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Ειδικού Αντικαρκινικού Νοσοκοµείου Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ» 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ 

ΤΟΥ Ε.Α.Ν.Π. ΜΕΤΑΞΑ, 
ανάδειξη αναδόχου (οικονοµικού φορέα) Καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων & του περιβάλλοντος χώρου του 
Ειδικού Αντικαρκινικού Νοσοκοµείου Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ» για χρονικό διάστηµα ενός έτους, προϋπολογιζόµενης δαπάνης 

606.091,13 € (χωρίς ΦΠΑ),  
µε δικαίωµα προαίρεσης για ένα επιπλέον έτος 

Συνολικός προϋπολογισµός: 1.212.182,26 € (χωρίς ΦΠΑ) 

  
Αναθέτουσα Αρχή: Ε.Α.Ν.Π.ΜΕΤΑΞΑ 

Είδος ∆ιαγωνισµού Ανοιχτός ∆ηµόσιος Ηλεκτρονικός ∆ιαγωνισµός 

Κριτήριο Αξιολόγησης 
Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά,  
βάσει σχέσης ποιότητας τιµής 

Κωδικός CPV 90911200-8 
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης στην Εφηµερίδα Ε.Ε. Τετάρτη 26 ∆εκεµβρίου 2018 
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης στο ΕΣΗ∆ΗΣ ∆ευτέρα 31 ∆εκεµβρίου 2018 
Ηµεροµηνία έναρξης υποβολής προσφορών ∆ευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2019 
Ηµεροµηνία Λήξης Υποβολής των Προσφορών ∆ευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2019  

Ηµεροµηνία αποσφράγισης Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 10:00 π.µ. 

Τόπος  ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού 

Οι προσφορές υποβάλλονται στο Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
www.promitheus.gov.gr, ενώ τα έγγραφα τα οποία δε δύναται να 
αποσταλούν ηλεκτρονικά, κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του 
Νοσοκοµείου, Μπόταση 51, Πειραιάς 

Προϋπολογισµός ∆απάνης 606.091,13€ χωρίς ΦΠΑ  
∆είγµατα Απαραίτητα 
∆ιάρκεια Ισχύος Προσφορών 365 ηµέρες 
Σύνταξη Τεχνικής και Οικονοµικής Προσφοράς ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄  
Τεχνικές Προδιαγραφές  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 
Σχέδιο Σύµβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

Σχέδια Εγγυητικών Επιστολών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄ 
Έντυπο «ΕΕΕΣ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ 
Ανάλυση Κόστους ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ 

 
 
 
 

                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
2ΗΣ Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΕΙ∆ΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  
ΠΕΙΡΑΙΑ «ΜΕΤΑΞΑ» 
Πληροφορίες Καφιέρη ∆ήµητρα 

Αρ. ∆ιακήρυξης: 72/2018 
 

Ταχυδροµική 
∆/νση: 

Μπόταση 51 – Πειραιά 
∆ιοικητική 

Τµήµα: Προµηθειών 
Τ.Κ. 185 37 
Τηλέφωνο: 210 45 20 835  
Fax: 210 45 28 948  
Ηλεκτρονικό 
Ταχυδροµείο: 
 

prom@metaxa-hospital.gr 
prommet@yahoo.gr 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 
 

Άρθρο 01 : Νοµοθετικό Πλαίσιο 
Άρθρο 02 : Τρόπος ∆ιενέργειας και ∆ικαίωµα Συµµετοχής 
Άρθρο 03 : Προσόντα και ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής 
Άρθρο 04 : Τρόπος υποβολής Τεχνικής και Οικονοµικής Προσφοράς  
Άρθρο 05 : Εγγυήσεις 
Άρθρο 06 : Ισχύς Προσφοράς  
Άρθρο 07 : ∆ιαδικασία Αποσφράγισης Προσφορών 
Άρθρο 08 : ∆ιοικητικές Προσφυγές 

Άρθρο 09 : Προσφερόµενη Τιµή - Νόµισµα 
Άρθρο 10 : Κριτήρια Ανάθεσης - Αξιολόγηση Προσφορών - Κατακύρωση ∆ιαγωνισµού 
Άρθρο 11 : Κρίση αποτελεσµάτων ∆ιαγωνισµού 
Άρθρο 12 : ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης 
Άρθρο 13 : Ανακοίνωση Κατακύρωσης 
Άρθρο 14 : Παράδοση – Εκτέλεση Υπηρεσιών 
Άρθρο 15 : Απόρριψη Συµβατικής Υπηρεσίας 
Άρθρο 16 : Κήρυξη Αναδόχου Οικονοµικού Φορέα ως Έκπτωτου 
Άρθρο 17 : Κυρώσεις – Ποινικές Ρήτρες 
Άρθρο 18 : Τρόπος Πληρωµής - Κρατήσεις 
Άρθρο 19 : Ισχύς Σύµβασης 
Άρθρο 20 : Ασφάλιση Υπηρεσιών 
Άρθρο 21 : Ζητήµατα Κυριότητας και Πνευµατικής Ιδιοκτησίας 
Άρθρο 22 : Εµπιστευτικότητα 
Άρθρο 23 : Λοιπές υποχρεώσεις Αναδόχου 
Άρθρο 24 : Ειδικοί Όροι 

 

Παραρτήµατα 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄:  Σύνταξη Τεχνικής και Οικονοµικής Προσφοράς 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄:  Τεχνικές Προσφορές 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄:  Σχέδιο Σύµβασης 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄:  Σχέδια Εγγυητικών Επιστολών 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄:  Το έντυπο «ΕΕΕΣ» 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄: Ανάλυση Κόστους 
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Το Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκοµείο Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ» έχοντας υπόψη την µε αριθµό 35/20-12-18 (θέµα 9) 
απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοσοκοµείου (εφεξής ∆.Σ). 

 

Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι 

Ηλεκτρονικό Ανοιχτό ∆ιαγωνισµό µε προσφορές σε Ευρώ για την ανάδειξη Αναδόχου Καθαριότητας των 
Κτιριακών Εγκαταστάσεων και του Περιβάλλοντος Χώρου του Ειδικού Αντικαρκινικού Νοσοκοµείου Πειραιά 
«Μεταξά» προϋπολογισµού 606.091,13€ χωρίς ΦΠΑ µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά  βάσει τιµής, για χρονικό διάστηµα ενός έτους και µε δικαίωµα προαίρεσης για 
ένα επιπλέον έτος, συνολικού προϋπολογισµού, 1.212.182,26 € (χωρίς ΦΠΑ). 
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Άρθρο 1 
Νοµοθετικό Πλαίσιο 

Η διαδικασία του διαγωνισµού διέπεται από τα παρακάτω:  
Έχοντας υπόψη: 
1.1 Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/τ.Α’/09-03-1999) περί Κύρωσης του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες 

διατάξεις. 
1.2 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. 

1.3 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.  

1.4 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. 

1.5 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. 

1.6 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. 

1.7 Τον Κανονισµό (ΕΚ) αρ. 213/2008 της Επιτροπής της 28ης Νοεµβρίου 2007 για τροποποίηση του Κανονισµού (ΕΚ) αρ. 
2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου περί του κοινού λεξιλογίου για τις δηµόσιες συµβάσεις (CPV) 
και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ περί των διαδικασιών 
σύναψης δηµοσίων συµβάσεων, όσον αφορά στην αναθεώρηση του CPV. 

1.8 Τις διατάξεις του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/τ.Α’/15-07-2010), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
1.9 Τις διατάξεις του Ν. 3861/10 (ΦΕΚ112/Α΄/2010) περί Ενίσχυσης της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες 
διατάξεις. 

1.10 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, 
όσο αυτές είναι σε ισχύ.  

1.11 Τις διατάξεις του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/τ.Α΄/2-3-2011) περί ∆ιαθρωτικών αλλαγών στο Σύστηµα Υγείας και άλλες 
διατάξεις.  

1.12 Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ.Α΄/15-9-2011) περί Σύστασης Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων και Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων … και άλλες διατάξεις. 

1.13 Τις διατάξεις του Ν. 4144/13 (ΦΕΚ 88 Α/18-4-2013) περί Αντιµετώπισης της παραβατικότητας της Κοινωνικής Ασφάλισης 
και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. 

1.14 Τις διατάξεις του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/τ.Α΄/29-5-2013) περί Εθνικού Συστήµατος ∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες 
διατάξεις. 

