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ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΠΥΡΓΟΥ 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι 
 

Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος  µε σφραγισµένες προσφορές για την ανάδειξη Αναδόχου 

Καθαριότητας των Χώρων του Γ.Ν. Ηλείας και του ΚΕΦΙΑΠ προϋπολογισµού   40.475,60€  συµπ. ΦΠΑ  

µε κριτήριο κατακύρωσης την Χαµηλότερη Τιµή ,διάρκειας δύο (2) µήνών.  

 

Άρθρο 1 

Η διαδικασία του διαγωνισµού διέπεται από τα παρακάτω:  

 

1.1 Τις διατάξεις του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64/τ.Α’/16-3-2007), περί προσαρµογής της µε αριθµό 

2004/18/ΕΚ  Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 31ης Μαρτίου 

2004 (EL 134/30-4-2004)  περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων 

συµβάσεων, έργων, προµηθειών και υπηρεσιών. 

1.2 Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 (ΦΕΚ 150/τ.Α’/ 10-7-2007), περί Κανονισµού Προµηθειών 

∆ηµοσίου (Κ.Π.∆). 
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1.3 Τις διατάξεις του Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134/τ.Α’/ 18-6-2007) περί Προµηθειών Φορέων 

εποπτευόµενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις 

όπως τροποποιήθηκε µεταγενέστερα µε το άρθρο 24 του Ν.3846/2010 (ΦΕΚ 66/τ.Α’/11-05-

2010) και ισχύει. 

1.4 Τις διατάξεις του Ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81/τ.Α’/04-04-2005),  περί Εθνικού Συστήµατος Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις όπως τροποποιήθηκε µε τον N. 3527/2007 

(ΦΕΚ 25/τ.Α/ 9-2-2007) και ισχύει. 

1.5 Τις διατάξεις του Ν. 2889/2001 (Φ.Ε.Κ. 37/τ.Α’/02-03-2001) περί Βελτίωσης και 

εκσυγχρονισµού του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και άλλες διατάξεις.  

1.6 Τις διατάξεις του Ν. 2955/2001 (Φ.Ε.Κ. 256/τ.Α’/02-11-2001) περί προµηθειών Νοσοκοµείων 

και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ και άλλες διατάξεις όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

1.7 Τις διατάξεις του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199/τ.Α’/ 28-09-1999), περί Ενιαίου Φορέα Ελέγχου 

τροφίµων, άλλες ρυθµίσεις θεµάτων Υπουργείου Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις, άρθρο 8 

(Κρατικές Προµήθειες), όπως αυτό τροποποιήθηκε µε τα άρθρα 2 του Ν. 3060/2002 (ΦΕΚ Α’ 

242 / 11-10-2002) και 9 Ν. 3090/2002 (ΦΕΚ Α’ 329 /24-12-2002) και όπως το άρθρο αυτό 

εφαρµόζεται µετά την έναρξη ισχύος του Ν. 3310/2005. 

1.8 Τις διατάξεις του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45/τ.Α’/09-03-1999) περί Κύρωσης του Κώδικα ∆ιοικητικής 

∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις. 

1.9 Τις διατάξεις του Ν. 3886/30-9-2010 (Φ.Ε.Κ. 173/τ.Α’/30-09-2010) περί ∆ικαστικής Προστασίας 

κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεων δηµοσίων έργων, κρατικών 

προµηθειών και υπηρεσιών σύµφωνα µε την οδηγία 89/665.  

1.10 Τις διατάξεις του Το Π.∆. 82/96 περί ονοµαστικοποίησης των µετοχών των Ελληνικών 

Ανώνυµων Εταιρειών που µετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προµηθειών του 

∆ηµοσίου ή των νοµικών προσώπων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα όπως 

τροποποιήθηκε µε το άρθρο 8 του Ν.3414/2005 σχετικά µε την ονοµαστικοποίηση των 

µετοχών των ανωνύµων εταιρειών.   

1.11 Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/τ.Α’/01-02-1995) περί προµηθειών ∆ηµοσίου Τοµέα και 

Ρυθµίσεις συναφών θεµάτων. 

1.12   Τις διατάξεις του Ν, 3863/2010 (ΦΕΚ 115/τ.Α’/15-07-2010)  

1.13  Το Π.∆.63/05 (ΦΕΚ98/Α/05) «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 

κυβερνητικά όργανα» 

1.14 Το  Ν.∆. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου» (ΦΕΚ 

Α΄204/19-7-1974). 

1.15 Το Ν. 2198/1994 (Φ.Ε.Κ. 43/α/22-3-94) άρθρο 24 « Αύξηση αποδοχών ∆ηµοσίων υπαλλήλων 

και άλλες διατάξεις». 

1.16 Το Ν 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α/17-08-2010) «∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση και Ευθύνη» 

1.17 Το  Π.∆ 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α/22-11-2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» 

1.18 Το Ν. 2328/95 (Φ.Ε.Κ. 159 /Α/95) όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.2372/1996 (Φ.Ε.Κ 29/Α/96) 

άρθρο 11 και το Ν.2414/96 (Φ.Ε.Κ. 135/Α/96) άρθρο 14 σε συνδυασµό µε το Π.∆. 82/96 

(Φ.Ε.Κ. 66/Α/96) «Περί ονοµαστικοποίησης των µετοχών Α.Ε. που µετέχουν στις διαδικασίες 

ανάληψης έργων ή προµηθειών του ∆ηµοσίου ή των νοµικών προσώπων του ευρύτερου 

δηµόσιου τοµέα», όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν µε τις διατάξεις του άρθρου 8 

του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/2005) και του άρθρου 8 του Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/2005).  

1.19 Το Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/95) άρθρο 84 « Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των 

∆απανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

1.20  Το Ν. 3021 / 2002 ( Φ.Ε.Κ. 143 / Α / 2002 ) « Περί υπαγωγής της σύµβασης που θα συναφθεί 

στη διαδικασία διασταύρωσης στοιχείων , που προβλέπονται στο άρθρο 4  αυτού». 

1.21 Το Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την 

αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων», όπως 

τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/2005). 
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1.22 ΤοΝ.2469/1997 (ΦΕΚ38/Α/14-3-1997) «Περιορισµός και βελτίωση της αποτελεσµατικότητας 

των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» 

1.23 Το Π.∆. 166/2003 (Φ.Ε.Κ. 138/Α/2003 ) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην 

Οδηγία 2000/35/29–6–2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις 

Εµπορικές Συναλλαγές». 

1.24 Το Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ Α’ 202/19-8-2005) «Αρχές και κανόνες για την εξυγίανση της 

λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τοµέων του εµπορίου και της αγοράς – Θέµατα 

υπουργείου Ανάπτυξης», άρθρο 35. 

1.25 Το Ν 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε υποχρεωτική ανάρτηση 

νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις» 

1.26 Το Ν 3846/2010 (ΦΚΕ 66/Α/11-4-2010) «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες 

διατάξεις». 

1.27 Το Ν 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2-3-2011) «∆ιαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες 

διατάξεις». 

1.28 Το Ν 3959/2011 (ΦΕΚ 93 Α/20-4-2011) «Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισµού». 

1.29 Το Ν 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις , ενιαίο µισθολόγιο-

βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου 

πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015». 

1.30 Το Ν 4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α/02-02-2012) «Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή 

του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015»,     άρθρο 9. 

1.31 Το Ν 4052/2012 (ΦΕΚ 41 Α/01-03-2012) «Νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης ………… και άλλες επείγουσες διατάξεις». 

1.32 Το Ν 4055/2012 (ΦΕΚ 51 Α/12-03-2012) «∆ίκαιη ∆ίκη και εύλογη διάρκεια αυτής». 

1.33 Την µε αριθ. 1108437/2565/∆ΟΣ (ΦΕΚ 1590/Β/2005) απόφαση του Υφυπουργού Οικονοµίας 

και Οικονοµικών µε θέµα «Καθορισµός Χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες 

εταιρείες». 

1.34 Την µε αριθ. 20977/23-8-2007 (ΦΕΚ 1673/Β/2007) Κ.Υ.Α των Υπουργών Ανάπτυξης και 

Επικρατείας «∆ικαιολογητικά για την τήρηση των µητρώων του ν. 3310/2005, όπως 

τροποποιήθηκε µε το Ν. 3414/2005». 

1.35 Την αριθ. 5805/08-08-2012 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 

2309/Β/08-08-2012) «Έγκριση Φορέα για την διενέργεια των διαγωνισµών του ΠΠΠΥ 2012 

των Υγειονοµικών Περιφερειών και των Φορέων Υγείας και οι Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 

έτους 2012». 

1.36  Την αριθ. 17η/07-04-2016 Απόφαση ∆.Σ.  του Γ.Ν. Ηλείας σχετικά µε έγκριση διενέργειας της 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

      1.38  Το Ν.4144/2013 (ΦΕΚ Α΄/18-04-2013) , «Αντιµετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνικής 

               Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις» αρµοδιότητας του Υπουργείου 
Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, άρθρο 22. 

1.39 Το Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α΄/26-03-2014) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις και 
συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα – Τροποποίηση 
διατάξεων του Π∆ 318/1992 και λοιπές ρυθµίσεις», άρθρο 1. 

 
      1.40 Τo Ν.4281/2014(ΦΕΚ Α 160/08.08.2014), «(Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 

οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις)» 
 
      1.41 Του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α 107/9-5-2013), περί διοικητικής επίλυσης φορολογικών διαφορών. 
 

      1.42 Του Ν. 4254/2014 Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας στο πλαίσιο 
εφαρµογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις. 
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Άρθρο 2ο 

∆ικαίωµα Συµµετοχής 

2.1 ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή 

ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισµοί που δραστηριοποιούνται στο αντικείµενο της 

υπό ανάθεσης υπηρεσίας,  που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες 

χώρες που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου 

Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε µε το Ν.2513/1997 και των πολυµερών 

διαπραγµατεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, σύµφωνα µε το άρθρο 5 της Οδηγίας 

2004/18/ΕΚ (αρ. 4 Π.∆. 60/2007) ή προερχόµενα από τρίτες χώρες που έχουν συνάψει 

ευρωπαϊκές συµφωνίες µε την Ε.Ε. και τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται 

στην συνέχεια της παρούσας. 

2.2 Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισµένη νοµική µορφή για την 

υποβολή της προσφοράς τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που η διακηρυσσόµενη µε την 

παρούσα Υπηρεσία κατακυρωθεί σε ένωση προσώπων η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, 

εφ’ όσον το θεωρήσει αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση της Σύµβασης, να ζητήσει 

από την ένωση να περιβληθεί ορισµένη νοµική µορφή και η ένωση, στην περίπτωση αυτή, 

υποχρεούται να το πράξει. 

2.3 Τα εγκατεστηµένα στην Ελλάδα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα πρέπει να είναι εγγεγραµµένα 

στα οικεία επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα και να προσκοµίζουν ανάλογο 

πιστοποιητικό. Οι υποψήφιοι που δεν έχουν εγκατάσταση στην Ελλάδα πρέπει να 

αποδεικνύουν την εγγραφή τους σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο του κράτους 

εγκατάστασής τους ή να προσκοµίζουν ανάλογη ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό, κατά 

τα οριζόµενα στο άρθρο 44 του Π.∆. 60/2007. 

2.4 Στη συνέχεια της παρούσας διακήρυξης, ο όρος “πάροχος υπηρεσιών” αφορά όλες τις 

προαναφερθείσες παραπάνω κατηγορίες. 

Η υπηρεσία µας έχει την υποχρέωση βάση του άρθρου 22 του Ν.4144/2013, να ζητήσει από το 
Σ.Ε.Π.Ε ή ενόρκως από τον συµµετέχοντα βεβαίωση περί µη επιβολής σε βάρος τους, πράξης 
επιβολής προστίµου για παραβιάσεις της εργατικής νοµοθεσίας «υψηλής» ή «πολύ υψηλής 
σοβαρότητας» 
 

Άρθρο 3ο 

Προσόντα και δικαιολογητικά συµµετοχής 

Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό πρέπει να υποβάλουν µαζί µε την προσφορά τους, επί ποινή 

απορρίψεως, και µε τη σειρά που αναφέρονται παρακάτω τα εξής δικαιολογητικά. Κάθε 

δικαιολογητικό θα πρέπει να φέρει στην άνω δεξιά γωνία τον Αύξοντα Αριθµό που αναφέρεται στο 

παρών άρθρο : 
  

      Α.  ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 

3.1 Παραστατικά εκπροσώπησης, εάν η συµµετοχή γίνεται δια αντιπροσώπων (άρθρο 6 παρ. 

1 περ. γ΄ του Π.∆. 118/2007). 

3.2 Εγγύηση συµµετοχής σύµφωνα µε το Άρθρο 5 της παρούσης.  

3.3     Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, 

στην οποία: Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού στον οποίο συµµετέχουν οι 

προσφέροντες.  

3.4.1Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν έχουν 

καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση : 

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

δηλαδή για κάποιο από τα ακόλουθα: 
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• συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 

παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου  (EE L 

351 της 29.1.1998, σελ. 1). 

• δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 

Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25. 6.1997, σελ. 1)  και στο 

άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του 

Συµβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2). 

• απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την 

προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

(EE C 316 της 27. 11.1995, σελ. 48). 

• νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται 

στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ EOK του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 

1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης  του χρηµατοπιστωτικού 

συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες 

δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία 

τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76), η 

οποία ενσωµατώθηκε µε το ν. 2331/1995 (Α΄173) και τροποποιήθηκε µε το 

Ν. 3424/2005 (Α΄305). 

3.4.2.2 για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, εκβίασης, πλαστογραφίας, 

ψευδορκίας, δωροδοκίας, δόλιας χρεοκοπίας  

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

άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας  

3.4.2Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι δεν τελούν: 

3.4.3.1 σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (2) του εδ. α΄ της παρ.2 του 

άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε πτώχευση ή σε 

διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από 

παρόµοια διαδικασία, που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας 

εγκατάστασης του προσφέροντος 

3.4.3Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι δεν τελούν: 

3.4.4.1 Σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση του άρθρου 43 του Π.∆. 

60/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικού 

συµβιβασµού ή σε διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικού 

συµβιβασµού ή ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόµοια διαδικασία, 

που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος 

3.4.4Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι είναι:  

3.4.5.1 ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και να αναφέρονται 

οι φορείς ασφάλισης του προσωπικού. 

3.4.5.2 φορολογικά ενήµεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 

3.4.5Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς και την ηµεροµηνία 

διενέργειας του διαγωνισµού ότι είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο επιµελητήριο και το 

ειδικό επάγγελµα τους.  

3.4.6Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι η επιχείρησή 

τους δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περ. (2) του εδ. γ΄ της παρ. 2 του 

άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή υπό κοινή εκκαθάριση ή ειδική 

εκκαθάριση και, επίσης, ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης 

κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό ανάλογες καταστάσεις καθώς και δεν έχουν 

καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της 

επαγγελµατικής τους δραστηριότητας και δεν τελούν σε αποκλεισµό από 

διαγωνισµούς µε βάση αµετάκλητη απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης. 
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3.4.7Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύµβαση προµηθειών ή 

υπηρεσιών του δηµοσίου  

3.4.8Να δηλώνεται ότι αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την προσήκουσα και έγκαιρη 

προσκόµιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007, που 

απαιτούνται κατά το στάδιο της κατακύρωσης, και σύµφωνα µε τους όρους και τις 

προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.∆. 118/2007 και του άρθρου 12 της παρούσας 

εφόσον κατακυρωθεί υπέρ του η παροχή της εν λόγω υπηρεσίας. 

3.4.9Να δηλώνεται ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε 

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

ανάλογες καταστάσεις, η τελευταία περίπτωση για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, 

επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής 

εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων (ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις, η 

τελευταία περίπτωση για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). 

3.4.10 Να δηλώνεται ότι δεν υπόκειται σε τυχόν νοµικούς περιορισµούς. 

3.4.11 Να δηλώνεται ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή τους σε διαγωνισµό. 

3.4.12 Να δηλώνεται ότι είναι συνεπείς στην εκπλήρωση τόσο των συµβατικών τους 

υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεων εν γένει προς το ∆ηµόσιο τοµέα. 

3.4.13 Να δηλώνεται ότι δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή 

πληροφοριών που ζητούνται από το Νοσοκοµείο και ότι τα στοιχεία που αναφέρονται 

στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 

3.4.14 Να δηλώνεται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της 

παρούσας διακήρυξης. 

3.4.15 Να δηλώνεται ότι το ύψος και ο αριθµός της εγγυητικής επιστολής και το πιστωτικό 

ίδρυµα έκδοσης αυτής. 

3.4.16 Να δηλώνεται ότι η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της 

παρούσας διακήρυξης κι έχουν λάβει πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση αυτών. 

3.4.17 Να δηλώνεται ότι η υποβαλλόµενη προσφορά καλύπτει το σύνολο της 

δηµοπρατούµενης Υπηρεσίας. 

3.4.18 Να δηλώνεται ότι παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσης του σχετικά µε 

οποιαδήποτε απόφαση του Νοσοκοµείου για αναβολή ή ακύρωση ή µαταίωση του 

παρόντος διαγωνισµού. 

3.4.19 Να δηλώνεται ότι συµµετέχει µε µία µόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος 

διαγωνισµού. 

Β. ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ 

3.5 Παραστατικά εκπροσώπησης, εάν η συµµετοχή γίνεται δια αντιπροσώπων. (άρθρο 6 παρ. 1 

περ. γ΄ του Π.∆. 118/2007). 

3.6 Εγγύηση συµµετοχής σύµφωνα µε το Άρθρο 5 της παρούσης.  

3.7 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), (όπως εκάστοτε ισχύει 

για  τη θεώρηση γνησίου υπογραφής), στην οποία :  

3.7.1 Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού, στον οποίο συµµετέχουν οι 

προσφέροντες.  

3.7.2 Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους οι 

προσφέροντες δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση: 

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

δηλαδή για κάποιο από τα ακόλουθα: 

• συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση,  όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 

παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 

351 της 29.1.1998, σελ. 1). 

• δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 

Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1)  και στο 
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άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του 

Συµβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2). 

• απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την 

προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

(EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48). 

• νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται 

στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 

1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού  

συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες 

δραστηριότητες (EE L 166 της 28. 6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία 

τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76), η 

οποία ενσωµατώθηκε µε το Ν. 2331/1995 (Α΄173) και τροποποιήθηκε µε το 

Ν. 3424/2005 (Α΄305). 

3.7.2.2 για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, εκβίασης, πλαστογραφίας, 

ψευδορκίας, δωροδοκίας, δόλιας χρεοκοπίας. 

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

άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 

3.7.3 Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι δεν τελούν: 

3.7.3.1 Σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (2) του εδ. α΄ της παρ.2 του 

άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε πτώχευση ή σε 

διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από 

παρόµοια διαδικασία, που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας 

εγκατάστασης του προσφέροντος. 

3.7.4 Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι δεν τελούν: 

3.7.4.1 Σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση του άρθρου 43 του Π.∆. 

60/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικού 

συµβιβασµού ή σε διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικού 

συµβιβασµού ή ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόµοια διαδικασία, 

που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του 

προσφέροντος. 

3.7.5 Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι είναι:  

3.7.5.1 ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και να αναφέρονται οι φορείς 

ασφάλισης του προσωπικού 

3.7.5.2 φορολογικά ενήµεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 

3.7.6 Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς και την ηµεροµηνία 

διενέργειας του διαγωνισµού ότι είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο επιµελητήριο και το 

ειδικό επάγγελµα τους. 

3.7.7 Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι η επιχείρησή 

τους δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περ. (2) του εδ. γ΄ της παρ. 2 του 

άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή υπό κοινή εκκαθάριση ή ειδική 

εκκαθάριση και, επίσης, ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης 

κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό ανάλογες καταστάσεις καθώς και δεν έχουν 

καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της 

επαγγελµατικής τους δραστηριότητας και δεν τελούν σε αποκλεισµό από 

διαγωνισµούς µε βάση αµετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. 

3.7.8 Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύµβαση προµηθειών ή 

υπηρεσιών του δηµοσίου 

3.7.9 Να δηλώνεται ότι αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την προσήκουσα και έγκαιρη 

προσκόµιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007, που 
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απαιτούνται κατά το στάδιο της κατακύρωσης, και σύµφωνα µε τους όρους και τις 

προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.∆. 118/2007 και του άρθρου 12 της παρούσας 

εφόσον κατακυρωθεί υπέρ του η παροχή της εν λόγω υπηρεσίας. 

3.7.10∆εν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική 

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

καταστάσεις, η τελευταία περίπτωση για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι 

δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των 

ανωτέρω νοµοθετηµάτων (ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις, η τελευταία περίπτωση 

για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). 

3.7.11Να δηλώνεται ότι δεν υπόκειται σε τυχόν νοµικούς περιορισµούς. 

3.7.12Να δηλώνεται ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή τους σε διαγωνισµό. 

3.7.13 Να δηλώνεται ότι είναι συνεπείς στην εκπλήρωση τόσο των συµβατικών τους 

υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεων εν γένει προς το ∆ηµόσιο τοµέα. 

3.7.14 Να δηλώνεται ότι δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή 

πληροφοριών που ζητούνται από το Νοσοκοµείο και ότι τα στοιχεία που αναφέρονται 

στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 

3.7.15 Να δηλώνεται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της 

παρούσας διακήρυξης. 

3.7.16 Να δηλώνεται ότι το ύψος και ο αριθµός της εγγυητικής επιστολής και το πιστωτικό 

ίδρυµα έκδοσης αυτής. 

3.7.17 Να δηλώνεται ότι η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας 

διακήρυξης κι έχουν λάβει πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση αυτών. 

3.7.18 Να δηλώνεται ότι η υποβαλλόµενη προσφορά καλύπτει το σύνολο της 

δηµοπρατούµενης Υπηρεσίας. 

3.7.19 Να δηλώνεται ότι παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσης του σχετικά µε 

οποιαδήποτε απόφαση του Νοσοκοµείου για αναβολή ή ακύρωση ή µαταίωση του 

παρόντος διαγωνισµού. 

3.7.20 Να δηλώνεται ότι συµµετέχει µε µία µόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος 

διαγωνισµού. 

Γ. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 

3.8 Εγγύηση συµµετοχής σύµφωνα µε το Άρθρο 5 της παρούσης.  

3.9 Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των ανωτέρω παραγράφων Α. Έλληνες πολίτες και Β. 

Αλλοδαποί, αντιστοίχως. ∆ιευκρινίζεται ότι οι απαιτούµενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες 

δηλώσεις υπογράφονται από τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και από 

τον Νόµιµο Εκπρόσωπο, στις περιπτώσεις Α.Ε. 

3.10 Όλα τα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος για την απόδειξη των ανωτέρω 

ιδιοτήτων και της εξουσίας έκδοσης παραστατικού εκπροσώπησης, Συγκεκριµένα: 

3.10.1 Για Ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα µε τη µορφή Ανωνύµου Εταιρείας (Α.Ε.) ή Εταιρείας 

Περιορισµένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.): 

• ΦΕΚ σύστασης της εταιρείας  

• ΦΕΚ εκπροσωπήσεως της εταιρίας 

• Πρόσφατο κωδικοποιηµένο καταστατικό, θεωρηµένο από την αρµόδια αρχή ή 

βεβαίωση της αρµόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την 

οποία να προκύπτουν οι τυχόν µεταβολές, που έχουν επέλθει στο καταστατικό του 

νοµικού προσώπου και, εφόσον υπάρχουν µεταβολές, τα σχετικά ΦΕΚ (για την 

περίπτωση των Α.Ε.) ή τις σχετικές συµβολαιογραφικές πράξεις (για την περίπτωση 

των Ε.Π.Ε.).  

• Υπεύθυνη ∆ήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) του νοµίµου 

εκπροσώπου ότι τα όργανα εκπροσώπησης της εταιρείας είναι αυτά που 

αναφέρονται στο υποβαλλόµενο ΦΕΚ εκπροσώπησης.   
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3.10.2 Για Ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα µε τη µορφή προσωπικής εταιρείας (Ο.Ε. ή 

Ε.Ε.): 

• Επίσηµο αντίγραφο ή επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του συµφωνητικού σύστασης 

της εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και του τελευταίου σε ισχύ 

καταστατικού της εταιρίας. 

• Πιστοποιητικό περί  µεταβολών της εταιρείας από την αρµόδια αρχή 

3.10.3 Για Αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα: 

• Ανάλογα µε τη µορφή τους, αντίστοιχα νοµιµοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά 

µε αυτά που αναφέρονται ανωτέρω υπό παραγράφους 3Α ή 3Β, τα οποία 

προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας της έδρας ή λειτουργίας τους και από τα 

οποία αποδεικνύεται η νόµιµη σύσταση και λειτουργία τους, η εγγραφή στα 

προβλεπόµενα µητρώα εταιριών και το τελευταίο σε ισχύ καταστατικό, και οι λοιπές 

πληροφορίες και στοιχεία, που ζητούνται ανωτέρω για τους ηµεδαπούς. 

• Σε περίπτωση που η χώρα προέλευσης δεν εκδίδει κάποιο αντίστοιχο πιστοποιητικό, 

αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου του 

υποψηφίου, από την οποία προκύπτει ότι: (α) δεν εκδίδεται τέτοιο πιστοποιητικό, και 

(β) ο Υποψήφιος πληροί το σχετικό νοµιµοποιητικό όρο. 

∆. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ  

3.11 Εγγύηση συµµετοχής σύµφωνα µε το Άρθρο 5 της παρούσης.  

3.12 Κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται αντιστοίχως ανωτέρω, υπό στοιχ. 

3Α, 3Β και 3Γ. ∆ιευκρινίζεται ότι : 

• το προσκοµιζόµενο απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµο έγγραφο αφορά 

τον Πρόεδρο του ∆.Σ. του συνεταιρισµού και  

• οι απαιτούµενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται απ’ αυτόν. 

