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                         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

     ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

           ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

                         «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 161   Τ.Κ. 55134

ΤΗΛ. 2313304464-2313304461

ΦΑΞ. 2313304452

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΤΖΗΜΑ Δ., ΜΑΚΡΙΔΗΣ Θ. 

e-mail: promagpavlos  @outlook.com   

www.agpavlos.gr

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:  2017-003.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ  ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

Για την προμήθεια «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ»

με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης
σχέσης ποιότητας-τιμής

C.P.V. : 90911200-8

Προϋπολογισμός : 260.000   (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 45255

http://www.agpavlos.gr/
mailto:promagpavlos




Διακήρυξη 2017 –003. ΠΠΥΦΥ 2014
Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων α (cpv: 90911200-8)

ΕΣΗΔΗΣ 45255

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
ΓΕΝΙΚΟ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  ΑΓΙΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ  ΑΝΟΙΧΤΟΣ  ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV  90911200-8

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ
209.677,42  (χωρίς ΦΠΑ)

260.000 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
 Η  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Γραφείο Προμηθειών Γενικού Νοσοκομείου

 Θεσσαλονίκης   «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ 26-09-2017

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ  ΣΤΟ
ΕΣΗΔΗΣ

26-09-2017

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ  ΣΤΟΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ

26-09-2017

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
27-09-2017

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ: 

Τετάρτη 25/10/2017, ώρα 18:00 μ.μ.

ΕΝΤΥΠΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ :Τα στοιχεία και δικαιολογητικά της 

προσφοράς που υποβάλλονται ηλεκτρονικά

προσκομίζονται, κατά περίπτωση, σε έντυπη μορφή εντός

προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία
της ηλεκτρονικής υποβολής, ήτοι 

Δευτέρα  30-10-2017,  ώρα 14:30 μ.μ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Τρίτη 31/10/2017,  ώρα 11:00 π.μ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑ

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ Μονομερής παράταση

ΧΡΟΝΟΣ  ΚΑΙ  ΤΟΠΟΣ  ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Όπως  ακριβώς  σύμφωνα  με  τους  όρους  της  παρούσας
σύμβασης και τις τεχνικές προδιαγραφές της

ΕΛΑΧΙΣΤΗ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες των Νοσοκομείων

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ  ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ www  .  promitheus  .  gov  .  gr  
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ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ www  .  agpavlos  .  gr  

 Έχοντας υπόψη 

Τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν :

1.1 Το Ν.Δ. 496/1974 (Α’ 204) «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου». 

1.2 Το άρθρο 24  του  Ν.  2198/1994 (Α΄  43)  «Αύξηση αποδοχών  Δημοσίων  υπαλλήλων  και  άλλες
διατάξεις». 

1.3 Του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και  Ρυθμίσεις  Συναφών Θεμάτων»,  όπως
τροποποιημένος ισχύει.

1.4 Του Ν.  2362/1995 «Περί  Δημοσίου  Λογιστικού,  ελέγχου  των  δαπανών  του  κράτους  και  άλλες
διατάξεις».

1.5  Το Ν.  2328/95 (Α΄159),  όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο11 του Ν.  2372/96 (Α΄29)  και  του
άρθρου  14  του  Ν.2414/96  (Α΄135)  σε  συνδυασμό  με  τις  διατάξεις  του  Π.Δ/τος  82/96  (Α΄66)
«Ονομαστικοποίηση  των  μετοχών  Ελληνικών  Ανωνύμων  Εταιρειών  που  μετέχουν  στις  διαδικασίες
ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα»,
όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3310/05 και του άρθρου 8
του Ν. 3414/05 (Α΄ 279). 

1.6 Του Ν. 2513/1997 «Κύρωση της συμφωνίας περί Δημοσίων συμβάσεων Προμηθειών».

1.7 Του Ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας».

1.8 Του  Ν.  2889/2001  «Βελτίωση  &  Εκσυγχρονισμός  του  Εθνικού  Συστήματος  Υγείας  και  άλλες
διατάξεις». 

1.9 Το Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες
διατάξεις» (Α’ 256), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

1.10 Του Π.Δ. 63/05 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα.

1.11 Το  Ν.  3310/05  (Α΄30)  «Μέτρα  για  τη  διασφάλιση  της  διαφάνειας  και  την  αποτροπή
καταστρατηγήσεων  κατά  τη  διαδικασία  σύναψης  δημοσίων  συμβάσεων»,  όπως  τροποποιήθηκε  με  τις
διατάξεις  του  Ν.  3414/05  (Α΄279)  «Τροποποίηση  του  Ν.  3310/05  «Μέτρα  για  τη  διασφάλιση  της
διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων».

1.12 Του  Ν.  3329/2005  (Α’ 81)  «Εθνικό  Σύστημα  Υγείας  και  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης  και  λοιπές
διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα.

1.13  Το Ν. 3377/2005 (Α’ 202) «Αρχές και κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη
βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς – Θέματα υπουργείου Ανάπτυξης», άρθρο 35. 

1.14 Του  Ν.  3527/2007  «Κύρωση  συμβάσεων  υπέρ  νομικών  προσώπων  εποπτευόμενων  από  το
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις».

1.15 Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις.

1.16 Το Ν.  3580/2007 (Α’ 134)  «Προμήθειες  Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας  και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 
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1.17  Το N. 3816/2010 (Α΄6) περί «ρύθμισης επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα
πιστωτικά  ιδρύματα,  διατάξεις  για  την  επεξεργασία  δεδομένων  οικονομικής  συμπεριφοράς  και  άλλες
διατάξεις», άρθρο 12. 

1.18  Το Ν. 3846/2010 (Α’ 66) «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις». 

1.19 Το Ν. 3861/2010 (Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων  των  κυβερνητικών,  διοικητικών  και  αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο  διαδίκτυο  ”Πρόγραμμα
Διαύγεια” και άλλες διατάξεις». 

1.20 Το  Ν.  3867/2010  (Α’ 128)  «Εποπτεία  ιδιωτικής  ασφάλισης,  σύσταση  εγγυητικού  κεφαλαίου
ιδιωτικής  ασφάλισης  ζωής,  οργανισμοί  αξιολόγησης  πιστοληπτικής  ικανότητας  και  άλλες  διατάξεις
αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών». 

1.21 Το Ν. 3868/2010 (Α΄129) άρθρο 22, 32 και 34 «Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και
λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης». 

1.22 Το Ν. 3871/2010 (Α΄141) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη». 

1.23 Το  Ν.  3886/10  (Α΄173)  «Δικαστική  προστασία  κατά  τη  σύναψη  δημόσιων  συμβάσεων  –
Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου
1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76),  όπως
τροποποιήθηκαν με την οδηγία 2007/66/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης
Δεκεμβρίου 2007 (L 335). 

1.24 Το Ν. 3918/2011(Α΄31) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα και άλλες διατάξεις». 

1.25 Το Ν. 3959/2011 (Α΄93) «Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού». 

1.26 Του Ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις».

1.27 Το  Ν.  4013/2011  (Α΄204)  «Σύσταση  ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Συμβάσεων  και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν.
3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». 

1.28 Το Ν. 4024/2011 (Α΄226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή
εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-
2015». 

1.29 Το Ν. 4038/2012 (Α΄14) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου
πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015». 

1.30 Του Ν. 4052/2012 (Α΄41) «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων
Χρηματοδοτικής  Διευκόλυνσης  μεταξύ  του  Ευρωπαϊκού  Ταμείου  Χρηματοπιστωτικής  Σταθερότητας
(Ε.Τ.Χ.Σ.),  της  Ελληνικής  Δημοκρατίας  και  της  Τράπεζας  της  Ελλάδος,  του  Σχεδίου  του  Μνημονίου
Συνεννόησης  μεταξύ  της  Ελληνικής  Δημοκρατίας,  της  Ευρωπαϊκής  Επιτροπής  και  της  Τράπεζας  της
Ελλάδας και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημόσιου χρέους και τη διάσωση της εθνικής
οικονομίας» και άλλες διατάξεις. 

1.31 Το Ν. 4111/13 (Α΄18) άρθρο 28, τροποποίηση του ν. 3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη
σύναψη δημοσίων συμβάσεων – Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του
Συμβουλίου  της  21ης  Ιουνίου  1989  (L 395)  και  την  Οδηγία  92/13/ΕΟΚ  του  Συμβουλίου  της  25ης
Φεβρουαρίου  1992  (L  76),  όπως  τροποποιήθηκαν  με  την  Οδηγία  2007/66/ΕΚ  του  Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)» (Α΄ 173). 
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1.32 Το N. 4118/2013 (Α΄32), άρθρα 4, 10 και 12. 

1.33 Του  Ν.  4129/2013  (Α΄52)  Κύρωση  του  Κώδικα  Νόμων  για  το  Ελεγκτικό  Συνέδριο,  όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρου 73 του Ν. 4146/2013 (Α΄ 90). 

1.34 Το Ν. 4152/2013 (Α΄107) «Επείγοντα μέτρα Εφαρμογής…..4127/2013». 

1.35 Το  Ν.4155/2013  (Α΄120)  «Εθνικό  Σύστημα  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  και  άλλες
Διατάξεις». 

1.36 Το Ν. 4238/2014 (Α΄38) «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.

1.37 Το Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις  Καταργήσεις,  Συγχωνεύσεις  Νομικών Προσώπων
και Υπηρεσιών Δημοσίου Τομέα- Τροποποίηση Διατάξεων του πδ 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις».

1.38 Το Ν. 4272/2014 άρθρο 47 (Α΄145) «Προσαρμογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας
2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενημέρωσης σχετικά με
την ανταλλαγή, μεταξύ των κρατών-μελών, ανθρώπινων οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση −
Ρυθμίσεις για την Ψυχική Υγεία και την Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή και λοιπές διατάξεις»

1.39 Το Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

1.40 Το Π.Δ. 113/2010 (Α΄194) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 

1.41 Το.Ν 3863/2010 (Α΄115) άρθρου 68.παρ.2 περί υπηρεσιών καθαριότητας

1.42 Το Π.Δ. 39/2017 (ΦΕΚ 64/Α/4-5-2017) Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον
της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. 

1.43 Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων
που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του
συνόλου  των  διατάξεων  του  ασφαλιστικού,  εργατικού,  κοινωνικού,  περιβαλλοντικού  και  φορολογικού
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά
παραπάνω

2. Τις αποφάσεις:

2.1.  Την  υπ’  αρ.  20977/23-8-2007  κοινή  απόφαση  των  Υπουργών  Ανάπτυξης  και  Επικρατείας
«Δικαιολογητικά  για  την  τήρηση  των  μητρώων  του  Ν.  3310/2005,  όπως  τροποποιήθηκε  με  το  Ν.
3414/2005» (Β' 1673). 

2.2     Την  με  αριθ.  ΔΥ7/2480/94  Κοινή  Υπουργική  Απόφαση  «Περί  Εναρμόνισης  της  Ελληνικής
Νομοθεσίας προς την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ/14-6-93 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά
τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα» (Β΄679), (Β΄755) & (Β΄757). 

2.3   Την υπ’ αριθμ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 130648/2009 (Β΄2198) Κοινή Υπουργική Απόφαση περί «Εναρμόνισης
της  Ελληνικής  Νομοθεσίας  προς  τις  διατάξεις  της  Οδηγίας  93/42/ΕΟΚ  περί  Ιατροτεχνολογικών
Προϊόντων». 

2.4     Την  υπ’  αριθ.  1108437/2565/ΔΟΣ/15-11-2005  απόφαση  του  Υφυπουργού  Οικονομίας  και
Οικονομικών «Καθορισμός Χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρείες» (Β' 1590). 

2.5       Την υπ’ αριθ. 18130/11-7-2007 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Καθορισμός ημερησίων και
εβδομαδιαίων  νομαρχιακών  εφημερίδων  (πρώην  επαρχιακών),  ημερησίων  και  εβδομαδιαίων  τοπικών
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εφημερίδων (πρώην επαρχιακών εντός των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης) που έχουν την δυνατότητα
καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου» (Β’ 1226 

2.6  Την υπ΄ αριθ. 1862/2012 ΚΥΑ των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας –
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης περί «κανονισμού διεξαγωγής ηλεκτρονικών πλειστηριασμών στους
διαγωνισμούς  του  ΠΠΥΥ»  (Β΄680).  Την  υπ’ αριθ.  08/31.05.2010  απόφαση  της  Υπουργού  Υγείας  και
Κοινωνικής  Αλληλεγγύης  περί  όρων  και  κανόνων  λειτουργίας  και  προϋποθέσεων  δημοσιότητας  του
Παρατηρητηρίου Τιμών όλων των ειδών του άρθρου 10 του ν. 3580/07 (B΄777).

2.7  Η υπ’ αριθμ. 3261/4-12-2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ 5804/4-12-2014 ΄τ.  ΄Β) έγκρισης του Προγράμματος
Προμηθειών και Υπηρεσιών των εποπτευόμενων φορέων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας (άρθρο 9
παρ. 1 Ν.3580/2007) έτους 2014

2.8 Η υπ’ αριθμ. Β12/14Η ΣΥΝ/23-5-2016 (ΑΔΑ:7ΤΑΜ46906Ι-8ΣΩ) απόφαση Δ.Σ. του Νοσοκομείου
αναφορικά με την έγκριση τροποποίησης του  Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας 2014,
πιστώσεις 2014-2015 

2.9 Το υπ’ αριθμ. 4950/5-10-2016 έγγραφο της Επιτροπή Προμηθειών Υγείας με το οποίο διαβιβάστηκε
το απόσπασμα πρακτικού της υπ’ αριθμ. 89/16-9-2016 συνεδρίαση της ΕΠΥ (θέμα 1ο) σχετικά με την
έγκριση της τροποποίησης του Π.Π.Υ.Υ. 2014

2.10 Η  υπ’ αριθμ.  421/24-3-2015  (ΑΔΑ:  ΨΩΗΚΟΡ1Ο-ΔΜ3)  Απόφαση  του  Διοικητή  της  4ης Υ.ΠΕ
Μακεδονίας  και  Θράκης,  αναφορικά  με  τον  ορισμό  των  Φορέων  Διενέργειας  των  διαγωνισμών  του
ΠΠΥΦΥ 2014.

2.11 Το υπ’ αριθμ. 11193/19-9-2016 έγγραφο της 4ης  ΥΠΕ Μακεδονίας & Θράκης, με το οποίο διαβιβάζει
το  υπ’  αριθμ.  πρωτ.  4662/14-6-2016  έγγραφο  της  Επιτροπής  Προμηθειών  Υγείας  σχετικά  με  την
αρμοδιότητα της ΕΠΥ να εγκρίνει τεχνικές προδιαγραφές μετά τη θέση σε ισχύ του Ν.4412/2016

2.12 Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 4665/15-9-2016 ανακοίνωση της ΕΠΥ  

2.7 Η με αριθ.   394/08-04-2015 ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ (ΑΔΑ:7Σ1346906Ι-Λ4Κ) του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ» περί ορισμού επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών του εν λόγω διαγωνισμού. 

2.8 Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 8233/6-7-2016 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών της αρμόδιας επιτροπής,
σχετικά με «Υπηρεσίες Καθαριότητας»,  CPV: 90911200-8, προϋπολογισθείσας δαπάνης 260.000,00€ με
Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  από πλευράς
σχέσης ποιότητας – τιμής, σε εφαρμογή του Π.Π.Υ.Υ. 2014 

2.9 Το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 9540/08-08-2016 έγγραφο της 4ης ΥΠΕ Μακεδονίας και Θράκης σύμφωνα με
το οποίο δεν κατατέθηκαν παρατηρήσεις επί του άνωθι Πρακτικού Τεχνικών Προδιαγραφών 

2.10 Το υπ’ αριθμ. Πρωτ.4393/24-02-2017 έγγραφο της 4ης ΥΠΕ Μακεδονίας και Θράκης σύμφωνα με
το οποίο μας ενημερώνει ότι δεν θα συμπεριληφθούν τα κέντρα υγείας στον εν λόγω διαγωνισμό

2.11 Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 8728/19-06-2017 πρακτικό τεχνικών προδιαγραφών της αρμόδιας επιτροπής,
σχετικά με «Υπηρεσίες Καθαριότητας»,  CPV: 90911200-8, προϋπολογισθείσας δαπάνης 260.000,00€ με
Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  από πλευράς
σχέσης ποιότητας – τιμής, σε εφαρμογή του Π.Π.Υ.Υ. 2014 για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ  Άγιος Παύλος 

2.12 Την υπ. αριθμ.  56902/215  ΥΑ  (ΦΕΚ 1924/02-06-2017)  Τεχνικές λεπτομέρειες και  διαδικασίες
λειτουρνίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).

2.13 Η  υπ’  αρίθμ.   Β26/20η  ΣΥΝ/28-07-2017  (ΑΔΑ:  6ΖΠΔ46906Ι-Β0Ν)  απόφαση  του  Δ.Σ  του
Νοσοκομείου έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών  και τη διενέργειά του διαγωνισμού. 

Σελίδα 6





Διακήρυξη 2017 –003. ΠΠΥΦΥ 2014
Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων α (cpv: 90911200-8)

ΕΣΗΔΗΣ 45255

2.14  Την ανάληψη δέσμευσης με αριθμό καταχώρησης α/α 924/06-09-2017(ΑΔΑ:ΩΩΙ046906Ι-Ψ08)
του ΓΝΘ ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

2.15 Την ανάληψη δέσμευσης με αριθμό Πρωτ. 30332/31-08-2017 (ΑΔΑ:ΩΠ70ΟΡ1Ο-ΝΘΩ) της 4ης
ΥΠΕ Μακεδονίας και Θράκης

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

    Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό άνω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές σε ευρώ, με κριτήριο
κατακύρωσης  την  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη προσφορά βάσει  βέλτιστης  σχέσης
ποιότητας-τιμής,  για  την  ανάδειξη  αναδόχου  εταιρείας  για  την  παροχή  υπηρεσιών  καθαριότητας  στο
Γ.Ν.Θ.  ΑΓΙΟΣ  ΠΑΥΛΟΣ  για  ένα  (1)  έτος  προϋπολογισμού  209.677,42€  πλέον  ΦΠΑ ή 260.00,00€
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ.

1.Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος,
ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον τριάντα πέντε (30) ημερών, από την ημερομηνία ηλεκτρονικής απο-
στολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ.1 του ν. 4412/2016. Επίσης η περίληψη της προκήρυξης εστάλη για δημο-
σίευση στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.) της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και
στον ημερήσιο Ελληνικό Τύπο. 

2.ΤΟΠΟΣ  -  ΧΡΟΝΟΣ  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ    ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ

ΠΥΛΗ
ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΚΑΙ ΩΡΑ

ΕΝΑΡΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΚΑΙ ΩΡΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΚΑΙ ΩΡΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ

ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ
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Διαδικτυακή πύλη
www  .  promitheus  .  gov  .  gr  

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

26/09/2017

ώρα 15:00 μ.μ.

27/09/2017

ώρα 08:00 π.μ.

25/10/2017,

ώρα 18:00 μ.μ.

31/10/2017

ώρα 11:00 π.μ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα. 

3.  Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει  σύμφωνα με την υπ’αριθ.  2017-003.   H Διακήρυξη  και  τα
παρακάτω Παραρτήματα που επισυνάπτονται στην παρούσα  αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  ΚΑΙ  ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ-
ΠΙΝΑΚAΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

4.Τα έξοδα δημοσίευσης στον μεν Ελληνικό Τύπο βαρύνουν το Δημόσιο, στη δε Επίσημη Εφημερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

      Η περίληψη του διαγωνισμού θα σταλεί με ηλεκτρονικά μέσα στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της
Ε.Ε. και  στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
– Πρόγραμμα  Διαύγεια  http://et.diavgeia.gov.gr  ενώ η διακήρυξη θα αναρτηθεί, στο ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕ-
ΚΤΡΟΝΙΚΟ  ΜΗΤΡΩΟ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ,  στη  Διαδικτυακή  πύλη
http : //www.promitheus.gov.gr, του  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και  στην επίσημη ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής,
στη διαδρομή (URL) http://www.agpavlos.gr./ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ

5. Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

      Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο έξι (6)  ημέρες
πριν  την  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  προσφορών  που  ορίζεται  στην  παρούσα  και  απαντώνται
αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  Τα  σχετικά  αιτήματα  παροχής  συμπληρωματικών  πληροφοριών  –  διευκρινίσεων
υποβάλλονται  μόνο από εγγεγραμμένους  στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που
διαθέτουν  σχετικά  διαπιστευτήρια  που  τους  έχουν  χορηγηθεί  (όνομα  χρήστη  και  κωδικό  πρόσβασης)
ύστερα  από  αίτησή τους,  και  συνοδεύονται  υποχρεωτικά  από  επισυναπτόμενο  ηλεκτρονικό  αρχείο  σε
μορφή αρχείου  .pdf με  το  κείμενο των  ερωτημάτων,  το  οποίο  υποχρεωτικά  πρέπει  να είναι  ψηφιακά
υπογεγραμμένο. 
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Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων-πληροφοριών που υποβάλλονται με άλλο τρόπο από τον ανωτέρω
περιγραφόμενο ή το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο ή δεν
υποβάλλονται εγκαίρως δεν εξετάζονται.

                                                           

                                                            Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

                                                                      

                                                                       ΠΑΤΕΡΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

                                                                                            Msc Ιατρικής Φυσικής

                                                                                    MSc Διοίκησης Μονάδων Υγείας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΩΝ

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ……………………………11

1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ…………………………………………..11

1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ……………………………….11
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1.3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΦΥΣΙΚΟΥ  ΚΑΙ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  ΤΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ
……………12
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 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1              Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής   

Επωνυμία ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ταχυδρομική διεύθυνση Εθνικής Αντίστασης 161

Πόλη Θεσσαλονίκης 

Ταχυδρομικός Κωδικός 55134

Χώρα Ελλάδα

Κωδικός ΝUTS GR 300

Τηλέφωνο 2313 304464-1

Φαξ 2313304452

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο promagpavlos  @  outlook  .  com  

Αρμόδιoι  για πληροφορίες ΤΖΗΜΑ Δ., ΜΑΚΡΙΔΗΣ Θ.

Είδος Αναθέτουσας Αρχής 

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» και ανήκει
στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Νοσοκομείο

Στοιχεία Επικοινωνίας 

α)     Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

β)    Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής    πύλης
www  .  promitheus  .  gov  .  gr   του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα
διακήρυξη  στην  Ελληνική  Γλώσσα,  σε  ηλεκτρονικό  φάκελο,  σύμφωνα  με  τα  αναφερόμενα  στο
ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την  Υπουργική Απόφαση αριθμ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β΄-21-
10-13)  «Τεχνικές  λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)». Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν
υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

γ)     Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από  την προαναφερθείσα διεύθυνση στον πίνακα με τα
στοιχεία της αρχής

1.2              Στοιχεία Διαδικασίας – Χρηματοδότηση  

Είδος διαδικασίας 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή  ηλεκτρονική  διαδικασία του άρθρου 27 του Ν.4412/2016.

Χρηματοδότηση της σύμβασης
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Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το ΓΕΝΙΚΌ ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΓΙΟΣ  ΠΑΥΛΟΣ..  Η  δαπάνη  για  την  εν  λόγω  σύμβαση  βαρύνει  τον  ΚΑΕ  0419   του  τακτικού
προϋπολογισμού.

1.3              Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης   

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάδειξη αναδόχου εταιρείας για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας
του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης Αγιος Παύλος για ένα (1) έτος.

Οι  παρεχόμενες  υπηρεσίες  κατατάσσονται  στον  ακόλουθο  κωδικό   του  Κοινού  Λεξιλογίου  δημοσίων
συμβάσεων (CPV) : 90911200-8 «Υπηρεσίες Καθαρισμού Κτηρίων».

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των αιτούμενων υπηρεσιών.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 260.000,00 € συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται   σε ένα (1) έτος από την ημερομηνία υπογραφής της με δικαίωμα
μονομερούς παράτασης μετά τη λήξη της,  η οποία όμως προϋποθέτει απόφαση του ΔΣ του Γ.Ν.Θ. Άγιος
Παύλος, εφόσον ενημερώσει εγγράφως τον ανάδοχο πριν την λήξη της αρχικής σύμβασης

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.

1.4              Θεσμικό πλαίσιο   

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις  κατ΄ εξουσιοδότηση
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν σήμερα.

1.5              Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού   

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο Σύστημα ορίζεται η Τετάρτη 27-09-2017 ώρα 08:00 μ.μ.
Η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής  των προσφορών είναι η Τετάρτη  25/10/2017, ώρα
18:00 μ.μ.

Η  διαδικασία  θα  διενεργηθεί  με  χρήση  της  πλατφόρμας  τους  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  μέσω  της  .
http://www.promitheus.gov.gr.

1.6              Δημοσιότητα  

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Προκήρυξη  (περίληψη)  της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στην
Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης τη Πέμπτη 21-09-2017. 

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 

Το  πλήρες  κείμενο  της  παρούσας  Διακήρυξης  καταχωρήθηκε  στο  Κεντρικό  Ηλεκτρονικό  Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

Το  πλήρες  κείμενο  της  παρούσας  Διακήρυξης  καταχωρήθηκε  ακόμη  και  στη  διαδικτυακή  πύλη  του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό : 45255.

Προκήρυξη  (περίληψη  της  παρούσας  Διακήρυξης)  δημοσιεύεται  στο  τεύχος  Διακηρύξεων  Δημοσίων
Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το
άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 και στις εφημερίδες ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ, ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
και ΤΥΠΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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Η  προκήρυξη  (περίληψη  της  παρούσας  Διακήρυξης)  όπως  προβλέπεται  στην  περίπτωση  16  της
παραγράφου  4  του  άρθρου  2  του  Ν.  3861/2010,  αναρτήθηκε  στο  διαδίκτυο,  στον  ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) 

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων

Τα έξοδα δημοσίευσης στον μεν Ελληνικό Τύπο βαρύνουν το Δημόσιο, στη δε Επίσημη Εφημερίδα των Ευ-
ρωπαϊκών Κοινοτήτων την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η προκήρυξη του διαγωνισμού θα σταλεί με ηλεκτρονικά
μέσα στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ε.Ε. και διακήρυξη θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα  ΔΙΑΥ-
ΓΕΙΑ, στο ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ και στη Διαδικτυα-
κή πύλη http : //www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

1.7              Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης   

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι :

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις
υποχρεώσεις  τους  που  απορρέουν  από  τις  διατάξεις  της  περιβαλλοντικής,  κοινωνικοασφαλιστικής  και
εργατικής  νομοθεσίας,  που  έχουν  θεσπιστεί  με  το  δίκαιο  της  Ένωσης,  το  εθνικό  δίκαιο,  συλλογικές
συμβάσεις  ή  διεθνείς  διατάξεις  περιβαλλοντικού,  κοινωνικού  και  εργατικού  δικαίου,  οι  οποίες
απαριθμούνται  στο  Παράρτημα  Χ  του  Προσαρτήματος  Α του  ν.  4412/2016.  Η  τήρηση  των  εν  λόγω
υποχρεώσεων  ελέγχεται  και  βεβαιώνεται  από τα  όργανα  που  επιβλέπουν  την  εκτέλεση  των  δημοσίων
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και
της αρμοδιότητάς τους 

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης,
αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν
χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1              Γενικές Πληροφορίες  

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα:

1. η προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης 

2. η παρούσα Διακήρυξη  με αριθμό 2017-003. με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος
αυτής 

3. το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]

4. το σχέδιο της σύμβασης

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.
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2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο έξι (6)  ημέρες πριν
την  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  προσφορών  που  ορίζεται  στην  παρούσα  και  απαντώνται
αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  Τα  σχετικά  αιτήματα  παροχής  συμπληρωματικών  πληροφοριών  –  διευκρινίσεων
υποβάλλονται  μόνο από εγγεγραμμένους  στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που
διαθέτουν  σχετικά  διαπιστευτήρια  που  τους  έχουν  χορηγηθεί  (όνομα  χρήστη  και  κωδικό  πρόσβασης)
ύστερα από αίτησή του, και συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή
αρχείου  .pdf με  το  κείμενο  των  ερωτημάτων,  το  οποίο  υποχρεωτικά  πρέπει  να  είναι  ψηφιακά
υπογεγραμμένο.  Αιτήματα  παροχής  διευκρινήσεων  που  υποβάλλονται  είτε  με  άλλο  τρόπο  είτε  το
ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, ή δεν υποβάλλονται εγκαίρως,
δεν εξετάζονται. 

2.1.4 Γλώσσα

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Οι  προσφορές  και  τα  περιλαμβανόμενα  σε  αυτές  στοιχεία  συντάσσονται  στην  ελληνική  γλώσσα  ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη
της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188)

Ειδικότερα,  όλα  τα  δημόσια  έγγραφα  που  αφορούν  αλλοδαπούς  οικονομικούς  φορείς  και  που  θα
κατατεθούν  από  τους  προσφέροντες  στην  παρούσα  διαδικασία,  θα  είναι  νόμιμα  επικυρωμένα,  και  η
μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε
από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ. Πολ. Δ. και 53 του
Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα
αυτή τέτοια υπηρεσία.

Επιτρέπεται  αντίστοιχα  η  κατάθεση  οιουδήποτε  δημόσιου  εγγράφου  και  δικαιολογητικού  που  αφορά
αλλοδαπή  Επιχείρηση  με  τη  μορφή  επικυρωμένης  φωτοτυπίας  προερχόμενης  είτε  από  το  νόμιμο
επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο
έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση
αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα
περί Δικηγόρων.

Ενημερωτικά  και  τεχνικά  φυλλάδια  με  άλλα  έντυπα  –εταιρικά  ή  μη-  με  ειδικό  τεχνικό  περιεχόμενο
μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

2.1.5 Εγγυήσεις

Οι  εγγυητικές  επιστολές  των  παραγράφων  2.2.2  και  4.1.  εκδίδονται  από  πιστωτικά  ιδρύματα  που
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-
μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών
και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με
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γραμμάτιο  παρακατάθεσης  χρεογράφων  στο  Ταμείο  Παρακαταθηκών  και  Δανείων,  τα  τοκομερίδια  ή
μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η
εγγύηση οικονομικό φορέα.

Οι  εγγυητικές  επιστολές  εκδίδονται  κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους
εκδότες της παραπάνω παραγράφου.

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 

α) την ημερομηνία έκδοσης, 

β) τον εκδότη, 

γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, 

δ) τον αριθμό της εγγύησης,

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 

στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η
εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), 

ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του
δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της
κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, 

η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, 

θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη
της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής
εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει
την εγκυρότητά τους.

2.2              Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής  

2.2.1 Δικαιούμενοι συμμετοχής 

1. Δικαίωμα  συμμετοχής  στη  διαδικασία  σύναψης  της  παρούσας  σύμβασης  έχουν  φυσικά  ή  νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ)  τρίτες  χώρες  που  έχουν  υπογράψει  και  κυρώσει  τη  ΣΔΣ,  στο  βαθμό που  η  υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

2. Οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων,  συμπεριλαμβανομένων  και  των  προσωρινών  συμπράξεων,  δεν
απαιτείται  να  περιβληθούν  συγκεκριμένη  νομική  μορφή  για  την  υποβολή  προσφοράς .. Η  ένωση  ή  η
σύμπραξη υποχρεούται να περιβληθεί σε συγκεκριμένη νομική μορφή, εάν τους ανατεθεί η σύμβαση, εφ’
όσον η περιβολή της συγκεκριμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της
σύμβασης.
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3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  

4.  Για  την  συμμετοχή  στο  διαγωνισμό  οι  ενδιαφερόμενοι  οικονομικοί  φορείς  απαιτείται  να  διαθέτουν
ψηφιακή  υπογραφή,  χορηγούμενη  από  πιστοποιημένη  αρχή  παροχής  ψηφιακής  υπογραφής  και  να
εγγραφούν  στο  ηλεκτρονικό  σύστημα  (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ  -  Διαδικτυακή  πύλη  www  .  promitheus  .  gov  .  gr  )
ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής :

Οι οικονομικοί φορείς, αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας συστήματος και από τον σύνδεσμο «Εγγραφείτε
ως οικονομικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδε-
χόμενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούμενοι ως εξής:

●  Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιού-
νται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύ-
στημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση,
εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. της
Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.

●  Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν δια-
θέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας
τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτη-
ρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του
χρήστη από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. της Γενικής Γραμματείας Εμπο-
ρίου και Προστασίας Καταναλωτή.
●   Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από
τη ΓΓΕ αποστέλλοντας:

-  είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική.

- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση στην ελληνική,
όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα XΙ του ν.4412/2016 για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών
και υπηρεσιών και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονο-
μικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται/αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο,
προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή αντίγραφο) στην
αρμόδια υπηρεσία.

Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυα-
κής πύλης του Συστήματος, όπως αναφέρεται ανωτέρω.

●   Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με
την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμ-
βάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίη-
ση του λογαριασμού του.

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε
ποσοστό 2%  επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης άνευ ΦΠΑ και αντιστοιχεί στο ποσό των 4.193,55€.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει  και  τον όρο ότι  η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
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Η εγγύηση συμμετοχής  πρέπει  να ισχύει  τουλάχιστον για  τριάντα  (30)  ημέρες  μετά τη λήξη του
χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζεται στην παρούσα,   άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η
αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν
τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

2.2.2.2. Η  εγγύηση  συμμετοχής  επιστρέφεται  στον  ανάδοχο  με  την  προσκόμιση  της  εγγύησης  καλής
εκτέλεσης. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά : 

α)  την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί  ασκηθείσας
προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και 

β)  την  άπρακτη  πάροδο της  προθεσμίας  άσκησης  ασφαλιστικών  μέτρων ή  την  έκδοση απόφασης  επ’
αυτών, και  

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια
ισχύος  αυτής,  παρέχει  ψευδή  στοιχεία  ή  πληροφορίες  καθώς  και  σε  περίπτωση  αποκλεισμού  του
οικονομικού φορέα (άρθρα 73 και 74 του Ν.4412/2016).

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό
πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι
από τους ακόλουθους λόγους:

2.2.3.1.   Όταν  υπάρχει  σε  βάρος  του  τελεσίδικη  καταδικαστική  απόφαση  για  έναν  από  τους
ακόλουθους λόγους: 

α) συμμετοχή  σε  εγκληματική  οργάνωση,  όπως  αυτή  ορίζεται  στο  άρθρο  2  της  απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του  Συμβουλίου  της  24ης  Οκτωβρίου  2008,  για  την  καταπολέμηση  του  οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της
25.6.1997,  σ.  1)  και  στην  παράγραφο  1  του  άρθρου  2  της  απόφασης-πλαίσιο  2003/568/ΔΕΥ  του
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192
της  31.7.2003,  σ.  54),  καθώς  και  όπως  ορίζεται  στην  κείμενη  νομοθεσία  ή  στο  εθνικό  δίκαιο  του
οικονομικού φορέα, 

γ) απάτη,  κατά  την έννοια του άρθρου 1 της  σύμβασης  σχετικά  με  την προστασία  των  οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν.
2803/2000 (Α΄ 48), 

δ) τρομοκρατικά  εγκλήματα ή  εγκλήματα  συνδεόμενα  με  τρομοκρατικές  δραστηριότητες,  όπως
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης
Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία
ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της  26ης  Οκτωβρίου  2005,  σχετικά  με  την  πρόληψη  της  χρησιμοποίησης  του  χρηματοπιστωτικού
συστήματος  για  τη  νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες  και  τη  χρηματοδότηση  της
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τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.
3691/2008 (Α΄ 166),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη
καταδικαστική  απόφαση  είναι  μέλος  του  διοικητικού,  διευθυντικού  ή  εποπτικού  οργάνου  του  ή  έχει
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και
IKE  ιδιωτικών  κεφαλαιουχικών  εταιρειών,  η  υποχρέωση  του  προηγούμενου  εδαφίου   αφορά  κατ’
ελάχιστον στους διαχειριστές.

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχι-
στον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά
στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

2.2.3.2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και  αυτό έχει  διαπιστωθεί  από δικαστική ή διοικητική απόφαση με
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική
νομοθεσία  ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων
έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

Δεν  αποκλείεται  ο  προσφέρων  οικονομικός  φορέας,  όταν  έχει  εκπληρώσει  τις  υποχρεώσεις  του  είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων,
κατά  περίπτωση,  των  δεδουλευμένων  τόκων  ή  των  προστίμων  είτε  υπαγόμενος  σε  δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους..

2.2.3.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης,  προσφέρων
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, και
αφορούν υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και
εργατικής  νομοθεσίας,  που  έχουν  θεσπισθεί  με  το  δίκαιο  της  Ένωσης,  το  εθνικό  δίκαιο,  συλλογικές
συμβάσεις  ή  διεθνείς  διατάξεις  περιβαλλοντικού,  κοινωνικού  και  εργατικού  δικαίου,  οι  οποίες
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016. 