1.15 Την υπ’ αρ. Π1/2390/16-10-2013 Υπουργική Απόφαση µε θέµα τις Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίες του 
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) 

1.16 Το άρθρο 61 του Ν. 4146/2013 (ΦΕΚ 90/τ.Α΄/18-4-2013) περί ∆ιαµόρφωσης Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις 
Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις 

1.17 Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ.Α΄/26-3-14) περί ∆ιοικητικών απλουστεύσεων-καταργήσεων-συγχωνεύσεων 
νοµικών προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµόσιου Τοµέα – Τροποποιήσεις διατάξεων του Π.∆. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές 
ρυθµίσεις. 

1.18Το αρ. 47 του Ν.4272/2014 «Προσαρµογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης 
Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενηµέρωσης σχετικά µε την ανταλλαγή, µεταξύ των κρατών-µελών,ανθρώπινων 
οργάνων που προορίζονται για µεταµόσχευση − Ρυθµίσεις για την Ψυχική Υγεία και την Ιατρικώς Υποβοηθούµενη 
Αναπαραγωγή και λοιπές διατάξεις.» 

1.19Τις διατάξεις του Ν. 4320/2015 περί Ρυθµίσεων για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, 
την οργάνωση της Κυβέρνησης και των κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις 
1.20Την υπ’ αρ. 4658/2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2937/Β’/15-9-2016)  έγκρισης του ΠΠΥΥ 2015. 
1.21Το Ν. 4412/16 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ/ και 
2014/25/ΕΕ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
1.22 Το υπ’ αρ. 44227/10-10-16 έγγραφο της 2ης ΥΠΕ διαβίβασης εγγράφων της ΕΠΥ αναφορικά µε τη διενέργεια των 
διαγωνισµών του ΠΠΥΥ2015. 
1.23 Το υπ’ αρ. 24384/28-11-2016 έγγραφο του Νοσοκοµείου προς 2η ΥΠΕ για την έκδοση των τελικών εξουσιοδοτήσεων. 
1.24 Την υπ’ αρ. Υπουργική Απόφαση ΕΜΠ.ΕΞ. 116 (ΦΕΚ Β΄ 551/22-2-2017): «Παροχή κεντρικών και επικουρικών 
δραστηριοτήτων αγορών από την Επιτροπή Προµηθειών Υγείας». 
1.25 Την υπ’ αρ. 636 ΦΕΚ Β΄/1-3-17 διόρθωση σφαλµάτων επί της σχετικής (4) Υπουργικής Απόφασης. 
1.26 Την υπ’ αρ. 12/25-5-2017 (θέµα 4) απόφαση ∆Σ σχετικά µε την τροποποίηση του ηλεκτρονικά καταχωρηµένου ΠΠΥΥ2015. 
1.27 Την υπ’ αρ. 2203/ΦΕΚ Β΄, 1926/2-6-17 Υπουργική Απόφαση: «Καθορισµός των συµβάσεων και των συµφωνιών πλαίσιο 
που διενεργούνται από την Επιτροπή Προµηθειών Υγείας ως ΕΚΑΑ για το δωδεκάµηνο που άρχεται από 1 Ιουνίου 2017 και 
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λήγει την 31η Μαΐου 2018 – Καθορισµός ΚΑΑ για την παροχή συγκεντρωτικών δραστηριοτήτων αγορών για το δωδεκάµηνο που 
άρχεται από 1 Ιουνίου 2017 και λήγει την 31η Μαΐου 2018». 
1.28 Η υπ’ αρ. 57654/22-5-2017 Απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης «Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας 
και διαχείρισης του ΚΗΜ∆Σ» (ΦΕΚ 1781/Β’/23-5-2017) 
1.29 Το υπ’ αρ. 11976/22-6-2017 έγγραφο του Tµ. Προµηθειών προς ΕΠΥ και 2η ΥΠΕ για την πορεία έγκρισης της 
τροποποίησης του ΠΠΥΥ2015 και τις τελικές εξουσιοδοτήσεις. 
1.30 Την υπ’ αρ. 25/10-10-17 θέµα 18 απόφαση ∆Σ έγκρισης  συµπληρωµατικής τροποποίησης των αποφάσεων ∆Σ περί  εκ νέου  
έγκρισης και τροποποιήσεων του  ΠΠΥΥ 2015 µε επιπλέον επαύξηση (6η τροποποίηση). 
1.31 H υπ’ αρ. 4525/15-11-17 Υπουργική Απόφαση περί παράτασης της προκήρυξης των ∆ιαγωνισµών που εκκρεµούν από τα 
ΠΠΥΦΥ 2014 και 2015 έως και την 31η ∆εκεµβρίου 2018.  
1.32 Τις διατάξεις του Π∆ 39/2017 «Κανονισµός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών». 
1.33 Το υπ’ αρ. 4596/24-1-2018 έγγραφο της 2ης ΥΠΕ έγκρισης της τροποποίησης ΠΠΥΦΥ 2015 του ΕΑΝΠ «Μεταξά». 
1.34 Η υπ’ αρ. 7/9-3-2018 (θέµα 6) απόφαση ΕΚΑΠΥ έγκρισης της τροποποίησης ΠΠΥΦΥ 2015 του ΕΑΝΠ «Μεταξά». 

1.35 Τη µε αριθµό 35/20-12-2018 (θέµα 9) Απόφαση του ∆.Σ. του Ειδικού Αντικαρκινικού Νοσοκοµείου Πειραιά 
“Μεταξά” σχετικά µε την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, της διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισµού άνω των 
ορίων για την ανάδειξη αναδόχου υπηρεσιών καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος 
χώρου του Ε.Α.Ν.Π. Μεταξά (CPV90911200-8). 

1. Την µε αριθµό 3438/27-12-2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α∆Α: 6Ο∆Χ4690ΩΖ-Υ1Κ). 
2. Τον υπ’ αρ. 18REQ004271721Αριθµό ∆ιαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (Α∆ΑΜ) Πρωτογενούς Αιτήµατος. 
3. Τον υπ’ αρ. 18REQ004272735Αριθµό ∆ιαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (Α∆ΑΜ) Εγκεκριµένου Αιτήµατος. 

 
 

Άρθρο 2ο 
Τρόπος ∆ιενέργειας και ∆ικαίωµα Συµµετοχής 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, ύστερα από προθεσµία τουλάχιστον 
τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της περίληψης ∆ιακήρυξης στην Εφηµερίδα της Ε.Ε. Στην 
περίπτωση που υπάρξει επανάληψη της δηµοσίευσης σε επόµενη έκδοση της ίδιας εφηµερίδας, λαµβάνεται υπόψη η 
πρώτη δηµοσίευση.  

Το πλήρες κείµενο της ∆ιακήρυξης και τα συµπληρωµατικά έγγραφα διατίθενται µόνο σε ηλεκτρονική µορφή µέσω 
του διαδικτύου στις διευθύνσεις  www.metaxa-hospital.gr και www.promitheus.gov.gr., καθώς και στον ιστότοπο της 
∆ιαύγειας. Τα αιτήµατα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό τόπο του διαγωνισµού 
µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. Τονίζεται ότι προκειµένου να υποβάλουν 
αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών - διευκρινήσεων, οι οικονοµικοί φορείς πρέπει να είναι 
εγγεγραµµένοι στο σύστηµα, δηλαδή να διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη 
και κωδικό πρόσβασης). Το ηλεκτρονικό αρχείο µε το κείµενο των ερωτηµάτων απαιτείται να είναι ψηφιακά 
υπογεγραµµένο. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα απαντήσει σε ερωτήµατα που δεν θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στο σύστηµα Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ 
ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 

ΕΣΗ∆ΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ  
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΣΤΟ  
ΕΣΗ∆ΗΣ 

∆ιαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr 

του Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ. 

∆ευτέρα 
31-12-2018 

∆ευτέρα 
4-2-2019 

 ∆ευτέρα 
11-2-2019 

έως και τη λήξη ολόκληρης της 
ηµέρας αυτής σύµφωνα µε το 
αρ. 8 παρ. 2 της υπ’ αρ. Υ.Α. 

56902/215 ΦΕΚ Β΄ 1924/2-6-17  
 

Πέµπτη 
14-2-2019 

Για όσα υποβάλλονται εντύπως 
µέχρι 14:00µ.µ. στο 

Πρωτόκολλο 

  

 Τρίτη 
19-2-2019 

Ώρα: 10.00π.µ.  
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Τα µέλη της Επιτροπής ∆ιενέργειας αναφέρονται στην Α∆Α: 6∆ΙΛ4690ΩΖ-7ΟΡ. 

Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 11-2-2019 ηµέρα ∆ευτέρα έως και τη λήξη 
ολόκληρης της ηµέρας αυτής σύµφωνα µε το αρ. 8 παρ. 2 της υπ’ αρ. Υ.Α. 56902/215 ΦΕΚ Β΄ 1924/2-6-17  Οι 
προσφορές υποβάλλονται στο Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr. Όσα έγγραφα/δικαιολογητικά δε δύνανται να υποβληθούν 
ηλεκτρονικά, θα κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του Νοσοκοµείου, Μπόταση 51, Πειραιάς έως και την Πέµπτη 14-2-
2019 µέχρι τις 14:00µ.µ. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο 
Σύστηµα.  
     Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του συστήµατος βεβαιώνεται 
αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 3 του άρθρου 37 του ν. 
4412/16. 
 
Η ∆ιακήρυξη του διαγωνισµού θα αναρτηθεί: 
α) στη ∆ιαύγεια 
β) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεωνwww.eprocurement.gov.gr, 

γ) στον ιστότοπο του Νοσοκοµείου www.metaxa-hospital.gr 

δ) στο Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) www.promitheus.gov.gr. 

 
Η διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄. 

∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή 
συνεταιρισµοί που πληρούν τους όρους που καθορίζονται στη συνέχεια της παρούσας. 
 

      Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι Οικονοµικοί Φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή 
υπογραφή προηγµένης µορφής, όπως ορίζεται στο Π.∆. 150/2001 (Α΄ 125), χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή 
παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (ΕΣΗ∆ΗΣ - ∆ιαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής: 

α. Οι οικονοµικοί φορείς, αιτούνται, µέσω της ιστοσελίδας του συστήµατος και από τον σύνδεσµο «Εγγραφείτε ως 
οικονοµικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόµενοι τους 
όρους χρήσης του) ταυτοποιούµενοι ως εξής : 
α.1. Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν Ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται µε χρήση 
των διαπιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστηµα TAXISNet της 
Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη 
από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης 
Κρατικών Προµηθειών. 
α.2. Οι Οικονοµικοί Φορείς - χρήστες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν 
ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συµπληρώνοντας τον αριθµό 
ταυτότητας ΦΠΑ (VATIdentificationNumber) και ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από 
το αντίστοιχο σύστηµα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα 
Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών 
Προµηθειών. 

α.3. Οι Οικονοµικοί Φορείς - χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη Γενική 
Γραµµατεία Εµπορίου (ΓΓΕ) αποστέλλοντας: 
α. είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική, β/είτε ένορκη βεβαίωση ή 
πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου .pdf µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο 
Παράρτηµα IX Α για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, στο Παράρτηµα IX Β για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών 
και στο Παράρτηµα IX Γ για τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών του Π∆ 60/07, και σύµφωνα µε τους 
προβλεπόµενους όρους στο κράτος µέλος εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, στα οποία να 
δηλώνεται/αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο, προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) 
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εργασίµων ηµερών και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία, µετά την 
ηµεροµηνία λήξης υποβολής των προσφορών. 
 
Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά µέσω του Συστήµατος. 
 
β. Ο υποψήφιος χρήστης ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σχετικά µε την εξέλιξη 
του αιτήµατος εγγραφής του. Εφόσον το αίτηµα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαµβάνει σύνδεσµο 
ενεργοποίησης λογαριασµού ως πιστοποιηµένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασµού του. 

Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε: 

• τους  όρους των παραρτηµάτων Α – Ζ. 

• το ν. 4412/16. 
 

Τα παραρτήµατα  αποτελούν  αναπόσπαστο µέρος της διακήρυξης. 
Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονοµικό φορέα έγκαιρα και 
συγκεκριµένα εντός του ήµισυ της προθεσµίας από τη δηµοσίευση προκήρυξης έως και την τελική ηµεροµηνία 
υποβολής προσφορών, αυτές θα πρέπει να δίνονται το αργότερο έξι (6) ηµέρες πριν από την προθεσµία που ορίζεται 
για την παραλαβή των προσφορών (σύµφωνα µε τη συνδυαστική ερµηνεία των άρθρων 60 και 121 παρ. γ του ν. 
4412/16). 

Τα ανωτέρω αιτήµατα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του συγκεκριµένου διαγωνισµού µέσω 
της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Αιτήµατα 
παροχής πληροφοριών υποβάλλονται από εγγεγραµµένους Προµηθευτές. Αιτήµατα παροχής πληροφοριών που 
υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσµιών δεν εξετάζονται. 

Κανένας διαγωνιζόµενος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ µέρους της 
Αναθέτουσας Αρχής. 

Για κάθε άλλη πληροφορία οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο Γρ. Προµηθειών του Νοσοκοµείου κατά 
τις εργάσιµες ηµέρες από τις 8.00 έως 14.00 στο τηλέφωνο 210 4520 835. 
 

Άρθρο 3ο 
Προσόντα και δικαιολογητικά συµµετοχής 

 
3.2.1.1. ∆ικαιολογητικά συµµετοχής 
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή 
αποκλεισµού σε µορφή αρχείου .pdf το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρου 79 του ν. 
4412/16 και βάσει του άρθρου 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», σύµφωνα µε τον παρακάτω Πίνακα 
∆ικαιολογητικών Συµµετοχής. Σηµειώνεται ότι οι υποψήφιοι δύναται να αναζητούν και να συµπληρώνουν το ΕΕΕΣ 
από την ηλεκτρονική πλατφόρµα του ΕΣΗ∆ΗΣ έκαστου συστηµικού αριθµού ∆ιαγωνισµού. 
Οδηγίες περί του τρόπου συµπλήρωσης του εν λόγω Ενιαίου Εντύπου µπορούν να αναζητηθούν στην κεντρική σελίδα 
του ιστοτόπου του ΕΣΗ∆ΗΣ. 
Στα πλαίσια κατάργησης της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωµένων αντιγράφων εγγράφων από τους 
ενδιαφερόµενους, στο σύνολο των συναλλαγών τους µε όλο το ∆ηµόσιο Τοµέα όπως προβλέπει ο N. 4250/2014 ΦΕΚ 
Α΄ 74. τα κάθε είδους έγγραφα που θα υποβληθούν από τους συµµετέχοντες θα γίνονται δεκτά εφόσον είναι σύµφωνα 
µε τον παραπάνω Νόµο και την αντίστοιχη εγκύκλιο µε Αρ. Πρωτ.: ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.8342/1-4-2014 Α∆Α:ΒΙΗ0Χ-
6ΥΖ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. 
Οποιαδήποτε αναφορά στην παρούσα διακήρυξη που έρχεται σε αντίθεση µε τα παραπάνω θεωρείται εκ παραδροµής 
και δεν λαµβάνεται υπόψη. 
Το Νοσοκοµείο θα διενεργεί δειγµατοληπτικό έλεγχο επί των φωτοαντιγράφων που κατατίθενται σύµφωνα µε τα 
προηγούµενα και στις περιπτώσεις προσκόµισης παραποιηµένων ή πλαστών φωτοαντιγράφων όχι µόνο θα 
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επιβάλλονται οι κυρώσεις του ν. 1599/1986 ή άλλες ποινικές κυρώσεις, αλλά θα ανακαλείται αµέσως και η διοικητική 
ή άλλη πράξη, για την έκδοση της οποίας χρησιµοποιήθηκαν τα φωτοαντίγραφα αυτά. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

Α. Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής στο διαγωνισµό για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της 
εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης εκτός ΦΠΑ. Σε περίπτωση που ο προσφέρων δεν συµµετέχει στο σύνολο 
των ειδών του διαγωνισµού αλλά σε µέρος αυτού η εγγύηση θα πρέπει να καλύπτει το προβλεπόµενο 
ποσοστό της αξίας των ειδών που προβλέπονται από τη διακήρυξη, η δε κατακύρωση περιορίζεται στα  
υλικά που καλύπτονται από την εγγύηση. Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον 
τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής 
υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου pdf και προσκοµίζεται από αυτόν στην 
Αρµόδια Υπηρεσία ∆ιεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) 
εργασίµων ηµερών από την καταληκτική ηµεροµηνία της ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών. 

Β. Συµπληρωµένο έντυπο «ΕΕΕΣ» (βλ. Παράρτηµα ΣΤ) 
Γ. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.  1599/1986 (Α' 75) (ψηφιακά υπογεγραµµένη από τον 

προσφέροντα και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής), όπως εκάστοτε ισχύει όπου να δηλώνεται 
ότι: 
1. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης. 
2. Η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των 
οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση. 
3. Η υποβαλλόµενη προσφορά καλύπτει το σύνολο της προµήθειας ή να διευκρινίζεται σε 
ποια είδη επί του συνόλου υποβάλλεται η προσφορά. 
4. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 
5. Παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσής του σχετικά µε οποιαδήποτε απόφαση της 
Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση - µαταίωση του διαγωνισµού. 
6. Συµµετέχει µε µια µόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισµού. 
7.   Είναι εγγεγραµµένος σε ένα από τα επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που τηρούνται στο κράτος - 
µέλος εγκατάστασης τους, όπως περιγράφεται στο Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α' του ν. 4412/16 ή 
να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτηµα αυτό. 