Ε. ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

3.13 Εγγύηση συµµετοχής σύµφωνα µε το Άρθρο 5 της παρούσης.  

3.14 Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για τον κάθε πάροχο υπηρεσιών, που 

συµµετέχει στην ένωση. 

• Επισηµαίνεται ότι η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να περιλαµβάνει τον όρο ότι η 

εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης.  

• ∆ήλωση σύστασης ένωσης προµηθευτών, νόµιµα θεωρηµένη για το γνήσιο της 

υπογραφής των δηλούντων, στην οποία θα φαίνεται το αντικείµενο των εργασιών 

του καθενός από τους συµµετέχοντες, ή το µέρος αυτού που αντιστοιχεί στον 

καθένα εξ αυτών επί του συνόλου της προσφοράς, ο εκπρόσωπος της ένωσης 

έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και το πρόσωπο που ενδεχοµένως τον 

αναπληρώνει. 

ΣΤ.  ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΑΝΩ ΤΟΥ 

1.000.000,00€ 

3.15 Σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Ν. 3310/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 30/2005), όπως τροποποιηµένος 

ισχύει, οι µετοχές των ανωνύµων εταιριών που συµµετέχουν στον παρόντα διαγωνισµό, 

αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία ή ένωση προσώπων ή σε οποιασδήποτε άλλης νοµικής 

µορφής οντότητα, είναι υποχρεωτικά ονοµαστικές. Εφόσον µέτοχος των εταιριών αυτών είναι 

άλλη ανώνυµη εταιρία µε ποσοστό συµµετοχής στο µετοχικό κεφάλαιο τουλάχιστον ένα τοις 

εκατό (1%), οι µετοχές της εταιρίας αυτής είναι υποχρεωτικά ονοµαστικές στο σύνολό τους 

µέχρι φυσικού προσώπου. Σε περίπτωση συµµετοχής στο διαγωνισµό εταιριών άλλης 

νοµικής µορφής, πλην των ανωνύµων, στις οποίες συµµετέχουν ή κατέχουν εταιρικά µερίδια 

ανώνυµες εταιρίες, µε ποσοστό συµµετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον ένα τοις 

εκατό (1%), οι µετοχές τους είναι υποχρεωτικά ονοµαστικές µέχρι και του τελευταίου φυσικού 

προσώπου. 

3.16 Ως προς ότι αφορά τις ηµεδαπές επιχειρήσεις, η υποχρέωση για την κατά τα ανωτέρω 

ονοµαστικοποίηση των µετοχών θεωρείται ότι εκπληρώθηκε, εφόσον η ελληνική ανώνυµη 



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ   ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΕΦΙΑΠ. 
ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ         8437/14-04-2016 Σελίδα 10 από 89 

 

εταιρία (ή η τυχόν άλλης νοµικής µορφής οντότητα, στην οποία συµµετέχει) υποβάλει στο 

φάκελο δικαιολογητικών συµµετοχής της : 

3.16.1 Πιστοποιητικό τα αρµόδιας αρχής που εποπτεύει σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν. 

2190/1920 την εταιρία, από το οποίο προκύπτει ότι οι µετοχές της, µε βάση το ισχύον 

καταστατικό της, είναι ονοµαστικές. 

3.15.2 Έγκυρη αναλυτική κατάσταση µε τα στοιχεία των µετόχων της Εταιρίας και τον αριθµό 

των µετοχών κάθε µετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα στο βιβλίο 

µετόχων της Εταιρίας.  

3.15.3 Οι ανωτέρω, υπό στοιχείο 3.15 υποχρεώσεις ισχύουν και για τις αλλοδαπές ανώνυµες 

εταιρίες, ανεξαρτήτως της συµµετοχής τους ή µη σε ελληνικές ανώνυµες εταιρίες, υπό 

την προϋπόθεση ότι το δίκαιο της χώρας, στην οποία έχουν την έδρα τους, επιβάλλει 

για το σύνολο της δραστηριότητάς τους ή για συγκεκριµένη δραστηριότητα, την 

ονοµαστικοποίηση των µετοχών τους στο σύνολό τους, µέχρι φυσικού προσώπου. Σε 

διαφορετική περίπτωση, ισχύουν τα εξής: 

3.16.2 Εφόσον δεν επιβάλλεται υποχρέωση ονοµαστικοποίησης των µετοχών των 

αλλοδαπών ανωνύµων εταιριών κατά το δίκαιο της χώρας, στην οποία έχουν την έδρα 

τους, προσκοµίζεται σχετική βεβαίωση από αρµόδια αρχή της χώρας αυτής, εφόσον 

υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκοµίζεται υπεύθυνη δήλωση του νοµίµου 

εκπροσώπου των εταιριών αυτών. 

3.16.3 Στην περίπτωση που δεν επιβάλλεται υποχρέωση ονοµαστικοποίησης, η αλλοδαπή 

ανώνυµη εταιρία υποχρεούται να προσκοµίσει έγκυρη και ενηµερωµένη κατάσταση 

των µετόχων της, που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των µετοχών ή 

δικαιωµάτων ψήφου της ανώνυµης εταιρίας. 

3.16.4 Σε περίπτωση που η εταιρία δεν τηρεί ενηµερωµένη κατάσταση µετόχων, υποχρεούται 

να προσκοµίσει σχετική κατάσταση µετόχων, που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό 

(1%) των µετοχών ή δικαιωµάτων ψήφου, σύµφωνα µε την τελευταία Γενική Συνέλευση, 

εφόσον οι µέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρία. Σε αντίθετη περίπτωση, η εταιρία 

οφείλει να αιτιολογήσει τους λόγους για τους οποίους δεν είναι γνωστοί οι ως άνω 

µέτοχοι, η δε Αναθέτουσα Αρχή δεν διαθέτει διακριτική ευχέρεια, κατά την κρίση της 

αιτιολογίας αυτής. Εναπόκειται στην Αναθέτουσα Αρχή να αποδείξει τη δυνατότητα της 

εταιρίας να υποβάλει την προαναφερόµενη κατάσταση των µετόχων της, διαφορετικά 

η µη υποβολή της σχετικής κατάστασης δεν επιφέρει έννοµες συνέπειες σε βάρος της 

εταιρίας. 

3.17 Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που συµµετέχουν στον παρόντα διαγωνισµό, εφόσον στο 

δίκαιο της χώρας στην οποία έχουν την έδρα τους, επιβάλλεται για το σύνολο της 

δραστηριότητάς τους ή για συγκεκριµένη δραστηριότητα η ονοµαστικοποίηση των µετοχών 

τους, στο σύνολό τους µέχρι φυσικού προσώπου, πρέπει να υποβάλουν µε την προσφορά 

τους τα ακόλουθα έγγραφα:  

3.17.1 Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχή κατά το δίκαιο του κράτους της έδρας της εταιρίας, 

από το οποίο να προκύπτει ότι οι µετοχές της, µε βάση το ισχύον καταστατικό της, είναι 

ονοµαστικές. 

3.17.2 Έγκυρη κατάσταση µε τα στοιχεία των µετόχων της εταιρίας και τον αριθµό των 

µετοχών κάθε µετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα στο τηρούµενο 

βιβλίο µετόχων κατά το δίκαιο του κράτους της έδρας της.  

3.17.3 Κάθε άλλο έγγραφο από το οποίο µπορεί να προκύπτει η ονοµαστικοποίηση µέχρι 

φυσικού προσώπου των µετοχών της εταιρίας.  

3.17.4 Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται, επίσης, ενηµερωµένα, από τον 

ανακηρυχθέντα προµηθευτή, πριν από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. 

3.18 Από τα ανωτέρω έγγραφα των εδαφίων 3.18.2 και 3.18.3 πρέπει να προκύπτει 

ονοµαστικοποίηση µέχρι φυσικού προσώπου των µετοχών της προµηθεύτριας εταιρίας, πριν 

από την υποβολή τους στην αναθέτουσα αρχή. Όλα τα παραπάνω έγγραφα πρέπει να είναι 
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επικυρωµένα από την κατά νόµο αρµόδια αρχή του κράτους συστάσεως της υποψήφιας 

εταιρίας και να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην ελληνική. 

3.19 Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που συµµετέχουν στο διαγωνισµό, εφόσον στο δίκαιο της 

χώρας στην οποία έχουν την έδρα τους, δεν προβλέπεται, για το σύνολο της δραστηριότητάς 

τους ή για συγκεκριµένη δραστηριότητα, η ονοµαστικοποίηση των µετοχών τους στο σύνολό 

τους µέχρι φυσικού προσώπου, πρέπει να προσκοµίσουν µε την προσφορά τους: 

3.19.1 Βεβαίωση (ή υπεύθυνη δήλωση), κατά το εδάφιο 3.17.1. 

3.19.2 Έγκυρη και ενηµερωµένη κατάσταση των µετόχων τους που κατέχουν τουλάχιστον 

ένα τοις εκατό (1%) των µετοχών ή δικαιωµάτων ψήφου της ανώνυµης εταιρίας, κατά 

τα προβλεπόµενα στο εδάφιο 3.17.2. 

3.19.3 Σε περίπτωση που η εταιρία δεν τηρεί ενηµερωµένη κατάσταση µετόχων, υποχρεούται 

να προσκοµίσει, κατά τα προβλεπόµενα στο εδάφιο 3.17.3., σχετική κατάσταση 

µετόχων που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των µετοχών ή δικαιωµάτων 

ψήφου, σύµφωνα µε την τελευταία Γενική Συνέλευση, εφόσον οι µέτοχοι αυτοί είναι 

γνωστοί στην εταιρία. Σε αντίθετη περίπτωση, η εταιρία οφείλει να αιτιολογήσει τους 

λόγους για τους οποίους δεν είναι γνωστοί οι ως άνω µέτοχοι, η δε Αναθέτουσα Αρχή 

δεν διαθέτει διακριτική ευχέρεια κατά την κρίση της αιτιολογίας αυτής. Εναπόκειται στην 

Αναθέτουσα Αρχή να αποδείξει τη δυνατότητα της εταιρίας να υποβάλλει την 

προαναφερόµενη κατάσταση των µετόχων της, διαφορετικά η µη υποβολή της 

σχετικής κατάστασης δεν επιφέρει έννοµες συνέπειες σε βάρος της εταιρίας. 

3.19.4 Όλα τα παραπάνω έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωµένα από την κατά νόµο 

αρµόδια αρχή του κράτους της έδρας της εταιρίας και να συνοδεύονται από επίσηµη 

µετάφραση στην ελληνική. 

3.20 Οι ηµεδαπές ανώνυµες εταιρίες, των οποίων οι µετοχές είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο 

Αξιών Αθηνών, πρέπει επιπροσθέτως να αποδεικνύουν ότι έχουν τηρήσει τα οριζόµενα στο 

άρθρο 1. Παρ. 5 του Π.∆. 82/1996, όπως τροποποιηµένο ισχύει. 

3.21 Η υποχρέωση περαιτέρω ονοµαστικοποίησης µέχρι φυσικού προσώπου δεν ισχύει ως 

προς τις εταιρίες που είναι εισηγµένες στα Χρηµατιστήρια κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ή του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.). 

3.22 Εκτός από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, οι συµµετέχουσες στο διαγωνισµό εταιρίες, 

κοινοπραξίες, ενώσεις προσώπων ή οποιασδήποτε άλλης νοµικής µορφής οντότητες, έχουν 

την υποχρέωση να υποβάλουν εµπρόθεσµα και κάθε άλλο συναφές δικαιολογητικό που 

προβλέπεται στις διατάξεις του Ν. 3310/2005 και του Π.∆. 82/1996, όπως τροποποιηµένες 

ισχύουν. 

3.23 Η συµµόρφωση προς τις υποχρεώσεις των προηγούµενων παραγράφων αποτελεί 

προϋπόθεση για την παραδεκτή συµµετοχή της ανώνυµης εταιρίας ή κοινοπραξίας ή 

ένωσης προσώπων ή οποιασδήποτε άλλης νοµικής µορφής οντότητας στην οποία µετέχει 

ανώνυµη εταιρία, στον παρόντα διαγωνισµό. 

3.24 Η Αναθέτουσα Αρχή ελέγχει επίσης, επί ποινή απαράδεκτου της υποψηφιότητας, εάν στη 

διαγωνιστική διαδικασία συµµετέχει εξωχώρια εταιρία κατά τα αναφερόµενα στην περίπτωση 

α’ της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του Ν. 3310/2005, όπως αυτό συµπληρώθηκε µε την 

παρ. 4 του άρθρου 4 του Ν. 3414/2005. Στην περίπτωση αυτή, η κήρυξη του απαράδεκτου 

γίνεται αµέσως µετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών των συµµετεχόντων.  

 

Σε περίπτωση µη υποβολής των αναφερόµενων πιο πάνω δικαιολογητικών, η προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται πρωτότυπα ή νοµίµως επικυρωµένα [όπου χρειάζεται  µε 

βάση το Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α΄/26-03-2014)], όλα δε τα ξενόγλωσσα και νοµίµως µεταφρασµένα. 

Η µη συµµόρφωση µε τα παραπάνω (π.χ. µη αναφορά, ασαφής ή εσφαλµένη αναφορά) µπορεί 

να επιφέρει την ποινή του αποκλεισµού. 
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Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό, από τα 

απαιτούµενα ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις παραπάνω περιπτώσεις , αυτό µπορεί να 

αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόµενου ή στα κράτη µέλη όπου δεν 

προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του κράτος 

καταγωγής ή προέλευσης. Η υποχρέωση αφορά όλες τις παραπάνω κατηγορίες υποψηφίων. 

 

Τυχόν Πιστοποιητικά εκδιδόµενα από ανεξάρτητους οργανισµούς, τα οποία να βεβαιώνουν την 

τήρηση εκ µέρους του αναδόχου ορισµένων προτύπων εξασφάλισης της ποιότητας, τα οποία 

πρέπει να παραπέµπουν σε συστήµατα εξασφάλισης της ποιότητας βασιζόµενα στη σχετική 

σειρά ευρωπαϊκών προτύπων για πιστοποίηση καθώς επίσης και πιστοποιητικά που εκδίδονται 

από επίσηµα γραφεία ποιοτικού ελέγχου ή αρµόδιες Υπηρεσίες, αναγνωρισµένων ικανοτήτων, 

που να βεβαιώνουν την καταλληλότητα των υλικών. Τα ως άνω δικαιολογητικά 

περιλαµβάνονται στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς.  

 

 

 

Άρθρο 4ο 

Προσφορά ενώσεων υποψήφιων αναδόχων  

4.1 Η ένωση υποψήφιων αναδόχων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 

υποχρεωτικά, είτε από όλους τους αναδόχους που αποτελούν την ένωση, είτε από 

εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά 

απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του κάθε 

µέλους της ένωσης υποψήφιων αναδόχων. 

4.2 Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε 

περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της υπηρεσίας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι 

πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης.  

4.3 Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρα βία, µέλος της 

ένωσης δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο 

αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη 

ολόκληρης της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιµή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει 

κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη 

της ολοκλήρωσης αυτής µε την ίδια τιµή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα µέλη της 

ένωσης και στις δύο περιπτώσεις µπορούν να προτείνουν αντικατάσταση, η οποία εγκρίνεται 

από το ∆.Σ. του Νοσοκοµείου. 

 

Άρθρο 5ο 

Εγγυήσεις 

5.1 Εγγύηση  συµµετοχής στο διαγωνισµό.  

5.1.1 Η εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό  

που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% τουλάχιστον,βάση των αρθ. 157 & 201 του Ν.4281.2014 

επί της προυπολογιζόµενης αξίας άνευ του ΦΠΑ δαπάνης, δηλαδή εξακόσια ογδόντα 

δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά(658,14€). 

5.1.2 Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για ένα µήνα µετά την λήξη του χρόνου ισχύος 

της προσφοράς  που ζητά η διακήρυξη. 

5.1.3 Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά την παρούσα εγγύηση 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαµβάνονται υπόψη. 

5.1.4 Η εγγυητική συµµετοχής θα πρέπει να είναι απόλυτα σύµφωνη µε το συνηµµένο 

υπόδειγµα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆’  και να περιέχει όλα τα στοιχεία που περιλαµβάνονται σ’ 

αυτό.  

5.2 5Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης σύµβασης.   
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5.2.1 Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση ή η ανάθεση υποχρεούται να 

καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας θα 

αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συµβατικής αξίας, αφαιρουµένου του Φ.Π.Α. 

και θα ισχύει για όσο διαρκεί η σύµβαση. Η εγγύηση κατατίθεται µε την υπογραφή της 

σύµβασης και θα πρέπει να είναι απόλυτα σύµφωνη µε το συνηµµένο υπόδειγµα στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄. 

 

Οι εγγυήσεις που αναφέρονται στη ∆ιακήρυξη, εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα 

νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα, σε άλλο κράτος µέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες 

χώρες που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου 

Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε µε το Ν.2513/1997 και έχουν, σύµφωνα µε την 

νοµοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωµα. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος 

εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφρασή τους στην 

Ελληνική γλώσσα. 

 

Οι εγγυήσεις πρέπει να περιέχουν, επί ποινή απορρίψεως της προσφοράς, όλα τα στοιχεία 

του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ∆’ της παρούσας ∆ιακήρυξης. Στην περίπτωση ένωσης υποψήφιων 

αναδόχων οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις 

όλων των µελών της ένωσης.   

 

Κατά τα λοιπά, σχετικά µε τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 25 του Π.∆. 

118/2007 όπως αντικαθίστανται-τροποποιούνται από τις αντίστοιχες διατάξεις του Ν. 

4281/2014 (ΦΕΚ A 160 - 08.08.2014) 

 

Άρθρο 6ο 

Χρόνος και τόπος υποβολής προσφορών – Περιεχόµενο Προσφορών 

6.1 Οι ενδιαφερόµενοι που θα συµµετέχουν στο διαγωνισµό πρέπει να υποβάλουν την 

προσφορά τους µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά το αργότερο µέχρι την 25η Απριλίου 2016 

και ώρα 14:00 π.µ στο Τµήµα Γραµµατείας (Κεντρικό Πρωτόκολλο) του Νοσοκοµείου. 

6.2 Οι προσφορές θα υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα, όπως ορίζεται στην παρ. 6.3, στην 

Ελληνική γλώσσα µέσα σε καλά σφραγισµένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται 

ευκρινώς :  

6.2.1 Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» µε κεφαλαία γράµµατα.  

6.2.2 Η ένδειξη «ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΤΗ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ». 

6.2.3 Ο πλήρης τίτλος του Ιδρύµατος :ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ Ν.Μ. ΠΥΡΓΟΥ  

6.2.4 Ο αριθµός και ο τίτλος της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.  

6.2.5 Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.  

6.2.6 Τα στοιχεία του διαγωνιζόµενου (συµπεριλαµβανοµένων Ταχυδροµικής ∆ιεύθυνσης, 

Ταχυδροµικού Κώδικα, Τηλεφώνων Επικοινωνίας και Fax). Σηµειώνεται ότι τα 

αναγραφόµενα στοιχεία θα αποτελούν τα στοιχεία επικοινωνίας  µε τον διαγωνιζόµενο. 

6.3 Εντός του παραπάνω κυρίως φακέλου  της προσφοράς τοποθετούνται τα παρακάτω : 

6.3.1 Φάκελος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής µε την ένδειξη “∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ” 

ο οποίος θα περιέχει:  

• Ένα (1) Πρωτότυπο και ένα (1) φωτοαντίγραφο του καθενός δικαιολογητικού του 

άρθρου 3 της παρούσας. Τα πρωτότυπα δικαιολογητικά συµµετοχής και τα 

αντίγραφα αυτών θα είναι χωριστά, µε τη σειρά που ζητούνται στην παρούσα 

διακήρυξη  

6.3.2 Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς µε την ένδειξη “ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ” ο οποίος θα 

περιέχει:  
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• Ένα (1) Πρωτότυπο, ένα (1) Αντίγραφο. Η Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να έχει τη 

µορφή που αναλύεται στο Παράρτηµα Α΄.  

• Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω 

µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται 

χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «Παράρτηµα Τεχνικής 

Προσφοράς» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.  

• ∆ικαιολογητικά που αφορούν τα προσφερόµενα είδη (πιστοποιητικά ISO, CE Mark 

κ.λ.π.), τοποθετούνται στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς. 

6.3.3 Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς µε την ένδειξη “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ” ο 

οποίος θα περιέχει: 

• Ένα (1) Πρωτότυπο και  ένα (1) Αντίγραφο. Η Οικονοµική Προσφορά θα πρέπει να 

έχει τη µορφή που αναλύεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’, περιλαµβάνει δε, επί ποινή 

απορρίψεως, όλα τα υποβληθέντα οικονοµικά στοιχεία. 

6.4 Οι παραπάνω φάκελοι (6.3.1, 6.3.2. και 6.3.3) θα είναι εντός του κυρίως φακέλου και θα είναι 

σφραγισµένοι καλά.  

6.5 Και οι τρεις επιµέρους φάκελοι πέρα των ανωτέρω ενδείξεων θα πρέπει να φέρουν και τις 

ενδείξεις του κυρίως φακέλου που αναφέρονται στην παράγραφο 6.2.  

6.6 ∆ε θα ληφθούν υπόψη προσφορές που υποβλήθηκαν µετά από την καθορισµένη 

ηµεροµηνία και ώρα είτε ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφτασαν στην Επιτροπή 

έγκαιρα. 

6.7 Προσφορές, που υποβάλλονται µετά την ηµεροµηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών 

που ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη  θεωρούνται ως εκπρόθεσµες και δεν λαµβάνονται 

υπόψη.  

6.8 Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της 

αρµόδιας Επιτροπής εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαµβάνεται 

υπόψη.  

6.9 Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες.  

6.10 Σ' ένα από τα αντίτυπα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να 

αναγράφεται ευκρινώς η λέξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ”. Το περιεχόµενο του πρωτοτύπου είναι 

επικρατέστερο από τα άλλα αντίτυπα, σε περίπτωση ασυµφωνίας αυτών µε το πρωτότυπο.  

6.11 Κατά την αποσφράγιση των προσφορών, το αρµόδιο όργανο αξιολόγησης, δεν είναι 

υποχρεωµένο να ελέγχει την συµµόρφωση των διαγωνιζοµένων ή των προσφορών τους ως 

προς τους όρους της διακήρυξης.  

6.12 Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν 

υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι 

καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα, το δε αρµόδιο όργανο 

παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, µονογράφει και 

σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’ 

αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των 

προσφορών.  

6.13 Συµπληρωµατικές πληροφορίες δίνονται µόνο σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου 10 του 

Π.∆. 118/2007. 

6.14 Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για εκατόν είκοσι (120) ηµέρες. Η 

έναρξη της προθεσµίας αυτής αρχίζει από την επόµενη διενέργειας του διαγωνισµού. Οι 

υποψήφιοι ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωµα να αποσύρουν την προσφορά τους ή µέρος της 

µετά την κατάθεση της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή µέρος της αποσυρθεί ο 

διαγωνιζόµενος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: i) Έκπτωση και απώλεια κάθε 

δικαιώµατος για κατακύρωση, ii) Κατάπτωση της εγγύησης συµµετοχής χωρίς άλλη 

διατύπωση ή δικαστική ενέργεια. 
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6.15 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από τη διακήρυξη, 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

6.16 Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 

αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το 

προβλεπόµενο από τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου 

παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού υποχρεωτικά 

µαταιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογηµένα ότι η 

συνέχιση του διαγωνισµού εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι συµµετέχοντες στον 

διαγωνισµό µπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους 

ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου, παράταση της προσφοράς τους, 

είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισµού συνεχίζεται µε όσους 

παρέτειναν τις προσφορές τους.  

6.17 Οι συµµετέχοντες δεν µπορούν να υποβάλουν προσφορά για µέρος της δηµοπρατηθείσας 

υπηρεσίας. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

6.18 Όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του διαγωνισµού και όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του 

Φακέλου Προσφοράς θα πρέπει να είναι συνταγµένα ή επίσηµα µεταφρασµένα στην 

Ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση αυστηρά τεχνικούς όρους για τους οποίους δεν υπάρχει 

αντίστοιχη δόκιµη µετάφραση στην Ελληνική και που µπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα. 

Εξαίρεση αποτελούν και τα συνηµµένα στην τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά 

τεχνικά στοιχεία που µπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα. 

6.19 O προσφέρων υποχρεούται να προσκοµίσει όλα τα ζητούµενα στοιχεία, σύµφωνα µε τις 

κατά περίπτωση οδηγίες. Παραποµπές σε έγγραφα επιτρέπονται εφόσον αυτά 

προσαρτώνται στην προσφορά και εφόσον δίνεται ο συγκεκριµένος αριθµός παραγράφου 

και σελίδας. 

6.20 Επισηµαίνεται ότι ο υποψήφιος θα δηλώνει αναλυτικά τη συµµόρφωση ή απόκλιση των 

προσφεροµένων ειδών και υπηρεσιών σε σχέση µε τις αντίστοιχες προδιαγραφές της 

∆ιακήρυξης. 

6.21 Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η 

σειρά των όρων της διακήρυξης. Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήµατα της διακήρυξης πρέπει 

να είναι σαφείς. Παραποµπές σε τεχνικά έντυπα ή εκδόσεις των κατασκευαστικών οίκων 

επιτρέπονται µόνον εφόσον προσαρτώνται στην προσφορά και δίνεται ο συγκεκριµένος 

αριθµός παραγράφου και σελίδας. Προσφορά η οποία, κατά την κρίση της Επιτροπής, 

περιλαµβάνει γενικές και ασαφείς απαντήσεις θα αποκλείεται από τη συνέχεια της 

αξιολόγησης. 

