : 0845 ςχετικι πίςτωςθ του προχπολογιςμοφ του 
οικονομικοφ ζτουσ 2021 του Φορζα.  

1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο  

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ παροχι υπθρεςιϊν κακαριςμοφ των χϊρων (κτιριο και περιβάλλων 
χϊροσ) : 

α) του Γ.Ν.Ρ.Ρ. «ΚΑΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ», Ερυκροφ Σταυροφ 40, Ράτρα, 

β) του Κοινοτικοφ Κζντρου Ψυχικισ Υγείασ Ραιδιοφ και Εφιβου του ΓΝΡΡ «ΚΑΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ» 
(Κο.Κε.Ψ.Υ.Ρ.Ε.), Κορφλλων 2, Ρεριοχι Κάςτρου, Ράτρα και  

γ) του Κζντρου Φυςικισ, Ιατρικισ και Αποκατάςταςθσ  (ΚΕ.Φ.Ι.ΑΡ.) που υπάγεται ςτο ΓΝΡΡ 
«ΚΑΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ», Μιαοφλθ  42, Ράτρα. 

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

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 158.000,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 
24 % (προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ: € 127.419,35 + 30.580,65 ΦΡΑ = € 158.000,00). 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε δϊδεκα μινεσ. 

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο 
ΡΑΑΤΘΜΑ Ι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, 
βάςει τθσ χαμθλότερθσ τιμισ.  

1.4 Θεζκηθό πιαίζην  

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

 τον  ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι 
ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

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

 τον ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν 
Προςϊπων και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) 
και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,   

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

 τον ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο» 

 τον ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ 
Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…»,  
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 το άρκρου 68 “υμβάςεισ εργολαβίασ εταιρειϊν παροχισ υπθρεςιϊν” του ν. 3863/2010 (Α 115) 
“Νζο αςφαλιςτικό ςφςτθμα και ςυναφείσ διατάξεισ, ρυκμίςεισ ςτισ εργαςιακζσ ςχζςεισ ” 

 τον ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και 
πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 
Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ”, 

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

 τθν με αρ. 10367/2018 (Β' 879) Απόφαςθ του Υπουργοφ Ψθφιακισ Ρολιτικισ, Τθλεπικοινωνιϊν και 
Ενθμζρωςθσ, 

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

 τον ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ”  και 
ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 

 τον ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα”,  

 το π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και 
ςτοιχεία”,  

 το π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ”, 

 τθν με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Ρφκμιςθ 
ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων 
υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ», 

 τθν με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ 
«Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)»,  

 τθν απόφαςθ 2879/2-3-18 του Υπουργοφ Ψθφιακισ Ρολιτικισ, Τθλεπικοινωνιϊν και Ενθμζρωςθσ 
(ΦΕΚ 879/Β/13-3-2018) «Κακοριςμόσ θμεριςιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακϊν και τοπικϊν 
εφθμερίδων που ζχουν τθ δυνατότθτα καταχϊρθςθσ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου», 

 τισ ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, τισ λοιπζσ διατάξεισ που 
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  κακϊσ και 
το ςφνολο των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και 
φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν 
δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω, 

 τθν υπ’ αρικμ. 357/14193/14-10-2020 απόφαςθ Διοικθτι του Νοςοκομείου για τθ ςυγκρότθςθ τθσ 
επιτροπισ ςφνταξθσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν του διαγωνιςμοφ, 

 τθν με αρ. 428/16836/27-11-2020 απόφαςθ Διοικθτι του Νοςοκομείου με κζμα : «1) Ζγκριςθ 
αναγκαιότθτασ - ςκοπιμότθτασ προμικειασ τθσ υπθρεςίασ κακαριότθτασ του Νοςοκομείου μασ, του 
Κο.Κε.Ψ.Υ.Ρ.Ε και του ΚΕ.Φ.Ι.ΑΡ. 2) Ζγκριςθ διενζργειασ δθμόςιου θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ για 
τθν προμικεια τθσ υπθρεςίασ με ετιςια διάρκεια με παραχϊρθςθ του δικαιϊματοσ ςυμμετοχισ ςε 
Κοινωνικοφσ Συνεταιριςμοφσ Ρεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ του άρκρου 12 του ν. 2716/1999 (Αϋ 96) 3) 
Συγκρότθςθ επιτροπισ διενζργειασ – αξιολόγθςθσ του διαγωνιςμοφ, 4) Ζγκριςθ τεχνικϊν 
προδιαγραφϊν και 5) προςχεδίου διακιρυξθσ του ίδιου διαγωνιςμοφ 1.5 Ρροκεςμία παραλαβισ 
προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ».  
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Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 17/12/2020 και ϊρα 14:00 μ.μ. 

Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.), μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ωσ 
άνω ςυςτιματοσ, τθν 18/12/2020, θμζρα Ραραςκευι και ϊρα 10:00 π.μ. 

1.6 Γεκνζηόηεηα 

Α. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο  

Θ προκιρυξθ (AΔΑΜ: 20PROC007750885) και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ (ΑΔΑΜ: 
20PROC007756875) καταχωρικθκαν ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων 
(ΚΘΜΔΘΣ). 

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του 
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. :  http://www.promitheus.gov.gr, όπου ζλαβε Συςτθμικό Αρικμό : 103313. 

Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) δθμοςιεφτθκε και ςτον Ελλθνικό Τφπο, ςφμφωνα με 
το άρκρο 66 του Ν. 4412/2016 και Ν.3548/2007 και ςυγκεκριμζνα ςτισ κάτωκι εφθμερίδεσ του Ν. 
Αχαΐασ : 
α) ΡΩΙΝΘ ΓΝΩΜΘ (θμεριςια) θμερομθνία αποςτολισ για δθμοςίευςθ: 01-12-2020 θμερομθνία 
δθμοςίευςθσ: 02-12-2020, 
β) ΡΩΤΘ ΤΘΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ (θμεριςια) θμερομθνία αποςτολισ για δθμοςίευςθ: 01-12-2020 θμερομθνία 
δθμοςίευςθσ: 02-12-2020, 
γ) ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΩΝ (εβδομαδιαία) θμερομθνία αποςτολισ για δθμοςίευςθ: 01-12-2020 
θμερομθνία δθμοςίευςθσ: 04-12-2020.Τόςο θ προκιρυξθ  όςο και θ διακιρυξθ αναρτικθκαν ςτον 
Ρίνακα Ανακοινϊςεων του Νοςοκομείου.                    

Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ), όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ 
παραγράφου 4 του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) με ΑΔΑ: 96ΡΟ469076-Ο6. 

Θ παροφςα Διακιρυξθ καταχωρικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 

(ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) με  ΑΔΑ: Ψ4ΘΚ469076-ΣΣ5. 

Θ παροφςα Διακιρυξθ καταχωρικθκε επίςθσ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ 
(URL): https://www.karamandaneio.gov.gr/ςτθν διαδρομι : Διαγωνιςμοί ► Δθμόςιοι Διαγωνιςμοί. 

 

Β. Ζξοδα δθμοςιεφςεων 

Οι δαπάνεσ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο βαρφνουν τον οικείο προχπολογιςμό τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ και καταβάλλονται από τισ πιςτϊςεισ για τθν ανατικζμενθ ςφμβαςθ. 
 

1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο  

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

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

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
https://www.karamandaneio.gov.gr/
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β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋόλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν, 

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που 
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ  είναι τα ακόλουκα: 

 θ προκιρυξθ (ΑΔΑΜ: 19PROC005640225) 

 θ παροφςα Διακιρυξθ (ΑΔΑΜ: 19PROC005643208) με τα Ραραρτιματα που αποτελοφν 
αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ : ΡΑΑΤΘΜΑ Ι : Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ -  Οικονομικό Αντικείμενο 
τθσ Σφμβαςθσ,  

ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ : Σχζδιο Σφμβαςθσ,  

ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙI : ΤΕΥΔ. 

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο 

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

2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά, το αργότερο δζκα (10) θμζρεσ 
πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα ςτο δικτυακό τόπο 
του διαγωνιςμοφ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. Αιτιματα 
παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ  ςτο 
ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ 
ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το 
κείμενο των ερωτθμάτων είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που 
υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι θλεκτρονικά 
υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται.  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε 
όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων 
πλθροφοριϊν για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) Πταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα 
ζγκαιρα δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται 
για τθν παραλαβι των προςφορϊν. 

β) Πταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν που ηθτικθκαν ι 
των αλλαγϊν. 

Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία 
κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν. 

2.1.4 Γιώζζα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  
Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι 
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα 
και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 
1497/1984 (Αϋ188). Ειδικά, ηα αλλοδαπά ιδιωηικά έγγπαθα ζςνοδεύονηαι από μεηάθπαζή ηοςρ ζηην 

ελληνική γλώζζα επικςπωμένη είηε από ππόζωπο απμόδιο καηά ηιρ διαηάξειρ ηηρ εθνικήρ νομοθεζίαρ 

είηε από ππόζωπο καηά νόμο απμόδιο ηηρ σώπαρ ζηην οποία έσει ζςνηασθεί ηο έγγπαθο.  

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ 
μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά 
εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188).Ειδικά, ηα 

αλλοδαπά ιδιωηικά έγγπαθα ζςνοδεύονηαι από μεηάθπαζή ηοςρ ζηην ελληνική γλώζζα επικςπωμένη 

είηε από ππόζωπο απμόδιο καηά ηιρ διαηάξειρ ηηρ εθνικήρ νομοθεζίαρ είηε από ππόζωπο καηά νόμο 

απμόδιο ηηρ σώπαρ ζηην οποία έσει ζςνηασθεί ηο έγγπαθο.
  

Επιτρζπεται θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ που αφορά αλλοδαπι 
Επιχείρθςθ με τθ μορφι επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο επικυρωμζνο 
ζγγραφο από το αρμόδιο Ρροξενείο τθσ χϊρασ του προςφζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο ζγγραφο με 
τθν ςφραγίδα ‘’Apostile” ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 05-10-61. Θ επικφρωςθ αυτι πρζπει 
να ζχει γίνει από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρ.Δ. και 53 του Κϊδικα περί 
Δικθγόρων. 

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

2.1.5 Δγγπήζεηο 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που 
λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ενωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-
μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να 
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν 
και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί 
παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, 
τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ 
τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

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

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

Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να 
διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ. 
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2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο 

2.2.1 Γηθαηνύκελνη ζπκκεηνρήο  

Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτον παρόντα διαγωνιςμό ζχουν, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 20 
(ςυμβάςεισ ανατικζμενεσ κατ’ αποκλειςτικότθτα – άρκρο 20 τθσ Οδθγίασ 2014/24/ΕΕ) του Ν. 
4412/2016 και ςε εκτζλεςθ τθσ αρικμ. 8/17-9-19 (κζμα Ε.Θ.Δ. 3ο ) απόφαςθσ Δ.Σ τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ, κατ’ αποκλειςτικότθτα οι Κοινωνικοί Συνεταιριςμοί Ρεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ (Κοι.Σ.Ρ.Ε.) του 
άρκρου 12 του Ν. 2716/1999 (Αϋ 96), οι οποίοι δεν εμπίπτουν ςτισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.3 τθσ 
παροφςασ. 

Για τθν απόδειξθ του δικαιϊματοσ ςυμμετοχισ (κατ’ αποκλειςτικότθτα) των Κοι.Σ.Ρ.Ε ςτον παρόντα 
διαγωνιςμό απαιτοφμενα δικαιολογθτικά, τα οποία κα αναφζρονται ςτο ΤΕΥΔ ςτο Μζροσ ΙΙ Α ςτο πεδίο 
*ε περίπτωςθ προμικειασ κατ’ αποκλειςτικότθτα+ και κα περιλαμβάνονται ςτον ΦΑΚΕΛΟ 
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ» του προςωρινοφ αναδόχου είναι τα αναφερόμενα ςτθν περίπτωςθ 
Β.2 του άρκρου 2.2.4.2 (Αποδεικτικά μζςα) τθσ παροφςασ. 
 

2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο 

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από 
τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ), εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, που 
ανζρχεται ςτο 2% τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ εκτόσ ΦΡΑ, ιτοι 2.548,39€ (δφο χιλιάδεσ πεντακόςια 
ςαράντα οκτϊ ευρϊ και τριάντα εννζα λεπτά). 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου 
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, ιτοι μζχρι 18/02/2020, άλλωσ θ προςφορά 
απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα 
να παρατείνει, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 

Η εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ υποβάλλεται από τον προςφζροντα θλεκτρονικά και 
προςκομίηεται από αυτόν ςτθν Επιτροπι διαγωνιςμοφ ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο), ζωσ τθν 
θμερομθνία και ϊρα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, ιτοι ζωσ τθν 18/12/2020, θμζρα Ραραςκευι και 
ϊρα 10:00 π.μ..  

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

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016 

2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ 
διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτο άρκρο 2.2.3., δεν 
προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει εγκαίρωσ 
για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

 

2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ  

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

2.2.3.1.  Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ 
ακόλουκουσ λόγουσ :  
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α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),  

β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν 
οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 
τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 
192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του 
οικονομικοφ φορζα,  

γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν 
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 
2803/2000 (Αϋ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ 
ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 
13θσ Ιουνίου 2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι 
αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,  

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ 
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του 
χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ 
χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι 
νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Αϋ 166), 

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν 
πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, 
κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 
15.4.2011, ς. 1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215). 

Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε 
αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου 
του ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.  

Στισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτα μζλθ του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ κατά τα ανωτζρω, περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει 

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

καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ.  

2.2.3.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ : 

α) όταν ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με 
τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ι τθν 
εκνικι νομοκεςία ι/και   

β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο προςφζρων ζχει ακετιςει 
τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Αν ο προςφζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του 
που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι 
αςφάλιςθ. 
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Δεν αποκλείεται ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε 
καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, 
ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε 
υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ.  

ι/και  

γ) θ Ανακζτουςα Αρχι  γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε 
βάροσ του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ 
τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια 
ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που 
χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε 
ιςχφει, ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) 
διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 
του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν 
αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ 
και ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ.  

2.2.3.3. Κατ' εξαίρεςθ, ο προςφζρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλειςμόσ, ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 2.2.3.2, κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε 
ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν 
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα 
να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 4412/2016, πριν από 
τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ. 

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

(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 και 5 του άρκρου 18 του 
Ν.4412/2016, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτθν παρ. 4 περ. α του άρκρου 73 του 
Ν.4412/2016, 
(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί 
υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία 
πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται 
ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε 
εκνικζσ διατάξεισ νόμου. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο 
οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν 
προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, 
λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του 
λειτουργίασ,  
(γ) εάν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν 
ακεραιότθτά του, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτθν παρ. 4 περ. κ του άρκρου 73 του 
Ν.4412/2016. Ωσ ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα νοοφνται, ιδίωσ, οι λόγοι που αναφζρονται 
ςτθν περίπτωςθ γ τθσ παρ. 2 του άρκρου 68 του ν. 3863/2010. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (γ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ 
απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ. 

2.2.3.5. Ο προςφζρων αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν 
του, είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ.  
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2.2.3.6. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 
74 του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα 
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

 

2.2.4 Καλόλεο απόδεημεο  

2.2.4.1 Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν  

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ 
και δεν βρίςκονται ςε μία από τισ καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 προςκομίηουν κατά τθν υποβολι 
τθσ προςφοράσ τουσ ωσ δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 4 του ν. 
4412/2016 Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), ςφμφωνα με το 
επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Ραράρτθμα III, το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με 
τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ καταρτίηεται από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του 
Ραραρτιματοσ Α τθσ Απόφαςθσ 158/2016 τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ 
οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Κατευκυντιριασ Οδθγίασ 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-
ΑΚΘ). Το ΤΕΥΔ ςε επεξεργάςιμθ μορφι είναι αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ 
(www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr ). 

Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται ζωσ δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των 
προςφορϊν. 

Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ), 
το οποίο είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ 
φορζα ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 2.2.3.1 τθσ παροφςασ για το 
ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου 
του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν.  

Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα για τθν εφαρμογι του παρόντοσ άρκρου, νοείται ο νόμιμοσ 
εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του 
κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο 
φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για 
ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. (άρκρο 79Α παρ. 1 του ν. 4412/2016 όπωσ 
τροποποιικθκε με άρκρο 107 του ν. 4497/2017).  

Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Τυποποιθμζνο Ζντυπο 
Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ),  υποβάλλεται  χωριςτά από  κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. 

2.2.4.2 Αποδεικτικά μζςα 

Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, 
όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.3, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά 
τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ 
του άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Τα αποδεικτικά μζςα προςκομίηονται  κατά το ςτάδιο υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ. 

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, 
αν και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ 
ςυναφείσ πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε 
κράτοσ - μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό 

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
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φάκελο επιχείρθςθσ, θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ 
διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Τυποποιθμζνο Ζντυπο 
Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) του άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016.  

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

Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ: 

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

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

Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι 
προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά : 

α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, 
ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του 
κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ 
φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ 
τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του.  Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ 
αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ 
φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά 
τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο, 

β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια 
αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, 
άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ 
(3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. Απαιτείται επιπλζον υπεφκυνθ διλωςθ του προςωρινοφ 
αναδόχου αναφορικά με τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (ςτθν περίπτωςθ που ο προςωρινόσ 
ανάδοχοσ ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα αφορά Οργανιςμοφσ κφριασ και επικουρικισ 
αςφάλιςθσ) ςτουσ οποίουσ οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ.  

Ειδικά για τισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.2 α., πζραν του ωσ άνω πιςτοποιθτικοφ, υποβάλλεται 
υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ ότι δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με 
τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι 
φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Ειδικότερα για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι 
δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν 
υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ 
φορζα. Το πιςτοποιθτικό  ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι 
απόφαςθ εκδίδεται από το οικείο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε πιςτοποιθτικό 
ότι δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Θ., ςφμφωνα με τισ 
κείμενεσ διατάξεισ, ωσ κάκε φορά ιςχφουν. Τα φυςικά πρόςωπα (ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν 
προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί μθ κζςεωσ ςε εκκακάριςθ. Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν 
δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ 
αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων 

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου το 
ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, το ζγγραφο ι το 
πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου 
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δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ 
δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ 
οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο 
οικονομικόσ φορζασ. 

Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία 
αναφζρεται ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα 
ζγγραφα αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 
2.2.3.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4.. 

γ) Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.3.2γ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ 
Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, που να ζχει εκδοκεί ζωσ 
τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του, από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ 
προςτίμου που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν 
από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ. Μζχρι να καταςτεί εφικτι θ ζκδοςθ 
του ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ, αυτό αντικακίςταται από υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα, 
χωρίσ να απαιτείται επίςθμθ διλωςθ του ΣΕΡΕ ςχετικά με τθν ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ. 

δ) Για τθν περίπτωςθ αϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ 
φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ.  

ε) για τθν παράγραφο 2.2.3.6. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ζχει 
εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016. 

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

Β. 2. Για το δικαίωμα ςυμμετοχισ και τα όςα δθλϊκθκαν ςτο μζροσ ΙΙ.Α του ΤΕΥΔ (κατ’ 
αποκλειςτικότθτα προμικεια), υποβάλλεται : 
1. Καταςτατικό του Κοι.Σ.Ρ.Ε. ςε ευκρινζσ φωτοαντίγραφο από το τθροφμενο καταςτατικό ςτο αρμόδιο 
Ειρθνοδικείο. 
2. Ζγκριςθ ςκοπιμότθτασ για τθν ίδρυςθ και λειτουργία του Κοι.Σ.Ρ.Ε. από Δθμόςια Αρχι. 
3. Βεβαίωςθ από Δθμόςια Αρχι ότι περιςςότεροι από το 30% των ενδιαφερόμενων εργαηομζνων του 
Κοι.Σ.Ρ.Ε. είναι εργαηόμενοι με αναπθρία ι μειονεκτοφντεσ εργαηόμενοι. 
4. Βεβαίωςθ από αρμόδια ΔΟΥ για ζναρξθ επιτθδεφματοσ ι τροποποίθςι τθσ, θ οποία να ςχετίηεται με 
το αντικείμενο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ (υπθρεςίεσ κακαριςμοφ). 
Τα παρόντα δικαιολογθτικά υποβάλλονται για τον οικονομικό φορζα – προςωρινό ανάδοχο και ςτθν 
περίπτωςθ που είναι ζνωςθ για κάκε φορζα – μζλοσ τθσ. 

Β. 3.  Τα αποδεικτικά μζςα γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουκο τρόπο: 
α) τα δικαιολογθτικά που αφοροφν τθν παράγραφο 2.2.3.1, τθν περίπτωςθ γϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.2 
 και τθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4  τθσ παροφςασ εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) 
μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, 
β) τα λοιπά δικαιολογθτικά που αφοροφν τθν περίπτωςθ αϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.2. εφόςον είναι εν 
ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ τουσ, άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται χρόνοσ ιςχφοσ, να 
ζχουν εκδοκεί κατά τα οριηόμενα ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ, 
 γ) τα δικαιολογθτικά που αφοροφν τθν καταλλθλότθτα για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ 
δραςτθριότθτασ, τα αποδεικτικά ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ ςε περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων, και τα 
πιςτοποιθτικά αρμόδιασ αρχισ ςχετικά με τθν ονομαςτικοποίθςθ των μετοχϊν ςε περίπτωςθ 
ανωνφμων εταιρειϊν, εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι 
τουσ,  
δ) οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ και  
ε) οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art73_1
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art73_2_c
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art73_4_b
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Τα ανωτζρω ζγγραφα υποβάλλονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 4250/2014 (Αϋ 94). Ειδικά τα 
αποδεικτικά τα οποία αποτελοφν ιδιωτικά ζγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και ςε απλι 
φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ, θ 
οποία φζρει υπογραφι ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των 
προςφορϊν.  
 Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ 
μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά 
εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188). Ειδικά τα 
αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ 
είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο 
αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο.   
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ δεν ζχουν τθν υποχρζωςθ να υπογράφουν τα δικαιολογθτικά του 
παρόντοσ με χριςθ προθγμζνθσ θλεκτρονικισ υπογραφισ, αλλά μπορεί να τα αυκεντικοποιοφν με 
οποιονδιποτε άλλον πρόςφορο τρόπο, εφόςον ςτθ χϊρα προζλευςισ τουσ δεν είναι υποχρεωτικι θ 
χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Στισ 
περιπτϊςεισ αυτζσ θ προςφορά ςυνοδεφεται με υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία δθλϊνεται ότι, ςτθ 
χϊρα προζλευςθσ δεν προβλζπεται θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ ι ότι, ςτθ χϊρα 
προζλευςθσ δεν είναι υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ για τθ ςυμμετοχι ςε 
διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 
 

2.3 Κριτιριο Ανάκεςθσ   

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά 
αποκλειςτικά βάςει τιμισ.  
 

2.4 Κατάρτιςθ - Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα I τθσ Διακιρυξθσ, 
για όλεσ τισ περιγραφόμενεσ υπθρεςίεσ  ανά τμιμα.  

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ. 

Θ προςφορά και κάκε διλωςθ του προςφζροντα που τυχόν απαιτείται, υπογράφεται ψθφιακά από τον 
ίδιο ι από τον νόμιμο εκπρόςωπό του. Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα για τθν εφαρμογι του 
παρόντοσ άρκρου, νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το ιςχφον καταςτατικό ι 
το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι το 
αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ 
ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

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

2.4.2 Χρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν  

2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ 
πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ 
παροφςα διακιρυξθ ςτο άρκρο 1.5 (17/12/2020 και ϊρα 14:00 μ.μ.), ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε 
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θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτον ν.4412/2016, ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν 
Υπουργικι Απόφαςθ αρικμ. 56902/215 «Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του 
Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)». 

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν 
εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που 
υποςτθρίηεται από εγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό το οποίο χορθγικθκε από ζναν εγκεκριμζνο πάροχο 
υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν 
απόφαςθ 2009/767/ΕΚ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και τισ διατάξεισ 
τθσ Υ.Α. 56902/215 “Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ 
Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφοφν ςτο 
θλεκτρονικό ςφςτθμα (ΕΣΘΔΘΣ- Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθν 
διαδικαςία εγγραφισ του άρκρου 5 τθσ ίδιασ Υ.Α.  

2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του 
ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 9 τθσ ωσ άνω Υπουργικισ Απόφαςθσ. 

Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ 
προςφοράσ ςτο Σφςτθμα. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ ανακζτουςα 
αρχι κα ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι τθσ. 

Ωςτόςο, οι ενδιαφερόμενοι παρακαλοφνται να μθν αφινουν τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ για 
το τζλοσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των προςφορϊν, προκειμζνου να είναι δυνατι θ ζγκαιρθ 
αντιμετϊπιςθ των όποιων τεχνικϊν προβλθμάτων του ςυςτιματοσ που ενδεχομζνωσ να προκφψουν 
κατά το διάςτθμα αυτό.   

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:  

(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ –Τεχνικι Ρροςφορά» ςτον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςφορά  ςφμφωνα 
με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 

(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ 
οικονομικι προςφορά του οικονομικοφ φορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.  

Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα 
τθσ προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του 
ν. 4412/16 . Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω 
φπαρξθσ τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ 
διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ 
πλθροφορίασ. 

Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ προςφερόμενεσ 
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται 
για τθν αξιολόγθςι τθσ. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςφορά 
ςυμπλθρϊνοντασ τισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια το 
ςφςτθμα παράγει τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα θλεκτρονικά και 
υποβάλλονται από τον προςφζροντα.  Σα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι 
φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου θλεκτρονικοφ αρχείου pdf (το οποίο κα υπογραφεί 
θλεκτρονικά) πρζπει να ταυτίηονται. ε αντίκετθ περίπτωςθ το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο 
προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο pdf]   

2.4.2.5. Ο χριςτθσ - οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του 
Συςτιματοσ, όπωσ περιγράφεται παρακάτω: 
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Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία 
υποβάλλονται από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων τφπου .pdf και εφόςον ζχουν 
ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο, φζρουν εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι 
προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν, χωρίσ να απαιτείται 
κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ. 

Από το Σφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ, θ όποια αποςτζλλεται ςτον 
οικονομικό φορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.  

Στισ περιπτϊςεισ που με τθν προςφορά υποβάλλονται ιδιωτικά ζγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε 
κατά τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον 
ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία φζρει 
υπογραφι μετά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. 

Ζωσ τθν θμερομθνία και ϊρα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, ιτοι ζωσ τθν 18/12/2020, θμζρα 
Ραραςκευι και ϊρα 10:00 π.μ.  προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν 
ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ μορφι και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ  
προςφοράσ τα οποία απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι ςφμφωνα με τον ν. 
4250/2014. Τζτοια ςτοιχεία και δικαιολογθτικά είναι ενδεικτικά θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, τα 
πρωτότυπα ζγγραφα τα οποία ζχουν εκδοκεί από ιδιωτικοφσ φορείσ και δεν φζρουν επικφρωςθ από 
δικθγόρο, κακϊσ και τα ζγγραφα που φζρουν τθ Σφραγίδα τθσ Χάγθσ (Apostille). Δεν προςκομίηονται 
ςε ζντυπθ μορφι ςτοιχεία και δικαιολογθτικά τα οποία ζχουν εκδοκεί-ςυνταχκεί από τον ίδιο τον 
οικονομικό φορζα και κατά ςυνζπεια φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και 
όςα προβλζπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείσ υποχρεοφνται να αποδζχονται ςε αντίγραφα των 
πρωτοτφπων. 
Ο παραπάνω  ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ κα αναγράφει με κεφαλαία τα εξισ : 

«ΑΡΟ: (ΡΛΗΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΟΣΤΟΛΕΑ) και τθν ζνδειξθ «ΝΑ ΜΗΝ ΑΡΟΣΦΑΓΙΣΤΟΥΝ» 

ΡΟΣ: ΓΝΡΡ ΚΑΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ ………………….«ΡΟΣΦΟΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΙΘ…. ΑΝΟΙΚΤΟ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΟ 
ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΟΜΗΘΕΙΑ «………………» ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ ………€ 
με Φ.Ρ.Α.» 

      Πςα δικαιολογθτικά τθσ προςφοράσ απαιτείται να υποβλθκοφν ςε ζντυπθ μορφι δεν πρζπει να ζχουν 
ξζςματα, ςβθςίματα, προςκικεσ, διορκϊςεισ ι άλλου είδουσ αλλοιϊςεισ. Εάν υπάρχει ςτθν προςφορά 
οποιαδιποτε προςκικθ ι διόρκωςθ, αυτι πρζπει να είναι κακαρογραμμζνθ και μονογραμμζνθ από 
τον προςφζροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβισ και αποςφράγιςθσ των προςφορϊν, κατά τον 
ζλεγχο, μονογράφει και ςφραγίηει τθν τυχόν διόρκωςθ ι προςκικθ. Θ προςφορά απορρίπτεται, όταν 
υπάρχουν ς’ αυτι διορκϊςεισ που τθν κακιςτοφν αςαφι, κατά τθν κρίςθ του οργάνου αξιολόγθςθσ 
των προςφορϊν. 

Θ  ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί  από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ ςε οποιοδιποτε χρονικό 
ςθμείο κατά τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι και ςε εφλογθ προκεςμία 
όλα ι οριςμζνα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία  που ζχουν υποβάλει θλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται 
για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 

Ζωσ τθν ίδια προκεςμία προςκομίηονται επίςθσ υποχρεωτικά τα απαιτοφμενα δείγματα για τα είδθ, 
που αναφζρονται ςτο Ραράρτθμα Ι «Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ» για τα είδθ των απορρυπαντικϊν που 
κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν υπθρεςία. 

Οι Υποψιφιοι Οικονομικοί Φορείσ παρακαλοφνται να μθν υποβάλλουν επιπλζον δικαιολογθτικά από 
τα ηθτοφμενα τθσ Διακιρυξθσ διότι, δεν κα λθφκοφν υπόψθ από τθν αρμόδια επιτροπι του 
Διαγωνιςμοφ, προσ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ.  
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2.4.3 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ- Τεχνικι Ρροςφορά»  

2.4.3.1 Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι 
διαδικαςία περιλαμβάνουν: 

α) Tο τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 4 του άρκρου 
79 του ν. 4412/2016, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.4.1. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Οι 
προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το  ςχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο ζχει αναρτθκεί, και ςε επεξεργάςιμθ 
μορφι αρχείου doc, ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ και αποτελεί 
αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ (Ραράρτθμα ΙΙΙ). 

β) εγγφθςθ ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με τo άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και τισ παραγράφουσ 2.1.5 και 
2.2.2 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάκε 
οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 

2.4.3.2 H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που 
ζχουν τεκεί από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Ι «Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ», περιγράφοντασ 
ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται. Ρεριλαμβάνει όςα 
δικαιολογθτικά αποδεικνφουν κατά τθν κρίςθ των ςυμμετεχόντων τθ ςυμμόρφωςθ ςτισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ, άλλωσ ψθφιακά υπογεγραμμζνθ ςχετικι Υπεφκυνθ Διλωςθ.  