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η
αναθέτουσα αρχή μπορεί  να μην αποκλείει  έναν οικονομικό φορέα ο οποίος  βρίσκεται  σε μία εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας, 
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(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 

(δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα
κατά  την προετοιμασία  της  διαδικασίας  σύναψης σύμβασης,  κατά τα οριζόμενα  στο  άρθρο 48  του ν.
4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης
στο  πλαίσιο  προηγούμενης  δημόσιας  σύμβασης,  προηγούμενης  σύμβασης  με  αναθέτοντα  φορέα  ή
προηγούμενης  σύμβασης  παραχώρησης  που  είχε  ως  αποτέλεσμα  την  πρόωρη  καταγγελία  της
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 

(ζ) εάν  έχει  κριθεί  ένοχος  σοβαρών  ψευδών  δηλώσεων  κατά  την  παροχή  των  πληροφοριών  που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας, 

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει  με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται
να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά
του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία. 

Ειδικά  για  τις  συμβάσεις  παροχής  υπηρεσιών  καθαρισμού ως  σοβαρό  επαγγελματικό  παράπτωμα
νοούνται, ιδίως, οι λόγοι που αναφέρονται στην περίπτωση γ της παρ. 2 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο εν
λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα
μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας. 

2.2.3.4.  Ο προσφέρων αποκλείεται  σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του,
είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις 

2.2.3.5. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.3. μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα
που  έλαβε  επαρκούν  για  να  αποδείξουν  την  αξιοπιστία  του,  παρότι  συντρέχει  ο  σχετικός  λόγος
αποκλεισμού  (αυτoκάθαρση).  Εάν  τα  στοιχεία  κριθούν  επαρκή,  ο  εν  λόγω  οικονομικός  φορέας  δεν
αποκλείεται  από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς
φορείς  αξιολογούνται  σε  συνάρτηση  με  τη  σοβαρότητα  και  τις  ιδιαίτερες  περιστάσεις  του  ποινικού
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα
το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί,  σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις,  με  τελεσίδικη  απόφαση,  σε  εθνικό  επίπεδο,  από  τη  συμμετοχή  σε  διαδικασίες  σύναψης
σύμβασης  ή  ανάθεσης  παραχώρησης  δεν  μπορεί  να  κάνει  χρήση της  ανωτέρω δυνατότητας  κατά  την
περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.

Σελίδα 20





Διακήρυξη 2017 –003. ΠΠΥΦΥ 2014
Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων α (cpv: 90911200-8)

ΕΣΗΔΗΣ 45255

2.2.3.6. Η  απόφαση  για  την  διαπίστωση  της  επάρκειας  ή  μη  των  επανορθωτικών  μέτρων  κατά  την
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν.
4412/2016.

2.2.3.7. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74
του ν.  4412/2016,  η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται  αυτοδίκαια και  από την παρούσα διαδικασία
σύναψης της σύμβασης. 

2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας

 Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των παρεχόμενων
υπηρεσιών. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο
κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος
μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε
τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων,  απαιτείται  να είναι
εγγεγραμμένοι  σε  αντίστοιχα  επαγγελματικά  ή  εμπορικά  μητρώα.  Οι  εγκατεστημένοι  στην  Ελλάδα
οικονομικοί  φορείς  απαιτείται  να  είναι  εγγεγραμμένοι  στο  Βιοτεχνικό  ή  Εμπορικό  ή  Βιομηχανικό
Επιμελητήριο.

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Όσον  αφορά  την  οικονομική  και  χρηματοοικονομική  επάρκεια  για  την  παρούσα  διαδικασία  σύναψης
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται :

- να έχουν συνολικό κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων ή για όσο χρόνο
δραστηριοποιούνται,  εφόσον αυτός είναι μικρότερος, μεγαλύτερο από το 100% της προϋπολογισθείσας
δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (περιλαμβανομένης της προαίρεσης) 

Σε  περίπτωση  δε  Ένωσης  εταιρειών/Κοινοπραξίας  η  συγκεκριμένη  ελάχιστη  προϋπόθεση  μπορεί  να
καλύπτεται αθροιστικά από όλα τα μέλη της Ένωσης-Κοινοπραξίας.

- να είναι ασφαλισμένοι έναντι επαγγελματικών κινδύνων με ποσό ασφάλισης αξίας ίσης του συμβατικού
τιμήματος και χρόνο ισχύος αντίστοιχο με το χρόνο διάρκειας της σύμβασης που θα υπογραφεί.

- να προσκομίσουν βεβαίωση τράπεζας για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης, όχι μικρότερη του
μισού  (50%)  του  συνολικού  προϋπολογισμού  χωρίς  ΦΠΑ  (συμπεριλαμβανομένου  του  δικαιώματος
προαίρεσης) 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται :

α) να διαθέτουν οργάνωση, δομή και προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες, με τα οποία να είναι
ικανός να ανταπεξέλθει πλήρως, άρτια και ολοκληρωμένα, στις απαιτήσεις των υπό ανάθεση υπηρεσιών.

β) να διαθέτουν κατάλογο στον οποίον να αναφέρονται  οι κυριότερες ανάλογες υπηρεσίες καθαριότητας
των τριών τελευταίων ετών, με μνεία για κάθε παράδοση :

- του παραλήπτη, είτε εμπίπτει στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα

- της ημερομηνίας παράδοσης
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- του ποσού παράδοσης

γ) να διαθέτουν επαρκές ανθρώπινο δυναμικό και πόρους ικανούς και αξιόπιστους  για να ολοκληρώσουν
επιτυχώς της απαιτήσεις των υπηρεσιών που ζητούνται

δ) να  περιγράφουν  τον  τεχνικό  εξοπλισμό που  διαθέτουν  (προσφερόμενα  μηχανήματα  και  εργαλεία,
προδιαγραφές αναλωσίμων και καθαριστικών προϊόντων) και τα μέτρα που λαμβάνουν για την εξασφάλιση
της ποιότητας .

ε)  να περιγράφουν το ανθρώπινο δυναμικό που θα διαθέσουν για την καλή εκτέλεση του έργου, και την
παρεχόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση του προτεινόμενου προσωπικού.

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με :

- Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας

- Πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας

- Πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

σχετικά με το αντικείμενο του διαγωνισμού

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

Οι  οικονομικοί  φορείς  μπορούν,  όσον  αφορά  τα  κριτήρια  της  οικονομικής  και  χρηματοοικονομικής
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της 

παραγράφου  2.2.6),  να  στηρίζονται  στις  ικανότητες  άλλων  φορέων,  ασχέτως  της  νομικής  φύσης  των
δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή  τους αναγκαίους
πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται. 

Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και
τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς,
μπορούν  να  στηρίζονται  στις  ικανότητες  άλλων  φορέων,  μόνο,  εάν  οι  τελευταίοι  θα  εκτελέσουν  τις
εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.

Όταν  οι  οικονομικοί  φορείς  στηρίζονται  στις  ικανότητες  άλλων φορέων όσον αφορά τα  κριτήρια που
σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι  εν λόγω
οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της
σύμβασης.

Υπό τους  ίδιους  όρους  οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων  μπορούν  να  στηρίζονται  στις  ικανότητες  των
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 

 Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: 

α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και 

β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, 

προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως  δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο
από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα
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με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙ –Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, το οποίο
αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ  καταρτίζεται βάσει
του τυποποιημένου εντύπου  του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από
τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες  του Παραρτήματος ΙΙ. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα

Α.  Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και  οι  όροι  και  προϋποθέσεις συμμετοχής τους,
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και  κατά τη σύναψη της σύμβασης στις  περιπτώσεις  του
άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων
φορέων,  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  2.2.8.  της  παρούσας,  οι  φορείς  στην  ικανότητα  των  οποίων
στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι
λόγοι αποκλεισμού  της παραγράφου  2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4-2.2.8).

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται,
εφόσον  ο  τελευταίος  δεν  πληροί  το  σχετικό  κριτήριο  επιλογής  ή  για  τον  οποίο  συντρέχουν  λόγοι
αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.3.

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της
Ένωσης,  η  οποία  διατίθεται  δωρεάν,  όπως  εθνικό  μητρώο συμβάσεων,  εικονικό  φάκελο,  ηλεκτρονικό
σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση
δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει
αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν .

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω :

α) για  την  παράγραφο  2.2.3.1  απόσπασμα  του  σχετικού  μητρώου,  όπως  του  ποινικού  μητρώου  ή,
ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-
μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το
οποίο  προκύπτει  ότι  πληρούνται  αυτές  οι  προϋποθέσεις.  Η  υποχρέωση  προσκόμισης  του  ως  άνω
αποσπάσματος  αφορά και  στα  μέλη  του  διοικητικού,  διευθυντικού ή  εποπτικού οργάνου του εν  λόγω
οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε
αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο δηλ. τους  -  Διαχειριστές όταν το νομικό
πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., και Ι.Κ.Ε.

- τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όταν το νομικό πρόσωπο
είναι Α.Ε.,

-  τους νομίμους εκπροσώπους του σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου

β) για  τις  παραγράφους  2.2.3.2  α)  πιστοποιητικό  ασφαλιστικής  ενημερότητας   από  τους  αρμόδιους
ασφαλιστικούς  φορείς  του  οικείου  κράτους  μέλους  ή  χώρας  και  β)  πιστοποιητικό  φορολογικής
ενημερότητας από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους ή χώρας.
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Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το
έγγραφο  ή  το  πιστοποιητικό  αυτό  δεν  καλύπτει  όλες  τις  περιπτώσεις  που  αναφέρονται  στις  σχετικές
παραγράφους το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη
- μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου
ενώπιον  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,  συμβολαιογράφου  ή  αρμόδιου  επαγγελματικού  ή
εμπορικού  οργανισμού  του  κράτους  -  μέλους  ή  της  χώρας  καταγωγής  ή  της  χώρας  όπου  είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

γ) για την παράγραφο 2.2.3.3. περ. β πιστοποιητικό που εκδίδεται από  την αρμόδια δικαστική ή διοικητική
αρχή του οικείου κράτους μέλους ή χώρας. Τα φυσικά πρόσωπα δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί
μη θέσεως σε εκκαθάριση. 

Για τις λοιπές περιπτώσεις (α), (γ), (δ), (ε), (στ), (ζ), (η) και (θ), υπεύθυνη δήλωση, ότι δεν συντρέχουν
οι σχετικοί λόγοι αποκλεισμού.

δ) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα του άρθρου του
ν.1599/1986, ψηφιακά υπογεγραμμένη δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με
το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.

Αν το κράτος μέλος ή χώρα δεν εκδίδει έγγραφα ή πιστοποιητικά που να καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις
που αναφέρονται  στις  παραγράφους  α,β,γ,  το έγγραφο ή πιστοποιητικό  μπορεί  να αντικαθίσταται  από
ένορκη βεβαίωση ή στα κράτη μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη
δήλωση  του  ενδιαφερομένου  ενώπιον  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,  συμβολαιογράφου  ή
αρμόδιου  επαγγελματικού  ή  εμπορικού  οργανισμού  του  κράτους  μέλους  ή  της  χώρας  όπου  είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορές.

B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν : 

- Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου που τηρείται στο κράτος-
μέλος  εγκατάστασής  τους,  όπως  περιγράφεται  στο  Παράρτημα  XI του  Προσαρτήματος  Α΄  του
Ν.4412/2016 και με το οποίο να πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά
τους, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα και στα άρθρα 76 και 77, κατά περίπτωση, του Ν.4412/2016.

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποδεικνύουν το ειδικό επάγγελμά τους με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο
μέσο. Ενδεικτικά αναφέρεται η βεβαίωση από αρμόδια φορολογική αρχή έναρξης εργασιών φυσικού ή
νομικού  προσώπου,  βεβαίωση  αρμόδιας  φορολογικής  αρχής  από  την  οποία  να  προκύπτει  ο  κωδικός
αριθμός δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανόμενης ένορκης δήλωσης ενώπιον συμβολαιογράφου, στην οποία
αναφέρεται το ειδικό επάγγελμά τους.

-  Εφόσον  οι  οικονομικοί  φορείς  πρέπει  να  διαθέτουν  ειδική  έγκριση  ή  να  είναι  μέλη  συγκεκριμένου
οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, απαιτείται να
προσκομίζουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού.

Ειδικά οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα πάροχοι υπηρεσιών καθαρισμού κτιρίων προσκομίζουν αντίγραφο
άδειας παροχής των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Β.3. Για  την  απόδειξη  της  Οικονομικής  επάρκειας  της  παραγράφου  2.2.5  οι  οικονομικοί  φορείς
προσκομίζουν:

Τραπεζικές βεβαιώσεις πιστοληπτικής ικανότητας

 Ισολογισμούς  ή  Οικονομικές  Καταστάσεις  τριών  (3)  τελευταίων  χρήσεων  (κατ’ ανώτατο  όριο,
συναρτήσει της ημερομηνίας δημιουργίας του οικονομικού φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του)
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Εάν  ο  οικονομικός  φορέας,  για  βάσιμο  λόγο,  δεν  είναι  σε  θέση  να  προσκομίσει  τα  ανωτέρω
δικαιολογητικά,  μπορεί  να  αποδεικνύει  την  οικονομική  και  χρηματοοικονομική  του  επάρκεια  με
οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.

Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος Ανάδοχος αποτελεί Ένωση/Κοινοπραξία τα απαιτούμενα στην παρούσα
παράγραφο στοιχεία τεκμηρίωσης πρέπει να  υποβάλλονται χωριστά όσα απαιτούνται για κάθε Μέλος της
Ένωσης/Κοινοπραξίας ή/και συγκεντρωτικά για την Ένωση/Κοινοπραξία όσα απαιτούνται.

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν 

α) Κατάλογο, στον οποίο να αναφέρονται οι κυριότερες ανάλογες υπηρεσίες των τριών τελευταίων ετών,
με μνεία για κάθε παράδοση:

- του παραλήπτη, είτε εμπίπτει στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα

- της ημερομηνίας παράδοσης

- του ποσού παράδοσης

Ο κατάλογος προτείνεται να έχει την παρακάτω μορφή :

Α/Α Πελάτης Σύντομη Περιγραφή Υπηρεσιών Προϋπολογισμός Παρούσα Φάση

Για τις υπηρεσίες του ανωτέρω καταλόγου απαιτείται να προσκομιστεί και βεβαίωση καλής εκτέλεσης της
σύμβασης. 

Οι παραδόσεις αποδεικνύονται εάν ο αποδέκτης είναι:

- Δημόσια αρχή με πιστοποιητικά τα οποία έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή.

- Ιδιωτικός φορέας με τα αντίστοιχα παραστατικά ή εφόσον δεν προβλέπεται η έκδοση      παραστατικών ή
δεν  υπάρχουν  παραστατικά,  με  υπεύθυνη  δήλωση,  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  4  του  άρθρου  8  του
1559/1986, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, του αγοραστή και εάν τούτο δεν είναι δυνατόν, του προμηθευτή.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων που έχουν παραληφθεί θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με το 25
% του συνολικού προϋπολογισμού του υπό ανάθεση Έργου και  με συμβατική διάρκεια τουλάχιστον ενός
έτους.

β)  ονομαστική κατάσταση του προσωπικού καθαριότητας της επιχείρησης με τα απαραίτητα στοιχεία
που θα αποδεικνύουν την επάρκεια της εταιρείας για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου για το εν
λόγω έργο,  θεωρημένη από την Επιθεώρηση Εργασίας  ή  αντίγραφο της  κατάστασης που έχει  εκδοθεί
ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «ΕΡΓΑΝΗ».

γ)  περιγραφή  του  τεχνικού  εξοπλισμού  και  των  μέτρων  που  λαμβάνει  ο  οικονομικός  φορέας  για  την
εξασφάλιση της ποιότητας.

δ)  κατάλληλα  έγγραφα  που  θα  αποδεικνύουν  την  παρεχόμενη  εκπαίδευση  και  κατάρτιση  του
προτεινόμενου προσωπικού. Οι  ικανότητες όσον αφορά τα στελέχη της επιχείρησης, αποδεικνύονται με
την υποβολή ενυπόγραφων βιογραφικών σημειωμάτων (που θα περιέχουν στοιχεία για την προηγούμενη
εμπειρία και  τα καθήκοντά τους ,  τα ουσιαστικά και  τα τυπικά τους προσόντα και αντιγράφων τίτλων
σπουδών-πτυχίων). 
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Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή
πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις, δύνανται να αντικατασταθούν
αυτά από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού. Εάν στη χώρα αυτή δεν
προβλέπεται  ούτε  ένορκη  βεβαίωση,  δύναται  αυτή  να  αντικατασταθεί  με  υπεύθυνη  δήλωση  ενώπιον
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας, στην οποία είναι εγκατεστημένος
ο  προμηθευτής.  Στην  κατά  τα  άνω ένορκη βεβαίωση θα  δηλώνεται  ότι  στην  συγκεκριμένη  χώρα  δεν
εκδίδονται  τα συγκεκριμένα έγγραφα και  ότι  δεν  συντρέχουν  στο  συγκεκριμένο πρόσωπο οι  ανωτέρω
νομικές καταστάσεις. Η υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις πιο πάνω κατηγορίες υποψηφίων.

Β.5.  Για  την  απόδειξη  της  συμμόρφωσής  τους  με  πρότυπα  διασφάλισης  ποιότητας  και  πρότυπα
περιβαλλοντικής  διαχείρισης της  παραγράφου 2.2.7  οι  οικονομικοί  φορείς  προσκομίζουν  τα παρακάτω
πιστοποιητικά ποιότητας (σε πρωτότυπο ή νομίμως επικυρωμένο φωτοαντίγραφο),  που εκδίδονται  από
επίσημα γραφεία ποιοτικού ελέγχου ή αρμόδιες υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων :

α) ISO 9001:2008 ή άλλο ισοδύναμο για το σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

β) ISO 14001:2004 ή άλλο ισοδύναμο για το σύστημα Ποιότητας-Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

γ) OHSAS 18001:2007 ή άλλο ισοδύναμο για το σύστημα Ποιότητας-Διαχείρισης Υγιεινής και 

    Ασφάλειας

Β.6. Για  την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και  εκπροσώπησης,  στις  περιπτώσεις  που ο οικονομικός
φορέας είναι  νομικό πρόσωπο, προσκομίζει  τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ.
σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω
έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών,
το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
(νόμιμος εκπρόσωπος,  δικαίωμα υπογραφής κλπ.),  τυχόν τρίτοι,  στους οποίους έχει  χορηγηθεί  εξουσία
εκπροσώπησης,  καθώς  και  η  θητεία  του/των  ή/και  των  μελών  του  οργάνου  διοίκησης/  νόμιμου
εκπροσώπου.

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους  που προβλέπονται από τις
εκάστοτε  ισχύουσες  εθνικές  διατάξεις  ή  διαθέτουν  πιστοποίηση  από  οργανισμούς  πιστοποίησης  που
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό
πιστοποίησης. 

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο. 

Η  πιστοποιούμενη  εγγραφή  στους  επίσημους  καταλόγους  από  τους  αρμόδιους  οργανισμούς  ή  το
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλόλητας όσον
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό. 

Οι  οικονομικοί  φορείς  που  είναι  εγγεγραμμένοι  σε  επίσημους  καταλόγους  απαλλάσσονται  από  την
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. 

Β.8. Ειδικά για τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών καθαρισμού 

α) η αναθέτουσα αρχή, αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, υποβάλλει γραπτό
αίτημα προς τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για τη
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χορήγηση πιστοποιητικού, από το οποίο να προκύπτουν όλες οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν
εκδοθεί σε βάρος εκάστου των υποψήφιων εργολάβων. Το πιστοποιητικό αποστέλλεται στην αναθέτουσα
αρχή μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή του αιτήματος. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης
της προθεσμίας, η αναθέτουσα αρχή δικαιούται να προχωρήσει στη σύναψη της σύμβασης.

β)  για το χρονικό διάστημα που δεν καλύπτεται από το «Μητρώο Παραβατών Εταιρειών Παροχής
Υπηρεσιών Καθαρισμού ή/και Φύλαξης» οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή/και φύλαξης
προσκομίζουν  υποχρεωτικά  ένορκη  βεβαίωση  του  νομίμου  εκπροσώπου  αυτών  ενώπιον
συμβολαιογράφου, περί μη επιβολής σε βάρος τους πράξης επιβολής προστίμου για παραβιάσεις της
εργατικής νομοθεσίας «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας.

Β.9. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωση  δικαιολογητικά,  για  κάθε  οικονομικό  φορέα  που  συμμετέχει  στην  ένωση,  σύμφωνα  με  τα
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

Β.10. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί  να στηριχθεί  στις  ικανότητες άλλων φορέων,
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους,
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.

2.3              Κριτήρια Ανάθεσης  

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι  η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής,  η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων: 

α/α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

ΟΜΑΔΑ Α’ Συντελεστής Βαρύτητας 70%

Α1
Επιτυχής  -Ποιοτική  συνεργασία  στο
αντικείμενο   της  καθαριότητας  Δημόσιων  ή
Ιδιωτικών Νοσοκομείων

100 – 120 40%=0,40

Α2
Πλήθος  και  Ικανότητες  των  απασχολούμενων
υπαλλήλων και στελεχών

100 – 120 30%=0,30

ΟΜΑΔΑ Β’ Συντελεστής Βαρύτητας 30%

Β1
Προσφερόμενοι  πόροι  (προσωπικό,
μηχανήματα,  υλικά) για την αντιμετώπιση του
δημοπρατούμενου έργου

100 – 120 20%=0,20

Β2

Διαδικασίες, οδηγίες και ανάλογος
σχεδιασμός για τη διαχείριση της
ποιότητας,  του  περιβάλλοντος,  και  της
ασφάλειας και υγιεινής

100 – 120 10%=0,10

2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών 

Η  βαθμολόγηση  κάθε  κριτηρίου  αξιολόγησης  κυμαίνεται  από  100  βαθμούς  στην  περίπτωση  που
ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς
όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.  
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Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς . 

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή
βαρύτητας  επί  τη  βαθμολογία  του,  η  δε  συνολική  βαθμολογία  της  προσφοράς  θα  προκύπτει  από  το
άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις
από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς.

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο
της τιμής προσφοράς (συγκριτική)  προς την σταθμισμένη βαθμολογία της προσφοράς 

Μικρότερος
λόγος  (Λi)

=
Συγκριτική τιμή προσφοράς    (Ki)

Σταθμισμένη βαθμολογία προσφοράς  (Ri)

ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΣΤΑΔΙΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ –

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΜΕΣΟΣ  ΟΡΟΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(100  -  120)  για  το
ΚΑΘΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

(Ri)

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

(Κi)

Λi=  ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ
/ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΟΜΑΔΑ Α

1 40% = 0,40 Πχ  100 Α1=0,40*100

2 30% = 0,30 Πχ  105 Α2=0,30*105

ΣΥΝΟΛΟ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
ΟΜΑΔΑΣ  Α

70%

ΟΜΑΔΑ Β

1 20% = 0,20 Β1=0,20*…

2 10% = 0,10 Β2=0,10*…

ΣΥΝΟΛΟ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
ΟΜΑΔΑΣ Β

30%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 100%

Ri = Άθροισμα

Όλων  των
Γινομένων

Σελίδα 28

Ri

Ki
=Λi

Ri

Ki
=Λi





Διακήρυξη 2017 –003. ΠΠΥΦΥ 2014
Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων α (cpv: 90911200-8)

ΕΣΗΔΗΣ 45255

Τα  απαιτούμενα  πιστοποιητικά  και  δικαιολογητικά  που  αφορούν  τα  κριτήρια  αξιολόγησης
υποβάλλονται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά  στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς σε μορφή
αρχείου .pdf  ψηφιακά υπογεγραμμένα και προσκομίζονται (με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται
αναλυτικά  τα  προσκομιζόμενα  δικαιολογητικά)  κατά  περίπτωση  από  αυτόν  εντός  τριών  (3)
εργάσιμων  ημερών  από  την  ηλεκτρονική  υποβολή  εκτός  των  εγγράφων  που  φέρουν  ψηφιακή
υπογραφή.

Σημειώνεται ότι όλα τα παραπάνω στοιχεία ομάδα Α:  A1,  A2 και ομάδα Β:  B1,  B2 αποτελούν στοιχεία
βαθμολόγησης και θα πρέπει με ποινή αποκλεισμού της προσφοράς τα περιγραφόμενα δεδομένα, έγγραφα,
και βεβαιώσεις αναλυτικά να προσκομίζονται στην τεχνική προσφορά των διαγωνιζόμενων προκειμένου να
αξιολογηθούν.

Θα ληφθεί ιδιαίτερα θετικά υπόψη κατά την αξιολόγηση

(1) η ύπαρξη  σαφούς  αντιστοίχισης  των  παραγράφων  της  τεχνικής  προσφοράς  με  τα  αξιολογούμενα
στοιχεία

(2) η ύπαρξη συνεχόμενης αρίθμησης και πίνακα περιεχομένων του φακέλου

(3) η  μη  προσθήκη  μη  σχετικών  με  τα  βαθμολογούμενα  δεδομένων  που  απλά  δυσχεραίνουν  την
αξιολόγηση.

Προκειμένου περί συμπράξεων επιχειρήσεων (ενώσεις, κοινοπραξίες) η κάθε συμμετέχουσα στη σύμπραξη
επιχείρηση αξιολογείται  στα  κριτήρια αποδοχής και  αξιολόγησης ξεχωριστά,  εξάγεται  ο  σταθμισμένος
μέσος όρος  και  συγκρίνεται  με τα ελάχιστα αποδεκτά όρια των τιθέμενων κριτηρίων αποδοχής ή των
τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης. Η βαρύτητα των συντελεστών του σταθμισμένου μέσου όρου
προκύπτει από το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στη σύμπραξη.

ΔΙΕΥΚΡΙΝIΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

-  Οι  προσφορές  βαθμολογούνται  βάσει  των  κριτηρίων  των  ομάδων.  Η  αντίστοιχη  βαθμολογία  κάθε
κριτηρίου  προκύπτει  σύμφωνα  με  την  εκτίμηση  της  Επιτροπής  Διαγωνισμού  και  Αξιολόγησης  των
προσφορών και θα πρέπει να είναι αιτιολογημένη, αναλογική της κάλυψης των τεχνικών προδιαγραφών και
συγκριτική μεταξύ των στοιχείων διαγωνιζομένων.

- Η βαθμολογία των επιμέρους στοιχείων των προσφορών είναι  100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που
καλύπτονται  ακριβώς  όλες  οι  τεχνικές  προδιαγραφές  (απαράβατοι  όροι)  της  διακήρυξης.  Η
βαθμολογία  αυξάνεται  έως  120  βαθμούς  όταν  υπερκαλύπτονται  οι  τεχνικές  προδιαγραφές.  Οι
προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης έστω και σε
ένα κριτήριο, βαθμολογούνται κάτω από 100 και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

- Η επάρκεια του διαγωνιζόμενου, ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές στα κριτήρια αξιολόγησης είναι στην
αιτιολογημένη κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των προσφορών

- Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε στοιχείου των ομάδων είναι το γινόμενο του επί μέρους συντελεστή
βαρύτητας του στοιχείου επί τη βαθμολογία του και η συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το
άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των στοιχείων και των δύο ομάδων.

- Η τελική βαθμολογία των τεχνικά αποδεκτών προσφορών με βάση τα παραπάνω κυμαίνεται από  100 έως
120 βαθμούς.

-  Ο  διαγωνισμός  κατακυρώνεται  στον  διαγωνιζόμενο  που  έχει  κάνει  την  πλέον  συμφέρουσα  από
οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.
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- Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο
λόγο της τιμής προσφοράς (συγκριτικής) προς την βαθμολογία της.

2.4     Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο  Παράρτημα Ι – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΚΑΙ  ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  -  ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  -  ΠΙΝΑΚΑΣ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ της Διακήρυξης 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ψηφιακά
είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως
εξουσιοδοτημένο.  Στην  προσφορά  απαραιτήτως  πρέπει  να  προσδιορίζεται  η  έκταση  και  το  είδος  της
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης,
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 

Χρόνος και τρόπος υποβολής Προσφορών 

2.4.2.1. Οι  προσφορές  υποβάλλονται  από τους  ενδιαφερόμενους  ηλεκτρονικά,  μέσω  της  διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η
παρούσα διακήρυξη στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο
ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 56902/215
– 02.06.17) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».

Για  τη  συμμετοχή  στο  διαγωνισμό  οι  ενδιαφερόμενοι  οικονομικοί  φορείς  απαιτείται  να  διαθέτουν
ψηφιακή  υπογραφή,  χορηγούμενη  από  πιστοποιημένη  αρχή  παροχής  ψηφιακής  υπογραφής  και  να
εγγραφούν  στο  ηλεκτρονικό  σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ-  Διαδικτυακή  πύλη  www.promitheus.gov.gr)
ακολουθώντας  την  κατωτέρω  διαδικασία  εγγραφής  του  άρθρου  3  παρ.  3.2  έως  3.4  της   Υπουργικής
Απόφασης  αριθμ.  Π1/2390/2013  (ΦΕΚ  2677/Β  –  21.10.13)  «Τεχνικές  λεπτομέρειες  και  διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)»

2.4.2.2. Ο  χρόνος  υποβολής  της  προσφοράς  και  οποιαδήποτε  ηλεκτρονική  επικοινωνία  μέσω  του
συστήματος  βεβαιώνεται  αυτόματα  από  το  σύστημα  με  υπηρεσίες  χρονοσήμανσης,  σύμφωνα  με  τα
οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 6 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.

Μετά  την  παρέλευση  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  και  ώρας,  δεν  υπάρχει  η  δυνατότητα  υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα.  Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα
αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της.

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα: 

(α) έναν  (υπο)φάκελο  με  την  ένδειξη  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής  –Τεχνική  Προσφορά»  στον  οποίο
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  σύμφωνα με
τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο  περιλαμβάνεται η οικονομική
προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

Σελίδα 30





Διακήρυξη 2017 –003. ΠΠΥΦΥ 2014
Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων α (cpv: 90911200-8)

ΕΣΗΔΗΣ 45255

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της
προσφοράς  του  που  έχουν  εμπιστευτικό  χαρακτήρα, σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  21  του  ν.
4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης
τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις
νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.

Δεν  χαρακτηρίζονται  ως  εμπιστευτικές  πληροφορίες  σχετικά  με  τις  τιμές  μονάδας,  τις  προσφερόμενες
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για
την αξιολόγησή της.

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας
τις  αντίστοιχες  ειδικές  ηλεκτρονικές  φόρμες  του  συστήματος.  Στην  συνέχεια  το  σύστημα  παράγει  τα
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ψηφιακά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  Τα
στοιχεία  που περιλαμβάνονται  στην  ειδική  ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος  και  του παραγόμενου
ηλεκτρονικού  αρχείου  pdf (το  οποίο  θα  υπογραφεί  ηλεκτρονικά)  πρέπει  να  ταυτίζονται.  Σε  αντίθετη
περίπτωση  το  σύστημα  παράγει  σχετικό  μήνυμα  και  ο  προσφέρων  καλείται  να  παράγει  εκ  νέου  το
ηλεκτρονικό αρχείο  pdf]. Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους
στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει υποχρεωτικά ψηφιακά
υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος,
όπως περιγράφεται παρακάτω:

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται
από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο,
φέρουν  ορατή  μη  κρυπτογραφημένη  ψηφιακή  υπογραφή  σκληρής  αποθήκευσης,  χωρίς  να  απαιτείται
θεώρηση γνησίου της υπογραφής.

Από  το  Σύστημα  εκδίδεται  ηλεκτρονική  απόδειξη  υποβολής  προσφοράς,  η  όποια  αποστέλλεται  στον
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Εντός  τριών  (3)  εργασίμων  ημερών από  την  ηλεκτρονική  υποβολή των  ως  άνω  στοιχείων  και
δικαιολογητικών  προσκομίζονται  υποχρεωτικά  από τον οικονομικό φορέα στην  αναθέτουσα  αρχή,  σε
έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται
να  προσκομισθούν  σε  πρωτότυπη  μορφή  σύμφωνα  με  τον  ν.  4250/2014.  Τέτοια  στοιχεία  και
δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν
εκδοθεί  από ιδιωτικούς  φορείς  και  δεν φέρουν  επικύρωση από δικηγόρο,  καθώς και   τα έγγραφα που
φέρουν  τη  Σφραγίδα  της  Χάγης  (Apostille).  Δεν  προσκομίζονται  σε  έντυπη  μορφή  στοιχεία  και
δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται
από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.

Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο
κατά την διάρκεια της διαδικασίας,  να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή
ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την
ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» 

2.4.3.1 Τα  στοιχεία  και  δικαιολογητικά  για  την  συμμετοχή  των  προσφερόντων  στη  διαγωνιστική
διαδικασία περιλαμβάνουν επί ποινή αποκλεισμού: 

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου
79 του ν. 4412/2016 και 
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β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα  2.1.5 και
2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων
τύπου  XML  και  PDF,  στη  διαδικτυακή  πύλη  www.promitheus.gov.gr  του  ΕΣΗΔΗΣ  και  αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης, Παράρτημα II –ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
(ΕΕΕΣ).

Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έντυπο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν. 4412/2016 το οποίο
προσαρμοσμένο επισυνάπτεται  στην διακήρυξη του διαγωνισμού. Επισημαίνεται ότι το ΕΕΕΣ παρέχεται
σε ηλεκτρονική µορφή στην  ηλεκτρονική διεύθυνση https://ec.europo.eu/qrowth/tools-databases/espd και
συµπληρώνεται ως εξής: 

Στο πεδίο «ποιός είστε;» επιλέγετε το «οικονομικός φορέας».  Στο πεδίο «Τι θέλετε να κάνετε;» επιλέγετε
το «εισαγωγή ΕΕΕΠ».  Στο πεδίο τηλεφόρτωση εγγράφου φορτώνετε  τον ηλεκτρονικό φάκελο  «espd-
request.xml» σε µορφή ΧΜL που βρίσκεται αναρτηµένος µαζί µε την  διακήρυξη στο ΕΣΗΔΗΣ. Κατόπιν
συµπληρώνετε το έντυπο µε τα απαιτούµενα στοιχεία.

Ο φάκελος σε µορφή ΧΜL που εξάγεται αποκαλείται «espd-response.xml»  και υποβάλλεται ηλεκτρονικά
µαζί µε την προσφορά σας.

Η  εγγυητική  επιστολή  συμμετοχής  προσκομίζεται  σε  έντυπη  μορφή  (πρωτότυπο)  εντός  τριών  (3)
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.

Οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων  που  υποβάλλουν  κοινή  προσφορά,  υποβάλλουν  το  ΕΕΕΣ  για  κάθε
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

Οι  οικονομικοί  φορείς  αναφέρουν  το  τμήμα της  σύμβασης που προτίθενται  να αναθέσουν  υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.

2.4.3.2. Η τεχνική προσφορά 

Στον  (υπο)φάκελο  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής-Τεχνική  Προσφορά»,υποβάλλονται  ηλεκτρονικά  τα
κάτωθι :

Η Τεχνική Προσφορά που συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του
συστήματος.  Στη συνέχεια,  το σύστημα παράγει  σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο,  σε μορφή .pdf,  το οποίο
υπογράφεται  ψηφιακά και  υποβάλλεται  από τον προσφέροντα.  Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται  στην
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού
αρχείου  πρέπει  να  ταυτίζονται.  Σε  αντίθετη  περίπτωση,  το  σύστημα  παράγει  σχετικό  μήνυμα  και  ο
προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου του ηλεκτρονικό αρχείο pdf.

Εφόσον  οι  τεχνικές  προδιαγραφές  δεν  έχουν  αποτυπωθεί  στο  σύνολό  τους  στις  ειδικές  ηλεκτρονικές
φόρμες  του  συστήματος,  ο  προσφέρων  επισυνάπτει  ψηφιακά  υπογεγραμμένα  τα  σχετικά  ηλεκτρονικά
αρχεία. 

Η Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από
την  Αναθέτουσα  Αρχή  με  το  Παράρτημα  Ι  –  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  ΚΑΙ  ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς
πως  οι  συγκεκριμένες  απαιτήσεις  και  προδιαγραφές  πληρούνται.  Περιλαμβάνει  ιδίως  τα  έγγραφα  και
δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών με
βάση το κριτήριο ανάθεσης.

Οι  οικονομικοί  φορείς  αναφέρουν  το  τμήμα  της  σύμβασης  που  προτίθεται  να  αναθέσουν  υπό  μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.
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2.4.4 Περιεχόμενα  Φακέλου  «Οικονομική  Προσφορά»  /  Τρόπος  σύνταξης  και  υποβολής
οικονομικών προσφορών

Στον (υπό) φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του
οικονομικού φορέα.  Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται  ηλεκτρονικά  επί  ποινή αποκλεισμού  στον
(υπό) φάκελο «Οικονομική Προσφορά».

Η οικονομική προσφορά συντάσσεται  συμπληρώνοντας  την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του
συστήματος.  Στη συνέχεια,  το σύστημα παράγει  σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο,  σε  μορφή  pfd,  το οποίο
υπογράφεται  ψηφιακά και  υποβάλλεται  από τον προσφέροντα.  Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται  στην
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού
αρχείου  πρέπει  να  ταυτίζονται.  Σε  αντίθετη  περίπτωση,  το  σύστημα  παράγει  σχετικό  μήνυμα  και  ο
προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες
του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.