8. Η προσφορά είναι σύµφωνη µε τα προβλεπόµενα των διατάξεων του άρθρου 68 του Ν. 3863/10, όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει και συγκεκριµένα. 

9. Σύµφωνα µε την παρ. 2 του αρ. 22 του ν. 4144/13 θα πρέπει να δηλώνεται ότι για το χρονικό διάστηµα 
που δεν καλύπτεται από το «Μητρώο Παραβατών Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Καθαρισµού ή/και 
Φύλαξης» οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισµού ή/και φύλαξης θα προσκοµίζουν κατά το στάδιο 
της κατακύρωσης υποχρεωτικά ένορκη βεβαίωση του νοµίµου εκπροσώπου αυτών ενώπιον 
συµβολαιογράφου, περί µη επιβολής σε βάρος τους πράξης επιβολής προστίµου για παραβιάσεις της 
εργατικής νοµοθεσίας «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας.»   
 
Στις διαδικασίες σύναψης συµβάσεων υπηρεσιών, εφόσον οι οικονοµικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν ειδική 
έγκριση ή να είναι µέλη συγκεκριµένου οργανισµού για να µπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία 
στη χώρα καταγωγής τους, η αναθέτουσα αρχή µπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την 
έγκριση αυτή ή ότι είναι µέλη του εν λόγω οργανισµού. 

∆. Αντίγραφο δελτίου αποστολής του δείγµατος, εφόσον απαιτείται από την παρούσα διακήρυξη. 
Ε. Πιστοποιητικό διασφάλισης της ποιότητας κατά τα ισχύοντα διεθνή ή/ και ευρωπαϊκά ή/ και εθνικά 

πρότυπα (ELOT ή ισοδύναµα αυτών κλπ) τόσο του κατασκευαστή των υλικών όσο και του προµηθευτή 
εφόσον πρόκειται για διαφορετικές επιχειρήσεις  
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ΣΤ. Τα αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου νοµικού προσώπου και 
συγκεκριµένα: 
 
Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε. πρέπει να προσκοµίσει: 
• Βεβαίωση της αρµόδιας Αρχής στην οποία υπάγεται η εταιρεία, όπου να αναφέρεται πότε τροποποιήθηκε 
για τελευταία φορά το καταστατικό της, καθώς και το ισχύον καταστατικό της το οποίο θα είναι ευκρινές 
φωτοαντίγραφο όπως ορίζεται στο άρθρο 1, παρ. 2β του Ν. 4250/2014, µε το αντίστοιχο ΦΕΚ στο οποίο 
δηµοσιεύτηκε. 
• Εφόσον µετά την 01.01.2015 έχουν γίνει αλλαγές στα µέλη του ∆Σ, βεβαίωση της αρµόδιας αρχής στην 
οποία να αναφέρεται ο κωδικός καταχώρησης στο ΓΕΜΗ και αντίγραφο αυτής της καταχώρησης στην 
οποία να υπάρχει δηµοσιευµένη ολόκληρη η ανακοίνωση µε το ∆Σ και τη νέα εκπροσώπηση.  

Εάν ο προσφέρων είναι Ε.Π.Ε. πρέπει να προσκοµίσει: 
•  Ευκρινές φωτοαντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού όπως ορίζεται στο άρθρο 1, 
παρ. 2β του Ν. 4250/2014, µε το αντίστοιχο ΦΕΚ στο οποίο δηµοσιεύτηκε. • Τελευταίο ΦΕΚ 
εκπροσώπησης 
•  Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί τροποποιήσεων του καταστατικού 
Εφόσον µετά την 01.01.2015 έχει γίνει αλλαγή στο πρόσωπο του/των διαχειριστή/ών βεβαίωση της 
αρµόδιας αρχής στην οποία να αναφέρεται ο κωδικός καταχώρησης στο ΓΕΜΗ και αντίγραφο αυτής της 
καταχώρησης, όπου να υπάρχει δηµοσιευµένη η νέα εκπροσώπηση. 
 
Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε. ή Ε.Ε. πρέπει να προσκοµίζει: 
•  Ευκρινές φωτοαντίγραφο από το πρωτότυπο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού 
όπως ορίζεται στο άρθρο 1, παρ. 2β του Ν. 4250/2014. • Πιστοποιητικό από Αρµόδια Αρχή περί των 
τροποποιήσεων του καταστατικού.  
 
Τα φυσικά πρόσωπα, θα καταθέσουν 
• Έναρξη Επιτηδεύµατος από την αντίστοιχη ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία και τις µεταβολές του.  
 
Τα παραπάνω έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει νοµική κατάσταση του νοµικού 
προσώπου και από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος για τις ΑΕ, τα 
υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή τους το νοµικό πρόσωπο 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. 
Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισµού 
του προµηθευτή από τον διαγωνισµό.  
 
Για Αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα: 
Ανάλογα µε τη µορφή τους, αντίστοιχα νοµιµοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά µε αυτά που 
αναφέρονται ανωτέρω στις παραγράφους, 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 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. 

Η. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά 

περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση. 

  
Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική 
διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου pdf.   
Υπεύθυνες δηλώσεις που δεν φέρουν ψηφιακή υπογραφή απορρίπτονται. 
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Άρθρο 4ο 
Τρόπος Υποβολής Τεχνικής και Οικονοµικής Προσφοράς 

 4.1. Τρόπος υποβολής προσφορών 
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα 
διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 11 της ΥΑ 
Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-102013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)»  και στο ν. 4412/16. 
Στο σηµείο αυτό επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε το άρθρο 36 παρ. 2γ του Κώδικα περί ∆ικηγόρων, επιτρέπεται από 
τον δικηγόρο: «γ) Η µετάφραση εγγράφων που έχουν συνταχθεί σε ξένη γλώσσα, καθώς και η µετάφραση ελληνικών 
εγγράφων σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα. Η µετάφραση έχει πλήρη ισχύ έναντι οποιασδήποτε ∆ικαστικής ή άλλης Αρχής, 
εφόσον συνοδεύεται από επικυρωµένο αντίγραφο του εγγράφου που µεταφράστηκε και ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι έχει 
επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία µετέφρασε.» 
Συνεπώς στο τέλος του υποβαλλοµένου σε µετάφραση στην ελληνική γλώσσα κειµένου θα πρέπει να τίθεται το 
παρακάτω κείµενο: «Ακριβής µετάφραση από την ……………….., του εγγράφου του οποίου νοµίµως επικυρωµένο 
αντίγραφο επισυνάπτεται στην παρούσα. Εκδίδω σε την µετάφραση αυτή σύµφωνα µε το άρθρο 36 παρ. 2γ του 
Κώδικα περί ∆ικηγόρων βεβαιώνοντας συγχρόνως ότι έχω επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία 
µεταφράζω. Η ως άνω µετάφραση έχει πλήρη ισχύ έναντι οποιασδήποτε δικαστική ή άλλης αρχής σύµφωνα µε το 
προαναφερόµενο άρθρο. 

Τόπος-ηµεροµηνία 

ο/η δικηγόρος που µεταφράζει και βεβαιώνει», ή αντίστοιχο. 

 
4.2.  Περιεχόµενο προσφορών 

Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:   
(α)  ένας  (υπο)φάκελος  µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά» και  
(β)  ένας  (υπο) φάκελος µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά».  
Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον οικονοµικό φορέα σηµαίνονται από αυτόν µε χρήση του σχετικού πεδίου 
του συστήµατος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα. Σε αυτή την περίπτωση 
ο υποψήφιος θα πρέπει σε σχετική δήλωσή του να αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές νοµοθετικές ή κανονιστικές 
διατάξεις ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εµπιστευτικότητα της συγκεκριµένης πληροφορίας. 