2.4.4 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» / Τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ 
οικονομικϊν προςφορϊν 

Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ  
όπωσ ορίηεται κατωτζρω.  

Θ τιμι τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ δίνεται  ςε ευρϊ ανά μονάδα. 

Ο προςφζρων κα επιςυνάψει ςτον (υπο)φάκελλο “οικονομικι προςφορά” τθν θλεκτρονικι οικονομικι 
προςφορά του θλεκτρονικά υπογεγραμμζνθ ςε μορφι pdf. 

Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με 
τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

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

Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε ποςοςτό Φ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ κα υπολογίηεται 
αυτόματα από το ςφςτθμα.  

Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν 
αναπροςαρμόηονται. Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε 
ΕΥΩ ι που κακορίηεται  ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ 
προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι 
υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ που κακορίηεται από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο 
κεφάλαιο Β του Ραραρτιματοσ  Ι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

2.4.5 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν  

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα τριϊν 
(3) μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.  

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

Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα 
αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα 
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με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' 
ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια. 

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

2.4.6 Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν 

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

α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω 
και ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και 
τρόποσ υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ 
προςφοράσ), 2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ 
οικονομικϊν προςφορϊν), 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ 
προςφορϊν), 3.2 (Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ,  

β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται 
ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί 
κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ 
διακιρυξθσ, 

γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ 
προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με 
τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά,  

ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ.  

η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

θ) θ  οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  

κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ 
παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ 
ςφμβαςθσ. 
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3. ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΡΟΣΦΟΩΝ   

3.1 Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν  

3.1.1 Ηλεκτρονικι αποςφράγιςθ προςφορϊν 

Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν  αρμόδιο όργανο τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ (Επιτροπι Διαγωνιςμοφ), προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ 
αποςφράγιςθσ των φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουκϊντασ τα 
εξισ ςτάδια: 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι 
Ρροςφορά» τθν 18-12-2020, θμζρα Ραραςκευι, και ϊρα 10:00 π.μ. 

  Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», κατά τθν θμερομθνία 
και ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι. 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ», κατά τθν 
θμερομθνία και ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι.  

Με τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 3.1.2 
τθσ παροφςασ, κάκε προςφζρων  αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςφορζσ και τα υποβλθκζντα 
δικαιολογθτικά τουσ, με τθν επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςφοράσ που ζχουν 
χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να 
διευκρινίςουν τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο 
τθσ τεχνικισ ι οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγθςθ προςφορϊν 

Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει 
ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Σφςτθμα οργάνων τθσ, 
εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα 
υποβλθκζντα αυτϊν δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο 
υπογράφεται από τα μζλθ του οργάνου. 

β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ μόνο των τεχνικϊν 
προςφορϊν των προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ 
αξιολόγθςθ γίνεται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και ςυντάςςεται πρακτικό για τθν απόρριψθ 
όςων τεχνικϊν προςφορϊν δεν πλθροφν τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και 
τθν αποδοχι όςων τεχνικϊν προςφορϊν αντίςτοιχα πλθροφν τα ανωτζρω. 

Για τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν μπορεί να 
ςυντάςςεται ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», μόνο ςτθν ανακζτουςα αρχι προσ ζγκριςθ. 

γ) Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται, κατά τθν 
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν 
εκείνων των προςφερόντων που δεν ζχουν απορριφκεί ςφμφωνα με τα ανωτζρω. 
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δ) Θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν που 
αποςφραγίςτθκαν και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι 
απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ αναδόχου. 

Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ 
ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που 
προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) 
θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 
88 και 89 ν. 4412/2016.  

Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ 
των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ 
Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ 
προςφορζσ.   

Στθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι μια απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται τα 
αποτελζςματα όλων των ανωτζρω ςταδίων («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ», «Τεχνικι Ρροςφορά» 
και «Οικονομικι Ρροςφορά»), θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ μζςω 
τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ ΕΣΗΔΗΣ. 

Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 
3.4 τθσ παροφςασ. 

 

3.2 Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου - Δικαιολογθτικά 
προςωρινοφ αναδόχου 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι  
πρόςκλθςθ μζςω του ςυςτιματοσ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ 
(«προςωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ ζξι (6) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ και τα 
πρωτότυπα ι αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 
74) όλων των δικαιολογθτικϊν που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.4.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, 
ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ 
διακιρυξθσ. 

Τα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςφζροντα («προςωρινό ανάδοχο»), 
θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείων pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από 
αυτόν και πρωτότυπα. Πταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι. Ειδικά τα 
αποδεικτικά τα οποία αποτελοφν ιδιωτικά ζγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και ςε απλι 
φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ 
οποία πρζπει να ζχει ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των 
δικαιολογθτικϊν. Πταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι 

Με τθν παραλαβι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, το ςφςτθμα εκδίδει επιβεβαίωςθ τθσ παραλαβισ τουσ 
και αποςτζλλει ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα ς’ αυτόν ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ 
κατακφρωςθ. 

Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υπoβλικθκαν 
και ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλλει εντόσ τθσ προκεςμίασ που ζχει ταχκεί αίτθμα προσ το αρμόδιο 
όργανο αξιολόγθςθσ για τθν παράταςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ, το οποίο ςυνοδεφεται με 
αποδεικτικά ζγγραφα από τα οποία να αποδεικνφεται ότι ζχει αιτθκεί τθ χοριγθςθ των 
δικαιολογθτικϊν, θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν για 
όςο χρόνο απαιτθκεί για τθ χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν από τισ αρμόδιεσ αρχζσ.  
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Το παρόν εφαρμόηεται αναλόγωσ και ςτισ περιπτϊςεισ που θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν 
προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων 
ςυμμετοχισ και πριν το ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του άρκρου 79 παρ. 5 εδαφ. 
α’ του ν. 4412/2016 , τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ.  

Πςοι δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που 
κατατζκθκαν. 

Θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου απορρίπτεται, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ 
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ 
επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω 
διαδικαςίασ, εάν: 

i)  κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με το 
Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδι ι ανακριβι, ι  
ii)  δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα 
των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι  
iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι 
όροι και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με το άρκρο 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) τθσ παροφςασ. 

Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ 
προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Τ.Ε.Υ.Δ. ότι πλθροί, οι οποίεσ 
επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ 
ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου (οψιγενείσ μεταβολζσ), 
δεν καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.  

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι 
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από 
τθν Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ 
ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ. 

Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ 
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

3.3 Κατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ  

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν 
τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα που ζχει υποβάλει 
αποδεκτι προςφορά, ςφμφωνα με το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, 
θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ.   

Θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου απορρίπτεται, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ 
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ 
επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω 
διαδικαςίασ, εάν: 

Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ 
του προκεςμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ 
ειδικισ πρόςκλθςθσ. Το ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.  

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν 
τεκείςα προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι 
επιςτολι ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ, με τθν ίδια διαδικαςία, γίνεται ςτον προςφζροντα που 
υπζβαλε τθν  αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.  
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3.4 Ρροδικαςτικζσ Ρροςφυγζσ - Δικαςτικι Ρροςταςία 

Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και 
ζχει ι είχε υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ κατά παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ, 
δικαιοφται να αςκιςει προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ κατά τθσ ςχετικισ πράξθσ ι 
παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ 
που δικαιολογοφν το αίτθμά του. Σε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ 
προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι: 

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

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

γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα 
ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα.  

Ειδικά για τθν άςκθςθ προςφυγισ κατά προκιρυξθσ, θ πλιρθσ γνϊςθ αυτισ τεκμαίρεται μετά τθν 
πάροδο δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ δθμοςίευςθ ςτο ΚΘΜΔΘΣ.  

Σε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι 
δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ. 

Θ προδικαςτικι προςφυγι κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του 
ΕΣΘΔΘΣ ςτον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ κατά περίπτωςθ τθν ζνδειξθ 
«Ρροδικαςτικι Ρροςφυγι» και επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραφο ςε μορφι θλεκτρονικοφ αρχείου 
Portable Document Format (PDF), το οποίο φζρει εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι 
προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν. 

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον 
προςφεφγοντα υπζρ του Δθμοςίου, κατά τα ειδικά οριηόμενα ςτο άρκρο 363 του ν. 4412/2016 ςτο 
άρκρο 19 παρ. 1.1 και ςτο άρκρο 7  τθσ με αρικμ. 56902/215 Υ.Α..  

Το παράβολο επιςτρζφεται ςτον προςφεφγοντα, ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ 
προςφυγισ του ι ςε περίπτωςθ που, πριν τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ προςφυγισ, θ 
ανακζτουςα αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια.  

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, θ 
άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, εκτόσ αν 
ηθτθκοφν προςωρινά μζτρα προςταςίασ κατά το άρκρο 366 του ν.4412/2016. 

Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μζςω τθσ λειτουργίασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΣΘΔΘΣ: 

• κοινοποιοφν τθν προςφυγι ςε κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν περ. α 
του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

• διαβιβάηουν ςτθν Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ) τα προβλεπόμενα ςτθν περ. β 
του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

Θ ΑΕΡΡ αποφαίνεται αιτιολογθμζνα επί τθσ βαςιμότθτασ των προβαλλόμενων πραγματικϊν και 
νομικϊν ιςχυριςμϊν τθσ προςφυγισ και των ιςχυριςμϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ και, ςε περίπτωςθ 
παρζμβαςθσ, των ιςχυριςμϊν του παρεμβαίνοντοσ και δζχεται (εν όλω ι εν μζρει) ι απορρίπτει τθν 
προςφυγι με απόφαςι τθσ, θ οποία εκδίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν 
από τθν θμζρα εξζταςθσ τθσ προςφυγισ. 
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Οι χριςτεσ - οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ προςφυγισ από 
τθν ΑΕΡΡ. 

Θ άςκθςθ τθσ ωσ άνω προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων 
βοθκθμάτων  τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 του ν. 4412/2016 
κατά των εκτελεςτϊν πράξεων ι παραλείψεων των ανακετουςϊν αρχϊν. 

Θ αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από 
τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ. Για τθν άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ αναςτολισ 
κατατίκεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

Θ άςκθςθ αίτθςθσ αναςτολισ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο 
αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά. 

Τζλοσ, είναι δυνατι θ άςκθςθ προδικαςτικισ προςφυγισ ςτθν ΑΕΡΡ, για τθν κιρυξθ ακυρότθτασ τθσ 
ςυναφκείςασ ςφμβαςθσ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτα άρκρα 368 ζωσ και 371 του ν. 4412/2016. 

3.5 Ματαίωςθ Διαδικαςίασ 

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ 
αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε 
οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να 
ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν 
επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.  
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4. ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυιςεισ  (καλισ εκτζλεςθσ, προκαταβολισ) 

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ και εγγφθςθ προκαταβολισ  

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το 
άρκρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ 
ςφμβαςθσ, εκτόσ ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι, πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα 
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ 
ςχετικισ ςφμβαςθσ. Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 
4412/2016. 

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

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, 
ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, 
εκτόσ ΦΡΑ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι 
ειδικότερα ορίηει.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι 
παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ 
παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι των ωσ άνω 
εγγυιςεων γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.  

Εγγφθςθ προκαταβολισ δεν απαιτείται. 

4.2  Συμβατικό Ρλαίςιο - Εφαρμοςτζα Νομοκεςία  

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

4.3 Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

 Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ 
Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του 
Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. 

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

Θ ακζτθςθ τθσ υποχρζωςθσ τθσ ανωτζρω παραγράφου ςυνιςτά ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα 
του οικονομικοφ φορζα κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4, εδ. κ του άρκρου 73 του Ν.4412/2016, κατά τα 
ειδικότερα οριηόμενα ςτισ κείμενεσ διατάξεισ. Ειδικά, κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ και εκτζλεςθσ τθσ 
παροφςασ ςφμβαςθσ, ωσ ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα νοείται θ παραβίαςθ των διατάξεων τθσ 
εργατικισ και αςφαλιςτικισ νομοκεςίασ και τθσ νομοκεςίασ περί υγείασ και αςφάλειασ των 
εργαηομζνων και πρόλθψθσ του επαγγελματικοφ κινδφνου. 
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 Ο προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ οφείλουν με ποινι αποκλειςμοφ, να εξειδικεφουν ςε χωριςτό 
κεφάλαιο τθσ προςφοράσ τουσ τα εξισ ςτοιχεία: α) τον αρικμό των εργαηομζνων, β) τισ θμζρεσ και τισ 
ϊρεσ εργαςίασ , γ) τθ ςυλλογικι ςφμβαςθ εργαςίασ ςτθν οποία υπάγονται οι εργαηόμενοι, δ) το φψοσ 
του προχπολογιςμζνου ποςοφ που αφορά τισ πάςθσ φφςεωσ νόμιμεσ αποδοχζσ αυτϊν των 
εργαηομζνων, ε) το φψοσ των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν με βάςθ τα προχπολογιςκζντα ποςά, ςτ) τα 
τετραγωνικά μζτρα κακαριςμοφ ανά άτομο.  Στθν προςφορά τουσ πρζπει επίςθσ να υπολογίηουν 
εφλογο ποςοςτό διοικθτικοφ κόςτουσ παροχισ των υπθρεςιϊν τουσ, των αναλϊςιμων, του 
εργολαβικοφ τουσ κζρδουσ και των νόμιμων υπζρ Δθμοςίου και τρίτων κρατιςεων. Επιπροςκζτωσ, 
οφείλουν να επιςυνάπτουν αντίγραφο τθσ ςυλλογικισ ςφμβαςθσ εργαςίασ ςτθν οποία υπάγονται οι 
εργαηόμενοι. Πταν δεν αναγράφονται τα ανωτζρω ςτοιχεία και όροι, θ ςφμβαςθ ακυρϊνεται και 
απορρίπτεται θ δαπάνθ πλθρωμισ (περίπτωςθ γϋ τθσ παρ. 2 του άρκρου 68 του Ν. 3863/2010). 

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχοσ μπορεί να ανακζςει τθν εκτζλεςθ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε 
υπεργολάβουσ αποκλειςτικά ΚοιΣΡΕ. Στθν περίπτωςθ αυτι ο ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ 
ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του 
ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.  

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

4.4.3. Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ, 
όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.4.2 
τθσ παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να 
ανακζςει υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά  το ποςοςτό του τριάντα τοισ 
εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι 
υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ 
και για τμιμα ι τμιματα τθσ ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.  

4.5 Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ  

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ κακ’φλθν αρμόδιασ υπθρεςίασ ι άλλωσ τθσ υπθρεςίασ θ 
οποία ορίηεται με απόφαςθ τθσ Α.Α.  

4.6 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ  

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

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν. 
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ  
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β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ 
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

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

5.1 Τρόποσ πλθρωμισ  

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί τμθματικά με το 1/12 του ςυνολικοφ 
ςυμφωνθκζντοσ τιμιματοσ, μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ υπθρεςίασ ανά μινα.  
Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και 
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, κακϊσ 
και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν 
τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι.  

5.1.2. Ο Ανάδοχοσ για τθν παροχι υπθρεςιϊν Κοι.Σ.Ρ.Ε. απαλλάςςεται από κάκε κράτθςθ υπζρ τρίτου 
εκτόσ του ΦΡΑ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 12, παραγρ.17 του Ν. 2716/1999 (ΦΕΚ 96/Α/17-
5-1999). 

5.2 Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ  

Ο ανάδοχοσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται υποχρεωτικά 
ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, εάν δεν εκπλθρϊςει τισ 
ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ εντολζσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, που 
είναι ςφμφωνεσ με τθν ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ και εάν υπερβεί υπαίτια τθ ςυνολικι 
προκεςμία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, λαμβανομζνων υπόψθ των παρατάςεων 

Στθν περίπτωςθ αυτι του κοινοποιείται ειδικι όχλθςθ, θ οποία περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι 
των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί αυτόσ, κζτοντασ προκεςμία για τθ ςυμμόρφωςι του, θ 
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν. Αν θ προκεςμία που τεκεί με τθν 
ειδικι όχλθςθ παρζλκει χωρίσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται αιτιολογθμζνα ζκπτωτοσ μζςα ςε τριάντα 
(30) θμζρεσ από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ ωσ άνω προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ.  

Στον ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλεται, μετά από κλιςθ του για 
παροχι εξθγιςεων, θ κφρωςθ τθσ ολικισ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

5.3 Διοικθτικζσ προςφυγζσ κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων   

 Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων 
των άρκρων 5.2. (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Ραρακολοφκθςθ τθσ 
ςφμβαςθσ), 6.4. (Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ),  μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία 
τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ ι τθσ πλιρουσ γνϊςθσ τθσ ςχετικισ 
απόφαςθσ. Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςφυγισ αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί τθσ 
προςφυγισ αποφαςίηει το αρμοδίωσ αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
προβλεπόμενου ςτισ περιπτϊςεισ βϋ και δϋ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 του ν.4412/2016 
οργάνου, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται ωσ ςιωπθρϊσ 
απορριφκείςα. Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ διοικθτικισ 
προςφυγισ. Αν κατά τθσ απόφαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ προςφυγι ι 
αν απορριφκεί αυτι από το αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ κακίςταται οριςτικι. Αν 
αςκθκεί εμπρόκεςμα προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να 
οριςτικοποιθκεί. 

5.4 Δικαςτικι επίλυςθ διαφορϊν 

Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται 
ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό 
Εφετείο τθσ Ρεριφζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ 
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παρ. 1 ζωσ και 6 του άρκρου 205Α του ν. 4412/2016. Ρριν από τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο 
Διοικθτικό Εφετείο προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ προβλεπόμενθσ ςτο άρκρο 205 
ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ, διαφορετικά θ προςφυγι απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

 

. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Ραρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ  

6.1.1. Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ κα διενεργθκεί από τον Ρροϊςτάμενο του 
Τμιματοσ Επιςταςίασ, ο οποίοσ και κα ειςθγείται ςτθ Διοίκθςθ τθσ Α.Α. για όλα τα ηθτιματα που 
αφοροφν ςτθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και ςτθν εκπλιρωςθ των 
υποχρεϊςεων του αναδόχου, ςτθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω 
όρων και ιδίωσ για ηθτιματα που αφοροφν ςε τροποποίθςθ του αντικειμζνου και παράταςθ τθσ 
διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, υπό τουσ όρουσ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016.  

6.1.2. Θ αρμόδια υπθρεςία μπορεί, με απόφαςι τθσ (λόγω τθσ φφςθσ τθσ υπθρεςίασ που θ εκτζλεςι 
τθσ απαιτεί ςυνεχι παρακολοφκθςθ ςε θμεριςια βάςθ) να ορίηει για τθν παρακολοφκθςθ τθσ 
ςφμβαςθσ, ωσ επόπτθ με κακικοντα ειςθγθτι, υπάλλθλο τθσ υπθρεςίασ. Τα κακικοντα του επόπτθ 
είναι, ενδεικτικά, θ πιςτοποίθςθ τθσ εκτζλεςθσ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και ο ζλεγχοσ 
τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ. Με ειςιγθςθ του επόπτθ, θ υπθρεςία 
που είναι υπεφκυνθ για τθν παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να απευκφνει 
ζγγραφα με οδθγίεσ και εντολζσ προσ τον ανάδοχο που αφοροφν ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

6.1.3. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται εξάλλου, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ 

(Ραράρτθμα Ι) να διακζτει επόπτθ υπάλλθλο τον οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθ Διοίκθςθ και ο οποίοσ 

κα ζχει τον ζλεγχο τθσ εκτζλεςθσ του ζργου, τθσ επίβλεψθσ του ζργου και τθσ επικοινωνίασ με τουσ 

αρμοδίουσ του Νοςοκομείου. 

6.2  Διάρκεια ςφμβαςθσ  

6.2.1. Θ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ ορίηεται ςε ζνα ζτοσ. 

6.3   Ραραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ  

Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων γίνεται από επιτροπι παραλαβισ που 
ςυγκροτείται, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρκρου 221 του ν. 4412/2016. 

Αν θ επιτροπι παραλαβισ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ δεν ανταποκρίνονται πλιρωσ ςτουσ 
όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςεται πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ, που αναφζρει τισ 
παρεκκλίςεισ που διαπιςτϊκθκαν από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενεσ 
παρεκκλίςεισ επθρεάηουν τθν καταλλθλόλθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν και ςυνεπϊσ αν μποροφν 
οι τελευταίεσ να καλφψουν τισ ςχετικζσ ανάγκεσ. 

Στθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι δεν επθρεάηεται θ καταλλθλόλθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ 
του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι των εν λόγω παρεχόμενων 
υπθρεςιϊν, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, θ οποία κα πρζπει να είναι ανάλογθ προσ τισ 
διαπιςτωκείςεσ παρεκκλίςεισ. Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ωσ άνω απόφαςθσ, θ επιτροπι παραλαβισ 
υποχρεοφται να προβεί ςτθν οριςτικι παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν τθσ ςφμβαςθσ και να 
ςυντάξει ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν απόφαςθ. 

Το πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφαςι 
του, θ οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και ςτον ανάδοχο. Αν παρζλκει χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο 
των 30 θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ του και δεν λθφκεί ςχετικι απόφαςθ για τθν ζγκριςθ ι 
τθν απόρριψι του, κεωρείται ότι θ παραλαβι ζχει ςυντελεςκεί αυτοδίκαια. 

Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθ ςφμβαςθ ζλεγχοι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 6 του 
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άρκρου 218 του ν. 4412/2016. Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφεται πριν τθν 
ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπόμενων ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων.  

6.4  Απόρριψθ παραδοτζων – Αντικατάςταςθ  

Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρου ι μζρουσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν, με ζκπτωςθ 
επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςθ 
των υπθρεςιϊν αυτϊν με άλλεσ, που να είναι ςφμφωνεσ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι 
προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ τθσ 
ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να 
είναι μεγαλφτερθ του 25% τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, ο δε ανάδοχοσ υπόκειται ςε 
ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 218 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 5.2.2 τθσ παροφςασ, 
λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 

Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τισ υπθρεςίεσ που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του 
τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει θ ςυνολικι διάρκεια, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ 
προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 

 

 

 

 

                                                                   Ράτρα   02/12/2020 

                                                          Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

 

 

                                              ΡΑΥΛΟΣ Ι. ΑΘΑΝΑΣΟΡΟΥΛΟΣ 
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ΡΑΑΤΗΜΑΤΑ 

ΡΑΑΤΗΜΑ Ι – Αναλυτικι Ρεριγραφι Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ 
Σφμβαςθσ  

ΜΕΟΣ Α – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 

1. ΤΠΟΦΡΕΨΕΙ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΦΟΤ 

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

και περιβάλλοντος χώρου του : 

 Γ.Ν.Π.Π. «ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ, Ερυθρού ταυρού 40, Πάτρα,  

 Κοινοτικού Κέντρου Χυχικής Τγείας Παιδιού και Εφήβου του ΓΝΠΠ «ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ» 

(Κο.Κε.Χ.Τ.Π.Ε.), Κορύλλων 2, Περιοχή Κάστρου, Πάτρα και  

 του Κέντρου Υυσικής, Ιατρικής και Αποκατάστασης  (ΚΕ.Υ.Ι.ΑΠ.), Μιαούλη 42, Πάτρα, του 

Γ.Ν.Π.Π. «ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ» σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες Ι, ΙΙ , ΙΙΙ και ΙV και  υπό 

τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις. 

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

κείμενες υγειονομικές και αστυκτηνιατρικές διατάξεις, τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του 

Νοσοκομείου και των δομών αυτού καθώς και τις διαδικασίες που τηρούνται σε αυτό.  

3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει επαρκή προσωπικό  για να καλύψει  τις απαιτούμενες 

εργασίες, όπως αυτές περιγράφονται στην συνέχεια. 

4. Είναι υποχρεωμένος για την αδιάκοπτη και ορθή τήρησητου προγράμματος καθαριότητας- 

απολύμανσης και υπολοίπων εργασιών  βάσει  σύμβασης, ακόμη και σε περίπτωση απεργίας. 

Ο ανάδοχος πρέπει να διασφαλίζει ότι οι εργασίες καθαριότητας και απολύμανσης   θα   

εξαιρούνται από απεργίες 

5. Ο καθαρισμός των χώρων του Γ.Ν.Π.Π θα γίνεται καθημερινά περιλαμβανομένων των 

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

τμήματα και χώρους του Γ.Ν.Π.Π. που κατά την κατάρτιση της σύμβασης λειτουργούν και 

χρησιμοποιούνται. Ο ανάδοχος είναι εξάλλου υποχρεωμένος σε τακτά χρονικά διαστήματα και 

σύμφωνα με τις υποδείξεις του Νοσοκομείου, να καθαρίζει και τυχόν χώρους του Γ.Ν.Π.Π. , 

Κο.Κε.Χ.Τ.Π.Ε. και ΚΕ.Υ.Ι.ΑΠ  που κατά τη κατάρτιση της σύμβασης δεν χρησιμοποιούνται. Η 

συμμετοχή στην παρούσα σημαίνει γνώση εκ μέρους του αναδόχου των χώρων του Γ.Ν.Π.Π., 

Κο.Κε.Χ.Τ.Π.Ε. και ΚΕ.Υ.Ι.ΑΠ που σήμερα χρησιμοποιούνται και λειτουργούν και της εκτάσεως 

αυτών, ακόμη κι αν δεν αναφέρονται ρητά στην παρούσα  ή υπάρχει εύλογη απόκλιση στην 

έκτασή τους.  

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

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

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

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

τιμή, η οποία δεσμεύει τον ανάδοχο. Επίσης η υπηρεσία μπορεί να μειώσει τους χώρους 

εφόσον δε λειτουργούν και το τίµηµα θα μειωθεί µε ανάλογη μείωση του προσωπικού.  

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

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

Γ.Ν.Π.Π.  

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

διαχείριση των νοσοκομειακών απορριμμάτων εντός του Νοσοκομείου (Ενδεικτικά αναφέρεται 
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το ΥΕΚ 1537/Β`/8.5.2012) και σύμφωνα πάντα με τις υποδείξεις της αρμόδιας γι’ αυτό 

Τπηρεσίας του Νοσοκομείου (Επιτροπή Διαχείρισης Αποβλήτων Τγειονομικής Μονάδας). Σα 

Απόβλητα Τγειονομικών Μονάδων (ΑΤΜ) θα διαχωρίζονται στα: 

α) Αστικά τερεά Απόβλητα (ΑΑ) που προσομοιάζουν με τα οικιακά απόβλητα τα οποία 

τοποθετούνται σε μαύρους σάκους μιας χρήσης. 

β) Επικίνδυνα Απόβλητα Αμιγώς Μολυσματικά (ΕΑΑΜ) τα οποία τοποθετούνται σε κίτρινους 

σάκους ή δοχεία μιας χρήσης (αιχμηρά).  

γ) Μικτά Επικίνδυνα Απόβλητα (ΜΕΑ) τα οποία τοποθετούνται σε ειδικά χαρτοκυτία μιας 

χρήσης (Hospital boxes) ή δοχεία μιας χρήσης (αιχμηρά) και στη συνέχεια κλείνονται σε κόκκινο 

σάκο.  

δ) Τλικά προς ανακύκλωση, τα οποία τοποθετούνται σε μπλε σάκους μας χρήσης.  

ε) Άλλα επικίνδυνα απόβλητα και ειδικά ρεύματα αποβλήτων, τα οποία επιδέχονται ειδικής 

συσκευασίας και διαχείρισης. Όλοι οι σάκοι απομακρύνονται όταν έχουν γεμίσει κατά τα 2/3 

και δένονται με σφιγκτήρα.  

Απαραίτητα όλοι οι σάκοι θα φέρουν αυτοκόλλητη ετικέτα στην οποία θα αναγράφεται το 

τμήμα απ' το οποίο προέρχονται, η ημερομηνία και η ώρα αποκομιδής. Οι σάκοι θα πρέπει να 

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

συλλέγονται κατά το δυνατόν πλησιέστερα στον τόπο παραγωγής τους και αποκλείονται οι 

διαδικασίες εκκένωσης και επαναλαμβανόμενης πλήρωσης της συσκευασίας. Κάθε φορά θα 

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

κοινόχρηστους χώρους (εσωτερικούς-εξωτερικούς). Για τη μεταφορά των απορριμμάτων 

πρέπει να χρησιμοποιούνται τροχήλατοι κάδοι, οι οποίοι θα κλείνουν ασφαλώς και θα 

απολυμαίνονται στο τέλος κάθε βάρδιας. Οι τροχήλατοι κάδοι θα διακρίνονται σε οικιακών και 

μολυσματικών. Οι σάκοι θα πρέπει να τοποθετούνται στον τροχήλατο κάδο με την αντίστοιχη 

σήμανση. Ο κάδος θα  είναι ανοξείδωτος, χωρητικότητας 350-500 lt, να διαθέτει καπάκι και 

προστατευτικά για την αποφυγή πρόσκρουσης. τον πυθμένα του θα υπάρχει αποχέτευση για 

τον συχνό καθαρισμό του.  

    Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει τυχόν νέες κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής 

Ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων που τυχόν προκύψουν από αλλαγή Νομοθεσίας .  

     ε περίπτωση που δεν τηρείται η διαδικασία διαχείρισης των αποβλήτων, η Διοίκηση του 

Γ.Ν.Π.Π. έχει το δικαίωμα να επιβάλλει πρόστιμο έως 150 € για κάθε παράβαση. 

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

την παροχή των υπηρεσιών του. 

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

πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση τόσο από άποψη λειτουργίας όσο και από εμφάνιση.  

11. Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλα τα έξοδα που αφορούν την παροχή των υπηρεσιών του. Σα 

εργαλεία, μηχανές, απορρυπαντικά, βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο εκτός από τους 

σάκους απορριμμάτων, το σαπούνι χεριών, τα χαρτιά υγείας και τις χειροπετσέτες που θα 

χορηγούνται από το νοσοκομείο καθώς και τα απολυμαντικά που επιβάλλεται να 

χρησιμοποιούν για την καθαριότητα ορισμένων χώρων του Νοσοκομείου και τα οποία 

βαρύνουν το Ίδρυμα.  

12. Σα ανωτέρω θα πρέπει να αποδεικνύεται με σχετικά έγγραφα, ότι πληρούν όλες τις απαιτήσεις 

της κείμενης Νομοθεσίας. 

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

αντικαταστήσει ή να προβλέψει και να γνωστοποιήσει τρόπο επισκευής αμέσως ώστε η 

εκτέλεση του αναληφθέντος έργου να είναι απρόσκοπτη.  