6.22 ∆ιευκρινίσεις που δίνονται από τους υποψηφίους οποτεδήποτε µετά τη λήξη χρόνου 

κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

∆ιευκρινίσεις δίδονται µόνον επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών και όταν αυτές 

ζητούνται από αρµόδιο συλλογικό όργανο του Νοσοκοµείου, είτε ενώπιον του είτε ύστερα 

από έγγραφο της Υπηρεσίας µετά από σχετική γνωµοδότηση του συλλογικού οργάνου. 

Σηµειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται 

υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. 

6.23 Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εµπροθέσµως, την ένσταση του άρθρου 15 παρ. 2 

περ. α του Π.∆. 118/2007 κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, ή έχει απορριφθεί η 

ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους 

της διακήρυξης ή πρόσκλησης και δεν δύναται, µε την προσφορά του ή µε οιονδήποτε άλλο 

τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εµµέσως, τους ανωτέρω όρους. Η άσκηση ενστάσεως 

κατά της διακηρύξεως δεν κωλύει τη συµµετοχή στον διαγωνισµό. Στους διαγωνισµούς, οι 

οποίοι εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του κοινοτικού δικαίου, οι ρυθµίσεις της παρούσης 

παραγράφου δεν θίγουν τις ειδικές διατάξεις του Ν. 2522/1997.  

 

Άρθρο 7 
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Αποσφράγιση προσφορών 

7.1 Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των 

προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα. Προσφορές που 

υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο µετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν 

αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσµες. Η 

αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία:  

7.1.1 Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς. ∆ιαπιστώνεται η ύπαρξη των τριών 

υποφακέλων (∆ικαιολογητικών. Τεχνικής προσφοράς και Οικονοµικής προσφοράς) οι 

οποίοι και µονογράφονται από τα µέλη της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης. 

Στη συνέχεια αποσφραγίζεται ο φάκελος των ∆ικαιολογητικών και τα οποία 

µονογράφονται στο σύνολό τους ανά φύλλο. Οι φάκελοι των τεχνικών και οικονοµικών 

προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά µονογράφονται και σφραγίζονται από το 

παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σ’ ένα νέο φάκελο ( ή σε δύο νέους φακέλους, 

όπου ο ένας φάκελος περιλαµβάνει τις τεχνικές προσφορές και ο άλλος τις οικονοµικές 

προσφορές) οι οποίοι επίσης σφραγίζονται και υπογράφονται από το ίδιο όργανο και 

παραδίδονται στην Υπηρεσία, προκειµένου να αποσφραγισθούν την ηµεροµηνία και 

ώρα που θα ορισθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης. (σε διαφορετικές ηµεροµηνίες η 

αποσφράγιση των τεχνικών προσφορών από την αποσφράγιση των οικονοµικών 

προσφορών) 

7.1.2 Κατά την διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης µπορεί να γίνεται χρήση µηχανικού 

µέσου (διάτρηση), µε το οποίο θα αποτυπώνεται η ηµεροµηνία και η ώρα 

αποσφράγισης.  

7.1.3 Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, το παραπάνω όργανο προβαίνει στην 

καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών 

που υπέβαλαν, σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει.  

7.1.4 Κατά την αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή Αξιολόγησης  είναι υποχρεωµένη 

να ελέγχει τη συµµόρφωση των διαγωνιζοµένων ή των προσφορών τους ως προς 

τους όρους της διακήρυξης.  

7.1.5 Μετά την παραπάνω διαδικασία οι σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των 

προσφορών µπορούν να παραµείνουν στην Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία είναι και 

αρµόδια για την αξιολόγηση τους. Άλλως ο σχετικός φάκελος του διαγωνισµού µαζί µε 

τους σφραγισµένους φακέλους που περιέχουν τα οικονοµικά στοιχεία των 

προσφορών, παραδίδεται µε απόδειξη σε υπάλληλο της Υπηρεσίας που διενεργεί τον 

διαγωνισµό. Οι σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών, µετά 

την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτών, επαναφέρονται για 

όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, στο παραπάνω αρµόδιο όργανο, για την 

αποσφράγισή τους κατά την ηµεροµηνία και ώρα που θα ορισθεί. Όσες προσφορές 

δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.  

Η αξιολόγηση των προσφορών, µπορεί να πραγµατοποιηθεί ενιαία, χωρίς διάκριση σταδίων / 

φάσεων (Αξιολόγηση ∆ικαιολογητικών, Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς και Αξιολόγηση 
Οικονοµικής Προσφοράς). 

 

7.2 Όσοι δικαιούνται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία 

αποσφράγισης των προσφορών, λαµβάνουν γνώση των συµµετασχόντων στον διαγωνισµό, 

καθώς επίσης και των τιµών που προσφέρθηκαν κατά την αποσφράγιση των προσφορών. Σε 

περίπτωση που ο δικαιούµενος δεν παραστάθηκε, µπορεί να λάβει γνώση των στοιχείων αυτών, 

µόνο µετά από αίτησή του προς την Υπηρεσία ως εξής: 

7.2.1. Των συµµετεχόντων στον διαγωνισµό, των δικαιολογητικών συµµετοχής και της τεχνικής 

προσφοράς, εκτός των στοιχείων που χαρακτηρίζονται ως εµπιστευτικά, εντός τριών (3) 

ηµερών από την αποσφράγιση των προσφορών. 

7.2.2. Των τιµών που προσφέρθηκαν κατά την αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών 

εντός τριών (3) ηµερών από την αποσφράγιση αυτών. 
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Άρθρο 8ο 

∆ιοικητικές Προσφυγές 

8.1 ∆ιοικητικές προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και µε την διαδικασία που προβλέπεται 

στο άρθρο 15 του Π.∆. 118/2007 και  του Ν.3886/30-9-2010. Οι διοικητικές προσφυγές 

υποβάλλονται εγγράφως στο Τµήµα Γραµµατείας (Κεντρικό Πρωτόκολλο) του Νοσοκοµείου 

προκειµένου να πρωτοκολληθούν και να κατατεθεί το οικείο παράβολο, όπου απαιτείται. 

8.2 ∆ιοικητικές προσφυγές που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους εκτός από τους λόγους 

που αναφέρονται στα ανωτέρω νοµοθετήµατα δεν γίνονται δεκτές, ούτε εξετάζονται.   

8.3 Οι προσφεύγοντες λαµβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης µε δική τους φροντίδα.  

 

Άρθρο 9ο 

Προσφερόµενη τιµή – Νόµισµα 

9.1 Το τίµηµα της προσφοράς κάθε υποψήφιου ανάδοχου θα δοθεί µε µια και µοναδική τιµή 

σύµφωνα µε τις οδηγίες του Παραρτήµατος Α για την παροχή της Υπηρεσίας  σύµφωνα µε τις 

τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήµατος Β’. Η αναγραφή της τιµής σε Ευρώ (€) µπορεί να 

γίνεται µέχρι δύο δεκαδικά ψηφία. Στην τιµή θα περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, 

ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον αναλογούντα Φ.Π.Α. για την παρεχόµενη υπηρεσία 

στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπονται από την παρούσα διακήρυξη.  Ο Φ.Π.Α. βαρύνει 

το Νοσοκοµείο. 

9.2 Προσφορά που περιέχει τιµή για εγχώριο ή/και µη προϊόν ή/και υπηρεσία σε συνάλλαγµα ή µε 

ρήτρα συναλλάγµατος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

9.3 Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

9.4 Από την Οικονοµική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιµή µονάδας για κάθε είδος και 

κάθε τύπο προσφερόµενης υπηρεσίας. Υπηρεσία ή προϊόν το οποίο αξιολογήθηκε κατά την 

Τεχνική Προσφορά και δεν αναφέρεται στην Οικονοµική Προσφορά ή αναφέρεται χωρίς τιµή, 

θεωρείται ότι προσφέρεται µε µηδενική αξία. 

9.5 Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος κάνει έκπτωση, οι τιµές που θα αναφέρονται στους 

Πίνακες Οικονοµικής Προσφοράς για κάθε υπηρεσία ή προϊόν θα είναι οι τελικές τιµές µετά την 

έκπτωση. Επίσης δεν επιτρέπονται στην Οικονοµική Προσφορά συνολικές εκπτώσεις σε επί 

επιµέρους αθροίσµατα ή επί του συνολικού τιµήµατος της Προσφοράς. 

9.6 Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους 

συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκµηρίωση των προσφερόµενων τιµών, οι δε 

προµηθευτές υποχρεούται να παρέχουν αυτά.  

9.7 Εάν στο διαγωνισµό οι προσφερόµενες τιµές είναι υπερβολικά χαµηλές θα εξετάζονται 

λεπτοµερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για το σκοπό αυτό 

ζητείται από τον προσφέροντα έγγραφη αιτιολόγηση της Οικονοµικής Προσφοράς (π.χ. σχετικά 

µε την οικονοµία της µεθόδου παροχής υπηρεσίας/τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις /τις εξαιρετικά 

ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο υποψήφιος θα παράσχει την υπηρεσία / την πρωτοτυπία της 

προτεινόµενης λύσης). Εάν και µετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόµενες 

τιµές κριθούν ως υπερβολικά χαµηλές, η  προσφορά θα απορρίπτεται. 

Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εµπορικών) που κατά παράβαση 

των άρθρων 138 και 182 της ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας απασχολούν ή εκµεταλλεύονται 

ανήλικους κάτω των 15 ετών.  

 

Άρθρο 10ο 

Κριτήρια Ανάθεσης-Αξιολόγηση προσφορών 

10.1 Υπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται αµέσως παρακάτω, στις παρ.10.2 και 10.3 η κατακύρωση 

γίνεται τελικά στον εντός των όρων και τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας ∆ιακήρυξης και 

της πρόσκλησης ανάδοχο, η προσφορά του οποίου κρίθηκε ως η χαµηλότερη. 
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10.2 Όταν ο υποψήφιος ανάδοχος ο οποίος προσφέρει την χαµηλότερη τιµή δεν προσκοµίζει, ένα ή 

περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 12 της 

παρούσης, η κατακύρωση γίνεται στον υποψήφιο ανάδοχο που προσφέρει την αµέσως 

επόµενη χαµηλότερη τιµή. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από 

τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται 

στον υποψήφιο ανάδοχο µε την αµέσως επόµενη χαµηλότερη τιµή και ούτω καθ΄ εξής. Αν 

κανένας από τους υποψήφιους αναδόχους δεν προσκοµίζει, σύµφωνα µε τους όρους και τις 

προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά 

τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισµός µαταιώνεται. Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο 

συµµετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση του Άρθρου 3 της παρούσης ή ο 

υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν προσκοµίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο 

της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθρου 12, 

καταπίπτει υπέρ του ∆ηµοσίου η εγγύηση συµµετοχής αυτού. Επίσης, καταπίπτει υπέρ του 

∆ηµοσίου η εγγύηση συµµετοχής του προσφέροντος την χαµηλότερη τιµή, εφόσον από τα 

υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα στη διακήρυξη καθοριζόµενα 

ελάχιστα αναγκαία όρια των οικονοµικών και τεχνικών προϋποθέσεων. 

10.3 Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη, µετά από προηγούµενη, γνωµοδότηση του αρµόδιου για την αξιολόγηση των 

αποτελεσµάτων του διαγωνισµού οργάνου.  

10.4 Ως απαράδεκτες απορρίπτονται, επίσης, οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις 

τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Η διαπίστωση για την συµφωνία ή ασυµφωνία µε τους 

απαράβατους όρους που ορίζονται ως τέτοιοι από την διακήρυξη και µε τις τεχνικές 

προδιαγραφές της γίνεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, µετά από αιτιολογηµένη 

γνώµη της Επιτροπής Αξιολόγησης 

10.5 Για την επιλογή της χαµηλότερης τιµής αξιολογούνται µόνον οι προσφορές που έχουν κριθεί ως 

τεχνικά αποδεκτές και σύµφωνες µε τους λοιπούς όρους της ∆ιακήρυξης.  

10.6 Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στην παρούσα, η κατακύρωση γίνεται στον υποψήφιο µε την 

χαµηλότερη τιµή εκ των υποψηφίων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί αποδεκτές 

σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσης διακήρυξης.  

10.7 Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές µε την ίδια ακριβώς τιµή και που είναι σύµφωνες µε τους 

όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης. 

10.8 Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιµες προσφορές τελικός Ανάδοχος επιλέγεται ο µειοδότης που 

προκύπτει κατόπιν διαπραγµάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιµες 

προσφορές (Π∆ 118/2007 Άρθρο 21 παρ. β). 

 

Άρθρο 11ο 

Κρίση αποτελεσµάτων διαγωνισµού 

11.1 Το Νοσοκοµείο  µπορεί να αποφασίσει για :  

11.1.1 Εφόσον το υλικό/υπηρεσία δεν είναι διαιρετό και υπάρχουν ισότιµες προσφορές τελικός 

ανάδοχος επιλέγεται ο µειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγµάτευσης, αφού 

κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιµες προσφορές.  

11.1.2 Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και επανάληψη του µε τροποποίηση ή 

µη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.  

11.1.3 Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και προσφυγή στην διαδικασία της 

διαπραγµάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της 

Υπηρεσίας.  

11.1.4 Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού σύµφωνα µε το άρθρο 10 παρ.2 της 

παρούσας. 

11.1.5 Οριστική µαταίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού στις εξής περιπτώσεις:  
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11.1.5.1 Όταν ο φορέας δε χρειάζεται πλέον την υπηρεσία είτε λόγω αλλαγών στην 

τεχνολογία είτε λόγω διακοπής ή περιορισµού της δραστηριότητας, για την 

οποία επρόκειτο να χρησιµοποιηθεί το υλικό.  

11.1.5.2 Όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δηµοσίου συµφέροντος που επιβάλλουν την 

µαταίωση.  

Άρθρο 12ο 

       Περίπτωση ∆ιακοπής  της Σύµβασης 

 

12.1 Η σύµβαση που θα υπογραφεί θα διακοπεί αυτόµατα εφόσον ολοκληρωθούν οι διαδικασίες 

του σχετικού   ∆ιεθνούς Ανοικτού ∆ιαγωνισµού του ΠΠΥΥ 2014,  για την ανάδειξη Αναδόχου 

Καθαριότητας των Χώρων του Γ.Ν.Ηλείας και του ΚΕΦΙΑΠ.  

 

Άρθρο 13ο 

Ανακοίνωση  κατακύρωσης 

13.1 Η κατακύρωση γίνεται µε απόφαση του ∆.Σ. του Νοσοκοµείου. Η ανακοίνωση της 

κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα, σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στο άρθρο 23 του Π∆ 118/2007. Από την ανακοίνωση του αποτελέσµατος του 

διαγωνισµού στον Ανάδοχο, η Σύµβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί το δε έγγραφο 

(Σύµβαση) που ακολουθεί έχει µόνον αποδεικτικό χαρακτήρα. 

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

σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της σχετικής ανακοίνωσης, για την 

υπογραφή της σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας την προβλεπόµενη εγγύηση καλής 

εκτέλεσης αυτής και ασφαλιστήριο συµβόλαιο σύµφωνα µε τα άρθρα 5 και 11 της 

παρούσης. 

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

κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοσοκοµείου, ύστερα 

από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 34 του 

Π.∆. 118/2007  

13.4 Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως 

προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων 

σφαλµάτων ή παραδροµών.  

13.5 Σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις, εφόσον συµφωνήσουν προς τούτο και τα δύο 

συµβαλλόµενα µέρη, µπορεί να τροποποιείται η σύµβαση, ύστερα από απόφαση του ∆.Σ. 

του Νοσοκοµείου.  

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

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

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

 

Άρθρο 14ο 

Παραγγελία-Παράδοση Ειδών/Υπηρεσιών 

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

σύµφωνα µε τις ανάγκες του και όπως αναλυτικά και ειδικά περιγράφεται στο Παράρτηµα Β΄ 

παρούσης. 

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

όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Παράρτηµα Β΄ της παρούσης. 

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

την Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης της οικείας Σύµβασης και κάθε άλλο 

αρµόδιο όργανο του Νοσοκοµείου, για την ηµεροµηνία που προτίθεται να 

παραδώσει/παρέχει το υλικό/υπηρεσία όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Παράρτηµα Β’ της 

παρούσης 
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14.4 Προσκοµιζόµενα υλικά/παρεχόµενες υπηρεσίες θα συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα 

παραστατικά στοιχεία (Τιµολόγιο Πώλησης-∆ελτίο Αποστολής, Τιµολόγιο Παροχής 

Υπηρεσιών στο οποίο θα αναγράφεται ευκρινώς το είδος του προµηθευόµενου 

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

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

την δικαιολογία έλλειψης αυτού/ής, όταν διαπιστώνεται η κυκλοφορία αυτών στην αγορά, 

από την οποία έχει υποχρέωση να το προµηθεύει και να το παραδώσει στο Νοσοκοµείο. 

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

αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις, να παρατείνεται µέχρι το ¼  αυτού, ύστερα από 

σχετικό αίτηµα του προµηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του 

συµβατικού χρόνου. Σε περίπτωση που ο συµβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης δεν 

είναι µεγαλύτερος από τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες µπορεί µε απόφαση του ∆.Σ. του 

Νοσοκοµείου, να παρατείνεται µέχρι το ½ αυτού. Εάν λήξει ο συµβατικός χρόνος φόρτωσης - 

παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, 

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

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

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

επιθυµεί ο προµηθευτής/ανάδοχος και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος, ο 

οποίος µπορεί να γίνει µε όλους ή όσους τους παρακάτω τρόπους χρειάζεται, ανάλογα µε το 

προς προµήθεια υλικό/υπηρεσία ή και µε οποιοδήποτε άλλο ενδεικνυόµενο τρόπο, κατά την 

κρίση της επιτροπής παραλαβής (πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας), και συγκεκριµένα: 

α. Με µακροσκοπική εξέταση.  

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

γ. Με πρακτική δοκιµασία  

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

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

διενέργεια του µακροσκοπικού ελέγχου.  

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

ελέγχους (όπως χηµική εξέταση, µηχανική εξέταση, πρακτική δοκιµασία) συντάσσεται από την 

Επιτροπή Παραλαβής, εκτός από το πρωτόκολλο µακροσκοπικού ελέγχου και 

δειγµατοληψίας και οριστικό πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης) µετά τα αποτελέσµατα 

των ελέγχων τούτων. Εάν, λόγω της φύσης του είδους, όλοι οι προβλεπόµενοι από την 

σύµβαση έλεγχοι γίνονται από την Επιτροπή Παραλαβής και δεν µεσολαβούν εργαστηριακοί 

και λοιποί έλεγχοι για την σύνταξη του οριστικού πρωτοκόλλου, τούτο συντάσσεται από την 

επιτροπή χωρίς να προηγηθεί σύνταξη πρωτοκόλλου µακροσκοπικού ελέγχου και 

δειγµατοληψίας.  

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

πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζει τούτο από τους όρους της σύµβασης και 

τους λόγους της απόρριψης και γνωµατεύει αν το υλικό µπορεί να χρησιµοποιηθεί. Εφόσον 

κριθεί από το αρµόδιο όργανο ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού δεν επηρεάζουν την 

καταλληλότητα του και µπορεί να χρησιµοποιηθεί, µε αιτιολογηµένη απόφαση του ∆.Σ. του 

Νοσοκοµείου µπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του υλικού που απορρίφθηκε από την 

Επιτροπή Παραλαβής, µε έκπτωση επί της συµβατικής τιµής. Ύστερα από την απόφαση αυτή 

η Επιτροπή Παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην παραλαβή του υλικού και να συντάξει 

σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην απόφαση.  

 

Άρθρο 15ο 

Απόρριψη συµβατικού είδους/υπηρεσίας – Αντικατάσταση 

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

αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής ή κατά την χρήση του, ο ανάδοχος υποχρεούται να το 

αντικαταστήσει, εφόσον του ζητηθεί σύµφωνα µε το άρθρο 33 Π.∆. 118/2007. Σε αντίθετη 
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περίπτωση, όπως και στην περίπτωση που δεν χορηγήθηκε δικαίωµα αντικατάστασης ο 

ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.  

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

σύµβασης, κρίνονται όµως από το ∆.Σ. παραλειπτέες, ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί 

στην αποκατάσταση των αποκλίσεων, εφόσον είναι δυνατόν, ή στην καταβολή ποσού που 

αντιστοιχεί σε έκπτωση επί της συµβατικής τιµής εφόσον αποφασιστεί παραλαβή µε έκπτωση. 

 

Άρθρο 16ο 

Κήρυξη αναδόχου ως έκπτωτου 

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

παραπάνω για να υπογράψει τη σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από 

την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνοµά του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει 

από αυτήν, µε απόφαση του ∆.Σ. του Νοσοκοµείου, ύστερα από γνωµοδότηση του 

αρµοδίου οργάνου.  

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

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

παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συµβατικά υλικά/υπηρεσίες ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε 

αυτά µέσα στον συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύµφωνα µε 

όσα προβλέπονται στην παρούσα. 

16.3 Στον προµηθευτή/ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή 

σύµβαση, επιβάλλονται, µε απόφαση του ∆.Σ. του Νοσοκοµείου ύστερα από γνωµοδότηση 

του αρµοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο προς παροχή 

εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις:  

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

σύµβασης, κατά περίπτωση.  

16.3.2 Προµήθεια του υλικού/υπηρεσίας σε βάρος του εκπτώτου προµηθευτή/ανάδοχο είτε 

από τους υπόλοιπους προµηθευτές που είχαν λάβει µέρος στον διαγωνισµό ή είχαν 

κληθεί για διαπραγµάτευση, είτε µε διενέργεια διαγωνισµού, είτε µε διαπραγµάτευση, 

αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 22 του Π.∆. 118/2007. Κάθε άµεση ή 

έµµεση προκαλούµενη ζηµία του δηµοσίου ή τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, 

καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου προµηθευτή/αναδόχου. Ο καταλογισµός 

αυτός γίνεται ακόµη και στην περίπτωση που δεν πραγµατοποιείται νέα προµήθεια 

του υλικού, κατά τα παραπάνω οριζόµενα. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισµός του 

καταλογιζόµενου ποσού γίνεται µε βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του αρµοδίου 

οργάνου και µε βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.  

16.3.3 Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισµός του προµηθευτή/αναδόχου από το σύνολο 

των προµηθειών των φορέων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Ν. 2286/1995.  

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

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

να παραδώσει τα υλικά/υπηρεσίες µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας 

διενέργειας του διαγωνισµού, ανεξάρτητα εάν τελικά έκανε ή όχι χρήση του 

δικαιώµατος αυτού. Στην περίπτωση αυτή, έχουν εφαρµογή και τα αναφερόµενα στην 

παρ. 2 του άρθρου 32 του Π.∆.118/07 

16.3.5 Είσπραξη εντόκως της τυχόν προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη 

σύµβαση προµηθευτή/ανάδοχο, είτε από ποσόν που τυχόν δικαιούται να λάβει, είτε µε 

κατάθεση του ποσού από τον ίδιο, είτε µε κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. 

Ο υπολογισµός των τόκων γίνεται από την ηµεροµηνία λήψης της προκαταβολής 

από τον προµηθευτή/ανάδοχο µέχρι την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης 

κήρυξης του ως εκπτώτου, µε το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο 

από δικαιοπραξία, από την ηµεροµηνία δε αυτή και µέχρι της επιστροφής της, µε το 

ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερηµερίας.  
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16.3.6 Σε περίπτωση που η προµήθεια υλικού/υπηρεσίας σε βάρος εκπτώτου αναδόχου 

γίνεται µε τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης, της 

ανάθεσης ή της σύµβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά περίπτωση, 

κατά τον υπολογισµό του διαφέροντος σε βάρος του, λαµβάνεται υπόψη η διαφορά 

που τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών 

προδιαγραφών, η οποία συµψηφίζεται µε το προς καταλογισµό ποσό.  

 

Άρθρο 17ο 

Κυρώσεις-Ποινικές Ρήτρες 

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

αναγράφονται στην παρούσα διακήρυξη (περιλαµβανοµένων και των παραρτηµάτων της), 

τους όρους της προσφοράς του, καθώς και τις υποχρεώσεις της σύµβασης που θα 

υπογραφεί µετά την κατακύρωση της προµήθειας ειδών/υπηρεσιών. Στην αντίθετη 

περίπτωση, θα υπάρχουν κυρώσεις όπως αναφέρεται σχετικά παρακάτω 

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

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

ανατίθεται στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Εργασιών, που διορίζεται προς 

τούτο από το Νοσοκοµείο 

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

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

10% της µηνιαίας αποζηµίωσης, ανάλογα µε την βαρύτητα της παράβασης, σύµφωνα µε την 

ανέλεγκτη κρίση του ∆.Σ. Σε κάθε περίπτωση το ∆.Σ. µπορεί ταυτόχρονα να καταγγείλει την 

σύµβαση και να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο. 

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

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

περίπτωση πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Εργασιών που να 

διαπιστώνει κατά τρόπο επαρκή την παράβαση.   

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

για αυτό 

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

ρήτρες που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία και την οικεία σύµβαση  

17.7 Ο ανάδοχος υποχρεούται στην απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της εργατικής 

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

προβλεπόµενων από την κείµενη εργατική νοµοθεσία, τήρηση του νοµίµου ωραρίου, 

ασφαλιστική κάλυψη, βασικοί όροι ασφάλειας και υγιεινής εργαζοµένων κλπ). Σε περίπτωση 

που διαπιστωθεί αµετάκλητα, επανειληµµένη σοβαρή παράβαση του παρόντος όρου, το 

Νοσοκοµείο µπορεί να καταγγείλει τη σύµβαση, µε τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις των 

ανωτέρω παραγράφων. 