Στον (υπό) φάκελο «Οικονομική Προσφορά» θα υποβληθεί ηλεκτρονικά και επί ποινή αποκλεισμού της
προσφοράς, ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή .pdf, ψηφιακά υπογεγραμμένο στο οποίο οι προσφέροντες θα
εξειδικεύουν τα εξής στοιχεία, τα οποία απαιτούνται βάσει του άρθρου 68 του Ν.3863/2010 :

α) Τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο έργο.

β) Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας.

γ) Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι.

δ)  Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις  πάσης φύσεως  νόμιμες αποδοχές αυτών των
εργαζομένων.

ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά.

στ) Τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο, όταν πρόκειται για καθαρισμό χώρων.

Επισημαίνεται ότι στην προσφορά τους οι υποψήφιοι πρέπει να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού
κόστους παροχής των υπηρεσιών τους, των αναλωσίμων, του εργολαβικού τους κέρδους και των νόμιμων
υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων.

Επιπλέον στον (υπό) φάκελο «Οικονομική Προσφορά» πρέπει να υποβληθούν  ηλεκτρονικά  και επί ποινή
απορρίψεως της  προσφοράς

- ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή .pdf της συλλογικής σύμβασης εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται  οι
εργαζόμενοι

- ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή .pdf, ψηφιακά υπογεγραμμένο από τον προσφέροντα, με αναλυτικά στοι-
χεία τεκμηρίωσης της υποβληθείσας οικονομικής προσφορά.

Τονίζεται ότι κατά την διαμόρφωση της προσφοράς τους οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να τηρούν
τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας περί της κατώτερης νόμιμης αμοιβής της εργασίας και της
νομοθεσίας περί κοινωνικής ασφάλισης.

Στην Οικονομική Προσφορά αναγράφεται η τιμή και ο τρόπος πληρωμής τους, όπως ορίζεται κατωτέρω : 

Τιμές 

Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται κατ’ αποκοπή και θ’ αντιστοιχούν στην παροχή υπηρεσιών για κάθε μήνα
και θα παραμένουν σταθερές  καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται    Οι τιμές
θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ.
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Οι  τιμές  θα  δίνονται  ως  εξής :  τιμή  ανά  μήνα  σε  ΕΥΡΩ,  μη  συμπεριλαμβανομένου  του  ΦΠΑ,
συμπεριλαμβανομένων  των  υπέρ  τρίτων  κρατήσεων  και  κάθε  είδους  δαπανών  για  την  παροχή  των
υπηρεσιών  της  παρούσας.  Από  την  καταχώρηση  της  μηνιαίας  τιμής  στο  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  θα  προκύψει  η
συνολική οικονομική προσφορά για την παροχή των υπηρεσιών της παρούσας για ένα (1) έτος. Το σύνολο
της οικονομικής προσφοράς, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, θα ληφθεί υπόψη ως η συγκριτική
τιμή μεταξύ των προσφερομένων.

Επισημαίνεται  ότι  το  εκάστοτε  ποσοστό  Φ.Π.Α.  επί  τοις  εκατό,  της  ανωτέρω  τιμής  θα  υπολογίζεται
αυτόματα από το σύστημα

Εάν στον διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές θα εξετάζονται λεπτομερώς, οι
προσφορές  πριν  την  έκδοση  απόφασης  κατακύρωσης.  Για  τον  σκοπό  αυτό  θα  ζητηθούν  από  τον
προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινήσεις σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα
των τηρούμενων διαδικασιών ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες
που διαθέτει ο προσφέρων για την παροχή υπηρεσιών ή την πρωτοτυπία αυτών, τις οποίες επαληθεύει πριν
την απόρριψη της προσφοράς.

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη
της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης
που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή.

Τρόπος πληρωμής

Σε περίπτωση τμηματικής-σταδιακής παροχής των υπηρεσιών θα γίνεται αποπληρωμή για το μέρος των
υπηρεσιών που παρασχέθηκαν συνήθως ανά μήνα. Η πληρωμή θα γίνεται με την εξόφληση του 100% της
αξίας  του  τιμολογίου  και  αφού  προσκομισθούν  στην  αρμόδια  υπηρεσία  του  Νοσοκομείου  τα
προβλεπόμενα από τον Νόμο δικαιολογητικά.

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές  ισχύουν και  δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς  για χρονικό διάστημα
τριακοσίων εξήντα (365)  ημερολογιακών ημερών προσμετρούμενες  από την επόμενη της ημερομηνίας
διενέργειας του διαγωνισμού ήτοι έως την 31-10-2018.

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο
όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.

Μετά  τη  λήξη  και  του  παραπάνω  ανώτατου  ορίου  χρόνου  παράτασης  ισχύος  της  προσφοράς,  τα
αποτελέσματα  της  διαδικασίας  ανάθεσης  ματαιώνονται,  εκτός  αν  η  αναθέτουσα  αρχή  κρίνει,  κατά
περίπτωση, αιτιολογημένα,  ότι  η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί  το δημόσιο συμφέρον,  οπότε οι
οικονομικοί  φορείς  που  συμμετέχουν  στη  διαδικασία  μπορούν  να  επιλέξουν  είτε  να  παρατείνουν  την
προσφορά  και  την  εγγύηση  συμμετοχής  τους,  εφόσον  τους  ζητηθεί  πριν  την  πάροδο  του  ανωτέρω
ανώτατου  ορίου  παράτασης  της  προσφοράς  τους  είτε  όχι.  Στην  τελευταία  περίπτωση,  η  διαδικασία
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών

H αναθέτουσα  αρχή  με  βάση  τα  αποτελέσματα  του  ελέγχου  και  της  αξιολόγησης  των  προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
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α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς),
2.4.4.  (Περιεχόμενο  φακέλου  οικονομικής  προσφοράς,  τρόπος  σύνταξης  και  υποβολής  οικονομικών
προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση
ή  διόρθωση  ή  εφόσον  επιδέχονται  συμπλήρωση  ή  διόρθωση,  δεν  έχουν  αποκατασταθεί  κατά  την
αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης,

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1.
της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,

δ) η οποία είναι υπό αίρεση,

ε) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,

ζ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης
διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

3.1              Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών   

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας
Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των
φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:

•   Η  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  των  προσφορών  γίνεται  τέσσερεις  (4)  εργάσιμες  ημέρες  μετά  την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι, 31-10-2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.,.
Κατά  την  προαναφερόμενη  ημερομηνία  και  ώρα  γίνεται  αποσφράγιση  μόνο  των  ηλεκτρονικών
(υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά».

•   Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και ώρα
που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή

•   Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης», κατά την ημερομηνία
και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή 

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε επόμενο στάδιο
αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των
πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα
έγγραφα  ή  δικαιολογητικά  που  έχουν  υποβληθεί,  ή  να  διευκρινίσουν  το  περιεχόμενο  της  τεχνικής  ή
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά
τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.
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Ειδικότερα :

1. Η  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  των  προσφορών  γίνεται  τέσσερεις  (4)  εργάσιμες  ημέρες  μετά  την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι, 31-10-2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.
μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων την αναθέτουσας αρχής, εφαρμοζόμενων κατά
τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.

2. Κατά  την  προαναφερόμενη  ημερομηνία  και  ώρα  γίνεται  αποσφράγιση  μόνο  των  ηλεκτρονικών
(υπό)φακέλων  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής-Τεχνική  Προσφορά».  Αμέσως  μετά  την  ηλεκτρονική
αποσφράγιση των (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο
διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίστηκαν.

3. Εν  συνεχεία,  το  αρμόδιο  όργανο  προβαίνει,  κατά  την  προαναφερόμενη  ημερομηνία  στο  Τμήμα
Προμηθειών  του  Νοσοκομείου  στην  αποσφράγιση  των  φακέλων  που  υποβάλλονται  εντός  τριών  (3)
εργασίμων  ημερών  από  την  ηλεκτρονική  υποβολή  των  προσφορών  και  περιέχουν  έγγραφα  και
δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή. Το αρμόδιο όργανο μονογράφει όλα τα στοιχεία του καθενός φακέλου
ανά φύλλο. Οι προσφέροντες δύνανται, εφόσον το επιθυμούν, να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των
εγγράφων  στοιχείων  των  προσφορών  εκπροσωπούμενοι  από  εκπρόσωπό  τους  ο  οποίος  θα  πρέπει  να
κατέχει σχετική προς αυτό εξουσιοδότηση. Σε περίπτωση μη έγκαιρης και προσήκουσας υποβολής των
φακέλων αυτών, υφίσταται λόγος αποκλεισμού του προσφέροντος.

4. Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο καταχωρεί  όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα
αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα
μέλη του οργάνου.

5. Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με τους
όρους της παρούσας και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται
αποδεκτές και την αποδοχή ή/και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεσης
της παρούσας διακήρυξης.

6. Τα αποτελέσματα  των  παρ.  4  και  5  του παρόντος  άρθρου επικυρώνονται  με  απόφαση του ΔΣ  του
νοσοκομείου, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες ή στους συμμετέχοντες. Κατά
της ανωτέρω απόφασης, χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.4.
της παρούσης.

7. Οι ηλεκτρονικοί  (υπό)φάκελοι  των οικονομικών προσφορών που προκρίθηκαν κατά το προηγούμενο
στάδιο αξιολόγησης,  αποσφραγίζονται  ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα
οργάνων κατά την ημερομηνία και ώρα που θα οριστεί από την αναθέτουσα αρχή με έγγραφη πρόσκλησή
της μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπό)φακέλων «Οικονομική
Προσφορά»,  οι  προσφέροντες  των  οποίων  οι  οικονομικές  προσφορές  αποσφραγίστηκαν,  θα  έχουν
ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίστηκαν, προκειμένου να λάβουν
γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα
ως άνω στάδια  οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την
αναθέτουσα αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία
σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της παρούσας. 

8. Η  Επιτροπή  Αξιολόγησης  προβαίνει  στην  αξιολόγηση  των  οικονομικών  προσφορών  και  συντάσσει
πρακτικό  στο  οποίο  εισηγείται  αιτιολογημένα  την  αποδοχή  ή  απόρριψή  τους,  την  κατάταξη  των
προσφορών με βάση το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη του προσωρινού
αναδόχου. 
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9. Τα αποτελέσματα της παραγράφου 8 επικυρώνονται  με απόφαση του ΔΣ του Νοσοκομείου,  η οποία
κοινοποιείται  με  επιμέλεια  αυτής  στους  προσφέροντες  ή  στους  συμμετέχοντες.  Κατά  της  ανωτέρω
απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα  με την παράγραφο 3.4 της παρούσας.

Εάν  οι  προσφορές  φαίνονται  ασυνήθιστα  χαμηλές  σε  σχέση  με  το  αντικείμενο  της  σύμβασης,  η
αναθέτουσα  αρχή  απαιτεί  από  τους  οικονομικούς  φορείς  να  εξηγήσουν  την  τιμή  ή  το  κόστος  που
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών
από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν.
4412/2016. 

Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών,  δηλαδή προσφορών με την ίδια  συνολική τελική βαθμολογία
μεταξύ  δύο  ή  περισσοτέρων  προσφερόντων  η  ανάθεση  γίνεται  με  κλήρωση  μεταξύ  των  οικονομικών
φορέων  που  υπέβαλαν  τις  ισοδύναμες  προσφορές.  Η  κλήρωση  γίνεται  ενώπιον  της  Επιτροπής  του
Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων. 

Η κλήρωση λαμβάνει χώρα ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία των προσφερόντων των
ισοδύναμων προσφορών κατόπιν έγγραφης ενημέρωσης.

Τα  αποτελέσματα  των  ανωτέρω  σταδίων  επικυρώνονται  με  απόφαση/αποφάσεις  του  αποφαινόμενου
οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται στους προσφέροντες μέσω της Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Κατά  των  ανωτέρω  αποφάσεων  χωρεί  προδικαστική  προσφυγή  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  3.4  της
παρούσας.

3.2              Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης- Δικαιολογητικά κατακύρωσης  

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση
μέσω του συστήματος  στον προσφέροντα,  στον οποίο πρόκειται  να γίνει  η  κατακύρωση («προσωρινό
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας, είκοσι ημερών (20) ημερών από την κοινοποίηση
της σχετικής  ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παράγραφο
2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού
της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των
παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής.

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά
μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών
(3) εργάσιμων ημερών  από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν
ψηφιακή υπογραφή. 

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και
αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.

Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι
δεν  έχουν  προσκομισθεί  ή  υπάρχουν  ελλείψεις  σε  αυτά που υποβλήθηκαν,  παρέχεται  προθεσμία στον
προσωρινό  ανάδοχο  να  τα  προσκομίσει  ή  να  τα  συμπληρώσει  εντός  πέντε  (5)  ημερών από  την
κοινοποίηση σχετικής  έγγραφης,  μέσω του Συστήματος,  ειδοποίησής  του.  Η αναθέτουσα αρχή  μπορεί
αιτιολογημένα  να  παρατείνει  την  ως  άνω  προθεσμία  κατ’ ανώτατο  όριο  για  δεκαπέντε  (15)  επιπλέον
ημέρες. 

Όσοι  υπέβαλαν  παραδεκτές  προσφορές  λαμβάνουν  γνώση  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  που
κατατέθηκαν.
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Ο  προσωρινός  ανάδοχος  κηρύσσεται  έκπτωτος,  καταπίπτει  υπέρ  της  αναθέτουσας  αρχής  η  εγγύηση
συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με   το
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, είναι ψευδή ή ανακριβή, ή 

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογητικών ή 

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και
οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 - 2.2.8 (κριτήρια
ποιοτικής επιλογής) της παρούσας, 

Σε  περίπτωση  έγκαιρης  και  προσήκουσας  ενημέρωσης  της  αναθέτουσας  αρχής  για  μεταβολές  στις
προϋποθέσεις  τις  οποίες  ο  προσωρινός  ανάδοχος  είχε  δηλώσει  με   το  Ευρωπαϊκό  Ενιαίο  Έγγραφο
Σύμβασης, ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την
ημέρα  της  έγγραφης  ειδοποίησης  για  την  προσκόμιση  των  δικαιολογητικών  κατακύρωσης  (οψιγενείς
μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει  αληθή ή ακριβή δήλωση  ή δεν προσκομίσει ένα ή
περισσότερα  από  τα  απαιτούμενα  δικαιολογητικά  ή δεν  αποδείξει  ότι  πληροί  τα  κριτήρια  ποιοτικής
επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4-2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την
Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας
αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας
είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. 

Τα  αποτελέσματα  του  ελέγχου  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  και  της  εισήγησης  της  Επιτροπής
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

3.3              Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης   

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή
προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά
μέσω του συστήματος.  

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με
την επόμενη παράγραφο 3.4. 

Τα  έννομα  αποτελέσματα  της  απόφασης  κατακύρωσης  και  ιδίως  η  σύναψη της  σύμβασης  επέρχονται
εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι :

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της παρούσας
βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις
αναστολών επί αυτών, 

β) κοινοποίηση  της  απόφασης  κατακύρωσης  στον  προσωρινό  ανάδοχο,  εφόσον  αυτός  υποβάλει
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2.

Η  αναθέτουσα  αρχή  προσκαλεί  τον  ανάδοχο  να  προσέλθει  για  υπογραφή  του  συμφωνητικού  εντός
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό
έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 
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Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα
προθεσμία,  κηρύσσεται  έκπτωτος,  καταπίπτει  υπέρ  της  αναθέτουσας  αρχής  η  εγγυητική  επιστολή
συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

3.4        Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία  

Κάθε  ενδιαφερόμενος,  ο  οποίος  έχει  ή  είχε  συμφέρον  να  του  ανατεθεί  η  συγκεκριμένη  σύμβαση  και
υποστεί  ή  ενδέχεται  να  υποστεί  ζημιά  από  πράξη  ή  παράλειψη  της  αναθέτουσας  αρχής,
συμπεριλαμβανομένης  και  της  διακήρυξης,  δικαιούται  να  ασκήσει  ενώπιον  της  αναθέτουσας  αρχής
προδικαστική προσφυγή, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν
το αίτημά του, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών αφότου έλαβε πλήρη γνώση της παράνομης πράξης ή
παράλειψης, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 3886/2010 (Α΄/147). Η προδικαστική
προσφυγή  υποβάλλεται  ηλεκτρονικά  με  τη  συμπλήρωση της  ειδικής  φόρμας  του Συστήματος  και  την
επισύναψη  του  σχετικού  εγγράφου  σε  μορφή  αρχείου  τύπου  pdf  το  οποίο  φέρει  ψηφιακή  υπογραφή
σκληρής αποθήκευσης.

Η  αναθέτουσα  αρχή  αποφαίνεται  αιτιολογημένα,  κατόπιν  γνωμοδότησης  της  αρμόδιας  Επιτροπής
αξιολόγησης ενστάσεων-προδικαστικών προσφυγών, σύμφωνα με το πιο πάνω άρθρο, μέσα σε προθεσμία
δεκαπέντε  (15)  ημερών  από  την  άσκηση  της  προδικαστικής  προσφυγής.  Αν  παρέλθει  άπρακτη  η
προθεσμία, τεκμαίρεται η απόρριψή της.

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής μέσω της
λειτουργίας του Συστήματος “Επικοινωνία”.

Η  άσκηση  της  ως  άνω  προδικαστικής  προσφυγής  είναι  υποχρεωτική  για  την  υποβολή  αίτησης
ασφαλιστικών μέτρων του άρθρου 5 του ν. 3886/2010.

Η  αίτηση  ασφαλιστικών  μέτρων  κατατίθεται  στο  αρμόδιο  δικαστήριο  μέσα  σε  προθεσμία  δέκα  (10)
ημερών από τη ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής και η προθεσμία για την άσκησή
της,  η  άσκηση αυτής  και  η  προθεσμία και  η  άσκηση της  αίτησης  ασφαλιστικών μέτρων κωλύουν  τη
σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.
Εφόσον ασκηθεί αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, ο αιτών ειδοποιεί σχετικά την Α.Α. με κάθε πρόσφορο
μέσο, όπως τα ηλεκτρονικά και η τηλεομοιοτυπία, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την άσκηση της αιτήσεως.

Κατά  τα  λοιπά,  η  άσκηση  αίτησης  ασφαλιστικών  μέτρων  δεν  κωλύει  την  πρόοδο  της  διαγωνιστικής
διαδικασίας,  εκτός  αν  ορίζεται  άλλως  με  την ως άνω προσωρινή διαταγή,  σύμφωνα  με  τα  αναλυτικά
οριζόμενα στο άρθρο 5 του Ν. 3886/2010 όπως ισχύει.

Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται μετά την 31η
Μαρτίου 2017 διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016

3.5              Ματαίωση Διαδικασίας  

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε
στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς
τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το
σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 
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4.ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1              Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης)  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο
72  παρ.  1   β)  του  ν.  4412/2016,  το  ύψος  της  οποίας  ανέρχεται  σε  ποσοστό  5% επί  της  αξίας  της
σύμβασης εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της
σχετικής σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων
των  όρων  της  σύμβασης  και  κάθε  απαίτηση  της  αναθέτουσας  αρχής  έναντι  του  αναδόχου,
συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει. 

Η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  και  η  εγγύηση  προκαταβολής  επιστρέφονται  στο  σύνολό  τους  μετά  την
οριστική  ποσοτική  και  ποιοτική  παραλαβή  του  αντικειμένου  της  σύμβασης.  Εάν  στο  πρωτόκολλο
οριστικής  ποιοτικής  και  ποσοτικής  παραλαβής  αναφέρονται  παρατηρήσεις  ή  υπάρχει  εκπρόθεσμη
παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του
εκπροθέσμου. 

4.2              Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται  οι  διατάξεις  του ν.  4412/2016,  οι  όροι  της παρούσας
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

4.3              Όροι εκτέλεσης της σύμβασης  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού
δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

Η  τήρηση  των  εν  λόγω  υποχρεώσεων  από  τον  ανάδοχο  και  τους  υπεργολάβους  του  ελέγχεται  και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

Λοιποί όροι εκτέλεσης της σύμβασης

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιεί δικά του μηχανήματα πλυσίματος και παρκεταρίσματος με-
γάλων χώρων και να διαθέτει όλα τα αναγκαία μηχανήματα και υλικά καθώς και σάκους απορριμ-
μάτων. Τα μηχανήματα πρέπει να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση κατά την εκτέλεση των εργασιών,
αλλά και να διατίθενται εκτάκτως όταν χρειασθεί. Σε περίπτωση βλάβης των μηχανημάτων, ο ανάδο-
χος είναι υποχρεωμένος να τα αντικαταστήσει αμέσως, ώστε η εκτέλεση του αναληφθέντος έργου να
είναι απρόσκοπτη.
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2. Ο ανάδοχος υποχρεούται στον καθαρισμό των χώρων και σε συχνότητα που αναφέρεται στο πίνακα
των τεχνικών προδιαγραφών και του παραρτήματος.  Ως ολοκλήρωση του καθαρισμού θεωρείται και
η συλλογή των απορριμμάτων εκ των ως άνω χώρων και η τοποθέτηση αυτών στο συγκεκριμένο χώρο
περισυλλογής. 

3. Ο ανάδοχος εγγυάται ότι η εργασία θα εκτελείται με προσοχή και επιμέλεια και θα είναι υπεύθυνος για
την εξασφάλιση της καθαριότητας στους χώρους που συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα για το χρόνο
διάρκειας της σύμβασης. 

4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να επεμβαίνει αμέσως και να καθαρίζει τοπικά χώρους όπου έχουν προκύψει
κάποια έκτακτα προβλήματα.

5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να χορηγεί στο προσωπικό του, με δικές του δαπάνες, ενδυμασία που θα εί-
ναι ομοιόμορφη, καθώς και ίδια από πλευράς ποιότητας και χρώματος και θα υπόκειται στην έγκριση
του Νοσοκομείου. Το προσωπικό του αναδόχου οφείλει να φέρει καθαρές στολές καθημερινά.

6. Να αποφεύγονται οι μετακινήσεις του προσωπικού από τον ένα χώρο στον άλλο εκτός εάν συντρέχει
λόγος ή οι ανάγκες το απαιτούν. 

7. Ο ανάδοχος υποχρεούται  να χρησιμοποιεί προσωπικό εκπαιδευμένο τόσο στον τρόπο καθαρισμού,
ώστε να τηρούνται οι κανόνες υγιεινής, όσο και στα μέτρα προστασίας που θα πρέπει να παίρνουν οι
ίδιοι οι εργαζόμενοι για την αποφυγή ατυχημάτων. Επίσης το προσωπικό να είναι άψογο από πλευράς
συμπεριφοράς απέναντι σε τρίτους και στο προσωπικό του Νοσοκομείου και να τηρεί τις διαδικασίες
των Κρατικών Αρχών και του Νοσοκομείου. 

8. Το προσωπικό που θα χρησιμοποιείται από τον ανάδοχο θα πρέπει απαραίτητα  να μπορεί να κατανοεί,
ομιλεί και διαβάζει την ελληνική γλώσσα,   ώστε  να   μην   δημιουργούνται προβλήματα στην επικοι-
νωνία με τους αρμόδιους του Νοσοκομείου. Επιπλέον, σε περίπτωση απασχόλησης αλλοδαπών, θα
πρέπει αυτοί απαραίτητα να διαθέτουν άδεια παραμονής και άδεια εργασίας για την Ελλάδα.

9. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει επόπτη υπάλληλο του για επίβλεψη του έργου και επικοινωνία με
τους αρμόδιους του Νοσοκομείου που έχουν ορισθεί ειδικά για την εποπτεία και έλεγχο του καθαρι-
σμού των κτιρίων. Η ως άνω επικοινωνία θα γίνεται καθημερινά. Ακόμα ο ανάδοχος υποχρεούται να
γνωστοποιήσει κατά την ημέρα ανάληψης εργασίας το ονοματεπώνυμο και το προσωπικό νούμερο τη-
λεφώνου του επόπτη και του αναπληρωτή επόπτη του συνεργείου του, καθώς  και τα ονοματεπώνυμα
των υπαλλήλων του στην Διεύθυνση του Νοσοκομείου, όπως επίσης και κάθε μεταβολή του προσωπι-
κού (διακοπή εργασίας - πρόσληψη νέου προσωπικού).

10. Ο ανάδοχος πρέπει να τηρεί βιβλίο επικοινωνίας με τους αρμόδιους του Νοσοκομείου με σκοπό την
αναγραφή σ’ αυτό των τυχόν παραλείψεων, παραπόνων, διαπιστώσεων και συμβάντων, των οποίων ο
ανάδοχος θα λαμβάνει γνώση ενυπογράφως.

11. Η προσέλευση-αποχώρηση του προσωπικού του αναδόχου και ο αριθμός των εργαζόμενων ατόμων θα
ελέγχεται αυστηρά από το Νοσοκομείο. ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίζει το πρόγραμμα υπη-
ρεσίας των υπαλλήλων του κάθε εβδομάδα.  

12. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να μετακινήσει το προσωπικό σύμφωνα με τις ανάγκες, εντός του
Νοσοκομείου αλλά και στα παραρτήματα αυτού.

13. Το Νοσοκομείο  έχει  το  δικαίωμα  να  διαφοροποιήσει  τα  ωράρια  και  τις  βάρδιες  του  προσωπικού
ανάλογα με τις ανάγκες δίχως όμως να υπερβαίνει τις συνολικά αιτούμενες ώρες εργασίας.
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14. Σε περίπτωση κατά την οποία εγερθεί κατά του Νοσοκομείου αγωγή από οποιονδήποτε τρίτο, που
αξιώνει αποζημίωση για αιτία που έχει άμεση ή έμμεση σχέση προς το έργο που έχει εκτελεστεί από
τον ανάδοχο και το προσωπικό του, ο ανάδοχος υποχρεούται όταν προσεπικληθεί από το Νοσοκομείο
να παρέμβει στη δίκη με σκοπό την ανάληψη του δικαστικού αγώνα προκειμένου να υποστηρίξει το
Νοσοκομείο για κάθε περίπτωση. Ο ανάδοχος σε κάθε περίπτωση υποχρεούται να καταβάλλει στο Νο-
σοκομείο όλο το ποσό που αυτό θα υποχρεωθεί να καταβάλει στον ενάγοντα για τυχόν άλλα έξοδά
του. Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται σε περίπτωση έκδοσης προσωρινώς εκτελεστής απόφασης να κα-
ταβάλει αμέσως στο Νοσοκομείο το ποσό που θα επιδικασθεί. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καλύπτει
και τις παραπάνω ευθύνες του αναδόχου,  συνεχιζόμενης δε της τυχόν συναφούς δίκης και μετά την
λήξη της εργολαβικής σύμβασης η εγγύηση καλής εκτέλεσης παρακρατείται μέχρι τελεσίδικης και
αμετάκλητης περάτωσης του δικαστικού αγώνα και εξόφλησης. Σε περίπτωση που το Νοσοκομείο κρί-
νει ανεπαρκή την εγγύηση, για κάλυψη των ευθυνών του αναδόχου, αυτός υποχρεούται να προσκομί-
σει επιπρόσθετη εγγυητική επιστολή. 

15. Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του Νοσοκομείου, ο ανάδοχος δεν αποκαλύπτει εμπιστευ-
τικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση του έργου, ούτε
κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση,
υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την
ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, το Νοσο-
κομείο δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την παύση κοινοποίησης των
εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον. Επίσης ο ανάδοχος δεν δύναται να
προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το έργο χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του Νοσοκο-
μείου, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στο Νο-
σοκομείο και δεν δεσμεύει το Νοσοκομείο, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή του συ-
ναίνεση.

16. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαθιστά αμέσως κάθε έλλειψη ή παράλειψη ή πλημμελή εργασία που
θα παρατηρείται και γνωστοποιείται σ’ αυτόν από τα αρμόδια όργανα του Νοσοκομείου (Τμήμα Επι-
στασίας, Ειδική Τριμελή Επιτροπή, Υπεύθυνοι των Τμημάτων).

17. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλους τους κανόνες πυρασφάλειας και ασφάλειας στο χώρο που θα
δοθεί από το Νοσοκομείο για την φύλαξη των πραγμάτων και των υλικών του.

18. Ο ανάδοχος υποχρεούται για τη λήψη παντός προληπτικού μέτρου για την αποφυγή εργατικού ατυχή-
ματος. Το Νοσοκομείο δε φέρει ουδεμία ευθύνη και δεν καλύπτει ασφάλεια ατυχήματος.

19. Για οποιοδήποτε ατύχημα σε προσωπικό του Νοσοκομείου ή σε ασθενείς, ή σε οποιονδήποτε τρίτο,
καθώς και στο κάθε φύσης προσωπικό που θα χρησιμοποιείται από τον ανάδοχο, το οποίο θα συμβεί
τυχόν κατά την εκτέλεση των εργασιών από υπαιτιότητα του αναδόχου ή του προσωπικού του, απο-
κλειστικά υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος και αστικά και ποινικά.

20. Ο ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί εγγράφως στο απασχολούμενο στο Νοσοκομείο απ’ αυτόν
προσωπικό, ότι ουδεμία εξάρτηση ή εργασιακή σχέση έχει με το Νοσοκομείο και να δέχεται τον έλεγ-
χο από τα αρμόδια όργανα του Νοσοκομείου.

21. Το Νοσοκομείο δεν έχει καμία αστική ή ποινική ευθύνη για κάθε αξίωση εκ μέρους οποιουδήποτε μι-
σθωτού του αναδόχου και η υποχρέωση εξαντλείται πλήρως με την καταβολή της κατά μήνα αμοιβής
του αναδόχου.

22. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στο προσωπικό του τις νόμιμες άδειες, ημέρες ανάπαυσης (ρεπό)
κλπ., να καλύπτει τα κενά που θα δημιουργηθούν από τις ανωτέρω νόμιμες απουσίες,  καθώς  και να
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καλύπτει τα ενδεχόμενα κενά  από ασθένειες ή αδικαιολόγητες απουσίες. Σε όλες τις παραπάνω περι-
πτώσεις, απαγορεύονται οι μετακινήσεις προσωπικού μεταξύ τμημάτων, με την ανάθεση πρόσθε-
των καθηκόντων σε αυτό,  ώστε να καλυφθεί το κενό.  

23. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τους κείμενους νόμους, διατάξεις κ.λ.π. και γενικά αυτούς που αφο-
ρούν την υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού που χρησιμοποιείται απ’ αυτόν, ευθυνόμενος για κάθε
παράβασή τους.

24. Ο ανάδοχος υποχρεούται, με ευθύνη του, να μεριμνήσει για τον εμβολιασμό έναντι Ηπατίτιδας Β όλου
του προσωπικού που θα απασχολήσει. Ειδικά για το προσωπικό που θα απασχοληθεί στα μαγειρεία, θα
πρέπει να καταθέσει στο Νοσοκομείο τα βιβλιάρια υγείας των εργαζομένων. Ο εμβολιασμός γίνεται με
ευθύνη του αναδόχου αμέσως μετά την πρόσληψη των εργαζομένων, ή με έξοδα των ταμείων τους που
είναι ασφαλισμένοι ή σε περίπτωση μη χορήγησης των εμβολίων από τα ταμεία τους, με έξοδα του
αναδόχου. Μετά την ολοκλήρωση του εμβολιασμού ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει πι-
στοποιητικά εμβολιασμού στην Επιτροπή Ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων. Η Επιτροπή Ενδονοσοκο-
μειακών Λοιμώξεων είναι υποχρεωμένη αφού ελέγξει τα πιστοποιητικά, να εκδώσει σχετική βεβαίωση
εμβολιασμού του προσωπικού του αναδόχου η οποία αποτελεί απαιτούμενο δικαιολογητικό για την
πρώτη πληρωμή του αναδόχου.

25. Ο ανάδοχος και το προσωπικό του υποχρεούται να συνεργάζεται και να αποδέχεται τις οδηγίες της
Επιτροπής Ενδονοσοκομοιακών Λοιμώξεων.

26. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκπληρώνει όλες  του τις υποχρεώσεις απέναντι στο Δημόσιο, τους ασφα-
λιστικούς οργανισμούς και σε κάθε τρίτο. Είναι αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι των Ελληνικών Αρ-
χών και του Νοσοκομείου για κάθε υποχρέωση που απορρέει από αυτές.  Σε περίπτωση που δεν τη-
ρούνται οι υποχρεώσεις αυτές το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να του επιβάλει πρόστιμο ή να τον
κηρύξει έκπτωτο.

27. Ο ανάδοχος υποχρεούται για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας δηλα-
δή, καταβολή νομίμων αποδοχών οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των
προβλεπομένων από την οικεία ΣΣΕ (Κλαδική), τήρηση του νομίμου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη
κ.λπ.

28. Ο ανάδοχος υποχρεούται  να έχει  ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και σε κάθε άλλο κατά το νόμο αρμόδιο
ασφαλιστικό Οργανισμό, το προσωπικό που χρησιμοποιείται απ’ αυτόν για την εκτέλεση του έργου.
Απαράβατο όρο αποτελεί η ένταξη όλου του προσωπικού που θα απασχολήσει ο ανάδοχος στο καθε-
στώς ασφάλισης με βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα. Όλες οι υποχρεώσεις και οικονομικές επιβαρύνσεις
που προκύπτουν από αυτή την ασφάλιση καθώς και κάθε εισφορά υπέρ Οργανισμών και ταμείων κυ-
ρίας ή επικουρικής ασφάλισης και για κρατήσεις υπέρ τρίτων και λοιπές εν γένει επιβαρύνσεις φόρους,
τέλη χαρτοσήμου κ.λ.π., βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο ως εργοδότη του κάθε φύσης προσωπι-
κού που χρησιμοποιείται από αυτόν.  

29. Πλέον των ανωτέρω, ο ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει για το προσωπικό που θα απασχολήσει: α) θε-
ωρημένη κατάσταση απασχόλησης προσωπικού από την Επιθεώρηση Εργασίας ή αντίγραφο της κα-
τάστασης που έχει εκδοθεί ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «ΕΡΓΑΝΗ» β) αντίγρα-
φο θεωρημένης τελευταίας αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης που έχει καταθέσει στο ΙΚΑ πριν την
ημερομηνία του διαγωνισμού.

30. Το Νοσοκομείο δε θα επιτρέπει  σε κανένα εργαζόμενο του αναδόχου να εργάζεται αν δεν αποδεικνύε-
ται ασφαλισμένος.

31. Επισημαίνεται ότι ο ανάδοχος  δεν δύναται σε καμία περίπτωση να αρνηθεί την καταβολή παροχών
(αμοιβών κ.λ.π.), στο απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό, στον καθαρισμό των κτιριακών εγκατα-
στάσεων του Νοσοκομείου, με την πρόφαση ότι δεν του κατεβλήθη από το Νοσοκομείο η συμβατική
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του αποζημίωση.

32. Ο ανάδοχος ευθύνεται αποκλειστικά για κάθε παράβαση της Εργατικής Νομοθεσίας και των υποχρε-
ώσεων τους προς τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς. Σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων οι
οποίες απορρέουν από ασφαλιστικές υποχρεώσεις του αναδόχου, το Νοσοκομείο θα δύναται να προ-
βαίνει σε παρακράτηση του ανάλογου ποσού που αντιστοιχεί στις εισφορές Εργοδότου και Εργαζόμε-
νου μέχρις ότου ο ανάδοχος τακτοποιήσει τις υποχρεώσεις του.  

33. Σε περίπτωση που ο αριθμός του απασχολημένου προσωπικού είναι λιγότερος από εκείνον που ανα-
γράφεται στο πρόγραμμα και που είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει ο ανάδοχος στην υπηρεσία του
Νοσοκομείου θα επιβάλλονται οι παρακάτω ποινές:  

              1. Πρόστιμο 44 € για την απουσία κάθε ατόμου σε ένα 24ωρο. 

              2. Πρόστιμο 132 € αν απουσιάζουν μέχρι 3 άτομα μέσα σε ένα 24ωρο. 

              3. Πρόστιμο 176 € αν απουσιάζουν μέχρι 4 άτομα μέσα σε ένα 24ωρο. 

              4. Πρόστιμο 440 € αν απουσιάζουν μέχρι 5 άτομα μέσα σε ένα 24ωρο.

34. Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει τις αποδοχές των εργαζομένων του, μέσω τράπεζας και να
προσκομίζει μηνιαία αποδεικτικά κατάθεσης της μισθοδοσίας τους στην τράπεζα, στις αρμόδιες υπη-
ρεσίες του νοσοκομείου για την εκκαθάριση και πληρωμή του επόμενου μήνα. Για το λόγο αυτό, ο
ανάδοχος υποχρεούται από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης, να προβεί στις απαραίτη-
τες ενέργειες ώστε να καταστεί δυνατή η πληρωμή του προσωπικού του μέσω τραπεζικών λογαρια-
σμών.  