14. Σο Νοσοκομείο (Γ.Ν.Π.Π.), Κο.Κε.Χ.Τ.Π.Ε. και ΚΕ.Υ.Ι.ΑΠ παρέχει στον ανάδοχο χώρο για την 

φύλαξη  των εργαλείων, των μηχανημάτων και υλικών καθαριότητας, καθώς επίσης και 

αποδυτήρια για το προσωπικό του. Σα υλικά πολλαπλών χρήσεων (σφουγγαρίστρες, μάπες με 
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μικροϊνες, πανάκια) θα πλένονται σε πλυντήρια και θα στεγνώνονται σε στεγνωτήρια που θα 

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

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

αρχική τους κατάσταση. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να αδειάζει τους χώρους που του 

παρασχέθηκαν για την εργασία του με δικά του έξοδα, μόλις αυτά ζητηθούν από το 

Νοσοκομείο. Ο εργοδότης δεν ευθύνεται για κλοπή ή φθορά για οποιοδήποτε λόγο των 

αντικειμένων που φέρνει ή έχει αποθηκευμένα ο ανάδοχος και οι υπάλληλοί του στο χώρο του 

Γ.Ν.Π.Π.,, Κο.Κε.Χ.Τ.Π.Ε. και ΚΕ.Υ.Ι.ΑΠ.       

15. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλους τους κανόνες πυρασφάλειας και ασφάλειας και να 

συμμορφώνεται με τις σχετικές οδηγίες του Γ.Ν.Π.Π.   

16. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση  οποιασδήποτε ζημιάς ή βλάβης που θα 

προκληθεί στο προσωπικό και στις εγκαταστάσεις των χώρων ή σε οποιονδήποτε τρίτο, εφ' 

όσον αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα των υπαλλήλων του ιδίου (αναδόχου) ή των εργασιών του.  

17. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί έντυπη αλληλογραφία µε τους αρμόδιους του Γ.Ν.Π.Π., 

Κο.Κε.Χ.Τ.Π.Ε. και ΚΕ.Υ.Ι.ΑΠ µε σκοπό την επισήμανση τυχόν παραλείψεων όσο και 

παραπόνων.  

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

εργασία που θα παρατηρείται και γνωστοποιείται σ’ αυτόν από τους υπεύθυνους του 

Νοσοκομείου και την Ε.Ν.Λ. Εάν ο ανάδοχος δεν φροντίζει σύμφωνα µε τα ανωτέρω για την 

αποκατάσταση της έλλειψης ή παράλειψης ή πλημμελούς εργασίας θα επιβάλλονται από το 

Νοσοκομείο οι κάτωθι ποινικές ρήτρες:  

19. Για κάθε  παράλειψη ή πλημμελή εργασία που θα επισημανθεί στον ανάδοχο θα επιβάλλεται 

ποινική ρήτρα από ίση με ποσοστό από 3% έως 10%, παρακρατούµενης από την μηνιαία 

αμοιβή. ε κάθε περίπτωση το Νοσοκομείο δικαιούται να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο χωρίς 

άλλη διατύπωση.  

20. Για οποιαδήποτε αλλαγή τρόπου καθαριότητας και χρήσης υλικών πρέπει να υπάρχει έγκριση 

από την Ε.Ν.Λ. και τον Τπ. Επιστασίας. 

21. Κατά την παροχή υπηρεσιών από τον ανάδοχο, δεν πρέπει  να παρακωλύεται η  λειτουργία του 

Νοσοκομείου ούτε να ενοχλούνται ασθενείς, προσωπικό και επισκέπτες.  

22. Ο ανάδοχος πρέπει να φροντίζει για την έγκαιρη ανάληψη υπηρεσίας από τους υπαλλήλους 

του και για την αποχώρησή τους από το Νοσοκομείο, µετά το τέλος της εργασίας τους.  

23. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την παροχή υπηρεσιών, λαμβάνοντας υπόψη τις αυξημένες 

απαιτήσεις που συνεπάγεται η παροχή υπηρεσιών στο χώρο ενός Νοσηλευτικού Ιδρύματος.  

24. Πριν την ανάληψη της εργασίας ο ανάδοχος καταρτίζει με τις σχετικές οδηγίες του 

Νοσοκομείου πρόγραμμα για την καθαριότητα και την απολύμανση των χώρων. Επιπλέον 

μέτρα απολύμανσης μπορούν να ζητηθούν από τον εργοδότη. 

25. Ο ανάδοχος δεν επιβαρύνεται με δαπάνες ύδρευσης, παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, 

θέρμανσης, κλιματισμού και καυσίμων, τα οποία βαρύνουν το Νοσοκομείο, με την 

προϋπόθεση της εύλογης χρήσης και κατανάλωσης από τον ανάδοχο. 

26. Απαγορεύεται στον ανάδοχο να διακόψει για οιοδήποτε λόγο την παροχή των υπηρεσιών του. 

Για το λόγο αυτό ο ανάδοχος δηλώνει στην προσφορά του ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση 

να παρέχει τις υπηρεσίες του συνεχώς, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης απεργίας 

προσωπικού.     
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2.  ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ 

o Μεταφορά ακάθαρτου ιματισμού με ειδικό τροχήλατο  από τις κλινικές και το 

χειρουργείο στα πλυντήρια (πρωί  - βράδυ ) όλες τις μέρες.  

o Μεταφορά καθαρού ιματισμού με τροχήλατο κλειστού τύπου από τα πλυντήρια 

στις κλινικές και χειρουργείο ( μεσημέρι ).  Ο εργαζόμενος που θα μεταφέρει τον 

καθαρό ιματισμό των πλυντηρίων επιβάλλεται να φορά μπλούζα καθαρή. 

o Καθαρισμός και απολύμανση στα τροχήλατα  μεταφοράς ιματισμού καθαρού και 

ακάθαρτου και φορείων   καθημερινά.  

o Η μεταφορά των μολυσματικών στο χώρο αποθήκευσης (ψυγείο)θα γίνεται με 

κλειστά τροχήλατα, πρωί,  μεσημέρι και βράδυ. 

o Γενικό πλύσιμο των WC  μία (1) φορά την εβδομάδα . 

o Καθημερινό σκούπισμα γύρω από τους κάδους  των απορριμμάτων και της 

εισόδου των εξωτερικών ιατρείων . 

o χολαστική καθαριότητα καθημερινά θύρες,  παράθυρα , πρεβάζια , κασώματα 

o Οι θάλαμοι των ασθενών θα καθαρίζονται τουλάχιστον δυο φορές την ημέρα και 

εκτάκτως όταν ζητηθεί. 

o Σο Μικροβιολογικό Εργαστήριο θα καθαρίζεται τουλάχιστον τρεις φορές την ημέρα 

σε εφημερία , και εκτάκτως όταν ζητηθεί. 

o Σα πλυντήρια θα καθαρίζονται δύο φορές μέχρι το μεσημέρι, και όταν κριθεί 

αναγκαίο. Επίσης το μεσημέρι μετά το τέλος όλων των εργασιών θα γίνεται 

σχολαστικό καθάρισμα.   Γενική καθαριότητα των πλυντηρίων θα γίνεται   μία 

φορά το μήνα  

o Με χρέωση του αναδόχου ενός  εργάτη (άρρεν), με πενθήμερη απασχόληση από 

Δευτέρα έως Παρασκευή και με πρωινό ωράριο εργασίας  08:00πμ – 14:00μμ, ο 

οποίος θα παρευρίσκεται στο Νοσοκομείο και θα εκτελεί εργασίες που θα του 

υποδεικνύουν οι υπεύθυνοι (μάζεμα χόρτων, καθαριότητα περιβάλλοντος χώρου, 

μεταφορά κυτίων και ότι άλλο απαιτηθεί για την εύρυθμη  και σωστή λειτουργία 

των υπηρεσιών του Νοσοκομείου).  

 Ο εργάτης γενικών καθηκόντων θα αναφέρεται  στον  Διευθυντή Διοικητικού και 

στον Προϊστάμενο του Γραφείου Επιστασίας από όπου θα λαμβάνει εντολές και 

οδηγίες. 

o Να γίνεται μεταφορά των κυτίων με τους ορούς από την αποθήκη του φαρμακείου 

προς τα νοσηλευτικά τμήματα.  

o Η επίβλεψη των εργασιών καθαρισμού θα  ασκείται από τον εργοδότη δια των 

οργάνων του και από το Γραφείο Επιστασίας 

o Μία φορά το μήνα με έξοδα του αναδόχου  ( μεταφορικά μέσα  και εργάτες ) 

κόψιμο των χόρτων – κλαδιών και ότι άλλο ζητηθεί στον υπαίθριο εξωτερικό χώρο. 

o Όταν πιο πάνω αναφέρεται η λέξη «περιβάλλον χώρος» εννοείται ο εξωτερικός 

χώρος του Νοσοκομείου   δηλαδή  είσοδος  – κήποι – χώροι παρκαρίσματος 

αυτοκινήτων – κιόσκι – φυλάκιο – τρίγωνο απέναντι από το νοσοκομείο  –  κάδοι 

απορριμμάτων  –  προαύλιο κλπ. 
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o Προς αποτελεσματική και ουσιαστική επικοινωνία του εργοδότη με το προσωπικό 

του αναδόχου, θα τηρείται στο Γραφείο Επιστασίας βιβλίο παρατηρήσεων, όπου 

θα καταχωρούνται καθημερινά οι τυχόν  παραλείψεις του Αναδόχου και τα 

παράπονα ως προς την εκτέλεση του έργου και τη συμπεριφορά του προσωπικού 

του.                                                                                                                                            

Αντίγραφο των καταχωρήσεων θα προωθείται στον Ανάδοχο ο οποίος 

υποχρεούται για την πιστή συμμόρφωση προς  τις υποδείξεις. 

o Οι καταχωρήσεις θα γίνονται από τις προϊστάμενες τμημάτων, τον Προϊστάμενο 

του Γραφείου Επιστασίας, την υπεύθυνη απογευματινή   – νυχτερινή νοσηλεύτρια. 

o Επίσης θα τηρείται παρουσιολόγιο στο γραφείο της προϊσταμένης του κάθε 

τμήματος όπου θα υπογράφει το προσωπικό του αναδόχου ( ώρα προσέλευσης, 

αποχώρησης).   

o Σο Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα απομάκρυνσης του προσωπικού λόγω 

ακαταλληλότητας από ένα τμήμα ή από το χώρο του νοσοκομείου . Ο Ανάδοχος 

υποχρεούται άμεσα στην  αντικατάσταση των εργαζομένων. 

o Να γίνει ενημέρωση στο Νοσοκομείο πόση ώρα διαλείμματος δικαιούνται οι 

εργαζόμενοι. 

Οι ώρες απασχόλησης θα έχουν ως εξής:   

      Α.  Πρωινή βάρδια:   06.00π.μ   έως 14.00μ.μ   

Β.  Απογευματινή βάρδια: 14.00μ.μ  έως  22.00μ.μ 

Γ.  Εργάτης από 08.00π.μ  έως 14.00μ.μ  

Δ.   Πρωινή βάρδια Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου: από 09.00π.μ. έως 13.00μ.μ  ή 11.00π.μ έως 

15.00μ.μ 

Ε.   Πρωινή βάρδια ΚΕ.Υ.Ι.ΑΠ : από 09.00π.μ έως 13.00μ.μ  ή 11.00π.μ έως 15.00μ.μ 

Η κάθε βάρδια οφείλει να παραδίδει στην επόμενη ότι εκκρεμότητες υπάρχουν και δε θα μείνει 

το νοσοκομείο  χωρίς προσωπικό καθαριότητας ούτε στον ελάχιστο χρόνο.  

 

3. ΣΗΡΗΗ ΚΑΝΟΝΙΜΨΝ ΤΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΥΑΛΕΙΑ 

 Καθ’ όλη τη διάρκεια της ύμβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να συμμορφώνεται με τους Ισχύοντες 

Κανονισμούς Τγιεινής και Ασφάλειας Ν.1568/85 που προβλέπονται από το ισχύον εθνικό, 

κοινοτικό και διεθνές δίκαιο και τις όποιες τροποποιήσεις αυτών ή έχει ειδικά θεσπίσει το 

Νοσοκομείο, βάσει Οδηγών Ορθής Τγιεινής Πρακτικής και να προσαρμόζεται σε κάθε 

μεταβολή τους. 

 Ο Ανάδοχος, ως υπόχρεος να τηρεί τους Κανονισμούς Τγιεινής και Ασφάλειας, υποχρεούται 

επίσης να ανακοινώνει αμέσως στην Τπηρεσία τις οδηγίες που απευθύνονται ή κοινοποιούνται 

σε αυτόν κατά τη διάρκεια της ύμβασης και τα έγγραφα των διάφορων Αρμόδιων Αρχών 

σχετικά με τους εν λόγω Κανονισμούς. 

 Σόσο η Τπηρεσία όσο και κάθε Αρμόδια Αρχή δικαιούνται να παρακολουθούν και να ελέγχουν 

τη συμμόρφωση του Αναδόχου με τους Κανονισμούς Τγιεινής και Ασφάλειας. 
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4.  ΠΡΟΨΠΙΚΟ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΦΟΤ 

 Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει έμπειρο προσωπικό για την κάλυψη  των  εργασιών 

που περιγράφονται τόσο στον εσωτερικό όσο και στον εξωτερικό χώρο του Νοσοκομείου και 

των Δομών του (με προϋπηρεσία σε χώρο παροχής Τπηρεσιών Τγείας) που δεν θα 

εναλλάσσεται συχνά, εκπαιδευμένο σε γενικούς και ειδικούς κανόνες υγιεινής, ανάλογα με τη 

θέση εργασίας του, σύμφωνα με πρόγραμμα που θα έχει υλοποιηθεί και θα κατατεθεί. 

 Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού του 

για θέματα που αφορούν την χρήση των υλικών καθαριότητας, την τεχνολογία και υγιεινή 

ώστε να υλοποιούνται οι νομοθετικές απαιτήσεις. Σα έξοδα αυτά βαρύνουν αποκλειστικά τον 

ανάδοχο. 

 Ο ανάδοχος υποχρεούται στην απαρέγκλιτη τήρηση της  εκάστοτε ισχύουσας εργατικής και 

ασφαλιστικής νομοθεσίας, αναφορικά με την παροχή εργασίας του προσωπικού του, ιδίως 

δε ως προς την καταβολή των αποδοχών,  την τήρηση του νομίμου ωραρίου, των όρων 

υγιεινής και ασφάλειας κλπ. Παράβαση της υποχρέωσης αυτής δίνει το δικαίωμα στο 

Νοσοκομείο για μονομερή καταγγελία της συμβάσεως και κήρυξη του αναδόχου ως εκπτώτου 

 Σο προσωπικό καθαριότητας υποχρεούται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά µε την υγιεινή 

και ασφάλειά του και ο ανάδοχος είναι αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά 

για κάθε ατύχημα που τυχόν προκύψει.  

 το Νοσοκομείο θα παραδοθούν αποδεικτικά ασφάλισης των εργαζομένων στο Ι.Κ.Α ή σε 

άλλο δημόσιο οργανισμό.  Αλλοδαποί μπορούν να απασχοληθούν μόνο εφ' όσον έχουν τα 

απαραίτητα έγγραφα παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα. Ο εργοδότης μπορεί να ζητήσει 

οποτεδήποτε οποιαδήποτε πληροφορία για την εργασιακή σχέση του προσωπικού με τον 

ανάδοχο. 

 Ο ανάδοχος θα καταθέσει στο Γραφείο Επιστασίας  τα ονόματα των εργαζομένων  που θα 

απασχολούνται  στο Νοσοκομείο. Δεν θα απασχολεί προσωπικό αν δε το έχει γνωστοποιήσει  

στη Διοίκηση.    

 Πριν αναλάβει το προσωπικό, θα εκπαιδευτεί από την Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων. 

Επίσης σε περίπτωση πρόσληψης νέου υπαλλήλου ο ανάδοχος θα ενημερώνει την ΕΝΛ και το 

Τπ/νο Επιστασίας, να τον φέρει ενώπιόν της προκειμένου ο εργαζόμενος να ενημερωθεί και 

να εκπαιδευτεί στοιχειωδώς για την ιδιαιτερότητα της εργασίας στο νοσοκομειακό χώρο και για 

τα μέτρα ασφαλείας του. 

 Λόγω της ιδιαιτερότητας που παρουσιάζει ο κάθε χώρος του Νοσοκομείου και των Δομών 

του, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελεί τις εργασίες του τηρώντας απαραίτητα τις 

οδηγίες και τα πρωτόκολλα της Επιτροπής Νοσοκομειακών λοιμώξεων του Νοσοκομείου που 

ισχύουν μέχρι σήμερα ή θα εκδοθούν στο μέλλον κατά τη διάρκεια της σύμβασης 

 Σονίζεται η εκπαίδευση του προσωπικού στην χρήση των μηχανημάτων, των υλικών 

καθαρισμού και εφαρμογή όλων των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας  κατά 

την εκτέλεση του παρεχόμενου έργου όπως περιγράφονται στο ΠΔ 17/96 και άρθρα 

7,8,9,10,11,12,14. 

 Ο ανάδοχος υποχρεούται και εγγυάται ότι η καθαριότητα θα εκτελείται με προσοχή και 

επιμέλεια, θα είναι υπεύθυνος για την εξασφάλιση της καθαριότητας στους χώρους που 

περιλαμβάνονται στην παρούσα για όλο το χρόνο και για όλο το χρόνο εργασίας του και για 

όλες τις μέρες τις εβδομάδας και φέρει αστική και ποινική ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος 

λόγω πλημμελούς καθαριότητας των χώρων. 
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 Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει επόπτη υπάλληλο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στη 

Διοίκηση και ο οποίος θα έχει τον έλεγχο της εκτέλεσης του έργου, της επίβλεψης του έργου 

και της επικοινωνίας με τους αρμοδίους του Νοσοκομείου. 

 Είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση κάθε είδους ζημιάς ή βλάβης που θα προκληθεί στο 

προσωπικό(εργατικό ατύχημα) και στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου ή σε οποιονδήποτε 

τρίτο, εφ΄ όσον αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα των υπαλλήλων του ιδίου ή των εργασιών του  

 Είναι υποχρεωμένος να φροντίζει να μην σταματά η ποιοτική και συχνή καθαριότητα των 

χώρων που ορίζονται από τη σύμβαση σε κάθε περίπτωση, ακόμη και σε περίπτωση 

απεργίας.  

 Ο ανάδοχος πρέπει να διασφαλίζει ότι οι εργασίες καθαριότητας και απολύμανσης θα 

εξαιρούνται από απεργίες 

 Σο προσωπικό που θα απασχολείται  από τον ανάδοχο πρέπει να είναι  υγιές, γεγονός που 

αποδεικνύεται με την προσκόμιση βιβλιαρίου υγείας εν ισχύ, θεωρημένου από τις αρμόδιες 

αρχές. ημειώνεται ότι το προσωπικό πρέπει να έχει ελεγχθεί για ηπατίτιδα Β  και να είναι 

εφοδιασμένο µε κάρτα εμβολιασμού έναντι της ηπατίτιδας Β , του τετάνου  και του ιού της 

γρίπης. 

ε περίπτωση ατυχημάτων θα αναφέρουν στην Ε.Ν.Λ, στον Εργοδότη και στον Ιατρό 

Εργασίας ο οποίος θα έχει τον ιατρικό του φάκελο.  Σο αρχείο των ιατρικών φακέλων θα 

ελέγχει ο ιατρός εργασίας του φορέα στην προκειμένη περίπτωση το Καραμανδάνειο, γιατί 

λόγω του ιατρικού  απορρήτου στο αρχείο έχουν πρόσβαση μόνο ιατροί και οι ίδιοι οι 

εργαζόμενοι. 

 Σο προσωπικό που θα απασχοληθεί θα πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά την Ελληνική γλώσσα 

(ικανότητα προφορικού λόγου), να είναι άριστο στο ήθος του, άψογο από πλευράς 

συμπεριφοράς απέναντι σε τρίτους και στο προσωπικό του Γ.Ν.Π.Π. 

 Σο Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον ανάδοχο την απομάκρυνση εργαζομένων 

από την εργασία στο συγκεκριμένο χώρο, που κρίνει ότι δεν ανταποκρίνονται στις 

υποχρεώσεις τους, ή δείχνουν ολιγωρία ή δεν πειθαρχούν στις οδηγίες και τους κανόνες του 

Νοσοκομείου. Ο εργαζόμενος δεν έχει καμία αξίωση για το λόγο αυτό από το Νοσοκομείο. 

 Ο ανάδοχος και το προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει κατά την εκτέλεση του έργου, δεν 

έχουν καμία απολύτως σχέση εξαρτημένης εργασίας με το Νοσοκομείο, οι δε μισθοί και 

αμοιβές τους, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες υποχρεώσεις, οι οποίες επιβάλλονται από την 

εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία, βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο,  ο οποίος είναι ο 

μόνος υπεύθυνος έναντι αυτών με τους οποίους συνδέεται  με εργασιακή ή άλλη σχέση 

καθώς και έναντι τρίτων εξ’ αφορμής των σχέσεων αυτών. 

 Ο ανάδοχος πρέπει απαραίτητα να διαθέτει καθημερινά τουλάχιστον πέντε (5) εργαζόμενους  

απασχόλησης  40 ωρών εβδομαδιαίως/εργαζόμενο για τον καθαρισμό των χώρων του 

Νοσοκομείου και ενός (1) εργάτη 30 ωρών εβδομαδιαίως από Δευτέρα έως Παρασκευή και 

οι οποίοι βάσει προγράμματος και αντικειμένου εργασίας  θα καλύπτουν  τις απαιτούμενες  

βάρδιες σε όλα τα τμήματα του Νοσοκομείου. Σο Κο.Κε.Χ.Τ.Π.Ε. θα καλύπτεται από ένα (1) 

εργαζόμενο 4ωρης απασχόλησης από Δευτέρα – Παρασκευή εκτός αββάτου, Κυριακής και 

αργιών.  

 Σο ΚΕ.Υ.Ι.ΑΠ  θα καλύπτεται από ένα (1) εργαζόμενο 4ωρης απασχόλησης από Δευτέρα – 

Παρασκευή εκτός αββάτου, Κυριακής και αργιών.  

 Αναλυτικά το ωράριο και  πίνακες με το πρόγραμμα του συνεργείου καθαριότητας δίδονται 

στην παράγραφο των παρατηρήσεων. 
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 ε περίπτωση μη πλήρους απασχόλησης του προσωπικού (μερική απασχόληση) ο αριθμός 

των ατόμων προσαυξάνεται αναλόγως.  

 Σο Νοσοκομείο δύναται να ζητήσει από τον ανάδοχο να προσλάβει και άλλους υπαλλήλους, 

αν κρίνει ότι η σύνθεση του προσωπικού τόσο αριθμητικά όσο και κατά ειδικότητες δεν 

επαρκεί για την εξυπηρέτηση του Νοσοκομείου.  

 Σο προσωπικό που απασχολείται με την καθαριότητα είναι επιφορτισμένο και με την διαχείριση 

του καθαρού και ακάθαρτου ιματισμού σε συνεργασία με το γραφείο  ιματισμού του 

νοσοκομείου. 

 Οι βάρδιες του προσωπικού και οι ώρες αναπληρωματικής ανάπαυσης (repo) θα 

εναλλάσσονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής καθαριότητα των χώρων 

του Νοσοκομείου.  

 Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταρτίσει πρόγραμμα εργασίας για το προσωπικό του, το 

οποίο θα κοινοποιείται στον εργοδότη. Σο μηνιαίο πρόγραμμα του προσωπικού 

καθαριότητας, στο οποίο θα περιγράφεται αναλυτικά το ωράριο και ο χώρος που θα 

απασχολείται ο κάθε εργαζόμενος, θα παραδίδεται στον προϊστάμενο του Σμήματος 

Επιστασίας, το αργότερο την 25η ημέρα του προηγούμενου μήνα. Επίσης θα κατατίθεται και 

εβδομαδιαίο πρόγραμμα όπου θα αναφέρεται το προσωπικό και το τμήμα στο οποίο 

εργάζεται. 

 Σο προσωπικό θα είναι μόνιμο για κάθε νοσηλευτικό τμήμα, δεν θα μετακινείται κατά τη 

διάρκεια της βάρδιας και δεν θα εναλλάσσεται (ειδικά σε κλειστά τμήματα όπως μονάδες και 

χειρουργεία). Αλλαγές θα γίνονται μόνο μετά από ενημέρωση του Προϊστάμενου του 

Γραφείου Επιστασίας και με τη σύμφωνη γνώμη αυτού.  

 Η απασχόληση του προσωπικού στο Γ.Ν.Π.Π θα γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία, θα είναι 8ωρη πενθήμερη απασχόληση ανά άτομο εκτός του εργάτη (6ωρη 

πενθήμερη απασχόληση) και του εργαζόμενου στο Κο.Κε.Χ.Τ.Π.Ε. και ΚΕ.Υ.Ι.Α.Π (4ωρη  

πενθήμερη απασχόληση) και σε περίπτωση  δε μερικής απασχόλησης η δύναμη προσωπικού 

θα αυξάνεται αναλόγως.  

 ε περίπτωση που ο αριθμός του απασχολημένου προσωπικού είναι λιγότερος από εκείνον 

που αναγράφεται στο πρόγραμμα και που είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει ο ανάδοχος 

στην υπηρεσία του Γ.Ν.Π.Π θα επιβάλλονται οι ανάλογες κυρώσεις (Απόφαση Δ. και 

Διοίκησης). 

 ε περίπτωση συστηματικής απουσίας προσωπικού και µη τήρησης του προβλεπόμενου 

προγράμματος το Νοσοκομείο  διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης και κήρυξης 

του αναδόχου ως έκπτωτου. 

 Κατά τη διάρκεια της σύμβασης και μετά τη λήξη της, ο ανάδοχος και το προσωπικό του 

αναλαμβάνουν  την υποχρέωση να τηρούν εμπιστευτικά όλα τα στοιχεία, που τους έγιναν 

γνωστά λόγω της εργασίας τους, σχετικά με τις δραστηριότητες και τους χώρους του 

Νοσοκομείου. Η παραπάνω υποχρέωση αφορά ιδίως τα στοιχεία σχετικά με την κατάσταση 

υγείας των ασθενών  και γενικά κάθε στοιχείο που μπορεί να θεωρηθεί ότι εμπίπτει στο ιατρικό 

απόρρητο. 

 Ο ανάδοχος και το προσωπικό του οφείλει να τηρεί αυστηρά τους κανόνες πρόληψης 

ατυχημάτων για την προσωπική ασφάλεια κάθε εργαζομένου. Σην ευθύνη για την τήρηση των 

κανόνων αυτών έχει ο ανάδοχος. 

 ε περίπτωση προκληθείσας βλάβης στους χώρους ή στον εξοπλισμό του Νοσοκομείου, από 



 42 

το προσωπικό του αναδόχου, αυτός υποχρεούται, με δική του δαπάνη, να αποκαταστήσει 

άμεσα τη βλάβη και ο εξοπλισμός να παραδοθεί στην ίδια καλή κατάσταση που είχε 

παραληφθεί. 

 Σο προσωπικό οφείλει να διατηρεί υψηλό επίπεδο ατομικής υγείας και υγιεινής, φέρει δε 

καθαρή και ευπαρουσίαστη στολή. 

 Η προμήθεια, συντήρηση και πλύσιμο των στολών βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο. Οι 

στολές εργασίας του προσωπικού του αναδόχου θα είναι ομοιόμορφη και ίδια από πλευράς 

ποιότητας και χρώματος ώστε η εμφάνισή του να είναι άριστη και να τυγχάνει της εγκρίσεως 

του Νοσοκομείου. 

 Οι στολές του προσωπικού πρέπει να είναι καθαρές και ευπρεπείς. ε κάθε εργαζόμενο πρέπει 

να διατεθούν τουλάχιστον δύο (2) στολές εργασίας. Σο χρώμα των στολών εργασίας πρέπει 

να εγκριθεί από το Νοσοκομείο, ώστε να μην μοιάζει με τον χρωματισμό των στολών 

εργασίας του προσωπικού του Νοσοκομείου.  

 Σο προσωπικό του αναδόχου υποχρεούται να φέρει στην στολή εργασίας του και σε εμφανές 

σημείο ειδική πλαστικοποιημένη κονκάρδα η οποία θα φέρει τα εξής : 1) φωτογραφία 2) 

ονοματεπώνυμο 3) ειδικότητα εργασίας 4)  τμήμα 5) επωνυμία και λογότυπο του αναδόχου. 

 

5. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΛΕΓΦΟΤ ΑΝΑΔΟΦΟΤ 

1. Ο ανάδοχος επιθεωρείται και ελέγχεται από ορισθείσα Επιτροπή και κάθε εξουσιοδοτημένο 

προς τούτο από το Δ. πρόσωπο, για τη διαπίστωση της ποιότητας των παρεχόμενων 

υπηρεσιών. Έλεγχος μπορεί να διενεργηθεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση από τον Τπ/νο 

Επιστασίας, την Ε.Ν.Λ. του Νοσοκομείου, και από μέλος της Διοίκησης του Νοσοκομείου. Οι 

ανωτέρω έλεγχοι είναι ανεξάρτητοι του ελέγχου που ενεργείται από την υγειονομική υπηρεσία ή 

άλλες κρατικές αρχές αυτεπαγγέλτως.  

2. Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Νοσοκομείου, τις 

αποφάσεις του Διοικητικού υμβουλίου ή των εξουσιοδοτημένων οργάνων του και τους 

όρους της σύμβασης βάσει των οποίων θα ελέγχεται – επιθεωρείται.  Για όσα δεν 

αναγράφονται  στην σύμβαση ισχύουν  όσα  περιγράφονται  στην Διακήρυξη και τις σχετικές 

Νομοθεσίες που αφορούν τις παρεχόμενες υπηρεσίες του αναδόχου.   

3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να δέχεται τον ανωτέρω έλεγχο και να διευκολύνει τα όργανα που 

τον ασκούν. 

4. Ο ανάδοχος τηρεί βιβλίο επικοινωνίας µε την επιτροπή ελέγχου καθαριότητας µε σκοπό την 

αναγραφή σε αυτό τυχόν ελλείψεων ή παραπόνων παρουσία του εκπροσώπου του 

αναδόχου, το οποίο θα υπογράφεται και από τα δύο μέρη. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος 

να συμμορφώνεται και να επιλαμβάνεται των αναφερομένων στο βιβλίο ελλείψεων. Η 

επιτροπή ελέγχου καθαριότητας επιθεωρεί και υπογράφει την εξάλειψη των παραλείψεων ή 

εάν δεν υπάρχει συμμόρφωση για την αποκατάσταση του ανωτέρω το αργότερο εντός του 

επομένου 24ώρου,επιβάλλεται από το νοσοκομείο πρόστιμο 150 €, αναγράφεται στο 

πρωτόκολλο του μήνα που τελεσιδίκησε η απόφαση για ποινή και παρακρατείται από το 

μηνιαίο τίµηµα. Η απόφαση επιβολής προστίµου κοινοποιείται στον ανάδοχο που δικαιούται 

να διατυπώσει εγγράφως αντιρρήσεις εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την προς 

αυτόν κοινοποίηση του προστίμου. Παράβαση των υποχρεώσεων αυτών δίνει το δικαίωμα 

στο Νοσοκομείο για μονομερή καταγγελία της συμβάσεως και κήρυξη του αναδόχου ως 

έκπτωτου. 