Άρθρο 18ο  

Τρόπος πληρωµής 

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

Νοσοκοµείου µε βάση τα νόµιµα δικαιολογητικά. Τα παραπάνω ισχύουν και για οποιαδήποτε 

άλλη αξία που τυχόν προκύψει από την εφαρµογή των συµβάσεων (π.χ. πρόστιµο, κλπ) Τα 

αναγκαία δικαιολογητικά πληρωµής ανά µήνα για την εξόφληση της µηνιαίας 

παρασχεθείσας υπηρεσίας είναι : 

18.1.1 Μηνιαίο Πρακτικό Ποσοτικής και Ποιοτικής Εκτέλεσης των όρων της Σύµβασης που θα 

συναφθεί µε την Ανάδοχο Εταιρεία Καθαριότητας των Χώρων του Γενικού 

Νοσοκοµείου  Ηλείας και ΚΕΦΙΑΠ το οποίο θα συντάσσεται από  αρµόδια Επιτροπή 

που θα οριστεί από το Νοσοκοµείο για την Παραλαβή των Ειδών/Υπηρεσιών και 

Παρακολούθηση των όρων της οικείας Σύµβασης. 
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18.1.2 Τιµολόγιο Παροχής Υπηρεσιών του αναδόχου για εργασίες δεδουλευµένες 

προηγούµενου µήνα. 

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

18.1.4 Θεωρηµένη κατάσταση ΙΚΑ αγοράς ενσήµων του απασχοληθέντος προσωπικού. 

18.1.5 Αντίγραφο µισθολογίου και σελίδας αγοράς ενσήµων για το απασχολούµενο 

προσωπικό του Αναδόχου. 

18.1.6 Φορολογική ενηµερότητα. 

18.1.7 Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που 

διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή. 

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

προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις. 

 

Άρθρο 19ο 

Κρατήσεις 

19.1 Τον  Ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόµιµες κρατήσεις όπως εκάστοτε ισχύουν.: 

19.1.1.  Υπέρ Οργανισµών Ψυχικής Υγείας (ΦΕΚ 545 Β΄/24-3-΄09) :2,00% (δύο τοις εκατό) 

19.1.2. Κατά την πληρωµή του τµήµατος παρακρατείται ο προβλεπόµενος από το άρθρο 24 του 

Ν. 2198/1994 φόρος εισοδήµατος 8%. 

19.1.3  Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων σε ποσοστό 0,10% επί της 

αξίας κάθε σύµβασης (εκτός Φ.Π.Α.)  

19.1.4 Πάσα άλλη κράτηση που προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία , εκτός του ΦΠΑ ο 

οποίος βαρύνει το Νοσοκοµείο. 

 

Άρθρο 20ο 

Ισχύς της σύµβασης 

20.1 Η σύµβαση που θα υπογραφεί θα έχει διάρκεια δύο (2) µήνες   

20.2 H δαπάνη για την προµήθεια της δηµοπρατούµενης υπηρεσίας θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε.0439 

του προϋπολογισµού εξόδων του Νοσοκοµείου. 

20.3 Σε περίπτωση διενέργειας και υπογραφής σύµβασης σχετικού διαγωνισµού σε περιφερειακό 

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

20.4 Σε περίπτωση που το Υπουργείο Υγείας ή Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ή 

Υ.Πε ή άλλος φορέας χορηγήσει είδη/παρέχει τη σχετική Υπηρεσία στο Ίδρυµα µε 

οποιοδήποτε τρόπο (δωρεά, σύµβαση, κ.λ.π.) που καλύπτει στο σύνολο ή κατά ένα µέρος τις 

ανάγκες του, µονοµερώς το Νοσοκοµείο και χωρίς δικαίωµα για αποζηµίωση από µέρους 

του αναδόχου µπορεί να µειώσει τις συµβατικές ποσότητες µέχρι και του συνόλου αυτών.   

20.5 Τα παραρτήµατα αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος και της οικείας Σύµβασης.  

 

 

Άρθρο 21.  

Ασφάλιση Έργου 

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

ασφαλίσεις 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. 

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

ασφαλιστικές καλύψεις καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου : 

21.1.1 Κάλυψη οποιασδήποτε Αστικής Ευθύνης προς οποιονδήποτε τρίτο, 

συµπεριλαµβανοµένου του Νοσοκοµείου και του προσωπικού αυτού,  η οποία 

ανακύπτει από ή οφείλεται στην εκτέλεση της Υπηρεσίας, περιλαµβανοµένων αλλά όχι 
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µόνο, περιπτώσεων θανάτου, σωµατικών βλαβών, απώλεια ή ζηµίας περιουσίας, 

ατυχηµατικής ρύπανσης, ψυχικής οδύνης και ηθικής βλάβης, µέχρι εκείνων των ορίων 

ευθύνης τα οποία θα διατηρούσε σε ισχύ ένας συνετός λειτουργός έργου παρόµοιας 

φύσης, µεγέθους και χαρακτηριστικών του Έργου και τα οποία σε καµία περίπτωση 

δεν θα είναι χαµηλότερα των Ευρώ1.000.000,00€ 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).                                                                          

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

«συνασφαλιζόµενος» θα καλύπτεται και η εκ του Νόµου ευθύνη του Αναδόχου, την 

οποία έχει µε την ιδιότητα του Εργοδότη και περιλαµβάνει την, από τα άρθρα 657, 658 

και 932 του ισχύοντος Α.Κ., προβλεπόµενη υποχρέωση του Ασφαλισµένου έναντι του 

προσωπικού του που είναι ασφαλισµένο στο ΙΚΑ και απασχολείται στις 

περιγραφόµενες στην παρούσα σύµβαση εργασίες, σε περίπτωση σωµατικών 

βλαβών που θα προκληθούν κατά τη διάρκεια της εργασίας. Ο Ανάδοχος θα πρέπει 

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

συνεργάτες και υπεργολάβους αυτού. 

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

Ελληνικής Εργατικής Νοµοθεσίας όπως αυτές ισχύουν ανά πάσα χρονική στιγµή και να τηρεί 

την εκάστοτε ισχύουσα Εργατική Νοµοθεσία για το προσωπικό που απασχολεί. 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. 

21.4 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  

21.5 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 22 

Ζητήµατα Κυριότητας και Πνευµατικής Ιδιοκτησίας 

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

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

συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον Ανάδοχο κατά την εκτέλεση της Σύµβασης, είναι 

εµπιστευτικά και ανήκουν στην απόλυτη ιδιοκτησία του Νοσοκοµείου. 

22.2 Ο Ανάδοχος, µόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύµβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα και 

τα στοιχεία στο Νοσοκοµείο. Ο Ανάδοχος µπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων 

και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιµοποιεί για σκοπούς άλλους από της 

Σύµβασης, χωρίς την προηγούµενη γραπτή συναίνεση του Νοσοκοµείου.  

Άρθρο 23 

Εµπιστευτικότητα 

23.1 Χωρίς την προηγούµενη γραπτή συναίνεση του Νοσοκοµείου, ο Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει 

εµπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την παροχή της 

υπηρεσίας, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαµβάνει γνώση 
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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, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την 

αποκατάσταση τυχόν ζηµίας της και την παύση κοινοποίησης των εµπιστευτικών 

πληροφοριών και την παράλειψή της στο µέλλον.  

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

συναίνεση του Νοσοκοµείου, ούτε να συµµετέχει σε δραστηριότητες ασυµβίβαστες µε τις 

υποχρεώσεις του απέναντι στο Νοσοκοµείο και δεν δεσµεύει το Νοσοκοµείο, µε κανένα 

τρόπο, χωρίς την προηγούµενη γραπτή της συναίνεση. 

23.3 Οι προαναφερόµενοι όροι περί εµπιστευτικότητας δεσµεύουν τον ανάδοχο και µετά την 

ολοκλήρωση του έργου του εις το διηνεκές. 

Άρθρο 24 

Λοιπές Υποχρεώσεις του Αναδόχου 

24.1 Καθ΄όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύµβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά 

µε τα αρµόδια όργανα του Νοσοκοµείου, υποχρεούται δε να λαµβάνει υπόψη του 

οποιεσδήποτε παρατηρήσεις σχετικά µε την εκτέλεση της Συµβατικής Υπηρεσίας. 

24.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν την 

Συµβατική Υπηρεσία (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία που 

τυχόν του ζητηθούν για την αποτελεσµατική λήψη αποφάσεων. 

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

ισχύουσας νοµοθεσίας σε σχέση µε οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από µέλη της Οµάδας 

Έργου, που θα ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση µε την παρούσα 

Σύµβαση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζηµίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται 

µόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 

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

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

την απαιτούµενη εµπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις 

απαιτήσεις της Σύµβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύµα συνεργασίας κατά 

τις επαφές τους µε τις αρµόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη της Αναθέτουσα Αρχής. Σε αντίθετη 

περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση µέλους της Οµάδας Έργου 

του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση µε άλλο πρόσωπο, 

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

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

Αναθέτουσα Αρχής και µόνο µε άλλο πρόσωπο αντιστοίχων προσόντων ή εµπειρίας.  Ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να ειδοποιήσει την Αναθέτουσα Αρχή εγγράφως, τουλάχιστον είκοσι (20) 

ηµερολογιακές ηµέρες πριν από την αντικατάσταση. 

24.5 Σε περίπτωση που µέλη της Οµάδας Έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν από αυτήν ή λύσουν τη 

συνεργασία τους µαζί του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει ότι κατά το χρονικό 

διάστηµα, µέχρι την αποχώρησή τους, θα παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους και αφετέρου να 

αντικαταστήσει άµεσα τους αποχωρήσαντες συνεργάτες µε άλλους ανάλογης εµπειρίας και 

προσόντων µετά από έγκριση της Αναθέτουσα Αρχής. 

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

Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι του Νοσοκοµείου για 

την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη ∆ιακήρυξη/Προσφορά/Σύµβαση υποχρεώσεών τους. 

Τυχόν υφιστάµενες µεταξύ τους συµφωνίες περί κατανοµής των ευθυνών τους έχουν ισχύ µόνον στις 

εσωτερικές τους σχέσεις και σε καµία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της 

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

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

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

της Σύµβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για 

οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις 
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του, τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύµβασης µε τους ίδιους 

όρους. 

24.8 Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής 

εκκαθάρισης ενός εκ των µελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η Σύµβαση εξακολουθεί να 

υφίσταται και οι απορρέουσες από τη Σύµβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναποµείναντα µέλη του 

Αναδόχου, µόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα 

εκπλήρωσης ή µη των όρων της Σύµβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρµοδίου 

οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να 

καταγγείλει τη Σύµβαση. Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, µεταβίβασης της 

επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των µελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι της Σύµβασης 

εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης 

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

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

ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής και οι 

Εγγυητικές Επιστολές Προκαταβολής και Καλής Εκτέλεσης που προβλέπονται στη Σύµβαση. 

24.9 Ο Ανάδοχος υποχρεούται καθόλη τη διάρκεια της Σύµβασης να συµµορφούται µε τις υποχρεώσεις που 

επιβάλλονται από τον Ν.3310/05 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε τον Ν. 3414/05. 

24.10  Οι παραλήπτες της διακήρυξης υποχρεούνται µέσα σε δύο (2) εργάσιµες ηµέρες από την 

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

αριθµό σελίδων κι εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν 

εγγράφως  στο Νοσοκοµείο και να ζητήσουν ένα πλήρες αντίγραφο. Ενστάσεις κατά της 

νοµιµότητας του διαγωνισµού µε το αιτιολογικό της µη πληρότητας του παρεληφθέντος 

αντιγράφου θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

Άρθρο 25ο 

 

25.1    Η παρούσα  διακήρυξη  έχει σταλεί για δηµοσίευση : 

22.1.1 Στην  ιστοσελίδα του Γ.Ν. Ηλείας 

22.1.2 Στο πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ 

25.2 στους πίνακες ανακοινώσεων των:  

20.2.1 Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Αθηνών 

20.2.2 Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Αθηνών 

20.2.3 Επιµελητήριο Πύργου 

 

 

 

 

 

 

 Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ 
α.α. 

 

 

 

∆ρ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 

 ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Α.1. Η Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να έχει την εξής µορφή και περιεχόµενο: 

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

περιγράφονται στη συνέχεια. Στον υποφάκελο  της  τεχνικής  προσφοράς,  οι προσφέροντες 

συµπεριλαµβάνουν, επί ποινή αποκλεισµού, υπό µορφή παραρτήµατος, τις παρακάτω 

αναφερόµενες πληροφορίες, δηλώσεις ή πιστοποιητικά. 

Α.1.1. Προσφερόµενα είδη/υπηρεσίες και Τεχνικά χαρακτηριστικά 

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

των προσφεροµένων ειδών/υπηρεσιών και τις τεχνικές προδιαγραφές τους. Η 

τεχνική προσφορά πρέπει επίσης να περιλαµβάνει υλικό τεκµηρίωσης για τα 

προσφερόµενα είδη/υπηρεσίες, όπως εγχειρίδια, τεχνικά φυλλάδια κλπ, από 

τα οποία θα προκύπτει η κάλυψη των απαιτήσεων της παρούσας διακήρυξης. 

Στην ενότητα αυτή θα πρέπει να περιλαµβάνονται και οι δηλώσεις που 

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

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

να δηλώνει στην προσφορά του, την επιχειρηµατική µονάδα στην οποία θα 

κατασκευάσει το προσφερόµενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής 

της. 

 Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε 

δική τους επιχειρηµατική µονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την 

επιχειρηµατική µονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόµενο 

προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. 

Α.1.1.2. Πλήρη στοιχεία για την παρουσίαση της εταιρικής φυσιογνωµίας (profile) του 

συµµετέχοντος στο διαγωνισµό, µε τις διαχρονικές του δραστηριότητες και 

γενικά ότι θεωρείται χρήσιµο για τη διαµόρφωση σαφούς εικόνας περί της 

επιχειρηµατικής του δραστηριότητας. 

Α.1.1.3. Αναλυτικά στοιχεία πελατολογίου µε έµφαση σε δραστηριότητες/υπηρεσίες 

παροµοίου είδους και µεγέθους 

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

αντιµετωπίσει το συγκεκριµένο έργο (διάρθρωση και αριθµός εργαζοµένων 

ανά κατηγορία και τµήµα και ότι άλλο προτείνει σχετικά µε τον τρόπο 

οργάνωσης κ.λ.π.) 

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

κατανοµή προσφερόµενου προσωπικού, (ii) διαθέσιµα και προσφερόµενα 

µηχανήµατα και εργαλεία και πάσης φύσεως εξοπλισµός. 

Α.1.1.6. ∆υνατότητα επιπλέον υποστήριξης σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών όπως 

αυτή προκύπτει µέσω βεβαιώσεων υποστήριξης εργασιών, σε ανάλογες 

περιπτώσεις. 

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

δοκιµών, για την ποιότητα ή καταλληλότητα προσφερόµενων µηχανηµάτων, 

εργαλείων, υλικών, υπηρεσιών κλπ και η συµµόρφωσή τους µε τεχνικά και 

ποιοτικά Standards. 
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Α.1.2. Πίνακας Συµµόρφωσης 

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

προβλέπονται στο Παράρτηµα Β’ της παρούσας διακήρυξης θα πρέπει να 

συµπληρωθεί από τον υποψήφιο προµηθευτή/ανάδοχο σχετικός «Πίνακας 

Συµµόρφωσης» συµπληρωµένος σύµφωνα µε τις παρακάτω επεξηγήσεις και 

οδηγίες τις οποίες ο υποψήφιος είναι υποχρεωµένος να ακολουθήσει 

Α.1.2.2. Ο Πίνακας Συµµόρφωσης δύναται να διαθέτει την εξής ενδεικτική µορφή 

 

Α.1.2.3. Στη στήλη «Απαίτηση» αντιγράφονται οι ζητούµενες Τεχνικές Προδιαγραφές 

της Υπηρεσίας από τη ∆ιακήρυξη όπως αυτές διατυπώνονται αναλυτικά στο 

Παράρτηµα Β’ της παρούσας ∆ιακήρυξης. 

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

που έχει τη µορφή ΚΑΛΥΠΤΕΙ/ΥΠΕΡ-ΚΑΛΥΠΤΕΙ /∆ΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ. Αν η 

προσφερόµενη τεχνική προδιαγραφή πληροί ακριβώς την αιτούµενη από τη 

διακήρυξη τεχνική προδιαγραφή σηµειώνεται η ένδειξη “ΚΑΛΥΠΤΕΙ”, αν η 

προσφερόµενη τεχνική προδιαγραφή είναι ανώτερη από την αιτούµενη  

τεχνική προδιαγραφή σηµειώνεται η ένδειξη “ΥΠΕΡ-ΚΑΛΥΠΤΕΙ” ενώ αν η 

προσφερόµενη τεχνική προδιαγραφή δεν πληροί ακριβώς την αιτούµενη από 

τη διακήρυξη τεχνική προδιαγραφή σηµειώνεται η ένδειξη “∆ΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ”. 

Α.1.2.5. Στη στήλη «Προσφορά Υποψήφιου Αναδόχου» περιγράφεται αναλυτικά η 

Τεχνική Προδιαγραφή της προσφερόµενης Υπηρεσίας από τον υποψήφιο 

Ανάδοχο. 

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

προσφορά, σε αντίστοιχο τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή ή αναλυτική 

τεχνική περιγραφή του εξοπλισµού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας, 

ή αναφορές µεθοδολογίας εγκατάστασης, υποστήριξης και εκπαίδευσης κλπ. 

που θα παρατεθούν στο παράρτηµα. Είναι ιδιαίτερα επιθυµητή η πληρέστερη 

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

Τεχνική Προσφορά / Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4 κλπ). 

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

που τεκµηριώνει τη συµφωνία και θα σηµειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Αντιγραφή Ζητούµενης 

Τεχνικής Προδιαγραφής 

της Υπηρεσίας από τη 

∆ιακήρυξη όπως αυτές 

διατυπώνονται στα 

Παράρτηµα Β΄ της 

παρούσας 

Αν η προσφερόµενη 

τεχνική προδιαγραφή 

πληροί ακριβώς την 

αιτούµενη από τη 

διακήρυξη τεχνική 

προδιαγραφή 

σηµειώνεται η ένδειξη 

“ΚΑΛΥΠΤΕΙ” 

Αν η προσφερόµενη 

τεχνική προδιαγραφή 

είναι ανώτερη από 

την αιτούµενη  

τεχνική προδιαγραφή 

σηµειώνεται η ένδειξη 

“ΥΠΕΡ-ΚΑΛΥΠΤΕΙ” 

 

Αναλυτική Περιγραφή Τεχνικής 

Προδιαγραφής της Προσφερόµενης 

Υπηρεσίας από τον Υποψήφιο 

Προµηθευτή/Ανάδοχο 

Για παράδειγµα: 

1. Να διαθέτει Τάση 

τροφοδοσίας 

220volts/50Hz. 

 

ΚΑΛΥΠΤΕΙ 

Το προσφερόµενο σύστηµα 

Χ του κατασκευαστικού οίκου 

Υ διαθέτει τάση τροφοδοσίας 

220volts/50Hz. 

Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 

Παράγραφος 4 
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πίνακα συµµόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούµενη προδιαγραφή 

(πχ. Προδ. 1.1.4.2). 

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

από τους υποψήφιους αναδόχους στοιχεία κατά τη διαδικασία τεχνικής 

αξιολόγησης των προσφερόµενων υπηρεσιών/εξοπλισµού/ειδών. 

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

αναφορά) µπορεί να επιφέρει την ποινή του αποκλεισµού. 

Α.2. Η Οικονοµική Προσφορά θα πρέπει να έχει την εξής µορφή και περιεχόµενο:  

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

τιµή σύµφωνα µε τις οδηγίες του Παρόντος Άρθρου για την παροχή της Υπηρεσίας  

σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήµατος Β’. Η αναγραφή της τιµής 

σε Ευρώ (€) µπορεί να γίνεται µέχρι δύο δεκαδικά ψηφία. Στην τιµή θα 

περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 

εκτός από τον αναλογούντα Φ.Π.Α. για την παρεχόµενη υπηρεσία στον τόπο και µε 

τον τρόπο που προβλέπονται από την παρούσα διακήρυξη.  Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το 

Νοσοκοµείο. 

        Α.1.2.   Η οικονοµική προσφορά θα περιέχει τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 του 

Ν. 3863 / 2010, (ΦΕΚ  Α΄ 115  / 15-7-2010), όπως τροποποιήθηκε η παράγραφος 1 του 

Ν. 3863 / 2010 από την παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν.4144/2013 (ΦΕΚ 88/Α΄/18-04-

2013), µε την  επί ποινή απόρριψης σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, µέσα στον 

κύριο φάκελο  και επίσης θα περιλαµβάνει τα εξής στοιχεία:  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 

(*1) 

ΜΗΝΙΑΙΑ 

∆ΑΠΑΝΗ 

ΚΑΤΑ ΑΤΟΜΟ 

ΜΗΝΙΑΙΑ 

∆ΑΠΑΝΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

∆ΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ∆ΥΟ 

ΜΗΝΕΣ 

(ΜΗΝΙΑΙΑ Χ 2 

ΜΗΝΕΣ) 

1.  
Μικτές αποδοχές προσωπικού (καθαριστές–

στριες και επόπτες) µε πλήρη απασχόληση 

    

2.  Εισφορές ΙΚΑ εργοδότου 
    

3.  
Κόστος επιδόµατος αδείας (περιλαµβανοµένων 

και εισφορών ΙΚΑ του εργοδότη) 

    

4.  

Κόστος δώρων Πάσχα - Χριστουγέννων 

(περιλαµβανοµένων και εισφορών ΙΚΑ του 

εργοδότη) 

    

5.  

Επιπλέον κόστος Κυριακών-Αργιών 

(περιλαµβανοµένων και εισφορών ΙΚΑ του 

εργοδότη) 8ωρης απασχόλησης 

    

6.  

Επιπλέον κόστος νυχτερινών 

(περιλαµβανοµένων και εισφορών ΙΚΑ του 

εργοδότη) 8ωρης απασχόλησης 

    

7.  
Κόστος αντικαταστατών εργαζοµένων σε 

κανονική άδεια 

    

8.  
Κόστος αναλωσίµων υλικών (σάκοι 

απορριµµάτων, απορρυπαντικά, κλπ) 

    

9.  

Κόστος ειδών ατοµικής υγιεινής για τις ανάγκες 

ασθενών, επισκεπτών και προσωπικού 

Νοσοκοµείου ( χαρτί υγείας,χειροπετσέτες, 

κρεµοσάπουνο) 

    

10.  
Κόστος εργαλείων και µηχανηµάτων 

καθαρισµού (αποσβέσεις, βλάβες, συντήρηση) 

    

11.  

Κόστος διοικητικής υποστήριξης, εγγυητικών 

επιστολών, ασφάλειας  & υγιεινής (ΜΑΠ), λοιπά 

έξοδα 

    

12.  

ΛΟΙΠΑ ΕΞΟ∆Α (Να αναφερθούν αναλυτικά και 

να τεκµηριωθούν κατά την κρίση κάθε 

υποψηφίου αναδόχου 

 

 

   

    ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
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ΜΗΝΙΑΙΟ 

ΚΕΡ∆ΟΣ 

 

∆ΙΜΗΝΟ ΚΕΡ∆ΟΣ  

(ΜΗΝΙΑΙΟ Χ 2 

ΜΗΝΕΣ) 

13.  Εργολαβικό κέρδος   

  

 ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΜΗΝΙΑΙΟ ΥΨΟΣ 

ΝΟΜΙΜΩΝ 

ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

∆ΙΜΗΝΟ  ΥΨΟΣ 

ΝΟΜΙΜΩΝ 

ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 

(ΜΗΝΙΑΙΟ Χ 2 

ΜΗΝΕΣ) 

14.  Νόµιµες κρατήσεις επί της αξίας τιµολογίου   

  

 ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΜΗΝΙΑΙΟ 

ΤΙΜΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

∆ΙΜΗΝΟ  ΤΙΜΗΜΑ 

ΓΙΑ ΤΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

(ΜΗΝΙΑΙΟ Χ 2 

ΜΗΝΕΣ) 

15.  ΣΥΝΟΛΑ ΚΑΘΑΡΩΝ ΑΞΙΩΝ (άνευ Φ.Π.Α.)   

16.  ΣΥΝΟΛΑ ΑΞΙΩΝ (µε Φ.Π.Α.)   

* Σηµείωση 1 : Ως Αριθµός Ατόµων προσδιορίζεται το Πλήθος Εργαζοµένων 

(περιλαµβανοµένων των ατόµων ρεπό) που αντιστοιχεί στις απαιτούµενες εργατώρες 

και είναι κοστολογικά ισοδύναµο και εκφρασµένο σε άτοµα πλήρους απασχόλησης.  

 

Και περαιτέρω λοιπά στοιχεία του άρθρου 22 του Ν.4144/2013 (ΦΕΚ 88/Α΄/18-04-

2013), ήτοι: 

 

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. 

 
Οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισµού ή/και φύλαξης (εργολάβοι) υποχρεούνται, µε ποινή 
αποκλεισµού, να εξειδικεύουν σε χωριστό κεφάλαιο της προσφοράς τους τα ως άνω στοιχεία. Στην 
προσφορά τους πρέπει να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των 
υπηρεσιών τους, των αναλώσιµων, του εργολαβικού τους κέρδους και των νόµιµων υπέρ 
∆ηµοσίου και τρίτων κρατήσεων. Επιπροσθέτως, υποχρεούνται να επισυνάπτουν στην προσφορά 

αντίγραφο της συλλογικής σύµβασης εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόµενοι. 
 

Α.2.1. Ο παραπάνω πίνακας συµπληρώνεται (χωρίς να τροποποιηθεί η µορφή του) από 

τους υποψήφιους αναδόχους, σύµφωνα µε την κείµενη εργατική, ασφαλιστική και 

σχετική Νοµοθεσία επί ποινή απαραδέκτου της προσφοράς προσκοµίζοντας στο 

Φάκελο Οικονοµικής Προσφοράς επικυρωµένα φωτοαντίγραφα της 

προαναφερόµενης Νοµοθεσίας. Η τιµή για καθένα από τα πεδία του παραπάνω 

πίνακα θα είναι µια και µοναδική και θα αναλύεται επαρκώς και µε σαφήνεια ο 

τρόπος-µέθοδος υπολογισµού-προσδιορισµού αυτής της τιµής. 