Εκτέλεση πρόσθετων εργασιών

Εκτέλεση πρόσθετων εργασιών

Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να αναθέτει στον ανάδοχο πρόσθετες εργασίες πλέον των συμβατικών σε
ποσοστό  μέχρι  30% για  κάλυψη τυχόν  εκτάκτων  αναγκών  που  δεν  μπορούν  να  προβλεφθούν  και  να
καθοριστούν εκ των προτέρων. Εξαιρούνται εκλογές και εκδηλώσεις. Ο ανάδοχος θα πρέπει να ειδοποιείται
εγγράφως από το Νοσοκομείο σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Στην περίπτωση που προκύψει ανάγκη για την καθαριότητα νέων χώρων οι οποίοι δεν αναφέρονται, στις
τεχνικές  προδιαγραφές  ή  μειωθούν  οι  χώροι  εφόσον  δεν  λειτουργούν,  το  μηνιαίο  τίμημα  δύναται  να
διαφοροποιηθεί κατόπιν έγκρισης από το ΔΣ  με ανάλογη αύξηση ή μείωση του απασχολούμενου από τον
ανάδοχο προσωπικού.

Η δαπάνη για την κάλυψη όλων των ανωτέρω εργασιών (αύξηση ή μείωση) θα υπολογίζεται με μονάδα
μέτρησης το ωρομίσθιο κόστος σύμφωνα με την προσφερθείσα τιμή η οποία δεσμεύει τον ανάδοχο.

4.4              Υπεργολαβία  

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της
εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2
του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 

4.4.2.  Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα
αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι
συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής,  εφόσον είναι  γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.   Επιπλέον,
υποχρεούται  να  γνωστοποιεί  στην  αναθέτουσα  αρχή  κάθε  αλλαγή  των  πληροφοριών  αυτών,  κατά  τη
διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον
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οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά
συμφωνητικά/δηλώσεις  συνεργασίας.  Σε  περίπτωση  διακοπής  της  συνεργασίας  του  Αναδόχου  με
υπεργολάβο/  υπεργολάβους  της  σύμβασης,  αυτός  υποχρεούται  σε  άμεση  γνωστοποίηση  της  διακοπής
αυτής  στην  Αναθέτουσα  Αρχή,  οφείλει  δε  να  διασφαλίσει  την  ομαλή  εκτέλεση  του  τμήματος/  των
τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην
αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. 

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως
αυτοί  περιγράφονται  στην  παράγραφο 2.2.3  και  με  τα  αποδεικτικά  μέσα της  παραγράφου 2.2.9.2  της
παρούσας, εφόσον το ποσοστό της σύμβασης, το οποίο ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνει σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής
αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18
του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που
υπολείπονται του ως άνω ποσοστού. 

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του
ν. 4412/2016. 

4.5              Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της – Δικαίωμα παράτασης  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης,  μόνο σύμφωνα με τους  όρους  και  τις  προϋποθέσεις  του άρθρου 132 του ν.  4412/2016 και
κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.

Το Νοσοκομείο διατηρεί μονομερές δικαίωμα 3μηνης παράτασης η οποία μπορεί να διακοπεί σε περίπτωση
ολοκλήρωσης αντίστοιχου διαγωνισμού.  Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς καταγγελίας
της σύμβασης εάν ολοκληρωθεί αντίστοιχος διαγωνισμός από  Πρόγραμμα Προμηθειών, ΕΚΑΑ ή από
άλλη διαδικασία που θα διενεργήσει το Νοσοκομείο για παροχή ανάλογων υπηρεσιών

Καμία αναθεώρηση τιμών δεν προβλέπεται κατά την διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης και των τυχόν
άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης

4.6              Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

β) ο ανάδοχος,  κατά το χρόνο της  ανάθεσης της σύμβασης,  τελούσε σε μια από τις  καταστάσεις  που
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία
σύναψης της σύμβασης,

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που
υπέχει  από  τις  Συνθήκες  και  την  Οδηγία  2014/24/ΕΕ,  η  οποία  έχει  αναγνωριστεί  με  απόφαση  του
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

4.6.2. Η σύμβαση καταγγέλλεται υποχρεωτικά εφόσον συντρέχει η περίπτωση της παρ. 5 ή της παρ. 7 του
άρθρου 68 του ν. 3863/2010. 
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5.ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1              Τρόπος πληρωμής   

5.1.1. Σε περίπτωση τμηματικής-σταδιακής παροχής των υπηρεσιών θα γίνεται αποπληρωμή για το μέρος
των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν, συνήθως ανά μήνα. Η πληρωμή θα γίνεται με την εξόφληση του 100%
της  αξίας  του  τιμολογίου  και  αφού  προσκομιστούν  από  τον  ανάδοχο  τα  νόμιμα  παραστατικά  και
δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016. Κάθε μήνα
και  πριν  από κάθε  πληρωμή ο ανάδοχος  οφείλει  να προσκομίζει  στο  Νοσοκομείο  μαζί  με το  σχετικό
τιμολόγιο καθώς και :

1.   Πρόσφατη βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας

2.   Πρόσφατη βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας

3. Αναλυτική ονομαστική κατάσταση του απασχολούμενου στο Νοσοκομείο προσωπικού και θεωρημένη
κατάσταση απασχόλησης προσωπικού από την Επιθεώρηση Εργασίας ή αντίγραφο της κατάστασης που
έχει εκδοθεί ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «ΕΡΓΑΝΗ».

4.  Αποδεικτικά στοιχεία (π.χ. εντολές πίστωσης λογαριασμών) από τα οποία να προκύπτει ότι ο ανάδοχος
έχει καταθέσει τη μισθοδοσία των εργαζομένων σε τραπεζικούς τους λογαριασμούς (η εν λόγω μισθοδοσία
θα πρέπει να αφορά τον προηγούμενο μήνα από αυτόν για τον οποίο έχει εκδοθεί το Τιμολόγιο πληρωμής
του αναδόχου και να είναι εμφανές το ποσό της πίστωσης σε κάθε εργαζόμενο αναλυτικά) και

5. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599 ότι το προσωπικό που απασχολήθηκε κατά τον μήνα που καταβάλλεται η
αμοιβή, έχει ασφαλιστεί στο ΙΚΑ και ΤΕΑΜ, ότι ο ανάδοχος θα καταβάλει τις ασφαλιστικές τους εισφορές
εντός των προβλεπόμενων χρονικών ορίων και ότι ο ίδιος ευθύνεται αποκλειστικά για οποιαδήποτε οφειλή
προκύψει απέναντι στα ασφαλιστικά ταμεία.

6. Συμπληρωμένα αντίγραφα των εβδομαδιαίων προγραμμάτων υπηρεσίας των υπαλλήλων του αναδόχου
σύμφωνα με  το «Υπόδειγμα προγράμματος προσωπικού αναδόχου» της παρούσας Διακήρυξης  και
θεωρημένα από τη Διεύθυνση Διοικητικού του Νοσοκομείου.

7.  Μηνιαίο πρωτόκολλο παρακολούθησης και εκτέλεσης των εργασιών που συντάσσεται από την Τριμελή
Επιτροπή παρακολούθησης του έργου

Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά (1,2,…..,  7)  αποτελούν προαπαιτούμενα δικαιολογητικά για  την
έκδοση του σχετικού εντάλματος πληρωμής. 

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις : 

α) Κράτηση 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ (Άρθρο 350 παρ.3 Ν4412/2016-β ΚΥΑ 1191/2017) 

β) Τέλος χαρτοσήμου 3% επί της κράτησης 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ.

γ) ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί της κράτησης του τέλους χαρτοσήμου ΑΕΠΠ.

δ) Κράτηση 0,06% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ

ε) Τέλος χαρτοσήμου 3% επί της κράτησης 0,06% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 

στ) ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί της κράτησης του τέλους χαρτοσήμου ΕΑΑΔΗΣΥ 

ζ) Κράτηση ύψους 2% υπέρ ψυχικής υγείας

η)  Με  κάθε  πληρωμή  θα  γίνεται  η  προβλεπόμενη  από  την  κείμενη  νομοθεσία  παρακράτηση  φόρου
εισοδήματος [άρθρο 64 Κεφ. Β, παραγ.2 του Ν. 4172/2013 -(ΦΕΚ 167Α’/23.7.2013)]
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θ) Κράτηση 0,02% υπέρ Γ.Δ.Δ.Σ.Π.

5.2       Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 

Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος
από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του
υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με
την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμ-
βασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των
ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν
μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση πα-
ρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την
άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης. 

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από κλήση του για παροχή
εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός
από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.

5.3      Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης 

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων  των
παραγράφων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις) και 6.4. (Απόρριψη παραδοτέων –
Αντικατάσταση),  να υποβάλει  προσφυγή για λόγους νομιμότητας και  ουσίας ενώπιον της αναθέτουσας
αρχής ή του φορέα που εκτελεί-διοικεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών
από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο
αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.

6.        ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

6.1              Παρακολούθηση της σύμβασης   

6.1.1.   Επίβλεψη-Εποπτεία Εργασιών

Βασικοί κριτές της ποιότητας εργασίας καθαρισμού, είναι οι Υπεύθυνοι των Τμημάτων του Νοσοκομείου
οι οποίοι υποχρεούνται να αναφέρουν εγγράφως τις παρατηρήσεις τους. Το προσωπικό του αναδόχου θα
πρέπει  να  υπακούει  στις  υποδείξεις  των  παραπάνω υπευθύνων  για  την  τήρηση  της  καθαριότητας  και
υγιεινής στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του Νοσοκομείου και να συνεργάζεται με αυτούς. 

Η προσέλευση-αποχώρηση του προσωπικού του αναδόχου και ο αριθμός των εργαζόμενων ατόμων θα
ελέγχεται αυστηρά  από το Νοσοκομείο (άρθρο 3, παράγραφος 17 των Τεχνικών Προδιαγραφών). Για το
λόγο αυτό ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίζει πρόγραμμα υπηρεσίας των υπαλλήλων του κάθε
εβδομάδα  σύμφωνα  με  το  υπόδειγμα  του  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ  ΙΙΙ  –  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ.

(Σε κάθε κουτάκι του πίνακα θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υπαλλήλου που απασχολείται
στο συγκεκριμένο χώρο και τη συγκεκριμένη ώρα). Το σχετικό υπόδειγμα θα δοθεί στον ανάδοχο σε
μορφή excel. 

Η παρακολούθηση του έργου της καθαριότητας θα γίνεται από τους παρακάτω:

Α)  Το Τμήμα Επιστασίας το οποίο:
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1. Παρακολουθεί καθημερινά -δειγματοληπτικά- τις εργασίες (εντός του Νοσοκομείου και στα Παραρ-
τήματα αυτού), ενημερώνεται από τους Υπευθύνους των Τμημάτων για την καλή εκτέλεσή τους σύμφωνα
με τους όρους της σύμβασης και προβαίνει σε προφορικές παρατηρήσεις εάν παραστεί ανάγκη. 

2. Ελέγχει τα υλικά, τα απορρυπαντικά-απολυμαντικά και τα εργαλεία καθαρισμού που χρησιμοποιεί ο
Ανάδοχος.

3. Λαμβάνει κατά τακτά χρονικά διαστήματα γνώση της ορθής τήρησης των κανόνων και των εργασιών
και μεριμνά ώστε να του παρέχονται από κάθε υπεύθυνο τμήματος του Νοσοκομείου τα έντυπα του Ημε-
ρήσιου Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Καθαριότητας. 

4. Ενημερώνεται από τους υπευθύνους των Τμημάτων για τυχόν απρόβλεπτες ανάγκες που θα προκύ-
ψουν και σε συνεργασία με τον επόπτη του αναδόχου συντονίζει το προσωπικό καθαριότητας και φροντίζει
για την αντιμετώπισή τους, μετακινώντας -εάν χρειάζεται- προσωπικό από ένα Τμήμα σε κάποιο άλλο όπου
θα έχει προκύψει η ανάγκη.

5. Σε περίπτωση μη εκτέλεσης ή πλημμελούς εκτέλεσης των εργασιών ή στην περίπτωση που δεν θα
απασχολείται ο προβλεπόμενος από την σύμβαση αριθμός προσωπικού στα καθορισμένα ωράρια, ενημε-
ρώνει άμεσα την ειδική τριμελή επιτροπή παρακολούθησης του έργου καθαριότητας.  

Β)  Ειδική Επιτροπή Παρακολούθησης  του Έργου της καθαριότητας

1. Παρακολουθεί καθημερινά -δειγματοληπτικά- τις εργασίες (εντός του Νοσοκομείου και στα Παραρ-
τήματα αυτού), ενημερώνεται από τους Υπευθύνους των Τμημάτων για την καλή εκτέλεσή τους σύμφωνα
με τους όρους της σύμβασης, προβαίνει σε προφορικές και έγγραφες παρατηρήσεις και συντάσσει  εάν
χρειάζεται τις σχετικές αναφορές προς την Διοίκηση του Νοσοκομείου με τη συνδρομή του Τμήματος Επι-
στασίας.

2. Ελέγχει τα υλικά, τα απορρυπαντικά, απολυμαντικά και τα εργαλεία καθαρισμού που θα χρησιμο-
ποιεί ο ανάδοχος, σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστασίας.

3. Σε περίπτωση μη εκτέλεσης ή πλημμελούς εκτέλεσης των εργασιών ή στην περίπτωση που δεν θα
απασχολείται ο προβλεπόμενος από την σύμβαση αριθμός προσωπικού στα καθορισμένα ωράρια, δύναται
να προτείνει προς την Διοίκηση του Νοσοκομείου τις κατά περίπτωση κυρώσεις 

4. Συντάσσει Πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής εργασίας, το οποίο χρησιμοποιείται απαραίτητα
ως δικαιολογητικό του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής.

5. Συντάσσει και υποβάλλει προς τη Διεύθυνση του Νοσοκομείου και το Τμήμα Επιστασίας έγγραφα,
όπου θα αναφέρονται σ' αυτά τυχόν παραλείψεις και παρατηρήσεις που έχουν προκύψει από την μη σωστή
εκτέλεση των εργασιών όπως αυτές αναγράφονται στην σύμβαση. Τα παραπάνω έγγραφα θα κοινοποιού-
νται από την Υπηρεσία και στον ανάδοχο. 

6. Προτείνει προς τη Διοίκηση του Νοσοκομείου τις ποινές στις περιπτώσεις που δεν θα απασχολείται ο
ελάχιστος αριθμός προσωπικού που προβλέπεται από τη σύμβαση, πλημμελούς εκτέλεσης ή μη εκτέλεσης
εργασιών κλπ.

7. Ορίζει σε συνεργασία με τον υπεύθυνο του συνεργείου καθαρισμού τις ημερομηνίες εκτέλεσης των
περιοδικών εργασιών.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει το  Τμήμα Επιστασίας ή τα μέλη της Επιτροπής για το πρόγραμμα
καθαριότητας που εκτελεί και για τυχόν τεχνικά προβλήματα.

Οι Υπεύθυνοι των Τμημάτων, το Τμήμα Επιστασίας και τα μέλη της  Επιτροπής έχουν το δικαίωμα όταν
διαπιστωθούν διάφοροι ρύποι στους χώρους κάποιου κτιρίου να ειδοποιούν τον Ανάδοχο για τον άμεσο
καθαρισμό τους.
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Ο Ανάδοχος είναι μόνος υπεύθυνος για την αποκατάσταση με δαπάνη του ιδίου, κάθε είδους ζημίας ή
βλάβης που θα προκληθεί στα μηχανήματα, στις επιστημονικές συσκευές και όργανα, στις κτιριακές και
άλλες εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου ή οπουδήποτε αλλού, εφόσον αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα του
προσωπικού του ή της εργασίας του.

6.2     Διάρκεια σύμβασης 

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος από την ημερομηνία υπογραφής της. Το Γ.Ν.Θ. ΑΓΙΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ διατηρεί μονομερές δικαίωμα παράτασης της σύμβασης, μετά από απόφαση του ΔΣ  του, εφόσον
ενημερώσει εγγράφως τον ανάδοχο πριν την λήξη της αρχικής σύμβασης.

6.3     Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 

Η  παραλαβή-παρακολούθηση   των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  θα  γίνεται  από Ειδική  Επιτροπή
Παρακολούθησης  της υπηρεσίας  της καθαριότητας, την οποία θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή και  της
οποίας συγκεκριμένα το έργο θα είναι να:

1. Παρακολουθεί καθημερινά -δειγματοληπτικά- τις εργασίες (εντός του Νοσοκομείου και στα Παραρ-
τήματα αυτού), ενημερώνεται από τους Υπευθύνους των Τμημάτων για την καλή εκτέλεσή τους σύμφωνα
με τους όρους της σύμβασης, προβαίνει σε προφορικές και έγγραφες παρατηρήσεις και συντάσσει  εάν
χρειάζεται τις σχετικές αναφορές προς την Διοίκηση του Νοσοκομείου με τη συνδρομή του Τμήματος Επι-
στασίας.

2. Ελέγχει τα υλικά, τα απορρυπαντικά, απολυμαντικά και τα εργαλεία καθαρισμού που θα χρησιμο-
ποιεί ο ανάδοχος, σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστασίας.

3. Σε περίπτωση μη εκτέλεσης ή πλημμελούς εκτέλεσης των εργασιών ή στην περίπτωση που δεν θα
απασχολείται ο προβλεπόμενος από την σύμβαση αριθμός προσωπικού στα καθορισμένα ωράρια, δύναται
να προτείνει προς την Διοίκηση του Νοσοκομείου τις κατά περίπτωση κυρώσεις 

4. Συντάσσει με βάση τα προαναφερθέντα το μηνιαίο Πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής εργασίας,
το οποίο χρησιμοποιείται απαραίτητα ως δικαιολογητικό του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής.

5. Συντάσσει και υποβάλλει προς τη Διεύθυνση του Νοσοκομείου και το Τμήμα Επιστασίας έγγραφα,
όπου θα αναφέρονται σ' αυτά τυχόν παραλείψεις και παρατηρήσεις που έχουν προκύψει από την μη σωστή
εκτέλεση των εργασιών όπως αυτές αναγράφονται στην σύμβαση. Τα παραπάνω έγγραφα θα κοινοποιού-
νται από την Υπηρεσία και στον ανάδοχο, και με βάση αυτά θα συμπληρώνεται το Βιβλίο επικοινωνίας
μεταξύ της επιτροπής και του αναδόχου. 

6. Προτείνει προς τη Διοίκηση του Νοσοκομείου τις ποινές στις περιπτώσεις που δεν θα απασχολείται ο
ελάχιστος αριθμός προσωπικού που προβλέπεται από τη σύμβαση, πλημμελούς εκτέλεσης ή μη εκτέλεσης
εργασιών κλπ.

7. Ορίζει σε συνεργασία με τον υπεύθυνο του συνεργείου καθαρισμού τις ημερομηνίες εκτέλεσης των
περιοδικών εργασιών.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει το  Τμήμα Επιστασίας ή τα μέλη της Τριμελούς Επιτροπής για το
πρόγραμμα καθαριότητας που εκτελεί και για τυχόν τεχνικά προβλήματα.

Οι  Υπεύθυνοι  των  Τμημάτων,  το  Τμήμα  Επιστασίας  και  τα  μέλη  της  Τριμελούς  Επιτροπής  έχουν  το
δικαίωμα όταν διαπιστωθούν διάφοροι ρύποι στους χώρους κάποιου κτιρίου να ειδοποιούν τον Ανάδοχο για
τον άμεσο καθαρισμό τους.

Ο Ανάδοχος είναι μόνος υπεύθυνος για την αποκατάσταση με δαπάνη του ιδίου, κάθε είδους ζημίας ή
βλάβης που θα προκληθεί στα μηχανήματα, στις επιστημονικές συσκευές και όργανα, στις κτιριακές και
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άλλες εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου ή οπουδήποτε αλλού, εφόσον αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα του
προσωπικού του ή της εργασίας του.

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται
πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις
παρεκκλίσεις  που  διαπιστώθηκαν  από  τους  όρους  της  σύμβασης  και  γνωμοδοτεί  αν  οι  αναφερόμενες
παρεκκλίσεις  επηρεάζουν  την  καταλληλόλητα  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  ή/και  παραδοτέων  και
συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση του
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών
ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις
διαπιστωθείσες  παρεκκλίσεις.  Μετά  την  έκδοση  της  ως  άνω  απόφασης,  η  επιτροπή  παραλαβής
υποχρεούται  να  προβεί  στην  οριστική  παραλαβή  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  ή/και  παραδοτέων  της
σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην
απόφαση.

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, η
οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30
ημερών  από  την  ημερομηνία  υποβολής  του  και  δεν  ληφθεί  σχετική  απόφαση  για  την  έγκριση  ή  την
απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.

Ανεξάρτητα  από  την,  κατά  τα  ανωτέρω,  αυτοδίκαιη  παραλαβή  και  την  πληρωμή  του  αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου
218 του ν. 4412/2016. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν
την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

6.4    Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και παραδοτέων
με  έκπτωση  επί  της  συμβατικής  αξίας,  με  απόφαση  της  αναθέτουσας  αρχής  μπορεί  να  εγκρίνεται
αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της
σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται
μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν
μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε
ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω
εκπρόθεσμης παράδοσης.

Αν  ο  ανάδοχος  δεν  αντικαταστήσει  τις  υπηρεσίες  ή/και  τα  παραδοτέα  που  απορρίφθηκαν  μέσα  στην
προθεσμία  που  του  τάχθηκε  και  εφόσον  έχει  λήξει  η  συνολική  διάρκεια,  κηρύσσεται  έκπτωτος  και
υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

6.5    Αναπροσαρμογή τιμής

Δεν υπάρχει δυνατότητα αναπροσαρμογής της τιμής.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι  –  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  ΚΑΙ  ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΣΥΓΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ-ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΓΙΑ ΤΗ  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΑΝΩ
ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤO ΝΟΣΟΚΟΜEIO ΑΓΙΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ (ΠΠΥΥ 2014) ΠΟΣΟΥ: 260.000,00€ ΜΕ ΦΠΑ

Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
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Άρθρο 1.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την καθαριότητα και την απολύμανση των κτιριακών εγκαταστάσεων του
Νοσοκομείου  Άγιος  Παύλος  στις  οποίες  δεν  περιλαμβάνονται  οι  αύλειοι  χώροι  σύμφωνα  με  τους
συνημμένους πίνακες, καθ΄ όλο το 24ωρο και για όλες τις ημέρες του χρόνου, υπό τους παρακάτω όρους
και προϋποθέσεις.

2. Σε όλα τα στάδια της παροχής υπηρεσιών ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τη νομοθεσία, τις κείμενες
υγειονομικές και αστυκτηνιατρικές διατάξεις, τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Νοσοκομείου και
τις διαδικασίες που τηρούνται σε αυτό. 

3. Ο  καθαρισμός  των  χώρων  θα  γίνεται  καθημερινά  περιλαμβανομένων  των  Κυριακών,  αργιών  και
εξαιρετέων  ημερών  όλο  το   εικοσιτετράωρο,  περιλαμβάνει  δε  όλα  τα  τμήματα  και  χώρους  του
Νοσοκομείου 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  Νοσοκομείου,  που  κατά  τη  κατάρτιση  της  σύμβασης  δεν
χρησιμοποιούνται. Η συμμετοχή στην παρούσα σημαίνει γνώση εκ μέρους του αναδόχου των χώρων του
Νοσοκομείου που σήμερα χρησιμοποιούνται και λειτουργούν και της εκτάσεως αυτών, ακόμη κι αν δεν
αναφέρονται ρητά στην παρούσα  ή υπάρχει εύλογη απόκλιση στην έκτασή τους. 

4. Η υπηρεσία έχει το δικαίωμα να αναθέσει στον ανάδοχο πρόσθετες εργασίες πέραν των συμβατικών
σε ποσοστό μέχρι  30 % για κάλυψη τυχόν εκτάκτων αναγκών που δεν μπορούν να προβλεφθούν και θα
πρέπει να ειδοποιείται εγγράφως από την υπηρεσία σε εύλογο χρονικό διάστημα. Η τιμή των προσθέτων
εργασιών θα υπολογίζεται από την προσφερθείσα τιμή, η οποία δεσμεύει τον ανάδοχο. Επίσης η υπηρεσία
μπορεί να μειώσει τους χώρους εφόσον δε λειτουργούν και το τίµηµα θα μειωθεί µε ανάλογη μείωση του
προσωπικού. 

5. Ως  ολοκλήρωση  του  καθαρισμού  θεωρείται  και  η  αποκομιδή  των  απορριμμάτων  που  θα  γίνεται
σύμφωνα  με  τις συστάσεις  της   Επιτροπής  Νοσοκομειακών  Λοιμώξεων  (Ε.Ν.Λ.)  των  ως  άνω
υγειονομικών μονάδων.

6. Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  γνωρίζει  και  να  τηρεί  την  ισχύουσα  Ελληνική  Νομοθεσία  για  την
διαχείριση των Νοσοκομειακών απορριμμάτων (Ενδεικτικά αναφέρεται στην ΚΥΑ 146163 /2012, ΦΕΚ
1537).  Τα νοσοκομειακά απορρίμματα θα διαχωρίζονται στα:  :  α) αστικά στερεά απόβλητα οικιακού
τύπου (ΑΣΑ),  τα οποία και θα τοποθετούνται σε μαύρους σάκους μιας χρήσης, β) επικίνδυνα απόβλητα
αμιγώς μολυσματικά  (ΕΑΑΜ), τα οποία θα τοποθετούνται σε κίτρινους σάκους ή δοχεία μιας χρήσης,
αδιαφανή  αδιάτρητα   αδιαπέραστα  από  υγρασία   και  να  φέρουν  ευδιάκριτα  και  ανεξίτηλα  το
αναγνωριστικό σήμα «Απόβλητα Υγειονομικής Μονάδας (ΑΥΜ)» και το σήμα του βιολογικού κινδύνου,
γ) μικτά επικίνδυνα απόβλητα  (ΜΕΑ),τα οποία θα τοποθετούνται  σε ειδικά χαρτοκυτία μιας χρήσης
Hospital boxes και στη συνέχεια θα  κλείνονται σε κόκκινο σάκο με το αναγνωριστικό σήμα «Απόβλητα
Υγειονομικών Μονάδων (ΑΥΜ)»  και το σήμα του βιολογικού - τοξικού κινδύνου κόκκινου χρώματος.
Επιπλέον του χάρτινου δοχείου, τα μικτά απορρίμματα θα τοποθετούνται και σε κόκκινους σάκους που θα
φέρουν  όλες  τις  ανωτέρω  επισημάνσεις,  δ)  άλλα επικίνδυνα  απόβλητα (ΑΕΑ) θα  τοποθετούνται  σε
πράσινους  σάκους και  να  φέρουν  ευδιάκριτα  και  ανεξίτηλα  το  αναγνωριστικό  σήμα  «  Απόβλητα
Υγειονομικών  Μονάδων  (ΑΥΜ): » και  το  σήμα  του   τοξικού  κινδύνου  και  ε)  ανθρώπινα  μέλη θα
τοποθετούνται σε μπλε σάκους με  τη σήμανση μολυσματικού, στ) τα υλικά προς ανακύκλωση, τα οποία
θα  τοποθετούνται αποκλειστικά μόνο σε   διαφανείς  σάκους μας χρήσης,(ενώ οι υπόλοιποι σάκοι θα
πρέπει να είναι αδιαφανείς).
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7.  Όλοι οι σάκοι να απομακρύνονται όταν έχουν γεμίσει κατά τα 2/3 και να δένονται με σφιγκτήρα,
απαραίτητα  θα φέρουν αυτοκόλλητη ετικέτα στην οποία θα αναγράφεται το νοσοκομείο, το  τμήμα απ'
το  οποίο  προέρχονται,  & η  ημερομηνία αποκομιδής.  Όλοι  οι  σάκοι  θα  πρέπει  να  είναι  αδιαφανείς
αδιάτρητοι και  αδιαπέραστοι από υγρασία. Τα απορρίμματα να συλλέγονται κατά το δυνατόν πλησιέστερα
στον  τόπο  παραγωγής  τους  και  να  αποκλείονται  οι  διαδικασίες  εκκένωσης  και  επαναλαμβανόμενης
πλήρωσης της  συσκευασίας.  ,κάθε φορά θα αλλάζει  ο  σάκος .Μια φορά την ημέρα  θα πλένονται  οι
περιέκτες  στους  θαλάμους  και   στους  κοινόχρηστους  χώρους(εσωτερικούς-εξωτερικούς).  Για  την
ενδονοσοκομειακή μεταφορά των απορριμμάτων πρέπει να χρησιμοποιούνται τροχήλατοι κάδοι οι οποίοι
να κλείνουν ασφαλώς και να απολυμαίνονται μετά από κάθε χρήση. Οι τροχήλατοι κάδοι θα διακρίνονται
σε οικιακών και μολυσματικών. Οι σάκοι πρέπει να τοποθετούνται στον τροχήλατο κάδο με την αντίστοιχη
σήμανση.Οι  κάδοι  να  είναι  ανοξείδωτοι  ή  πλαστικοί  ανάλογου  χρώματος  με  τα  απορρίμματα  που
μεταφέρουν,  χωρητικότητας  350-500lit.,  να  διαθέτουν  καπάκι  και  προστατευτικά,  για  την  αποφυγή
πρόσκρουσης. Στον πυθμένα τους να υπάρχει αποχέτευση για τον συχνό καθαρισμό τους.

8. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει όλα τα αναγκαία μηχανήματα, υλικά και εξοπλισμό για την
παροχή  των  υπηρεσιών  του,  καθώς  επίσης  επαρκείς  ποσότητες  από   σάκους  απορριμμάτων
(κόκκινους-κίτρινους-πράσινους-μαύρους-μπλε & διαφανείς) και Hospital Boxes που θα επιβαρύνουν
τον ανάδοχο.

9.  Ο ανάδοχος με την προσφορά του υποχρεούται να καταθέσει κατάσταση διάθεσης είδους που θα τον
επιβαρύνουν: υλικά,  εξοπλισμό,  ποσότητες  σάκων  απορριμμάτων  (κόκκινους-κίτρινους-πράσινους-
μαύρους-μπλε & διαφανείς) και Hospital Boxes που διαθέτει για το  Νοσοκομείο

10. Τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια του καθαρισμού πρέπει να
είναι  καινούργια  και  να  βρίσκονται  σε  άριστη  κατάσταση τόσο  από  άποψη λειτουργίας  όσο  και  από
εμφάνιση. 

11. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει όλα τα απαραίτητα υλικά καθαρισμού, τα οποία θα πρέπει  να
είναι εγκεκριμένα από το Γενικό Χημείο του Κράτους και από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων και να
έχουν σήμανση CE mark ή σε περίπτωση που δεν προβλέπεται η σήμανση CE ή/ και έγκριση ΕΟΦ για τα
εν λόγω είδη,  βεβαίωση αρμόδιου φορέα που να το αποδεικνύεται η ιδιότητα του. Υποχρεούται να χορηγεί
τις απαιτούμενες - επαρκείς ποσότητες των απαραίτητων αναλωσίμων υλικών καθαριότητας και των υγρών
καθαριστικών, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Νοσοκομείου  (Ε.Ν.Λ).

12. Ο  ανάδοχος  με  την  προσφορά  του  υποχρεούται  να  καταθέσει  κατάσταση  υλικών  καθαριότητας
(ανάλυση σύνθεσης – ιδιότητες), που προτίθεται να χρησιμοποιήσει, χημικά καθημερινού και γενικού κα-
θαρισμού, απολύμανσης για μάρμαρα, κεραμικά πλακάκια, P.V.C. , πατώματα linoleum  και υλικά καθαρι-
σμού μοκέτας κλπ..

13. Ο ανάδοχος υποχρεούνται για την εφαρμογή παρκετίνης τουλάχιστον ανά δεκαπενθήμερο με τεχνικά
χαρακτηριστικά παρκετίνης  μη ολισθηρής και με αντοχή σε προϊόντα με αλκοόλη και άλλα απολυμαντικά
που να προφυλάσουν πατώματα linoleum  από τη φθορά.

14. Τα απορρυπαντικά και τα απολυμαντικά προϊόντα δεν πρέπει να αναδύουν δυσάρεστες οσμές, να μην
είναι επιβλαβή για την υγεία των ασθενών, του προσωπικού και των επισκεπτών και να μην προκαλούν
φθορές βραχυχρόνια και μακροχρόνια στις εγκαταστάσεις και στον εξοπλισμό των κτιρίων. Επίσης ειδικά
απορρυπαντικά άοσμα για χρήση σε ευαίσθητα τμήματα – κλινικές.   Ειδικά για τα απορρυπαντικά θα
πρέπει να αποδεικνύεται με την προσκόμιση του ΙSO 9000:14001 ότι είναι φιλικά προς το περιβάλλον.

15. Ο τακτικός και επαναλαμβανόμενος εφοδιασμός με υλικά υγιεινής (χαρτί υγείας, χειροπετσέτες, σα-
πούνι, κτλ.) σε όλους τους χώρους θα αποτελεί υποχρέωση  του αναδόχου. Ο ανάδοχος επιβαρύνεται  με
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την παροχή  ειδών ατομικής υγιεινής, για τις ανάγκες των ασθενών, των επισκεπτών και του προσω-
πικού του Νοσοκομείου. 

16. Σε  περίπτωση  βλάβης  των  μηχανημάτων  ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  τα  αντικαταστήσει
αμέσως ώστε η εκτέλεση του αναληφθέντος έργου να είναι απρόσκοπτη. 

17. Το Νοσοκομείο, θα παρέχει στον ανάδοχο χώρο για την φύλαξη  των εργαλείων, των μηχανημάτων
και  υλικών καθαριότητας,  καθώς επίσης  και  αποδυτήρια για  το προσωπικό του.  Τα υλικά  πολλαπλών
χρήσεων (σφουγγαρίστρες, μάπες με μικροϊνες, πανάκια) θα πλένονται σε πλυντήρια και θα στεγνώνονται
σε στεγνωτήρια που θα βρίσκονται εντός του χώρου του νοσοκομείου. Ο ανάδοχος οφείλει να διατηρεί την
τάξη και την καθαριότητα των χώρων αυτών και να τους επιστρέψει μετά τη λήξη της σύμβασης στην
αρχική τους κατάσταση. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να αδειάζει τους χώρους που του παρασχέθηκαν για
την εργασία του με δικά του έξοδα, μόλις αυτά ζητηθούν από το Νοσοκομείο. Ο εργοδότης δεν ευθύνεται
για κλοπή ή φθορά για οποιοδήποτε λόγο των αντικειμένων που φέρνει ή έχει αποθηκευμένα ο ανάδοχος
και οι υπάλληλοί του στο χώρο του Νοσοκομείου 

18. Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  τηρεί  όλους  τους  κανόνες  πυρασφάλειας  και  ασφάλειας  και  να
συμμορφώνεται με τις σχετικές οδηγίες του Νοσοκομείου

19. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση  οποιασδήποτε ζημιάς ή βλάβης που θα προκληθεί
στο  προσωπικό  και  στις  εγκαταστάσεις  του  Νοσοκομείου  ή  σε  οποιονδήποτε  τρίτο,  εφ'  όσον  αυτή
οφείλεται σε υπαιτιότητα των υπαλλήλων του ιδίου (αναδόχου) ή των εργασιών του. 

20. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί έντυπη αλληλογραφία µε τους αρμόδιους του Νοσοκομείου   µε
σκοπό την επισήμανση τυχόν παραλείψεων όσο και παραπόνων. 

21. 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: 

22. 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.  Σε  κάθε
περίπτωση το Νοσοκομείο δικαιούται να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο χωρίς άλλη διατύπωση. 

23. Για οποιαδήποτε αλλαγή τρόπου καθαριότητας και χρήσης υλικών πρέπει να υπάρχει έγκριση
από την Ε.Ν.Λ.

24. Κατά  την παροχή υπηρεσιών  από τον ανάδοχο,  δεν  πρέπει   να παρακωλύεται  η   λειτουργία του
Νοσοκομείου  ούτε να ενοχλούνται ασθενείς, προσωπικό και επισκέπτες. 

25. 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. 

26. Ο  ανάδοχος  είναι  υπεύθυνος  για  την  παροχή  υπηρεσιών,  λαμβάνοντας  υπόψη  τις  αυξημένες
απαιτήσεις που συνεπάγεται η παροχή υπηρεσιών στο χώρο ενός Νοσηλευτικού Ιδρύματος. 

27. 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.

28. Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλα τα έξοδα που αφορούν την παροχή των υπηρεσιών του (όπως στολές
προσωπικού, υλικά καθαριότητας, μηχανήματα, εξοπλισμό, σακούλες απορριμμάτων κ.τ.λ).

29. 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
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και κατανάλωσης από τον ανάδοχο.

30. 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.

Άρθρο   2.  

ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να συμμορφώνεται με τους Κανονισμούς
Υγιεινής και Ασφάλειας Ν.1568/85 που προβλέπονται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο ή
έχει ειδικά θεσπίσει το Νοσοκομείο, βάσει Οδηγών Ορθής Υγιεινής Πρακτικής και να προσαρμόζεται σε
κάθε μεταβολή τους,  ΙSO,  EΛOT.