5. Αξιολόγηση καθαριότητας θα διενεργείται και μέσω εντύπων που θα συμπληρώνονται σε 
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εβδομαδιαία βάση από τους προϊστάμενους των τμημάτων και θα συλλέγονται από τον 

Προϊστάμενο του Γραφείου Επιστασίας. Δείγματα έντυπων εβδομαδιαίας αξιολόγησης 

επισυνάπτονται. 

 

6.  ΠΛΗΜΜΕΛΗ ΕΚΠΛΗΡΨΗ ΤΠΟΦΡΕΨΕΨΝ 

ε περίπτωση πλημμελούς παροχής υπηρεσιών καθαρισμού και απολύμανσης ο ανάδοχος 

ενημερώνεται άμεσα από τον εργοδότη και είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει άμεσα  την υπηρεσία, 

εφόσον αυτό επιτρέπεται από τις ανάγκες του εργοδότη. ε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν 

αποκαταστήσει τις πλημμελώς  εκτελεσθείσες εργασίες άμεσα, τότε δεν καταβάλλεται αμοιβή για 

αυτές. Περαιτέρω  ο εργοδότης έχει το δικαίωμα να αναθέσει σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο 

τις από τη σύμβαση προκαθορισμένες εργασίες καθαρισμού και απολύμανσης, σε βάρος του 

ανάδοχου, όταν αυτός - κατόπιν και γραπτής ειδοποίησης - δεν εκπληρώσει άμεσα τις 

υποχρεώσεις του. ε κάθε περίπτωση ο εργοδότης διατηρεί το δικαίωμα να λύσει μονομερώς τη 

σύμβαση, κηρύσσοντας των ανάδοχο έκπτωτο  και να αξιώσει αποζημίωση.  

 

7.  ΑΠΟΖΗΜΙΨΗ ΕΚ ΜΕΡΟΤ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΦΟΤ 

1. Ο ανάδοχος ευθύνεται σε αποζημίωση έναντι του Νοσοκομείου. για κάθε φθορά και βλάβη 

που θα έχει προκληθεί στο χώρο και στα αντικείμενα που χρησιμοποιεί  και καθαρίζει πέρα 

από τη κανονική και συνήθη χρήση. 

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποζημιώνει πλήρως το Νοσοκομείο, τους υπαλλήλους του,  και 

κάθε τρίτο άτομο για όλα τα έξοδα, απώλειες, ζημίες και δαπάνες.  Ακόμη, να καλύπτει όλες τις 

απαιτήσεις, που πηγάζουν από ή σε σχέση με οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη του 

Αναδόχου σχετιζόμενη με τη παρούσα ύμβαση. Σο ίδιο ισχύει για κάθε  παράβαση  που 

πηγάζει ή απορρέει από την εκτέλεση των εργασιών που  συντελέστηκαν ή προκλήθηκαν σε 

σχέση με : 

i. σωματικές βλάβες (συμπεριλαμβανομένων βλαβών που απέβησαν θανατηφόρες), 

και/ή 

ii. οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία της ακίνητης και κινητής περιουσίας του 

Νοσοκομείου. 

3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των 

εργαζομένων και είναι αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε 

ατύχημα στο προσωπικό του. 

 

8.  ΑΥΑΛΙΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνάπτει και να διατηρεί, αποκλειστικά με δική του δαπάνη, 

ασφαλίσεις καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας ύμβασης σύμφωνα με τη Ελληνική 

νομοθεσία και τα προβλεπόμενα στην παρούσα ύμβαση, για οποιεσδήποτε δραστηριότητες 

προβλέπονται ή εμπίπτουν στην παρούσα ύμβαση, ιδίως δε την σχετικά με την ασφάλιση του 

προσωπικού του και για αστική ευθύνη έναντι τρίτων. 

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

ασφαλιστικές καλύψεις καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου :  

i. Κάλυψη οποιασδήποτε Αστικής Ευθύνης προς οποιονδήποτε τρίτο, η οποία ανακύπτει 

από ή οφείλεται στην εκτέλεση του Έργου, περιλαμβανομένων αλλά όχι μόνο, 

περιπτώσεων θανάτου, σωματικών βλαβών, απώλειας ή ζημίας περιουσίας. την κάλυψη 

θα περιλαμβάνεται ρητά και η εκ του Άρθρου 922 του Αστικού Κώδικα απορρέουσα 

ευθύνη της Τπηρεσίας (ευθύνη προστήσαντος).  
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ii. Με το ασφαλιστήριο, στο οποίο το Νοσοκομείο θα αναφέρεται ως «συνασφαλιζόμενος» 

θα καλύπτεται και η εκ του Νόμου ευθύνη του Αναδόχου, την οποία έχει με την ιδιότητα 

του Εργοδότη και περιλαμβάνει την, από τα άρθρα 657, 658 και 932 του ισχύοντος Α.Κ., 

προβλεπόμενη υποχρέωση του Ασφαλισμένου έναντι του προσωπικού του που είναι 

ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και απασχολείται στις περιγραφόμενες στην παρούσα σύμβαση 

εργασίες, σε περίπτωση σωματικών βλαβών που θα προκληθούν κατά τη διάρκεια της 

εργασίας. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι τα ανωτέρω τηρούνται και από τους 

πάσης φύσεως συμβούλους, συνεργάτες και υπεργολάβους αυτού. 

3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει το προσωπικό του σύμφωνα με τις διατάξεις της 

Ελληνικής Εργατικής Νομοθεσίας όπως αυτές ισχύουν ανά πάσα χρονική στιγμή. ε 

περίπτωση που προσωπικό του Αναδόχου δεν υπάγεται σε διατάξεις της ισχύουσας 

Νομοθεσίας, αυτός υποχρεούται να το ασφαλίσει έναντι ατυχημάτων σε ασφαλιστικές 

εταιρείες. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι τα ανωτέρω τηρούνται και από τους 

πάσης φύσεως συμβούλους, συνεργάτες και υπεργολάβους αυτού. 

4. Όλες οι ασφαλιστικές συμβάσεις θα καταρτίζονται εγγράφως και θα τυγχάνουν της 

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

αποδοχής ότι συμμορφώνονται επαρκώς με τους όρους του παρόντος Άρθρου, του 

Προσαρτήματος περί ελάχιστων ασφαλιστικών απαιτήσεων και των λοιπών όρων της 

παρούσας ύμβασης . 

5. Οι ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις υποχρεώσεις 

και ευθύνες του αναδόχου που απορρέουν από την παρούσα ύμβαση. ε κάθε περίπτωση, 

ο Ανάδοχος ευθύνεται πλήρως για όλους τους κινδύνους που απορρέουν ή σχετίζονται με 

την παροχή των υπηρεσιών του και παραμένει αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για 

την πλήρη και έγκαιρη αποκατάσταση ζημιών σε πρόσωπα ή / και πράγματα, ανεξάρτητα εάν 

και σε ποιο βαθμό καλύπτονται από ασφαλιστικές συμβάσεις ή αποζημιώνονται από τους 

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

 

9.   ΠΟΙΝΙΚΕ ΡΗΣΡΕ 

Σο Νοσοκομείο έχει δικαίωμα να επιβάλλει τις ποινικές ρήτρες που προβλέπονται από τους νόμους 

που διέπουν την παρούσα καθώς και από την σύμβαση που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο. 

 

10.   ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Η Επιτροπή Αξιολόγησης του εν λόγω διαγωνισμού μπορεί να επισκεφτεί χώρους όπου ο 

ανάδοχος παρέχει υπηρεσίες στο αντικείμενο καθαριότητας Νοσοκομείων, για να έχει σαφή 

εικόνα της παροχής υπηρεσιών του. Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα συνοδεύεται από μέλη της 

Ε.Ν.Λ. και δικαιούται να πάρει πληροφορίες από τους αποδέκτες των υπηρεσιών για το 

ποιοτικό επίπεδο παροχής υπηρεσιών του αναδόχου, όπως επίσης να ζητήσει από τον 

ανάδοχο δείγματα των υλικών και ειδών που θα χρησιμοποιήσει. 

2. Απαγορεύεται στον ανάδοχο η με οποιανδήποτε τρόπο εκχώρηση ή μεταβίβαση προς τρίτους 

των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του που απορρέουν από τη παρούσα σύμβαση. 

3. Ο ανάδοχος θα πρέπει να προσαρμόζεται στις υποδείξεις που προκύπτουν έπειτα από 

ελέγχους είτε του νοσοκομείου είτε από άλλους κρατικούς φορείς (π.χ. ώμα Επιθεωρητών 

Τπηρεσιών Τγείας και Πρόνοιας, Δ/νση Τγιεινής Νομαρχίας κ.τ.λ.) 

 

11. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ  ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ 
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Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες καθαριότητας και 

απολύμανσης, σύμφωνα με όσα  αναφέρονται παρακάτω, καθώς επίσης και σύμφωνα με τις 

υποδείξεις της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων όπως  θα τεθούν κατά  την κατάρτιση της 

σύμβασης. Επισημαίνεται ότι στον καθημερινό καθαρισμό περιλαμβάνεται και η υποχρέωση της 

επαναληπτικής διαδικασίας καθαρισμού- απολύμανσης σε  κάποιο χώρο, εφόσον μετά τον 

τακτικό καθαρισμό, το αποτέλεσμα δεν είναι ικανοποιητικό ή εφόσον ο χώρος λερωθεί ξανά.  

Γενικές Αρχές 

 H καθαριότητα θα γίνεται με προεμποτισμένα πανιά δαπέδου & επιφανειών 

 Προηγείται ο καθαρισμός, έπεται η απολύμανση. 

 ε καμία περίπτωση δεν αναμιγνύεται απορρυπαντικό με απολυμαντικό 

 Καθαριότητα από ΧΗΛΑ προς τα ΦΑΜΗΛΑ 

 Πρώτα οι πιο καθαροί χώροι,  δηλ. οι διάδρομοι και οι κοινόχρηστοι χώροι,  μετά  οι 

θάλαμοι νοσηλείας και τέλος οι θάλαμοι όπου νοσηλεύονται ασθενείς με μεταδοτικά 

νοσήματα ή πολυανθεκτικά μικρόβια (κόκκινος ή πράσινος κύκλος στο κρεβάτι του 

ασθενή).  

 ΜΟΝΨΕΙ όπου νοσηλεύονται ασθενείς με μειωμένη αντίσταση στις λοιμώξεις, θα πρέπει 

να καθαρίζονται πριν από τους υπόλοιπους θαλάμους με ξεχωριστός εξοπλισμό και υλικά 

καθαρισμού. 

 ΕΙΡΑ ΕΡΓΑΙΨΝ: Αποκομιδή απορριμμάτων, σκούπισμα με αντιστατικό πανί, υγρό 

ξεσκόνισμα (με προεμποτισμένα πανάκια), σφουγγάρισμα (σύστημα με προεμποτισμένες 

πανέτες ή διπλού κουβά (απαραιτήτως για τα W.C.) 

 ε κάθε θάλαμο χρησιμοποιούνται τουλάχιστον 2 καθαρές προεμποτισμένες πανέτες και ο 

επαρκής αριθμός προεμποτισμένων πανιών. Σα χρησιμοποιημένα πανιά & πανέτες δεν 

ξαναχρησιμοποιούνται αλλά απορρίπτονται σε ειδικούς περιέκτες (πχ δίχτυ) 

 Πλύσιμο εξοπλισμού (κάδοι, κουβάδες) και στέγνωμα στο τέλος της βάρδιας. 

 Όλα τα υλικά θα παρέχονται σε επαρκή ποσότητα από την αρχή της βάρδιας. 

 Όλα τα υλικά (σφουγγαρίστρες, πανέτες, πανάκια) παραλαμβάνονται καθαρά και σε 

περίπτωση φθοράς αντικαθίστανται άμεσα. 

 Όλα τα υλικά (σφουγγαρίστρες, πανέτες, πανάκια), που χρησιμοποιούνται στα Κλειστά 

Σμήματα θα είναι αποκλειστικά, θα διαφέρουν  και θα πλένονται ξεχωριστά. 

 Όλα τα υλικά (σφουγγαρίστρες, πανέτες, πανάκια) που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή 

μεγάλης ποσότητας αίματος ή άλλων βιολογικών υγρών θα απορρίπτονται σε κίτρινο 

περιέκτη (π.χ. Τλικά Φειρουργείου, Μαιευτηρίου κ.τ.λ.) 

  τα κλινικά τμήματα τα πανάκια που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό των γραφείων 

ιατρών-νοσηλευτικών στάσεων κλπ, θα είναι διαφορετικά από αυτά της καθημερινής 

καθαριότητας των θαλάμων. 

 

1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΚΑΘΑΡΙΜΟ εκτελείται στους εξής χώρους: 

i. Θάλαμοι- ιατρεία- εργαστήρια- χειρουργεία 

ii. Λουτρά – Σουαλέτες-Αποδυτήρια  
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iii. Διάδρομοι  

iv. Αίθουσες αναμονής – Κόμβοι τμημάτων 

v. Γραφεία  

vi. Δωμάτια Ιατρών 

vii. κάλες και ανελκυστήρες 

viii. Κλιμακοστάσια 

ix. Μαγειρεία - Σραπεζαρία.  

x. Βεράντες  

xi. Περιβάλλοντας χώρος των εισόδων και εξωτερικός περιβάλλοντας 

χώρος(Φώρος υποδοχής- Πάρκινκ. κ.λ.π) 

Ο Καθημερινός καθαρισμός θα εφαρμόζεται σε όλους τους ορόφους αλλά και στο 

Τπόγειο του Γ.Ν.Π.Π και των Δομών του. 

2. Επίσης, καθημερινός καθαρισμός απαιτείται εκτός των άλλων και στους εξής χώρους: 

 Χυγείων Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων. 

 Υυλακίου (κεντρική πύλη). 

 

 ΒΑΡΔΙΕ 

 ΠΡΨΙΝΗ ΒΑΡΔΙΑ  ( καθημερινές ) 

1. Α’ όροφος  (με όλα τα σημεία εφαρμογής βάσει προγράμματος και οδηγιών) 

2. Β’ όροφος     >> 

3. Γ’ όροφος     >> 

4. Κλιμακοστάσια   >> 

5. Ανελκυστήρες     >> 

6. Εξωτερικός περιβάλλον χώρος    >> 

7. Τπόγειο  >> 

8. Φειρουργεία, κλειστά τμήματα, εργαστήρια, Δωμάτια  ιατρών   >> 

9. Γραφεία          >> 

10. Κουζίνα- Σραπεζαρία   >> 

 ΠΡΨΙΝΗ ΒΑΡΔΙΑ  (άββατο – Κυριακές  - Αργίες ) 

1. Όλο το Νοσοκομείο εκτός Τπογείων  και γραφεία  Διοικητικών υπηρεσιών.  

2. Φειρουργείο όταν κριθεί αναγκαίο. 

3. Εξωτερικός περιβάλλοντας χώρος . 

 

ΑΠΟΓΕΤΜΑΣΙΝΗ  ΒΑΡΔΙΑ  (καθημερινές   –  άββατα –   Κυριακές – Αργίες ) 

1. Αποκομιδή σκουπιδιών από θαλάμους – ιατρεία   –   τουαλέτες. 

2. Καθαρισμός τουαλετών, τουλάχιστον 1  φορά. 

3. κούπισμα   –  σφουγγάρισμα χειρουργείου εφόσον απαιτείται. 
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4. κούπισμα – σφουγγάρισμα  εξωτερικών ιατρείων και αίθουσα αναμονής βάσει 

προγράμματος και  εφόσον απαιτείται . 

5. Γενική καθαριότητα σε θάλαμο ασθενών όταν ζητηθεί από την υπεύθυνη Προϊστάμενη 

Νοσηλεύτρια. 

6. Σοπική καθαριότητα ( έκτακτα περιστατικά, κ.τ.λ. ) όταν ζητηθεί από την υπεύθυνη 

Προϊστάμενη Νοσηλεύτρια. 

7. Καθημερινή απογευματινή αποκομιδή σκουπιδιών. 

8. κούπισμα  - σφουγγάρισμα στους διαδρόμους και στις αίθουσες αλλαγών βάσει 

προγράμματος και  εφόσον απαιτείται . 

9. Η μονάδα προώρων – ο χώρος παρασκευής γάλακτος από μητέρες θα 

σφουγγαρίζεται   το απόγευμα και θα αδειάζονται οι κάδοι συχνά. 

10. Η Σραπεζαρία – Κουζίνα  –  Μεσογειακή Αναιμία  εκτός από τη πρωινή καθαριότητα θα 

καθαρίζονται και  μετά το τέλος των  εργασιών. 

11. Καθ’  όλη τη διάρκεια της βάρδιας η Γενική Τπεύθυνη θα ενημερώνεται σε ποιο τμήμα 

εκτελούνται εργασίες. 

 

12.  ΤΛΙΚΑ-ΣΕΦΝΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ 

1. Σα εργαλεία, μηχανές, απορρυπαντικά, υλικά και είδη καθαριότητας καθώς και τα 

απολυμαντικά που επιβάλλεται να χρησιμοποιούν  για την καθαριότητα βαρύνουν 

αποκλειστικά τον Ανάδοχο, εκτός από  τους σάκους απορριμμάτων, σαπούνι χεριών,  

χαρτιά υγείας και χειροπετσέτες που θα χορηγούνται από το νοσοκομείο. 

Όλα τα υλικά πρέπει να αποδεικνύεται με σχετικά έγγραφα ότι είναι άριστης ποιότητας και ότι 

πληρούν τις προδιαγραφές που τίθενται από την κείμενη νομοθεσία..  

2. Σα υλικά καθαρισμού, απολύμανσης και οι ποσότητες που θα χρησιμοποιούνται τελούν υπό 

την έγκριση του Νοσοκομείου.  

3. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει κατάσταση των υλικών καθαρισμού, 

απολύμανσης, πληροφοριακά έντυπα, δελτία δεδομένων ασφαλείας. Για τα υλικά 

απολύμανσης πρέπει να κατατεθεί η έγκριση κυκλοφορίας τους από τον Ε.Ο.Υ. Σο 

απορρυπαντικά  να φέρουν αριθμό έγκρισης από το Γενικό Φημείο του Κράτους.  

ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ Η ΠΡΟΚΟΜΙΗ ΔΕΙΓΜΑΣΨΝ ΣΨΝ ΠΡΟΥΕΡΟΜΕΝΨΝ ΑΝΑΛΨΙΜΨΝ 

ΚΑΘΑΡΙΣΙΚΨΝ ΤΛΙΚΨΝ -  ΜΕΨΝ 

4. Σα απολυμαντικά (χλώριο και δισκία Διχλωροϊσοκυανουρικού Νατρίου, NaDCC) δαπέδων - 

επιφανειών να έχουν άδεια ΕΟΥ. Να αναγράφεται το ποσοστό του ενεργού χλωρίου (4% έως 

6%)  ή τα ppm που αποδεσμεύει ανά λίτρο νερού και γενικότερα η σύνθεσή του καθώς και η 

ημερομηνία παραγωγής και λήξης.  

5. Η καθαριότητα καθημερινής ρουτίνας, η τεχνική καθαριότητα, η γενική μηνιαία καθαριότητα, 

και τα υλικά που χρησιμοποιούνται, θα ορίζονται για κάθε χώρο με συνεργασία και γραπτές 

οδηγίες του επόπτη καθαριότητας, της προϊσταμένης τμήματος ή κλινικής ή οποιουδήποτε 

άλλου αρμοδίου. 

6. Ο μηχανικός εξοπλισμός πλυσίματος, παρκεταρίσματος και απολύμανσης των χώρων και 

μικροεργαλεία (κουβάδες καθώς και μηχανή πλύσεως και καθαρισμού δαπέδων που θα 

λειτουργεί με ρεύμα ή μπαταρία και θα ευρίσκεται σε μόνιμη βάση στο Νοσοκομείο και άλλα 

όπως αναφέρονται στην συνημμένη κατάσταση του μηχανικού εξοπλισμού) θα διατίθενται 
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από τον ανάδοχο.  

7. Ο τεχνικός εξοπλισμός πρέπει να πληροί τους παρακάτω όρους :  

 Να ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες του Νοσοκομείου, για την καθαριότητα.  

 Ο εξοπλισμός, τα εργαλεία και υλικά καθαρισμού, απαραιτήτως να είναι πρώτης 

ποιότητας και πλέον κατάλληλα, αχρησιμοποίητα και κατασκευασμένα  

παρασκευασμένα (υλικά καθαριότητας) µε τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις.  

 Να είναι κατά το δυνατό αθόρυβα και να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση, τόσο 

από άποψη λειτουργίας, όσο και από εμφάνιση.  

 Ο εξοπλισμός, τα εργαλεία και υλικά καθαρισμού να μην προκαλούν φθορές 

(βραχυχρόνια και μακροχρόνια) στις εγκαταστάσεις και στον εξοπλισμό του 

νοσοκομείου, να μην επιβαρύνουν το περιβάλλον, όπως η χρήση σπρέι που 

περιέχουν πτητικές ουσίες τα οποία απαγορεύονται   ρητά. 

 Σο Νοσοκομείο έχει δικαίωμα να ελέγχει την καλή ποιότητα υλικών, ο δε Ανάδοχος 

να συμμορφώνεται προς τις τυχόν υποδείξεις και να αντικαθιστά τα υλικά, αν 

χρειαστεί. 

 Σα απαραίτητα μηχανήματα - εξοπλισμός (κάδοι σφουγγαρίσματος διπλού 

συστήματος, σφουγγαρίστρες, πανέτες με μικροϊνες, τρόλεϊ καθαριστριών με όλα 

τα συνοδευτικά εξαρτήματα κτλ) να είναι διαφορετικά για κάθε Κλινική - Σµήµα - 

Εργαστήρια - Μονάδες, πτέρυγα Διοίκησης και άλλων Τπηρεσιών και να μην 

μεταφέρονται εκτός των τμημάτων για τα οποία προορίζονται. ε περίπτωση 

αιτιολογημένης μεταφοράς θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά ο ανελκυστήρας 

ακαθάρτων. 

 Ο παραπάνω χρησιµοποιούµενος εξοπλισμός των χώρων να είναι µαρκαρισµένος 

µε την ονομασία του χώρου και την χρήση για την οποία προορίζεται.  

 ε περίπτωση βλάβης τω μηχανημάτων ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τα 

αντικαταστήσει άμεσα ή να προβλέψει και να ενημερώσει για τον τρόπο άμεσης 

επισκευής των. 

 Σο τροχήλατο σφουγγαρίσματος να αποτελείται από δύο (2) κάδους.  

 ε κάθε τρόλεϊ απαιτείται να υπάρχει πλαστικοποιημένο έντυπο με τις οδηγίες 

χρήσης και τις αραιώσεις των απορρυπαντικών και απολυμαντικών διαλυμάτων 

που χρησιμοποιούνται καθώς επίσης και να διατίθενται εύχρηστοι δοσομετρητές 

για κάθε τρόλεϊ..  

 Για τους θαλάμους απομόνωσης των Κλινικών να χρησιμοποιείται ξεχωριστός 

εξοπλισμός και υλικά καθαρισμού.  

8. Με αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου θα πρέπει να εξασφαλίζεται η δυνατότητα για συνεχή 

και πλήρη τεχνική υποστήριξη (επισκευές, ανταλλακτικά κλπ), που είναι απαραίτητα για τη 

λειτουργία του εξοπλισμού, καθώς επίσης η συνεχής και πλήρης παροχή των εγκεκριμένων 

από το Νοσοκομείο προϊόντων καθαρισμού και απολύμανσης. Ο ανάδοχος δεν μπορεί να 

αρνηθεί την παροχή των υπηρεσιών του, επικαλούμενος τους ανωτέρω λόγους.  

9. Σα απορρίμματα θα τοποθετούνται σε πλαστικούς σάκους και θα μεταφέρονται στους 

χώρους συγκέντρωσης που θα του υποδειχθούν από την αρμόδια υπηρεσία του 

Νοσοκομείου δύο (2) τουλάχιστον φορές ημερησίως (τήρηση και τα αββατοκύριακα αλλά 
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και αργίες).  

10. Όλες οι σακούλες των απορριμμάτων θα αλλάζονται και θα πετιούνται χωρίς να 

χρησιμοποιούνται για δεύτερη φορά. 

11. 0 ανάδοχος υποχρεούται να εφοδιάσει το προσωπικό µε τα κατάλληλα για κάθε εργασία 

γάντια, ιδίως δε με χονδρά (κουζίνας), μιας χρήσεως και δερμάτινα χονδρά γάντια τους 

μεταφορείς των απορριμμάτων.  

12.   Σα υλικά καθαρισμού και οι ποσότητες που θα χρησιμοποιούνται προτείνονται από τον 

ανάδοχο και εγκρίνονται από το Νοσοκομείου τόσο όσο προς την ποιότητά τους, όσο και ως 

προς την ποσότητά τους.  

Επισημαίνεται ότι απαιτείται τακτικός και επαναλαμβανόμενος εφοδιασμός με υλικά (χαρτί, 

χειροπετσέτες, σαπούνι, κτλ.) σε όλους τους χώρους.  

13. Ο εργοδότης μπορεί να ζητήσει τη χρήση ορισμένων απολυμαντικών και υγρών καθαρισμού 

γενικότερα, σε περίπτωση μη ικανοποίησης από τα χρησιμοποιούμενα. 

14. ε περίπτωση που νέες μέθοδοι και τεχνικές προκύψουν για καλύτερο καθαρισμό και 

απολύμανση, ο ανάδοχος υποχρεούται  να χρησιμοποιεί τις βελτιωμένες μεθόδους και μέσα. 

ε κάθε περίπτωση πρέπει να φροντίζει ώστε οι υπάλληλοί του να γνωρίζουν τη χρήση των 

υλικών καθαριότητας και μεθόδων που χρησιμοποιούν.  

 

12 α.    ΤΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΠΟΤ ΘΑ ΦΡΗΙΜΟΠΟΙΟΤΝΣΑΙ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΟΨΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ 

ΥΟΤΓΓΑΡΙΣΡΕ                ΜΠΛΕ για τους θαλάμους 

                                           ΠΡΑΙΝΗ για τους διαδρόμους 

                                           ΛΕΤΚΗ  για τις τουαλέτες 

 ΠΟΓΓΟΠΕΣΕΣΕ 

 ΣΤΠΟΤ  VETEX                  ΡΟΖ για τις τουαλέτες 

                                          ΜΠΛΕ για τα γραφεία 

                                          ΚΙΣΡΙΝΟ για πόρτες πόμολα, διαδρόμους 

 

  ΥΟΤΓΓΑΡΙΑ                  ΡΟΖ για το νιπτήρα της τουαλέτας 

                                         ΜΠΛΕ  για τη λεκάνη της τουαλέτας 

                                         ΚΙΣΡΙΝΟ για χώρους νοσηλείας 

   

  ΓΑΝΣΙΑ                           ΜΠΛΕ για τις τουαλέτες 

                                         ΚΙΣΡΙΝΑ για τους θαλάμους 

                                         ΜΙΑ χρήσης για τα γραφεία και χώρους νοσηλείας 

                  

12β. Απορρυπαντικά καθαριότητας  

Απαιτούμενες Προδιαγραφές  

 Ισχυρά, κατάλληλα για χώρους υψηλής επικινδυνότητας όπως χειρουργεία, WC, 

Μαγειρεία κ.λ.π..  

 Να είναι σε υγρή μορφή, χαμηλού αφρισμού για εύκολο ξέβγαλμα 

 Να διατίθεται σε συσκευασία με δοσομετρική αντλία για εύκολη χρήση στη δοσολογία 

 Μέγιστο βαθμό αποτελεσματικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές τους και 

τις προτεινόμενες οδηγίες χρήσης 

 Ισχυρότατης δράσης και αποτελεσματικότητας με την μικρότερη δοσολογία ή 

μεγαλύτερο ποσοστό αραίωσης(μικρότερο κόστος χρήσης) 

 Με καταλληλότητα χρήσης για ανοξείδωτες επιφάνειες 



 50 

 Ατοξικότητα σε περιέκτες, επιφάνειες εφαρμογής, άμεσους διαχειριστές και περιβάλλον 

με βάση τις προτεινόμενες οδηγίες χρήσης  

 Μέγιστο βαθμό διάλυσης στο νερό, θερμοκρασία διαλύματος, συγκέντρωση 

δραστικής ουσίας (σε περίπτωση απαιτούμενης  διάλυσης στο νερό) 

 Μηδενικό ποσοστό υπολειμματικότητας και αθροιστικής ιδιότητας 

 Σαχεία και αποτελεσματική απομάκρυνσή τους με την έκπλυσή  τους 

 Αποφυγή καταστάσεων διάβρωσης, μεταφοράς οσμών, οξείδωσης και 

μετανάστευσης τοξικών και μη, ουσιών στα υλικά επαφής τρόφιμα και διαχειριστές 

αυτών  

 Γρήγορη δράση και αποτελεσματικότητα 

 Όσο δυνατόν μικρότερο χρόνο επαφής για την επίτευξη των επιδιωκόμενων 

αποτελεσμάτων 

 Εξειδίκευση δράσης προσαρμοζόμενα στο είδος του ρύπου  

 Παρεμπόδιση εναπόθεσης αλάτων στον εξοπλισμό και στις επιφάνειες εφαρμογής . 

 Ευκολία χρήσης  

 Αποτελεσματικότητα σε όλες τις συνθήκες του χρησιμοποιούμενου νερού. 

 

Σα συγκεκριμένα σκευάσματα θα πρέπει να φέρουν  Αριθμό καταχώρησης  

παρασκευάσματος στο μητρώο καθαριστικών – απορρυπαντικών προϊόντων του Γ.Φ.Κ, 

σύμφωνα με την Ισχύουσα Νομοθεσία 

Ο ανάδοχος πριν την έναρξη των εργασιών του υποχρεούται στην άμεση προσκόμιση: 

 Πιστοποιητικού  ορθής εφαρμογής και εγκατάστασης συστήματος διασφάλισης 

ποιότητας της παρασκευάστριας εταιρείας.   

 Δήλωσης συμμόρφωσης σύμφωνα με την οποία να δηλώνεται ότι η εταιρεία 

(παραγωγός, παρασκευαστής, εισαγωγέας) συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις 

νομοθεσίας REACH ή Δελτίων δεδομένων ασφαλείας(MSDS) και Σεχνικών 

χαρακτηριστικών (PIS)-οδηγιών (περιγραφή, χρήση, προφύλαξη-αποθήκευση κλπ) 

  ε περίπτωση στην οποία στο δελτίο τεχνικών χαρακτηριστικών (PIS) δεν 

αναφέρεται η απαιτούμενη καταλληλότητα χρήσης απαιτείται Δήλωση συμμόρφωσης 

σύμφωνα με την οποία να δηλώνεται η καταλληλότητα χρήσης   

 Δήλωσης ή ρητής αναφοράς στα (MSDS) για την εναρμόνισή τους με τα κριτήρια 

βιοδιασπασιμότητάς των τασιενεργών τους, όπως απαιτείται από τον Κανονισμό 

648/2004 του ΕΚ και του υμβουλίου και της όποιας τροποποίησης αυτού. 