 
4.2.1. Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής-τεχνική προσφορά» 
Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται η εγγύηση 
συµµετοχής, και όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και τα 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς.   
Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος υποβάλλονται από αυτόν 
ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου .pdf., σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στις παρ. 1.2.1 και 1.2.1.1, 1.2.1.2 του άρθρου 15 της Υ.Α. 
56902/215 (ΦΕΚ Β΄ 1924/2-6-17)«Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».   
Πιο συγκεκριµένα ο οικονοµικός φορέας οφείλει να καταθέσει ηλεκτρονικά όλα τα δικαιολογητικά συµµετοχής που 
απαιτούνται  και εν συνεχεία να προσκοµίσει εντύπως έως και τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες από την καταληκτική 
ηµεροµηνία της ηλεκτρονικής υποβολής στο πρωτόκολλο του Νοσοκοµείου: 

-την εγγυητική επιστολή  

- τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, και  

- τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). 
 

Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Υπεύθυνες δηλώσεις που δεν φέρουν ψηφιακή 
υπογραφή απορρίπτονται. Οι δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση 
προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 



ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ: Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» 

                                                                                     11                                                              Α.∆. 72/18  Ηλεκτρονικού ∆ιαγ. Άνω των Ορίων Ανάδειξης αναδόχου 
                                                                                                                                                                             (οικονοµικού φορέα) Καθαριότητας των κτιριακών 

εγκαταστάσεων & του περιβάλλοντος χώρου του  
Ειδικού Αντικαρκινικού Νοσοκοµείου Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ» 

Κάθε δικαιολογητικό θα πρέπει να φέρει στην άνω δεξιά γωνία τον Αύξοντα Αριθµό, όπως αυτός αναφέρεται στην 
ηλεκτρονική φόρµα των απαιτήσεών µας. 
 

Η Τεχνική Προσφορά: 
Σύµφωνα µε το συνηµµένο Παράρτηµα «Όροι (Πίνακας) Συµµόρφωσης Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών. 
 

Πιο συγκεκριµένα αυτή συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. 
Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και 
υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του 
συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε 
αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 
ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές 
ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά 
ηλεκτρονικά αρχεία (ιδίως την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ του). 

Πιστοποιητικά ποιότητας, για τα είδη που απαιτούνται/συµπεριλαµβάνονται στις τεχνικές προδιαγραφές. 

Ο προσφέρων πρέπει, µε ποινή αποκλεισµού της προσφοράς, να επισυνάψει στη συγκεκριµένη ενότητα της τεχνικής 
προσφοράς τους και: 
- πλήρη τεκµηριωµένα πιστοποιητικά σήµανσης CE (οδηγία 93/42/ΕΟΚ), 
- τους αντίστοιχους κωδικούς ΕΚΑΠΤΥ ανά προσφερόµενο είδος. 

∆ιευκρινίζεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή δεν απορρίπτει προσφορά προµηθευτή που πληροί ένα εθνικό πρότυπο, το 
οποίο αποτελεί µεταφορά ευρωπαϊκού προτύπου, µία ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση, µία κοινή τεχνική προδιαγραφή, 
ένα διεθνές πρότυπο ή ένα τεχνικό πλαίσιο αναφοράς που έχει εκπονηθεί από ευρωπαϊκό οργανισµό τυποποίησης, 
εφόσον τα εν λόγω πρότυπα ή προδιαγραφές καλύπτουν τις επιδόσεις ή τις λειτουργικές απαιτήσεις που έχουν οριστεί 
µε τη διακήρυξη. Σε αυτή την περίπτωση όµως, ο προσφέρων υποχρεούται να αποδεικνύει στην προσφορά του, κατά 
τρόπον ικανοποιητικό για την Αναθέτουσα Αρχή και µε κάθε ενδεδειγµένο µέσο, ότι το έργο, προϊόν ή υπηρεσία, για 
το οποίο δηλώνει ότι πληροί το ανωτέρω πρότυπο, ανταποκρίνεται πράγµατι (ή υπερκαλύπτει) τις επιδόσεις ή 
λειτουργικές απαιτήσεις που ορίζει η διακήρυξη (τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή ή έκθεση δοκιµών από 
αναγνωρισµένο οργανισµό µπορεί να συνιστά ενδεδειγµένο µέσο). 
 
Εφόσον αρµοδίως κριθεί απαραίτητη η διενέργεια επιτόπιου ελέγχου στις εγκαταστάσεις του προσφέροντος ή των 
υποκατασκευαστών του προσφερόµενου προϊόντος, τα έξοδα της προς τούτο συσταθείσας τριµελούς επιτροπής 
βαρύνουν τον προσφέροντα ή τους προσφέροντες κατ’ αναλογία. 

Η καταβολή των εν λόγω εξόδων, το ύψος των οποίων καθορίζεται µε βάση τις ισχύουσες διατάξεις περί εξόδων, 
µετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του δηµοσίου και στρατιωτικών, διενεργείται εντός πέντε (5) ηµερών από της 
ενηµερώσεως του υπόχρεου. Σε περίπτωση µη καταβολής των εξόδων εντός της ανωτέρω προθεσµίας η προσφορά 
καταβολής του υπόχρεου δεν λαµβάνεται υπόψη και δεν αξιολογείται. 

∆ηλώσεις που αφορούν στην τεχνική ικανότητα/επάρκεια (βλ. και άρθρο 56 του ν. 4412/16): 
1. Οι προµηθευτές υποχρεούνται να δηλώνουν στις προσφορές τους τη χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος που 

προσφέρουν. 
2. 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. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

3. Όταν οι προσφέροντες δε 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. Επίσης, στην προσφορά τους πρέπει να επισυνάψουν και υπεύθυνη δήλωσή τους προς 
τον φορέα ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία 
εκµεταλλεύεται ολικά ή µερικά τη µονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόµιµος εκπρόσωπος της 
επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντι τους την εκτέλεση της συγκεκριµένης προµήθειας, σε περίπτωση 
κατακύρωσης στον προµηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να 
προσκοµιστεί και αντίστοιχη ενυπόγραφη  βεβαίωση του κατασκευαστή του τελικού προϊόντος. 
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Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
4. Εάν διαπιστωθεί από την Υπηρεσία ανυπαρξία της επιχειρηµατικής µονάδας που δηλώθηκε µε την προσφορά, 

κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, η προσφορά απορρίπτεται.  
5. Τα  τεχνικά φυλλάδια (Prospectus) υποβάλλονται µόνο ηλεκτρονικά σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στις παρ. 

1.2.1 και 1.2.1.1, 1.2.1.2 του άρθρου 15 της Υ.Α. 56902/215 (ΦΕΚ Β΄ 1924/2-6-17) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», στην 
ελληνική ή αγγλική γλώσσα. Νοµίµως µεταφρασµένα και επικυρωµένα στην ελληνική γλώσσα κατατίθενται µόνο 
οι οδηγίες χρήσεις 

Προσφορές που δεν είναι σύµφωνες µε τα παραπάνω οριζόµενα απορρίπτονται.  
 
Σε περιπτώσεις που λόγω ύπαρξης περισσοτέρων του ενός συστηµικών αριθµών, η κατάθεση των εντύπων που 
δε δύναται να φέρουν ψηφιακή υπογραφή θα γίνεται ως εξής: 
- Τα δικαιολογητικά συµµετοχής του φακέλου µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά» 
θα κατατίθενται σε ένα (υπο)φάκελο µε αναφορά στον αριθµό ∆ιακήρυξης του ∆ιαγωνισµού και σε παρένθεση το 
σύνολο των συστηµικών αριθµών. 
- Οι τεχνικές προσφορές του φακέλου µε ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά» θα 
κατατίθενται σε χωριστούς (υπο)φακέλους µε αναφορά του συγκεκριµένου κάθε φορά συστηµικού αριθµού και 
επίσης του αριθµού ∆ιακήρυξης του ∆ιαγωνισµού. 
Τονίζεται ότι οι Τεχνικές Προσφορές δεν πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να έχουν καµία άµεση ή έµµεση 
αναφορά στα οικονοµικά στοιχεία των Προσφορών. 
 
4.2.2. Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «Οικονοµική προσφορά» 
 

Η Οικονοµική Προσφορά: 
Υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό)φάκελο «Οικονοµική Προσφορά». 
Η οικονοµική προσφορά, συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. 
Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και 
υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του 
συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε 
αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 
ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 
Εφόσον η οικονοµική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του 
συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 
 

Επισηµαίνεται ότι: 
� Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
� Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν υποβληθούν τυχόν 

εναλλακτικές προσφορές δε θα ληφθούν υπ’ όψιν. Ο υποψήφιος προµηθευτής ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιες 
φύσης προσφορές δεν δικαιούται σε καµία περίπτωση να διαµαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής 
κατά της απόρριψης των προσφορών αυτών. 

Σηµειώνεται ότι από τις διευκρινίσεις που δίδονται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που 
αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. 
 