2. Ο  Ανάδοχος,  ως  υπόχρεος  να  τηρεί  τους  Κανονισμούς  Υγιεινής  και  Ασφάλειας,  υποχρεούται  να
ανακοινώνει αμέσως στην Υπηρεσία τις οδηγίες που απευθύνονται ή κοινοποιούνται σε αυτόν κατά τη
διάρκεια  της  Σύμβασης  και  τα  έγγραφα  των  διάφορων  Αρμόδιων  Αρχών  σχετικά  με  τους  εν  λόγω
Κανονισμούς.

3. Τόσο η Υπηρεσία όσο και κάθε Αρμόδια Αρχή δικαιούνται να παρακολουθούν και να ελέγχουν τη
συμμόρφωση του Αναδόχου με τους Κανονισμούς Υγιεινής και Ασφάλειας.

Άρθρο 3.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1. Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  διαθέσει  έμπειρο  προσωπικό  (με  προϋπηρεσία  σε  χώρο  παροχής
Υπηρεσιών Υγείας τουλάχιστον 6μηνών) που δεν θα εναλλάσσεται συχνά σύμφωνα με πρόγραμμα που θα
έχει υλοποιηθεί και θα κατατεθεί, εκπαιδευμένο σε γενικούς και ειδικούς κανόνες υγιεινής, ανάλογα με τη
θέση εργασίας του, 

2. Ο ανάδοχος  είναι  υπεύθυνος  για τη συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού του για
θέματα  που  αφορούν  την  χρήση  των  υλικών  καθαριότητας,  την  τεχνολογία  και  υγιεινή  ώστε  να
υλοποιούνται οι νομοθετικές απαιτήσεις. Τα έξοδα αυτά βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο.

3. Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  στην  απαρέγκλιτη  τήρηση  της   εκάστοτε  ισχύουσας  εργατικής  και
ασφαλιστικής νομοθεσίας, αναφορικά με την παροχή εργασίας του προσωπικού του, ιδίως δε ως προς την
καταβολή  των  αποδοχών,  οι  οποίες  σε  καμία  περίπτωση  δεν  μπορεί  να  είναι  κατώτερες  των
προβλεπομένων  από  τις  ΕΘΝΙΚΕΣ  Σ.Σ.Ε,  την  τήρηση  του  νομίμου  ωραρίου,  των  όρων  υγιεινής  και
ασφάλειας  κλπ.  Παράβαση  της  υποχρέωσης  αυτής  δίνει  το  δικαίωμα  στο  Νοσοκομείο  για  μονομερή
καταγγελία της συμβάσεως και κήρυξη του αναδόχου ως εκπτώτου.

4. Το 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. 

5. Στο Νοσοκομείο θα παραδοθούν αποδεικτικά ασφάλισης των εργαζομένων στο  Ι.Κ.Α ή σε  άλλο
δημόσιο οργανισμό.  Αλλοδαποί μπορούν να απασχοληθούν μόνο εφ' όσον έχουν τα απαραίτητα έγγραφα
παραμονής  και  εργασίας  στην  Ελλάδα.  Ο  εργοδότης  μπορεί  να  ζητήσει  οποτεδήποτε  οποιαδήποτε
πληροφορία για την εργασιακή σχέση του προσωπικού με τον ανάδοχο.

6. Το  προσωπικό  που  θα  απασχολείται   από  τον  ανάδοχο  πρέπει  να  είναι   υγιές,  γεγονός  που
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αποδεικνύεται  με  την  προσκόμιση  βιβλιαρίου  υγείας  εν  ισχύ,  θεωρημένου  από  τις  αρμόδιες  αρχές.
Σημειώνεται ότι το προσωπικό πρέπει να έχει ελεγχθεί για ηπατίτιδα Β  και  c ,να είναι εφοδιασμένο µε
κάρτα εμβολιασμού έναντι της ηπατίτιδας Β και του τετάνου.

7. Το  προσωπικό  που  θα  απασχοληθεί  θα  πρέπει  να  γνωρίζει  πολύ  καλά  την  Ελληνική  γλώσσα
(ικανότητα προφορικού λόγου), να είναι άριστο στο ήθος του, άψογο από πλευράς συμπεριφοράς απέναντι
σε τρίτους και στο προσωπικό του Νοσοκομείου .

8. Οι υπάλληλοι του αναδόχου δεν επιτρέπεται να συζητούν με ασθενείς για την ασθένειά τους την
θεραπευτική  αγωγή  τους   και  να  επεμβαίνουν  σε  αυτή  με  συμβουλευτική.  Επίσης  απαγορεύεται   η
συναναστροφή με  τους  ασθενείς,  όπως και  η  προμήθεια φαγητών,  ποτών,  τσιγάρων,  φαρμάκων κ.τ.λ.
Ακόμη Οι υπάλληλοι του αναδόχου δεν  επιτρέπεται να κριτικάρουν τις δραστηριότητες των γιατρών, των
νοσηλευτικών , του βοηθητικού και λοιπού  προσωπικού. 

9. Το 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  

10. Ο ανάδοχος και το προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει κατά την εκτέλεση του έργου, δεν έχουν καμία
απολύτως σχέση εξαρτημένης εργασίας με του Νοσοκομείου , 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.

11. Ο ανάδοχος υποχρεούται  να διαθέτει επαρκή αριθμό εργαζομένων  με σχέση εργασίας μερικής ή
πλήρης απασχόλησης που να μην ξεπερνά τις  40 ώρες  εβδομαδιαίως ανά εργαζόμενο, για τις υπηρεσίες
καθαριότητας του Νοσοκομείου και τους χώρους ευθύνης της, οι οποίοι  θα καλύπτουν  όλες τις  βάρδιες
σε όλα τα τμήματα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για το Νοσοκομείο, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Τεχνικές Προδιαγραφές για τη παροχή υπηρεσιών καθαριότητας του

Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Άγιος Παύλος».

Υγειονομική
Μονάδα

Τετραγωνικά
Υπαίθριων  -Αύλιων
Χώρων- Πάρκινγκ

Τετραγωνικά
Κτιριακών
Εγκαταστάσεων

Σύνολο

Τετραγωνικών

Γενικό Νοσοκομείο
Θεσσαλονίκης
«Άγιος Παύλος». ----- 8.886,79 m2 8.886,79 m2

Σε περίπτωση μη πλήρους απασχόλησης του προσωπικού (μερική απασχόληση) ο αριθμός των ατόμων
προσαυξάνεται αναλόγως. 

12. Ο ανάδοχος υποχρεούται  καταθέτει μηνιαίως, πίνακα κατανομής του προσωπικού ονομαστικό ανά
βάρδια (πρόγραμμα),το οποίο θα είναι  θεωρημένο από την Επιθεώρηση Εργασίας.
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13. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει (επόπτες) ένα (1) άτομο για την  πρωινή βάρδια και  ένα (1)  
άτομο για την απογευματινή βάρδια για τις ανάγκες διεκπεραίωσης  και επιτήρησης του έργου που
να συμπεριλαμβάνονται στους πίνακες κατανομής του προσωπικού. 

14. Το 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. 

15. Το προσωπικό  σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να είναι επιφορτισμένο με την καθαριότητα του
περιβάλλοντα  χώρου  του  ασθενή  υπό  την  καθοδήγηση  και  τη   συνεργασία  των  προϊσταμένων   των
νοσηλευτικών τμημάτων.

16. 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 . 

17. Ο ανάδοχος υποχρεούται  να καταρτίσει πρόγραμμα εργασίας για το προσωπικό του, το οποίο θα
κοινοποιείται  στον  εργοδότη.  Το  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 Τμήματος 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.

18. Το 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, χειρουργεία και μαγειρεία).
Αλλαγές θα γίνονται μόνο μετά από ενημέρωση του Προϊστάμενου του Γραφείου Επιστασίας και με τη
σύμφωνη γνώμη αυτού. 

19. Η απασχόληση του προσωπικού θα γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, θα είναι 40 ώρες
εβδομαδιαίως ανά άτομο, σε δε περίπτωση μερικής απασχόλησης η δύναμη προσωπικού θα αυξάνεται
αναλόγως. 

20. Σε  περίπτωση  που  ο  αριθμός  του  απασχολημένου  προσωπικού  είναι  λιγότερος  από  εκείνον  που
αναγράφεται στο πρόγραμμα και που είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει ο ανάδοχος στην υπηρεσία του
Νοσοκομείου  θα επιβάλλονται οι παρακάτω ποινές: 

 Πρόστιμο 44 € για την απουσία κάθε ατόμου σε ένα 24ωρο. 

 Πρόστιµο 132 € αν απουσιάζουν µέχρι 3 άτοµα µέσα σε ένα 24ωρο. 

 Πρόστιµο 176 € αν απουσιάζουν µέχρι 4 άτοµα µέσα σε ένα 24ωρο.

 Πρόστιµο 440 € αν απουσιάζουν µέχρι 5 άτοµα µέσα σε ένα 24ωρο. 

21. Σε  περίπτωση  συστηματικής  απουσίας  προσωπικού  και  µη  τήρησης  του  προβλεπόμενου
προγράμματος,  το  Νοσοκομείο   διατηρεί  το  δικαίωμα  καταγγελίας  της  σύμβασης  και  κήρυξης  του
αναδόχου ως έκπτωτου.

22. 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.

23. Ο ανάδοχος και το προσωπικό του οφείλει να τηρεί αυστηρά τους κανόνες πρόληψης ατυχημάτων για
την  προσωπική  ασφάλεια  κάθε  εργαζομένου.  Την  ευθύνη  για  την  τήρηση των  κανόνων αυτών  έχει  ο
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ανάδοχος.

24. Σε περίπτωση  προκληθείσας  βλάβης  στους  χώρους  ή  στον  εξοπλισμό του  Νοσοκομείου,  από το
προσωπικό του αναδόχου αυτός υποχρεούται, με δική του δαπάνη, να αποκαταστήσει άμεσα τη βλάβη και
ο εξοπλισμός να παραδοθεί στην ίδια καλή κατάσταση που είχε παραληφθεί.

25. Το προσωπικό οφείλει να διατηρεί υψηλό επίπεδο ατομικής υγείας και υγιεινής, φέρει δε καθαρή και
ευπαρουσίαστη στολή.

26. 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   .

27. Οι στολές του προσωπικού πρέπει να είναι καθαρές και ευπρεπείς. Σε κάθε εργαζόμενο πρέπει να
διατεθούν τουλάχιστον δύο (2) στολές εργασίας οι οποίες θα αναγράφουν την επωνυμία και το λογότυπο
του αναδόχου.  Το χρώμα των στολών εργασίας πρέπει  να εγκριθεί από το Νοσοκομείο,   ώστε να μην
ομοιάζει με τον χρωματισμό των στολών εργασίας του προσωπικού του Νοσοκομείου

28. Το προσωπικό του αναδόχου υποχρεούται να φέρει στην στολή εργασίας του και σε εμφανές σημείο
ειδική πλαστικοποιημένη κονκάρδα η οποία θα φέρει  τα εξής  :  1)  φωτογραφία 2)  ονοµατεπώνυµο 3)
ειδικότητα εργασίας 4)  τμήμα 5) επωνυμία και λογότυπο του αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 4.

ΥΛΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

1. Τον  ανάδοχο  βαρύνουν  τα  έξοδα,  μηχανημάτων,  υλικών  καθαριότητας,   σάκων  απορριμμάτων,
Hospital boxes, υλικά ατομικής  υγιεινής  γενικά και ειδικά.  (Παράρτημα: ΙΙ,   Πίνακας:1). Οι σάκοι
απορριμμάτων πρέπει να είναι ανθεκτικοί και να αποτρέπουν την διαρροή υγρών. 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. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει κατάσταση με τις υπολογιζόμενες ποσότητες για την
επάρκεια  των υλικών καθαρισμού συμπεριλαμβανομένου καθαριστικων τζαμιών, WC και αφαλατικού, και
υλικών απολύμανσης. Τα πληροφοριακά τους έντυπα, δελτία δεδομένων ασφαλείας. Τα υλικά καθαρισμού,
απολύμανσης και οι ποσότητες που θα χρησιμοποιούνται τελούν υπό την έγκριση του Νοσοκομείου

3. Για τα υλικά απολύμανσης θα πρέπει να κατατεθεί η έγκριση κυκλοφορίας τους από τον Ε.Ο.Φ., ο
αριθμός έγκρισης από το Γενικό Χημείο του Κράτους, η  σήμανση  CE mark ή σε περίπτωση που δεν
προβλέπεται η σήμανση CE mark για τα εν λόγω είδη ,η βεβαίωση ανάλογου φορέα που να το πιστοποιεί
για την καταλληλότητα του  

4.  Τα απορρυπαντικά και τα απολυμαντικά προϊόντα δεν πρέπει να αναδύουν δυσάρεστες οσμές, να
μην είναι επιβλαβή για την υγεία των ασθενών, του προσωπικού και των επισκεπτών, να μην προκαλούν
φθορές βραχυχρόνια και μακροχρόνια στις εγκαταστάσεις και στον εξοπλισμό των κτιρίων. Ακόμη για  τα
απορρυπαντικά  θα  πρέπει  να  αποδεικνύεται  η  καταλληλότητα  τους  με  την  προσκόμιση  του  Γενικού
Χημείου του κράτους και του ΙSO 9000:14001 ότι είναι φιλικά προς το περιβάλλον

5. Στα προϊόντα καθαρισμού - απολυμαντικά  δαπέδων  και επιφανειών να αναγράφεται το ποσοστό του
ενεργού χλωρίου (4,2 % έως 6%)  ή τα ppm που αποδεσμεύει ανά λίτρο νερού και γενικότερα η σύνθεσή
του καθώς και η ημερομηνία παραγωγής και λήξης. 

6. Τα υλικά καθαρισμού, απολύμανσης και οι ποσότητες θα χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες
της Επιτροπής Ελέγχου Λοιμώξεων και  υπό την έγκριση του Νοσοκομείου  
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7. Σε περίπτωση που νέες μέθοδοι και τεχνικές προκύψουν για καλύτερο καθαρισμό και απολύμανση, ο
ανάδοχος υποχρεούται  να χρησιμοποιεί τις βελτιωμένες μεθόδους και μέσα. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να
φροντίζει  ώστε οι  υπάλληλοί του να γνωρίζουν  τη χρήση των υλικών καθαριότητας και  μεθόδων που
χρησιμοποιούν

8. Η καθαριότητα καθημερινής ρουτίνας, η τεχνική καθαριότητας, η γενική μηνιαία καθαριότητα, και τα
υλικά που χρησιμοποιούνται, θα ορίζονται για κάθε χώρο με τη  συνεργασία του επόπτη καθαριότητας, της
Επιτροπής  Ελέγχου Λοιμώξεων και  της  προϊσταμένης  του κάθε  τμήματος  ή  κλινικής  με γραπτές  και
προφορικές οδηγίες.

9. Ο  μηχανικός  εξοπλισμός  πλυσίματος,  παρκεταρίσματος  και  απολύμανσης  των  χώρων  και
μικροεργαλεία  (κουβάδες  καθώς  και  μηχανή  πλύσεως  και  καθαρισμού  δαπέδων που θα  λειτουργεί  με
ρεύμα ή μπαταρία και θα ευρίσκεται σε μόνιμη βάση στο Νοσοκομείο  και άλλα όπως αναφέρονται στην
συνημμένη κατάσταση του μηχανικού εξοπλισμού) θα διατίθενται από τον ανάδοχο. 

10. Ο τεχνικός εξοπλισμός πρέπει να πληρεί τους παρακάτω όρους : 

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

ii. Να είναι σε άριστη λειτουργική κατάσταση .

iii. Ο εξοπλισμός, τα εργαλεία και υλικά καθαρισμού, απαραιτήτως να είναι πρώτης ποιότητας και
πλέον κατάλληλα και σύμφωνα µε τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις. 

iv. Να είναι κατά το δυνατό αθόρυβα και να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση, τόσο από άποψη
λειτουργίας, όσο και από εμφάνιση. 

v. Ο εξοπλισμός, τα εργαλεία και υλικά καθαρισμού να μην προκαλούν φθορές (βραχυχρόνια και
μακροχρόνια) στις εγκαταστάσεις και στον εξοπλισμό του νοσοκομείου. 

vi. Τα  απαραίτητα  μηχανήματα  -  εξοπλισμός  (κάδοι  σφουγγαρίσματος  διπλού  συστήματος,
σφουγγαρίστρες, πανέτες με μικροϊνες, τρόλεϊ καθαριστριών με όλα τα συνοδευτικά εξαρτήματα,
σφουγγάρια,  ξύστρες   κτλ)  να είναι  διαφορετικά  για  κάθε Κλινική  -  Τµήµα -  Εργαστήρια  -
Μονάδες,  πτέρυγα  Διοίκησης  και  άλλων  Υπηρεσιών  και  να  μην  μεταφέρονται  εκτός  των
τμημάτων  για  τα  οποία  προορίζονται.  Σε  περίπτωση  αιτιολογημένης  μεταφοράς  θα
χρησιμοποιείται αποκλειστικά ο ανελκυστήρας ακαθάρτων.

vii. Καθαριστή Περσίδων τεμάχια: ένα (1).

viii. Ο  παραπάνω  χρησιµοποιούµενος  εξοπλισμός  των  χώρων  να  είναι  µαρκαρισµένος  µε  την
ονομασία του χώρου και την χρήση για την οποία προορίζεται. 

ix. Σε 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.

x. Ανυψωτικό µηχάνηµα για τον καθαρισµό των υαλοπινάκων - φωτιστικών

xi. Για τους θαλάμους απομόνωσης των Κλινικών να χρησιμοποιείται ξεχωριστός εξοπλισμός
και υλικά καθαρισμού. 

11. 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. 
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12. Τα  απορρίμματα  θα  τοποθετούνται  σε  πλαστικούς  σάκους  και  θα  μεταφέρονται  στους  χώρους
συγκέντρωσης  που  θα  του  υποδειχθούν  από  την  αρμόδια  υπηρεσία  του  Νοσοκομείου   τρεις  (3)
τουλάχιστον φορές ημερησίως, έτσι  ώστε να είναι εύκολη η ανακομιδή τους από τα ειδικά τροχήλατα
μεταφοράς απορριμμάτων. 

13. Όλες οι σακούλες των απορριμμάτων θα αλλάζονται και θα απορρίπτονται χωρίς να χρησιμο-
ποιούνται για δεύτερη φορά και θα δένονται με σφικτήρες, καθώς επίσης θα επικολλάται ετικέτα με τη σή-
μανση του σημείου παραγωγής την οποία θα προμηθεύει το Νοσοκομείο  και θα πρέπει να αναγράφουν οι
υπάλληλοι του αναδόχου την ημερομηνία αποκομιδής από το σημείο παραγωγής τους . Εάν κάποιος σάκος
έχει διαρροή υγρών, τοποθετείται σε δεύτερο του ιδίου χρώματος που και αυτός δένεται καλά. Δεν επι -
τρέπεται η διαδικασία του αδειάσματος  των απορριμμάτων από μια σακούλα σε άλλη σακούλα. 

14. 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. 

15. Τα σαπούνια  των νιπτήρων,  τα χαρτιά υγείας και χειροπετσέτες θα τοποθετούνται από τον ανάδοχο
στους χώρους που απαιτείται.

16. Τα υλικά καθαρισμού και οι ποσότητες που θα χρησιμοποιούνται προτείνονται από τον ανάδοχο και
εγκρίνονται από το Νοσοκομείο  τόσο όσο προς την ποιότητά τους, όσο και ως προς την ποσότητά τους. 

17. Ο  εργοδότης  μπορεί  να  ζητήσει  τη  χρήση  ορισμένων  απολυμαντικών  και  υγρών  καθαρισμού
γενικότερα, σε περίπτωση μη ικανοποίησης από τα χρησιμοποιούμενα.

18. Σε περίπτωση που νέες μέθοδοι και τεχνικές προκύψουν για καλύτερο καθαρισμό και απολύμανση, ο
ανάδοχος υποχρεούται  να χρησιμοποιεί τις βελτιωμένες μεθόδους και μέσα. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να
φροντίζει  ώστε οι  υπάλληλοί του να γνωρίζουν  τη χρήση των υλικών καθαριότητας και  μεθόδων που
χρησιμοποιούν. 

Άρθρο   5.  

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1. Ο ανάδοχος επιθεωρείται  και  ελέγχεται  από ορισθείσα Επιτροπή και  κάθε εξουσιοδοτημένο προς
τούτο  από το  Δ.Σ πρόσωπο,  για  τη  διαπίστωση  της  ποιότητας  των  παρεχόμενων υπηρεσιών.  Έλεγχος
μπορεί να διενεργηθεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση από την Ε.Ν.Λ. του Νοσοκομείου  από μέλος της
Διοίκησης του Νοσοκομείου και από τον Υπεύθυνο Επιστασίας. Οι ανωτέρω έλεγχοι είναι ανεξάρτητοι του
ελέγχου που ενεργείται από την υγειονομική υπηρεσία ή άλλες κρατικές αρχές αυτεπαγγέλτως. 

2. Ο  ανάδοχος  οφείλει  να  τηρεί  τον  Εσωτερικό  Κανονισμό  Λειτουργίας  του  Νοσοκομείου,  τις
αποφάσεις  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  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
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ανωτέρω το  αργότερο  εντός  του  επομένου  24ώρου,  επιβάλλεται  από  το  νοσοκομείο  πρόστιμο  150 €,
αναγράφεται στο πρωτόκολλο του μήνα που τελεσιδίκησε η απόφαση για ποινή και παρακρατείται από το
μηνιαίο  τίµηµα.  Η  απόφαση  επιβολής  προστίµου  κοινοποιείται  στον  ανάδοχο  που  δικαιούται  να
διατυπώσει εγγράφως αντιρρήσεις εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την προς αυτόν κοινοποίηση του
προστίμου.  Παράβαση  των  υποχρεώσεων  αυτών  δίνει  το  δικαίωμα  στο  Νοσοκομείο  για  μονομερή
καταγγελία της συμβάσεως και κήρυξη του αναδόχου ως έκπτωτου.

5. Αξιολόγηση  καθαριότητας  θα  διενεργείται  και  μέσω  εντύπων  που  θα  συμπληρώνονται  σε
εβδομαδιαία βάση από τους προϊστάμενους των τμημάτων και θα συλλέγονται από τον Προϊστάμενο του
Γραφείου Επιστασίας. Δείγματα έντυπων εβδομαδιαίας αξιολόγησης επισυνάπτονται.

Άρθρο 6

ΠΛΗΜΜΕΛΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Σε 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.  Σε  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. Σε κάθε περίπτωση ο εργοδότης
διατηρεί  το  δικαίωμα  να  λύσει  μονομερώς  τη  σύμβαση,  κηρύσσοντας  των  ανάδοχο  έκπτωτο   και  να
αξιώσει αποζημίωση. 

Άρθρο 7.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

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
Σύμβαση. Το ίδιο ισχύει για κάθε  παράβαση  που πηγάζει ή απορρέει από την εκτέλεση των εργασιών που
συντελέστηκαν ή προκλήθηκαν σε σχέση με :

 σωματικές βλάβες (συμπεριλαμβανομένων βλαβών που απέβησαν θανατηφόρες), και/ή

 οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία της ακίνητης και κινητής περιουσίας του Νοσοκομείου

3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων
και είναι αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα στο προσωπικό του.

Άρθρο 8.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνάπτει και να διατηρεί, αποκλειστικά με δική του δαπάνη, ασφαλίσεις
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καθ’ όλη  τη  διάρκεια  ισχύος  της  παρούσας  Σύμβασης  σύμφωνα  με  τη  Ελληνική  νομοθεσία  και  τα
προβλεπόμενα στην παρούσα Σύμβαση, για οποιεσδήποτε δραστηριότητες προβλέπονται ή εμπίπτουν στην
παρούσα Σύμβαση, ιδίως δε την σχετικά με την ασφάλιση του προσωπικού του και για αστική ευθύνη
έναντι τρίτων.

2. Ο  Ανάδοχος  θα  εξασφαλίσει,  ότι  θα  υφίστανται  σε  ισχύ  οι  κάτωθι  αναφερόμενες  ασφαλιστικές
καλύψεις καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου : 

 Κάλυψη οποιασδήποτε Αστικής Ευθύνης προς οποιονδήποτε τρίτο, η οποία ανακύπτει από ή
οφείλεται  στην  εκτέλεση  του  Έργου,  περιλαμβανομένων  αλλά  όχι  μόνο,  περιπτώσεων
θανάτου,  σωματικών  βλαβών,  απώλειας  ή  ζημίας  περιουσίας,  ατυχηματικής  ρύπανσης,
ψυχικής οδύνης και ηθικής βλάβης, μέχρι εκείνων των ορίων ευθύνης τα οποία θα διατηρούσε
σε ισχύ ένας συνετός λειτουργός έργου παρόμοιας φύσης, μεγέθους και χαρακτηριστικών του
Έργου και τα οποία σε καμία περίπτωση δεν θα είναι χαμηλότερα των Ευρώ 1.000.000,00 €
ανά γεγονός και Ευρώ 2.000.000,00 € αθροιστικά ετησίως. Στην κάλυψη θα περιλαμβάνεται
ρητά και  η εκ του Άρθρου 922 του Αστικού Κώδικα απορρέουσα ευθύνη της  Υπηρεσίας
(ευθύνη προστήσαντος). 

 Με το ασφαλιστήριο, στο οποίο το Νοσοκομείο θα αναφέρεται ως «συνασφαλιζόμενος» θα
καλύπτεται και η εκ του Νόμου ευθύνη του Αναδόχου, την οποία έχει με την ιδιότητα του Ερ-
γοδότη και περιλαμβάνει την, από τα άρθρα 657, 658 και 932 του ισχύοντος Α.Κ., προβλε-
πόμενη υποχρέωση του Ασφαλισμένου έναντι του προσωπικού του που είναι ασφαλισμένο
στο ΙΚΑ και απασχολείται στις περιγραφόμενες στην παρούσα σύμβαση εργασίες, σε περί-
πτωση 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. Σε 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
Υπηρεσίας, 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 Σύμβασης .

5. Οι  ασφαλίσεις  δεν  απαλλάσσουν  ούτε  περιορίζουν  καθ’ οιονδήποτε  τρόπο  τις  υποχρεώσεις  και
ευθύνες  του  αναδόχου  που  απορρέουν  από  την  παρούσα  Σύμβαση.  Σε  κάθε  περίπτωση,  ο  Ανάδοχος
ευθύνεται πλήρως για όλους τους κινδύνους που απορρέουν ή σχετίζονται με την παροχή των υπηρεσιών
του και παραμένει αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την πλήρη και έγκαιρη αποκατάσταση
ζημιών σε πρόσωπα ή / και πράγματα, ανεξάρτητα εάν και σε ποιο βαθμό καλύπτονται από ασφαλιστικές
συμβάσεις ή αποζημιώνονται από τους ασφαλιστές, ακόμη και πέραν των ποσών κάλυψης των εν λόγω
συμβάσεων.

Άρθρο 9

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Το Νοσοκομείο έχει δικαίωμα να επιβάλλει τις ποινικές ρήτρες που προβλέπονται από τους νόμους που
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διέπουν την παρούσα καθώς και από την σύμβαση που θα υπογραφθεί με τον ανάδοχο.

Άρθρο 1  0  .  

ΆΛΛΟΙ ΌΡΟΙ

1. Η Επιτροπή Αξιολόγησης του εν λόγω διαγωνισμού μπορεί να επισκεφτεί χώρους όπου ο ανάδοχος
παρέχει  υπηρεσίες στο αντικείμενο καθαριότητας  Νοσοκομείων,  για  να έχει  σαφή εικόνα της  παροχής
υπηρεσιών του. Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα συνοδεύεται από μέλη της Ε.Ν.Λ. και  δικαιούται να πάρει
πληροφορίες  από  τους  αποδέκτες  των  υπηρεσιών  για  το  ποιοτικό  επίπεδο  παροχής  υπηρεσιών  του
αναδόχου,  όπως  επίσης  να  ζητήσει  από  τον  ανάδοχο  δείγματα  των  υλικών  και  ειδών  που  θα
χρησιμοποιήσει.

2. Απαγορεύεται στον ανάδοχο η με οποιανδήποτε τρόπο εκχώρηση ή μεταβίβαση προς τρίτους των
δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του που απορρέουν από τη παρούσα σύμβαση

3. Ο ανάδοχος θα πρέπει να προσαρμόζεται στις υποδείξεις που προκύπτουν έπειτα από ελέγχους είτε
του  Νοσοκομείου  είτε  από άλλους  κρατικούς  φορείς  (π.χ.  Σώμα  Επιθεωρητών  Υπηρεσιών  Υγείας  και
Πρόνοιας, Δ/νση Υγιεινής Νομαρχίας κ.τ.λ.)

ΙΙ.   ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες καθαριότητας και απολύμανσης,
σύμφωνα με όσα ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται παρακάτω, καθώς επίσης και σύμφωνα με
τις  υποδείξεις  της  Επιτροπής  Νοσοκομειακών  Λοιμώξεων  όπως   θα τεθούν  κατά   την  κατάρτιση  της
σύμβασης.  Επισημαίνεται  ότι  στον  καθημερινό  καθαρισμό  περιλαμβάνεται  και  η  υποχρέωση  να
ξανακαθαριστεί  κάποιος  χώρος,  εφόσον  μετά  τον  τακτικό  καθαρισμό,  το  αποτέλεσμα  δεν  είναι
ικανοποιητικό ή εφόσον ο χώρος λερωθεί ξανά. 

Γενικές Αρχές

 Προηγείται ο καθαρισμός, έπεται η απολύμανση.

 Σε καμία περίπτωση δεν αναμιγνύεται απορρυπαντικό με απολυμαντικό 

 Δεν επιτρέπεται η  διάλυση του χλωρίου σε ζεστό νερό.

 Καθαριότητα εφαρμόζεται  από τα ΨΗΛΑ προς τα ΧΑΜΗΛΑ 

 H καθαριότητα θα γίνεται με προεμποτισμένα πανιά δαπέδου & επιφανειών

 Καθαρίζονται 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 πολυαν-
θεκτικά μικρόβια (κόκκινος ή πράσινος κύκλος στο κρεβάτι του ασθενή). 

 Οι επιφάνειες που αγγίζονται συχνά με τα χέρια του προσωπικού ή των ασθενών όπως πόμολα, κου-
δούνια, επιφάνειες ιατρικού εξοπλισμού, απαιτούν συχνή καθαριότητα και δεν πρέπει να αγγίζονται με λε-
ρωμένα χέρια ή γάντια

 Οι επιφάνειες που έχουν μολυνθεί με βιολογικά υγρά καθαρίζονται σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΝΛ
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 Τα μπάνια νιπτήρες τουαλέτες και ο επιτοίχιος εξοπλισμός τους καθαρίζονται λεπτομερώς με απολυ-
μαντική διάλυση.

 Για τους ιδιαίτερου χώρους του νοσοκομείου π.χ.  χειρουργεία,  μονάδες,  ακολουθούνται  πιστά οι
οδηγίες της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων.

 Η απολυμαντική διάλυση ετοιμάζεται λίγο πριν τη χρήση της και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται πε-
ρισσότερο από μία ώρα. 

 Απαραίτητη η  σήμανσης (χρήση  της πινακίδας ) µε την ένδειξη "Βρεγμένο Πάτωμα" στις διαδικα-
σίες καθαριότητας.

 ΜΟΝΩΣΕΙΣ όπου νοσηλεύονται  ασθενείς  με  μειωμένη  αντίσταση στις  λοιμώξεις,  θα πρέπει  να
καθαρίζονται πριν από τους υπόλοιπους θαλάμους με ξεχωριστό εξοπλισμό και υλικά καθαρισμού. 

 ΣΕΙΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:  Αποκομιδή  απορριμμάτων,  σκούπισμα  με  αντιστατικό  πανί  ή  πανέτες  μιας
χρήσεως  dust mop,  υγρό  ξεσκόνισμα  (με  προεμποτισμένα  πανάκια),  σφουγγάρισμα  (σύστημα  με
προεμποτισμένες πανέτες ή σφουγγαρίστρες  διπλού κουβά)

 Σε κάθε θάλαμο χρησιμοποιούνται τουλάχιστον 2 καθαρές προεμποτισμένες πανέτες και ο επαρκής
αριθμός  προεμποτισμένων πανιών.  Τα χρησιμοποιούμενα πανιά και  πανέτες  δεν ξαναχρησιμοποιούνται
αλλά απορρίπτονται σε ειδικούς περιέκτες (π.χ. 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 Τμήματα 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.  Υλικά
Χειρουργείου, Μαιευτηρίου κ.τ.λ.)

  Στα κλινικά τμήματα τα πανάκια που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό των γραφείων ιατρών-
νοσηλευτικών στάσεων κλπ, θα είναι διαφορετικά από αυτά της καθημερινής καθαριότητας των θαλάμων.

Άρθρο 1

1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ εκτελείται και σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους, ιδίως δε

i.Λουτρά - Τουαλέτες 

ii.Διάδρομοι 

iii.Αίθουσες αναμονής – Κόμβοι τμημάτων

iv.Γραφεία 

v.Σκάλες και ασανσέρ. 

vi.Κουζίνες Τµηµάτων- Ανάπαυση Προσωπικού 
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vii.Μαγειρεία - Τραπεζαρία. 

viii.Βεράντες 

ix.Περιβάλλοντα χώρο των εισόδων

x.Ψύκτες νερού 

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

i. W.C.  μηχανοστασίων. 

ii. Ψυγείων Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων.

iii. Όλους  τους  χώρους  του  Νεκροτομείου  (συμπεριλαμβανομένου  των  ψυγείων-
νεκροθαλάμων).

iv. Φυλακίων ( πύλες εισόδου ).

v. Αύλειου χώρου 

Άρθρο 2

Η καθαριότητα και  απολύμανση των  χώρων γίνεται  σύμφωνα με όσα ενδεικτικά και  όχι  περιοριστικά
αναφέρονται  παρακάτω,  καθώς επίσης  και  σύμφωνα με τις  υποδείξεις  της  Επιτροπής  Νοσοκομειακών
Λοιμώξεων (Ε.Ν.Λ.) όπως  θα τεθούν κατά την κατάρτιση της σύμβασης, ειδικότερα για χώρους ζωτικής
σημασίας για τον ασθενή, όπως οι θάλαμοι απομόνωσης, τα χειρουργεία,  μονάδες εντατικής θεραπείας, τα
εργαστήρια, η αποστείρωση, το μαγειρείο κλπ.

1. ΘΑΛΑΜΟΙ ΑΣΘΕΝΩΝ 

Ο  θάλαμος  πρέπει  να  καθαρίζεται  στον  ελάχιστο  δυνατό  χρόνο,  ώστε  να  µη  κωλύονται  άλλες
δραστηριότητες  (γεύματα,  ιατρικές  επισκέψεις,  νοσηλεία,  επισκεπτήριο  κλπ).   Η  καθαριότητα  στους
θαλάμους γίνεται καθημερινά και ξεκινά με : 

i. Αποκομιδή των απορριμμάτων. 

ii. Σκούπισμα µε αντιστατικό πανί  μιας χρήσεως που θα αλλάζει από θάλαμο σε θάλαμο. Αν είναι
πολλαπλών  χρήσεων  θα  πρέπει  να  υπάρχει  πλυντήριο-στεγνωτήριο  για  να  πλένονται  και  να
στεγνώνονται μετά από κάθε χρήση. Απαγορεύεται η χρήση απλής οικιακής σκούπας. 

iii. Υγρό  ξεσκόνισμα  του  θαλάμου  με  προεμποτισμένα  πανάκια  το  οποίο  περιλαμβάνει  το
ξεσκόνισμα  σε:  τραπέζια,  φωτιστικά  τοίχου,  καθίσματα,  περβάζια,  παράθυρα,  πόρτες  και  τα
χερούλια τους, ντουλάπες, τζάμια και περβάζια παραθύρων.

iv. Το σφουγγάρισμα θα εφαρμόζεται σ' όλα τα δάπεδα εκτός από μοκέτες και παρκέτα. 

v. Σε  περίπτωση επιλογής  του σφουγγαρίσματος   με  το  σύστημα προεμποτισμένων πανέτων,  η
συνοπτική περιγραφή χρήσης θα είναι ως εξής:

 Τοποθετείται  στο  κοντάρι  η  προεμποτισμένη  πανέτα.  Το  σφουγγάρισμα ξεκινάει  από  το
εσωτερικό του θαλάμου και προς τα έξω. Στο 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.

vi. Σε  περίπτωση  επιλογής  του  σφουγγαρίσματος   με  το  σύστημα   διπλού  κουβά,  η  συνοπτική
περιγραφή χρήσης θα είναι ως εξής:
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 ΜΠΛΕ κάδος: απορρυπαντικό/απολυμαντικό διάλυμα.

 ΚΟΚΚΙΝΟΣ κάδος: νερό για ξέβγαλμα.

 ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ: 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 που θα χρησιμοποιείται για τις τουαλέτες θα είναι αποκλειστικά για τις
τουαλέτες και δεν θα χρησιμοποιείται σε άλλους χώρους. 

vii. Τα πανάκια, οι πανέτες, οι σφουγγαρίστρες πλένονται καθημερινά σε πλυντήριο  με τους εξής
τρόπους:  1.  Στους  90  οC ή οπωσδήποτε >70  οC ή 2.  Στους  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. 

viii. Αν  δηλωθεί  μολυσματικό  περιστατικό  ή  ασθενής  µε  ανοσοκαταστολή  χρησιµοποιούνται
ξεχωριστά υλικά σ' αυτούς τους θαλάμους (σφουγγαρίστρα WC, πανάκια). 

ix. Στους  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.)