   Σα ανωτέρω στοιχεία θα πρέπει να αναφέρονται στην Ελληνική γλώσσα. 

  Για κάθε προσφερόμενο είδος απαιτείται η προσκόμιση του  αντίστοιχου δείγματος.  

Απαιτείται  η προμήθεια με πλαστικοποιημένων ευανάγνωστων πινακίδων με αναφορά  στους 

χώρους χρήσης των προϊόντων που θα χρησιμοποιεί. τις πινακίδες θα αναφέρονται οι 

οδηγίες χρήσης (αραίωση κλπ),οδηγίες εργασίας, μέτρα προφύλαξης,κ.λ.π 

 

12 γ.  Απορρυπαντικά – απολυμαντικά (συνδυαστική δράση) για Εξοπλισμό και επιφάνειες 

υψηλής επικινδυνότητας. 

 Τγρά Απορρυπαντικά- Απολυμαντικά σε συμπυκνωμένη μορφή, ισχυρά, 

αποτελεσματικά.  
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 Ισχυρά, κατάλληλα για καθημερινή χρήση  και σε ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών 

(συνδυασμός καθαρισμού και απολύμανσης)  σε χώρους υψηλής επικινδυνότητας 

όπως χειρουργεία, WC, Μαγειρεία κ.λ.π.  

 Κατάλληλο για  την εν συνδυασμό απορρύπανση και απολύμανση   

 επιφανειών, εξοπλισμού, κ.λ.π) 

 Μέγιστο βαθμό αποτελεσματικότητας ( σύμφωνα  με τις τεχνικές προδιαγραφές τους    

και τις προτεινόμενες οδηγίες χρήσης) µεγάλου εύρους µικροοργανισµών- όπως: 

Μycobacterium, Enterococcus, Staphylococcus, escherichia coli, Pseudomonas 

aeruginosa, ιών, μυκήτων κ.α.- στις επικρατούσες συνθήκες και χώρους 

εφαρμογής(Μαγειρεία κ.α)  

 ισχυρότατης δράσης και αποτελεσματικότητας με την μικρότερη δοσολογία ή 

μεγαλύτερο ποσοστό αραίωσης(μικρότερο κόστος χρήσης) 

 Ατοξικότητα σε  επιφάνειες εφαρμογής, άμεσους διαχειριστές και περιβάλλον  

 Μέγιστο βαθμό διάλυσης στο νερό, θερμοκρασία διαλύματος, συγκέντρωση 

δραστικής ουσίας, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τις προτεινόμενες Οδηγίες 

χρήσης. 

 υμβατότητα χρήσης (απορρυπαντική και απολυμαντική δράση) 

 Μηδενικό ποσοστό υπολειμματικότητας και αθροιστικής ιδιότητας 

 Σαχεία και αποτελεσματική απομάκρυνσή τους με την έκπλυσή  τους 

 Αποφυγή καταστάσεων διάβρωσης, μεταφοράς οσμών, οξείδωσης και 

μετανάστευσης   

 τοξικών και μη, ουσιών στα υλικά επαφής και διαχειριστές αυτών  

 Εξειδίκευση δράσης προσαρμοζόμενα στο είδος του ρύπου (λιπαρός, γεώδεις, τρυγία) 

 Γρήγορη δράση και αποτελεσματικότητα σύμφωνα με τις τεχνικές του προδιαγραφές 

και οδηγίες χρήσης. 

 Όσο δυνατόν μικρότερο χρόνο επαφής για την επίτευξη των επιδιωκόμενων 

αποτελεσμάτων 

 Ευκολία χρήσης  

 Αποτελεσματικότητα σε όλες τις συνθήκες νερού.  

     Σα συγκεκριμένα σκευάσματα θα πρέπει να φέρουν Αριθμό Καταχώρησης Γ.Φ.Κ και Αριθμό 

Έγκρισης  Ε.Ο.Υ 

 

Ο ανάδοχος πριν την έναρξη των εργασιών του υποχρεούται στην άμεση προσκόμιση: 

 Πιστοποιητικού  ορθής εφαρμογής και εγκατάστασης συστήματος    διασφάλισης 

ποιότητας της παρασκευάστριας εταιρείας.   

 Δήλωσης συμμόρφωσης σύμφωνα με την οποία να δηλώνεται ότι  η 

εταιρεία(παραγωγός, παρασκευαστής, εισαγωγέας,) συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις 

νομοθεσίας REACH 

 Δελτίου δεδομένων ασφαλείας(MSDS) και Σεχνικών χαρακτηριστικών (PIS)-οδηγιών 

(περιγραφή, χρήση, προφύλαξη-αποθήκευση κλπ) των παρασκευασμάτων. 
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 ε περίπτωση στην οποία στο δελτίο τεχνικών χαρακτηριστικών(PIS) δεν αναφέρεται η 

απαιτούμενη καταλληλότητα χρήσης απαιτείται Δήλωση συμμόρφωσης σύμφωνα με 

την οποία να δηλώνεται η καταλληλότητα χρήσης σε χώρους ή εξοπλισμούς 

επεξεργασίας τροφίμων. 

 Δήλωσης  ή ρητής αναφοράς στα (MSDS)  για την εναρμόνισή τους με τα κριτήρια 

βιοδιασπασιμότητάς των τασιενεργών τους, όπως απαιτείται από τον Κανονισμό 

648/2004 του ΕΚ και του υμβουλίου και της όποιας τροποποίησης αυτού. 

 

          Σα ανωτέρω στοιχεία θα πρέπει να αναφέρονται στην Ελληνική γλώσσα. 

 Για κάθε προσφερόμενο είδος απαιτείται η προσκόμιση του αντίστοιχου δείγματος.  

 

12 δ.     Απολυμαντικά για χώρους και εξοπλισμό  

             Προδιαγραφές 

 Ισχυρά, κατάλληλα για καθημερινή χρήση  και σε ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών σε 

χώρους υψηλής επικινδυνότητας όπως χειρουργεία, WC, Μαγειρεία κ.λ.π.  

 Μέγιστο βαθμό αποτελεσματικότητας ( σύμφωνα τις τεχνικές προδιαγραφές τους και τις 

προτεινόμενες οδηγίες χρήσης) µεγάλου εύρους µικροοργανισµών- στις επικρατούσες 

συνθήκες και χώρους εφαρμογής- όπως: Μycobacterium, Enterococcus, 

Staphylococcus, escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, ιών, μυκήτων  κ.α. 

 ισχυρότaτης δράσης και αποτελεσματικότητας με την μικρότερη 

δοσολογία ή μεγαλύτερο ποσοστό αραίωσης (μικρότερο κόστος χρήσης) 

 Ατοξικότητα σε  επιφάνειες εφαρμογής, άμεσους διαχειριστές και 

περιβάλλον 

 Μηδενικό ποσοστό υπολλειματικότητας και αθροιστικής ιδιότητας 

 Σαχεία και αποτελεσματική απομάκρυνσή τους με την έκπλυσή  τους 

 Αποφυγή καταστάσεων διάβρωσης, μεταφοράς οσμών, οξείδωσης 

και μετανάστευσης τοξικών και μη, ουσιών στα υλικά επαφής τρόφιμα και διαχειριστές 

αυτών  

 Γρήγορη δράση και αποτελεσματικότητα σύμφωνα με τις τεχνικές του 

προδιαγραφές και οδηγίες χρήσης. 

 Όσο δυνατόν μικρότερο χρόνο επαφής για την επίτευξη των 

επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων 

 Ευκολία χρήσης.  

 

Σα συγκεκριμένα σκευάσματα θα πρέπει να φέρουν Αριθμό Έγκρισης Ε.Ο.Υ 

Ο ανάδοχος πριν την έναρξη των εργασιών του υποχρεούται στην άμεση προσκόμιση: 

 Πιστοποιητικού ορθής εφαρμογής και εγκατάστασης συστήματος 

διασφάλισης ποιότητας της παρασκευάστριας εταιρείας,   

 Δήλωσης συμμόρφωσης σύμφωνα με την οποία να δηλώνεται ότι  η 

εταιρεία(παραγωγός, παρασκευαστής, εισαγωγέας,) συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις 

νομοθεσίας REACH., 

 Δελτίου δεδομένων ασφαλείας(MSDS) και Σεχνικών χαρακτηριστικών (PIS)-

οδηγιών (περιγραφή, χρήση, προφύλαξη-αποθήκευση κλπ), 
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  ε περίπτωση στην οποία στο δελτίο τεχνικών χαρακτηριστικών(PIS) δεν 

αναφέρεται η απαιτούμενη καταλληλότητα χρήσης απαιτείται Δήλωση συμμόρφωσης 

σύμφωνα με την οποία να δηλώνεται η καταλληλότητα χρήσης σε χώρους ή 

εξοπλισμούς  επεξεργασίας  τροφίμων. 

Σα ανωτέρω στοιχεία θα πρέπει να αναφέρονται στην Ελληνική γλώσσα. 

 Για κάθε προσφερόμενο είδος απαιτείται η προσκόμιση του αντίστοιχου δείγματος.  

                                

12 ε.    Διάλυμα Τποχλωριώδες Να  

           Προδιαγραφές 

a. Να περιέχει περίπου 4-6% υποχλωριώδες νάτριο  

b. Ισχυρά, κατάλληλα για καθημερινή χρήση  και σε ένα μεγάλο εύρος 

εφαρμογών σε χώρους υψηλής επικινδυνότητας όπως χειρουργεία, WC, κ.λ.π..  

c. Σαχεία και αποτελεσματική απομάκρυνσή τους με την έκπλυσή  τους 

d. Αποφυγή καταστάσεων διάβρωσης, μεταφοράς οσμών, οξείδωσης και 

μετανάστευσης τοξικών και μη, ουσιών στα υλικά επαφής τρόφιμα και 

διαχειριστές αυτών  

e. Γρήγορη δράση και αποτελεσματικότητα σύμφωνα με τις τεχνικές του 

προδιαγραφές και οδηγίες χρήσης. 

f. Όσο δυνατόν μικρότερο χρόνο επαφής για την επίτευξη των επιδιωκόμενων 

αποτελεσμάτων 

g. Ευκολία χρήσης  

h. Μέγιστο βαθμό αποτελεσματικότητας ( σύμφωνα τις τεχνικές προδιαγραφές 

τους και τις προτεινόμενες οδηγίες χρήσης) µεγάλου εύρους 

µικροοργανισµών-στις επικρατούσες συνθήκες και χώρους εφαρμογής. 

Σα συγκεκριμένα σκευάσματα θα πρέπει να φέρουν Αριθμό Καταχώρησης Γ.Φ.Κ και 

Αριθμό Έγκρισης  Ε.Ο.Υ 

Σα συγκεκριμένα σκευάσματα θα πρέπει να φέρουν Αριθμό Έγκρισης Ε.Ο.Υ 

      Ο ανάδοχος πριν την έναρξη των εργασιών του υποχρεούται στην άμεση   

προσκόμιση: 

 Πιστοποιητικού ορθής εφαρμογής και εγκατάστασης συστήματος    

διασφάλισης ποιότητας της παρασκευάστριας εταιρείας.   

 Δήλωσης συμμόρφωσης σύμφωνα με την οποία να δηλώνεται ότι η εταιρεία 

(παραγωγός, παρασκευαστής, εισαγωγέας) συμμορφώνεται με τις 

απαιτήσεις νομοθεσίας REACH. 

 Δελτίου δεδομένων ασφαλείας (MSDS) και Σεχνικών χαρακτηριστικών (PIS)-

οδηγιών (περιγραφή, χρήση, προφύλαξη-αποθήκευση κλπ). 

 ε περίπτωση στην οποία στο δελτίο τεχνικών χαρακτηριστικών (PIS) δεν 

αναφέρεται η απαιτούμενη καταλληλότητα χρήσης απαιτείται Δήλωση 

συμμόρφωσης σύμφωνα με την οποία να δηλώνεται η καταλληλότητα 

χρήσης  σε χώρους ή εξοπλισμούς  επεξεργασίας  τροφίμων. 

Σα ανωτέρω στοιχεία θα πρέπει να αναφέρονται στην Ελληνική γλώσσα. 

Για κάθε προσφερόμενο είδος απαιτείται η προσκόμιση του αντίστοιχου δείγματος.  

 

13. ΠΡΨΣΟΚΟΛΛΑ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ 



 54 

Η καθαριότητα και απολύμανση των χώρων γίνεται σύμφωνα με όσα αναφέρονται  παρακάτω, 

καθώς επίσης και σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων (Ε.Ν.Λ.) 

όπως θα τεθούν κατά την κατάρτιση της σύμβασης, ειδικότερα για χώρους ζωτικής σημασίας για 

τον ασθενή, όπως οι θάλαμοι απομόνωσης, τα χειρουργεία,  μονάδες εντατικής θεραπείας, τα 

εργαστήρια, η αποστείρωση κλπ. 

Λόγω της ιδιαιτερότητας που παρουσιάζει ο κάθε χώρος το Νοσοκομείου ο ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος να εκτελεί τις εργασίες του τηρώντας τις οδηγίες και τα πρωτόκολλα της Επιτροπής 

Νοσοκομειακών Λοιμώξεων του Νοσοκομείου, που ισχύουν μέχρι σήμερα ή θα εκδοθούν στο 

μέλλον κατά τη διάρκεια της σύμβασης. 

13.α   Καθαρισμός- Απoλύμανση επιφανειών και εξοπλισμού:     

Αφαίρεση από τις επιφάνειες που πρόκειται να απολυμανθούν (δάπεδο κλπ) όλων των 

οργανικών υλών και σκουπιδιών, εκτός από βιολογικά υγρά (αίμα, ούρα κλπ).   

τα βιολογικά υγρά θα ρίχνεται τοπικά μικρή ποσότητα αδιάλυτου απολυμαντικού και στη 

συνέχεια θα γίνεται σφουγγάρισμα. 

1. Σο σκούπισμα θα γίνεται με τη χρήση βρεγμένης συμβατικής σκούπας ή παρκετέζας 

ώστε να μη σηκώνεται σκόνη. 

2. Παρασκευή νέου διαλύματος και αλλαγή των νερών στους κάδους όταν αρχίζει και 

αλλάζει το χρώμα τους κατά τη χρήση. 

3. Φρήση ξεχωριστής σφουγγαρίστρας vettex και άλλων υλικών καθαριότητας στις 

απομονώσεις (λοιμώδη) και παραμονή τους στους συγκεκριμένους θαλάμους. 

4. Απολύμανση των επιφανειών επίπλων εξοπλισμού κλπ με το ίδιο απολυμαντικό με την 

ανάλογη δοσολογία για μικρότερη ποσότητα νερού. 

5. Πλύση των δοχείων απορριμμάτων με το ίδιο απολυμαντικό διάλυμα που 

χρησιμοποιείται και για το σφουγγάρισμα τουλάχιστον μια φορά ημερησίως. 

6. Ιδιαίτερη μέριμνα για το άδειασμα των δοχείων απορριμμάτων από τους γεμάτους 

σάκους εγκαίρως και αντικατάσταση με κενούς, ώστε να μην παρατηρούνται  

φαινόμενα υπερχείλισης των δοχείων. 

7. το τέλος της εργασίας καλό πλύσιμο της σφουγγαρίστρας με απολυμαντικό, στύψιμο, 

στέγνωμα. 

8. Σονίζεται η εφαρμογή της τεχνικής του συστήματος διπλού κουβά ως  εξής: 

ΜΠΛΕ κάδος: απορρυπαντικό/απολυμαντικό διάλυμα. 

ΚΟΚΚΙΝΟ κάδος: νερό για ξέβγαλμα. 

ΦΙΓΚΣΗΡΑ: στον κόκκινο κάδο.  

ΧΡΗΣΗ:  

Εμβάπτιση της σφουγγαρίστρας στο απορρυπαντικό ή απολυμαντικό διάλυμα (μπλε 

κάδος). 

Στίψιμο της σφουγγαρίστρας (κόκκινος κάδος). 

Σφουγγάρισμα επιφάνειας.  

Εμβάπτιση στον κόκκινο κάδο (ξέπλυμα-στίψιμο) & επανάληψη της διαδικασίας. 

Ο κάδος με το απολυμαντικό αδειάζεται στην επόμενη τουαλέτα. 

Η σφουγγαρίστρα θα είναι αποκλειστικά για τις τουαλέτες και δεν θα χρησιµοποιείται σε 

άλλους χώρους  

 

      13.β   ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΨΝ 

1. Ο διαχωρισμός των απορριμμάτων σε ειδικά ή μολυσματικά και κοινά ή οικιακά  θα γίνεται 

από τις κλινικές και τα τμήματα και τα μεν ειδικά ή μολυσματικά απορρίμματα θα 

συγκεντρώνονται σε κόκκινους σάκους τα δε κοινά ή οικιακά σε κοινούς μαύρος σάκους. 
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2. Η μεταφορά των μολυσματικών και των απορριμμάτων οικιακού τύπου θα γίνεται με 

κλειστά τροχήλατα. 

3. Καθημερινό πλύσιμο και απολύμανση των τροχηλάτων.  

4. υχνότητα αποκομιδής απορριμμάτων από τις κλινικές τουλάχιστον τρεις φορές την ημέρα 

ή ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε τμήματος.         

Αυτό θα τηρείται  αββατοκύριακα και Αργίες. 

5. Σα μολυσματικά θα πρέπει να αποθηκεύονται στο ειδικό ψυγείο απορριμμάτων τα δε κοινά 

ή οικιακά σε ειδικούς κάδους. 

 

   13.γ   ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΨΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ 

      ΠΡΟΟΦΗ!! ε καμία περίπτωση δεν πρέπει: 

1. Να συμπιέζονται τα αιχμηρά απόβλητα 

2. Να προεξέχουν από το στόμιο του κίτρινου κουτιού 

3. Να επαναχρησιμοποιούνται τα κίτρινα κουτιά 

4. Να παραβιάζεται το ειδικό καπάκι τους 

     1. χέδιο έκτακτης ανάγκης 

Για την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που  εγκυμονεί η διαχείριση των 

ιατρικών αποβλήτων, την πρόληψη ή μείωση της επίπτωσης των επαγγελματικών νόσων και 

τυχόν τραυματισμών κατά τις εργασίες διαχείρισης κρίνεται επιβεβλημένη η εφαρμογή του σχεδίου 

έκτακτης ανάγκης και η λήψη μέτρων, προκειμένου να αντιμετωπισθούν με ασφάλεια 

προβλήματα και δυσχέρειες που πιθανόν θα προκύψουν στις διάφορες φάσεις διαχείρισης των 

ιατρικών αποβλήτων.  

Η συνεχής παρακολούθηση και ο έλεγχος της διαχείρισης των ιατρικών αποβλήτων συμβάλει 

στην έγκαιρη αναγνώριση και εκτίμηση επικίνδυνων παραγόντων ή διαδικασιών και την 

αντικατάστασή τους με ασφαλέστερους. 

 

    2.Αντιμετώπιση κινδύνων σε ειδικές ανάγκες 

ε περίπτωση που υπάρχει διαρροή βιολογικών υγρών ή διάνοιξη κάποιου κυτίου ενημερώνεται 

άμεσα τον υπεύθυνο του τμήματος. 

 

    3. ΔΙΑΡΡΟΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΨΝ ΤΛΙΚΨΝ 

Σα Τγρά Απόβλητα προερχόμενα από ατυχήματα (σπάσιμο φιαλιδίων, αστοχία συστήματος 

αποχέτευσης αναλυτών κ.λ.π.) μολύνουν τις περιβαλλοντικές επιφάνειες και απαιτούνται 

συγκεκριμένοι χειρισμοί όπως παρακάτω: 

- Ο εργαζόμενος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ατομικής προστασίας (γάντια χοντρά, 

πλαστική ποδιά μιας χρήσης, μάσκα, γυαλιά, ποδονάρια ή μπότες).      

- Καλύπτει πλήρως με απολυμαντικό της κατηγορίας των παραγώγων χλωρίου όλη την 

επιφάνεια που έχει μολυνθεί με το βιολογικό υλικό. 

- Αφήνει να δράσει το απολυμαντικό, στον απαιτούμενο χρόνο, σύμφωνα με τις οδηγίες 

χρήσης του σκευάσματος.   

- Σο μείγμα χλωρίου και βιολογικού υλικού απομακρύνεται με προσοχή, χρησιμοποιώντας 

απορροφητικό χαρτί το οποίο στην συνέχεια απορρίπτεται στο κάδο συλλογής των 

Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων. 
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- Η επιφάνεια καθαρίζεται και απολυμαίνεται με την καθορισμένη τεχνική καθαριότητας 

(σφουγγάρισμα), ξεκινώντας από την λιγότερο προς την περισσότερο μολυσμένη 

περιοχή.  

- Σα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για τον καθαρισμό, τοποθετούνται σε κατάλληλους 

υποδοχείς απορριμμάτων για την ειδική διαχείρισή τους. Αφαιρείται ο προστατευτικός 

εξοπλισμός, καθαρίζεται και απολυμαίνεται (ο εξοπλισμός μιας χρήσης απορρίπτεται). 

Μετά την αφαίρεση των γαντιών, ακολουθεί υγιεινή των χεριών (πλύσιμο με σαπούνι και νερό ή 

εξυγιαντικό). 

 

     4.   ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΠΛΑΣΙΚΨΝ ΑΚΨΝ Ή ΦΑΡΣΟΚΤΣΙΨΝ 

Ιδιαίτερη μέριμνα θα πρέπει να λαμβάνεται ώστε να αποφεύγεται η διάνοιξη των σάκων ή κουτιών 

-  Οι σάκοι κλείνουν όταν γεμίσουν κατά τα 2/3 ώστε να προλαμβάνεται η υπερχείλιση τους 

και η δυσκολία στο κλείσιμό τους. 

- Σο κλείσιμο των σάκων να γίνεται με τα πλαστικά κλείστρα ασφαλείας.   

- Η μεταφορά των σάκων να γίνεται με τα ειδικά τροχήλατα και μόνο (να μην σύρονται στο 

δάπεδο). 

- Σα τροχήλατα να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται  μια φορά ημερησίως.  

          ε περίπτωση διάνοιξης κάποιου σάκου: 

- Σο προσωπικό καθαριότητας λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ατομικής προστασίας 

(γάντια χοντρά, ποδιά, μάσκα, γυαλιά, ποδονάρια ή μπότες κλπ). Με την επίβλεψη του 

υπεύθυνου του Σμήματος, τα στερεά ιατρικά απόβλητα συλλέγονται με ειδικό εξοπλισμό, 

όπως σάρωθρα, λαβίδες κλπ και απορρίπτονται στον ανάλογο υποδοχέα σύμφωνα με 

την κατηγορία στην οποία ανήκουν . 

- Ο σάκος δένεται και μεταφέρεται στο ψυγείο αποθήκευσης. 

- Γίνεται καθαρισμός και απολύμανση του περιβάλλοντος χώρου, σύμφωνα με την τεχνική 

και τα απολυμαντικά που έχει καθορίσει η Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων. 

- Αφαιρείται ο προστατευτικός εξοπλισμός, καθαρίζεται και απολυμαίνεται (ο εξοπλισμός 

μιας χρήσης απορρίπτεται). 

Μετά την αφαίρεση των γαντιών, ακολουθεί υγιεινή των χεριών (πλύσιμο με σαπούνι και νερό ή 

εξυγιαντικό). 

 

      5.  ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΚΟΤΣΙΨΝ ΑΙΦΜΗΡΨΝ Ή ΚΟΥΣΕΡΨΝ ΙΑΣΡΙΚΨΝ ΑΠΟΒΛΗΣΨΝ 

Ιδιαίτερη μέριμνα θα πρέπει να λαμβάνεται ώστε να αποφεύγεται η διάνοιξη των κουτιών 

αιχμηρών ή κοφτερών ιατρικών αποβλήτων.  

Θα πρέπει : 

- Πριν τη χρήση των ειδικών κουτιών, να τοποθετείται σωστά το άνω μέρος (καπάκι). 

- Σα κουτιά να τοποθετούνται σε σταθερό σημείο, εύκολα προσβάσιμο στους χρήστες. 

- Όταν γεμίσει κατά τα 2/3, να σφραγίζεται ερμητικά και να τοποθετείται στο κόκκινο 

χαρτοκυτίο HOSPITAL BOX.  

- Να μην προεξέχουν αιχμηρά ή άλλα αντικείμενα. 

ε περίπτωση διάνοιξης κάποιου κουτιού: 

- Σο προσωπικό καθαριότητας ενημερώνεται σχετικά με το ατύχημα, 
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- λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ατομικής προστασίας (γάντια χοντρά, ποδιά, μάσκα, 

γυαλιά ποδονάρια ή μπότες κλπ), με την επίβλεψη του υπευθύνου του Σμήματος, 

- τα αιχμηρά ή κοφτερά ιατρικά απόβλητα, συλλέγονται ένα – ένα, με ιδιαίτερη προσοχή, με 

λαβίδα και απορρίπτονται σε καινούργιο κουτί, 

- το κουτί σφραγίζεται, τοποθετείται σε κόκκινο χαρτοκυτίο HOSPITAL BOX,  

- γίνεται καθαρισμός και απολύμανση του περιβάλλοντος χώρου, σύμφωνα με την τεχνική 

και τα απολυμαντικά που έχει καθορίσει η Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, 

- αφαιρείται ο προστατευτικός εξοπλισμός, καθαρίζεται και απολυμαίνεται (ο εξοπλισμός 

μιας χρήσης απορρίπτεται). 

- Μετά την αφαίρεση των γαντιών, ακολουθεί υγιεινή των χεριών (πλύσιμο με σαπούνι και 

νερό ή εξυγιαντικό). 

 

    6. ΜΕΣΡΑ ΑΥΑΛΕΙΑ 

1. Φρήση γαντιών κουζίνας και μόνο κατά τη διάρκεια της εργασίας από το προσωπικό 

καθαριότητας. 

2. Αυστηρή τήρηση της δοσολογίας των διαλυμάτων, όπως τη δίνει ο κατασκευαστής για 

την παρασκευή δραστικού διαλύματος και συγχρόνως για την  αποφυγή ατυχημάτων. 

3. Αυστηρή τήρηση των οδηγιών διάλυσης και εφαρμογής των απολυμαντικών όπως 

ορίζεται από τις προδιαγραφές του. 

4. Ποτέ δεν πρέπει να γίνεται διάλυση δύο ή περισσοτέρων σκευασμάτων μαζί στον ίδιο 

κάδο. Εάν απαιτείται χρήση περισσοτέρων από ένα, για ειδικές περιπτώσεις, αυτό θα 

γίνεται όχι ταυτόχρονα, αλλά παρασκευάζοντας ξεχωριστά διαλύματα και ξεπλένοντας 

καλά τη σφουγγαρίστρα ή τα vettex με νερό, ώστε να απομακρυνθούν τα υπολείμματα 

του ενός σκευάσματος για να χρησιμοποιηθεί το άλλο. 

5. Σήρηση κατά γράμμα των οδηγιών προφύλαξης που αναγράφονται στην ετικέτα του κάθε 

προϊόντος. 

6. Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα χρησιμοποιούνται απαραιτήτως τα ειδικά σήματα 

προειδοποίησης. 

 

 

14. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΥΑΡΜΟΓΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΨΝ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ – ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ 

14.1   ΦΕΙΡΟΤΡΓΕΙΑ – ΠΡΟΨΡΑ – ΘΑΛΑΜΟΙ ΜΟΝΨΗ – ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ  ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑ 

ύμφωνα με το πρωτόκολλο εργασίας που θα καταθέσει η Ε.Ν.Λ. και τις υποδείξεις της 

Προϊσταμένης του κάθε τμήματος Βασική αρχή,  η ΑΜΕΗ αποκομιδή των μολυσματικών 

απορριμμάτων από τους ευαίσθητους χώρους (Φειρουργεία, Πρόωρα, Αποστείρωση 

κ.λ.π) καθ' όλο το 24ωρο. 

 

 Ο καθαρισμός στα χειρουργεία συνίσταται σε 

          α) ενδιάμεση καθαριότητα    

          και β) τελική καθαριότητα. 

          Ο ακριβής καθορισμός τους δίδεται  επακριβώς στο πρόγραμμα εργασίας. 

          Σονίζεται η άμεση παρουσία επαρκούς προσωπικού προς αποφυγή καθυστερήσεων στις 

επεμβάσεις. 

 

 14.1.1  Ενδιάμεση καθαριότητα χειρουργείων 
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       Οι σακούλες απορριμμάτων και οι σάκοι ακάθαρτου ιματισμού σφραγίζονται,  

απομακρύνονται και αντικαθίστανται άμεσα. 

       Οι κάδοι απορριμμάτων αδειάζονται και καθαρίζονται και απολυμαίνονται. 

       Σονίζεται η πιστή εφαρμογή του προγράμματος καθαρισμού- απολύμανσης σε όλο τον 

εξοπλισμό των ανωτέρω τμημάτων (λάμπες χειρουργείου, επιφάνειες τοποθέτησης χειρουργικών 

εργαλείων,  τραπέζια χειρουργείου, δάπεδα,  νιπτήρες καθαρισμού). 

      Σο υγρό σαπούνι χεριών και το υγρό απολύμανσης ανανεώνεται άμεσα και διαρκώς. 

 

  14.1.2    Σελική καθαριότητα χειρουργείων-καθημερινές εργασίες 

 Οι Νιπτήρες καθαρισμού του προσωπικού του χειρουργείου απολυμαίνονται, οι 

χρησιμοποιημένες βούρτσες χειρουργείου ξεπλένονται και συγκεντρώνονται σε πλαστικούς 

σάκους καθορισμένους γι΄αυτό το σκοπό, οι πάγκοι γύρω από τους νιπτήρες καθαρίζονται και 

ανανεώνονται το υγρό σαπούνι χεριών και το υγρό απολύμανσης. 

Οι κάδοι  απορριμμάτων αδειάζονται και πλένονται με απολυμαντικό υγρό. 

Οι  σακούλες απορριμμάτων και οι σάκοι ακάθαρτου ιματισμού αντικαθίστανται. Οι παραπάνω 

σακούλες και σάκοι σφραγίζονται  και απομακρύνονται άμεσα. 

Οι ρόδες των τροχήλατων καθορίζονται από ίνες, τρίχες, βρωμιές κ.λ.π. και στο τέλος 

απολυμαίνονται με απολυμαντικό σπρέι. 

Σο δάπεδο στο κέντρο του χειρουργείου σφουγγαρίζεται πρώτα και στη συνέχεια στο σημείο 

αυτό μεταφέρονται όλα τα είδη καθαρισμένα μηχανήματα και τροχήλατα. 

 ΄Ολες οι γυάλινες επιφάνειες και πόρτες καθαρίζονται και απολυμαίνονται 

(συμπεριλαμβάνεται η εσωτερική πλευρά των όλων των υαλοπινάκων). 

 Οι τοίχοι σε ύψος έως 2μ. καθαρίζονται και απολυμαίνονται. 

 ΄Ολες οι χειρολαβές, διακόπτες φωτισμού, σωλήνες, κονσόλες, σώματα θέρμανσης, 

πρεβάζια παραθύρων, καθαρίζονται και απολυμαίνονται. 