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

ως απαράδεκτη.  

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

ενώ θα πρέπει να υπάρχει ρητή δήλωση αποδοχής όλων των όρων της διακήρυξης 

καθώς και της ισχύουσας Νοµοθεσίας 

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

δίδεται ενιαία τιµή η προσφορά απορρίπτεται σαν απαράδεκτη. 
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Α.2.5. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία 

απαραίτητα για την τεκµηρίωση των προσφεροµένων τιµών, οι δε υποψήφιοι 

ανάδοχοι υποχρεούνται να παρέχουν αυτά εντός προθεσµίας πέντε (5) εργασίµων 

ηµερών από την ηµέρα που αυτά θα ζητηθούν. Η ευθύνη όµως για την ακρίβεια των 

αναφεροµένων βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο. 

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

απαραίτητα για την τεκµηρίωση των προσφεροµένων τιµών, οι δε υποψήφιοι 

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

αναφεροµένων βαρύνει αποκλειστικά τον υποψήφιο ανάδοχο 

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

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

να  εφαρµόσει τις τυχόν αλλαγές άµεσα αφετέρου δεν δύναται σε καµία περίπτωση η 

µεταβολή αυτή να προκαλέσει οποιαδήποτε πρόσθετη οικονοµική επιβάρυνση για το 

Νοσοκοµείο. 

 

 

 

 

  Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ 
α.α. 

 

 

 

∆ρ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ MD 

 ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ 

ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΩΝ  ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ (ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΚΕΦΙΑΠ). 

 

 

Οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας αποτελούν τα ελάχιστα αναγκαία 

χαρακτηριστικά της υπηρεσίας που απαιτούνται, προκειµένου αυτή να προσδιορισθεί 

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

απαράβατοι και η οποιαδήποτε µη συµµόρφωση προς αυτούς συνεπάγεται απόρριψη της 

προσφοράς, σύµφωνα µε την κρίση της αρµόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης. 

 

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

η πλήρης τεχνική περιγραφή των ζητουµένων τεχνικών προδιαγραφών ίσως να 

αναφέρονται ενδεικτικά συγκεκριµένα προϊόντα ή εµπορικά σήµατα. Στις περιπτώσεις αυτές 

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

αναφεροµένων. Οι υποψήφιοι οικονοµικοί φορείς µπορούν να υποβάλλουν προσφορές 

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

 

 

Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Άρθρο 1. 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

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

εγκαταστάσεων και των εν γένει χώρων του Γ.Ν.ΗΛΕΙΑΣ (Νοσηλευτικής Μονάδα Πύργου) 

και ΚΕΦΙΑΠ εκτάσεως 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 Γ.Ν.ΗΛΕΙΑΣ (Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου) που κατά την κατάρτιση της 
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σύµβασης λειτουργούν και χρησιµοποιούνται. Ο ανάδοχος είναι εξάλλου υποχρεωµένος 

σε τακτά χρονικά διαστήµατα και σύµφωνα µε τις υποδείξεις του Νοσοκοµείου, να 

καθαρίζει και τυχόν χώρους του Γ.Ν.ΗΛΕΙΑΣ (Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου) και ΚΕΦΙΑΠ 

που κατά τη κατάρτιση της σύµβασης δεν χρησιµοποιούνται. Η συµµετοχή στην 

παρούσα σηµαίνει γνώση εκ µέρους του αναδόχου των χώρων του Γ.Ν.ΗΛΕΙΑΣ 

(Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου) και ΚΕΦΙΑΠ 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.) 

του Γ.Ν.ΗΛΕΙΑΣ (Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου) και ΚΕΦΙΑΠ. 

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

την διαχείριση των νοσοκοµειακών απορριµµάτων (Ενδεικτικά αναφέρεται το ΦΕΚ 

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

(ΕΙΑ-ΑΧ), τα οποία τοποθετούνται σε µαύρους σάκους µιας χρήσης. β) αµιγώς 

µολυσµατικά (ΕΙΑ-ΜΧ), τα οποία τοποθετούνται σε κίτρινους σάκους ή δοχεία µιας 

χρήσης (αιχµηρά) γ) µολυσµατικού-τοξικού χαρακτήρα (ΕΙΑ-ΜΤΧ), τα οποία 

τοποθετούνται σε ειδικά χαρτοκυτία µιας χρήσης (Hospital boxes) και στη συνέχεια 

κλείνονται σε κόκκινο σάκο. δ) υλικά προς ανακύκλωση, τα οποία τοποθετούνται σε µπλε 

σάκους µας χρήσης. Όλοι οι σάκοι αποµακρύνονται όταν έχουν γεµίσει κατά τα 2/3 και 

δένονται µε σφιγκτήρα. Απαραίτητα όλοι οι σάκοι θα φέρουν αυτοκόλλητη ετικέτα στην 

οποία θα αναγράφεται το τµήµα απ' το οποίο προέρχονται, η ηµεροµηνία και η ώρα 

αποκοµιδής. Οι σάκοι θα πρέπει να είναι  αδιαφανείς, αδιάτρητοι και  αδιαπέραστοι από 

υγρασία. Τα απορρίµµατα θα πρέπει να  συλλέγονται κατά το δυνατόν πλησιέστερα 

στον τόπο παραγωγής τους και αποκλείονται οι διαδικασίες εκκένωσης και 

επαναλαµβανόµενης πλήρωσης της συσκευασίας. Κάθε φορά θα αλλάζει ο σάκος και 

µια φορά την ηµέρα θα πλένονται οι περιέκτες στους θαλάµους και στους 

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

πρέπει να χρησιµοποιούνται τροχήλατοι κάδοι, οι οποίοι θα κλείνουν ασφαλώς και θα 
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απολυµαίνονται στο τέλος κάθε βάρδιας. Οι τροχήλατοι κάδοι θα διακρίνονται σε 

οικιακών και µολυσµατικών. Οι σάκοι θα πρέπει να τοποθετούνται στον τροχήλατο κάδο 

µε την αντίστοιχη σήµανση. Ο κάδος θα  είναι ανοξείδωτος, χωρητικότητας 350-500 lt, να 

διαθέτει καπάκι και προστατευτικά για την αποφυγή πρόσκρουσης. Στον πυθµένα του θα 

υπάρχει αποχέτευση για τον συχνό καθαρισµό του. Σε περίπτωση που δεν τηρείται η 

διαδικασία διαχείρισης των απορριµµάτων, η ∆ιοίκηση του Γ.Ν.Ηλείας έχει το δικαίωµα να 

επιβάλλει πρόστιµο έως 500,00 € για κάθε παράβαση. 

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

για την παροχή των υπηρεσιών του, καθώς επίσης σάκους απορριµµάτων 

(µαύρους,πράσινους).  

8. 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.  

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

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

10. Σε περίπτωση βλάβης των µηχανηµάτων ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τα 

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

11. Το Γ.Ν.Ηλείας(Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου)  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 Γ.Ν.Ηλείας(Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου).   

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

ασφάλειας και να συµµορφώνεται µε τις σχετικές οδηγίες του Γ.Ν.Ηλείας(Νοσηλευτική 

Μονάδα Πύργου).    

13. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση  οποιασδήποτε ζηµιάς ή 

βλάβης που θα προκληθεί στο προσωπικό και στις εγκαταστάσεις του 

Γ.Ν.Ηλείας(Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου) και  ΚΕΦΙΑΠ αρµοδιότητας του,  ή σε 

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

(αναδόχου) ή των εργασιών του.  
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14. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί έντυπη αλληλογραφία µε τους αρµόδιους του 

Γ.Ν.Ηλείας(Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου), µε σκοπό την επισήµανση τυχόν 

παραλείψεων όσο και παραπόνων.  

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

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

υπεύθυνους του Γ.Ν.Ηλείας(Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου) 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 Γ.Ν.Ηλείας(Νοσηλευτική 

Μονάδα Πύργου),οι κάτωθι ποινικές ρήτρες:  

16. 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.  

17. Για οποιαδήποτε αλλαγή τρόπου καθαριότητας και χρήσης υλικών πρέπει να 

υπάρχει έγκριση από την Ε.Ν.Λ.. 

18. Κατά την παροχή υπηρεσιών από τον ανάδοχο, δεν πρέπει  να παρακωλύεται η  

λειτουργία του Νοσοκοµείου ούτε να ενοχλούνται ασθενείς, προσωπικό και επισκέπτες.  

19. 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.  

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

αυξηµένες απαιτήσεις που συνεπάγεται η παροχή υπηρεσιών στο χώρο ενός 

Νοσηλευτικού Ιδρύµατος.  

21. 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. 

22. Ο ανάδοχος επιβαρύνεται µε όλα τα έξοδα που αφορούν την παροχή των 

υπηρεσιών του (όπως στολές προσωπικού, υλικά καθαριότητας, µηχανήµατα, 

εξοπλισµό, σακούλες απορριµµάτων) 

23. Ο ανάδοχος επιβαρύνεται επίσης µε την παροχή των παρακάτω ειδών ατοµικής 

υγιεινής για τις ανάγκες των ασθενών, των επισκεπτών και του προσωπικού του 

Νοσοκοµείου. Οι εκτιµώµενες ποσότητες αυτών παρουσιάζονται στον παρακάτω 

πίνακα: 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ 
ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ 
ΜΗΝΑ 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ 
ΓΙΑ ∆ΥΟ 
ΜΗΝΕΣ 

Χαρτί Υγείας  ΡΟΛΟ 905 ΡΟΛΑ 1.810 ΡΟΛΑ 
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(Χηµικός και θερµοπλαστικός πολτός πλήρως 

υδατοδιαλυτός µη ανακυκλώµενος 140 gr 
τουλάχιστον) 

Χειροπετσέτες 
(Χηµικός και θερµοπλαστικός πολτός πλήρως 

υδατοδιαλυτός µη ανακυκλώµενος 320 gr, 30gr ανά 
φύλλο, διαστάσεων 21x25 cm τουλάχιστον). 

ΦΥΛΛΟ 
20.000 ΦΥΛΛΑ 

 

40.000 ΦΥΛΛΑ 

 

Κρεµοσάπουνο 
Οι προσφορές θα αναφέρονται σε συσκευασία µιας 
χρήσης του  1 ltΕπισηµαίνεται ότι τα δοχεία δεν θα 

επαναπληρώνονται µε σαπούνι αλλά θα 
απορρίπτονται απευθείας όταν αδειάζουν, για την 
αποφυγή αποικισµού τους µε µικροβιακούς 
παράγοντες και θα τοποθετείται νέο δοχείο. Να περιέχει 
ενυδατικούς και αναλιπαντικούς παράγοντες του 
δέρµατος. Να έχει ουδέτερο PH 5,5-7 και να είναι 

δερµατολογικά ελεγµένο. Να περιέχει επιπρόσθετα µία 
ή περισσότερες ουσίες σαν συντηρητικά συστατικά για 
τη µη ανάπτυξη µικροβίων, όπως αυτά 
χαρακτηρίζονται στο 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 
του νοσοκοµείου µας (Sterillium και Hibitane). Να 
αναφέρονται σαφώς τα συστατικά του προϊόντος 

στην ετικέτα του(στα ελληνικά) και να κατατεθούν 3 
(τρία) δείγµατα στην κανονική τους συσκευασία. Κάθε 
συσκευασία του 1Lt να συνοδεύεται και από αντλία για 
χρήση εκτός dispenser. 

ΛΙΤΡΟ 136Λίτρα 272 Λίτρα 

 

Επισηµαίνεται ότι απαιτείται τακτικός και επαναλαµβανόµενος εφοδιασµός µε υλικά 

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

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

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

προϋπόθεση της εύλογης χρήσης και κατανάλωσης από τον ανάδοχο. 

25. 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 
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Ορθής Υγιεινής Πρακτικής και να προσαρµόζεται σε κάθε µεταβολή τους,  ΙSO ELOT. 

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 ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει έµπειρο προσωπικό (µε προϋπηρεσία σε χώρο 

παροχής Υπηρεσιών Υγείας) που δεν θα εναλλάσσεται συχνά, εκπαιδευµένο σε γενικούς 

και ειδικούς κανόνες υγιεινής, ανάλογα µε τη θέση εργασίας του, σύµφωνα µε 

πρόγραµµα που θα έχει υλοποιηθεί και θα κατατεθεί. 

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

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

υγιεινή ώστε να υλοποιούνται οι νοµοθετικές απαιτήσεις. 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 την ισχύουσα Εργατική Νοµοθεσία, 

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 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 
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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 Γ.Ν. Ηλείας 

(Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου) και ΚΕΦΙΑΠ.  

8. 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. 

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

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

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

από την εργατική και ασφαλιστική νοµοθεσία, βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο,  ο 

οποίος είναι ο µόνος υπεύθυνος έναντι αυτών µε τους οποίους συνδέεται  µε εργασιακή 

ή άλλη σχέση καθώς και έναντι τρίτων εξ’ αφορµής των σχέσεων αυτών. 

10. Ο ανάδοχος πρέπει απαραίτητα να διαθέτει καθηµερινά 15 εργαζόµενους  

απασχόλησης  96 ωρών εβδοµαδιαίως, για τον καθαρισµό των χώρων του 

Νοσοκοµείου και ΚΕΦΙΑΠ, τα οποία θα καλύπτουν  όλες τις  βάρδιες σε όλα τα τµήµατα 

του Γ.Ν. Ηλείας. Επίσης ο ανάδοχος πρέπει απαραίτητα να διαθέτει τα Σαββατοκύριακα 

και τις Αργίες  10 εργαζόµενους  απασχόλησης  64 ωρών, για τον καθαρισµό των 

χώρων του Νοσοκοµείου και ΚΕΦΙΑΠ , τα οποία θα καλύπτουν  όλες τις  βάρδιες σε όλα 

τα τµήµατα του Γ.Ν.Ηλείας(Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου).Επισυνάπτεται πίνακας 

κατανοµής του προσωπικού ανά βάρδια. 

11. 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.  

12. Το προσωπικό που απασχολείται στους κοιτώνες είναι επιφορτισµένο µε την 

καθαριότητα καθώς και τη διαχείριση του καθαρού και ακάθαρτου ιµατισµού σε 

συνεργασία µε το γραφείο ιµατισµού του νοσοκοµείου. 

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

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

χώρων του Νοσοκοµείου.  

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

το οποίο θα κοινοποιείται στον εργοδότη. Το µηνιαίο πρόγραµµα του προσωπικού 

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

15. 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 

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

Γραφείου Επιστασίας και µε τη σύµφωνη γνώµη αυτού.  

16. Η απασχόληση του προσωπικού θα γίνεται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 

17.  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 Γ.Ν.Ηλείας(Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου) θα 

επιβάλλονται οι παρακάτω ποινές:  

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

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

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

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

18. Σε περίπτωση συστηµατικής απουσίας προσωπικού και µη τήρησης του 

προβλεπόµενου προγράµµατος το Γ.Ν. Ηλείας(Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου) διατηρεί 

το δικαίωµα καταγγελίας της σύµβασης και κήρυξης του αναδόχου ως έκπτωτου. 

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

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

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

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

κατάσταση υγείας των ασθενών  και γενικά κάθε στοιχείο που µπορεί να θεωρηθεί ότι 

εµπίπτει στο ιατρικό απόρρητο. 

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

ατυχηµάτων για την προσωπική ασφάλεια κάθε εργαζοµένου. Την ευθύνη για την 

τήρηση των κανόνων αυτών έχει ο ανάδοχος. 

21. 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. 

 

 

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

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

ανάδοχο. Οι στολές εργασίας του προσωπικού του αναδόχου θα είναι οµοιόµορφη και 

ίδια από πλευράς ποιότητας και χρώµατος ώστε η εµφάνισή του να είναι άριστη και να 

τυγχάνει της εγκρίσεως του Γ.Ν. Ηλείας(Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου). 

24. 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 Γ.Ν. Νοσοκοµείου Ηλείας(Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου), ώστε να 

µην οµοιάζει µε τον χρωµατισµό των στολών εργασίας του προσωπικού του Γ.Ν. 

Νοσοκοµείου Ηλείας(Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου). 

25.  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 των υλικών καθαριότητας, µηχανηµάτων και σάκων 

καθαριότητας. Όλα τα υλικά πρέπει να αποδεικνύεται µε σχετικά έγγραφα ότι είναι 

άριστης ποιότητας και ότι πληρούν τις προδιαγραφές που τίθενται από την κείµενη 

νοµοθεσία. Οι σάκοι απορριµµάτων πρέπει να είναι ανθεκτικοί και να αποτρέπουν την 

διαρροή υγρών.  

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

υπό την έγκριση του Νοσοκοµείου.  

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

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

απολύµανσης πρέπει να κατατεθεί η έγκριση κυκλοφορίας τους από τον Ε.Ο.Φ. Το 

απορρυπαντικά  να φέρουν αριθµό έγκρισης από το Γενικό Χηµείο του Κράτους και να 

είναι διακριτικά αρωµατισµένα.  

4. Τα απολυµαντικά (χλώριο και δισκία ∆ιχλωροϊσοκυανουρικού Νατρίου, NaDCC) 

δαπέδων - επιφανειών να έχουν άδεια ΕΟΦ. Να αναγράφεται το ποσοστό του ενεργού 

χλωρίου (4% έως 6%)  ή τα ppm που αποδεσµεύει ανά λίτρο νερού και γενικότερα η 

σύνθεσή του καθώς και η ηµεροµηνία παραγωγής και λήξης.  

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

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

συνεργασία και γραπτές οδηγίες του επόπτη καθαριότητας, της προϊσταµένης 



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ   ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΕΦΙΑΠ. 
ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ         8437/14-04-2016 Σελίδα 41 από 89 

 

τµήµατος ή κλινικής ή οποιουδήποτε άλλου αρµοδίου. 

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

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

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

και άλλα όπως αναφέρονται στην συνηµµένη κατάσταση του µηχανικού εξοπλισµού) 

θα διατίθενται από τον ανάδοχο.  

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

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

καθαριότητα.  

ii. Να είναι αµεταχείριστος. 

iii. Ο εξοπλισµός, τα εργαλεία και υλικά καθαρισµού, απαραιτήτως να είναι 

πρώτης ποιότητας και πλέον κατάλληλα, αχρησιµοποίητα και 

κατασκευασµένα  παρασκευασµένα (υλικά καθαριότητας) µε τις τελευταίες 

επιστηµονικές εξελίξεις.  

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

τόσο από άποψη λειτουργίας, όσο και από εµφάνιση.  

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

(βραχυχρόνια και µακροχρόνια) στις εγκαταστάσεις και στον εξοπλισµό του 

νοσοκοµείου.  

vi. Τα απαραίτητα µηχανήµατα - εξοπλισµός (κάδοι σφουγγαρίσµατος διπλού 

συστήµατος, σφουγγαρίστρες, πανέτες µε µικροϊνες, τρόλεϊ καθαριστριών µε 

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

Τµήµα - Εργαστήρια - Μονάδες, πτέρυγα ∆ιοίκησης 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. Ο παραπάνω χρησιµοποιούµενος εξοπλισµός των χώρων να είναι 

µαρκαρισµένος µε την ονοµασία του χώρου και την χρήση για την οποία 

προορίζεται.  

viii. 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..  

ix. Για τους θαλάµους αποµόνωσης των Κλινικών να χρησιµοποιείται ξεχωριστός 

εξοπλισµός και υλικά καθαρισµού.  

8. Με αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου θα πρέπει να εξασφαλίζεται η δυνατότητα για 
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συνεχή και πλήρη τεχνική υποστήριξη (επισκευές, ανταλλακτικά κλπ), που είναι 

απαραίτητα για τη λειτουργία του εξοπλισµού, καθώς επίσης η συνεχής και πλήρης 

παροχή των εγκεκριµένων από το Νοσοκοµείο προϊόντων καθαρισµού και 

απολύµανσης. Ο ανάδοχος δεν µπορεί να αρνηθεί την παροχή των υπηρεσιών του, 

επικαλούµενος τους ανωτέρω λόγους.  

9. Τα απορρίµµατα θα τοποθετούνται σε πλαστικούς σάκους και θα µεταφέρονται 

στους χώρους συγκέντρωσης που θα του υποδειχθούν από την αρµόδια υπηρεσία 

του Γ.Ν.Ηλείας(Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου) δύο (2) τουλάχιστον φορές 

ηµερησίως, έτσι ώστε να είναι εύκολη η ανακοµιδή τους από τα ειδικά αυτοκίνητα 

µεταφοράς απορριµµάτων.  

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

χρησιµοποιούνται για δεύτερη φορά. 

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

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

γάντια τους µεταφορείς των απορριµµάτων.  

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

ανάδοχο και εγκρίνονται από το Γ.Ν. Ηλείας(Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου) τόσο όσο 

προς την ποιότητά τους, όσο και ως προς την ποσότητά τους.  

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

καθαρισµού γενικότερα, σε περίπτωση µη ικανοποίησης από τα χρησιµοποιούµενα. 

14. 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. 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

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

εξουσιοδοτηµένο προς τούτο από το ∆.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 ∆ιοίκησης 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 ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή των εξουσιοδοτηµένων οργάνων του και 
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τους όρους της σύµβασης βάσει των οποίων θα ελέγχεται – επιθεωρείται.  Για όσα δεν 

αναγράφονται  στην σύµβαση ισχύουν  όσα  περιγράφονται  στην ∆ιακήρυξη και τις 

σχετικές Νοµοθεσίες που αφορούν τις παρεχόµενες υπηρεσίες του αναδόχου.   

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

που τον ασκούν. 

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

την αναγραφή σε αυτό τυχόν ελλείψεων ή παραπόνων παρουσία του εκπροσώπου του 

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

υποχρεωµένος να συµµορφώνεται και να επιλαµβάνεται των αναφεροµένων στο βιβλίο 

ελλείψεων. Η επιτροπή ελέγχου καθαριότητας επιθεωρεί και υπογράφει την εξάλειψη των 

παραλείψεων ή εάν δεν υπάρχει συµµόρφωση για την αποκατάσταση του ανωτέρω το 

αργότερο εντός του εποµένου 24ώρου, επιβάλλεται από το νοσοκοµείο πρόστιµο 150 €, 

αναγράφεται στο πρωτόκολλο του µήνα που τελεσιδίκησε η απόφαση για ποινή και 

παρακρατείται από το µηνιαίο τίµηµα. Η απόφαση επιβολής προστίµου κοινοποιείται 

στον ανάδοχο που δικαιούται να διατυπώσει εγγράφως αντιρρήσεις εντός πέντε (5) 

εργασίµων ηµερών από την προς αυτόν κοινοποίηση του προστίµου. Παράβαση των 

υποχρεώσεων αυτών δίνει το δικαίωµα στο Νοσοκοµείο για µονοµερή καταγγελία της 

συµβάσεως και κήρυξη του αναδόχου ως έκπτωτου. 

5. Αξιολόγηση καθαριότητας θα διενεργείται και µέσω εντύπων που θα συµπληρώνονται 

σε εβδοµαδιαία βάση από τους προϊστάµενους των τµηµάτων και θα συλλέγονται από 

τον Προϊστάµενο του Γραφείου Επιστασίας. ∆είγµατα 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 ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
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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 : 

i. σωµατικές βλάβες (συµπεριλαµβανοµένων βλαβών που απέβησαν 

θανατηφόρες), και/ή 

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

Νοσοκοµείου. 

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

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

ατύχηµα στο προσωπικό του. 

Άρθρο 8. 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

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

ασφαλίσεις 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 :  

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

ανακύπτει από ή οφείλεται στην εκτέλεση του Έργου, περιλαµβανοµένων αλλά 

όχι µόνο, περιπτώσεων θανάτου, σωµατικών βλαβών, απώλειας ή ζηµίας 

περιουσίας, 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).  
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ii. Με το ασφαλιστήριο, στο οποίο το Νοσοκοµείο θα αναφέρεται ως 

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

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

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

υποχρέωση του Ασφαλισµένου έναντι του προσωπικού του που είναι 

ασφαλισµένο στο ΙΚΑ και απασχολείται στις περιγραφόµενες στην παρούσα 

σύµβαση εργασίες, σε περίπτωση σωµατικών βλαβών που θα προκληθούν 

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

ανωτέρω τηρούνται και από τους πάσης φύσεως συµβούλους, συνεργάτες 

και υπεργολάβους αυτού. 

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

της Ελληνικής Εργατικής Νοµοθεσίας όπως αυτές ισχύουν ανά πάσα χρονική στιγµή. 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 διέπουν την παρούσα καθώς και από την σύµβαση που θα υπογραφθεί µε 

τον ανάδοχο. 

Άρθρο 10. 

ΆΛΛΟΙ ΌΡΟΙ 
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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, ∆/νση Υγιεινής Νοµαρχίας κ.τ.λ.) 

 

ΙΙ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  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 

1. H καθαριότητα θα γίνεται µε προεµποτισµένα πανιά δαπέδου & επιφανειών 

2. Προηγείται ο καθαρισµός, έπεται η απολύµανση. 

3. Σε καµία περίπτωση δεν αναµιγνύεται απορρυπαντικό µε απολυµαντικό 

4. Καθαριότητα από ΨΗΛΑ προς τα ΧΑΜΗΛΑ 

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

θάλαµοι νοσηλείας και τέλος οι θάλαµοι όπου νοσηλεύονται ασθενείς µε µεταδοτικά 

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

ασθενή).  

6. ΜΟΝΩΣΕΙΣ όπου νοσηλεύονται ασθενείς µε µειωµένη αντίσταση στις λοιµώξεις, θα 

πρέπει να καθαρίζονται πριν από τους υπόλοιπους θαλάµους µε ξεχωριστός 

εξοπλισµό και υλικά καθαρισµού.  

7. ΣΕΙΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: Αποκοµιδή απορριµµάτων, σκούπισµα µε αντιστατικό πανί, υγρό 

ξεσκόνισµα (µε προεµποτισµένα πανάκια), σφουγγάρισµα (σύστηµα µε 

προεµποτισµένες πανέτες ή διπλού κουβά για τα W.C.) 
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8. Σε κάθε θάλαµο χρησιµοποιούνται τουλάχιστον 2 καθαρές προεµποτισµένες πανέτες 

και ο επαρκής αριθµός προεµποτισµένων πανιών. Τα χρησιµοποιηµένα πανιά & 

πανέτες δεν ξαναχρησιµοποιούνται αλλά απορρίπτονται σε ειδικούς περιέκτες (πχ 

δίχτυ) 

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

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

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

σε περίπτωση φθοράς αντικαθίστανται άµεσα. 