Άρθρο 5ο 
Εγγυήσεις 

1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, ή στα κράτη-µέρη της Συµφωνίας ∆ηµοσίων Συµβάσεων του 
Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου, που κυρώθηκε µε το ν. 513/1997 (Α'139) και έχουν, σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να 
παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 
χρηµατικού ποσού. 

2. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύονται από 
επίσηµη µετάφραση. 
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3. Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε το συνηµµένο υπόδειγµα και η παρεχόµενη 
εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί 30 ηµερολογιακές ηµέρες από την επόµενη της λήξης του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς, σύµφωνα µε την παρούσα διακήρυξη και να καλύπτει σε ποσοστό το 1% εκτός Φ.Π.Α. 
της προϋπολογισθείσας δαπάνης, συµπεριλαµβανοµένου και του εκτιµώµενου κόστους του δικαιώµατος 
προαίρεσης. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να 
παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συµµετοχής.  

4. Η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, 
παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 73 έως 78, δεν προσκοµίσει εγκαίρως τα 
προβλεπόµενα στα έγγραφα της σύµβασης δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της 
σύµβασης. 

5. Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µε την προσκόµιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 
6. Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες µετά: 

αα) την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας 
προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και 
ββ) την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης ασφαλιστικών µέτρων ή την έκδοση απόφασης επ' αυτών, και 
γγ) την ολοκλήρωση του προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύµφωνα µε το άρθρα 35 και 36 
του ν. 4129/2013 (Á 52), εφόσον απαιτείται. 
Προσφορά µη σύµφωνη µε αυτά απορρίπτεται σαν απαράδεκτη. 

7. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης πρέπει να καλύπτει σε ποσοστό το 5% της συνολικής 
συµβατικής αξίας της υπηρεσίας χωρίς τον Φ.Π.Α. και θα προσκοµιστεί από τον προµηθευτή, στον οποίο θα 
γίνει η κατακύρωση του διαγωνισµού, πριν την υπογραφή της σύµβασης και µε ηµεροµηνία έκδοσης αυτής, η 
οποία σε καµία περίπτωση δε θα είναι µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας έναρξης της σύµβασης. 

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

9. Ειδικά για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι 
µεγαλύτερος από το συµβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, για το διάστηµα που θα ορίζεται στα έγγραφα της 
σύµβασης. 

10.  Η εγγύηση καλής εκτέλεσής της Σύµβασης επιστρέφεται µετά την οριστική (ποσοτική και ποιοτική) παραλαβή 
και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλοµένους. Σε περίπτωση που η 
παράδοση γίνεται, σύµφωνα µε τη Σύµβαση, τµηµατικά, η εγγύηση αποδεσµεύεται σταδιακά, κατά το ποσόν που 
αναλογεί στην αξία του µέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά.  

11. Οι εγγυήσεις συµµετοχής και καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής τους, το 
οφειλόµενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου και θα πρέπει να είναι σύµφωνες µε τα 
συνηµµένα υποδείγµατα. 

12. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από έγγραφο 
της αρµόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης. 

13. Επισηµαίνεται ότι κατά το στάδιο αξιολόγησης των δικαιολογητικών συµµετοχής η αναθέτουσα αρχή θα προβεί 
σε διασταύρωση της γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών συµµετοχής των συµµετεχόντων καθώς και της 
εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης πριν την υπογραφή της σύµβασης. 
 
Προσφορά της οποίας η εγγυητική συµµετοχής υπολείπεται και στο ελάχιστο από το ως άνω απαιτούµενο 
ποσοστό δεν γίνεται δεκτή. 
 
Στις παραπάνω εγγυήσεις πρέπει να αναγράφονται απαραιτήτως και κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία τα 
εξής (βλ. συνηµµένα υποδείγµατα): 
α) την ηµεροµηνία έκδοσης,  
β) τον εκδότη,  
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται (ή τον κύριο του έργου ή τον φορέα κατασκευής στις 
περιπτώσεις δηµοσίων συµβάσεων έργων, µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών 
υπηρεσιών),  
δ) τον αριθµό της εγγύησης,  
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  
στ) την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η 
εγγύηση,  
ζ) τους όρους ότι:  
αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος της 
διαιρέσεως και της διζήσεως, και  
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ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 
χαρτοσήµου,  
η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την ηµεροµηνία 
διενέργειας του διαγωνισµού,  
θ) την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,  
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή µερικά 
εντός πέντε (5) ηµερών µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και  
ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής 
σύµβασης. 
 
Στις περιπτώσεις ένωσης προµηθευτών οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις 
υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης. 

 
Άρθρο 6ο 

Ισχύς Προσφορών 
 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ηµερολογιακές ηµέρες, ή αλλιώς δώδεκα (12) 
µήνες, προσµετρούµενες από την επόµενη της ηµέρας διενέργειας διαγωνισµού. 
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφερόµενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παραταθεί (παρ. 4, άρθρο 97 του ν. 4412/16), εφόσον ζητηθεί από την 
αναθέτουσα αρχή πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο από τη 
διακήρυξη. Ανακοίνωση επιλογής αναδόχου µπορεί να γίνει και µετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσµεύει 
όµως το διαγωνιζόµενο, µόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί.  

Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωµα να αποσύρουν την προσφορά τους, ή µέρος της, µετά την κατάθεσή της. 
Σε περίπτωση που η προσφορά ή µέρος της αποσυρθεί ο διαγωνιζόµενος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα:  

• Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώµατος για κατακύρωση  

• Κατάπτωση της εγγύησης συµµετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια. 
 

Άρθρο 7 
∆ιαδικασία αποσφράγιση των προσφορών 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 19-2-2019 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.µ. µέσω των 
αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των 
κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών. 

Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση µόνο των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων 
«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονοµικών προσφορών 
αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων, σε ηµεροµηνία και ώρα 
που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές µετά την αξιολόγηση των λοιπών 
στοιχείων αυτών. Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής -
Τεχνική Προσφορά», οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των 
προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. 

Οµοίως, µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονοµική Προσφορά», οι προσφέροντες των 
οποίων οι οικονοµικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των 
προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειµένου να λαµβάνουν γνώση των τιµών που προσφέρθηκαν. 

 

Άρθρο 8ο 
∆ιοικητικές Προσφυγές 

Οι διοικητικές προσφυγές ασκούνται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις των άρθρων 360 και επόµενα του Ν. 
4412/2016. 
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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 και 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.    

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 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. 

9.4 Εάν στο διαγωνισµό οι προσφερόµενες τιµές είναι υπερβολικά χαµηλές θα εξετάζονται λεπτοµερώς οι προσφορές 
πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για το σκοπό αυτό δύναται να ζητηθεί 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. 

9.5 Το προσφερόµενο µηνιαίο κόστος καθώς και όλα τα προσφερόµενα κόστη ωροµισθίων, θα υπολογιστούν 
Υποχρεωτικά Επί Ποινή Απόρριψης για άτοµα άνω των 25 ετών, όπου θα αποδεικνύεται η τουλάχιστον ενός 
έτους προϋπηρεσία/εµπειρία τους, βάσει της ισχύουσας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας 
κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού .  
Το κόστος των εργατικών δεν θα πρέπει (µε ποινή αποκλεισµού) να υπολείπεται του ελάχιστου προβλεπόµενου 
νοµίµου ως ανωτέρω. Προσφορά που δεν έχει υπολογιστεί σύµφωνα µε το προαναφερόµενο της παρούσης 
παραγράφου δεν λαµβάνεται υπόψη και δεν αξιολογείται. 

9.6 Με το προσφερόµενο µηνιαίο κόστος, οι συµµετέχοντες οικονοµικοί φορείς υποχρεούνται ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ 
ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ να αναφέρουν στην οικονοµική προσφορά και το κόστος του ωροµισθίου για πρωινή και 
απογευµατινή βάρδια εργάσιµης ηµέρας, το ωροµίσθιο Αργίας και Σαββατοκύριακου καθώς και το ωροµίσθιο  
βραδινής βάρδιας. 

9.7 Οι προσφερόµενες τιµές που δεν καλύπτουν το κόστος των αµοιβών και της  ασφάλισης του προσωπικού των 
ζητουµένων υπηρεσιών ως ανωτέρω (παρ.9.5 και 9.6) βάσει της ισχύουσας Εθνικής Γενικής Συλλογικής 
Σύµβασης Εργασίας κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

9.8.  Κατά την ηµεροµηνία κατάθεσης των προσφορών, οι τιµές δεν επιτρέπεται να είναι ανώτερες από τις αντίστοιχες 
τιµές του Παρατηρητηρίου Τιµών (Ν. 3918/2011 άρθρο 13, όπως αυτό τροποποιήθηκε µε τον Ν. 4052/2012 
άρθρο 14). 