 Σρίψιμο με μηχάνημα δαπέδου. 

 Καθαρισμός δαπέδου με ηλεκτρική σκούπα και απολύμανση αυτού, μετακινούμενων των 

μηχανημάτων και τροχήλατων στις καθαρισμένες επιφάνειες και τρίψιμο με μηχανή και 

απολύμανση των υπόλοιπων δαπέδων. 

 

14.2 .  ΘΑΛΑΜΟΙ ΑΘΕΝΨΝ  

Η καθαριότητα θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις της Ε.Ν.Λ και της Προϊσταμένης 

του κάθε τμήματος 

Ο θάλαμος πρέπει να καθαρίζεται στον ελάχιστο δυνατό χρόνο, ώστε να µην κωλύονται άλλες 

δραστηριότητες (γεύματα, ιατρικές επισκέψεις, νοσηλεία, επισκεπτήριο κλπ).  Η καθαριότητα στους 

θαλάμους γίνεται καθημερινά και ξεκινά με :  

1. Αποκομιδή των απορριμμάτων.  

2.  κούπισμα µε αντιστατικό πανί  μιας χρήσεως που θα αλλάζει από θάλαμο σε θάλαμο. 

Αν είναι πολλαπλών χρήσεων θα πρέπει να υπάρχει πλυντήριο-στεγνωτήριο για να 

πλένονται και να στεγνώνονται μετά από κάθε χρήση. Απαγορεύεται η χρήση απλής 
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οικιακής σκούπας.  

3. Τγρό ξεσκόνισμα του θαλάμου με προεμποτισμένα πανάκια το οποίο περιλαμβάνει το 

ξεσκόνισμα σε: τραπέζια, φωτιστικά τοίχου, καθίσματα, περβάζια, παράθυρα, πόρτες 

και τα χερούλια τους, ντουλάπες και τζάμια παραθύρων. 

4. φουγγάρισμα που εφαρμόζεται σ' όλα τα δάπεδα εκτός από μοκέτες και παρκέτα. Σο 

σφουγγάρισμα θα γίνεται με το σύστημα με προεμποτισμένες πανέτες το οποίο είναι το 

εξής: Σοποθετείται στο κοντάρι η προεμποτισμένη πανέτα. Σο σφουγγάρισμα ξεκινάει 

από το εσωτερικό του θαλάμου και προς τα έξω. το τέλος η χρησιμοποιημένη πανέτα 

απορρίπτεται και τοποθετείται καθαρή στο κοντάρι για τον επόμενο θάλαμο. Ο 

ελάχιστος αριθμός πανετών για ένα θάλαμο είναι δύο (2).  Εάν χρειαστεί απολύμανση, 

τα πανάκια θα πρέπει να είναι εμποτισμένα με απολυμαντικό διάλυμα. 

5. Σα πανάκια, οι πανέτες, οι σφουγγαρίστρες πλένονται καθημερινά σε πλυντήριο  με 

τους εξής τρόπους: 1. τους 90 οC ή οπωσδήποτε >70 οC ή 2. τους 60 οC με την 

προσθήκη Cl2  με  απορρυπαντικό και στεγνώνονται. Πριν το πλύσιμο αφαιρούνται τα 

ξένα σώματα (τρίχες, χνούδια κτλ). Οι σφουγγαρίστρες και τα πανάκια των WC 

πλένονται σε χωριστό πλυντήριο ή εάν αυτό δεν είναι εφικτό μετά το πέρας των 

πλύσεων είτε με τις πανέτες είτε με τις σφουγγαρίστρες θα πραγματοποιείται μια κενή 

πλύση με χλώριο για τη μείωση του μικροβιακού φορτίου.  

6. Ανδηλωθεί μολυσματικό περιστατικό ή ασθενής µε ανοσοκαταστολή χρησιµοποιούνται 

ξεχωριστά υλικά σ' αυτούς τους θαλάμους (σφουγγαρίστρα WC, πανάκια).  

7. τους διαδρόµους και στις µεγάλες ανοικτές επιφάνειες µπορεί να χρησιμοποιηθεί 

µηχανή ταυτόχρονου σκουπίσματος και σφουγγαρίσματος ή, εναλλακτικά, κοινή 

σφουγγαρίστρα, διαφορετικού χρώματος απ' αυτή του WC, με σύστημα διπλού 

κουβά. 

Οι παραπάνω ενέργειες εκτελούνται τουλάχιστον μία φορά σε κάθε βάρδια και όποτε κριθεί 

απαραίτητο. 

Καθαριότητα-απολύμανση νοσηλευτικών κλινών θα γίνεται και μετά από εξιτήρια ασθενών. 

Γενική Καθαριότητα θαλάμων πραγματοποιείται τουλάχιστον σε μηνιαία βάση, ή συχνότερα  εφ' 

όσον κριθεί απαραίτητο από την προϊσταμένη ή από την Ε.Ν.Λ. Η γενική καθαριότητα 

περιλαμβάνει ανεξαιρέτως ότι υπάρχει μέσα στο θάλαμο (νοσηλευτική κλίνη, κομοδίνο, τραπεζίδιο 

κ.τ.λ.) 

υχνή καθαριότητα κατά τη διάρκεια του 24ώρου στα πόμολα, χειρολαβές και στα κομβία των 

ανελκυστήρων που υπάρχουν στους κόμβους κάθε ορόφου. 

Καθαριότητα τζαμιών τουλάχιστον 2 φορές μηνιαίως. 

Καθαριότητα καθισμάτων τουλάχιστον μία φορά μηνιαίως. 

 

14.3   ΣΟΤΑΛΕΣΕ  

i. Αποκομιδή απορριμμάτων. 

ii. Η καθαριότητα αρχίζει  από πάνω προς τα κάτω και από τα πιο καθαρά προς τα 

ακάθαρτα σημεία καθημερινά. Καθαρίζεται  πρώτα η λάμπα µε υγρό ξεσκονόπανο, οι 

καθρέπτες, οι τοίχοι γύρω από τον νεροχύτη, καθαρίζεται η θήκη των χειροπετσετών 

και αναπληρώνεται. Αν υπάρχουν αυτόματες συσκευές σαπουνιού αντικαθίσταται το 

δοχείο σαπουνιού (σε καμία περίπτωση δεν επαναπληρώνεται). Ακολουθεί διαδικασία 

καθαριότητας και απολύμανσης σε όλα τα είδη υγιεινής και εξαρτήματα. 

Γίνεται καθαριότητα αρχικά στο νιπτήρα με προεμποτισμένα με απορρυπαντικό 

πανάκια από το κίτρινο κουβαδάκι – Ξέπλυμα. Ακολουθεί απολύμανση του νιπτήρα με 

προεμποτισμένα με απολυμαντικό διάλυμα πανάκια από το κίτρινο κουβαδάκι. 
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Επαναλαμβάνεται η ίδια διαδικασία για τη λεκάνη της τουαλέτας με το κόκκινο 

κουβαδάκι. υνοπτικά, απαιτείται καθαρισμός- ξέπλυμα -απολύμανση για ότι υπάρχει 

στην τουαλέτα, και χρήση πολλών πανιών για: τον νιπτήρα-μπαταρίες-θήκη 

χειροπετσετών-σαπουνοθήκη και τη λεκάνη-κάδο απορριμμάτων-πιγκάλ. Εφοδιάζουμε 

με υλικά (χαρτί, χειροπετσέτες, σαπούνι). Ακολουθεί σφουγγάρισμα με σύστημα με 

προεμποτισμένες πανέτες ή διπλού κουβά.  

Επισημαίνεται : 

1. Φρήση ξεχωριστού κάδου, σφουγγαρίστρας και vettex 

2. Αφαίρεση των αλάτων με τη χρήση διαλυτικού – καλό ξέπλυμα  

     του διαλυτικού από τις επιφάνειες με νερό  

3. Σοποθέτηση σακούλας στα καλάθια, συγκέντρωση των  

     απορριμμάτων σε σάκους, και μεταφορά τους στο κάδο  

     απορριμμάτων 

4. Kαθαρισμός-απολύμανση σε πόρτες και  πόμολα 

5. Σοποθέτηση χάρτου υγείας, υγρού σαπουνιού (τα οποία  

     χορηγούνται από το Νοσοκομείο) 

6. Καθαρισμός και απολύμανση κάθε 3 ώρες.   

 

 

15. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΘΑΛΑΜΟΤ 

15.1  ΘΑΛΑΜΟΙ ΑΘΕΝΨΝ  

Ο γενικός καθαρισμός δωματίου μετά το εξιτήριο (ή ο μηνιαίος) πρέπει να γίνεται έγκαιρα, ώστε 

να έχει ολοκληρωθεί πριν την  εισαγωγή άλλου ασθενή.  

Ακολουθούμενα  βήματα:  

1. Ο κινητός εξοπλισμός του θαλάμου (κρεβάτια, κομοδίνα, τραπεζίδια, καρέκλες, 

πολυθρόνα) καθαρίζονται, ξεπλένονται, απολυμαίνονται και μεταφέρονται εκτός 

θαλάμου. 

2.  Αποκομιδή  απορριμμάτων  

3.  Αφαίρεση κουρτινών 

4. Αφαίρεση παραβάν 

5. κούπισμα µε αντιστατικό πανί μιας χρήσης. Απαγορεύεται η χρήση απλής οικιακής 

σκούπας.  

6. Καθαρισμός με προεμποτισμένα πανάκια των φωτιστικών τοίχου του θαλάμου και του 

σιδηροδρόμου των παραβάν. 

7. Φρήση προεμποτισμένων πανιών με απορρυπαντικό. Με τη χρήση πανέτας  

καθαρίζουμε τους τοίχους από πάνω προς τα κάτω και δίνουμε έμφαση στα σημεία που 

έχουν περισσότερους ρύπους. Αλλάζουμε πανέτες τακτικά. 

8. Ξεπλένουμε με καθαρό νερό και τη χρήση πανέτας. 

9. Φρήση προεμποτισμένων πανιών με απολυμαντικό. Διάλυση δισκίων χλωρίου  

(αραίωση: 2 δισκία σε 3 lt νερό περ. 1000 ppm/lt).  Με τη χρήση  πανέτας απολυμαίνουμε  

τους τοίχους από πάνω προς τα κάτω. 

10. Απολυμαίνουμε τα φώτα και τον υπόλοιπο εξοπλισμό που βρίσκεται στον τοίχο 

χρησιμοποιώντας προεμποτισμένα πανάκια με απολυμαντικό: Διάλυση δισκίων χλωρίου  

(αραίωση: 2 δισκία σε 3 lt νερό περ. 1000 ppm/lt). Απολυμαίνουμε επίσης το σιδηρόδρομο 

των παραβάν. 

11. Καθαρισμός τζαμιών. 

12. Καθαρισμός τηλεόρασης. 

13. Καθαρισμός-ξέπλυμα-απολύμανση των υπόλοιπων επιφανειών του θαλάμου 

(ντουλάπες, πόρτες WC και θαλάμου εσωτερικά – εξωτερικά) με προεμποτισμένα πανάκια 

με το αντίστοιχο προϊόν για κάθε εργασία. 
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14.  Επανάληψη απολύμανσης του εξοπλισμού του θαλάμου και επανατοποθέτηση στο 

θάλαμο. 

 

15.2  ΣΟΤΑΛΕΣΕ 

Η καθαριότητα αρχίζει  από πάνω προς τα κάτω και από τα πιο καθαρά προς τα ακάθαρτα 

σημεία.  

Καθαρίζεται πρώτα η λάμπα µε υγρό ξεσκονόπανο, οι καθρέπτες, οι τοίχοι γύρω από τον 

νεροχύτη, καθαρίζεται η θήκη των χειροπετσετών. 

Γίνεται καθαριότητα-ξέπλυμα-απολύμανση στους τοίχους με τη χρήση πανέτας. 

Ακολουθεί διαδικασία καθαριότητας και απολύμανσης σε όλα τα είδη υγιεινής και εξαρτήματα. 

Γίνεται καθαριότητα αρχικά στο νιπτήρα με προεμποτισμένα πανάκια με απορρυπαντικό από το 

κίτρινο κουβαδάκι – Ξέπλυμα. 

Ακολουθεί απολύμανση του νιπτήρα με προεμποτισμένα πανάκια με απολυμαντικό διάλυμα 

(δισκία χλωρίου) από το κίτρινο κουβαδάκι  

Επαναλαμβάνεται η ίδια διαδικασία για τη λεκάνη της τουαλέτας με το κόκκινο κουβαδάκι. 

υνοπτικά, απαιτείται καθαρισμός-ξέπλυμα-απολύμανση για ότι υπάρχει στην τουαλέτα και χρήση 

πολλών πανιών με τα αντίστοιχα διαλύματα για: τους τοίχους, το νιπτήρα-μπαταρίες-θήκη 

χειροπετσετών-σαπουνοθήκη και τη λεκάνη-κάδο απορριμμάτων-πιγκάλ.  

Εφοδιάζουμε με υλικά (χαρτί, χειροπετσέτες, σαπούνι).  

Ακολουθεί σφουγγάρισμα με σύστημα με προεμποτισμένες πανέτες ή διπλού κουβά. 

Σζάμια και παράθυρα 2 φορές μηνιαίως 

 

15.3 .  ΑΙΘΟΤΕ ΑΝΑΜΟΝΗ  

Διενεργείται: 

1. κούπισμα με αντιστατικό πανί  μιας χρήσεως ή πλένεται μετά από κάθε χρήση, εφ' 

όσον είναι πολλαπλών χρήσεων.  

2. Καθαρισμός με προεμποτισμένα πανάκια των καθισμάτων, τραπεζιδίων, περβάζια 

παραθύρων.  

3. Πλένονται τα δοχεία απορριμμάτων και τοποθετούνται καθαρές σακούλες, δεν 

αδειάζονται οι παλιές.  

4. φουγγάρισμα με προεμποτισμένες µε απορρυπαντικό πανέτες.  

5. Περιοδικά καθαρίζονται τα φωτιστικά εφόσον κριθεί απαραίτητο από την προϊσταμένη 

του τµήµατος.  

6. Σζάμια, τοίχοι και παράθυρα 2 φορές μηνιαίως. 

 

15.4. ΚΟΤΖΙΝΑ – ΣΡΑΠΕΖΑΡΙΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ  

Γίνεται καθημερινά επισταμένη καθαριότητα του χώρου: 

i. Αποκομιδή απορριμμάτων (2 φορές τουλάχιστον) 

ii. κούπισμα με αντιστατικό πανί 

iii. Καθαρισμός – Απολύμανση  του σταθερού εξοπλισμού με προεμποτισμένα πανάκια 

και απολύμανση  

iv. φουγγάρισμα με προεμποτισμένη πανέτα και χρήση απολυμαντικού 

v. Σζάμια, τοίχοι και παράθυρα 2 φορές μηνιαίως στα πλαίσια της γενικής 

καθαριότητας η οποία ορίζεται σε 2 τουλάχιστον φορές τον μήνα  

Λεπτομερείς Οδηγίες θα δίνονται από τον Τπ/νο του  Σμ. Διατροφής και τον Τπεύθυνο Βάρδιας 

σύμφωνα με το πρόγραμμα   Καθαρισμού – Απόλύμανσης. 
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15.5.   ΓΡΑΥΕΙΑ  

Σα γραφεία  καθαρίζονται µια φορά την ημέρα.  

i. Αποκομιδή απορριμμάτων. 

ii. κούπισμα με αντιστατικό πανί.  

iii. Εφόσον υπάρχουν μοκέτες, σκούπισμα µε ηλεκτρική σκούπα και περιοδικό πλύσιμο 

µε το   ανάλογο μηχάνημα. 

iv. Καθαρισμός με προεμποτισμένα πανάκια και χρήση απολυμαντικού. 

v. φουγγάρισμα µε προεμποτισμένη με απορρυπαντικό και απολυμαντικό, πανέτα.  

vi. Σζάμια, τοίχοι και παράθυρα 2 φορές μηνιαίως .  

 

15.6. ΕΞΨΣΕΡΙΚΑ ΙΑΣΡΕΙΑ  

Καθημερινά:  

i. υχνή αποκομιδή απορριμμάτων 

ii. κούπισμα με αντιστατικό πανί.  

iii. Καθαρισμός – Απολύμανση με προεμποτισμένα πανάκια και χρήση απολυμαντικού. 

Ξεσκονίζονται τα εξής:  γραφεία,  καρέκλες, πόμολα, χειρολαβές, πάγκοι. 

iv. Καθαρίζονται και Απολυμαίνονται τα εξεταστικά κρεβάτια με τα αντίστοιχα 

προεμποτισμένα πανάκια. 

v. Πλένονται και απολυμαίνονται οι νεροχύτες και τα καλαθάκια των αχρήστων.  

vi. φουγγάρισμα µε προεμποτισμένη με απορρυπαντικό και απολυμαντικό, πανέτα.  

vii. Σζάμια, τοίχοι και παράθυρα 2 φορές μηνιαίως .  

Όταν οι τοίχοι και οι επιφάνειες είναι λερωμένα καθαρίζονται μηχανικά. Σα WC λόγω της συχνής  

χρήσης  καθαρίζονται και απολυμαίνονται σε συχνή βάση με τον ίδιο τρόπο-διαδικασία με τους 

θαλάμους των ασθενών. Γενική καθαριότητα των ιατρείων πραγματοποιείται κατόπιν 

συνεννόησης με την προϊσταμένη.  

 

15.7. ΣΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΣΨΝ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΨΝ  

 Καθημερινά:  

i. υχνή αποκομιδή απορριμμάτων 

ii.   κούπισμα με αντιστατικό πανί  

iii. Καθαρισμός – Απολύμανση με προεμποτισμένα πανάκια και χρήση απολυμαντικού. 

Ξεσκονίζονται τα εξής:  γραφεία,  καρέκλες, πόμολα, χειρολαβές, πάγκοι. 

iv. Καθαρίζονται και Απολυμαίνονται τα εξεταστικά κρεβάτια με τα αντίστοιχα 

προεμποτισμένα πανάκια. 

v. Πλένονται  και απολυμαίνονται οι νεροχύτες και τα καλαθάκια των αχρήστων.  

vi. φουγγάρισμα µε προεμποτισμένη με απορρυπαντικό και απολυμαντικό, πανέτα.  

vii. Σζάμια, τοίχοι και παράθυρα 2 φορές μηνιαίως.   

Όταν οι τοίχοι και οι επιφάνειες είναι λερωμένα καθαρίζονται μηχανικά. Κατά τη διάρκεια και την 

επόμενη της εφημερίας απαιτείται σχολαστική καθαριότητα και απολύμανση κατόπιν υπόδειξης 

της Προϊσταμένης. Σα W.C λόγω της συχνής  χρήσης καθαρίζονται και απολυμαίνονται σε συχνή 

βάση με τον ίδιο τρόπο-διαδικασία με τους θαλάμους των ασθενών. 
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Γενική καθαριότητα πραγματοποιείται κατόπιν συνεννόησης με την Προϊσταμένη. Όλοι οι 

παραπάνω χώροι ανάλογα με την συχνότητα χρήσης τους καθαρίζονται και περισσότερες από 

δύο φορές. Όταν κρίνεται από την Προϊσταμένη γίνεται γενικός καθαρισμός των ιατρείων.  

 15.8. ΚΟΙΣΨΝΕ- WC 

i. Αποκομιδή απορριμμάτων. 

ii. Αφαίρεση του ακάθαρτου ιματισμού. 

iii. τρώσιμο καθαρού ιματισμού. 

iv. Καθαρισμός – Απολύμανση με προεμποτισμένα πανάκια και χρήση απολυμαντικού.  

v. κούπισμα με αντιστατικό πανί.  

vi. φουγγάρισμα µε προεμποτισμένη με απορρυπαντικό και απολυμαντικό, πανέτα.  

vii. Σζάμια παραθύρων 2  φορές μηνιαίως.    

 

15.9 ΚΛΙΜΑΚΟΣΑΙΑ – ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΕ 

Σα κλιμακοστάσια καθαρίζονται μια φορά την ημέρα. κουπίζονται με ηλεκτρική σκούπα ή 

αντιστατικό πανί. Ξεσκονίζονται οι πινακίδες, τα καπάκια φωτισμού. Απολυμαίνονται οι 

χειρολαβές των θυρών εξόδου προς το κλιμακοστάσιο, το περβάζι, οι κουπαστές και το 

σοβατεπί. φουγγάρισμα με σύστημα διπλού κουβά και αλλαγή νερού τουλάχιστον ανά 

όροφο. Φρησιµοποιείται η πινακίδα µε την ένδειξη "Βρεγμένο Πάτωμα". Σο κλιμακοστάσιο 

σφουγγαρίζεται σε ώρες µη αιχμής (06.00-08.00). Ο γενικός καθαρισμός γίνεται 

εβδομαδιαία κάθε άββατο. Επισημαίνεται ότι καθημερινά γίνεται έλεγχος και σε περίπτωση 

έκτακτης ανάγκης (νέοι λεκέδες, σκουπίδια κλπ.), ειδοποιείται το Σμήμα καθαρισμού και 

επιμελείται άμεσα τον καθαρισμό των κλιμακοστασίων.  

Ανελκυστήρες  

κούπισμα µε απορροφητική σκούπα του δαπέδου και των οδηγών ολισθήσεως των 

θυρών των θαλάμων δύο φορές την ημέρα. Όλες οι επιφάνειες και το πάτωμα 

καθαρίζονται µε υγρό καθαρισµού και υγρό απολύµανσης δύο φορές την ημέρα.  

Οι διακόπτες λειτουργίας θα καθαρίζονται µε προεμποτισμένα σε απολυμαντικό πανάκια 

τουλάχιστον 2 φορές σε κάθε βάρδια. ε συνεργασία µε την τεχνική υπηρεσία του 

Νοσοκομείου καθαρίζονται 2 φορές τον μήνα οι ψευδοροφές και τα φωτιστικά των 

θαλάμων.  

15.10. ΚΟΙΝΟΦΡΗΣΟΙ ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ-ΤΑΛΟΠΙΝΑΚΕ  

Καθαρίζονται 2 φορές τον μήνα. Οι ενημερωτικές πινακίδες να καθαρίζονται ανά 

15ήµερο. Οι ψευδοροφές καθώς και τα φωτιστικά σώματα θα καθαρίζονται  2 φορές τον 

μήνα, σε συνεργασία µε την τεχνική υπηρεσία του Νοσοκομείου. Οι υαλοπίνακες να 

καθαρίζονται εσωτερικά και εξωτερικά µε την χρήση του ανυψωτικού μηχανήματος ανά 

15ήµερο.  

15.11. ΕΞΨΣΕΡΙΚΟΙ ΦΨΡΟΙ - ΑΙΘΡΙΑ  

Καθαρίζονται καθημερινά όλοι οι εξωτερικοί χώροι των εισόδων συμπεριλαμβανομένων 

και των πεζοδρομίων αυτών. ε τακτική βάση απαιτείται καθαρισμός με ειδική μηχανή. 

Γίνεται συχνή αποκομιδή απορριμμάτων. Απαιτείται συχνή καθαριότητα των κάδων.  

15.12. ΧΤΓΕΙΑ ΜΟΛΤΜΑΣΙΚΨΝ 

Σις ημέρες της αποκομιδής, τα ψυγεία θα καθαρίζονται με πιεστικό μηχάνημα και θα 

απολυμαίνονται. 

 

Ειδικότερες οδηγίες καθαρισμού και απολύμανσης καθώς επίσης και οδηγίες για την 

εφαρμογή συγκεκριμένων τεχνικών σε περιπτώσεις ατυχημάτων όπως διασπορά αίματος 

και άλλων βιολογικών υγρών θα δοθούν εγγράφως από την Ε.Ν.Λ. 
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16. ΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ   

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει τουλάχιστον τον κάτωθι περιγραφόμενο εξοπλισμό. Σο 

Νοσοκομείο δικαιούται να ζητήσει αναβάθμιση του εξοπλισμού του αναδόχου, εφόσον κριθεί  ότι 

ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιείται δεν είναι κατάλληλος για την εκτέλεση των καθηκόντων.  

 Περιστροφική µηχανή, για υγρό καθαρισμό δαπέδων, µοκετών  

 Απορροφητές υγρών και σκόνης. Μεγάλης ισχύος 2000 W και χαμηλής εκποµπής 

θορύβου. 

 Μπαταριοκίνητες και ηλεκτροκίνητες µηχανές πλύσης δαπέδων, χαµηλής εκποµπής   

θορύβου.  

       Φρησιµοποιούνται για µεγάλες επιφάνειες  

 Πιεστικό µηχάνηµα για εξωτερικούς χώρους   

 Αφροπαραγωγός για µοκέτες  

 Μηχάνηµα γυαλίσµατος παρκετίνης δαπέδου  

 Μπαλαντέζες  

 Λάστιχο  

 κάλα  

 Σρόλεϊ καθαριστριών συμβατά με το σύστημα προεμποτισμένων πανιών γενικότερα 

(τροχήλατο καρότσι με συρτάρια: ένα για κάθε κλινικό τμήμα και ένα για κάθε ομάδα 

ομοειδών υπηρεσιών)  

 υστήματα διπλού κουβά (σε περίπτωση που δεν είναι λειτουργικός ο καθαρισμός με τις 

προεμποτισμένες πανέτες π.χ. στις τουαλέτες και στα   κλιμακοστάσια). 

 Ηλεκτρική σκούπα. Η ηλεκτρική σκούπα να είναι ευέλικτη µε ρόδες, µεγάλης ισχύος 

απορρόφησης 1800-2000 W, να διαθέτει φίλτρα κατακράτησης και να είναι µμικρής 

εκπομπής θορύβου. Να διαθέτει εξαρτήµατα που διευκολύνουν τις διάφορες εργασίες  

 Μηχανική φορητή ασύρματη σκούπα ικανοποιητικής ισχύος απορρόφησης (1 τεµ.)  

 Μηχανή παραγωγής ατµού για τον καθαρισµό των περσίδων του συστήµατος 

κλιµατισµού - εξαερισµού.   

 Πλυντήριο - στεγνωτήριο για το καθηµερινό πλύσιµο και στέγνωμα των υλικών 

πολλαπλών χρήσεων.  

 Ανυψωτικό µηχάνηµα ή σκάλα για τον καθαρισµό των υαλοπινάκων - φωτιστικών.  

 

 

17. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ (ενδεικτικά) 

Ανάλογα µε τη χρήση του χώρου καθορίζεται η συχνότητα του καθαρισµού και της 

απολύµανσης, όπως φαίνεται παρακάτω. Ανεξαρτήτως αυτών, σε κάθε περίπτωση, για κάθε 

εργασία και κάθε χώρο εργασίας καθορίζεται από το Νοσοκομείο ο χρόνος παροχής αυτής, 

καθώς επίσης και οι ώρες έναρξης και λήξης αυτής. Οι εργασίες καθαρισµού γίνονται στα 

χρονικά διαστήματα που δεν εµποδίζεται η λειτουργία των χώρων του Νοσοκοµείου.  

Ενδεικτικά ωράρια καθαρισμού Γ.Ν.Π.Π: 

Κοινόχρηστοι χώροι: Καθηµερινά από 06:00 µέχρι 22:00.  

Νοσηλευτικά τµήµατα - δωμάτια νοσηλείας: Καθημερινός καθαρισμός από 06:00 µέχρι 14:00. 

Απογευματινό σκούπισμα - σφουγγάρισμα και αποκομιδή  απορριµµάτων από 14:00 µέχρι 22:00.  

Εξωτερικά ιατρεία: Καθηµερινός καθαρισµός από 6:00 μέχρι 14:00   

Σµήµα Επειγόντων Περιστατικών: Καθηµερινά από 06:00 µέχρι 22:00.   

Διαγνωστικά Εργαστήρια: Καθηµερινός καθαρισµός από 06:00 µέχρι 14:00.  

Απογευµατινή αποκοµιδή απορριµµάτων και κάλυψη εκτάκτων αναγκών.  

Γραφεία: Καθηµερινές εργασίες από 06:00 µέχρι 14:00.  

Φειρουργεία: Ενδιάµεσοι καθαρισµοί: από 07:00 µέχρι λήξη επεµβάσεων.  

Σελικός καθαρισµός: Με  την  λήξη των  επεµβάσεων  

Πλυντήρια: Καθαρισµός από 08:00 µέχρι 14:00.  
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Αποθήκες: Καθηµερινά από 08:00 µέχρι 14:00. Ο καθαρισµός γίνεται παρουσία του αποθηκάριου 

και όχι εκτός ωραρίου εργασίας για λόγους ασφαλείας.  

Μηχανοστάσια: Περιοδικός γενικός καθαρισµός (τουλάχιστον µηνιαίως).  

Οι γενικοί καθαρισμοί θα γίνονται μηνιαία κατόπιν συνεννόησης με την προϊσταμένη ή τον 

υπεύθυνο του κάθε τμήματος. 

ΗΜΕΙΨΗ :  

1. Εκτός του ωραρίου τακτικών-προγραµµατισµένων εργασιών απαιτείται 24ωρη κάλυψη του 

Νοσοκομείου για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών.  

2. τις περιπτώσεις που υπάρχουν διαφορετικές κατηγορίες εργασιών, Π.χ. σε ένα όροφο να 

απαιτείται καθαρισµός θαλάµου, καθαρισµός γραφείων, καθαρισµός κοινοχρήστων χώρων 

κλ.π., είναι προφανές ότι θα πρέπει να γίνει συντονισµός και να εξασφαλιστεί η αλληλουχία 

εκτέλεσης των εργασιών.  

3. Ο ανάδοχος οφείλει να έχει επόπτη καθαριότητας στην πρωινή και απογευματινή βάρδια.    

Σονίζεται πως ο ακριβής ημερήσιος, εβδομαδιαίος, μηνιαίος προγραμματισμός καθαριότητας 

καθώς και η αξιολόγησή του, θα συνταχθεί - καταρτιστεί από τους υπεύθυνους του Γ.Ν.Π.Π του 

Ιατροπαιδαγωγικού και ΚΕ.Υ.Ι.ΑΠ και τον ανάδοχο.    

 

ΕΚΣΕΛΕΗ ΕΡΓΑΙΨΝ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ  

Σο Νοσοκομείο θα προβεί στη συμπλήρωση των ακόλουθων πινάκων (παράγραφος 5.1 και 5.2) 

κατηγοριοποίησης των χώρων του (εσωτερικών και εξωτερικών).  

Ανά έτος, οι πίνακες αυτοί θα παραμένουν σταθεροί και θα διαφοροποιούνται μόνο εφόσον: 

i. υπάρξει διαφοροποίηση στα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκτησίας του Νοσοκομείου ή 

ii.  εάν το Νοσοκομείο, βάση της εμπειρίας του προηγούμενου έτους, θεωρήσει 

απαραίτητο να εντάξει τα τετραγωνικά ενός χώρου σε άλλη κατηγορία πίνακα.  

ε περίπτωση διαφοροποίησης των πινάκων αυτών θα ενημερώνεται η Τγειονομική Περιφέρεια. 