Συχνή  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 εβδομαδιαίως.

2. ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ 

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
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νεροχύτη, καθαρίζεται η θήκη των χειροπετσετών και αναπληρώνεται. Αν υπάρχουν αυτόματες συσκευές
σαπουνιού αντικαθίσταται το δοχείο σαπουνιού (σε καμία περίπτωση δεν επαναπληρώνεται). Ακολουθεί
διαδικασία καθαριότητας και απολύμανσης σε όλα τα είδη υγιεινής και εξαρτήματα.

Γίνεται καθαριότητα αρχικά στο νιπτήρα με προεμποτισμένα με απορρυπαντικό πανάκια από το κίτρινο
κουβαδάκι – Ξέπλυμα. Ακολουθεί απολύμανση του νιπτήρα με προεμποτισμένα με απολυμαντικό διάλυμα
πανάκια από το κίτρινο κουβαδάκι. Επαναλαμβάνεται η ίδια διαδικασία για τη λεκάνη της τουαλέτας με το
κόκκινο  κουβαδάκι.  Συνοπτικά,  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.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΘΑΛΑΜΟΥ

ΘΑΛΑΜΟΙ ΑΣΘΕΝΩΝ 

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.  Σκούπισμα µε αντιστατικό πανί μιας χρήσης. Απαγορεύεται η χρήση απλής οικιακής σκούπας. 

6.  Υγρό  ξεσκόνισμα  με  προεμποτισμένα  πανάκια  των  φωτιστικών  τοίχου  του  θαλάμου  και  του
σιδηροδρόμου των παραβάν.

7.  Χρήση 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.  Χρήση 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.

14. Επανάληψη απολύμανσης του εξοπλισμού του θαλάμου και επανατοποθέτηση στο θάλαμο.
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ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ

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.

Συνοπτικά, απαιτείται καθαρισμός-ξέπλυμα-απολύμανση για ότι υπάρχει στην τουαλέτα και χρήση πολλών
πανιών  με  τα  αντίστοιχα  διαλύματα  για:  τους  τοίχους,  το  νιπτήρα-μπαταρίες-θήκη  χειροπετσετών-
σαπουνοθήκη και τη λεκάνη-κάδο απορριμμάτων-πιγκάλ. 

Εφοδιάζουμε με υλικά (χαρτί, χειροπετσέτες, σαπούνι). 

Ακολουθεί σφουγγάρισμα με σύστημα με προεμποτισμένες πανέτες ή διπλού κουβά.

3. ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ (κόμβοι - σαλόνι κλινικής)

Διενεργείται:

i. Σκούπισμα με αντιστατικό πανί   μιας  χρήσεως ή πλένεται  μετά από κάθε χρήση, εφ'  όσον είναι
πολλαπλών χρήσεων. 

ii. Υγρό ξεσκόνισμα με προεμποτισμένα πανάκια των καθισμάτων, τραπεζιδίων, περβάζια παραθύρων. 

iii. Πλένονται τα δοχεία απορριμμάτων και τοποθετούνται καθαρές σακούλες, δεν αδειάζονται οι παλιές. 

iv. Σφουγγάρισμα με προεμποτισμένες µε απορρυπαντικό πανέτες. 

v. Περιοδικά  καθαρίζονται  τα  φωτιστικά  εφόσον  κριθεί  απαραίτητο  από  την  προϊσταμένη  του
τµήµατος. 

vi. Τζάμια παραθύρων 2 φορές μηνιαίως.

vii. Οι ψύκτες πλένονται καθημερινά με απορρυπαντικό.

4. ΓΡΑΦΕΙΑ 

Τα γραφεία  καθαρίζονται µια φορά την ημέρα. 

i. Αποκομιδή απορριμμάτων.

ii. Σκούπισμα με αντιστατικό πανί. 

iii. Υγρό ξεσκόνισμα με προεμποτισμένα πανάκια. 

iv. Σφουγγάρισμα µε προεμποτισμένη με απορρυπαντικό πανέτα. 
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v. Τζάμια παραθύρων 2 φορές μηνιαίως - θυρίδων συναλλαγής (γκισέ) καθημερινά.

5. ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ 

Καθημερινά: 

i. Συχνή αποκομιδή απορριμμάτων

ii. Σκούπισμα με αντιστατικό πανί. 

iii. Υγρό  ξεσκόνισμα  με  προεμποτισμένα  πανάκια..  Ξεσκονίζονται  τα  εξής:   γραφεία,   καρέκλες,
πόμολα, χειρολαβές, πάγκοι.

iv. Καθαρίζονται  και  Απολυμαίνονται  τα  εξεταστικά  κρεβάτια  με  τα  αντίστοιχα  προεμποτισμένα
πανάκια..

v. Πλένονται και απολυμαίνονται οι νεροχύτες και τα καλαθάκια των αχρήστων. 

vi. Σφουγγάρισμα µε προεμποτισμένη με απορρυπαντικό πανέτα.

vii. Τζάμια παραθύρων 2  φορές μηνιαίως. 

Όταν οι τοίχοι και οι επιφάνειες είναι λερωμένα καθαρίζονται μηχανικά. Τα W.C λόγω της συχνής  χρήσης
καθαρίζονται  και  απολυμαίνονται  σε συχνή βάση με τον ίδιο τρόπο-διαδικασία με τους θαλάμους των
ασθενών. Γενική καθαριότητα των ιατρείων πραγματοποιείται κατόπιν συνεννόησης με την προϊσταμένη. 

6. ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ 

Καθημερινά: 

i. Συχνή αποκομιδή απορριμμάτων

ii. Σκούπισμα με αντιστατικό πανί. 

iii. Υγρό ξεσκόνισμα με προεμποτισμένα πανάκια. Ξεσκονίζονται τα εξής:  γραφεία,  καρέκλες, πόμολα,
χειρολαβές, πάγκοι.

iv. Καθαρίζονται  και  Απολυμαίνονται  τα  εξεταστικά  κρεβάτια  με  τα  αντίστοιχα  προεμποτισμένα
πανάκια.

v. Πλένονται  και απολυμαίνονται οι νεροχύτες και τα καλαθάκια των αχρήστων. 

vi. Σφουγγάρισμα µε προεμποτισμένες με απολυμαντικό πανέτες.

vii. Τζάμια παραθύρων τακτικά 2  φορές μηνιαίως.  

Όταν οι τοίχοι και οι επιφάνειες είναι λερωμένα καθαρίζονται μηχανικά. Κατά τη διάρκεια και την επόμενη
της εφημερίας απαιτείται σχολαστική καθαριότητα και απολύμανση κατόπιν υπόδειξης της Προϊσταμένης.
Τα W.C λόγω της συχνής  χρήσης καθαρίζονται και απολυμαίνονται σε συχνή βάση με τον ίδιο τρόπο-
διαδικασία με τους θαλάμους των ασθενών.

Γενική  καθαριότητα  πραγματοποιείται  κατόπιν  συνεννόησης  με  την  Προϊσταμένη.  Όλοι  οι  παραπάνω
χώροι  ανάλογα  με  την  συχνότητα  χρήσης  τους  καθαρίζονται  και  περισσότερες  από  δύο  φορές.  Όταν
κρίνεται από την Προϊσταμένη γίνεται γενικός καθαρισμός των ιατρείων. 

7. ΜΟΝΑΔΕΣ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
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Σύμφωνα με το πρωτόκολλο εργασίας που θα καταθέσει η Ε.Ν.Λ. 

Επιβάλλεται  η  ΑΜΕΣΗ  αποκομιδή  των  μολυσματικών  απορριμμάτων  από  τους  ευαίσθητους  χώρους
( Χειρουργεία, ΜΕΘ κ.λ.π.) καθ' όλο το 24ωρο. 

 8. ΚΟΙΤΩΝΕΣ- WC

i. Αποκομιδή απορριμμάτων

ii. Υγρό ξεσκόνισμα με προεμποτισμένα πανάκια. 

iii. Σκούπισμα με αντιστατικό πανί

iv. Σφουγγάρισμα µε προεμποτισμένη με απορρυπαντικό πανέτα. 

v. Τζάμια παραθύρων 2  φορές μηνιαίως.  

vi. Καθημερινή καθαριότητα WC σύμφωνα με τις δοθείσες οδηγίες  

vii. Αφαίρεση ακάθαρτου ιματισμού.

viii. Στρώσιμο καθαρού ιματισμού.

9 .ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΩΝ - ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 

Τα κλιμακοστάσια καθαρίζονται μια φορά την ημέρα. Σκουπίζονται με αντιστατικό πανί. Ξεσκονίζονται οι
πινακίδες,  τα  καπάκια  φωτισμού.  Απολυμαίνονται  οι  χειρολαβές  των  θυρών  εξόδου  προς  το
κλιμακοστάσιο, το περβάζι, οι κουπαστές και το σοβατεπί. Σφουγγάρισμα με σύστημα διπλού κουβά και
αλλαγή νερού τουλάχιστον ανά όροφο. Χρησιµοποιείται η πινακίδα µε την ένδειξη "Βρεγμένο Πάτωμα".
Το  κλιμακοστάσιο  σφουγγαρίζεται  σε  ώρες  µη  αιχμής  (06.00-08.00).  Ο  γενικός  καθαρισμός  γίνεται
εβδομαδιαία κάθε Σάββατο.  Επισημαίνεται ότι καθημερινά γίνεται έλεγχος και σε περίπτωση έκτακτης
ανάγκης (νέοι  λεκέδες,  σκουπίδια κλπ.),  ειδοποιείται  το Τμήμα καθαρισμού και  επιμελείται  άμεσα τον
καθαρισμό των κλιμακοστασίων. 

Ανελκυστήρες 

Σκούπισμα 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. Σε συνεργασία µε την τεχνική υπηρεσία του Νοσοκομείου θα καθαρίζονται κάθε
τρίμηνο οι ψευδοροφές και τα φωτιστικά των θαλάμων. 

10. ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ-ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ 

Καθαρίζονται τουλάχιστον μία φορά την ημέρα και περισσότερες από µία φορά στους πολυσύχναστους
διαδρόμους.  Οι  ενημερωτικές  πινακίδες  να  καθαρίζονται  ανά  15ήµερο.  Οι  ψευδοροφές  καθώς  και  τα
φωτιστικά  σώματα  να  καθαρίζονται  κάθε  τρίμηνο  σε  συνεργασία  µε  την  τεχνική  υπηρεσία  του
Νοσοκομείου. Οι υαλοπίνακες να καθαρίζονται εσωτερικά και εξωτερικά µε την χρήση του ανυψωτικού
μηχανήματος ανά 15ήµερο. 

Σελίδα 70





Διακήρυξη 2017 –003. ΠΠΥΦΥ 2014
Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων α (cpv: 90911200-8)

ΕΣΗΔΗΣ 45255

11. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ - ΑΙΘΡΙΑ 

Καθαρίζονται καθημερινά αλλά και σε έκτακτες ανάγκες όλοι οι εξωτερικοί χώροι των εισόδων, αίθριων
και  αύλειων χώρων   συμπεριλαμβανομένων των πεζοδρομίων και των κήπων, ιδιαίτερα κατά τη χειμερινή
περίοδο ο ανάδοχος μεριμνά  για τη βατότητα των δρόμων του αύλειου χώρου ( απομάκρυνση χιονιού,
πάγου ,τη ρίψη άλατος κ.τ.λ). Σε τακτική βάση απαιτείται καθαρισμός με ειδική μηχανή, γίνεται συχνή
αποκομιδή απορριμμάτων, απαιτείται συχνή καθαριότητα των κάδων.

12.   ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ-ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ-ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΨΥΓΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Σύμφωνα  με  το  πρωτόκολλο  εργασίας  που  θα  καταθέσει  η  Ε.Ν.Λ και  η  προϊσταμένη  του  τμήματος
διατροφής.

Άρθρο 3.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  (ενδεικτικά)

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει τουλάχιστον τον κάτωθι περιγραφόμενο εξοπλισμό. Το Νοσοκομείο
δικαιούται να ζητήσει αναβάθμιση του εξοπλισμού του αναδόχου, εφόσον κριθεί  ότι ο εξοπλισμός που θα
χρησιμοποιείται δεν είναι κατάλληλος για την εκτέλεση των καθηκόντων. 

i.Περιστροφική µηχανή για υγρό καθαρισμό δαπέδων (1 τμχ)

ii. Απορροφητές υγρών και σκόνης. Μεγάλης ισχύος 2000 W και χαμηλής εκποµπής     

θορύβου (1 τμχ)

iii. Μπαταριοκίνητες και ηλεκτροκίνητες µηχανές πλύσης δαπέδων, χαµηλής εκποµπής 

θορύβου. Χρησιµοποιούνται για µεγάλες επιφάνειες (3 τμχ)

iv. Πιεστικό µηχάνηµα για εξωτερικούς χώρους  (1 τμχ)

v. Μηχάνηµα γυαλίσµατος παρκετίνης δαπέδου (2 τµχ.) 

vi. Μπαλαντέζες (5 τµχ.) 

vii. Λάστιχο ( 5τµχ.) 

viii. Σκάλα (8 τµχ.) 

ix. Τρόλεϊ καθαριστριών σχεδιασμένα, έτσι ώστε να μπορούν να τοποθετηθούν  όλα τα απαραίτητα υλικά
καθαρισμού, (κουβαδάκια τέσσερα (4τμχ)  διαφορετικού χρώματος πανιά) ένα για κάθε κλινικό τμήμα.

x.  Τροχήλατα  καρότσια για απορρίμματα θα πρέπει να είναι κλειστού τύπου, λειτουργικά καλαίσθητα να
αποτελούνται από υλικό που να επιτρέπει την απολύμανση τους.

xi. Τροχήλατα καρότσια σφουγγαρίσματος με συστήματα διπλού κουβά (μπλε-κόκκινο) και ειδικό στίφτη
διπλού συστήματος ή ανάλογο σύστημα για προεμποτισμένες πανέτες. 

xii. Τροχήλατα  καρότσια  κλειστού  τύπου  μεταφοράς  απορριμμάτων  αντίστοιχης  σήμανσης
επικινδυνότητας  [μεταφορά  αστικών   στερεού   αποβλήτων  (ΑΣΑ),   Επικίνδυνων  Απόβλητων  Αμιγώς
Μολυσματικά  (ΕΑΑΜ) και Μικτών Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΜΕΑ)]. 

xiii. Κουβάδες σφουγγαρίσματος μονούς για WC.

xiv. Κουβάδες σφουγγαρίσματος μονούς για θαλάμους απομόνωσης.
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xv.Η ηλεκτρική σκούπα, η οποία να είναι ευέλικτη µε ρόδες, µεγάλης ισχύος απορρόφησης 1800-2000 W,
να διαθέτει φίλτρα κατακράτησης και να είναι μικρής εκπομπής θορύβου. Να διαθέτει εξαρτήµατα που
διευκολύνουν τις διάφορες εργασίες ή παρκετέζες  μιας χρήσης dust mop 

xvi. Μηχανική φορητή ηλεκτρική ή με μπαταρία σκούπα ικανοποιητικής ισχύος απορρόφησης (1 τµχ.)

xvii. Μηχανή  παραγωγής  ατµού  για  τον  καθαρισµό  των  περσίδων  του  συστήµατος  κλιµατισµού  -
εξαερισµού. (1 τµχ.) 

xviii. Πλυντήριο  -  στεγνωτήριο  για  το  καθηµερινό  πλύσιµο  και  στέγνωμα  των  υλικών  πολλαπλών
χρήσεων. (1 τµχ.)

xix. Ανυψωτικό µηχάνηµα για τον καθαρισµό των υαλοπινάκων - φωτιστικών. (1 τμχ)

Άρθρο 4.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 

ΤΜΗΜΑ ΑΤΟΜΑ ΩΡΑΡΙΟ

ΔΕΥΤΕΡΑ- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΠΡΩΙΝΕΣ ΩΡΕΣ

Κλινικές 1ου και 2ου ορόφου, κοιτώνες
ιατρών και παθολογοανατομικό

4 6.30  - 10.30

ΜΤΝ 1 6:00-14:00

Σταθμός αιμοδοσίας, ΜΥΠΙ,
φαρμακείο, οδοντιατρείο, τεχνική

υπηρεσία, γραφεία (ISOBOX)
1 6.30  - 10.30

Μικροβιολογικό - Τ.Ε.Π -Ακτινολογικό 1 6.30  - 10.30

Μ.Ε.Θ. 1 6.00 - 14.00

Χειρουργείο- ΜΑΦ-Αποστείρωση 1 6.00 - 14.00

Κλινικές ισογείου και γραφεία ιατρών
και κοινωνικών λειτουργών

1 6:30-10:30

Μαγειρείο 1 10:00-18:00

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ

Χειρουργείο-ΜΑΦ-Αποστείρωση-ΜΤΝ 1 14.00 - 22.00
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Κεντρική είσοδος και όλα τα γραφεία
του ισογείου

1 15:00-19:00

Συντήρηση χώρων 1 18.00 - 22.00

ΒΡΑΔΙΝΕΣ ΩΡΕΣ

Συντήρηση χώρων 1 22.00 - 6.00

ΣΑΒΒΑΤΟ- ΚΥΡΙΑΚΗ - ΑΡΓΙΕΣ

ΠΡΩΙΝΕΣ ΩΡΕΣ

Συντήρηση χώρων 1 6.00 -14.00

Μαγειρείο-αποθήκες-ψυγεία τροφίμων-
τραπεζαρία γιατρών

1 10:00-18:00

Μ.Ε.Θ. και ΜΤΝ 2 6.00 -14.00

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ

Συντήρηση χώρων 1 14.00 - 22.00

ΒΡΑΔΙΝΕΣ ΩΡΕΣ

Συντήρηση χώρων 1 22.00 - 6.00

ΗΜΕΡΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ

Συντήρηση χώρων 1 16.00 - 20.00

ΒΡΑΔΙΝΕΣ ΩΡΕΣ

Χειρουργείο-ΜΑΦ-Αποστείρωση και
ΜΤΝ

1 22.00 - 6.00

ΣΑΒΒΑΤΟ- ΚΥΡΙΑΚΗ - ΑΡΓΙΕΣ

ΠΡΩΙΝΕΣ ΩΡΕΣ

Συντήρηση χώρων 1 10.00 -14.00

Χειρουργείο -ΜΑΦ-Αποστείρωση 1 6.00 -14.00

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ

Χειρουργείο-ΜΑΦ- Αποστείρωση και 1 14.00 - 22.00
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ΜΤΝ

Συντήρηση χώρων 1 16.00 - 20.00

ΒΡΑΔΙΝΕΣ ΩΡΕΣ

Χειρουργείο-ΜΑΦ- Αποστείρωση 1 22.00 - 6.00

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 

1. Εκτός του ωραρίου τακτικών-προγραµµατισµένων εργασιών απαιτείται 24ωρη κάλυψη του Νοσοκομείου
για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών. 

2.  Στις  περιπτώσεις  που  υπάρχουν  διαφορετικές  κατηγορίες  εργασιών,  Π.χ.  σε  ένα  όροφο  να  απαιτείται
καθαρισµός θαλάµου, καθαρισµός γραφείων, καθαρισµός κοινοχρήστων χώρων κλ.π., είναι προφανές ότι
θα πρέπει να γίνει συντονισµός και να εξασφαλιστεί η αλληλουχία εκτέλεσης των εργασιών. 

3. Ο ανάδοχος οφείλει να έχει επόπτη καθαριότητας στην πρωινή και απογευματινή βάρδια.

ΑΡΘΡΟ 5

Ενδεικτικά για τη συχνότητα εκτέλεσης εργασιών προβλέπονται τα εξής:

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

α/α ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

1
Σκούπισµα  -  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
Τουλάχιστον 2 φορές ανά βάρδια (πιο συχνά
στα Τ.Ε.Ι. και στα Τ.Ε.Π.)

4 Πλαστικά δάπεδα-γυάλισµα Μηνιαία

5 Πλαστικά δάπεδα-αντικατάσταση παρκετίνη Κάθε 3μηνο & όταν κριθεί απαραίτητο

6 Αποκομιδή Απορριμμάτων

Καθημερινά,  τουλάχιστον  δύο  φορές  στην
πρωινή βάρδια και δύο φορές το απόγευμα,
συχνότερα  σε  Μονάδες,  Χειρουργεία,
Εργαστήρια & ΤΕΠ

7

Καθαριότητα-απολύμανση  θαλάμων  ασθενών  (box),
Μονάδων (ΜΕΘ-ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ- ΜΟΝΑΔΑ
ΤΕΧΝΗΤΟΥ  ΝΕΦΡΟΥ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ-ΜΑΦ-ΜΥΠΙ),
σκούπισμα, σφουγγάρισμα, αποκομιδή, απορριμμάτων

Καθημερινά  δύο  φορές  το  πρωί  και  δύο
φορές το απόγευμα καθώς 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 
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12 Χώροι που δεν λειτουργούν Σύμφωνα με τις υποδείξεις του Νοσοκομείου

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"

Α/Α ΤΜΗΜΑ
ΚΑΘΑΡΟ
ΕΜΒΑΔΟΝ
σε τμ

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ
σε τμ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΕΜΒΑΔΟΝ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ
σε τμ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ

1 ΤΕΙ 136,75 20,00 156,75

2 ΓΡΑΦΕΙΑ 110,00 110,00

3 ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ 70,00 70,00

4 Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 550,00 550,00

5
ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ-  ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ-  ΑΠΟΘΗΚΕΣ
ΨΥΓΕΙΑ

450,00 450,00

6 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ 470,00 60,00 530,00

7 ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ 64,00 6,00 70,00

8 ΜΕΘ 200,00 200,00

9 ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ 163,00 12,50 175,50

10 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΝΟΥ 90,00 70,00

11 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ 303,70 73,80 377,50

12 ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ 106,90 23,40 130,30

13 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ 368,60 45,90 414,50

14 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 321,50 46,30 358,80

15 ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ 163,00 23,00 186,00

16 ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ 248,75 33,25 282,00

17 ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ 518,80 96,20 615,00

18
ΜΟΝΑΔΑ  ΤΕΧΝΗΤΟΥ  ΝΕΦΡΟΥ-
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ

273,08 47,52 320,60

19 ΜΑΦ 76,00 25,80 101,80

20 ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ 400,00 400,00

21 ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ 90,81 32,94 123,75

22 ΚΟΙΤΩΝΕΣ 234,14 50,50 284,64

5977,14

23 ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΑ -  ΛΟΙΠΟΙ  ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ 661,40

Σελίδα 75





Διακήρυξη 2017 –003. ΠΠΥΦΥ 2014
Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων α (cpv: 90911200-8)

ΕΣΗΔΗΣ 45255

ΧΩΡΟΙ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ  ΕΜΒΑΔΟΝ   ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΚΤΗΡΙΟΥ

6638,54

ΚΤΗΡΙΟ ΤΕΠ

1 ΑΞΟΝΙΚΟΣ 88,27 28,73 117,00

2 ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ 268,97 269,97

3 ΤΕΠ 360,29 134,71 495,00

4 ΟΚΑΝΑ 53,70 18,30 72,00

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΕΠ 953,97

ΚΤΗΡΙΟ ΜΥΠΙ

1 ΜΥΠΙ 251,48 251,48

ΚΤΗΡΙΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

1 ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 267,75 127,00 394,75

2 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ 64,50 10,50 75,00

3 ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 69,25 69,25

ΣΥΝΟΛΙΚΟ  ΕΜΒΑΔΟΝ  ΚΤΗΡΙΟΥ
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

539,00

1 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ 60,40 60,40

2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 60,40 60,40

1 ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ 90,00 90,00

2 ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 30,00 30,00

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 120,00

1
ΛΟΙΠΑ CONTAINERS- ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

263,00 263,00

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑ ΒΑΡΔΙΑ 

Η κατανομή των υπαλλήλων καθαριότητας και η έναρξη των διαδικασιών στα Τμήματα και τις Κλινικές θα
γίνεται σύμφωνα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου, τη βαρύτητα του Τμήματος- Κλινικής σε συνεννόηση
της Προϊσταμένης της Κλινικής- Τμήματος με την Επιτροπή Ελέγχου του Έργου, του/της Προϊσταμένου/ης
της Επιστασίας του Νοσοκομείου και του Επόπτη του αναδόχου του έργου. 
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ΙΙΙ.  ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας :1       ΥΛΙΚΑ  ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ                          

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΜΗΝΑ

ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ

(χημικός  λευκασμένος  πολτός  πλήρως  υδατοδιαλυτός   μη
ανακυκλωμένος,  διαστάσεων  τουλάχιστον  21  χ  25  cm)
αποδεκτή  η  τοποθέτηση  επαγγελματικής  χαρτοθήκης  για
χειροπετσέτες ή ρολό  για ορθολογική χρήση.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΤΩΝ 100

ΤΕΜΑΧΙΩΝ
100

ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ

(χημικός  λευκασμένος  πολτός  πλήρως  υδατοδιαλυτός   μη
ανακυκλωμένος  με  2-φύλλα    >  140  gr )  αποδεκτή  η
τοποθέτηση επαγγελματικής χαρτοθήκης  WC  για ορθολογική
χρήση.

ΡΟΛΟ 250

ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ

Οι προσφορές θα αναφέρονται σε συσκευασία μιας χρήσης του
1 lt Επισημαίνεται ότι τα δοχεία δεν θα επαναπληρώνονται με
σαπούνι αλλά θα απορρίπτονται απευθείας όταν αδειάζουν, για
την αποφυγή αποικισμού τους με μικροβιακούς παράγοντες και
θα  τοποθετείται  νέο  δοχείο.  Να  περιέχει  ενυδατικούς  και
αναλιπαντικούς  παράγοντες  του  δέρματος.  Να  έχει  ουδέτερο
PH 5,5-7  και  να  είναι  δερματολογικά  ελεγμένο.  Να περιέχει
επιπρόσθετα  μία  ή  περισσότερες  ουσίες  σαν  συντηρητικά
συστατικά  για  τη  μη  ανάπτυξη  μικροβίων,  όπως  αυτά
χαρακτηρίζονται στο ΦΕΚ 329, τεύχος δεύτερο 21/4/1997 ΚΥΑ
6α/οικ.,  3320 παράρτημα VI (εκτός  triclosan).  Να έχει  άδεια
σαν καλλυντικό (απαιτείται  γνωστοποίηση στον ΕΟΦ) ή σαν
απορρυπαντικό χεριών (απαιτείται η καταχώρηση στο ΓΧΚ) η
οποία να προσκομιστεί στην τεχνική προσφορά. Να κατατεθούν
μελέτες  συμβατότητας  με  τα  αλκοολικά  αντισηπτικά.Να
αναφέρονται σαφώς τα συστατικά του προϊόντος στην ετικέτα
του(στα ελληνικά) και να κατατεθούν 3 (τρία) δείγματα στην
κανονική  τους  συσκευασία.  Κάθε  συσκευασία  του  1Lt να
συνοδεύεται και από αντλία για χρήση εκτός dispenser

ΛΙΤΡΟ 120

*Επισημαίνεται  ότι  απαιτείται  τακτικός  και  επαναλαμβανόμενος  εφοδιασμός  με  υλικά  (χαρτί,
χειροπετσέτες, σαπούνι, κτλ.) σε όλους τους χώρους, έτσι ώστε ανά πάσα στιγμή τα παραπάνω υλικά να
είναι στη διάθεση του προσωπικού των επισκεπτών και των ασθενών.
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A-1.      ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ)

ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΩΔ.: ΗΜΕΡ/ΝΙΑ:

ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΠΡΩΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΠΡΟΓΡ. ΑΞΙΟΛ. ΠΡΟΓΡ. ΑΞΙΟΛ.

ΘΑΛΑΜΟΙ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ,
ΕΣΩΤ. ΤΖΑΜΙΩΝ

Χ
Το προσωπικό  σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται

να είναι επιφορτισμένο με την καθαριότητα του
περιβάλλοντα χώρου του ασθενή υπό την

καθοδήγηση και τη  συνεργασία της προϊσταμένης
της Κλινικής

ΣΚΟΥΠΙΣΜΑ-ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑ ΔΑΠΕΔΟΥ Χ X

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 2Χ 2X Πλύσιμο καλαθιών όταν απαιτείται
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΚΙΑΣΜΕΝΩΝ

ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ - ΠΑΡΑΒΑΝ
Όταν απαιτείται

ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ - ΜΠΑΝΙΑ
ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ -ΠΛΥΣΙΜΟ

ΚΑΔΩΝ
2Χ 2X

ΠΛΥΣΙΜΟ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΙΔΩΝ
ΥΓΙΕΙΝΗΣ

2Χ 2Χ

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑ ΔΑΠΕΔΟΥ  2Χ 2X

ΛΟΙΠΟΙ ΧΩΡΟΙ (ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΑ ΙΑΤΡΩΝ, ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ)

ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ, ΕΠΙΠΛΩΝ,
ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΕΣΩΤ. ΤΖΑΜΙΩΝ

Χ Χ

ΣΚΟΥΠΙΣΜΑ, ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑ ΔΑΠΕΔΟΥ Χ Χ

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 2Χ Χ
Πλύσιμο καλαθιών όταν απαιτείται
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ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
 Ανεξαρτήτως του ημερησίου προγραμματισμού η καθαριότητα και η απολύμανση των χώρων

επαναλαμβάνονται όταν έκτακτες ανάγκες το απαιτούν.
 Ο υπεύθυνος του τμήματος θα πρέπει να μεριμνά ώστε το παρών έντυπο να περιέρχεται

εβδομαδιαίως, ευκρινώς συμπληρωμένο στον υπεύθυνο επιστασίας
 Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρών έντυπο επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο

επιστασίας ή την Επιτροπή Ελέγχου Καθαριότητας

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ
ΜΕΤΡΙΑ

ΚΑΚΗ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
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Α-2      ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ)

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ (T.E.I), ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ, ΙΑΤΡΙΚΗ
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ

ΚΩΔ.: ΗΜΕΡ/ΝΙΑ:

ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΠΡΩΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΠΡΟΓΡ. ΑΞΙΟΛ. ΠΡΟΓΡ. ΑΞΙΟΛ.

ΚΟΙΝΟΙ ΧΩΡΟΙ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ,

ΕΠΙΠΛΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ &
ΝΤΟΥΛΑΠΙΩΝ

X Απολύμανση όπου απαιτείται

ΠΛΥΣΙΜΟ ΝΙΠΤΗΡΩΝ X
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΖΑΜΙΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ
X

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 2X X Πλύσιμο καλαθιών όταν απαιτείται
ΣΚΟΥΠΙΣΜΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑ

ΔΑΠΕΔΟΥ
X Απολύμανση όπου απαιτείται

ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ - ΜΠΑΝΙΑ
ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ –

ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΑΔΩΝ
2Χ X

ΠΛΥΣΙΜΟ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΙΔΩΝ
ΥΓΙΕΙΝΗΣ

2Χ X

ΣΚΟΥΠΙΣΜΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑ
ΔΑΠΕΔΟΥ

2X X

ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
 Ανεξαρτήτως του ημερησίου προγραμματισμού η καθαριότητα και η απολύμανση των χώρων

επαναλαμβάνονται όταν έκτακτες ανάγκες το απαιτούν.
 Ο υπεύθυνος του τμήματος θα πρέπει να μεριμνά ώστε το παρών έντυπο να περιέρχεται

εβδομαδιαίως, ευκρινώς συμπληρωμένο στον υπεύθυνο επιστασίας
 Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρών έντυπο επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο

επιστασίας ή την Επιτροπή Ελέγχου Καθαριότητας

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ
ΜΕΤΡΙΑ

ΚΑΚΗ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
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Α-3.     ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ)

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ (ΤΕΠ),  ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΩΔ.: ΗΜΕΡ/ΝΙΑ:

ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΠΡΩΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΠΡΟΓΡ. ΑΞΙΟΛ. ΠΡΟΓΡ. ΑΞΙΟΛ.

ΚΟΙΝΟΙ ΧΩΡΟΙ
Λόγω της ιδιαιτερότητας των χώρων
πιθανώς να απαιτηθεί μεγαλύτερη

συχνότητα εργασιών.
Η απολύμανση του εξοπλισμού θα

γίνεται με  επίβλεψη - καθοδήγηση της
προϊσταμένης και του νοσηλευτικού

προσωπικού.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ, ΕΠΙΠΛΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ

2Χ 2X

ΠΛΥΣΙΜΟ ΝΙΠΤΗΡΩΝ 2Χ 2X

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΖΑΜΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ 2Χ 2X

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 4X 2X

ΣΚΟΥΠΙΣΜΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑ
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ

2X 2X

ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ - ΜΠΑΝΙΑ
ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ –

ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΑΔΩΝ
2Χ 2X

ΠΛΥΣΙΜΟ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΙΔΩΝ
ΥΓΙΕΙΝΗΣ

2Χ X

ΣΚΟΥΠΙΣΜΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑ ΔΑΠΕΔΟΥ 2X X
ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

 Ανεξαρτήτως του ημερησίου προγραμματισμού η καθαριότητα και η απολύμανση
των χώρων επαναλαμβάνονται όταν έκτακτες ανάγκες το απαιτούν.

 Ο υπεύθυνος του τμήματος θα πρέπει να μεριμνά ώστε το παρών έντυπο να
περιέρχεται εβδομαδιαίως, ευκρινώς συμπληρωμένο στον υπεύθυνο επιστασίας

 Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρών έντυπο επικοινωνήστε με τον
υπεύθυνο επιστασίας ή την Επιτροπή Ελέγχου Καθαριότητας

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ

ΜΕΤΡΙΑ

ΚΑΚΗ

Σελίδα 82





Διακήρυξη 2017 –003. ΠΠΥΦΥ 2014
Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων α (cpv: 90911200-8)

ΕΣΗΔΗΣ 45255

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

A-4.      ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ)

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΚΩΔ.: ΗΜΕΡ/ΝΙΑ:

ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΠΡΩΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΠΡΟΓΡ. ΑΞΙΟΛ. ΠΡΟΓΡ. ΑΞΙΟΛ.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
ΕΠΙΠΛΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Χ X
Οι εργασίες αυτές, εφ’ όσον απαιτείται,
θα πρέπει να πραγματοποιούνται μετά

από κάθε επέμβαση.
Την ευθύνη για τον προσδιορισμό

της συχνότητας έχει η προϊσταμένη
του τμήματος.

Οπωσδήποτε θα πρέπει να
πραγματοποιούνται σχολαστικά μετά το

πέρας του ωραρίου εργασίας του
χειρουργείου

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ
ΑΙΘΟΥΣΑΣ

Χ X

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Χ X

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΑΔΩΝ Χ X

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΝΙΠΤΗΡΩΝ Χ X

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ
ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

(ΠΟΜΟΛΑ, ΠΡΙΖΕΣ, ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ, ΤΖΑΜΙΑ
κλπ)

Χ Χ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΑΝΑΝΗΨΗ,

ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ, ΑΠΟΘΗΚΗ
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ)

Χ X

ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
 Ανεξαρτήτως του ημερησίου προγραμματισμού η καθαριότητα και η απολύμανση

των χώρων επαναλαμβάνονται όταν έκτακτες ανάγκες το απαιτούν.
 Ο υπεύθυνος του τμήματος θα πρέπει να μεριμνά ώστε το παρών έντυπο να

περιέρχεται εβδομαδιαίως, ευκρινώς συμπληρωμένο στον υπεύθυνο επιστασίας.

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ

ΜΕΤΡΙΑ

Σελίδα 83
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 Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρών έντυπο επικοινωνήστε με τον
ΚΑΚΗ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Α-5.       ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ)
EΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ,
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ, ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΩΔ.: ΗΜΕΡ/ΝΙΑ:

ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΠΡΩΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΠΡΟΓΡ. ΑΞΙΟΛ. ΠΡΟΓΡ. ΑΞΙΟΛ.

ΚΟΙΝΟΙ ΧΩΡΟΙ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ

ΣΥΣΚΕΥΩΝ & ΝΤΟΥΛΑΠΙΩΝ
X X

ΣΚΟΥΠΙΣΜΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑ
ΔΑΠΕΔΟΥ

Χ X

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Χ X Πλύσιμο καλαθιών 2 φορές την εβδομάδα
ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ - ΜΠΑΝΙΑ

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ –
ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΑΔΩΝ

Χ X
Συχνός καθαρισμός λόγω του γεγονότος ότι
οι τουαλέτες είναι κοινόχρηστες . Πλύσιμο

καλαθιών 2 φορές την εβδομάδα.

ΠΛΥΣΙΜΟ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΙΔΩΝ
ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Χ X

ΣΚΟΥΠΙΣΜΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑ
ΔΑΠΕΔΟΥ

Χ X

ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
 Ανεξαρτήτως του ημερησίου προγραμματισμού η καθαριότητα και η απολύμανση των

χώρων επαναλαμβάνονται όταν έκτακτες ανάγκες το απαιτούν.
 Ο υπεύθυνος του τμήματος θα πρέπει να μεριμνά ώστε το παρόν έντυπο να περιέρχεται

εβδομαδιαίως, ευκρινώς συμπληρωμένο στον Υπεύθυνο Επιστασίας

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ

ΜΕΤΡΙΑ

Σελίδα 84
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 Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρών έντυπο επικοινωνήστε με τον
Υπεύθυνο Επιστασίας .ή την Επιτροπή Ελέγχου Καθαριότητας

ΚΑΚΗ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

A-6.      ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ)

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ, ΚΕΝΤΡ. ΕΙΣΟΔΟΣ, ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΩΔ.: ΗΜΕΡ/ΝΙΑ:

ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΠΡΩΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΠΡΟΓΡ. ΑΞΙΟΛ. ΠΡΟΓΡ. ΑΞΙΟΛ.