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

Κλειστά Τµήµατα θα είναι αποκλειστικά, θα διαφέρουν  και θα πλένονται ξεχωριστά. 

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

συλλογή µεγάλης ποσότητας αίµατος ή άλλων βιολογικών υγρών θα 

απορρίπτονται σε κίτρινο περιέκτη (π.χ. Υλικά Χειρουργείου, Μαιευτηρίου κ.τ.λ.) 

14.  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. ∆ιάδροµοι  

iii. Αίθουσες αναµονής – Κόµβοι τµηµάτων 

iv. Γραφεία  

v. Σκάλες και ασανσέρ.  

vi. Κουζίνες Τµηµάτων- Ανάπαυση Προσωπικού  

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. Control Room.  

ii. BMS. 

iii. W.C.  µηχανοστασίων.  

iv. Ψυγείων Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων. 

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

vi. Φυλακίων (κεντρική πύλη & βορειοανατολική πύλη). 

 

Άρθρο 2 

Η καθαριότητα και απολύµανση των χώρων γίνεται σύµφωνα µε όσα ενδεικτικά και όχι 

περιοριστικά αναφέρονται παρακάτω, καθώς επίσης και σύµφωνα µε τις υποδείξεις της 

Επιτροπής Νοσοκοµειακών Λοιµώξεων (Ε.Ν.Λ.) όπως  θα τεθούν κατά την κατάρτιση της 

σύµβασης, ειδικότερα για χώρους ζωτικής σηµασίας για τον ασθενή, όπως οι θάλαµοι 

αποµόνωσης, τα χειρουργεία,  µονάδες εντατικής θεραπείας, τα εργαστήρια, η 

αποστείρωση κλπ. 

 

1. ΘΑΛΑΜΟΙ ΑΣΘΕΝΩΝ  

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

κωλύονται άλλες δραστηριότητες (γεύµατα, ιατρικές επισκέψεις, νοσηλεία, 

επισκεπτήριο κλπ).  Η καθαριότητα στους θαλάµους γίνεται καθηµερινά και ξεκινά µε 

:  

i. Αποκοµιδή των απορριµµάτων.  

ii. 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 και τζάµια παραθύρων. 

iv. Σφουγγάρισµα που εφαρµόζεται σ' όλα τα δάπεδα εκτός από µοκέτες και 

παρκέτα. Το σφουγγάρισµα θα γίνεται µε το σύστηµα µε προεµποτισµένες 

πανέτες το οποίο είναι το 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. 

v. 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 
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πανάκια  των WC πλένονται σε χωριστό πλυντήριο ή εάν αυτό δεν είναι εφικτό 

µετά το πέρας των πλύσεων είτε µε τις πανέτες είτε µε τις σφουγγαρίστρες θα 

πραγµατοποιείται µια κενή πλύση µε χλώριο για τη µείωση του µικροβιακού 

φορτίου.  

vi. Αν δηλωθεί µολυσµατικό περιστατικό ή ασθενής µε ανοσοκαταστολή 

χρησιµοποιούνται ξεχωριστά υλικά σ' αυτούς τους θαλάµους (σφουγγαρίστρα 

WC, πανάκια).  

vii. 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 µηνιαίως. 

 

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 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 
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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  

Συνοπτικά το σύστηµα διπλού κουβά χρησιµοποιείται ως εξής: 

i. ΜΠΛΕ κάδος: απορρυπαντικό/απολυµαντικό διάλυµα. 

ii. ΚΟΚΚΙΝΟΣ κάδος: νερό για ξέβγαλµα. 

iii. ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ: στον κόκκινο κάδο. 

iv. ΧΡΗΣΗ:  

v. Εµβάπτιση της σφουγγαρίστρας στο απορρυπαντικό ή απολυµαντικό 

διάλυµα (µπλε κάδος). 

vi. Στίψιµο της σφουγγαρίστρας (κόκκινος κάδος). 

vii. Σφουγγάρισµα επιφάνειας.  

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

διαδικασίας. 

ix. Ο κάδος µε το απολυµαντικό αδειάζεται στην επόµενη τουαλέτα. 

x. Η σφουγγαρίστρα θα είναι αποκλειστικά για τις τουαλέτες και δεν θα 

χρησιµοποιείται σε άλλους χώρους  

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 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. 
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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. ∆ιάλυση 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: ∆ιάλυση 

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. 

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.  
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Εφοδιάζουµε µε υλικά (χαρτί, χειροπετσέτες, σαπούνι).  

Ακολουθεί σφουγγάρισµα µε σύστηµα µε προεµποτισµένες πανέτες ή διπλού 

κουβά. 

3. ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ (κόµβοι - σαλόνι κλινικής) 

∆ιενεργείται: 

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. Οι ψύκτες πλένονται καθηµερινά µε απορρυπαντικό.  

vii. Τζάµια παραθύρων 2 φορές µηνιαίως. 

4. ΚΟΥΖΙΝΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ  

Γίνεται καθηµερινά επισταµένη καθαριότητα του χώρου. 

i. Αποκοµιδή απορριµµάτων. 

ii. Σκούπισµα µε αντιστατικό πανί. 

iii. Υγρό ξεσκόνισµα µε προεµποτισµένα πανάκια σε ότι υπάρχει στο χώρο. 

iv. Σφουγγάρισµα µε προεµποτισµένη πανέτα. 

5. ΓΡΑΦΕΙΑ  

Τα γραφεία  καθαρίζονται µια φορά την ηµέρα.  

i. Αποκοµιδή απορριµµάτων. 

ii. Σκούπισµα µε αντιστατικό πανί.  

iii. Εφόσον υπάρχουν µοκέτες, σκούπισµα µε ηλεκτρική σκούπα και περιοδικό 

πλύσιµο µε το   ανάλογο µηχάνηµα. 

iv. Υγρό ξεσκόνισµα µε προεµποτισµένα πανάκια.  

v. Σφουγγάρισµα µε προεµποτισµένη µε απορρυπαντικό πανέτα.  

vi. Τζάµια παραθύρων 2 φορές µηνιαίως.  

6. ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ  

Καθηµερινά:  

i. Συχνή αποκοµιδή απορριµµάτων 

ii. Σκούπισµα µε αντιστατικό πανί.  

iii. Υγρό ξεσκόνισµα µε προεµποτισµένα πανάκια.. Ξεσκονίζονται τα εξής:  
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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.  

7. 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.  

 

8. ΜΟΝΑ∆ΕΣ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 

Σύµφωνα µε το πρωτόκολλο εργασίας που θα καταθέσει η Ε.Ν.Λ.  

Επιβάλλεται η ΑΜΕΣΗ αποκοµιδή των µολυσµατικών απορριµµάτων από τους 

ευαίσθητους χώρους ( Χειρουργεία- Μαιευτικά  Γενικά, Αποστείρωση, ΜΕΘ) καθ' όλο 

το 24ωρο.  
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 9. ΚΟΙΤΩΝΕΣ- WC 

i. Αποκοµιδή απορριµµάτων. 

ii. Αφαίρεση του ακάθαρτου  ιµατισµού 

iii. Στρώσιµο καθαρού ιµατισµού 

iv. Υγρό ξεσκόνισµα µε προεµποτισµένα πανάκια.  

v. Σκούπισµα µε αντιστατικό πανί.  

vi. Σφουγγάρισµα µε προεµποτισµένη µε απορρυπαντικό πανέτα.  

vii. Τζάµια παραθύρων 2  φορές µηνιαίως.    

 

10 .ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΩΝ - ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ  

Τα κλιµακοστάσια καθαρίζονται µια φορά την ηµέρα. Σκουπίζονται µε ηλεκτρική 

σκούπα ή αντιστατικό πανί. Ξεσκονίζονται οι πινακίδες, τα καπάκια φωτισµού. 

Απολυµαίνονται οι χειρολαβές των θυρών εξόδου προς το κλιµακοστάσιο, το 

περβάζι, οι κουπαστές και το σοβατεπί. 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 µε απορροφητική σκούπα του δαπέδου και των οδηγών ολισθήσεως των 

θυρών των  θαλάµων δύο φορές την ηµέρα. Όλες οι επιφάνειες και το πάτωµα 

καθαρίζονται µε υγρό καθαρισµού και υγρό απολύµανσης δύο φορές την ηµέρα.  

Οι διακόπτες λειτουργίας θα καθαρίζονται µε προεµποτισµένα σε απολυµαντικό 

πανάκια τουλάχιστον 2 φορές σε κάθε βάρδια. Σε συνεργασία µε την τεχνική 

υπηρεσία του Γ.Ν. Ηλείας(Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου) θα καθαρίζονται κάθε 

τρίµηνο οι ψευδοροφές και τα φωτιστικά των θαλάµων.  

 

11. ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΟΙ-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 
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υαλοπίνακες να καθαρίζονται εσωτερικά και εξωτερικά µε την χρήση του 

ανυψωτικού µηχανήµατος ανά 15ήµερο.  

 

12. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ - ΑΙΘΡΙΑ  

Καθαρίζονται καθηµερινά όλοι οι εξωτερικοί χώροι των εισόδων 

συµπεριλαµβανοµένων και των πεζοδροµίων αυτών. Σε τακτική βάση απαιτείται 

καθαρισµός µε ειδική µηχανή. Γίνεται συχνή αποκοµιδή απορριµµάτων. Απαιτείται 

συχνή καθαριότητα των κάδων.  

 

13. ΨΥΓΕΙΑ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ 

Τις ηµέρες της αποκοµιδής, τα ψυγεία θα καθαρίζονται µε πιεστικό µηχάνηµα και θα 

απολυµαίνονται. 

Ειδικότερες οδηγίες καθαρισµού και απολύµανσης καθώς επίσης και οδηγίες για 

την εφαρµογή συγκεκριµένων τεχνικών σε περιπτώσεις ατυχηµάτων όπως 

διασπορά αίµατος και άλλων βιολογικών υγρών θα δοθούν εγγράφως από την 

Ε.Ν.Λ. 

 

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, µοκετών  

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

θορύβου  

iii. Μπαταριοκίνητες και ηλεκτροκίνητες µηχανές πλύσης δαπέδων, χαµηλής 

εκποµπής θορύβου. Χρησιµοποιούνται για µεγάλες επιφάνειες  

iv. Πιεστικό µηχάνηµα για εξωτερικούς χώρους   

v. Αφροπαραγωγός για µοκέτες  

vi. Μηχάνηµα γυαλίσµατος παρκετίνης δαπέδου ( τµχ.)  

vii. Μπαλαντέζες ( τµχ.)  

viii. Λάστιχο ( τµχ.)  

ix. Σκάλα ( τµχ.)  

x. Τρόλεϊ καθαριστριών συµβατά µε το σύστηµα προεµποτισµένων πανιών 

γενικότερα (τροχήλατο καρότσι µε συρτάρια: ένα για κάθε κλινικό τµήµα και ένα για 
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κάθε οµάδα οµοειδών υπηρεσιών)  

xi. Συστήµατα διπλού κουβά (σε περίπτωση που δεν είναι λειτουργικός ο καθαρισµός 

µε τις προεµποτισµένες πανέτες π.χ. στις τουαλέτες και στα κλιµακοστάσια). 

xii. Ηλεκτρική σκούπα. Η ηλεκτρική σκούπα να είναι ευέλικτη µε ρόδες, µεγάλης ισχύος 

απορρόφησης 1800-2000 W, να διαθέτει φίλτρα κατακράτησης και να είναι µµικρής 

εκποµπής θορύβου. Να διαθέτει εξαρτήµατα που διευκολύνουν τις διάφορες εργασίες  

xiii. Μηχανική φορητή ασύρµατη σκούπα ικανοποιητικής ισχύος απορρόφησης (1 

τεµ.)  

xiv. Μηχανή παραγωγής ατµού για τον καθαρισµό των περσίδων του συστήµατος 

κλιµατισµού - εξαερισµού. (1 τµχ.)  

xv. Πλυντήριο - στεγνωτήριο για το καθηµερινό πλύσιµο και στέγνωµα των υλικών 

πολλαπλών χρήσεων.  

xvi. Ανυψωτικό µηχάνηµα για τον καθαρισµό των υαλοπινάκων - φωτιστικών.  

Άρθρο 4. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ(ενδεικτικά) 

Ανάλογα µε τη χρήση του χώρου καθορίζεται η συχνότητα του καθαρισµού και της 

απολύµανσης, όπως φαίνεται στους παρακάτω πίνακες. Ανεξαρτήτως αυτών, σε κάθε 

περίπτωση, για κάθε εργασία και κάθε χώρο εργασίας καθορίζεται από το Νοσοκοµείο ο 

χρόνος παροχής αυτής, καθώς επίσης και οι ώρες έναρξης και λήξης αυτής. Οι εργασίες 

καθαρισµού γίνονται στα χρονικά διαστήµατα που δεν εµποδίζεται η λειτουργία των χώρων 

του Νοσοκοµείου.  

Ενδεικτικά ωράρια καθαρισµού: 

Κοινόχρηστοι χώροι: Καθηµερινά από 06:00 µέχρι 22:00.  

Νοσηλευτικά τµήµατα - δωµάτια νοσηλείας: Καθηµερινός καθαρισµός από 06:00 µέχρι 

13:00. Απογευµατινό σκούπισµα - σφουγγάρισµα και αποκοµιδή  απορριµµάτων από 15:00 

µέχρι 20:00. Κάλυψη εκτάκτων αναγκών από 20:00 µέχρι 06:00.  

Μονάδες Εντατικής: Καθαρισµοί από 06:00 µέχρι 22:00 και κάλυψη εκτάκτων αναγκών από 

22:00 µέχρι 06:00. 

Εξωτερικά ιατρεία: Καθηµερινός καθαρισµός από 6:00 µέχρι 8:00 και από 15:00 µέχρι 22:00.  

Τµήµα Επειγόντων Περιστατικών: Καθηµερινός καθαρισµός καθ' όλη τη διάρκεια του 

24ώρου.  

∆ιαγνωστικά Εργαστήρια: Καθηµερινός καθαρισµός από 06:00 µέχρι 16:00.  

Απογευµατινή αποκοµιδή απορριµµάτων και κάλυψη εκτάκτων αναγκών.  

Γραφεία: Καθηµερινές εργασίες από 06:00 µέχρι 16:00.  

Χειρουργεία: Ενδιάµεσοι καθαρισµοί: από 07:00 µέχρι λήξη επεµβάσεων.  

Τελικός καθαρισµός: από τη λήξη επεµβάσεων έως 06:00.  
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Πλυντήρια: Καθαρισµός από 07:00 µέχρι 14:00.  

Αποθήκες: Καθηµερινά από 07:00 µέχρι 08:30. Ο καθαρισµός γίνεται παρουσία του 

αποθηκάριου και όχι εκτός ωραρίου εργασίας για λόγους ασφαλείας.  

Μηχανοστάσια: Περιοδικός γενικός καθαρισµός (τουλάχιστον µηνιαίως).  

Οι γενικοί καθαρισµοί θα γίνονται µηνιαία κατόπιν συνεννόησης µε την προϊσταµένη ή τον 

υπεύθυνο του κάθε τµήµατος. 

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 

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 
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 Όταν κριθεί απαραίτητο 

6 Αποκοµιδή Απορριµµάτων 

Καθηµερινά, τουλάχιστον δύο 
φορές στην πρωινή βάρδια και µια 
φορά το απόγευµα, συχνότερα σε 
Μονάδες, Χειρουργεία, 
Εργαστήρια. 

7 
Καθαριότητα-απολύµανση θαλάµων ασθενών 
(box), Μονάδων (ΜΕΘ-ΜΕΘ-Κ∆Χ), σκούπισµα, 
σφουγγάρισµα, αποκοµιδή, απορριµµάτων 

Καθηµερινά δύο φορές το πρωί και 
δύο φορές το απόγευµα και σε 
κάθε νέο ασθενή 

8 Η/Μ χώροι-τούνελ (συνοδεία τεχνικού) Κάθε τετράµηνο 

9 Κοινόχρηστοι χώροι, κλιµακοστάσια, ασανσέρ Καθηµερινά  

10 Εξωτερικοί χώροι εισόδων Καθηµερινά  

11 Κλινικές που λειτουργούν Καθηµερινά  

12 Χώροι που δεν λειτουργούν  
Σύµφωνα µε τις υποδείξεις του 
Νοσοκοµείου 

 
ΧΩΡΟΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΠΥΡΓΟΥ 
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Α/Α 
ΧΩΡΟΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ-
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΠΥΡΓΟΥ 

ΣΥΝΟΛΙΚ
Ο 

ΕΜΒΑ∆Ο
Ν 

ΧΡΗΣΗ 
ΕΚΤΟΣ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜ
ΟΥ 

ΥΠΟΛΟΙ
ΠΟ ΓΙΑ 
ΚΑΘΑΡΙ

ΣΜΟ 

1 

A1(+3) Κλιµακοστάσιο, Αίθριο, ∆ιάδροµοι, 

Χειρουργικές Κλινικές (µέρος) 421,02 ΧΡ   421,02 

2 
A2(+3) Α' Χειρουργική Κλινική-> Θαλαµοι χωρις 
χρηση 404,26 ∆-Χ 175,51 228,75 

3 

A3(+3) Α' Χειρουργική Κλινική -> Εφηµερεια ιατρων 

∆ιαφόρων ειδικοτήτων 451,43 Α-Χ   451,43 

4 A4(+3) Β' Χειρουργική Κλινική 453,24 ΧΡ   453,24 

5 A5(+3) Β' Χειρουργική Κλινική 403,26 ΧΡ   403,26 

6 Β(+3) Ανελκυστήρες και Καθιστικό 289,00 ΧΡ 52,74 236,26 

7 

A1(+2) Κλιµακοστάσιο, Αίθριο, ∆ιάδροµοι, 

Παθολογικές Κλινικές (µέρος) 421,03 ΧΡ   421,03 

8 A2(+2) Α' Παθολογική Κλινική 404,58 ΧΡ   404,58 

9 A3(+2) Α' Παθολογική Κλινική 452,45 ΧΡ   452,45 

10 A4(+2) Β' Παθολογική Κλινική-> Καρδιολογική 452,43 ΧΡ   452,43 

11 A5(+2) Β' Παθολογική Κλινική -> ΜΕΜ 406,70 ΧΡ   406,70 

12 Β(+2) Ανελκυστήρες και Καθιστικό 289,60 ΧΡ 52,74 236,86 

13 Γ2(+2) ΗΜ Εγκαταστάσεις 1182,53 ΧΡ 1182,53 0,00 

14 
A1(+1) Κλιµακοστάσιο, Αίθριο, ∆ιάδροµοι, 
Παιδιατρική Κλ. (µέρος), ΜΓ Κλ. (µέρος) 439,10 ΧΡ   439,10 

15 A2(+1) Μονάδα Βρεφών και Πρόωρων 375,37 ∆-Χ 375,37 0,00 

16 A3(+1) Παιδιατρική Κλινική 451,19 ΧΡ   451,19 

17 A4(+1) Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική 456,13 ΧΡ   456,13 

18 A5(+1) Μαιευτική - Γυναικολογική Κλινική 407,33 ΧΡ   407,33 

19 
Β(+1) Ανελκυστήρες, Καθιστικό,  και Σηπτικό 
Χειρουργείο 488,92 ΧΡ   488,92 

20 Β(+1)  Μαιευτήριο  160,97 ∆-Χ 160,97 0,00 

21 
Γ1Γ4(+1) Μαιευτήριο, Σηπτικό Γυναικολογικό 
Χειρουργείο-διαδροµος χειρουργειου 775,52 ∆-Χ 573,33 202,19 

22 Γ2(+1)Κεντρική Αποστείρωση - Χειρουργεία 1345,16 ΧΡ   1345,16 

23 Γ3Γ5(+1) Μονάδα Εντατικής Θεραπείας 665,03 ΧΡ   665,03 

24 
A1(0) Κλιµακοστάσιο, Αίθριο, ∆ιάδροµοι, Γρ. 
∆ιοίκησης (µέρος), ΦΠΠ (µέρος) 374,39 ΧΡ   374,39 

25 
A2(0) ∆ιοικητικές Υπηρεσίες - Κοινωνική Ιατρική-
Καταστηµατα 410,69 ΧΡ 21,42 389,27 

26 
A3(0) ∆ιοικητική Υπηρεσία - Βιβλιοθήκη - 
Αµφιθέατρο 414,80 ΧΡ   414,80 

27 A4(0) Τεχνική - Νοσηλευτική - ∆ιοικητική Υπηρεσία 430,44 ΧΡ   430,44 

28 

A5(0) Μονάδα Βραχείας Νοσηλείας, Μεσογειακής 

Αναιµίας -> ΕΚΑΒ - Εφηµερεία Αγροτικών 422,95 ΧΡ   422,95 

29 
Β(+0) Κεντρική Είσοδος, ΤΕΠ για Παιδιά, 
Παρακολούθηση Εγγύων 1006,48 ΧΡ   1006,48 

30 Γ1Γ4(0) Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία 714,16 ΧΡ   714,16 

31 
Γ2(0)Εξωτερικά Ιατρεία, Ενδοσκοπήσεις, 
Ακτινολογικό 1615,33 ΧΡ   1615,33 

32 Γ3Γ5(0) Τµήµα Επειγόντων Περιστατικών 591,67 ΧΡ   591,67 

33 

A1(-1) Κλιµακοστάσιο, Αίθριο, ∆ιάδροµοι, 
Αιµοδοσία (µέρος), Φυσική Ιατρική (µέρος), ΜΤΝ 

(µέρος) 401,99 ΧΡ   401,99 
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ΚΕΦΙΑΠ-ΨΥΧΑΡΓΩΣ ΙΣΟΓΕΙΟ A’οροφος ΥΠΟΓΕΙΟ 

ΨΥΧΑΡΓΩΣ - 372,72 - 

ΚΕΦΙΑΠ 1.750 m2 - - 

 
 
 
 
Ο ελάχιστος αριθµός προσωπικού που υποχρεούται να απασχολεί ο ανάδοχος είναι 15 άτοµα για 
τις καθηµερινές και 10 για τα Σαββατοκύριακα και Αργίες, για την κάλυψη του 24ωρου. Το 

πρόγραµµα καθαρισµού θα βγαίνει από το τµήµα Επιστασίας και θα τροποποιείται ανάλογα µε τις 
εκάστοτε ανάγκες και ιδιαιτερότητες για την σωστή και εύρυθµη λειτουργία του Νοσοκοµείου. 
Οι υπάλληλοι θα εργάζονται σε  βάρδιες για την κάλυψη του 24ωρου και η κατανοµή  κατά βάρδιες 

θα έχει ως εξής:  

ΗΜΕΡΑ ΒΑΡ∆ΙΑ 
ΑΤΟΜΑ ΑΝΑ 

ΒΑΡ∆ΙΑ 

ΩΡΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

6ΩΡΟ 

ΩΡΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

8ΩΡΟ 

∆ΕΥΤΕΡΑ - 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

ΠΡΩΙ  ( 06:00 π.µ. – 14:00 µ.µ. ) Συνολικά 10 
9ατοµα 

1ατοµο 

ΑΠΟΓΕΥΜΑ ( 14:00 µ.µ. – 22:00 µ.µ. ) Συνολικά 4  3 άτοµα 1 άτοµο 

34 A2(-1) Τµήµα Αιµοδοσίας 399,16 ΧΡ   399,16 

35 A3(-1) Τµήµα Φυσικής Ιατρικής-γυµναστηριο 145,08 ∆-Χ 145,08 0,00 

36 

A3(-1) Τµήµα Φυσικής Ιατρικής-∆ιαχείριση 
Υγειονοµικού Υλικού-Αποθήκη Υγειονοµικού 
υλικού 291,63 ΧΡ   291,63 

37 A4(-1) Μονάδα Τεχνητού Νεφρού 444,32 ΧΡ   444,32 

38 
A5(-1) Μονάδα  Μεσογειακής Αναιµίας -Οδηγοί 
Νοσοκοµείου 252,33 Α-Χ   252,33 

39 A5(-1) Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, 131,22 ΧΡ   131,22 

40 

Β(-1) ∆ιάδροµος, Αποθήκες, Ιατρικό Αρχείο, 
Πλυντήρια (µέρος), Μικροβιολογικό (µέρος), 
Ανελκυστήρες 919,91 ΧΡ   919,91 

41 
Γ1Γ4(-1) ∆ιαγνωστικά Εργαστήρια Βιολογικών 
Υλικών 686,08 ΧΡ   686,08 

42 
Γ2(-1)Μαγειρεία, Αποθήκες/Συντηρητές, 
Νεκροτοµείο 1421,95 ΧΡ 103,69 1318,26 

43 Γ3Γ5(-1) Πλυντήριο, Ραφείο, Λινοθήκη - Φαρµακείο 651,98 ΧΡ   651,98 

44 Ε(-1)Ψυχιατρική Κλινική 863,26 ΧΡ   863,26 

45 
A1(-2) Κλιµακοστάσιο, Αίθριο, ∆ιάδροµοι, 
Συντηρητές, Μελ. Συµπαραγωγή 553,91 ΧΡ 464,76 89,15 

46 A2(-2) ∆εξαµενές Νερού - ∆εξαµενές Καυσίµων 415,97 ΧΡ 415,97 0,00 

47 A3(-2) Λεβητοστάσιο 475,03 ΧΡ 475,03 0,00 

48 A4(-2) Ηλεκτρικοί Πίνακες - Η/Ζ - Συσσωρευτές 462,27 ΧΡ 462,27 0,00 

49 A5(-2) Ψυχροστάσιο 416,55 ΧΡ 416,55 0,00 

50 
Β(-2) Αποθήκες, Πλύση Κλινών, Ανελκυστήρες, 
Μηχανοστάσιο και ∆ιάδροµοι 998,78 ΧΡ 998,78 0,00 

51 Γ1Γ4(-2) ∆ιάδροµος 242,33 ΧΡ 242,33 0,00 

52 Γ3Γ5(-2) ∆ιάδροµος 159,64 ΧΡ 159,64 0,00 

53 
∆(-1) Αποτέφρωση Απορριµµάτων, Ιατρικά Αέρια, 
Σταθµός Αυτοκινήτων 270,80 ΧΡ 270,80 0,00 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ 28181,35   6749,51 21431,84 
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  ΑΥΛΕΙΟΣ ΧΩΡΟΣ 50000 
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A-1.      ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ) 

ΧΩΡΟΣ: ΚΛΙΝΙΚΗ                ΚΩ∆.: ΗΜΕΡ/ΝΙΑ: 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΩΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΠΡΟΓΡ. ΑΞΙΟΛ. ΠΡΟΓΡ. ΑΞΙΟΛ. 
ΘΑΛΑΜΟΙ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 
ΕΠΙΠΛΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΕΣΩΤ. ΤΖΑΜΙΩΝ   

Χ 
 

 
 

Το κρεβάτι και το κοµοδίνο του αρρώστου που 
νοσηλεύεται καθαρίζεται καθηµερινά από τη βοηθό 
θαλάµου. 
 ΣΚΟΥΠΙΣΜΑ-ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ Χ  X  

ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Χ  X  Πλύσιµο καλαθιών όταν απαιτείται 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΚΙΑΣΜΕΝΩΝ 
ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ - ΠΑΡΑΒΑΝ 

    
Όταν απαιτείται 

ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ - ΜΠΑΝΙΑ  
ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ -ΠΛΥΣΙΜΟ 
ΚΑ∆ΩΝ 

2Χ  2X   

ΠΛΥΣΙΜΟ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΙ∆ΩΝ 
ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

2Χ  2Χ   

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ 2Χ  2X   

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

ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ, ΕΠΙΠΛΩΝ, 
ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΕΣΩΤ. ΤΖΑΜΙΩΝ 

Χ  Χ   

ΣΚΟΥΠΙΣΜΑ, ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ Χ  Χ   

ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 2Χ  Χ  
Πλύσιµο καλαθιών όταν απαιτείται 
 

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. 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ  

ΜΕΤΡΙΑ  

ΚΑΚΗ  

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
 

 Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
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Α-2      ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ) 

ΧΩΡΟΣ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ (T.E.I), ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ, ΙΑΤΡΙΚΗ 
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΚΩ∆.: 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   
ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ X  X  Πλύσιµο καλαθιών όταν απαιτείται 
ΣΚΟΥΠΙΣΜΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑ  
∆ΑΠΕ∆ΟΥ 

  X  
Απολύµανση όπου απαιτείται 

ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ - ΜΠΑΝΙΑ      
ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ – 
ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΑ∆ΩΝ 2Χ 

 
X 

 
 

ΠΛΥΣΙΜΟ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΙ∆ΩΝ 
ΥΓΙΕΙΝΗΣ 2Χ 

 
X 

 
 

ΣΚΟΥΠΙΣΜΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑ 
∆ΑΠΕ∆ΟΥ 

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.  