 

                ΕΚΣΕΛΕΗ ΕΡΓΑΙΨΝ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΕΨΣΕΡΙΚΨΝ ΦΨΡΨΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ,   

                                                             ΙΑΣΡΟΠΑΙΔΑΓΨΓΙΚΟΤ, ΚΕ.Υ.Ι.ΑΠ   

α/α ΠΑΡΕΦΟΜΕΝΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΤΦΝΟΣΗΣΑ 

1 

κούπισµα - σφουγγάρισµα δαπέδων, 

θαλάµων ασθενών και W/C, υγρό 

ξεσκόνισμα 

Καθημερινά τουλάχιστον μία φορά σε 

κάθε βάρδια 

2 
Βεράντες-ξηρό σκούπισµα-σφουγγάρισµα 

δαπέδων 

Κάθε εβδομάδα 

3 Κοινόχρηστα WC 
2 φορές ανά βάρδια (πιο συχνά στα 

Σ.Ε.Ι. και στα Σ.Ε.Π.) 

4 Πλαστικά δάπεδα-γυάλισµα  Μηνιαία 

5 Πλαστικά δάπεδα-αντικατάσταση παρκετίνη Όταν κριθεί απαραίτητο 

6 Αποκομιδή Απορριμμάτων 

Καθημερινά, τουλάχιστον δύο φορές 

στην πρωινή βάρδια και μια φορά το 

απόγευμα, συχνότερα σε Μονάδες, 

Φειρουργεία, Εργαστήρια. 

7 

Καθαριότητα-απολύμανση θαλάμων 

ασθενών (box), Μονάδων, σκούπισμα, 

σφουγγάρισμα, αποκομιδή, απορριμμάτων 

Καθημερινά δύο φορές το πρωί και 

δύο φορές το απόγευμα και σε κάθε 

νέο ασθενή 

8 Η/Μ χώροι-τούνελ (συνοδεία τεχνικού) Κάθε τετράμηνο 

9 
Κοινόχρηστοι χώροι, κλιμακοστάσια, 

ασανσέρ 

Καθημερινά  

10 Εξωτερικοί χώροι εισόδων Καθημερινά  

11 Κλινικές που λειτουργούν Καθημερινά  

12 Φώροι που δεν λειτουργούν  
ύμφωνα με τις υποδείξεις του 

Νοσοκομείου 
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ΠΙΝΑΚΑ Ι.  ΕΚΣΕΛΕΗ ΕΡΓΑΙΨΝ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΕΨΣΕΡΙΚΨΝ ΦΨΡΨΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ 

 

ΠΙΝΑΚΑ Ι  ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ ΕΨΣΕΡΙΚΨΝ ΦΨΡΨΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ 

α/α ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΦΨΡΨΝ ΣΕΣΡ.ΜΕΣΡΑ 

Μ2 

1. Φειρουργεία, Μονάδες Φειρουργικού τομέα, Ειδικές Μονάδες, Μονάδες 

Σεχνητού Νεφρού, εργαστήρια, αιμοδοσία (συμπεριλαμβάνονται 

διάδρομοι, γραφεία, WC και χώροι αναμονής στο εσωτερικό όλων 

αυτών των τμημάτων). 

1.695,21 

2. 

Κλινικές, κουζίνες- χώροι παρασκευής/φύλαξης τροφίμων, Σ.Ε.Ι, Σ.Ε.Π, 

(συμπ/νται διάδρομοι, γραφεία, WC και χώροι αναμονής στο 

εσωτερικό αυτών των τμημάτων).  

    3.305,64 

3. 

Διάδρομοι που ενώνουν τμήματα του Νοσοκομείου, Ασανσέρ, 

Κλιμακοστάσια,  

Γραφεία Διοίκησης, Γραφεία Ιατρών εκτός Μονάδων και κλινικών, 

Εκκλησάκια, Αποθηκευτικοί/ βοηθητικοί χώροι που λειτουργούν 

καθημερινά,  πλυντήρια (συμπ/νται διάδρομοι, γραφεία, WC και χώροι 

αναμονής στο εσωτερικό όλων αυτών των τμημάτων), 

 Αίθουσες αναμονής εκτός τμημάτων (συμπ/νται τα WC).   

     

 

        550 

4. 
Κλειστοί Φώροι που δε λειτουργούν (συμπ/νται διάδρομοι, γραφεία, 

WC και χώροι αναμονής στο εσωτερικό των χώρων αυτών). 

       150 

5. 

Λεβητοστάσια, χώροι Η/Μ, υπόγειοι χώροι που δε δέχονται κοινό, 

Αποθηκευτικοί/ βοηθητικοί χώροι που δε λειτουργούν καθημερινά. 

(συμπ/νται διάδρομοι, γραφεία, WC στο εσωτερικό των χώρων 

αυτών). 

       180 

 ύνολο τετρ. μέτρων όλων των εσωτερικών χώρων του Νοσοκομείου 
   5.915,85 
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ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ ΕΞΨΣΕΡΙΚΨΝ ΦΨΡΨΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ 

 

 

 

α/α ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΦΨΡΨΝ ΣΕΣΡ.ΜΕΣΡ 

M2 

1 Διάδρομοι προς και από κτίρια, εξωτερικοί χώροι εισόδων του Νοσοκομείου   

    900 

2 
Διαμορφωμένες αυλές, διαμορφωμένοι κήποι πρασίνου (καλλωπιστικών 

φυτών, γκαζόν), ανοικτοί χώροι στάθμευσης, πεζοδρόμια  

    2000 

3 

Δασάκια, αλσάκια και γενικά χώροι βλάστησης από υψηλά δένδρα, 

ακάλυπτοι και κενοί χώροι οικοπέδου ιδιοκτησίας του Νοσοκομείου, δρόμοι 

στο εσωτερικό της ιδιοκτησίας του Νοσοκομείου 

 17.609,89 

 ύνολο τετρ. μέτρων όλων των εξωτερικών χώρων νοσοκομείου: 

 

  20.509,89 

Παρατηρήσεις: 

Σο σύνολο των τετρ. μέτρων πρέπει: 

1.να ισούται με το άθροισμα των γραμμών 1,2 και 3 

2.αθροίζοντας την κάλυψη των κτιρίων του Νοσοκομείου να προκύπτει το εμβαδόν της 

ιδιοκτησίας του Νοσοκομείου. 
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ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ  ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ ΕΨΣΕΡΙΚΨΝ ΦΨΡΨΝ ΙΑΣΡΟΠΑΙΔΑΓΨΓΙΚΟΤ ΚΕΝΣΡΟΤ ΣΟΤ 

ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ 

α/

α 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΦΨΡΨΝ ΣΕΣΡ.ΜΕΣΡΑ 

Μ2 

1. ΤΠΟΓΕΙΟ (συμπεριλαμβάνονται διάδρομοι, γραφεία, WC και χώροι 

αναμονής στο εσωτερικό όλων αυτών των τμημάτων). 

305,99 

2. 
ΙΟΓΕΙΟ (συμπ/νται διάδρομοι, γραφεία, WC και χώροι αναμονής στο 

εσωτερικό αυτών των τμημάτων).  

410,26 

3. 
Α´ ΟΡΟΥΟ (συμπ/νται διάδρομοι, γραφεία, WC και χώροι αναμονής  στο 

εσωτερικό όλων αυτών των τμημάτων), 

389,39 

4. 
Κλειστοί Φώροι που δε λειτουργούν (συμπ/νται διάδρομοι, γραφεία, WC και 

χώροι αναμονής στο εσωτερικό των χώρων αυτών). 

 

5. 

Λεβητοστάσια, χώροι Η/Μ, υπόγειοι χώροι που δε δέχονται κοινό, 

Αποθηκευτικοί/ βοηθητικοί χώροι που δε λειτουργούν καθημερινά. 

(συμπ/νται διάδρομοι, γραφεία, WC στο εσωτερικό των χώρων αυτών). 

 

 ύνολο τετρ. μέτρων όλων των εσωτερικών χώρων νοσοκομείου: 

1.105.64 

Παρατηρήσεις: 

Σο σύνολο των τετρ. μέτρων πρέπει να ισούται με το άθροισμα των γραμμών 1,2,3,4 και 5.   
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ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ  ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ ΕΞΨΣΕΡΙΚΨΝ  ΦΨΡΨΝ ΙΑΣΡΟΠΑΙΔΑΓΨΓΙΚΟΤ ΚΕΝΣΡΟΤ ΣΟΤ 

ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΦΨΡΨΝ 
ΣΕΣΡ.ΜΕΣΡΑ 

Μ2 

Διάδρομοι προς και από κτίρια, εξωτερικοί χώροι εισόδων του Νοσοκομείου   

 

Διαμορφωμένες αυλές, διαμορφωμένοι κήποι πρασίνου (καλλωπιστικών 

φυτών, γκαζόν), ανοικτοί χώροι στάθμευσης, πεζοδρόμια  

 

Δασάκια, αλσάκια και γενικά χώροι βλάστησης από υψηλά δένδρα, 

ακάλυπτοι και κενοί χώροι οικοπέδου ιδιοκτησίας του Νοσοκομείου, δρόμοι 

στο εσωτερικό της ιδιοκτησίας του Νοσοκομείου. 
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ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ  ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ ΕΨΣΕΡΙΚΨΝ KAI ΕΞΨΣΕΡΙΚΨΝ ΦΨΡΨΝ ΚΕ.Υ.Ι.ΑΠ   

α/

α 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΦΨΡΨΝ ΣΕΣΡ.ΜΕΣΡΑ 

Μ2 

1. ΤΠΟΓΕΙΟ (συμπεριλαμβάνονται διάδρομοι, γραφεία, WC και χώροι 

αναμονής στο εσωτερικό όλων αυτών των τμημάτων). 

 

2. 
ΙΟΓΕΙΟ (συμπ/νται διάδρομοι, γραφεία, WC και χώροι αναμονής στο 

εσωτερικό αυτών των τμημάτων).  

 

3. 
Κλειστοί Φώροι που δε λειτουργούν (συμπ/νται διάδρομοι, γραφεία, WC και 

χώροι αναμονής στο εσωτερικό των χώρων αυτών). 

 

4. 

Λεβητοστάσια, χώροι Η/Μ, υπόγειοι χώροι που δε δέχονται κοινό, 

Αποθηκευτικοί/ βοηθητικοί χώροι που δε λειτουργούν καθημερινά. 

(συμπ/νται διάδρομοι, γραφεία, WC στο εσωτερικό των χώρων αυτών). 

 

5. 
Διάδρομοι προς και από κτίρια, εξωτερικοί χώροι εισόδων του 

Νοσοκομείου   

 

6. 
Διαμορφωμένες αυλές, διαμορφωμένοι κήποι πρασίνου (καλλωπιστικών 

φυτών, γκαζόν), ανοικτοί χώροι στάθμευσης, πεζοδρόμια 

 

7. 
Ακάλυπτοι και κενοί χώροι οικοπέδου ιδιοκτησίας του Νοσοκομείου,  

δρόμοι στο εσωτερικό της ιδιοκτησίας του Νοσοκομείου 

 

 ύνολο τετρ. μέτρων όλων των χώρων του  νοσοκομείου 
773 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1. Σα είδη και υλικά καθαριότητας (παράγραφος 13) βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο και θα 

διανέμονται από τους προϊσταμένους των τμημάτων του νοσοκομείου. 

2. Ο συνολικός αριθμός των ενεργών απασχολούμενων ατόμων για την εκτέλεση των εργασιών 

καθαριότητας: 

 Α) Σου Γ.Ν.Π.Π. «ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ», Ερυθρού ταυρού 40, ανέρχεται σε:  

1) Πέντε (5) καθαρίστριες σε καθημερινή βάση εκτός  των αββατοκύριακων και των αργιών, 

και 

2) Ένα (1) εργάτη πρωινής πενθήμερης απασχόλησης από Δευτέρα - Παρασκευή εκτός 

αββάτου, Κυριακών και αργιών. υγκεκριμένα: 

Πρωινή βάρδια (καθημερινές):      

          Ισόγειο - Τπόγειο: Μια (1) καθαρίστρια 8ωρης απασχόλησης  

          Όροφος 1ος :  Μια (1) καθαρίστρια 8ωρης απασχόλησης 

          Φειρουργεία :  Μια (1) καθαρίστρια 8ωρης απασχόλησης 

          Όροφος 2ος : Μια (1) καθαρίστρια 8ωρης απασχόλησης 

          Ένας (1) εργάτης 6ωρης απασχόλησης (εκτός αββατοκύριακου και αργιών) 

Πρωινή βάρδια (αββατοκύριακο - Αργίες):   

         Ισόγειο  – Φειρουργεία -  Όροφος 1ος,  2ος : Δύο (2) καθαρίστριες 8ωρης απασχόλησης 

Απογευματινή βάρδια: 

         Μια (1) καθαρίστρια 8ωρης απασχόλησης  
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Β) Σου Κο.Κε.Χ.Τ.Π.Ε., Κορυλλών 2, ανέρχεται σε μια (1) καθαρίστρια 4ωρης πρωινής 

απασχόλησης από Δευτέρα έως Παρασκευή εκτός αββάτου, Κυριακών και αργιών με ωράριο 

09:00πμ έως 13:00μμ.  ή 11:00πμ έως 15:00μμ. 

Γ) Σου ΚΕΥΙΑΠ, Μιαούλη 42, ανέρχεται σε μια (1) καθαρίστρια 4ωρης πρωινής απασχόλησης 

από Δευτέρα έως Παρασκευή εκτός αββάτου, Κυριακών και αργιών με ωράριο 09:00πμ έως 

13:00μμ.  ή 11:00πμ έως 15:00μμ. 
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ΠΙΝΑΚΑ ΙΙΙ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΨΝ ΠΑΣΡΨΝ «ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ», ΕΡΤΘΡΟΤ ΣΑΤΡΟΤ 40 

                          ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΕΡΓΕΙΟΤ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ 

ΤΝΟΛΟ    46 6    24 3   

 

ΠΙΝΑΚΑ  ΙΙΙ 

                                      ΙΑΣΡΟΠΑΙΔΑΓΨΓΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ, ΚΟΡΤΛΛΨΝ 2 
                            ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΕΡΓΕΙΟΤ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ 

 ΓΔΤΣΔΡΑ - ΠΑΡΑΚΔΤΗ    

 ΩΡΑΡΙΟ   ΩΡΔ ΑΣΟΜΑ   

ΚΛΙΝΙΚΔ ΠΡΩΙ ΑΠ/ΜΑ ΝΤΥΣΑ     

 

ΤΠΟΓΕΙΟ/ΙΟΓΕΙΟ/1ος/2ος 
ΟΡΟΦΟ 

09:00πμ έως 13:00μμ. ή 

11:00πμ έως 15:00μμ. 
 

........ ........ 4 1   

ΤΝΟΛΟ    4 1   

 ΓΔΤΣΔΡΑ - ΠΑΡΑΚΔΤΗ  ΑΒΒΑΣΟ – ΚΤΡΙΑΚΗ – ΑΡΓΙΔ    

 ΩΡΑΡΙΟ   ΩΡΔ ΑΣΟΜΑ ΩΡΑΡΙΟ   ΩΡΔ ΑΣΟΜΑ   

ΚΛΙΝΙΚΔ ΠΡΩΙ ΑΠ/ΜΑ ΝΤΥΣΑ   ΠΡΩΙ ΑΠ/ΜΑ ΝΤΥΣΑ     

ΙΟΓΕΙΟ - ΤΠΟΓΕΙΟ 6 – 2 ........ ........ 8 1 …….. ........ ........ ……… .……..   

ΥΕΙΡΟΤΡΓΕΙΑ  6 – 2 ........ ........ 8 1 …….. ........ ........ ……… .……..   

1ος ΟΡΟΦΟ 6 – 2 ........ ........ 8 1 …….. ........ ........ ……… ………   

2ος ΟΡΟΦΟ 6 – 2 ........ ........ 8 1 …….. ........ ........ …….. ………   

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΑ ΥΩΡΟ 
Γ.Ν.Π.Π. 

..8 - 2 ........ ........ 6 1 ........ ........ ........ …….. ........   

ΙΟΓ./ΥΕΙΡΟΤΡ./1ος/2ος 

ΟΡΟΦΟ 
........ ..2 -10 …….. 8 1 6 – 2 ( χ2) 2 –10 …….. 24 3   



 

Σελίδα 73 

                                                          ΚΕΥΙΑΠ 
                    ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΕΡΓΕΙΟΤ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ 

 ΓΔΤΣΔΡΑ - ΠΑΡΑΚΔΤΗ    

 ΩΡΑΡΙΟ   ΩΡΔ ΑΣΟΜΑ   

ΚΛΙΝΙΚΔ ΠΡΩΙ ΑΠ/ΜΑ ΝΤΥΣΑ     

 

ΤΠΟΓΕΙΟ/ΙΟΓΕΙΟ/1ος/2ος 
ΟΡΟΦΟ 

09:00πμ έως 13:00μμ. ή 

11:00πμ έως 15:00μμ. 
 

........ ........ 4 1   

ΤΝΟΛΟ    4 1   

 

ΠΡΟΘΔΣΟΙ ΟΡΟΙ 

 Α.  Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα απαζρνιεί κόλνλ αζθαιηζκέλν πξνζσπηθό (ΗΚΑ ,ΣΔΑΜ), ε απαζρόιεζε ηνπ νπνίνπ πξέπεη λα γίλεηαη 
ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο δηθαίνπ (ακνηβή, αζθάιεηα θιπ). Αληίγξαθα ησλ δειώζεσλ ηνπ ζην ΗΚΑ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη πιήξεο 
νλνκαζηηθόο θαηάινγνο όινπ ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ απαζρνιείηαη ζην Ννζνθνκείν καο ζεσξεκέλνο από ηα αζθαιηζηηθά Σακεία 
(ΙΚΑ ΣΔΑΜ θιπ) όπνπ λα βεβαηώλεηαη όηη ηα αλσηέξσ άηνκα είλαη αζθαιηζκέλα πξέπεη λα πξνζθνκίδνληαη ζην Ννζνθνκείν, ην νπνίν 
δελ ζα επηηξέπεη ζε θαλέλαλ εξγαδόκελν ηνπ αλάδνρνπ λα εξγάδεηαη εάλ δελ είλαη αζθαιηζκέλνο.  

Αιινδαπνί κπνξνύλ λα εξγάδνληαη κόλνλ εθόζνλ έρνπλ ηα απαξαίηεηα έγγξαθα παξακνλήο θαη εξγαζίαο ζηελ Διιάδα. 

Ο αλάδνρνο νθείιεη λα ηεξεί όινπο ηνπο ζρεηηθνύο λόκνπο, κε ηελ εξγαζία (εξγαηηθή λνκνζεζία, ακνηβέο, ηαθηηθή εκεξνκελία πιεξσκήο 
πξνζσπηθνύ, σξάξην εξγαζίαο, θνηλσληθέο παξνρέο, απνδεκηώζεηο, θόξνπο, πγεία-αζθάιεηα εξγαηώλ θιπ) θαη ζα επζύλεηαη έλαληη ησλ 
Διιεληθώλ αξρώλ γηα ηελ ηήξεζε θάζε ππνρξέσζεο πνπ πξνθύπηεη από απηνύο.                                                                                                                           

Οη απνδνρέο ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ αλάδνρνπ ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα είλαη θαηώηεξεο ησλ πξνβιεπόκελσλ από ηελ νηθεία (δίθε 
ΓΔΔ θιπ). Ζ αξκόδηα επηηξνπή θαζαξηζκνύ νθείιεη ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ηελ εβδνκάδα λα θάλεη ζρεηηθό έιεγρν ζπληάζζνληαο  πξαθηηθό θαη 
ζην ηέινο θάζε κήλα ζα ζπληάζζεη πξαθηηθό πνηνηηθήο παξάηαζεο. 

Β.  Σν ππ’αξηζκ. 30440/08-05-2006 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Απαζρόιεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο –ώκα Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο 
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Ζ ππνρξέσζε ηεο αλάδνρνπ εηαηξείαο γηα ηελ απαξέγθιηηε ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, δειαδή θαηαβνιή ησλ λνκίκσλ 
απνδνρώλ, νη νπνίεο ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα είλαη θαηώηεξεο ησλ πξνβιεπόκελσλ από ηελ νηθεία (θιαδηθή) Δ, ηήξεζε ηνπ 
λνκίκνπ σξαξίνπ, αζθαιηζηηθή θάιπςε, όξνη πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θιπ. 

Γ.  Σν άξζξν 68 ηνπ λόκνπ 3863 ΦΔΚ 115/15-7-2010   -   πκβάζεηο εξγνιαβίαο εηαηξεηώλ παξνρήο ππεξεζηώλ  

 1.  Ζ ππνρξέσζε ηεο αλάδνρνπ εηαηξείαο γηα λα αλαθέξνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο, εθηόο ησλ άιισλ, ηα εμήο: 
 α) Σνλ αξηζκό ησλ εξγαδνκέλσλ. 
 β) Σηο εκέξεο θαη ηηο ώξεο εξγαζίαο. 
 γ) Σε ζπιινγηθή ζύκβαζε εξγαζίαο ζηελ νπνία ππάγνληαη νη εξγαδόκελνη. 
 δ) Σν ύςνο ηνπ πξνϋπνινγηζκέλνπ πνζνύ πνπ αθνξά ηηο πάζεο θύζεσο λόκηκεο απνδνρέο απηώλ ησλ εξγαδνκέλσλ. 
 ε) Σν ύςνο ησλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ κε βάζε ηα πξνϋπνινγηζζέληα πνζά. 
 ζη) Σα ηεηξαγσληθά κέηξα θαζαξηζκνύ αλά άηνκν, όηαλ πξόθεηηαη γηα θαζαξηζκό ρώξσλ. 
 Οη εηαηξείεο παξνρήο ππεξεζηώλ θαζαξηζκνύ ή θύιαμεο (εξγνιάβνη) πξέπεη, κε πνηλή απνθιεηζκνύ, λα εμεηδηθεύνπλ ζε ρσξηζηό θεθάιαην ηεο 
πξνζθνξάο ηνπο ηα σο άλσ ζηνηρεία. ηελ πξνζθνξά ηνπο πξέπεη λα ππνινγίδνπλ εύινγν πνζνζηό δηνηθεηηθνύ θόζηνπο παξνρήο ησλ 
ππεξεζηώλ ηνπο, ησλ αλαιώζηκσλ, ηνπ εξγνιαβηθνύ ηνπο θέξδνπο θαη ησλ λόκηκσλ ππέξ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ θξαηήζεσλ. Δπηπξνζζέησο, 
νθείινπλ λα επηζπλάπηνπλ ζηελ πξνζθνξά αληίγξαθν ηεο ζπιινγηθήο ζύκβαζεο εξγαζίαο ζηελ νπνία ππάγνληαη νη εξγαδόκελνη.  

2. ηε ζύκβαζε πνπ ζπλάπηνπλ νη ππεξεζίεο, νη θνξείο θαη νη νξγαληζκνί ηεο παξαγξάθνπ 1 κε ηνπο εξγνιάβνπο, πεξηιακβάλνληαη ηα 
ζηνηρεία α' έσο ζη' ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ θαζώο θαη εηδηθόο όξνο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο θαη αζθαιηζηηθήο 
λνκνζεζίαο θαη ηεο λνκνζεζίαο πεξί πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη πξόιεςεο ηνπ επαγγεικαηηθνύ θηλδύλνπ. Όηαλ δελ 
αλαγξάθνληαη ηα αλσηέξσ ζηνηρεία θαη όξνη, ε ζύκβαζε αθπξώλεηαη θαη απνξξίπηεηαη ε δαπάλε πιεξσκήο.  

3. Δξγνιάβνο πνπ αλαζέηεη ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ή κέξνο ηνπ έξγνπ ζε ππεξγνιάβν, ππνρξενύηαη άκεζα λα ελεκεξώλεη εγγξάθσο ηνλ 
απνδέθηε ησλ ππεξεζηώλ. Ο εξγνιάβνο θαη ν ππεξγνιάβνο επζύλνληαη αιιειεγγύσο θαη εηο νιόθιεξνλ, έλαληη ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηελ 
θαηαβνιή ησλ πάζεο θύζεσο απνδνρώλ θαη αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ.  

4. Όηαλ νη ππεξεζίεο ή νη επηηξνπέο παξαθνινύζεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ηνπ απνδέθηε ησλ ππεξεζηώλ, δηαπηζηώλνπλ παξαβάζεηο 
ησλ όξσλ ηνπ παξόληνο άξζξνπ θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, ε ζύκβαζε θαηαγγέιιεηαη. Όηαλ νη παξαβάζεηο δηαπηζηώλνληαη θαηά 
ηελ παξαιαβή ηνπ έξγνπ, ηα δηθαηώκαηα πνπ απνξξένπλ από ηε ζύκβαζε δελ ηθαλνπνηνύληαη, θαηαβάιινληαη, όκσο, από ηνλ απνδέθηε ησλ 
ππεξεζηώλ νη απνδνρέο ζηνπο εξγαδόκελνπο θαη απνδίδνληαη νη αζθαιηζηηθέο ηνπο εηζθνξέο.  

5. ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα πνπ απαζρνινύλ πάλσ από πελήληα (50) άηνκα θαη ππνρξενύληαη από ηελ θείκελε λνκνζεζία, ηνλ 
νξγαληζκό ή ηνλ θαλνληζκό ηνπο λα πξνβαίλνπλ ζε πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο κε δηαθήξπμε, εθαξκόδνληαη νη πξνεγνύκελεο 
παξάγξαθνη. Όηαλ δελ έρνπλ ηέηνηα ππνρξέσζε θαη ζπλάπηνπλ ζύκβαζε εξγνιαβίαο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο παξαγξάθνπ 1, εθαξκόδνληαη νη 
παξάγξαθνη 2, 3 θαη 4 ηνπ παξόληνο άξζξνπ.  

http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/227
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6. Όηαλ νη ειεγθηηθνί κεραληζκνί ηνπ ώκαηνο Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο (ΔΠΔ) θαη ηνπ ΗΚΑ - ΔΣΑΜ δηαπηζηώλνπλ παξαβάζεηο πνπ αθνξνύλ 
ηελ αδήισηε εξγαζία, ηελ παξάλνκε απαζρόιεζε αιινδαπώλ ή παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο θαη αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο, ελεκεξώλνπλ 
εγγξάθσο ηνλ απνδέθηε ησλ ππεξεζηώλ. Δπίζεο, ηνλ ελεκεξώλνπλ εγγξάθσο γηα ηηο πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ πνπ αθνξνύλ ηηο αλσηέξσ 
δηαπηζησζείζεο παξαβάζεηο. Γηα ηνπο θνξείο ηεο παξαγξάθνπ 1, ε επηβνιή δεύηεξεο θύξσζεο ζηνλ εξγνιάβν από ηα ίδηα όξγαλα ζεσξείηαη 
ππνηξνπή θαη νδεγεί ππνρξεσηηθά: α) ζηελ θαηαγγειία ηεο ζύκβαζεο θαη β) επηθέξεη, από ηνλ ρξόλν επηβνιήο ηεο δεύηεξεο θύξσζεο, ηνλ 
απνθιεηζκό ηνπ ελ ιόγσ εξγνιάβνπ από δεκόζηνπο δηαγσληζκνύο γηα ηξία (3) ρξόληα.  

7. Ο εξγνιάβνο ππνρξενύηαη λα εθνδηάδεη ηνπο εξγαδόκελνπο κε αληίγξαθν ηεο θαηάζηαζεο πξνζσπηθνύ ή απόζπαζκα απηήο όηαλ 
απαζρνινύληαη εθηόο ηεο έδξαο ηεο επηρείξεζεο. 
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ΠΙΝΑΚΑ ΙV. ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΗΜΔΡΗΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
………………….. 

 
Α.1    

ΥΩΡΟ: ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΩΔ.: ΗΜΕΡ/ΝΙΑ: 

ΔΡΓΑΙΔ 
ΠΡΩΙ ΑΠΟΓΔΤΜΑ 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 
ΠΡΟΓΡ. ΑΞΙΟΛ. ΠΡΟΓΡ. ΑΞΙΟΛ. 

ΘΑΛΑΜΟΙ 

ΚΑΘΑΡΗΜΑ ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ 
ΔΠΗΦΑΝΔΗΧΝ ΔΠΗΠΛΧΝ, 
ΤΚΔΤΧΝ, ΔΧΣ. ΚΑΗ ΔΞΧΣΔΡ. 
ΣΕΑΜΗΧΝ   Υ 

  

  

  

  
ΚΟΤΠΗΜΑ-ΦΟΤΓΓΑΡΗΜΑ 
ΓΑΠΔΓΟΤ Υ 

  

X 

  

ΑΠΟΚΟΜΗΓΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ Υ 

  

X 

  
Πιύζηκν θαιαζηώλ όηαλ 
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 
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ΛΟΙΠΟΙ ΥΩΡΟΙ (ΣΑΘΜΟ ΝΟΗΛΔΤΣΩΝ, ΓΡΑΦΔΙΑ ΙΑΣΡΩΝ, ΒΟΗΘΗΣΙΚΟΙ ΥΩΡΟΙ) 

ΚΑΘΑΡΗΜΑ ΔΠΗΦΑΝΔΗΧΝ, 
ΔΠΗΠΛΧΝ, ΤΚΔΤΧΝ, ΔΧΣ. ΚΑΗ 
ΔΞΧΣΔΡ. ΣΕΑΜΗΧΝ Υ   Υ     

ΚΟΤΠΗΜΑ, ΦΟΤΓΓΑΡΗΜΑ 
ΓΑΠΔΓΟΤ Υ   Υ     

ΑΠΟΚΟΜΗΓΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ 2Υ   Υ   
Πιύζηκν θαιαζηώλ όηαλ 
απαηηείηαη 

ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΔΝΙΚΔ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ: 

ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΣΗΚΖ   
          Αλεμαξηήησο ηνπ εκεξεζίνπ πξνγξακκαηηζκνύ ε θαζαξηόηεηα θαη ε απνιύκαλζε ησλ ρώξσλ 
επαλαιακβάλνληαη όηαλ έθηαθηεο αλάγθεο ην απαηηνύλ.  

ΜΔΣΡΗΑ   
          Ο ππεύζπλνο ηνπ ηκήκαηνο ζα πξέπεη λα κεξηκλά ώζηε ην παξόλ έληππν λα πεξηέξρεηαη 
εβδνκαδηαίσο, επθξηλώο ζπκπιεξσκέλν ζηνλ ππεύζπλν επηζηαζίαο 

ΚΑΚΖ   
          Γηα νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ην παξόλ έληππν επηθνηλσλήζηε κε ηνλ ππεύζπλν 
επηζηαζίαο. 

Ο ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΣΜΗΜΑΣΟ   Ο ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΓΙΑ ΣΗΝ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
………………….... 

Α.2       

ΥΩΡΟ: ΔΞΩΣΔΡΙΚΑ ΙΑΣΡΔΙΑ (T.E.I), ΔΡΓΑΣΗΡΙΑ, ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΠΔΙΚΟΝΙΗ ΚΩΓ.: ΗΜΔΡ/ΝΙΑ: 

ΔΡΓΑΙΔ 
ΠΡΩΙ ΑΠΟΓΔΤΜΑ 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

ΠΡΟΓΡ. ΑΞΙΟΛ. ΠΡΟΓΡ. ΑΞΙΟΛ. 