ΥΠΟΔΟΧΗ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
ΕΠΙΠΛΩΝ, ΤΗΛ. ΘΑΛΑΜΩΝ,

Χ
Εφόσον απαιτηθεί πραγματοποιείται

έκτακτη καθαριότηταΣΚΟΥΠΙΣΜΑ-ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑ ΔΑΠΕΔΩΝ,
ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΩΝ, ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

2Χ X

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 2Χ 2X
Πλύσιμο καλαθιών 2 φορές την

εβδομάδα
ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ - ΜΠΑΝΙΑ

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
-ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΑΔΩΝ

2Χ 2X Συχνός καθαρισμός λόγω του
γεγονότος ότι οι τουαλέτες είναι

κοινόχρηστες . Πλύσιμο καλαθιών 2
φορές την εβδομάδα.

ΠΛΥΣΙΜΟ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΙΔΩΝ
ΥΓΙΕΙΝΗΣ

2Χ 2Χ

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑ ΔΑΠΕΔΟΥ  2Χ 2X

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Σελίδα 85
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ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Χ Χ
Πλύσιμο κάδων 2 φορές την

εβδομάδα

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ Χ

ΦΥΛΑΚΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ Χ

ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
 Ο υπεύθυνος του τμήματος θα πρέπει να μεριμνά ώστε το παρών έντυπο να περιέρχεται

εβδομαδιαίως, ευκρινώς συμπληρωμένο στον υπεύθυνο επιστασίας
 Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρών έντυπο επικοινωνήστε με τον

υπεύθυνο επιστασίας ή την Επιτροπή Ελέγχου Καθαριότητας

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ

ΜΕΤΡΙΑ

ΚΑΚΗ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Σελίδα 86
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ΠΙΝΑΚΑΣ  ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

α/α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
                                             ΟΜΑΔΑ Α’ Συντελεστής Βαρύτητας 70%

Α1
Επιτυχής  -Ποιοτική  συνεργασία  στο
αντικείμενο  της καθαριότητας Δημόσιων ή
Ιδιωτικών Νοσοκομείων 

100 – 120 40%

Α2
Πλήθος  και  Ικανότητες  των
απασχολούμενων υπαλλήλων και στελεχών

100 – 120 30%

                                                ΟΜΑΔΑ Β’ Συντελεστής Βαρύτητας 30%

Β1
Προσφερόμενοι  πόροι  (προσωπικό,
μηχανήματα,  υλικά)  για  την  αντιμετώπιση
του δημοπρατούμενου έργου

100 – 120 20%

Β2

Διαδικασίες, οδηγίες και ανάλογος
σχεδιασμός για τη διαχείριση της
ποιότητας,  του  περιβάλλοντος,  και  της
ασφάλειας και υγιεινής

100 – 120 10%

Στοιχεία απόδειξης των κριτηρίων αξιολόγησης

Α1: Η  επιτυχής  -  ποιοτική  εκτέλεση   των  δημοπρατούμενων  εργασιών  η  οποία  να  αποδεικνύεται
προσκομίζοντας  κάθε  βεβαίωση  καλής  συνεργασίας  ή   κάθε  συστατική  επιστολή  των  Νοσοκομείων.
Επίσης  η  Επιτροπή  Αξιολόγησης  δικαιούται  να  ζητήσει  και  να  λάβει  υπόψη  της,  την  τυχόν  ύπαρξη
εγγράφων, αναφορών ή πρακτικών με δυσμενείς κριτικές για το ποιοτικό επίπεδο παροχής υπηρεσιών του
αναδόχου, από τους αποδέκτες των υπηρεσιών, καθώς επίσης και τις εκθέσεις-πορίσματα από ελέγχους
κρατικών φορέων (π.χ. ΣΕΥΥΠ). Η Ε.Ν.Λ.  μπορεί αιφνιδιαστικά να επισκεφτεί χώρους  όπου ο ανάδοχος
παρέχει υπηρεσίες στο αντικείμενο καθαριότητας Νοσοκομείων, για να  έχει σαφή εικόνα της παροχής
υπηρεσιών του και θα καταγράψει έκθεση που θα ληφθεί υπόψη στην αξιολόγηση. 

Α2: Αποδεικνύεται   προσκομίζοντας  αθροιστικά  ι)  το  αποδεικτικό  κατάθεσης  ΑΠΔ του  τελευταίου
τριμήνου, ιι) τα αντίστοιχα γραμμάτια καταβολής εισφορών ΙΚΑ ιιι) την τελευταία κατάσταση προσωπικού
επικυρωμένη από την Επιθεώρηση Εργασίας.  Λαμβάνεται  υπόψη για την αξιολόγηση το πλήθος  των
απασχολούμενων στην επιχείρηση καθαριστών και καθαριστριών σε σύγκριση με το απαιτούμενο, κατά τη
διακήρυξη για τις δημοπρατούμενες εργασίες, προσωπικό. Επίσης, όπου απαιτείται, οι ικανότητες όσον
αφορά  τα  στελέχη  της  επιχείρησης,  αποδεικνύονται  με  την  υποβολή  ενυπόγραφων  βιογραφικών
σημειωμάτων  (που  θα  περιέχουν  στοιχεία  για  την  προηγούμενη  εμπειρία  και  τα  καθήκοντά  τους,  τα
ουσιαστικά και τα τυπικά τους προσόντα και αντιγράφων τίτλων σπουδών – πτυχίων. Όσον αφορά τους
υπαλλήλους καθαριότητας, αποδεικνύεται με την υποβολή  αποδεικτικών εκπαίδευσης στο αντικείμενο
υπογεγραμμένο από τον φορέα εκπαίδευσης και  από τον υπάλληλο (π.χ.  αποδεικτικό παρακολούθησης
σεμιναρίου με θέμα τις μεθόδους, τα υλικά και τις διαδικασίες καθαριότητας και απολύμανσης σε χώρους
υψηλής υγειονομικής κρισιμότητας, όπως είναι τα νοσηλευτικά ιδρύματα).  Θα αξιολογηθούν θετικά τα
πρόσφατα αποδεικτικά και ο αριθμός τους ανά άτομο. Επισημαίνεται ότι το προσωπικό θα πρέπει να μιλά
και ελληνικά.

Β1: Η  μελέτη που θα κατατεθεί και θα αφορά στο συγκεκριμένο κριτήριο πρέπει να περιλαμβάνει τα
κάτωθι :
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 τους προσφερόμενους στο έργο πόρους και συγκεκριμένα (i) πλήθος, ωράρια και κατανομή προσφε-
ρόμενου προσωπικού, (ii) διαθέσιμα και προσφερόμενα μηχανήματα και εργαλεία, (iii) προδιαγραφές κα-
θαριστικών και απολυμαντικών προϊόντων 

 τη δυνατότητα τεχνικής υποστήριξης για τη συντήρηση του εξοπλισμού.

 τη δυνατότητα επιπλέον υποστήριξης  σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών όπως  αυτή προκύπτει,
μέσω βεβαιώσεων υποστήριξης εργασιών, σε ανάλογες περιπτώσεις.

 τυχόν πιστοποιητικά από επίσημους φορείς πιστοποίησης ή ινστιτούτα δοκιμών, για την ποιότητα ή
καταλληλότητα προσφερόμενων μηχανημάτων, εργαλείων, υλικών κλπ και η συμμόρφωσή τους με τεχνικά
και ποιοτικά πρότυπα (standards).

Β2: Αποδεικνύεται  παρουσιάζοντας  τεκμηριωμένες  διαδικασίες,  οδηγίες  και  σχεδιασμό  για  τη
διασφάλιση  της  ποιότητας,  της  προστασίας  του  περιβάλλοντος  και  της  ασφάλειας  &  υγιεινής  των
εργαζομένων κατά την εκτέλεση των δημοπρατούμενων εργασιών. Τα προσκομιζόμενα στοιχεία πρέπει να
έχουν προσαρμοσθεί κατάλληλα στις ιδιαίτερες απαιτήσεις των δημοπρατούμενων εργασιών και να είναι
συμβατά με σχετικά διεθνή συστήματα προτύπων (πχ  για την ποιότητα ISO 9001 ΕΝ, για την υγιεινή και
ασφάλεια  18000,  για  την  προστασία  του  περιβάλλοντος  EMAS  14000  ή  αντίστοιχα).  Γενικευμένα
εγχειρίδια,  διαδικασίες  και  οδηγίες  μη  προσαρμοσμένα  στο  έργο  δεν  θα  λαμβάνονται  υπόψη  και  θα
αξιολογούνται ως μη αποδεκτά.

Σημειώνεται ότι όλα τα παραπάνω στοιχεία Α1, Α2, Β1, Β2 αποτελούν στοιχεία βαθμολόγησης και θα
πρέπει  με  ποινή  αποκλεισμού της προσφοράς  τα  περιγραφόμενα  δεδομένα,  έγγραφα  και  βεβαιώσεις
αναλυτικά  να  προσκομίζονται  στην  Τεχνική  Προσφορά  των  διαγωνιζομένων  προκειμένου  να
αξιολογηθούν.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ Η ΜΗ
ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ

ΦΑΚΕΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Άρθρο 1.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ

ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Άρθρο 2.

ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Άρθρο 3.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
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Άρθρο 4.

ΥΛΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΗ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Άρθρο 5.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Άρθρο 6.

ΠΛΗΜΜΕΛΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 7.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ

ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Άρθρο 8.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Άρθρο 9.

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Άρθρο 10.

ΆΛΛΟΙ ΌΡΟΙ

ΙΙ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Άρθρο 1.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Άρθρο 2.

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
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Άρθρο 3.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

(ενδεικτικά)

Άρθρο 4.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

Άρθρο 5.

ΠΙΝΑΚΕΣ:

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ-

ΕΒΑΔΟΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

III. ΠΙΝΑΚΕΣ

ΥΛΙΚΑ  ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (Α-1, Α-2, Α-

3, Α-4, Α-5, Α-6. )
ΠΙΝΑΚΑΣ  ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ)

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ)

1.  Ο «Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπής της 5ης Ιανουαρίου 2016 για την καθιέρωση του
τυποποιημένου  εντύπου  για  το  Ευρωπαϊκό  Ενιαίο  Έγγραφο  Προμήθειας»,  προσδιορίζει  αναλυτικά  το
τυποποιημένο  που  χρησιμοποιείται  για  τους  σκοπούς  της  κατάρτισης  του  Ευρωπαϊκού  Ενιαίου
Έγγραφου  Σύμβασης  (ΕΕΕΣ).  Περαιτέρω,  στο  Ν.4412/2016  με  τον  οποίο  ενσωματώθηκε  στο  εθνικό
δίκαιο η Οδηγία 2014/24/ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις και συγκεκριμένα στο άρθρο 79 (άρθρο 59 της
οδηγίας) ρυθμίζεται το γενικό πλαίσιο χρήσης του ΕΕΕΣ στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων.

2.  Το ΕΕΕΣ  είναι  υπεύθυνη  δήλωση  από  τους  οικονομικούς  φορείς,  ως  προκαταρκτική  απόδειξη  προς
αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη. Το ΕΕΕΣ αποτελείται από
επίσημη  δήλωση  του  οικονομικού  φορέα  ότι  ο  σχετικός  λόγος  αποκλεισμού  που  αναφέρεται  στην
παρ.2.2.3.  της  παρούσας  Διακήρυξης  δεν  ισχύει  και  ότι  πληρούνται  τα σχετικά κριτήρια  επιλογής
όπως,  αυτά  αναφέρονται  στην  παρούσα  Διακήρυξη  και  παρέχει  τις  κατάλληλες  πληροφορίες,  όπως
απαιτείται από την αναθέτουσα αρχή. Το ΕΕΕΣ προσδιορίζει τη δημόσια αρχή ή το τρίτο μέρος που είναι
υπεύθυνο  για  την  έκδοση  των  σχετικών  δικαιολογητικών  και  περιλαμβάνει  επίσημη  δήλωση  ότι  ο
οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση, εφόσον του ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσει τα εν
λόγω δικαιολογητικά.

3. Όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε βάση
δεδομένων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 79 του ν.4412/2016, το ΕΕΕΣ περιέχει επίσης
τις πληροφορίες που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως την ηλεκτρονική διεύθυνση της βάσης
δεδομένων,  τυχόν  δεδομένα  αναγνώρισης  και  ,  κατά  περίπτωση,  την  απαραίτητη  δήλωση  συναίνεσης.
Ειδικότερα, με βάση την παρ.6 του άρθρου 79 του Ν.4412/2016, οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να
υποβάλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία όταν η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να
λαμβάνει  τα  πιστοποιητικά  ή  τις  συναφείς  πληροφορίες  απευθείας  μέσω  πρόσβασης  σε  εθνική  βάση
δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος-μέλος της Ένωσης.

4. Το ΕΕΕΣ δεν περιλαμβάνει τεχνικές προδιαγραφές. Καλύπτει μόνο τους όρους συμμετοχής (προεπιλογή)
από  πλευράς  κριτηρίων  αποκλεισμού  και  επιλογής.  Το  eΕΕΕΣ  είναι  η  ηλεκτρονική  έκδοση  αυτής  της
υπεύθυνης  δήλωσης,  που  παρέχεται  στο  διαδίκτυο  από  την  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  στο  URL:
https  ://  ec  .  europa  .  eu  /  growth  /  tools  -  databases  /  espd  

5.  Μόνον  ο  προσωρινός  ανάδοχος  θα  πρέπει  να  υποβάλει  τα  πιστοποιητικά  που  ζητούνται  από  την
αναθέτουσα αρχή ως αποδεικτά στοιχεία. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από κάθε προσφέροντα, ανά
πάσα  στιγμή  κατά  τη  διάρκεια  της  διαδικασίας,  να  υποβάλει  όλα  ή  ορισμένα  από  τα  απαιτούμενα
πιστοποιητικά και δικαιολογητικά, όποτε αυτό είναι απαραίτητο για να διασφαλιστεί η ορθή διεξαγωγή της
διαδικασίας.

6. Οι οικονομικοί φορείς είναι δυνατόν να αποκλείονται από τη διαδικασία προμήθειας ή να υπόκεινται σε
δίωξη σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο σε περιπτώσεις σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά τη συμπλήρωση του
ΕΕΕΣ ή, γενικότερα, κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας
των  λόγων  αποκλεισμού  ή  την  πλήρωση  των  κριτηρίων  επιλογής,  ή  όταν  οι  οικονομικοί  φορείς  έχουν
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά.

7. Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να χρησιμοποιούν εκ νέου τις πληροφορίες που έχουν παρασχεθεί σε ένα
ΕΕΕΣ το οποίο έχει ήδη χρησιμοποιηθεί σε προηγούμενη διαδικασία προμήθειας, εφόσον οι πληροφορίες
εξακολουθούν να είναι αληθείς και συναφείς. Ο ευκολότερος τρόπος για να γίνει αυτό είναι με την εισαγωγή
των πληροφοριών στο νέο ΕΕΕΣ με τη χρήση των κατάλληλων λειτουργιών ου παρέχονται για τον σκοπό
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αυτό στην προαναφερθείσα ηλεκτρονική υπηρεσία  ESPD. Φυσικά, είναι επίσης δυνατή η εκ νέου χρήση
πληροφοριών μέσω άλλων μορφών αντιγραφής-επικόλλησης, για παράδειγμα πληροφοριών που βρίσκονται
αποθηκευμένες στον εξοπλισμό πληροφορικής του οικονομικού φορέα (Η/Υ, ταμπλέτες, διακομιστές …).

8.  Ένας  οικονομικός  φορέας  που  συμμετέχει  μόνος  τους,  αλλά  στηρίζεται  στις  ικανότητες  μιας  ή
περισσότερων άλλων οντοτήτων,  πρέπει  να μεριμνά ώστε η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας να
λαμβάνει το δικό του ΕΕΕΣ μαζί με χωριστό ΕΕΕΣ όπου παρατίθενται οι σχετικές πληροφορίες για κάθε μία
από τις οντότητες στις οποίες στηρίζεται.

9. Τέλος, όταν σε μια διαδικασία παροχής υπηρεσιών συμμετέχουν από κοινού όμιλοι οικονομικών φορέων,
συμπεριλαμβανομένων προσωρινών  ενώσεων,  πρέπει  να  δίδεται,  για  καθέναν  συμμετέχοντα  οικονομικό
φορέα, χωριστό ΕΕΕΣ, στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη II έως
V.

10. To EEEΣ περιλαμβάνει τα ακόλουθα μέρη και ενότητες :

Μέρος  Ι.  Πληροφορίες  σχετικά  με  τη  διαδικασία  υπηρεσιών  και  την  αναθέτουσα  αρχή  ή  τον
αναθέτοντα φορέα.

Μέρος ΙΙ.  Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα.

Μέρος ΙΙΙ.  Κριτήρια αποκλεισμού :

Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα (βλέπε
άρθρο 57 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ).

Δ: Άλλοι λόγου αποκλεισμού που ενδέχεται να προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους
της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα.

Μέρος ΙV: Κριτήρια Επιλογής

Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής

Α: Καταλληλότητα

Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Μέρος V:  Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων

Μέρος VI : Τελικές δηλώσεις

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΕΕΣ

1. Στον χώρο του παρόντος διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. έχουν αναρτηθεί από την αναθέτουσα αρχή :

- ξεχωριστό αρχείο με το πρότυπο ΕΕΕΣ σε μορφή αρχείου pdf ψηφιακά υπογεγραμμένο, το οποίο   αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης

-  αρχείο XML προς διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να συντάξουν μέσω της υπηρεσίας
eΕΕΕΣ της ΕΕ τη σχετική απάντησή τους.
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2.  Για την σύνταξη ή/και  συμπλήρωση του απαιτούμενου  eΕΕΕΣ, οι  οικονομικοί  φορείς  προτείνεται  να
χρησιμοποιήσουν  το  αναρτημένο  από  το  νοσοκομείο  επικουρικό  αρχείο  XML,  προκειμένου  να
εκμεταλλευτούν την υπηρεσία eΕΕΕ της ΕΕ και να παράξουν την απάντησή τους σε μορφή αρχείου PDF, το
οποίο και αποθηκεύουν, αρχικά, τοπικά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους.

Σημειώνεται  ότι  το  αρχείο  PDF παράγεται  έμμεσα  από  την  υπηρεσία  eΕΕΕ  επιλέγοντας  το  κουμπί
«Εκτύπωση». Η εκτύπωση θα πρέπει να ανακατευθυνθεί σε εικονικό εκτυπωτή PDF (virtual PDF printer),
ήτοι  λογισμικό,  εγκατεστημένο  στον  ηλεκτρονικό  υπολογιστή  του  χρήστη,  το  οποίο  αποθηκεύει  το
περιεχόμενο  της  εκτύπωσης  σε  ηλεκτρονικό  αρχείο  PDF αντί  να  δρομολογεί  σε  φυσικό  εκτυπωτή.
Ενδεικτικά η λειτουργία αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί εγγενώς από φυλλομετρητή διαδικτύου, όπως π.χ.
Google Chrome, ή από εξειδικευμένο λογισμικό, όπως π.χ. CutePDF.

3. Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως της ύπαρξης επικουρικού αρχείου xml στον χώρο του διαγωνισμού,
οι οικονομικοί φορείς μπορούν να προσφεύγουν απ’ ευθείας στην ηλεκτρονική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής (https  ://  ec  .  europa  .  eu  /  growth  /  tools  -  databases  /  espd  )     να δημιουργούν το ΕΕΕΣ, να συμπληρώνουν
με ευθύνη τους όλα τα δεδομένα που αφορούν τον εκάστοτε διαγωνισμό και αναφέρονται στην διακήρυξη,
να  συμπληρώνουν  τις  σχετικές  απαντήσεις  και  να  το  εκτυπώνουν  σε  μορφή  pdf προκειμένου  να  το
υπογράψουν ψηφιακά και να το υποβάλλουν στο σχετικό διαγωνισμό.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ……/……/..……. ΕΩΣ ΚΥΡΙΑΚΗ ……/……/…………

ΤΜΗΜΑΤΑ
ΩΡΑΡΙΟ ΕΡ-

ΓΑΣΙΑΣ
ΑΤΟΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΠΡΩΙΝΕΣ ΩΡΕΣ

Κλινικές 1ου και 2ου
ορόφου, κοιτώνες ιατρών και

παθολογοανατομικό

6:30 - 10:30 4

ΜΤΝ 6:00 - 14:00 1

Σταθμός αιμοδοσίας, ΜΥΠΙ,
φαρμακείο, οδοντιατρείο, τε-

χνική υπηρεσία, γραφεία
(ISOBOX)

6:30 - 10:30 1

Μικροβιολογικό - Τ.Ε.Π
-Ακτινολογικό

6:30 - 10:30 1
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ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ……/……/..……. ΕΩΣ ΚΥΡΙΑΚΗ ……/……/…………

ΤΜΗΜΑΤΑ
ΩΡΑΡΙΟ ΕΡ-

ΓΑΣΙΑΣ
ΑΤΟΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΠΡΩΙΝΕΣ ΩΡΕΣ

Μ.Ε.Θ. 6:00 - 14:00 1

Χειρουργείο- ΜΑΦ-Απο-
στείρωση

6:00 - 14:00 1

Κλινικές ισογείου και γρα-
φεία ιατρών και κοινωνικών

λειτουργών
6:30 - 10:30 1

Μαγειρείο 10:00 –18:00 1

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ

Χειρουργείο-ΜΑΦ-Αποστεί-
ρωση-ΜΤΝ

14:00 - 22:00 1

Κεντρική είσοδος και όλα τα
γραφεία του ισογείου

15:00 - 19:00 1

Συντήρηση χώρων 18:00 - 22:00 1

ΒΡΑΔΙΝΕΣ ΩΡΕΣ
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ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ……/……/..……. ΕΩΣ ΚΥΡΙΑΚΗ ……/……/…………

ΤΜΗΜΑΤΑ
ΩΡΑΡΙΟ ΕΡ-

ΓΑΣΙΑΣ
ΑΤΟΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΠΡΩΙΝΕΣ ΩΡΕΣ

Συντήρηση χώρων 22:00 – 6:00 1

ΣΑΒΒΑΤΟ- ΚΥΡΙΑΚΗ - ΑΡΓΙΕΣ

ΠΡΩΙΝΕΣ ΩΡΕΣ

Συντήρηση χώρων 6:00-14:00 1

Μαγειρείο-αποθήκες-ψυγεία
τροφίμων- τραπεζαρία για-

τρών
10:00 - 18:00 1

Μ.Ε.Θ. και ΜΤΝ 6:00-14:00 2

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ

Συντήρηση χώρων 14:00 - 22:00 1
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ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ……/……/..……. ΕΩΣ ΚΥΡΙΑΚΗ ……/……/…………

ΤΜΗΜΑΤΑ
ΩΡΑΡΙΟ ΕΡ-

ΓΑΣΙΑΣ
ΑΤΟΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΠΡΩΙΝΕΣ ΩΡΕΣ

ΒΡΑΔΙΝΕΣ ΩΡΕΣ

Συντήρηση χώρων 22:00 – 6:00 1

ΗΜΕΡΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ

Συντήρηση χώρων 16:00 -20:00 1

ΒΡΑΔΙΝΕΣ ΩΡΕΣ

Χειρουργείο-ΜΑΦ-
Αποστείρωση και ΜΤΝ

22:00 - 6:00 1

ΣΑΒΒΑΤΟ- ΚΥΡΙΑΚΗ - ΑΡΓΙΕΣ

ΠΡΩΙΝΕΣ ΩΡΕΣ
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ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ……/……/..……. ΕΩΣ ΚΥΡΙΑΚΗ ……/……/…………

ΤΜΗΜΑΤΑ
ΩΡΑΡΙΟ ΕΡ-

ΓΑΣΙΑΣ
ΑΤΟΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΠΡΩΙΝΕΣ ΩΡΕΣ

Συντήρηση χώρων 10:00 -14:00 1

Χειρουργείο -ΜΑΦ-
Αποστείρωση

6:00-14:00 1

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ

Χειρουργείο-ΜΑΦ-
Αποστείρωση και ΜΤΝ

14:00 -22:00 1

Συντήρηση χώρων 16:00 -20:00 1

ΒΡΑΔΙΝΕΣ ΩΡΕΣ

Χειρουργείο-ΜΑΦ-
Αποστείρωση και ΜΤΝ

22:00 – 6:00 1
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ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ 
ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 2017-003.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I  V   – Σχέδιο Σύμβασης  

Σ Υ Μ Β Α Σ Η   Νο. ΧΧ

ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ 

ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

&

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

…………………………………..

Για την 

Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας του Γ.Ν.Θ. Άγ. Παύλος για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με δικαί-
ωμα μονομερούς παράτασης 
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ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ 
ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 2017-003.

ΣΥΜΒΑΣΗ 

(Αριθμός Σύμβασης: ΧΧ/2017, Αριθμός Διακήρυξης: 2017-003.)

Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα …………….. , μεταξύ των :

αφενός του  «ΓΕΝΙΚΟΥ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  ΑΓΙΟΣ  ΠΑΥΛΟΣ»,   (στο  εξής
καλούμενο «Νοσοκομείο») το οποίο εδρεύει στη Θεσσαλονίκη (οδός ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 161   Τ.Κ.
55134) με Α.Φ.Μ. 999150010090012726 της  Δ.Ο.Υ.  Καλαμαριάς,  όπως εκπροσωπείται  νόμιμα για  την
υπογραφή της παρούσας από την κ. Πατερνά Αναστασία, Διοικήτρια του Νοσοκομείου  και

αφετέρου της Εταιρείας με την επωνυμία ……………………………………………………………. ……και
τον διακριτικό τίτλο «……………………………….» με ΑΦΜ …………………………………. της Δ.Ο.Υ.
………………………….. (στο εξής καλούμενη «Ανάδοχος» που εδρεύει  στην …………………… (οδός
………..,Τ.Κ……………..)  και  εκπροσωπείται  νόμιμα  για  την  υπογραφή  της  παρούσας  από  τ….
…………………………………………………….., και αφού τα συμβαλλόμενα μέρη έλαβαν υπόψη :

1…………….

2…………….

3…………….

Ήδη με την παρούσα το πρώτο συμβαλλόμενο Γ.Ν.Θ. Άγιος Παύλος (καλούμενο στο εξής « Νοσοκομείο»)
αναθέτει στη δεύτερη συμβαλλόμενη εταιρεία …………………… (καλούμε στο εξής «Ανάδοχος») και αυτή
αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει την εν λόγω παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, σύμφωνα με τους
κατωτέρω αναφερόμενους όρους και συμφωνίες:

Άρθρο 1ο

Αντικείμενο της Σύμβασης

Αντικείμενο της παρούσας αποτελεί η  παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στους χώρους του Νοσοκομείου,
όπως  αυτά  περιγράφονται   στο  Παράρτημα  Ι  –  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  ΚΑΙ  ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ-ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ της  υπ’αριθμ. 2017-003. Διακήρυξης  και
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.

Άρθρο 2ο

       Χρονική διάρκεια της σύμβασης

Η διάρκεια  της  Σύμβασης  ορίζεται  σε  ένα  (1)  έτος  από  την  ημερομηνία  υπογραφής  της.  Άρχεται  την
……….. και λήγει την ………….. 

Το  Γ.Ν.Θ.  Άγιος  Παύλος  έχει  δικαίωμα  μονομερούς  παράτασης,  μετά  από απόφαση της  Εφορείας  του,
εφόσον ενημερώσει εγγράφως τον ανάδοχο πριν την λήξη της αρχικής σύμβασης.

Άρθρο 3ο

       Αμοιβή-Τρόπος πληρωμής-Κρατήσεις

Η  δαπάνη  για  την  εκτέλεση  του  προαναφερόμενου  έργου  ανέρχεται  στο  ποσό  των  …………  ευρώ
(………….€)  πλέον  ΦΠΑ  μηνιαίως.  Η δαπάνη  συμπεριλαμβανομένου  του  ΦΠΑ (24%)  ανέρχεται  στο
συνολικό ποσό των  ………………  ευρώ (…………€) για ένα (1) έτος.  Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με τις
νόμιμες κρατήσεις (επί του ποσού χωρίς ΦΠΑ).
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Για  την  δέσμευση  της  πίστωσης  των   ……………………………..  ευρώ  εκδόθηκε  η
υπ’αριθμ…………………….. απόφαση ανάληψης υποχρέωσης από την Εφορεία του Νοσοκομείου. Από τη
δέσμευση αυτή εκτιμάται ότι πίστωση ύψους …………………….. ευρώ βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων
έτους 201.. ενώ πίστωση ύψους ……….. ευρώ τον προϋπολογισμό εξόδων έτους 201…

Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ τμηματικά με μηνιαίο χρηματικό ένταλμα πληρωμής που θα βαρύνει τις πι-
στώσεις του ΚΑΕ 0419 και θα θεωρείται από την αρμόδια Υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου,  με την
εξόφληση του 100% της αξίας του τιμολογίου και αφού προσκομιστούν από τον ανάδοχο τα νόμιμα παρα-
στατικά και δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016.
Κάθε μήνα και πριν από κάθε πληρωμή ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίζει στο Νοσοκομείο μαζί με το σχε-
τικό τιμολόγιο και :

1.   Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας

2.   Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας

3. Αναλυτική ονομαστική κατάσταση του απασχολούμενου στο Νοσοκομείο προσωπικού και  θεωρημένη
κατάσταση απασχόλησης προσωπικού από την Επιθεώρηση Εργασίας ή αντίγραφο της κατάστασης που έχει
εκδοθεί ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «ΕΡΓΑΝΗ».

4.  Αποδεικτικά στοιχεία (π.χ. εντολές πίστωσης λογαριασμών) από τα οποία να προκύπτει ότι ο ανάδοχος
έχει καταθέσει τη μισθοδοσία των εργαζομένων σε τραπεζικούς τους λογαριασμούς (η εν λόγω μισθοδοσία
θα πρέπει να αφορά τον προηγούμενο μήνα από αυτόν για τον οποίο έχει εκδοθεί το Τιμολόγιο πληρωμής
του αναδόχου και να είναι εμφανές το ποσό της πίστωσης σε κάθε εργαζόμενο αναλυτικά) και

5. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599 ότι το προσωπικό που απασχολήθηκε κατά τον μήνα που καταβάλλεται η
αμοιβή, έχει ασφαλιστεί στο ΙΚΑ και ΤΕΑΜ, ότι ο ανάδοχος θα καταβάλει τις ασφαλιστικές τους εισφορές
εντός των προβλεπόμενων χρονικών ορίων και ότι ο ίδιος ευθύνεται αποκλειστικά για οποιαδήποτε οφειλή
προκύψει απέναντι στα ασφαλιστικά ταμεία.

6. Συμπληρωμένα αντίγραφα των εβδομαδιαίων προγραμμάτων υπηρεσίας των υπαλλήλων του αναδόχου
σύμφωνα  με  το  «Υπόδειγμα  προγράμματος  προσωπικού  αναδόχου»  της  παρούσας  Διακήρυξης  και
θεωρημένα από τη Διεύθυνση Διοικητικού του Νοσοκομείου.

7.   Μηνιαίο  πρωτόκολλο παρακολούθησης και εκτέλεσης των εργασιών που συντάσσεται  από την
Επιτροπή Παρακολούθησης της Εκτέλεσης της Υπηρεσίας.

* Τα μηνιαία πρωτόκολλα εφόσον δεν θα περιλαμβάνουν παρατηρήσεις που θα αποτελούν παραβάσεις των
όρων  της  σύμβασης  θα  χρησιμοποιούνται  ως  δικαιολογητικό  πληρωμής  και  ο  Ανάδοχος  θα  μπορεί  να
καταθέσει  το τιμολόγιο εξόφλησης του.  Εάν το πρωτόκολλο περιλαμβάνει  παρατηρήσεις  που συνιστούν
κατά τις απόψεις της επιτροπής παραβάσεις όρου ή όρων της σύμβασης τότε θα εξοφλείται μεν το μίσθωμα
του προηγούμενου μηνός, αλλά το πρωτόκολλο θα υποβάλλεται στην Εφορεία του Νοσοκομείου - μαζί με
τις  έγγραφες  προτάσεις  από  τα  αρμόδια  όργανα  ελέγχου  -  για  εξέταση  και  αποδοχή  ή  απόρριψη  των
παρατηρήσεων της επιτροπής, επιβάλλοντας σε καταφατική περίπτωση τις προβλεπόμενες από το άρθρο 6
κυρώσεις σε βάρος του Αναδόχου.

Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά  παρ.1, …….,7,  αποτελούν προαπαιτούμενα δικαιολογητικά για την
έκδοση του σχετικού εντάλματος πληρωμής. 

Ο ανάδοχος βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 

α) Κράτηση 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ (Άρθρο 350 παρ.3 Ν4412/2016-β ΚΥΑ 1191/2017) 

β) Τέλος χαρτοσήμου 3% επί της κράτησης 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ.

γ) ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί της κράτησης του τέλους χαρτοσήμου ΑΕΠΠ.

δ) Κράτηση 0,06% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ
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ε) Τέλος χαρτοσήμου 3% επί της κράτησης 0,06% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 

στ) ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί της κράτησης του τέλους χαρτοσήμου ΕΑΑΔΗΣΥ 

ζ) Κράτηση ύψους 2% υπέρ ψυχικής υγείας

η)  Με  κάθε  πληρωμή  θα  γίνεται  η  προβλεπόμενη  από  την  κείμενη  νομοθεσία  παρακράτηση  φόρου
εισοδήματος 8% [άρθρο 64 Κεφ. Β, παραγ.2 του Ν. 4172/2013 -(ΦΕΚ 167Α’/23.7.2013)]

θ) Κράτηση 0,02% υπέρ Γ.Δ.Δ.Σ.Π.

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες που είναι απαραίτητες για την καθαριότητα των χώρων του Νο-
σοκομείου, όπως ημερομίσθια, εργοδοτικές εισφορές, επιδόματα αδειών και  εορτών του προσωπικού που
χρησιμοποιείται από τον ανάδοχο, ως επίσης και η αξία των υλικών καθαρισμού, μικροεργαλείων, εξοπλι-
σμού, μηχανημάτων κλπ, του Νοσοκομείου απαλλασσομένου οιασδήποτε δαπάνης σχετικής με την καθα-
ριότητα των προς καθαρισμό χώρων.

Η καταβολή του ποσού θα αποδεικνύεται δι΄ εγγράφου αποδείξεως υπογεγραμμένης παρά του νόμιμου εκ-
προσώπου του αναδόχου

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει το Νοσοκομείο.

Τέλος, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ακολουθεί τις οδηγίες Νοσοκομείου κατά την έκδοση των τιμολο-
γίων του.

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που κάποιο νοσηλευτικό τμήμα ή παράρτημα ή χώρος του νοσοκομείου
παραμείνει κλειστό λόγω απολύμανσης, εργασιών επισκευής ή διακοπών, θα αφαιρείται ποσό από το μηνιαίο
τίμημα του επόμενου μήνα πληρωμής του αναδόχου, τo οποίο θα υπολογίζεται από την Ειδική Τριμελή Επι-
τροπή Παρακολούθησης ανάλογα με το τμήμα και με τη συνδρομή της Τεχνικής Υπηρεσίας. 

* θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη εάν το τμήμα είναι επταήμερης ή πενταήμερης λειτουργίας.

Η γενική καθαριότητα δεν αποτελεί λόγω καταβολής τιμήματος για τμήμα ή χώρο του νοσοκομείου που πα-
ραμένει κλειστός για λόγους απολύμανσης, εργασιών επισκευής ή διακοπών.

Επίσης οι ανωτέρω τύποι θα χρησιμοποιούνται και για τον υπολογισμό επιπλέον δαπάνης πέραν του μηνιαί -
ου τιμήματος, που μπορεί να προκύψει για τον καθαρισμό χώρων που δεν προβλέπονται στο Παράρτημα Ι,
παρ. 2. Τμήματα-Χώροι-Αιτούμενο Προσωπικό-ώρες 

Άρθρο 4ο

       Παρακολούθηση – Παραλαβή των υπηρεσιών

Οι Υπεύθυνοι των Τμημάτων του Νοσοκομείου είναι αρμόδιοι για την αξιολόγηση της ποιότητας εργασίας
καθαρισμού και υποχρεούνται να αναφέρουν εγγράφως τις παρατηρήσεις τους. Το προσωπικό του αναδόχου
βρίσκεται σε συνεργασία μαζί τους και υπόκειται  στις υποδείξεις-παρατηρήσεις τους για την τήρηση της
καθαριότητας και υγιεινής στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του Νοσοκομείου.