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ   

ΜΕΤΡΙΑ  

ΚΑΚΗ  

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

ΧΩΡΟΣ: EΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ (ΤΕΠ),  
ΑΙΜΟ∆ΥΝΑΜΙΚΟ, ΜΟΝΑ∆ΕΣ 

ΚΩ∆.: 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 
ευθύνη του νοσηλευτικού προσωπικού.  
 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ, 
ΕΠΙΠΛΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ   

2Χ 
 

2X 
 

ΠΛΥΣΙΜΟ ΝΙΠΤΗΡΩΝ 2Χ  2X  

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΖΑΜΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ 2Χ  2X  

ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 4X  2X  

ΣΚΟΥΠΙΣΜΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑ 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ 

2X 
 

2X 
 

ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ - ΜΠΑΝΙΑ      
ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ – ΠΛΥΣΙΜΟ 
ΚΑ∆ΩΝ 

2Χ  X   

ΠΛΥΣΙΜΟ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΙ∆ΩΝ 
ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

2Χ  X   

ΣΚΟΥΠΙΣΜΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ 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.  

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ  

ΜΕΤΡΙΑ  

ΚΑΚΗ  

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
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A-4.      ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ) 

ΧΩΡΟΣ: ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΚΩ∆.: 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 ∆ΑΠΕ∆ΟΥ 
ΑΙΘΟΥΣΑΣ 

Χ 
 

X 
 

ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Χ  X  

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΑ∆ΩΝ Χ  X  

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΝΙΠΤΗΡΩΝ Χ 
 

X 
 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ 
ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 
(ΠΟΜΟΛΑ, ΠΡΙΖΕΣ, ∆ΙΑΚΟΠΤΕΣ, ΤΖΑΜΙΑ 
κλπ) 

Χ 

 

Χ 

  

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ 
ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΑΝΑΝΗΨΗ, 
ΑΠΟ∆ΥΤΗΡΙΑ, 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. 
• Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά µε το παρών έντυπο επικοινωνήστε µε τον υπεύθυνο 

επιστασίας.  

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ  

ΜΕΤΡΙΑ  

ΚΑΚΗ  

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
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Α-5.       ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ) 

ΧΩΡΟI: EΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ, ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ, 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ, ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  ΚΩ∆.: ΗΜΕΡ/ΝΙΑ: 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΩΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΠΡΟΓΡ. ΑΞΙΟΛ. ΠΡΟΓΡ. ΑΞΙΟΛ. 

ΚΟΙΝΟΙ ΧΩΡΟΙ      

ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ 
ΣΥΣΚΕΥΩΝ & ΝΤΟΥΛΑΠΙΩΝ 

X 
 

X 
  

ΣΚΟΥΠΙΣΜΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ X  X   

ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Χ  X  Πλύσιµο καλαθιών 2 φορές την εβδοµάδα 

ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ - ΜΠΑΝΙΑ      

ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ – 
ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΑ∆ΩΝ 

Χ 
 

X 
 Συχνός καθαρισµός λόγω του γεγονότος ότι 

οι τουαλέτες είναι κοινόχρηστες . Πλύσιµο 

καλαθιών 2 φορές την εβδοµάδα. ΠΛΥΣΙΜΟ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΙ∆ΩΝ 
ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

Χ 
 

X 
 

ΣΚΟΥΠΙΣΜΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ 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 
• Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά µε το παρών έντυπο επικοινωνήστε µε τον Υπεύθυνο 

Επιστασίας.   

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ  

ΜΕΤΡΙΑ  

ΚΑΚΗ  

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
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A-6.      ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ) 
ΧΩΡΟΣ: ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ, ΚΕΝΤΡ. ΕΙΣΟ∆ΟΣ, ΥΠΟ∆ΟΧΗ              ΚΩ∆.: ΗΜΕΡ/ΝΙΑ: 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΩΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΠΡΟΓΡ. ΑΞΙΟΛ. ΠΡΟΓΡ. ΑΞΙΟΛ. 

ΥΠΟ∆ΟΧΗ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΤΗΛ. 

ΘΑΛΑΜΩΝ, ΨΥΚΤΩΝ   
Χ 

 
 

 

Εφόσον απαιτηθεί 
πραγµατοποιείται έκτακτη 
καθαριότητα 

ΣΚΟΥΠΙΣΜΑ-ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ, 
ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΩΝ, ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 

2Χ 
 

X 
 

ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 3Χ 
 

X 
 Πλύσιµο καλαθιών 2 φορές την 

εβδοµάδα 

ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ - ΜΠΑΝΙΑ  

ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ -ΠΛΥΣΙΜΟ 

ΚΑ∆ΩΝ 
3Χ 

 
X 

 Συχνός καθαρισµός λόγω του 

γεγονότος ότι οι τουαλέτες είναι 
κοινόχρηστες . Πλύσιµο 
καλαθιών 2 φορές την 
εβδοµάδα. 

ΠΛΥΣΙΜΟ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 3Χ  Χ  

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ 3Χ  X  

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ 

ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Χ  Χ  
Πλύσιµο κάδων 2 φορές την 
εβδοµάδα 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ ΕΙΣΟ∆ΟΥ   Χ   

ΦΥΛΑΚΙΟ ΕΙΣΟ∆ΟΥ   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.  

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ  

ΜΕΤΡΙΑ  

ΚΑΚΗ  

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
 

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 
ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
 

∆ιεύθυνση:   

Α.Φ.Μ:    

∆.Ο.Υ:   

Τηλέφωνο:   

Fax:   

 

ΣΥΜΒΑΣΗ …../ 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ (Νοσηλευτική 

Μονάδα Πύργου) και ΚΕΦΙΑΠ 

Στο …….. σήµερα   ……./……./201.. οι παρακάτω συµβαλλόµενοι, αφενός το  Ν.Π.∆.∆ µε 

την επωνυµία «ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ …………………..…..» που εδρεύει στο …………………., νόµιµα 

εκπροσωπούµενο από τον ∆ιοικητή αυτού …………………., το οποίο χάριν συντοµίας θα 

καλείται εφεξής «Νοσοκοµείο» και αφετέρου, η εταιρία µε την επωνυµία “ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ” η οποία εδρεύει ........................................................ µε Α.Φ.Μ. 

………………………………………..και εκπροσωπείται νόµιµα για την υπογραφή της 

παρούσας από ........................................................,  µε Α.∆.Τ ……………. υπό την ιδιότητά του 

ως ……………………….…. και η οποία, χάριν συντοµίας θα καλείται  στο εξής 

«ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ»,  

έχοντας υπόψη: 

• Τη µε αριθµό ……/…… διακήρυξη της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 

την ανάδειξη Αναδόχου Καθαριότητας των Κτιριακών Εγκαταστάσεων και του 

Περιβάλλοντος Χώρου του Νοσοκοµείου (Κωδικός Αριθµός Προγράµµατος 

Προµηθειών και Υπηρεσιών Υγείας έτους 201.. : ………….., Κωδικός Αριθµός στο 

Common Procurement Vocabulary : …………), προϋπολογισµού …………..€ µε 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον χαµηλότερη από Οικονοµική Άποψη Προσφορά. 

Τις διατάξεις του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64/τ.Α’/16-3-2007), περί προσαρµογής της µε 

αριθµό  2004/18/ΕΚ Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 

31ης Μαρτίου 2004 (EL 134/30-4-2004)  περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης 

δηµοσίων συµβάσεων, έργων, προµηθειών και υπηρεσιών. 

• Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 (ΦΕΚ 150/τ.Α’/10-7-2007), περί Κανονισµού 

Προµηθειών ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆). 
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• Τις διατάξεις του Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134/τ.Α’/18-6-2007) περί Προµηθειών Φορέων 

εποπτευόµενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες 

διατάξεις όπως τροποποιήθηκε µεταγενέστερα µε το άρθρο 24 του Ν.3846/2010 (ΦΕΚ 

66/τ.Α’/11-05-2010) και ισχύει. 

• Τις διατάξεις  του Ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81/τ.Α’/04-04-2005),  περί Εθνικού Συστήµατος 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις όπως τροποποιήθηκε µε τον  

N. 3527/2007 (ΦΕΚ 25/τ.Α/9-2-2007) και ισχύει. 

• Τις διατάξεις του Ν. 2889/2001 (Φ.Ε.Κ. 37/τ.Α’/2-3-2001) περί Βελτίωσης και 

εκσυγχρονισµού του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και άλλες  διατάξεις.  

• Τις διατάξεις του Ν. 2955/2001 (Φ.Ε.Κ. 256/2-11-2001 Τ.Α.) περί προµηθειών 

Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ και άλλες διατάξεις όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει 

• Τις διατάξεις  του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199/τ.Α’/28-09-1999), περί Ενιαίου Φορέα 

Ελέγχου τροφίµων, άλλες ρυθµίσεις θεµάτων Υπουργείου Ανάπτυξης και άλλες 

διατάξεις, άρθρο 8 (Κρατικές Προµήθειες), όπως αυτό τροποποιήθηκε µε τα άρθρα 2 

του Ν. 3060/2002 (ΦΕΚ Α’ 242 /11-10-2002) και 9 Ν. 3090/2002 (ΦΕΚ Α’ 329 /24-12-

2002) και όπως το άρθρο αυτό εφαρµόζεται µετά την έναρξη ισχύος του Ν. 

3310/2005. 

• Τις διατάξεις του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45/τ.Α’/ 09-03-1999) περί Κύρωσης του Κώδικα 

∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις. 

• Τις διατάξεις του Ν. 3886/30-9-2010 (Φ.Ε.Κ. 173/τ.Α’/30-09-2010) περί ∆ικαστικής 

Προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεων δηµοσίων 

έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών σύµφωνα µε την οδηγία 89/665.  

• Τις διατάξεις του Το Π.∆. 82/96 περί ονοµαστικοποίησης των µετοχών των Ελληνικών 

Ανώνυµων Εταιρειών που µετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης  έργων ή προµηθειών 

του ∆ηµοσίου ή των νοµικών προσώπων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα όπως 

τροποποιήθηκε µε το άρθρο 8 του Ν.3414/2005 σχετικά µε την ονοµαστικοποίηση 

των µετοχών των ανωνύµων εταιρειών.   

• Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/τ.Α’/ 1-2-1995) περί προµηθειών ∆ηµοσίου 

Τοµέα και Ρυθµίσεις συναφών θεµάτων. 

• Τις διατάξεις του Ν, 3863/2010 (ΦΕΚ 115/τ.Α’/15-07-2010)  

• Το Ν.4144/2013 (ΦΕΚ Α΄/18-04-2013) , «Αντιµετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνικής 
• Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις» αρµοδιότητας του Υπουργείου 

Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, άρθρο 22. 
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• Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α΄/26-03-2014) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις και συγχωνεύσεις 

Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα – Τροποποίηση διατάξεων του Π∆ 
318/1992 και λοιπές ρυθµίσεις», άρθρο 1. 

 

     Συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω : 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. Αντικείµενο της σύµβασης είναι η Καθαριότητα των χώρων του Γ.Ν. 

Ηλείας(Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου) και  Κεφιάπ  του Νοσοκοµείου, σύµφωνα µε 

τα όσα ορίζονται στο Παράρτηµα Β’ “ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ Γ.Ν. 

Ηλείας(Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου) και  Κεφιάπ  της Πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος  …………….. 

 

2. Η αµοιβή του αναδόχου σύµφωνα µε την οικονοµική του προσφορά και τη µε 

αριθµό ΧΧ/ΧΧ-ΧΧ-201Χ (Θ.Χ) απόφαση του ∆.Σ. του Νοσοκοµείου έχει ως εξής: 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

(*1) 

ΜΗΝΙΑΙΑ 
∆ΑΠΑΝΗ 

ΚΑΤΑ 
ΑΤΟΜΟ 

ΜΗΝΙΑΙΑ 
∆ΑΠΑΝΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

∆ΑΠΑΝΗ ΓΙΑ 
∆ΥΟ ΜΗΝΕΣ 

(ΜΗΝΙΑΙΑ Χ 2 
ΜΗΝΕΣ) 

1.  
Μικτές αποδοχές προσωπικού 
(καθαριστές – στριες και επόπτες) 
µε πλήρη απασχόληση 

    

2.  Εισφορές ΙΚΑ εργοδότου     

3.  Κόστος επιδόµατος αδείας 
(περιλαµβανοµένων και εισφορών 
ΙΚΑ του εργοδότη) 

    

4.  Κόστος δώρων Πάσχα - 
Χριστουγέννων 
(περιλαµβανοµένων και εισφορών 
ΙΚΑ του εργοδότη) 

    

5.  Επιπλέον κόστος Κυριακών-
Αργιών (περιλαµβανοµένων και 
εισφορών ΙΚΑ του εργοδότη) 
8ωρης απασχόλησης 

    

6.  Επιπλέον κόστος νυχτερινών 
(περιλαµβανοµένων και εισφορών 
ΙΚΑ του εργοδότη) 8ωρης 
απασχόλησης 

    

7.  Κόστος αντικαταστατών 
εργαζοµένων σε κανονική άδεια 

    

8.  Κόστος αναλωσίµων υλικών 
(σάκοι απορριµµάτων, 
απορρυπαντικά, κλπ) 

    

9.  Κόστος ειδών ατοµικής υγιεινής για     
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τις ανάγκες ασθενών, επισκεπτών 
και προσωπικού Νοσοκοµείου 
(Χαρτί Υγείας, Χειροπετσέτες, 
Κρεµοσάπουνο) 

10.  Κόστος εργαλείων και 
µηχανηµάτων καθαρισµού 
(αποσβέσεις, βλάβες, συντήρηση) 

    

11.  Κόστος διοικητικής υποστήριξης, 
εγγυητικών επιστολών, ασφάλειας  
& υγιεινής (ΜΑΠ), λοιπά έξοδα 

    

12.  

ΛΟΙΠΑ ΕΞΟ∆Α (Να αναφερθούν 
αναλυτικά και να τεκµηριωθούν 
κατά την κρίση κάθε υποψηφίου 
αναδόχου 

 

   

  

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΜΗΝΙΑΙΟ 
ΚΕΡ∆ΟΣ 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
∆ΙΜΗΝΟ 
ΚΕΡ∆ΟΣ  

(ΜΗΝΙΑΙΟ Χ 2 
ΜΗΝΕΣ) 

13.  Εργολαβικό κέρδος   

 

 

 ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΜΗΝΙΑΙΟ 

ΥΨΟΣ 
ΝΟΜΙΜΩΝ 
ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
∆ΙΜΗΝΟ  ΥΨΟΣ 

ΝΟΜΙΜΩΝ 
ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 

(ΜΗΝΙΑΙΟ Χ 2 
ΜΗΝΕΣ) 

14.  Νόµιµες κρατήσεις επί της αξίας τιµολογίου   

 

 

 ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΜΗΝΙΑΙΟ 

ΤΙΜΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
∆ΙΜΗΝΟ  

ΤΙΜΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
(ΜΗΝΙΑΙΟ Χ 2 

ΜΗΝΕΣ) 

15.  ΣΥΝΟΛΑ ΚΑΘΑΡΩΝ ΑΞΙΩΝ (άνευ Φ.Π.Α.)   

16.  ΣΥΝΟΛΑ ΑΞΙΩΝ (µε Φ.Π.Α.)   
 

3. Το µηνιαίο-ετήσιο τίµηµα παροχής της Υπηρεσίας Καθαριότητας των Κτιριακών 

Εγκαταστάσεων και του Περιβάλλοντος Χώρου του Νοσοκοµείου παραµένει 

σταθερό µέχρι τη λήξη της σύµβασης και της τυχόν παράτασης αυτής ή µικρότερο 

που προέκυψε για οποιονδήποτε λόγο  και δεν υπόκεινται σε καµία αναπροσαρµογή 

ή αύξηση, λόγω ανατίµησης στην αγορά ή για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία 

συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων του άρθρου 388 Α.Κ. και των εποµένων του. 

4. Τα στοιχεία του διαγωνισµού (Προκήρυξη, παραρτήµατα και τεύχη που τη 

συνοδεύουν, διευκρινήσεις κατά την διαδικασία διαγωνισµού, πρόσθετες 

πληροφορίες, αποφάσεις, προσφορά αναδόχου κλπ) αποτελούν αναπόσπαστο 

µέρος της παρούσας Σύµβασης και ενιαίο µε αυτήν κείµενο. Όλα αυτά 

υπογράφονται αναλόγως από τους συµβαλλοµένους και αποτελούν συµβατικά 

στοιχεία για την ανάθεση και εκτέλεση του έργου αυτού, οι όροι δε που περιέχονται 

στα ως άνω αλληλοσυµπληρώνονται.  

5. Με την υπογραφή της παρούσας Σύµβασης επαναεπιβεβαιώνονται οι υποχρεώσεις 

του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ, όπως αυτές προκύπτουν από τα πιο κάτω στοιχεία σε αναφορά µε 

τις αντίστοιχες παραγράφους της διακήρυξης, ο δε ανάδοχος δηλώνει ανεπιφύλακτα 
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ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα σύµβαση και 

στα Παραρτήµατα αυτής. 

6. Οποιαδήποτε µεταβολή στην ισχύουσα νοµοθεσία που διέπει την παρούσα 

σύµβαση αφενός είναι δεσµευτική για τον ανάδοχο  ο οποίος και οφείλει να  την 

εφαρµόσει άµεσα αφετέρου δεν δύναται σε καµία περίπτωση η µεταβολή αυτή να 

προκαλέσει οποιαδήποτε πρόσθετη οικονοµική επιβάρυνση για το Νοσοκοµείο 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. Η παρούσα σύµβαση θα έχει διάρκεια δύο (2) µήνες και συγκεκριµένα από ΧΧ-ΧΧ-

201Χ κι έως ΧΧ-ΧΧ-201Χ.  

2. Καµία αποζηµίωση ή άλλη χρηµατική καταβολή, δεν δικαιούται ο ανάδοχος στις 

περιπτώσεις αδράνειας, παύσης κλπ. της σύµβασης, ιδίως δε γιατί δεν 

παρουσιάστηκε ανάγκη χρησιµοποίησης των συµβατικών ειδών/υπηρεσιών. 

3. Εάν κατά την διάρκεια της παράτασης της σύµβασης αναδειχθεί για το αντικείµενο 

αυτής νέος ανάδοχος, η ισχύς της παύει από την εφαρµογή της νέας σύµβασης. 

4. Το Νοσοκοµείο έχει το δικαίωµα µονοµερούς λύσης της παρούσας στην περίπτωση 

κατάργησης ή ριζικής διαφοροποίησης των συνθηκών επί των οποίων είχε στηριχθεί 

η υπογραφή της. Σε περίπτωση που το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης ή Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ή Υ.Πε ή άλλη 

Υπερκείµενη Αρχή ή άλλος φορέας χορηγήσει είδη/παρέχει τη σχετική Υπηρεσία στο 

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

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

αποζηµίωση από µέρους του αναδόχου µπορεί να µειώσει τις συµβατικές 

ποσότητες/υπηρεσίες  µέχρι και του συνόλου αυτών.   

5. Η σύµβαση παραµένει σε ισχύ και όταν το Νοσοκοµείο δεν κάνει χρήση αυτής, ή γιατί 

εφοδιάζεται µε τα είδη της ή και µε άλλα που µπορούν να αντικαταστήσουν αυτά, 

από το Κράτος ή φιλανθρωπικές οργανώσεις ή από δωρεές κ.λ.π., ή γιατί δεν 

παρουσιάστηκε ανάγκη χρησιµοποίησης των συµβατικών ειδών. 

6. Εάν γίνει, πριν την λήξη της ισχύος της σύµβασης, προκήρυξη νέου διαγωνισµού το 

γεγονός αυτό δεν αποτελεί λόγο καταγγελίας της ή υπαναχώρησης από αυτήν του 

αναδόχου. 

7. Καταγγελία, διακοπή, ή αναθεώρηση της σύµβασης επιτρέπεται µόνον εάν νόµος το 

επιβάλει, ή όροι της διακήρυξης το προβλέπουν. 



 76

8. Οι τιµές µονάδας των ειδών παραµένουν σταθερές µέχρι την λήξη της σύµβασης και 

τυχόν παράτασης αυτής και δεν υπόκεινται σε καµία µεταβολή ή αναπροσαρµογή ή 

αυξοµείωση, λόγω ανατίµησης στην αγορά ή για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία 

συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων του άρθρου 388 Α.Κ. και των εποµένων του. 

9. Εάν κατά την διάρκεια της παράτασης της σύµβασης αναδειχθεί για το αντικείµενο 

αυτής νέος προµηθευτή/ανάδοχος, η ισχύς της παύει από την εφαρµογή της νέας 

σύµβασης. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. Για την εκτέλεση αυτής της σύµβασης ο ανάδοχος κατέθεσε στο Νοσοκοµείο την µε 

αριθµό……………………… και …………………….. € εγγυητική επιστολή της 

..........................……….Τράπεζας, η οποία ισχύει µέχρι την επιστροφής της. 

2. Η εγγύηση επιστρέφεται µε την λήξη της σύµβασης και της τυχόν παράτασης αυτής  

και µε την απαραίτητη προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν εκκρεµείς υποχρεώσεις του 

αναδόχου. 

ΑΡΘΡΟ 4ο 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

1. Με την υπογραφή της παρούσας Σύµβασης επαναεπιβεβαιώνονται οι υποχρεώσεις 

του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ, όπως αυτές προκύπτουν από τους όρους της πρόσκλησης 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος  …/…. και τις υπ’ αριθµ. ΧΧ/ΧΧ-ΧΧ-201Χ(θ.Χ) και ΧΧ/ΧΧ-

ΧΧ-201Χ(θ.Χ)  αποφάσεις του ∆.Σ. περί έγκρισης της τεχνικής αξιολόγησης  και 

κατακύρωσης του εν λόγω διαγωνισµού., τα οποία καθίστανται παραρτήµατα της 

παρούσας Σύµβασης. 

2. 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 σύµβαση, υπό την έννοια ότι, 

ότι δεν ρυθµίζεται στην σύµβαση συµπληρώνεται από τα προσαρτώµενα σ’ αυτή 

κατωτέρω τεύχη, οι όροι των οποίων ισχύουν το ίδιο µε τους όρους της παρούσας 

σύµβασης και συµφωνούνται όλοι ουσιώδεις. Είναι δε τα εξής: 

• Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος υπ’ αριθµ. …./….. 

• ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής Αναδόχου 

• Τεχνική προσφορά αναδόχου 

• Οικονοµική προσφορά αναδόχου 
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• Όλα τα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε υποψήφιου νοµικού προσώπου, όπως 

το Φ.Ε.Κ ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του, επικυρωµένο αντίγραφο ή 

απόσπασµα του καταστατικού του διαγωνιζόµενου και των εγγράφων 

τροποποιήσεων του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία 

πρέπει να προκύπτουν τα µέλη του ∆.Σ. τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν 

δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή τους την Ε.Ε. και τα έγγραφα της 

νοµιµοποίησης αυτών αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό 

αναλόγως µε τη νοµική µορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νοµικού 

προσώπου 

ΑΡΘΡΟ 5ο 

1. Το Νοσοκοµείο δικαιούται να καταγγείλει αµέσως και αζηµίως εν όλω ή εν µέρει κατά 

την κρίση του την παρούσα, είτε να υπαναχωρήσει της σύµβασης εν όλω ή εν µέρει 

κατά την κρίση του, επιφυλασσόµενο κάθε άλλου νοµίµου δικαιώµατός του, στην 

περίπτωση που  : 

• δεν εκτελέσει ο ανάδοχος τα συµφωνηθέντα στα προηγούµενα άρθρα  

• δεν τηρήσει ο ανάδοχος οποιοδήποτε όρο της παρούσας σύµβασης και της 

ταυτάριθµης διακήρυξης, τούτων θεωρουµένων όλων ουσιωδών,  

• το Νοσοκοµείο θεωρήσει ότι οι παρεχόµενες υπηρεσίες, δεν είναι σύµφωνες 

µε τις υψηλές απαιτήσεις που υπαγορεύονται από τον πανεπιστηµιακό 

χαρακτήρα του Νοσοκοµείου.  

• αν ο Ανάδοχος αποδεδειγµένα εκχωρεί τη σύµβαση ή αναθέτει εργασίες 

υπεργολαβικά  

• αν ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, 

λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής 

εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σηµαντικό µέρος των 

περιουσιακών του στοιχείων, σε εκτέλεση τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων. 

2. Σε περίπτωση καταγγελίας ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει 

αυτοδικαίως η εγγυητική επιστολής καλής εκτέλεσης, χωρίς να θίγεται η επιβολή των 

προαναφερόµενων ποινικών ρητρών, διατηρουµένου του δικαιώµατος 

καταλογισµού σε βάρος του αναδόχου της διαφοράς τιµής, άλλων πρόσθετων 

δαπανών και κάθε άλλης αποθετικής που τυχόν θα προκύψουν από την ανάθεση 

της συγκεκριµένης προµήθειας, µε βάση την απόφαση του ∆.Σ. του Νοσοκοµείου σε 

άλλο αναδόχου. Περαιτέρω το Νοσοκοµείο δικαιούται να αναστείλει την καταβολή 

οποιουδήποτε ποσού, πληρωτέου σύµφωνα µε την παρούσα σύµβαση προς τον 

Ανάδοχο, µέχρις εκκαθαρίσεως των µεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές 

επιστολές καταπίπτουν.                                                                                                                                                                                    
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3. Ο ανάδοχος, καθώς και το προσωπικό που τυχόν θα χρησιµοποιήσει κατά την 

εκτέλεση του έργου δεν έχουν καµία απολύτως σχέση εξαρτηµένης εργασίας µε το 

Νοσοκοµείο, οι δε µισθοί, ηµεροµίσθια, ασφάλιστρα ή όποιες άλλες αµοιβές, 

βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο,  ο οποίος είναι ο µόνος υπεύθυνος έναντι 

αυτών  µε τους οποίους συνδέεται  µε εργασιακή ή άλλη σχέση.    

4. Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που στρέφεται κατά της 

ζωής, υγείας, σωµατικής ακεραιότητας, περιουσίας και οιονδήποτε άλλων 

προσωπικών ή περιουσιακών υλικών ή άλλων αγαθών παντός τρίτου, 

συµπεριλαµβανοµένου του Νοσοκοµείου, του προσωπικού του Νοσοκοµείου, των 

ασθενών, των επισκεπτών, του εξοπλισµού του Νοσοκοµείου, ο οποίος κίνδυνος 

προέρχεται από την µη καλή εκτέλεση των συµβατικών του υποχρεώσεων. 

5. Το Νοσοκοµείο δεν ευθύνεται για τυχόν έξοδα, απώλειες, ζηµιές και δαπάνες του 

αναδόχου που προκλήθηκαν από την άσκηση ένδικων µέσων κατά  του 

ταυτάριθµου διαγωνισµού. 

ΑΡΘΡΟ 6ο 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ-ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

1. Με απόφαση του ∆.Σ. του Νοσοκοµείου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου 

οργάνου ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση και από 

κάθε δικαίωµά του που απορρέει απ’ αυτή, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή 

αντικατέστησε τα συµβατικά υλικά/υπηρεσίες ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά 

µέσα στον συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύµφωνα 

µε όσα προβλέπονται στην παρούσα. 

2. Στον προµηθευτή/ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, 

ανάθεση ή σύµβαση, επιβάλλονται, µε απόφαση του ∆.Σ. του Νοσοκοµείου ύστερα 

από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον 

ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω 

κυρώσεις:  

• Κατάπτωση ολική ή µερική της εγγύησης συµµετοχής ή καλής εκτέλεσης της 

σύµβασης, κατά περίπτωση.  

• Προµήθεια του υλικού σε βάρος του εκπτώτου αναδόχου είτε από τους 

υπόλοιπους προµηθευτές που είχαν λάβει µέρος στον διαγωνισµό ή είχαν 

κληθεί για διαπραγµάτευση, είτε µε διενέργεια διαγωνισµού, είτε µε 

διαπραγµάτευση, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 22 του Π.∆. 

118/2007. Κάθε άµεση ή έµµεση προκαλούµενη ζηµία του δηµοσίου ή τυχόν 

διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου 

προµηθευτή/ανάδοχο. Ο καταλογισµός αυτός γίνεται ακόµη και στην 
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περίπτωση που δεν πραγµατοποιείται νέα προµήθεια του υλικού, κατά τα 

παραπάνω οριζόµενα. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισµός του 

καταλογιζόµενου ποσού γίνεται µε βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του 

αρµοδίου οργάνου και µε βάση τις αρχές της καλής πίστης και των 

συναλλακτικών ηθών.  

• Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισµός του αναδόχου από το σύνολο των 

προµηθειών των φορέων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Ν. 

2286/1995. Ο αποκλεισµός, σε οποιαδήποτε περίπτωση, επιβάλλεται µόνο µε 

απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, 

ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής Πολιτικής Προγραµµατισµού 

Προµηθειών, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο για παροχή 

εξηγήσεων και µετά από αιτιολογηµένη εισήγηση του φορέα που διενεργεί το 

διαγωνισµό.  

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

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

δικαίωµα να παραδώσει τα υλικά/υπηρεσίες µέχρι την προηγούµενη της 

ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού, ανεξάρτητα εάν τελικά έκανε ή όχι 

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

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

• Είσπραξη εντόκως από τον έκπτωτο από τη σύµβαση προµηθευτή/ανάδοχο 

από ποσόν που τυχόν δικαιούται να λάβει, είτε µε κατάθεση του ποσού από τον 

ίδιο. Ο υπολογισµός των τόκων γίνεται από την ηµεροµηνία έναρξης του 

δικαιώµατος λήψης του ποσού που δικαιούται να λάβει από τον 

προµηθευτή/ανάδοχο µέχρι την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης 

του ως εκπτώτου, µε το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο 

από δικαιοπραξία, από την ηµεροµηνία δε αυτή και µέχρι της επιστροφής της, 

µε το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερηµερίας.  

• Σε περίπτωση που η προµήθεια υλικού/υπηρεσίας σε βάρος εκπτώτου 

αναδόχου γίνεται µε τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της 

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

έκπτωτος, κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισµό του διαφέροντος σε βάρος 

του, λαµβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση 

των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συµψηφίζεται µε το 

προς καταλογισµό ποσό.  

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

οι οποίες αναγράφονται στην παρούσα διακήρυξη (περιλαµβανοµένων και των 
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παραρτηµάτων της), τους όρους της προσφοράς του, καθώς και τις υποχρεώσεις 

της σύµβασης που θα υπογραφεί µετά την κατακύρωση του έργου. Στην αντίθετη 

περίπτωση, θα υπάρχουν κυρώσεις όπως αναφέρεται σχετικά παρακάτω 

4. Η παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης των εργασιών και η παραλαβή αυτών, 

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

ανατίθεται στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Εργασιών, που 

διορίζεται προς τούτο από το Νοσοκοµείο 

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

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

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

παράβασης, σύµφωνα µε την ανέλεγκτη κρίση του ∆.Σ. Σε κάθε περίπτωση το ∆.Σ. 

µπορεί ταυτόχρονα να καταγγείλει την σύµβαση και να κηρύξει έκπτωτο τον 

ανάδοχο. 

6.  Όλες οι παραπάνω κυρώσεις επιβάλλονται από το ∆.Σ. του Νοσοκοµείου µετά από 

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

περίπτωση πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Εργασιών 

που να διαπιστώνει κατά τρόπο επαρκή την παράβαση.   

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

αζηµίως για αυτό 

8. Για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω καταπίπτουν ταυτόχρονα οι ποινικές 

ρήτρες που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία. 

9. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της εργατικής 

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

των προβλεπόµενων από την ισχύουσα Εργατική Νοµοθεσία τήρηση του νοµίµου 

ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, βασικοί όροι ασφάλειας και υγιεινής εργαζοµένων 

κλπ). Σε περίπτωση που διαπιστωθεί αµετάκλητα, επανειληµµένη σοβαρή παράβαση 

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

διαδικασία και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω παραγράφων. 

10. 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 Γ.Ν.Ηλείας  θα επιβάλλονται οι παρακάτω 

ποινές:  

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

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

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

viii. Πρόστιµο 440 € αν απουσιάζουν µέχρι 5 άτοµα µέσα σε ένα 24ωρο.  
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11. Οι παραπάνω επιβαλλόµενες κυρώσεις επιβάλλονται ανεξαρτήτως της άσκησης 

ποινικής δίωξης κατά του προµηθευτή, εάν η παράβασή του να αποτελεί και 

αξιόποινο αδίκηµα. 

 

 

 

 

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΛΟΓΩ ΑΠΟΥΣΙΑΣ 

ΑΡΘΡΟ 7ο 

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ-∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

1. Η εξόφληση του αναδόχου θα γίνεται κατά µήνα από την αρµόδια υπηρεσία του 

Νοσοκοµείου µε βάση τα νόµιµα δικαιολογητικά. Τα ίδια ισχύουν και για οποιαδήποτε 

άλλη αξία που τυχόν προκύψει από την εφαρµογή των συµβάσεων (π.χ. πρόστιµο, 

κλπ) Τα αναγκαία δικαιολογητικά πληρωµής ανά µήνα για την εξόφληση της 

µηνιαίας παρασχεθείσας υπηρεσίας είναι : 

• Μηνιαίο Πρακτικό Ποσοτικής και Ποιοτικής Εκτέλεσης των όρων της Σύµβασης 

που θα συναφθεί µε την Ανάδοχο Εταιρεία Καθαριότητας των Κτιριακών 

Εγκαταστάσεων και του Περιβάλλοντος Χώρου του Νοσοκοµείου το οποίο θα 

συντάσσεται από  την αρµόδια Επιτροπή που θα οριστεί από το Νοσοκοµείο 

για την Παραλαβή Ειδών/Υπηρεσιών  και Παρακολούθηση των Όρων της 

παρούσας Σύµβασης. 

• Τιµολόγιο Παροχής Υπηρεσιών του αναδόχου για εργασίες δεδουλευµένες 

προηγούµενου µήνα. 

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

• Θεωρηµένη κατάσταση ΙΚΑ αγοράς ενσήµων του απασχοληθέντος 

προσωπικού. 

• Αντίγραφο µισθολογίου και σελίδας αγοράς ενσήµων για το απασχολούµενο 

προσωπικό του Αναδόχου. 

• Φορολογική ενηµερότητα. 

• Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες 

που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή. 

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

αυτές προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 

3. Το Νοσοκοµείο δεν ευθύνεται για καθυστέρηση πληρωµής του αναδόχου, όταν αυτή 

οφείλεται σε υπαιτιότητα αυτού όπως π.χ. σε µη έγκαιρη παράδοση των τιµολογίων, 
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σε λανθασµένη έκδοση αυτών, σε συµβατικές παραβάσεις κλπ. ή όταν άλλοι 

παράγοντες άσχετοι προς την ευθύνη του Νοσοκοµείου την προκαλούν. 

4. Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόµιµες κρατήσεις συµπεριλαµβανοµένου του 

φόρου εισοδήµατος. 

5. Ο ανάδοχος επιβαρύνεται µε τα έξοδα µεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των ειδών, 

την αξία των δειγµάτων σε περιπτώσεις ελέγχου ποιότητας και λοιπών στοιχείων των 

ειδών, τα έξοδα της χηµικής εξέτασης ή της διενεργηθείσης πραγµατογνωµοσύνης 

εφόσον το αποτέλεσµα αυτών απέδειξε ότι το είδος που εξετάστηκε δεν 

ανταποκρίνεται µε το συµφωνηθέν.  

Άρθρο 8. 

 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποζηµιώνει πλήρως το Νοσοκοµείο τους 

προστηθέντες και υπαλλήλους αυτού, για όλα τα έξοδα, απώλειες, ζηµίες και 

δαπάνες, όπως επίσης και να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις, που πηγάζουν από ή σε 

σχέση µε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη του Αναδόχου ή των αντιπροσώπων, 

προστηθέντων ή υπαλλήλων του σχετιζόµενη µε τη παρούσα Σύµβαση ή παράβαση 

αυτής ή που πηγάζει από ή απορρέει από την εκτέλεση των εργασιών, 

συµπεριλαµβανοµένης οποιασδήποτε τοιαύτης που συντελέστηκε ή προκλήθηκε σε 

σχέση µε : 

• σωµατικές βλάβες, (συµπεριλαµβανοµένων βλαβών που απέβησαν 

θανατηφόρες), και/ή 

• οποιαδήποτε απώλεια ή ζηµία της ακίνητης και κινητής περιουσίας του 

Νοσοκοµείου, ∆ηµοσίου, οποιασδήποτε Αρµόδιας Αρχής και των σχετικών 

αντιπροσώπων, προστηθέντων ή υπαλλήλων αυτής. 

Άρθρο 9.  

Ασφάλιση Έργου 

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

δαπάνη, ασφαλίσεις 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, 

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

αλλά όχι µόνο, περιπτώσεων θανάτου, σωµατικών βλαβών, απώλεια ή ζηµίας 

περιουσίας, ατυχηµατικής ρύπανσης, ψυχικής οδύνης και ηθικής βλάβης, µέχρι 

εκείνων των ορίων ευθύνης τα οποία θα διατηρούσε σε ισχύ ένας συνετός 

λειτουργός έργου παρόµοιας φύσης, µεγέθους και χαρακτηριστικών του Έργου 

και τα οποία σε καµία περίπτωση δεν θα είναι χαµηλότερα των Ευρώ 

1.000.000,00€ ανά γεγονός και Ευρώ 2.000.000,00€ αθροιστικά ετησίως. 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 Εργοδότη και περιλαµβάνει την, από τα άρθρα 

657, 658 και 932 του ισχύοντος Α.Κ., προβλεπόµενη υποχρέωση του 

Ασφαλισµένου έναντι του προσωπικού του που είναι ασφαλισµένο στο ΙΚΑ και 

απασχολείται στις περιγραφόµενες στην παρούσα σύµβαση εργασίες, σε 

περίπτωση σωµατικών βλαβών που θα προκληθούν κατά τη διάρκεια της 

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

από τους πάσης φύσεως συµβούλους, συνεργάτες και υπεργολάβους αυτού. 

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

της Ελληνικής Εργατικής Νοµοθεσίας όπως αυτές ισχύουν ανά πάσα χρονική στιγµή 

και να τηρεί την εκάστοτε ισχύουσα κείµενη Εργατική Νοµοθεσία  για το προσωπικό 

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

βαθµό καλύπτονται από ασφαλιστικές συµβάσεις ή αποζηµιώνονται από τους 

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

Άρθρο 10 

Ζητήµατα Κυριότητας και Πνευµατικής Ιδιοκτησίας 

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

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

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

Σύµβασης, είναι εµπιστευτικά και ανήκουν στην απόλυτη ιδιοκτησία του 

Νοσοκοµείου. 

2. Ο Ανάδοχος, µόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύµβασης, παραδίδει όλα τα 

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

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

σκοπούς άλλους από της Σύµβασης, χωρίς την προηγούµενη γραπτή συναίνεση 

του Νοσοκοµείου.  

Άρθρο 11 

Εµπιστευτικότητα 

1. Χωρίς την προηγούµενη γραπτή συναίνεση του Νοσοκοµείου, ο Ανάδοχος δεν 

αποκαλύπτει εµπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε 

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

των οποίων λαµβάνει γνώση σε σχέση µε τη 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, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζηµίας 

της και την παύση κοινοποίησης των εµπιστευτικών πληροφοριών και την 

παράλειψή της στο µέλλον.  

2. Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δηµόσιες δηλώσεις χωρίς την 

προηγούµενη συναίνεση του Νοσοκοµείου, ούτε να συµµετέχει σε δραστηριότητες 

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

Νοσοκοµείο, µε κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούµενη γραπτή της συναίνεση. 

3. Οι προαναφερόµενοι όροι περί εµπιστευτικότητας δεσµεύουν τον ανάδοχο και µετά 

την ολοκλήρωση του έργου του εις το διηνεκές. 

Άρθρο 12 

Λοιπές Υποχρεώσεις του Αναδόχου 

1. Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύµβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να 

συνεργάζεται στενά µε τα αρµόδια όργανα του Νοσοκοµείου, υποχρεούται δε να 
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λαµβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις σχετικά µε την εκτέλεση της 

Συµβατικής Υπηρεσίας. 

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που 

αφορούν την Συµβατική Υπηρεσία (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα 

απαραίτητα στοιχεία που τυχόν του ζητηθούν για την αποτελεσµατική λήψη 

αποφάσεων. 

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

της ισχύουσας νοµοθεσίας σε σχέση µε οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από µέλη 

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

σε σχέση µε την παρούσα Σύµβαση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή 

ζηµίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται µόνος αυτός προς αποκατάστασή 

της. 

4. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εγγυάται για τη διάθεση του αναφεροµένου στην 

Προσφορά του, επιστηµονικού και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και 

συνεργατών, που θα διαθέτουν την απαιτούµενη εµπειρία, τεχνογνωσία και 

ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της Σύµβασης, 

υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύµα συνεργασίας κατά τις επαφές 

τους µε τις αρµόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη της Αναθέτουσα Αρχής. Σε αντίθετη 

περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση µέλους της 

Οµάδας Έργου του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε 

αντικατάσταση µε άλλο πρόσωπο, ανάλογης εµπειρίας και προσόντων.  

Αντικατάσταση µέλους της Οµάδας Έργου του Αναδόχου, κατόπιν αιτήµατός του, 

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

Αναθέτουσα Αρχής και µόνο µε άλλο πρόσωπο αντιστοίχων προσόντων ή 

εµπειρίας.  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει την Αναθέτουσα Αρχή 

εγγράφως, τουλάχιστον είκοσι (20) ηµερολογιακές ηµέρες πριν από την 

αντικατάσταση. 

5. Σε περίπτωση που µέλη της Οµάδας Έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν από αυτήν 

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

κατά το χρονικό διάστηµα, µέχρι την αποχώρησή τους, θα παρέχουν κανονικά τις 

υπηρεσίες τους και αφετέρου να αντικαταστήσει άµεσα τους αποχωρήσαντες 

συνεργάτες µε άλλους ανάλογης εµπειρίας και προσόντων µετά από έγκριση της 

Αναθέτουσα Αρχής. 

6. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν 

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

του Νοσοκοµείου για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη 
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∆ιακήρυξη/Προσφορά/Σύµβαση υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάµενες µεταξύ 

τους συµφωνίες περί κατανοµής των ευθυνών τους έχουν ισχύ µόνον στις 

εσωτερικές τους σχέσεις και σε καµία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι 

της Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες 

και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση του Έργου. 

7. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της 

εκτέλεσης της Σύµβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, 

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

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

ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύµβασης µε τους ίδιους όρους. 

8. Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή 

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

εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες από τη Σύµβαση υποχρεώσεις 

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

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

Σύµβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρµοδίου οργάνου της 

Αναθέτουσας Αρχής. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να 

καταγγείλει τη Σύµβαση. Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, 

µεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των µελών που απαρτίζουν τον 

Ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι της Σύµβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της 

Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Αναδόχου, όταν αυτός 

αποτελείται από µία εταιρεία, ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική 

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

ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ της Αναθέτουσας 

Αρχής και οι Εγγυητικές Επιστολές Προκαταβολής και Καλής Εκτέλεσης που 

προβλέπονται στη Σύµβαση. 

9. Ο Ανάδοχος υποχρεούται καθόλη τη διάρκεια της Σύµβασης να συµµορφούται µε τις 

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

µε τον Ν. 3414/05. 

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

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

το συνολικό αριθµό σελίδων κι εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να 

το γνωρίσουν εγγράφως  στο Νοσοκοµείο και να ζητήσουν ένα πλήρες αντίγραφο. 

Ενστάσεις κατά της νοµιµότητας του διαγωνισµού µε το αιτιολογικό της µη 

πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
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ΑΡΘΡΟ 13ο 

1. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται για κανένα λόγο να διακόψει την παροχή των υπηρεσιών 

του, εκτός από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας, οι οποίες παρατίθενται περιοριστικά: 

• Πυρκαγιά  

• Πληµµύρα 

• Σεισµός 

• Πόλεµος 

ΑΡΘΡΟ 14Ο  

ΑΝΕΚΧΩΡΗΤΟ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1. Η σύµβαση αυτή θα εκτελεσθεί αποκλειστικά από τον ανάδοχο, απαγορευµένης της 

εκχωρήσεώς της, σε οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο.  

2. Το κείµενο της σύµβασης υπερισχύει από κάθε άλλο σχετικό κείµενο (∆ιακήρυξη, 

προσφορά κ.λ.π.) πλην προφανών σφαλµάτων, ή παραδροµών εν γένει αυτού. 

3. Για κάθε άλλο θέµα που έχει σχέση µε την εκτέλεση της σύµβασης και δεν ρυθµίζεται 

από αυτήν ισχύουν οι όροι της διακήρυξης και οι διατάξεις περί Προµηθειών του 

∆ηµοσίου. 

4. Η εν λόγω σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών, που 

ενδεχοµένως προκύψουν σχετικά µε την ερµηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρµογή της 

Σύµβασης ή εξ’ αφορµής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν 

κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύµφωνα µε τους κανόνες της καλής 

πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών πάντα υπό το πρίσµα της 

προστασίας του ∆ηµοσίου συµφέροντος. 

5. Σε περίπτωση αδυναµίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης αποκλειστικά αρµόδια 

είναι τα Ελληνικά ∆ικαστήρια και δη αυτά των Αθηνών. 

Η Σύµβαση αυτή συντάχθηκε σε τρία ίδια πρωτότυπα, αφού δε διαβάσθηκε, 

βεβαιώθηκε νόµιµα, υπογράφηκε από τους συµβαλλόµενους και τα  µεν δύο αντίτυπα 

παραµένουν  στο αρµόδιο Γραφείο του Νοσοκοµείου, για λογαριασµό του πρώτου των 

συµβαλλοµένων, το δε άλλο παρέλαβε ο ανάδοχος. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

                                       Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ 

 

 

 

 

 

       Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ                                                       
                           α.α. 
 

 

 

  ∆ρ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 

∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
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Συνηµµένα: 

Όλα τα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε υποψήφιου νοµικού προσώπου, όπως το Φ.Ε.Κ 

ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του, επικυρωµένο αντίγραφο ή απόσπασµα του 

καταστατικού του διαγωνιζόµενου και των εγγράφων τροποποιήσεων του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.). 

Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα µέλη του ∆.Σ. τα υπόλοιπα 

πρόσωπα που έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή τους την Ε.Ε. και τα 

έγγραφα της νοµιµοποίησης αυτών αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό 

αναλόγως µε τη νοµική µορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νοµικού προσώπου. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆’ 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ………………………. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ………………………………………….. 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ) 

ΠΡΟΣ ΤΟ  

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ………………. 

………………..,  Τ.Κ. ………… 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής 

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως 

µέχρι του ποσού των ..…………. € υπέρ της εταιρείας ………………………………………… για 

την συµµετοχή της στον διενεργούµενο  διαγωνισµό του …………………..……………… για 

την  ανάθεση …………………………………………………… 

σύµφωνα µε την υπ’ αριθµό …………………………  Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος σας. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από την συµµετοχή στον ανωτέρω διαγωνισµό 

απορρέουσες  υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της.     

Το παραπάνω ποσόν τηρούµε στην διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς 

καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της 

απαίτησης  µέσα σε  τρεις (3) ηµέρες  από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.      

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται στο 

εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 

Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της 

Υπηρεσίας µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας  υποβληθεί πριν από  την 

ηµεροµηνία λήξης της.  

Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ………………………. 
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(Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος ένα (1) µήνα του χρόνου ισχύος της 

προσφοράς, όπως αναφέρεται  στη  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ).  

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσόν των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο 

∆ηµόσιο και Ν.Π.∆.∆., συνυπολογίζοντας και το ποσόν της παρούσης, δεν υπερβαίνει το 

όριο των εγγυήσεων που έχουν καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την τράπεζά 

µας.   

 

 

 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ………………………. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ………………………………………….. 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ) 

ΠΡΟΣ ΤΟ  

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ………………………… 

……………………….  Τ.Κ. ……………… 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής 

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως 

µέχρι του ποσού των ..…………. € υπέρ της εταιρείας ………………………………………… για 

την καλή εκτέλεση των όρων της Σύµβασης …………………..……………… για την  προµήθεια 

…………………………………………………… 

σύµφωνα µε την υπ’ αριθµό …………………………  ∆ιακήρυξή σας. 

Το παραπάνω ποσόν τηρούµε στην διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς 

καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της 

απαίτησης  µέσα σε  τρεις (3) ηµέρες  από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.      

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται στο 

εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 

Η παρούσα ισχύει µέχρι και την επιστροφή αυτής 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσόν των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο 

∆ηµόσιο και Ν.Π.∆.∆., συνυπολογίζοντας και το ποσόν της παρούσης, δεν υπερβαίνει το 

όριο των εγγυήσεων που έχουν καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά 

µας.   

 

  
 