ΚΟΙΝΟΙ ΥΩΡΟΙ 

ΚΑΘΑΡΗΜΑ ΔΠΗΦΑΝΔΗΧΝ, ΔΠΗΠΛΧΝ, 
ΤΚΔΤΧΝ & ΝΣΟΤΛΑΠΗΧΝ   

  

X 

  

Απνιύκαλζε όπνπ απαηηείηαη 

ΠΛΤΗΜΟ ΝΗΠΣΖΡΧΝ   
  

X 
  

  

ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΣΕΑΜΗΧΝ ΔΧΣΔΡΗΚΑ ΚΑΗ 
ΔΞΧΣΔΡΗΚΑ   

  
X 

  
  

ΑΠΟΚΟΜΗΓΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ X 
  

X 
  Πιύζηκν θαιαζηώλ όηαλ 

απαηηείηαη 

ΚΟΤΠΗΜΑ ΦΟΤΓΓΑΡΗΜΑ  ΓΑΠΔΓΟΤ     X   Απνιύκαλζε όπνπ απαηηείηαη 

ΣΟΤΑΛΔΣΔ - ΜΠΑΝΗΑ           

ΑΠΟΚΟΜΗΓΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ – ΠΛΤΗΜΟ 
ΚΑΓΧΝ 2Υ 

  

X 

  

  

ΠΛΤΗΜΟ – ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ ΔΗΓΧΝ 
ΤΓΗΔΗΝΖ 2Υ 

  

X 

  

  

ΚΟΤΠΗΜΑ ΦΟΤΓΓΑΡΗΜΑ ΓΑΠΔΓΟΤ 2X 
  

X 
  

  

ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΓΔΝΙΚΔ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ: 

          Αλεμαξηήησο ηνπ εκεξεζίνπ πξνγξακκαηηζκνύ ε θαζαξηόηεηα θαη ε απνιύκαλζε ησλ 
ρώξσλ επαλαιακβάλνληαη όηαλ έθηαθηεο αλάγθεο ην απαηηνύλ.  

          Ο ππεύζπλνο ηνπ ηκήκαηνο ζα πξέπεη λα κεξηκλά ώζηε ην παξόλ έληππν λα 
πεξηέξρεηαη εβδνκαδηαίσο, επθξηλώο ζπκπιεξσκέλν ζηνλ ππεύζπλν επηζηαζίαο 

          Γηα νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ην παξόλ έληππν επηθνηλσλήζηε κε ηνλ 
ππεύζπλν επηζηαζίαο.  

ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΣΗΚΖ    

ΜΔΣΡΗΑ   

ΚΑΚΖ   

Ο ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΣΜΗΜΑΣΟ   Ο ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
…………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.3. 

ΥΩΡΟ: ΥΔΙΡΟΤΡΓΔΙΑ ΚΩΓ.: ΗΜΔΡ/ΝΙΑ: 

ΔΡΓΑΙΔ 
ΠΡΩΙ ΑΠΟΓΔΤΜΑ 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 
ΠΡΟΓΡ. ΑΞΗΟΛ. ΠΡΟΓΡ. ΑΞΗΟΛ. 

ΚΑΘΑΡΗΜΑ 
ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ 
ΔΠΗΦΑΝΔΗΧΝ ΔΠΗΠΛΧΝ, 
ΤΚΔΤΧΝ Υ 

  

X 

  

Οη εξγαζίεο απηέο, εθ’ όζνλ απαηηείηαη, ζα πξέπεη λα 
πξαγκαηνπνηνύληαη κεηά από θάζε επέκβαζε. 

ΚΑΘΑΡΗΜΟ 
ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ ΓΑΠΔΓΟΤ 
ΑΗΘΟΤΑ Υ 

  

X 

  

Σελ επζύλε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ζπρλόηεηαο 
έρεη ε πξντζηακέλε ηνπ ηκήκαηνο. 

ΑΠΟΚΟΜΗΓΖ 
ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ 

Υ 

  

X 

  Οπσζδήπνηε ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνύληαη 
ζρνιαζηηθά κεηά ην πέξαο ηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο ηνπ 
ρεηξνπξγείνπ 

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 
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ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΔΝΙΚΔ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ: 

ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΣΗΚΖ   
          Αλεμαξηήησο ηνπ εκεξεζίνπ πξνγξακκαηηζκνύ ε θαζαξηόηεηα θαη ε απνιύκαλζε ησλ ρώξσλ 
επαλαιακβάλνληαη όηαλ έθηαθηεο αλάγθεο ην απαηηνύλ. 

ΜΔΣΡΗΑ   
          Ο ππεύζπλνο ηνπ ηκήκαηνο ζα πξέπεη λα κεξηκλά ώζηε ην παξόλ έληππν λα πεξηέξρεηαη εβδνκαδηαίσο, 
επθξηλώο ζπκπιεξσκέλν ζηνλ ππεύζπλν επηζηαζίαο. 

ΚΑΚΖ             Γηα νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ην παξόλ έληππν επηθνηλσλήζηε κε ηνλ ππεύζπλν επηζηαζίαο.  

Ο ΤΠΔΤΘΤΝΟ 
ΣΜΗΜΑΣΟ 

  Ο ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
……………………. 

A-4.       

ΥΩΡΟ: ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΥΩΡΟΙ, ΚΔΝΣΡ. ΔΙΟΓΟ, ΤΠΟΓΟΥΗ ΚΩΓ.: ΗΜΔΡ/ΝΙΑ: 

 
ΔΡΓΑΙΔ 

ΠΡΩΙ ΑΠΟΓΔΤΜΑ  
ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

ΠΡΟΓΡ. ΑΞΗΟΛ. ΠΡΟΓΡ. ΑΞΗΟΛ. 

ΤΠΟΓΟΥΗ 

 ΚΑΘΑΡΗΜΑ ΔΠΗΦΑΝΔΗΧΝ ΔΠΗΠΛΧΝ, 
ΣΖΛ. ΘΑΛΑΜΧΝ, ΦΤΚΣΧΝ   

Υ 
  

  

Δθόζνλ απαηηεζεί πξαγκαηνπνηείηαη 
έθηαθηε θαζαξηόηεηα ΚΟΤΠΗΜΑ-ΦΟΤΓΓΑΡΗΜΑ 

ΓΑΠΔΓΧΝ, ΚΛΗΜΑΚΟΣΑΗΧΝ, 
ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΧΝ 

2Υ 
 

X 

  

ΑΠΟΚΟΜΗΓΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ 3Υ 
 

X 
  Πιύζηκν θαιαζηώλ 2 θνξέο ηελ 

εβδνκάδα 

ΣΟΤΑΛΔΣΔ – ΜΠΑΝΙΑ 
  

ΑΠΟΚΟΜΗΓΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ -
ΠΛΤΗΜΟ ΚΑΓΧΝ 

3Υ 
 

X 
  

πρλόο θαζαξηζκόο ιόγσ ηνπ 
γεγνλόηνο όηη νη ηνπαιέηεο είλαη 

θνηλόρξεζηεο . Πιύζηκν θαιαζηώλ 2 
θνξέο ηελ εβδνκάδα. 

ΠΛΤΗΜΟ – ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ ΔΗΓΧΝ 
ΤΓΗΔΗΝΖ 

3Υ 
 

Υ 
  

ΦΟΤΓΓΑΡΗΜΑ ΓΑΠΔΓΟΤ 3Υ 
 

X 
  

                                                       ΔΞΩΣΔΡΙΚΟΙ ΥΩΡΟΙ 

ΑΠΟΚΟΜΗΓΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ Υ 
 

Υ 
  Πιύζηκν θάδσλ 2 θνξέο ηελ 

εβδνκάδα 

ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΓΑΠΔΓΟΤ ΔΗΟΓΟΤ 
  

Υ 
    

ΦΤΛΑΚΗΟ ΔΗΟΓΟΤ 
    

Υ 
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ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

 

ΓΔΝΙΚΔ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ: 

 Ο ππεύζπλνο ηνπ ηκήκαηνο ζα πξέπεη λα κεξηκλά ώζηε ην παξώλ έληππν λα πεξηέξρεηαη 
εβδνκαδηαίσο, επθξηλώο ζπκπιεξσκέλν ζηνλ ππεύζπλν επηζηαζίαο 

 

 Γηα νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ην παξόλ έληππν επηθνηλσλήζηε κε ηνλ ππεύζπλν 
επηζηαζίαο.   

  

ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΣΗΚΖ 
  

ΜΔΣΡΗΑ 
  

ΚΑΚΖ   

Ο ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΣΜΗΜΑΣΟ 
  

Ο ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΓΙΑ ΣΗΝ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Σελίδα 83 

 

ΑΠΑΗΣΖΔΗ: 

 Με θαηάζεζε δεηγκάησλ γηα ηα πξνζθεξόκελα είδε ζπληζηά ηελ απόξξηςε ηεο πξνζθνξάο. 

 Οη ηηκέο ησλ πξνζθεξόκελσλ εηδώλ δελ πξέπεη λα μεπεξλνύλ ηηο ηηκέο ηνπ παξαηεξεηεξίνπ 

ηηκώλ (εάλ ππάξρνπλ). 

  ηα πιαίζηα ηνπ καθξνζθνπηθνύ (από Δπηηξνπή ειέγρνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ) ή 

εξγαζηεξηαθνύ ειέγρνπ θαη ηεο επηβεβαίσζεο- ηεθκεξίσζεο ησλ θαηαηεζεηκέλσλ 

δηθαηνινγεηηθώλ – βεβαηώζεσλ γηα ηα πξνζθεξόκελα είδε, ηνλίδεηαη ε ππνρξεσηηθή  

πξνζθόκηζε ησλ απαηηνύκελσλ πηζηνπνηεηηθώλ από ηνλ πξνκεζεπηή,  εληόο εύινγνπ ρξνληθνύ 

δηαζηήκαηνο όπσο ζα νξίζεη ε Δπηηξνπή ειέγρνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

 
 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Χρθματοδότθςθ : Ρροχπολογιςμόσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Εκτιμϊμενθ αξία ςφμβαςθσ ςε ευρϊ, χωρίσ ΦΡΑ  :  127.419,35 

Εκτιμϊμενθ αξία ςφμβαςθσ ςε ευρϊ, με ΦΡΑ 24% :  158.000,00  
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ΡΑΑΤΗΜΑ IΙ – Σχζδιο Σφμβαςθσ                 
 

 

 

 

 

 

ΤΜΒΑΗ ππ’αξηζκ. …../2020 

 

ΜΕΣΑΞΤ ΣΟΤ Γ.Ν.Π.Π. «ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ» 

ΚΑΙ 

ΣΟΤ ΚοιΠΕ …………………….. 

 

 

ΓΙΑ ΣΗΝ  

YΠΗΡΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΨΝ ΦΨΡΨΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ, ΣΟΤ ΚΟΙΝΟΣΙΚΟΤ ΚΕΝΣΡΟΤ 

ΧΤΦΙΚΗ ΤΓΕΙΑ ΠΑΙΔΙΟΤ ΚΑΙ ΕΥΗΒΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ ΚΕΝΣΡΟΤ ΥΤΙΚΗ, ΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ 

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ 

 

υμβατικού Σιμήματος ………………..€ συμπεριλαμβανομένου του Υ.Π.Α. 
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                                                    ΤΜΒΑΗ ΤΠ. ΑΡΙΘ  …./2020 

 

τη Πάτρα σήμερα την ………….. του έτους 2020 οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: 

 

Αφενός 

Σο Γενικό Νοσοκομείο ‘’ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ’’  που εδρεύει στη Πάτρα και εκπροσωπείται νόμιμα για 

την υπογραφή της παρούσας από τον Διοικητή του Νοσοκομείου, κο Αθανασόπουλο Παύλο του 

Ιωάννη, δυνάμει της αριθ. Γ4β/Γ.Π.οικ 2397/17-01-2020 (ΥΕΚ 30/17-01-2020/τ.Τ.Ο.Δ.Δ.) απόφασης 

διορισμού του, και το οποίο στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «η Αναθέτουσα 

Αρχή» 

 

και αφετέρου 

 

Ο Κοινωνικός υνεταιρισμός με την επωνυμία Κοι..Π.Ε. ……………….. που εδρεύει ……….. ΣΚ. ….., 

τηλ. ……………., φαξ. ……………., έχει ΑΥΜ ……………υπάγεται στη …….ΔΟΤ και εκπροσωπείται 

νόμιμα από τον …………………, και ο οποίος στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση 

ως «ο Προμηθευτής», 

 

Λαμβάνοντας υπόψη : 

1) Σην αριθ…../2020 διακήρυξη 

2) Σην αριθ………… προσφορά του Προμηθευτή,  

3) Σην αριθ ………………….. απόφαση Δ.. της Αναθέτουσας Αρχής για την κατακύρωση της 

υπηρεσίας στον προμηθευτή,  

υμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

 

ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΜΟΙ 

Αντίκλητος: Σο πρόσωπο που ο ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία 

περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, 

αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της 

Αναθέτουσας Αρχής με αυτόν και αυτός με υπεύθυνη δήλωσή του αποδέχθηκε το διορισμό αυτό. 

Διοικητική εντολή: οιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή ή την 

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής  στον Προμηθευτή  σχετικά με την υλοποίηση της 

προμήθειας. 

 

Έγγραφο: κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή 

πιστοποιητικό που εκδίδεται βάσει της ύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των τηλετυπιών, των 

τηλεγραφημάτων και των τηλεομοιοτυπιών. 

Προμήθεια: υπηρεσία καθαριότητας των χώρων του Νοσοκομείου, του Κο.Κε.Χ.Τ.Π.Ε. και του 

ΚΕΥΙΑ, όπως εξειδικεύεται στη ύμβαση. 

Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης:  …………..  Ημέρα: ………….. 

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠ): Σο αρμόδιο συλλογικό όργανο που ορίζεται 

από την Αναθέτουσα Αρχή, με βασικές αρμοδιότητες την επίβλεψη για την καλή εκτέλεση των 

όρων της σύμβασης του έργου και την παραλαβή της προμήθειας  (τμηματική – οριστική). 
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Παραδοτέα: Όλα τα ενδιάμεσα ή τελικά προϊόντα που ο Προμηθευτής θα παραδώσει ή οφείλει να 

παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τη ύμβαση. 

Προθεσμίες: τα αναφερόμενα στη ύμβαση χρονικά διαστήματα σε Ημέρες, που αρχίζουν να 

υπολογίζονται από την επομένη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη ύμβαση ως 

αφετηρία. Όταν η τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, η 

προθεσμία λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιμης ημέρας μετά την τελευταία ημέρα του χρονικού 

διαστήματος. 

Προσφορά: η αριθ…………. προσφορά του Προμηθευτή προς την Αναθέτουσα Αρχή. 

ύμβαση: η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για 

την εκτέλεση της προμήθειας, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί. 

υμβατικά τεύχη : Σα τεύχη της ύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Προμηθευτή, 

καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά 

ισχύος : α) τη ύμβαση, β) τη Διακήρυξη, γ) την Προσφορά του Προμηθευτή.. 

υμβατικό τίμημα: ……………………………………….   

 

ΑΡΘΡΟ 2:ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΠΑΡΟΤΑ ΤΜΒΑΗ 

Με την παρούσα, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο Προμηθευτής  αναλαμβάνει, έναντι της 

αμοιβής που αναφέρεται πιο κάτω στην παρούσα, την υλοποίηση της υπηρεσίας καθαριότητας 

των χώρων του Νοσοκομείου, του Κο.Κε.Χ.Τ.Π.Ε. και του ΚΕΥΙΑ για δώδεκα (12) μήνες.   

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την προσφορά του Προμηθευτή , σε συνδυασμό 

με τους όρους της ……… διακήρυξης και την υπ’ αριθμ. …………απόφαση Δ..  κατακύρωσης 

της Αναθέτουσας Αρχής. 

Για την εκτέλεση της υπηρεσίας θα εφαρμοστούν επιπλέον των ανωτέρω και τα αναφερόμενα 

στην από ……………… Τ.Δ. του προμηθευτή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 68 του νόμου 

3863/2010 (ΥΕΚ 115/15-7-2010): 

«…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….» 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ – ΦΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Η συνολική διάρκεια υλοποίησης της ύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες, ήτοι από 

…………..έως……………... 

 

ΑΡΘΡΟ 4.  ΑΜΟΙΒΗ – ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΨΜΗ 

Η αμοιβή που θα καταβληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στον Προμηθευτή  ανέρχεται στο ποσό 

των …………………………………… Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης 

θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές, νόμιμο και εύλογο για την εκτέλεση του 

αντικειμένου της παρούσας μετά από συνολική έρευνα που πραγματοποίησε πριν την κατάθεση 

της προσφοράς του. το τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και 

οι δαπάνες του Προμηθευτή  για την εκτέλεση της Προμήθειας, χωρίς καμία περαιτέρω 

επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής. 

Οι πληρωμές θα γίνονται μετά την ολοκλήρωση της υπηρεσίας ανά μήνα, με την προσκόμιση 

των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις 

καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 

διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  
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Ο Ανάδοχος για την παροχή υπηρεσιών Κοι..Π.Ε. απαλλάσσεται από κάθε κράτηση υπέρ τρίτου 

εκτός του ΥΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12, παραγρ.17 του Ν. 2716/1999 (ΥΕΚ 

96/Α/17-5-1999). 

Όλα τα τιμήματα της παρούσας ύμβασης (συνολικά και τιμές μονάδος), παραμένουν σταθερά 

και δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως την συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης 

της προμήθειας. 

 

ΑΡΘΡΟ 5. ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ 

Για την καλή εκτέλεση της παρούσας, ο Προμηθευτής  κατέθεσε στην Αναθέτουσα Αρχή τη με 

αριθμό …………………………. εγγυητική επιστολή της …………….. ΣΡΑΠΕΖΑ, ποσού 

…………………….. ευρώ (………………. €) (5% της συμφωνούμενης με την παρούσα αμοιβής του 

Προμηθευτή, χωρίς τον φόρο προστιθέμενης αξίας), ισχύος μέχρι την επιστροφή της, η οποία έχει 

συνταχθεί κατά το αντίστοιχο υπόδειγμα της Διακήρυξης. 

 

ΑΡΘΡΟ 6. ΤΠΟΦΡΕΨΕΙ ΑΝΑΔΟΦΟΤ 

Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας, ο Προμηθευτής θα πρέπει να συνεργάζεται 

στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε 

παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της προμήθειας. 

Απαγορεύεται στον Προμηθευτή να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε υπευθυνότητες και 

ευθύνες, που απορρέουν για αυτόν από την παρούσα. 

Ο προμηθευτής καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις στους 

τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, συλλογικές συμβάσεις, 

που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς 

διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου. 

 

ΑΡΘΡΟ 7. ΑΝΨΣΕΡΑ ΒΙΑ 

Σα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους 

υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. 

Ο Προμηθευτής, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε 

γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί 

προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής 

προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα 

αποδεικτικά στοιχεία. 

 

ΑΡΘΡΟ 8. ΑΝΑΣΟΛΗ – ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΤΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει την εφαρμογή μέρους ή του συνόλου της 

παρούσας με έγγραφη γνωστοποίηση στον Προμηθευτή  σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν. 

4412/2016 άρθρο 133. την γνωστοποίηση αυτή προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν 

αναγκαία την αναστολή, η ημερομηνία έναρξης της καθώς και η πιθανολογούμενη διάρκεια της. 

Από την ημερομηνία έναρξης της αναστολής ο Προμηθευτής απαλλάσσεται εκείνων των 

συμβατικών υποχρεώσεων η εκπλήρωση των οποίων έχει ανασταλεί. 

ε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Προμηθευτή  που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας ή 

θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η παρούσα σύμβαση λύεται 

αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. ε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν 

υπέρ του Δημοσίου και η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που προβλέπεται στην παρούσα. 

Σροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 

132 του Ν. 4412/2016. 
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ΑΡΘΡΟ 9. ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 202 του Ν. 

4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 10. ΛΟΙΠΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 

Ο Ν. 4412/2016, η αριθ……….. διακήρυξη του σχετικού διαγωνισμού και η αριθ………κατατεθείσα 

προσφορά του Προμηθευτή αποτελούν συμπληρωματικά της παρούσας σύμβασης συμβατικά 

τεύχη. ε περίπτωση ασάφειας ή διαφορετικής ρύθμισης μεταξύ των συμβατικών τευχών , η σειρά 

προτεραιότητας και ισχύος είναι η ακόλουθη: 

α) Η παρούσα σύμβαση 

β) Ο Ν. 4412/2016 

γ) Η διακήρυξη του διαγωνισμού 

δ) Η προσφορά του Προμηθευτή 

Για τα θέματα που καθορίζονται στην παρούσα, κανένα συναφές κείμενο ή έγγραφο ή στοιχείο 

προϋπάρχον αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή μπορεί να ληφθεί υπ΄ όψη για την ερμηνεία των 

όρων της παρούσας, εκτός αν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά στη παρούσα σύμβαση. 

 

ΑΡΘΡΟ 11. ΕΥΑΡΜΟΣΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΥΟΡΨΝ 

Ο Προμηθευτής  και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά που 

τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα 

υπογραφεί, με βάση της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα 

δικαστήρια Πατρών, σύμφωνα με το άρθρο 175 Ν. 4412/2016. 

Ε ΠΙΣΨΗ ΣΨΝ ΑΝΨΣΕΡΨ συνετάγη το παρόν σε δύο πρωτότυπα, ένα έλαβε έκαστο 

συμβαλλόμενο μέρος. 

 

 

                                                     ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

 

 

ΓΙΑ ΣΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΨΝ ΠΑΣΡΨΝ                            ΓΙΑ ΣON KOIΠΕ 

 « ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ »  

                                                                                                                         

           Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

 

ΠΑΤΛΟ Ι. ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ                                           
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ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙI –ΤΕΥΔ 
(Σο παρόν Συποποιθμζνο Ζντυπο Τπεφκυνθσ Διλωςθσ αναρτάται και ςε επεξεργάςιμθ μορφι 
προκειμζνου να ςυντάξουν οι οικονομικοί φορείσ τθ ςχετικι απάντθςθ τουσ)  

ΤΥΡΟΡΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ 

 για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 

Μζροσ Ι: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζαi  και τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ 

Ραροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ 
αδιαμφιςβιτθτθ ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα 
φορζα (αφ) 
- Ονομαςία: Γενικό Νοςοκομείο Ραίδων Ρατρϊν «ΚΑΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ» 
- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘΣ : 99221934 
- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: Ερυκροφ Σταυροφ 40/Ράτρα/26331 
- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: Μαρία Σγοφρου 
- Τθλζφωνο: 2610635141 
- Θλ. ταχυδρομείο: promithies.karaman@gmail.com  

Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ 

CPV): 90911200-8 /ΥΡΘΕΣΙΑ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ 
- Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ: 19PROC005643208 
- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε: υπθρεςία 
- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι : 38/2020 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΛΟΙΡΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΡΛΘΩΘΟΥΝ ΑΡΟ 
ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΕΑ 



 

Σελίδα 90 

Μζροσ II: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Στοιχεία αναγνώριςθσ: 
Απάντθςθ: 

Ρλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ 
του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον 
εκνικό αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον 
απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιii : 
Τθλζφωνο: 
Θλ. ταχυδρομείο: 
Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ 
δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): 

*……+ 
*……+ 
*……+ 
*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι 
ι μεςαία επιχείρθςθiii; 

 

Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽ 
αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20: ο 
οικονομικόσ φορζασ είναι προςτατευόμενο 
εργαςτιριο, «κοινωνικι επιχείρθςθ»iv ι 
προβλζπει τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων ςτο 
πλαίςιο προγραμμάτων προςτατευόμενθσ 
απαςχόλθςθσ; 
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των 
εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 
εργαηομζνων; 
Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια 
κατθγορία ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με 
αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων 
ανικουν οι απαςχολοφμενοι. 

[ + Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
[...............] 
 
 
*…...............+ 
*….+ 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι 
εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο 
εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει 
ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ 
ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ); 

*+ Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου 

Εάν ναι: 
Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ 
παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου 
απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ 
μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά 
περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ 
ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.  
α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι 
του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό 
εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 
β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ 
πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

 
 
 
 
 
 
 
α) *……+ 
 
 
β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
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αναφζρετε: 
γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία 
βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, 
κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο 
κατάλογοv: 
δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα 
τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; 
Εάν όχι: 
Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ 
πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV, 
ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ 
εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ: 
ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να 
προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να 
παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ 
δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον 
ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ 
μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων 
ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 
δωρεάν; 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 
γ) *……+ 
 
 
 
δ) *+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
ε) *+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+ 

Τρόποσ ςυμμετοχισ: 
Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από 
κοινοφ με άλλουσvi; 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΣΕΤΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ 
οικονομικοφσ φορείσ. 

Εάν ναι: 
α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ 
φορζα ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία   
(επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα 
κακικοντα …): 
β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ 
φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 
γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ 
ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

 
α) *……+ 
 
 
 
β) *……+ 
 
 
γ) *……+ 

Τμιματα Απάντθςθ: 

Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ  ι 
των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ 
φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά. 

[   ] 
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Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι 
αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ 
διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Εκπροςώπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο 
ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον 
τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

*……+ 
*……+ 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Τθλζφωνο: *……+ 

Θλ. ταχυδρομείο: *……+ 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία 
ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, 
τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …): 

*……+ 
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσvii 

Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 

7. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθviii· 

8. δωροδοκίαix,x· 

9. απάτθxi· 

10. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσxii· 

11. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασxiii· 

12. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxiv. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Υπάρχει αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ 
εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι 
οποιουδιποτε προςϊπουxv το οποίο είναι 
μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 
εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου 
ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που 
παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι 
καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί 
πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν 
οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ 
αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;  

[+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+xvi 

Εάν ναι, αναφζρετεxvii: 
α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 
προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 
αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ 
καταδίκθσ, 
β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 
γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν 
καταδικαςτικι απόφαςθ: 

 
α) Θμερομθνία:*   +,  
ςθμείο-(-α): *   +,  
λόγοσ(-οι):*   + 
 
β) *……+ 
γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ 
και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) *   + 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+xviii 

Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο 
οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 
αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν 
φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ 

(«αυηοκάθαπζη»)
xix; 

*+ Ναι *+ Πχι  
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Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκανxx: 
 
 

*……+ 
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ  

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορών κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ: 

Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ 
τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν 
πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσxxi, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν 
οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ; 

*+ Ναι *+ Πχι  

 
 
 
Εάν όχι αναφζρετε:  
α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο 
πρόκειται: 
β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό; 
γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των 
υποχρεϊςεων; 
1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 
- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και 
δεςμευτικι; 
- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι 
ζκδοςθσ απόφαςθσ 
- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, 
εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ 
διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 
2) Με άλλα μζςα; Διευκρινίςτε: 
δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ 
υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ 
φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 
που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των 
προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;xxii 

ΦΟΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
α)*……+· 
 
β)*……+ 
 
 
γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  
-*+ Ναι *+ Πχι  
 
-*……+· 
 
-*……+· 
 
 
γ.2)*……+· 
δ) *+ Ναι *+ Πχι  
Εάν ναι, να 
αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 
*……+ 

 
α)*……+· 
 
β)*……+ 
 
 
γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  
-*+ Ναι *+ Πχι  
 
-*……+· 
 
-*……+· 
 
 
γ.2)*……+· 
δ) *+ Ναι *+ Πχι  
Εάν ναι, να 
αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 
*……+ 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 
καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): xxiii 
*……+*……+*……+ 
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα 

Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι 
αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, 
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ 
του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και 
εργατικοφ δικαίουxxiv; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 
 
Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει 
μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του 
παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου 
αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»); 
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: *…….............+ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε 
οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ 
καταςτάςεισxxv : 
α) πτϊχευςθ, ι  
β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 
γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 
δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι 
από το δικαςτιριο, ι 
ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ, ι  
ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν 
δραςτθριοτιτων, ι  
η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία 
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου 
Εάν ναι: 
- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 
- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ 
ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να 
εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ 
τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των 
μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ 
επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ 
αυτζσ τισ περιςτάςεισxxvi  
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Έχει διαππάξει ο οικονομικόσ φορζασ 
ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxvii; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
[.......................] 
 

 
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν:  
*..........……+ 
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Μζροσ VI: Τελικζσ δθλϊςεισ 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα μζρθ Ι 
– IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ 
ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαι ςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ 
κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που 
αναφζρονταιxxviii, εκτόσ εάν : 

α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά 
απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 
δωρεάνxxix. 

β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, προκειμζνου να αποκτιςει 
πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το 
αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ Συποποιθμζνου Εντφπου Τπεφκυνθσ Διλϊςθσ για 
τουσ ςκοποφσ τ... *προςδιοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ 
δθμοςίευςθ ςτον εκνικό τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+. 

 

Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+    
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i Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) κα 

αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν 

ii
 Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

iii
 Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των μικρϊν και 

των μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται μόνο για 
ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ.  

 Ρολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο 
ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια ευρϊ. 

 Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ 
κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια ευρϊ. 

 Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ απαςχολοφν 
λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν υπερβαίνει τα 50 
εκατομμφρια ευρϊ και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρϊ. 

iv
 Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 

ατόμων. 

v
 Τα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ. 

vi
 Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ. 

vii
 Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι 

δυνατι θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου 
ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.  

viii
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, 

για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42). 

ix
 Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ “διαφκορά”. 

x
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται 

υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 
1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 
2003 για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Ρεριλαμβάνει 
επίςθσ τθ διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ φμβαςθσ 
ποινικοφ δικαίου για τθ διαφκορά και του Πρόςκετου ςϋ αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε  προςκικθ κακόςον 
ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία). 

xi
 Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των 

Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)
  

όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) 
"Κφρωςθ τθσ φµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων 
και των ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων. 

xii
 Ππωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για τθν 

καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει επίςθσ 
τθν θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-
πλαίςιο. 

xiii
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 

26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ 
νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 
25.11.2005, ς.15) 

 
που ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ 

νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ 
διατάξεισ”. 

xiv
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 

5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των 
κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 
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τθσ 15.4.2011, ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και 
καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.". 

xv
 Θ εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε) και 

προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον 
Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του 
άρκρου 73 ) 

xvi
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xvii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xviii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xix Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο 
αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xx
 Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ 

εξακολοφκθςθ, ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που λιφκθκαν.  

xxi
 Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι 

υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν 
επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).  

xxii
 Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ 

ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων 
καταβολισ φόρων ι αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, 
όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και  όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ 
δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν 
καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω 
ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο 
κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του 
άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ 
υποβολισ προςφοράσ  

xxiii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xxiv
 Ππωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ κείμενεσ 

διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 . 

xxv
 . Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ 

(Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxvi
 Άρκρο 73 παρ. 5. 

xxvii
 Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί ανάλογα το 

ΤΕΥΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxviii
 Ρρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

xxix
 Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν τθ δυνατότθτα 
ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να 
ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ.  
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