Η  προσέλευση-αποχώρηση  του προσωπικού του αναδόχου και  ο αριθμός των εργαζόμενων ατόμων θα
ελέγχεται αυστηρά  από το Νοσοκομείο. Σε κάθε ένα από τα Παραρτήματα του Νοσοκομείου θα τηρείται
Βιβλίο Παρουσίας Προσωπικού και Εκτέλεσης Εργασιών. Στο βιβλίο αυτό (που θα είναι θεωρημένο από το
Νοσοκομείο),  θα υπογράφουν  οι  εργαζόμενοι  του αναδόχου κατά  την  ημέρα και  ώρα προσέλευσης  και
αποχώρησής τους, καθώς επίσης και ο υπεύθυνος του Παραρτήματος (ή ο νοσηλευτής βάρδιας), ο οποίος θα
βεβαιώνει τόσο για την σωστή τήρηση του ωραρίου με βάση την σύμβαση, όσο και για την καλή εκτέλεση
των εργασιών, αναφέροντας και τις τυχόν παρατηρήσεις του. Επίσης, στο Βιβλίο θα αναγράφονται (και θα
βεβαιώνονται από τον Υπεύθυνο ή τον νοσηλευτή της βάρδιας) οι εργασίες που θα γίνονται καθημερινά (ή
όποτε προβλέπεται από την σύμβαση). Αντίστοιχο Βιβλίο για τις εργασίες καθαριότητας στους χώρους εντός
του Νοσοκομείου, θα τηρείται με ευθύνη του Τμήματος Επιστασίας. 

Για το λόγο αυτό ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίζει πρόγραμμα υπηρεσίας των υπαλλήλων του κάθε
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εβδομάδα με ονομαστική κατάσταση. Για οποιαδήποτε αλλαγή θα ενημερώνει εγκαίρως τον αρμόδιο. Επίσης
ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει κατάσταση του προσωπικού που θα ασχολείται στο Νοσοκομείο με
πλήρη στοιχεία και ότι άλλο του ζητηθεί από  το Νοσοκομείο.

Η προμήθεια των παραπάνω Βιβλίων αποτελεί υποχρέωση του αναδόχου.

Η ενημέρωση του  προσωπικού του Νοσοκομείου  για  την  ορθή τήρηση των  ανωτέρω βιβλίων  αποτελεί
υποχρέωση του Νοσοκομείου

Η παρακολούθηση του έργου της καθαριότητας θα γίνεται από τους παρακάτω:

Α)  Το Τμήμα Επιστασίας το οποίο:

1. Παρακολουθεί καθημερινά -δειγματοληπτικά- τις εργασίες (εντός του Νοσοκομείου και στα Παραρτή-
ματα αυτού), ενημερώνεται από τους Υπευθύνους των Τμημάτων για την καλή εκτέλεσή τους σύμφωνα με
τους όρους της σύμβασης, προβαίνει σε προφορικές και έγγραφες παρατηρήσεις και συντάσσει εάν χρειάζε-
ται τις σχετικές αναφορές προς την Διοίκηση του Νοσοκομείου.

2. Ελέγχει τα υλικά, τα απορρυπαντικά-απολυμαντικά και τα εργαλεία καθαρισμού που χρησιμοποιεί ο
Ανάδοχος, σε συνεργασία και με την ειδική τριμελή επιτροπή παρακολούθησης του έργου καθαριότητας,
ορισθείσα από την Εφορεία του Νοσοκομείου.

3. Λαμβάνει κατά τακτά χρονικά διαστήματα γνώση του περιεχομένου των Βιβλίων Παρουσίας Προσωπι-
κού και Εκτέλεσης Εργασιών που τηρούνται στα Παραρτήματα και είναι υπεύθυνος για την τήρηση του
αντίστοιχου Βιβλίου για τους χώρους καθαρισμού εντός του Νοσοκομείου. 

4. Ενημερώνεται από τους υπευθύνους των Τμημάτων για τυχόν απρόβλεπτες ανάγκες που θα προκύψουν
και σε συνεργασία με τον επόπτη του αναδόχου συντονίζει το προσωπικό καθαριότητας και φροντίζει για
την αντιμετώπισή τους, μετακινώντας - εάν χρειάζεται - προσωπικό από ένα Τμήμα σε κάποιο άλλο όπου θα
έχει προκύψει η ανάγκη.

5. Σε περίπτωση μη εκτέλεσης ή πλημμελούς εκτέλεσης των εργασιών ή στην περίπτωση που δεν θα απα-
σχολείται ο προβλεπόμενος από την σύμβαση αριθμός προσωπικού στα καθορισμένα ωράρια, δύναται να
προτείνει προς την Διοίκηση του Νοσοκομείου τις κατά περίπτωση κυρώσεις. 

6. Ελέγχει τα βιβλιάρια υγείας του προσωπικού του συνεργείου στις περιπτώσεις που ο Ανάδοχος υποχρε-
ούται να τηρεί, όπως επίσης και τον εμβολιασμό όλου του προσωπικού του συνεργείου και σε περίπτωση μη
συμμόρφωσης προτείνει εγγράφως τις προβλεπόμενες κυρώσεις.

7. Ελέγχει την ασφάλιση του προσωπικού του αναδόχου στο ΙΚΑ-ΤΕΑΜ ή σε άλλους ασφαλιστικούς ορ-
γανισμούς και δεν επιτρέπει σε κανέναν εργαζόμενο του αναδόχου να εργάζεται εάν δεν είναι ασφαλισμένος
και χωρίς βιβλιάριο υγείας. Προς τούτο, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εφοδιάζει το Τμήμα Επιστασίας
με όλα τα σχετικά επίσημα έγγραφα ανά μήνα κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης. Επίσης, το Τμήμα
Επιστασίας ελέγχει και την άδεια εργασίας όλων των αλλοδαπών εργαζομένων.

Β) Ειδική Επιτροπή Παρακολούθησης της Υπηρεσίας της καθαριότητας, η οποία αποτελείται από έναν
Επόπτη  Δημόσιας  Υγείας,  έναν  υπάλληλο  της  Νοσηλευτικής  Υπηρεσίας  και  έναν  υπάλληλο  μέλος  του
ΕΣΕΑΝ, που ορίζονται από την Εφορεία του Νοσοκομείου και η οποία:

8. Ελέγχει τα υλικά, τα απορρυπαντικά, απολυμαντικά και τα εργαλεία καθαρισμού που χρησιμοποιεί ο
ανάδοχος, σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστασίας.

9. Συντάσσει με βάση τα προαναφερθέντα Βιβλία Παρουσίας Προσωπικού και Εκτέλεσης Εργασιών το
μηνιαίο πρωτόκολλο καλής εκτέλεσης των εργασιών, το οποίο χρησιμοποιείται απαραίτητα ως δικαιολογη-
τικό του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής.

10. Συντάσσει  και  υποβάλλει  προς τη Διεύθυνση του Νοσοκομείου και  το Τμήμα Επιστασίας έγγραφα,
όπου θα αναφέρονται σ' αυτά τυχόν παραλείψεις και παρατηρήσεις που έχουν προκύψει από την μη σωστή
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εκτέλεση των εργασιών όπως αυτές αναγράφονται στην σύμβαση. Τα παραπάνω έγγραφα θα κοινοποιούνται
από την Υπηρεσία και στον ανάδοχο. 

11. Ορίζει σε συνεργασία με τον υπεύθυνο του συνεργείου καθαρισμού τις ημερομηνίες εκτέλεσης των πε-
ριοδικών εργασιών.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει το Τμήμα Επιστασίας ή τα μέλη της Τριμελούς Επιτροπής για το
πρόγραμμα καθαριότητας που εκτελεί και για τυχόν τεχνικά προβλήματα.

Οι Υπεύθυνοι των Τμημάτων, το Τμήμα Επιστασίας και τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης έχουν το
δικαίωμα, όταν διαπιστωθούν διάφοροι ρύποι στους χώρους κάποιου κτιρίου, να ειδοποιούν τον Ανάδοχο για
τον άμεσο καθαρισμό τους.

Ο Ανάδοχος είναι μόνος υπεύθυνος για την αποκατάσταση με δαπάνη του ιδίου, κάθε είδους ζημίας ή βλάβης
που θα προκληθεί  στα μηχανήματα,  στις  επιστημονικές  συσκευές  και  όργανα,  στις  κτιριακές  και  άλλες
εγκαταστάσεις  του  Νοσοκομείου  ή  οπουδήποτε  αλλού,  εφόσον  αυτή  οφείλεται  σε  υπαιτιότητα  του
προσωπικού του ή της εργασίας του.

Άρθρο 5ο

       Υποχρεώσεις και Ευθύνες του Αναδόχου

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιεί δικά του μηχανήματα πλυσίματος και παρκεταρίσματος με-
γάλων χώρων και να διαθέτει όλα τα αναγκαία μηχανήματα και υλικά καθώς και σάκους απορριμμάτων. Τα
μηχανήματα πρέπει να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση κατά την εκτέλεση των εργασιών, αλλά και να δια-
τίθενται εκτάκτως όταν χρειασθεί. Σε περίπτωση βλάβης των μηχανημάτων, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος
να τα αντικαταστήσει αμέσως, ώστε η εκτέλεση του αναληφθέντος έργου να είναι απρόσκοπτη.

2. Ο ανάδοχος υποχρεούται στον καθαρισμό των χώρων και σε συχνότητα που αναφέρεται στο συνημμένο
πίνακα. Ως ολοκλήρωση του καθαρισμού θεωρείται και η συλλογή των απορριμμάτων εκ των ως άνω χώρων
και η τοποθέτηση αυτών στο συγκεκριμένο χώρο περισυλλογής. 

3. Ο ανάδοχος εγγυάται ότι η εργασία θα εκτελείται με προσοχή και επιμέλεια και θα είναι υπεύθυνος για
την εξασφάλιση της καθαριότητας στους χώρους που συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα για το χρόνο διάρ-
κειας της σύμβασης. 

4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να επεμβαίνει αμέσως και να καθαρίζει τοπικά χώρους όπου έχουν προκύψει
κάποια έκτακτα προβλήματα.

5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να χορηγεί στο προσωπικό του, με δικές του δαπάνες, ενδυμασία που θα είναι
ομοιόμορφη, καθώς και ίδια από πλευράς ποιότητας και χρώματος και θα υπόκειται στην έγκριση του Νοσο-
κομείου. Το προσωπικό του αναδόχου οφείλει να φέρει καθαρές στολές καθημερινά.

6. Να αποφεύγονται οι μετακινήσεις του προσωπικού από τον ένα χώρο στον άλλο εκτός εάν συντρέχει
λόγος ή οι ανάγκες το απαιτούν.

7. Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιεί προσωπικό εκπαιδευμένο τόσο στον τρόπο καθαρισμού, ώστε
να τηρούνται οι κανόνες υγιεινής, όσο και στα μέτρα προστασίας που θα πρέπει να παίρνουν οι ίδιοι οι εργα-
ζόμενοι για την αποφυγή ατυχημάτων. Επίσης το προσωπικό να είναι άψογο από πλευράς συμπεριφοράς
απέναντι σε τρίτους και στο προσωπικό του Νοσοκομείου και να τηρεί τις διαδικασίες των Κρατικών Αρχών
και του Νοσοκομείου. 

8. Το προσωπικό που θα χρησιμοποιείται από τον ανάδοχο θα πρέπει απαραίτητα  να μπορεί να κατανοεί,
ομιλεί και διαβάζει την ελληνική γλώσσα,   ώστε  να   μην   δημιουργούνται προβλήματα στην επικοινωνία
με τους αρμόδιους του Νοσοκομείου. Επιπλέον, σε περίπτωση απασχόλησης αλλοδαπών, θα πρέπει αυτοί
απαραίτητα να διαθέτουν άδεια παραμονής και άδεια εργασίας για την Ελλάδα.

9. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει επόπτη υπάλληλο του για επίβλεψη του έργου και επικοινωνία με
τους αρμόδιους του Νοσοκομείου που έχουν ορισθεί ειδικά για την εποπτεία και έλεγχο του καθαρισμού των
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κτιρίων. Η ως άνω επικοινωνία θα γίνεται καθημερινά. Ακόμα ο ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιήσει
κατά την ημέρα ανάληψης εργασίας το ονοματεπώνυμο και το προσωπικό νούμερο τηλεφώνου του επόπτη
και του αναπληρωτή επόπτη του συνεργείου του, καθώς  και τα ονοματεπώνυμα των υπαλλήλων του στην
Διεύθυνση του Νοσοκομείου, όπως επίσης και κάθε μεταβολή του προσωπικού (διακοπή εργασίας - πρόσλη-
ψη νέου προσωπικού).

10. Ο ανάδοχος πρέπει να τηρεί βιβλίο επικοινωνίας με τους αρμόδιους του Νοσοκομείου με σκοπό την
αναγραφή σ’ αυτό των τυχόν παραλείψεων, παραπόνων, διαπιστώσεων και συμβάντων, των οποίων ο ανάδο-
χος θα λαμβάνει γνώση ενυπογράφως.

11. Η προσέλευση-αποχώρηση του προσωπικού του αναδόχου και ο αριθμός των εργαζόμενων ατόμων
θα ελέγχεται αυστηρά από το Νοσοκομείο. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίζει πρόγραμμα υπηρεσίας
των υπαλλήλων του κάθε εβδομάδα με ονομαστική κατάσταση. Ο έλεγχος θα γίνεται σύμφωνα με τα όσα
ορίζονται στο Παράρτημα Ι Τεχνικές προδιαγραφές παρ.7. Τυχόν διαλείμματα, θα χορηγούνται στο προσωπι-
κό του αναδόχου πέραν των ανωτέρω ωρών εργασίας.

12.  Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να μετακινήσει το προσωπικό σύμφωνα με τις ανάγκες, εντός του Νο-
σοκομείου αλλά και στα παραρτήματα αυτού.

13.  Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να διαφοροποιήσει τα ωράρια και τις βάρδιες του προσωπικού ανάλο-
γα με τις ανάγκες. 

14. Σε περίπτωση κατά την οποία εγερθεί  κατά του Νοσοκομείου αγωγή από οποιονδήποτε τρίτο,  που
αξιώνει αποζημίωση για αιτία που έχει άμεση ή έμμεση σχέση προς το έργο που έχει εκτελεστεί από τον
ανάδοχο και το προσωπικό του, ο ανάδοχος υποχρεούται όταν προσεπικληθεί από το Νοσοκομείο να παρέμ-
βει στη δίκη με σκοπό την ανάληψη του δικαστικού αγώνα προκειμένου να υποστηρίξει το Νοσοκομείο για
κάθε περίπτωση. Ο ανάδοχος σε κάθε περίπτωση υποχρεούται να καταβάλλει στο Νοσοκομείο όλο το ποσό
που αυτό θα υποχρεωθεί να καταβάλει στον ενάγοντα για τυχόν άλλα έξοδά του. Επίσης ο ανάδοχος υποχρε-
ούται σε περίπτωση έκδοσης προσωρινώς εκτελεστής απόφασης να καταβάλει αμέσως στο Νοσοκομείο το
ποσό που θα επιδικασθεί. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καλύπτει και τις παραπάνω ευθύνες του αναδόχου,
συνεχιζόμενης δε της τυχόν συναφούς δίκης και μετά την λήξη της εργολαβικής σύμβασης η εγγύηση καλής
εκτέλεσης παρακρατείται μέχρι τελεσίδικης και αμετάκλητης περάτωσης του δικαστικού αγώνα και εξόφλη-
σης. Σε περίπτωση που το Νοσοκομείο κρίνει ανεπαρκή την εγγύηση, για κάλυψη των ευθυνών του ανα-
δόχου, αυτός υποχρεούται να προσκομίσει επιπρόσθετη εγγυητική επιστολή.  

15. Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του Νοσοκομείου, ο ανάδοχος δεν αποκαλύπτει εμπιστευτι-
κές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση του έργου, ούτε κοινοποιεί
στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση, υποχρεούται δε
να μεριμνά ώστε το προσωπικό του και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση.
Σε περίπτωση αθέτησης από τον ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, το Νοσοκομείο δικαιούται να απαι-
τήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και
την παράλειψή της στο μέλλον. Επίσης ο ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά
με το έργο χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του Νοσοκομείου, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες
ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στο Νοσοκομείο και δεν δεσμεύει το Νοσοκομείο, με κανένα
τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή του συναίνεση.

16. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαθιστά αμέσως κάθε έλλειψη ή παράλειψη ή πλημμελή εργασία που
θα παρατηρείται και γνωστοποιείται σ’ αυτόν από τα αρμόδια όργανα του Νοσοκομείου (Τμήμα Επιστασίας,
Ειδική Τριμελή Επιτροπή, Υπεύθυνοι των Τμημάτων).

17. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλους τους κανόνες πυρασφάλειας και ασφάλειας στο χώρο που θα
δοθεί από το Νοσοκομείο για την φύλαξη των πραγμάτων και των υλικών του.

18.  Ο ανάδοχος υποχρεούται για τη λήψη παντός προληπτικού μέτρου για την αποφυγή εργατικού ατυχή-
ματος. Το Νοσοκομείο δε φέρει ουδεμία ευθύνη και δεν καλύπτει ασφάλεια ατυχήματος. 
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19. Για οποιοδήποτε ατύχημα σε προσωπικό του Νοσοκομείου ή σε ασθενείς, ή σε οποιονδήποτε τρίτο, κα-
θώς και στο κάθε φύσης προσωπικό που θα χρησιμοποιείται από τον ανάδοχο, το οποίο θα συμβεί τυχόν
κατά την εκτέλεση των εργασιών από υπαιτιότητα του αναδόχου ή του προσωπικού του, αποκλειστικά υπεύ-
θυνος είναι ο ανάδοχος και αστικά και ποινικά.

20. Ο ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί εγγράφως στο απασχολούμενο στο Νοσοκομείο απ’ αυτόν
προσωπικό, ότι ουδεμία εξάρτηση ή εργασιακή σχέση έχει με το Νοσοκομείο και να δέχεται τον έλεγχο από
τα αρμόδια όργανα του Νοσοκομείου. 

21. Το Νοσοκομείο δεν έχει καμία αστική ή ποινική ευθύνη για κάθε αξίωση εκ μέρους οποιουδήποτε μι-
σθωτού του αναδόχου και η υποχρέωση εξαντλείται πλήρως με την καταβολή της κατά μήνα αμοιβής του
αναδόχου.

22. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στο προσωπικό του τις νόμιμες άδειες, ημέρες ανάπαυσης (ρεπό)
κλπ., να καλύπτει τα κενά που θα δημιουργηθούν από τις ανωτέρω νόμιμες απουσίες,  καθώς  και να καλύ-
πτει τα ενδεχόμενα κενά  από ασθένειες ή αδικαιολόγητες απουσίες. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις,
απαγορεύονται οι μετακινήσεις προσωπικού μεταξύ τμημάτων, με την ανάθεση πρόσθετων καθηκόντων σε
αυτό,  ώστε να καλυφθεί το κενό.  

23. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τους κείμενους νόμους, διατάξεις κ.λ.π. και γενικά αυτούς που αφο-
ρούν την υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού που χρησιμοποιείται απ’ αυτόν, ευθυνόμενος για κάθε πα-
ράβασή τους. 

24. Ο ανάδοχος υποχρεούται, με ευθύνη του, να μεριμνήσει για τον εμβολιασμό έναντι Ηπατίτιδας Β όλου
του προσωπικού που θα απασχολήσει.  Ειδικά για το προσωπικό που θα απασχοληθεί  στα μαγειρεία,  θα
πρέπει να καταθέσει στο Νοσοκομείο τα βιβλιάρια υγείας των εργαζομένων. Ο εμβολιασμός γίνεται με ευθύ-
νη του αναδόχου αμέσως μετά την πρόσληψη των εργαζομένων, ή με έξοδα των ταμείων τους που είναι
ασφαλισμένοι ή σε περίπτωση μη χορήγησης των εμβολίων από τα ταμεία τους, με έξοδα του αναδόχου.
Μετά την ολοκλήρωση του εμβολιασμού ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει πιστοποιητικά εμ-
βολιασμού στην Επιτροπή Ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων. Η Επιτροπή Ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων
είναι υποχρεωμένη, αφού ελέγξει τα πιστοποιητικά, να εκδώσει σχετική βεβαίωση εμβολιασμού του προσω-
πικού του αναδόχου, η οποία αποτελεί απαιτούμενο δικαιολογητικό για την πρώτη πληρωμή του αναδόχου.

25. Ο ανάδοχος και το προσωπικό του υποχρεούται να συνεργάζεται και να αποδέχεται τις οδηγίες της Επι-
τροπής Ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων. 

26. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκπληρώνει όλες  του τις υποχρεώσεις απέναντι στο Δημόσιο, τους ασφαλι-
στικούς οργανισμούς και σε κάθε τρίτο. Είναι αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι των Ελληνικών Αρχών και του
Νοσοκομείου για κάθε υποχρέωση που απορρέει από αυτές.  Σε περίπτωση που δεν τηρούνται οι υποχρε-
ώσεις αυτές το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να του επιβάλει πρόστιμο ή να τον κηρύξει έκπτωτο.

27. Ο ανάδοχος υποχρεούται για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας δηλα-
δή, καταβολή νομίμων αποδοχών οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλε-
πομένων από την οικεία ΣΣΕ (Κλαδική), τήρηση του νομίμου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη κ.λπ. 

28. Ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και σε κάθε άλλο κατά το νόμο αρμόδιο ασφα-
λιστικό Οργανισμό, το προσωπικό που χρησιμοποιείται απ’ αυτόν για την εκτέλεση του έργου. Απαράβατο
όρο αποτελεί η ένταξη όλου του προσωπικού που θα απασχολήσει ο ανάδοχος στο καθεστώς ασφάλισης με
βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα. Όλες οι υποχρεώσεις και οικονομικές επιβαρύνσεις που προκύπτουν από αυτή
την ασφάλιση καθώς και κάθε εισφορά υπέρ Οργανισμών και ταμείων κυρίας ή επικουρικής ασφάλισης και
για κρατήσεις υπέρ τρίτων και λοιπές εν γένει επιβαρύνσεις φόρους, τέλη χαρτοσήμου κλπ, βαρύνουν απο-
κλειστικά τον ανάδοχο ως εργοδότη του κάθε φύσης προσωπικού που χρησιμοποιείται από αυτόν.  

29. Πλέον των ανωτέρω, ο ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει για το προσωπικό που θα απασχολήσει: α) θεω-
ρημένη κατάσταση απασχόλησης προσωπικού από την Επιθεώρηση Εργασίας, β) αντίγραφο θεωρημένης τε-
λευταίας αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης που έχει καταθέσει στο ΙΚΑ πριν την ημερομηνία του διαγωνι-
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σμού.

30. Το Νοσοκομείο δε θα επιτρέπει  σε κανένα εργαζόμενο του αναδόχου να εργάζεται αν δεν αποδεικνύε -
ται ασφαλισμένος. 

31. Επισημαίνεται ότι ο ανάδοχος  δεν δύναται σε καμία περίπτωση να αρνηθεί την καταβολή παροχών
(αμοιβών κλπ), στο απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό, στον καθαρισμό των κτιριακών εγκαταστάσεων
του Νοσοκομείου, με την πρόφαση ότι δεν του καταβλήθηκε από το Νοσοκομείο η συμβατική του αποζημί-
ωση.

32. Ο ανάδοχος ευθύνεται αποκλειστικά για κάθε παράβαση της Εργατικής Νομοθεσίας και των υποχρε-
ώσεων τους προς τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς. Σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων οι οποίες
απορρέουν από ασφαλιστικές υποχρεώσεις του αναδόχου, το Νοσοκομείο θα δύναται να προβαίνει σε παρα-
κράτηση του ανάλογου ποσού που αντιστοιχεί στις εισφορές Εργοδότου και Εργαζόμενου μέχρις ότου ο
ανάδοχος τακτοποιήσει τις υποχρεώσεις του.  

33. Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει τις αποδοχές των εργαζομένων του, μέσω τραπέζης και να προ-
σκομίζει αποδεικτικά κατάθεσης της μισθοδοσίας τους στην τράπεζα, στις αρμόδιες υπηρεσίες του νοσοκο-
μείου για την εκκαθάριση και πληρωμή του επόμενου μήνα. Για το λόγο αυτό, ο ανάδοχος υποχρεούται από
την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης, να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να καταστεί δυ-
νατή η πληρωμή του προσωπικού του μέσω τραπεζικών λογαριασμών.  

34. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής.

Άρθρο 6ο

Απόρριψη παραδοτέων-Αντικατάσταση

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων,
με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση του Νοσοκομείου μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση
των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα
σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της
συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι
μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες,
σύμφωνα με το άρθρο 218 του Ν.4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2. της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης
παράδοσης.

Αν  ο  ανάδοχος  δεν  αντικαταστήσει  τις  υπηρεσίες  ή/και  τα  παραδοτέα  που  απορρίφθηκαν  μέσα  στην
προθεσμία που τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις
προβλεπόμενες κυρώσεις.

Άρθρο 7ο 

Λύση-Καταγγελία της σύμβασης - Έκπτωση Αναδόχου

1.Το Νοσοκομείο μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση
κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον :

α) η σύμβαση έχει υποστεί τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ.4 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016, που
θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης

β)  ο  ανάδοχος,  κατά  το  χρόνο  της  ανάθεσης  της  σύμβασης,  τελούσε  σε  μία  από  τις  καταστάσεις  που
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1. και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία
σύναψης της σύμβασης

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί  στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που
υπέχει  από  τις  Συνθήκες  και  την  Οδηγία  2014/24/ΕΕ,  η  οποία  έχει  αναγνωριστεί  με  απόφαση  του
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
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2.Η σύμβαση καταγγέλλεται υποχρεωτικά εφόσον συντρέχει η περίπτωση της παρ.5 ή της παρ.7 του άρθρου
68 του Ν.3863/2010.

3.Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος
από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του
υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την
σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης,
λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται μετά από κλήση του για παροχή
εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του Ν.4412/2016 αποκλεισμός από τη
συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.

Άρθρο 8ο

       Εγγυήσεις

 Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής  εκτέλεσης.

 Για  την  άρτια,  άριστη,  πιστή  και  καλή  εκτέλεση  των  όρων  της  παρούσας  ο  ανάδοχος  κατέθεσε  στο
Νοσοκομείο  την  υπ’αριθμ………………..  εγγυητική  επιστολή  καλής  εκτέλεσης
τ……………………………………….  ποσού  ………………………………  ευρώ,  η  οποία  καλύπτει  σε
ευρώ ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής
λήγει την ………………

Η εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί στο σύνολό της μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή
του  συνόλου  του  αντικειμένου  της  σύμβασης και  με  την  απαραίτητη  προϋπόθεση  ότι  δεν  υπάρχουν
εκκρεμείς υποχρεώσεις του Αναδόχου προς το Νοσοκομείο.

Άρθρο 9ο 

Εκχωρήσεις

Ο Ανάδοχος  δύναται  να  εκχωρήσει  χωρίς  έγκριση  τις  απαιτήσεις  του  έναντι  του  Νοσοκομείου  για  την
καταβολή του συμβατικού τιμήματος, με βάση τους όρους της σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του, που
λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Άρθρο 10ο

Ανωτέρα Βία

1. Ως ανωτέρα βία νοείται κάθε γεγονός απρόβλεπτο, το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπορεί να
αποτραπεί  έστω  και  με  τη  λήψη  μέτρων  άκρας  επιμέλειας  και  σύνεσης,  ένεκα  του  οποίου  καθίσταται
ανέφικτο στον Ανάδοχο να προβεί στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. 

2.  Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω: 

- Γενική ή μερική απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του καταστήματος ή του εργο-
στασίου του αναδόχου 

- Γενική ή μερική πυρκαγιά στο κατάστημα ή στο εργοστάσιο του αναδόχου

- Πλημμύρα

- Σεισμός

- Πόλεμος 

- Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (Διεθνούς Δικτύου)
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- Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO)

3. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας,  η απόδειξη της  οποίας  βαρύνει  εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο,  πρέπει  να
γνωστοποιηθούν  εγγράφως  προς  το  Νοσοκομείο  τα  περιστατικά  και  τα  αποδεικτικά  στοιχεία  που  την
προκάλεσαν  μέσα  σε  ένα  20/νθήμερο  από  τότε  που  εμφανίσθηκαν,  συνεπεία  των  οποίων  ακολούθησε
αδυναμία του Αναδόχου για την ολική ή μερική εκτέλεση της σύμβασης που ανέλαβε, διαφορετικά δεν έχει
το δικαίωμα να επικαλεσθεί την ανωτέρα βία  και τα νόμιμα δικαιώματά του που προκύπτουν από αυτή.

4. Το Νοσοκομείο οφείλει να απαντήσει εντός τριάντα (30) ημερών στην κατά τα ανωτέρω γνωστοποίηση
του  γεγονότος  ανωτέρας  βίας  από  τον  Ανάδοχο.  Αν  το  Νοσοκομείο  δεν  απαντήσει  εντός  του  ανωτέρω
χρονικού διαστήματος, και υπό την προϋπόθεση ότι το γεγονός ανωτέρας βίας αποδεικνύεται πλήρως από τα
στοιχεία που έχουν προσκομιστεί,  θεωρείται  ότι  αποδέχεται  τη συνδρομή του λόγου ανωτέρας βίας που
επικαλείται ο Ανάδοχος.

Άρθρο 11ο

Υπεργολαβία

1.Ο ανάδοχος  δεν  απαλλάσσεται  από τις  συμβατικές  του υποχρεώσεις  και  ευθύνες  λόγω ανάθεσης  της
εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ.2 του
άρθρου 18 του Ν.4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.

2.Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το
όνομα,  τα  στοιχεία  επικοινωνίας  και  τους  νόμιμους  εκπροσώπους  των  υπεργολάβων  του,  οι  οποίοι
συμμετέχουν  στην  εκτέλεση  αυτής,  εφόσον  είναι  γνωστά  τη  συγκεκριμένη  χρονική  στιγμή.  Επιπλέον  ,
υποχρεούται  να  γνωστοποιεί  στην  αναθέτουσα  αρχή  κάθε  αλλαγή  των  πληροφοριών  αυτών,  κατά  τη
διάρκεια της σύμβασης καθώς και  τις  απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο,  τον
οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας  τα σχετικά
συμφωνητικά/δηλώσεις  συνεργασίας.  Σε  περίπτωση  διακοπής  της  συνεργίας  του  Αναδόχου  με
υπεργολάβο/υπεργολάβους της σύμβασης αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής
στην αναθέτουσα αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/των τμημάτων της
σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή
κατά την ως άνω διαδικασία.

3.Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί
περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παρ.2.2.9.2., της παρούσας, εφόσον
το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας
σε τρίτους,  υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις  εκατό (30%) της συνολικής αξίας της
σύμβασης.  Επιπλέον,  προκειμένου  να  μην  αθετούνται  οι  υποχρεώσεις  της  παρ.2  του  άρθρου  18  του
ν.4412/2016, δύναται να επαληθεύσει  τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που
υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει  ότι  συντρέχουν  λόγοι  αποκλεισμού απαιτεί  ή  δύναται  να
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ.5 και 6 του άρθρου 131 του
ν.4412/2016.

Άρθρο 12ο

Τροποποίηση της Σύμβασης

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν.4412/2106 και κατόπιν
γνωμοδότησης του αρμόδιου οργάνου.

Άρθρο 13ο

Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης
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Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των
παραγράφων  5.2.  (κήρυξη  οικονομικού  φορέα  έκπτωτου-Κυρώσεις)  και  6.4  (Απόρριψη  παραδοτέων-
Αντικατάσταση), να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της αναθέτουσας αρχής
ή του φορέα που εκτελεί-διοικεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την
ημερομηνία  που  έλαβε  γνώση  της  σχετικής  απόφασης.  Επί  της  προσφυγής,  αποφασίζει  το  αρμόδιο
αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.

Άρθρο 14ο

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού
δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν.4412/2016.

Η  τήρηση  των  εν  λόγω  υποχρεώσεων  από  τον  ανάδοχο  και  τους  υπεργολάβους  του  ελέγχεται  και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και
υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

Ειδικά στις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις των περιπτώσεων
α΄ έως στ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 68 του Ν.3863/2010, όπως ισχύει, καθώς και της παραγράφου 3
του ως άνω άρθρου.

Άρθρο 15ο

       Εκτέλεση Πρόσθετων Εργασιών

Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα χωρίς πρόσθετη αμοιβή, να αναθέτει στον ανάδοχο πρόσθετες εργασίες
πέραν των συμβατικών για κάλυψη τυχόν εκτάκτων αναγκών που δεν μπορούν να προβλεφθούν και  να
καθοριστούν με την παρούσα.

Άρθρο 16ο

       Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών

Κατά  την  εκτέλεση  της  σύμβασης  εφαρμόζονται  οι  διατάξεις  του  Ν.4412/2016,  οι  όροι  της  παρούσας
Διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

Άρθρο 17ο

Διέποντα το Έργο έγγραφα

Τα έγγραφα που διέπουν την παρούσα σύμβαση, τα οποία υπογράφονται από αμφότερα τα συμβαλλόμενα
μέρη, προσαρτώνται στην παρούσα σύμβαση και αποτελούν ένα ενιαίο και αναπόσπαστο σύνολο με τη σύμ-
βαση, οι όροι τους μάλιστα ισχύουν το ίδιο με τους όρους της παρούσας σύμβασης και συμφωνούνται όλοι
ουσιώδεις. Είναι δε τα εξής:

…………………………………….

…………………………………….

Τέλος και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη επαναλαμβάνουν τη δήλωση ότι αποδέχονται όλους τους παραπάνω
όρους και συμφωνίες ανεπιφύλακτα και θεωρούν τη σύμβαση έγκυρη και ισχυρή.

Αφού  συμφώνησαν  αυτά  οι  συμβαλλόμενοι,  συνετάχθη  το  παρόν  σε  τρία  (3)  πρωτότυπα  και  αφού
διαβάσθηκαν και υπογράφηκαν από τους συμβαλλόμενους, τα δύο (2) από αυτά κατατέθηκαν στο Αιγινήτειο
Νοσοκομείο και το τρίτο έλαβε ο Ανάδοχος.
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Οι Συμβαλλόμενοι

Για το Νοσοκομείο Για τον Ανάδοχο
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   V   –   Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών  

Α. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής

Ονομασία Τράπεζας: ………………………………………………………………………..

Κατάστημα: …………………………………………………………………….………………..

Διεύθυνση (Οδός/Αριθμός/Τ.Κ./Fax: ………...…………………………………….

Ημερομηνία Έκδοσης: ………………………………………………………………………

Προς

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜΟΝ …. ΓΙΑ ……. ΕΥΡΩ

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως
και διζήσεως, υπέρ [Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρείας : της Εταιρείας …… οδός …… αριθμός ……
ΤΚ…….]

[ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας των Εταιριών

α) ……………………οδός………………αριθμός…………………..Τ.Κ……………

β) ……………………οδός………………αριθμός…………………..Τ.Κ……………

γ) ……………………οδός………………αριθμός…………………..Τ.Κ……………

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο
υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ΄Ενωσης ή Κοινοπραξίας]

και  μέχρι  του  ποσού  των  ευρώ  ……………………………….,  για  τη  συμμετοχή  στο  διενεργούμενο
διαγωνισμό της ………….. για την ……………… συνολικής αξίας ………………………………, σύμφωνα
με τη με αριθμό ……………. Διακήρυξή σας.

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει  καθ’όλο το χρόνο ισχύος της  μόνο τις  από τη συμμετοχή στον ανωτέρω
διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις [Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρείας : της εν λόγω εταιρείας] ή [σε
περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιρειών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μία από
αυτές και  ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της
Ένωσης ή Κοινοπραξίας].

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε
ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη
της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ……….  (Σημείωση προς την Τράπεζα: ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι
μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς).

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα έγγραφη δήλωσή σας, με την προϋπόθεση
ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο
τέλος χαρτοσήμου.

                                                                                                                         (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

Β. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης
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Ονομασία Τράπεζας: ………………………………………………………………………..

Κατάστημα: …………………………………………………………………….………………..

Διεύθυνση (Οδός/Αριθμός/Τ.Κ./Fax: ………...…………………………………….

Ημερομηνία Έκδοσης: ………………………………………………………………………

Προς

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΥΠ’ΑΡΙΘΜΟΝ …. ΓΙΑ ……. ΕΥΡΩ

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως
και διζήσεως, υπέρ [Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρείας : της Εταιρείας …… οδός …… αριθμός ……
ΤΚ…….]

[ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας των Εταιριών

α) ……………………οδός………………αριθμός…………………..Τ.Κ……………

β) ……………………οδός………………αριθμός…………………..Τ.Κ……………

γ) ……………………οδός………………αριθμός…………………..Τ.Κ……………

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο
υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ΄Ενωσης ή Κοινοπραξίας],

και  μέχρι  του ποσού των ευρώ ………………………………., για  την καλή εκτέλεση της  σύμβασης με
αριθμό  …………..  που  αφορά  στο  διαγωνισμό  της…………………………  με  αντικείμενο  την
…………………………………  συνολικής  αξίας  ……………………σύμφωνα  με  τη  με  αριθμό
……………. Διακήρυξή σας.

 Το  ανωτέρω  ποσό  της  εγγύησης  τηρείται  στη  διάθεσή  σας,  το  οποίο  και  υποχρεούμαστε  να  σας
καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το
βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα  ισχύει  μέχρις  ότου  αυτή  μας  επιστραφεί  ή  μέχρις  ότου  λάβουμε  έγγραφη δήλωσή σας  ότι
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο
τέλος χαρτοσήμου.

                   

                                                                                                                          (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
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