 
Άρθρο 10ο 

Κριτήρια Ανάθεσης - Αξιολόγηση προσφορών - Κατακύρωση ∆ιαγωνισµού 
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών µέσω 
των αρµόδιων  πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων  της, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων 
για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. Συγκεκριµένα 
µέσα από το Σύστηµα: 

10.1. Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή, προβαίνει στη 
διαδικασία ελέγχου, αξιολόγησης και βαθµολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των 
προσφορών. 

10.2. Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση πρακτικά 
αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 

10.3. Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών προσφορών. 
10.4. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς τους µέσω 

της ηλεκτρονικής πλατφόρµας. 
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10.5. Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισµού ή άλλοι πιστοποιηµένοι χρήστες από την αναθέτουσα αρχή του 
διαγωνισµού δύνανται να απευθύνουν τυχόν αιτήµατα στους συµµετέχοντες χρήστες οικονοµικούς φορείς για 
παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες οικονοµικοί φορείς παρέχουν τις 
διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσµιών που τους ορίζονται. 

10.6. Για την επιλογή της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς βάσει τιµής αξιολογούνται µόνο οι 
προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύµφωνες µε τους λοιπούς όρους της ∆ιακήρυξης 
και σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄: «Ανάλυσης Κόστους».  
Ισότιµες ή ισοδύναµες θεωρούνται οι προσφορές µε την αυτή ακριβώς τιµή και που είναι σύµφωνες µε τους 
όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης. 
Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών φορέων 
που υπέβαλαν ισότιµες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρµόδιου συλλογικού οργάνου και 
παρουσία αυτών των οικονοµικών φορέων. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 86 § 10-13 του  ν. 4412/16. 

Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη µετά από προηγούµενη γνωµοδότηση του αρµοδίου για την αξιολόγηση των 
αποτελεσµάτων του διαγωνισµού οργάνου, σε κάθε µία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις : 

1. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού των παραγράφων του Άρθρου 3 της παρούσας.  
2. Μη έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση δικαιολογητικών των παραγράφων του Άρθρου 3 της παρούσας.  
3. Έλλειψη πλήρους και αιτιολογηµένης τεκµηρίωσης της κάλυψης των ελάχιστων προϋποθέσεων συµµετοχής στο 

διαγωνισµό.  
4. ∆εν περιλαµβάνει µε σαφήνεια την προσφερόµενη τιµή, ή/και εµφανίζει τιµές σε οποιοδήποτε σηµείο της τεχνικής 

προσφοράς, 
5. Προσφορά που ορίζει µικρότερο από το ζητούµενο χρόνο ισχύος.  
6. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση.  
7. Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από απαράβατους όρους της ∆ιακήρυξης.  
8. Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή.  
9. Προσφορά που υπερβαίνει την εκάστοτε αναρτηθείσα τιµή του Παρατηρητηρίου Τιµών µια ηµέρα πριν τη 

διενέργεια/αποσφράγιση του ∆ιαγωνισµού. 
10. Ασυνήθιστα χαµηλή Οικονοµική Προσφορά. Στην περίπτωση αυτή θα ζητείται από τον υποψήφιο Ανάδοχο 

έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της οικονοµικής του προσφοράς. Εάν και µετά την παροχή της ανωτέρω 
αιτιολόγησης οι προσφερόµενες τιµές κριθούν ως ασυνήθιστα χαµηλές, η προσφορά θα απορρίπτεται.  

11. Για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρέει από την παρούσα διακήρυξη. 
12. Η οικονοµική προσφορά που δεν καλύπτει τα οριζόµενα του Ν.3863/2010 και ειδικότερα του άρθρου 68. 
13. Αποτελεί αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της Επιτροπής του 

∆ιαγωνισµού εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά. 
14. Αποτελεί εναλλακτική προσφορά, είτε στο σύνολό της, είτε στα επιµέρους τµήµατα του έργου. 
15. Η οικονοµική προσφορά υπερβαίνει τον προϋπολογισµό της παρούσας διακήρυξης, 
16. Ως απαράδεκτες απορρίπτονται, επίσης, οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις Γενικές και Ειδικές 

τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.  
 

Άρθρο  11ο 
Κρίση αποτελεσµάτων διαγωνισµού 

Το Νοσοκοµείο διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωµα να µαταιώσει και να επαναλάβει τον διαγωνισµό, µε τροποποίηση 
ή µη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης χωρίς καµία απαίτηση ή δικαίωµα οιουδήποτε εκ 
των συµµετεχόντων.   

Επίσης τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού µαταιώνονται, µεταξύ άλλων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 106 
του ν. 4412/16 και στις περιπτώσεις: 

• ∆ιενέργειας σχετικού διαγωνισµού, σε κεντρικό ή περιφερειακό επίπεδο 
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• Όταν ο φορέας δεν χρειάζεται πλέον το υλικό, είτε λόγω αλλαγών στην τεχνολογία, είτε λόγω διακοπής ή 
περιορισµού της δραστηριότητας για την οποία επρόκειτο αυτό να χρησιµοποιηθεί. 

•••• Όταν συντρέχουν λόγοι δηµοσίου συµφέροντος που επιβάλλουν τη µαταίωση. 
•••• Όταν υποβληθεί µία µόνο προσφορά ή τελικά γίνεται αποδεκτή µία µόνο προσφορά και εφόσον δεν υπάρχουν 

συγκριτικά στοιχεία τιµών είτε προηγούµενων διαγωνισµών είτε της αγοράς που να επιβεβαιώνονται µε 
παραστατικά. 

•••• Αν κανένας από τους προµηθευτές δεν προσκοµίσει, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις των διατάξεων 
του ν. 4412/16, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές. 
 

Άρθρο  12ο 
∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 103 του ν. 4412/16, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να 
γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από τη σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται 
ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος, σε µορφή αρχείου. pdf και σε φάκελο µε σήµανση 
«∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται στις κάτωθι 

παραγράφους. Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται από τον προσφέροντα σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στις παρ. 
1.2.1 και 1.2.1.1, 1.2.1.2 του άρθρου 15 της Υ.Α. 56902/215 (ΦΕΚ Β΄ 1924/2-6-17) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». Σε 
περίπτωση που πρέπει να  προσκοµιστούν σε έντυπη µορφή αυτό πρέπει να γίνει εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών 
από την καταληκτική ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής τους. 
 
Πιο συγκεκριµένα και βάσει του άρθρου 80 του ν. 4412/16: 
α) την προσκόµιση αποσπάσµατος του σχετικού µητρώου, όπως του ποινικού µητρώου ή, ελλείψει αυτού, 
ισοδύναµου εγγράφου που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-µέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο εν λόγω οικονοµικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι 
πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 73. 
Η υποχρέωση αποκλεισµού οικονοµικού φορέα εφαρµόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 
τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω 
οικονοµικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 
Η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά ιδίως: 
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (O.E. και Ε.Ε.), τους 
διαχειριστές, 
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
 
Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασµα ποινικού µητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι 
συµµετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν σε ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή pdf τις αναφερόµενες σε αυτό 
καταδικαστικές αποφάσεις. 
β1) για την παράγραφο 2 περιπτώσεις α και β του άρθρου 73 του ν. 4412/16 και για τον έλεγχο των περιπτώσεων 
όπου: 
-  ο οικονοµικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης, 

πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους - µέλους ή χώρας (π.χ. ασφαλιστική και 
φορολογική ενηµερότητα) 

β2) για την παράγραφο 4 περίπτωση β του άρθρου 73 του ν. 4412/16 και για τον έλεγχο των περιπτώσεων όπου: 
- ο οικονοµικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί 
υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συµβιβασµού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη 
κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου, 

πιστοποιητικά από τις αρµόδιες δικαστικές αρχές 
 
Η µη αναστολή των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων προκύπτει από τα εξής πιστοποιητικά: 
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1. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί µη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση 
2. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί µη κατάθεσης αίτησης για διορισµό ή αντικατάσταση εκκαθαριστού ή 

συνεκκαθαριστού 
3. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί µη κατάθεσης αίτησης περί λύσης της εταιρείας 
4. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί µη κατάθεσης αίτησης για σχέδιο αναδιοργάνωσης 
  
Αν το κράτος-µέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το 
πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 και στην περίπτωση β της 
παραγράφου 4 του άρθρου 73, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα 
κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου 
ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού 
οργανισµού του κράτους -µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός 
φορέας. 

Οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσηµη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν 
εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 και στην περίπτωση β ' της παραγράφου 4 του άρθρου 73. Οι 
επίσηµες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιµες µέσω του επιγραµµικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του 
άρθρου 81. 

γ) για την παράγραφο 2, περίπτωση γ του άρθρου 73 του ν.4412/2016 απαιτείται η προσκόµιση πιστοποιητικού που 
εκδίδεται από τη ∆ιεύθυνση προγραµµατισµού και Συντονισµού Επιθεώρησης Εργασιακών σχέσεων για τους 
Έλληνες ή αντίστοιχου πιστοποιητικού που εκδίδεται από την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους - µέλους ή χώρας 
για τους αλλοδαπούς, από το οποίο να προκύπτουν οι Πράξεις Επιβολής Προστίµου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του 
οικονοµικού φορέα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής 
προσφοράς ή αίτησης συµµετοχής. Έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας υλοποίησης της σχετικής λειτουργικότητας 
του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ, για την απόδειξη της µη υπαγωγής σε κάποια από τις περιπτώσεις του άρθρου 73 Ν. 4412/2016, 
δύναται να χρησιµοποιείται η προβλεπόµενο από το άρθρο 80 παράγραφος 2, του ίδιου νόµου, ένορκη βεβαίωση. 

Αν το κράτος-µέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφο ή το 
πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 και στην περίπτωση β΄ 
της παραγράφου 4 του άρθρου 73, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, 
στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου 
ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού 
οργανισµού του κράτους -µέλουςή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός 
φορέας. 

Οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσηµη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν 
εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 και στην περίπτωση β ' της παραγράφου 4 του άρθρου 73. Οι 
επίσηµες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιµες µέσω του επιγραµµικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του 
άρθρου 81. 

δ)Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 2 του άρθρου 75 του ν. 4412/16 (εγγραφή σε επαγγελµατικά ή 
εµπορικά µητρώα), οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελµατικού µητρώου 
του Παραρτήµατος XI του Προσαρτήµατος Α' του ν. 4412/16, µε το οποίο να πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε 
αυτό και το ειδικό επάγγελµα τους.  

ε) Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση 
δικαιολογητικά, για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 19 του 
ν. 4412/16. 

στ) Σύµφωνα µε την παρ. 2 του αρ. 22 του ν. 4144/13 για το χρονικό διάστηµα που δεν καλύπτεται από το 
«Μητρώο Παραβατών Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Καθαρισµού ή/και Φύλαξης» οι εταιρείες παροχής 
υπηρεσιών καθαρισµού ή/και φύλαξης προσκοµίζουν υποχρεωτικά ένορκη βεβαίωση του νοµίµου εκπροσώπου 
αυτών ενώπιον συµβολαιογράφου, περί µη επιβολής σε βάρος τους πράξης επιβολής προστίµου για παραβιάσεις 
της εργατικής νοµοθεσίας «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας.» 
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ζ) Για την απόδειξη της απαίτησης της περίπτωσης (δ) της παραγράφου 2 του άρθρου 79 του ν. 4412/16 (µη 
συνδροµή των προϋποθέσεων της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005, για συµβάσεις εκτιµώµενης αξίας ανάθεσης 
που υπερβαίνει το 1.000.000 € εκτός ΦΠΑ), οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν πιστοποιητικό/βεβαίωση του Τµήµατος 
∆ιαφάνειας του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης.  

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση τους 
στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 
5.10.1961, που κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α ' 188).   
 
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατακύρωσης υποβάλλονται από τους πιστοποιηµένους οικονοµικούς φορείς -χρήστες 
σε µορφή αρχείου pdf και σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στις παρ. 1.2.1 και 1.2.1.1, 1.2.1.2 του άρθρου 15 της Υ.Α. 
56902/215 (ΦΕΚ Β΄ 1924/2-6-17) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». Σε περίπτωση που πρέπει  να  προσκοµιστούν σε έντυπη 
µορφή αυτό πρέπει να γίνει εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την καταληκτική ηµεροµηνία ηλεκτρονικής 
υποβολής τους. 
 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «∆ικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται 
να γίνει η κατακύρωση γίνεται τουλάχιστον δύο (2) εργάσιµες ηµέρες µετά και την προσκόµιση των 
δικαιολογητικών σε έντυπη µορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των συµµετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν 
γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο 
σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση 
δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών. 
 
Αµέσως µετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στο περιεχόµενο του φακέλου των ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκαν. 
 
Σε περιπτώσεις περισσότερων του ενός συστηµικών αριθµών, η κατάθεση των εντύπων που δε δύναται να φέρουν 
ψηφιακή υπογραφή τα δικαιολογητικά κατακύρωσης θα κατατίθενται σε ένα (υπο)φάκελο µε αναφορά στον αριθµό 
∆ιακήρυξης του ∆ιαγωνισµού και σε παρένθεση το σύνολο των συστηµικών αριθµών. 
 

Άρθρο 13ο 
Ανακοίνωση  κατακύρωσης 

Α. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσµίας 20 ηµερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (A' 74) όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 80, όπως καθορίζονται 
ειδικότερα στα έγγραφα της σύµβασης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού των 
άρθρων 73 και 74, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75, 76 και 77. Τα 
δικαιολογητικά προσκοµίζονται σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται για τη διεξαγωγή των ηλεκτρονικών ∆ιαγωνισµών (βλ. 
άρθρο 12 της παρούσης). 

Β1. Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσµίες για την αναστολή της σύναψης της 
σύµβασης. Στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης προµηθειών ή γενικών υπηρεσιών, το αρµόδιο 
γνωµοδοτικό όργανο, µε αιτιολογηµένη εισήγηση του, µπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύµβασης για 
ολόκληρη ή µεγαλύτερη ή µικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό, που θα καθορίζεται στα έγγραφα της 
σύµβασης, 

Β2. Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αµέσως την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών της 
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο µε 
κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λπ., επί αποδείξει. 

Β3. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννοµα αποτελέσµατά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την 
κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. 
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Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύµβασης επέρχονται εφόσον και όταν 
συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσµιών άσκησης των προβλεπόµενων στις κείµενες διατάξεις βοηθηµάτων και µέσων 
στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών, 

β) ολοκλήρωση του προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύµφωνα µε τα άρθρα 35 και 36 του ν. 
4129/2013, εφόσον απαιτείται και 

γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει 
επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80, έπειτα από σχετική πρόσκληση. 

Β4. Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί 
τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, εντός είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση 
σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 

Β5. Η υπογραφή του συµφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το 
συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της 
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 
αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν 
προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται, σύµφωνα µε την περίπτωση δ ' 
της παραγράφου 2 του άρθρου 106. 
 

Άρθρο 14ο 
Παράδοση - Εκτέλεση Ειδών/Υπηρεσιών 

14.1 Ο ανάδοχος οφείλει να προσκοµίσει/παρέχει το συµβατικό είδος/υπηρεσία στο Νοσοκοµείο όπως αναλυτικά 
περιγράφεται στο Παράρτηµα Β΄ της παρούσης. 

14.2 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 

14.3 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.).    

14.4 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. 

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

14.7 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.  

14.8 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 



ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ: Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» 

                                                                                     21                                                              Α.∆. 72/18  Ηλεκτρονικού ∆ιαγ. Άνω των Ορίων Ανάδειξης αναδόχου 
                                                                                                                                                                             (οικονοµικού φορέα) Καθαριότητας των κτιριακών 

εγκαταστάσεων & του περιβάλλοντος χώρου του  
Ειδικού Αντικαρκινικού Νοσοκοµείου Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ» 

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.  

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα άρθρα 206-215 του ν. 4412/16. 
 

Άρθρο 15ο 
Απόρριψη συµβατικής υπηρεσίας 

 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.  
 
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα άρθρα 206-215 του ν. 4412/16. 
 

Άρθρο 16ο 
Κήρυξη αναδόχου οικονοµικού φορέα ως έκπτωτου 

16.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνοµα του και από κάθε 
δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση του αρµοδίου αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση 
του αρµόδιου οργάνου: 

α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105, 

β) σε περίπτωση δηµόσιας σύµβασης προµηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συµβατικά 
υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά µέσα στον συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, 
σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 206, 

γ) στην περίπτωση δηµόσιας σύµβασης υπηρεσιών: 
αα) αν δεν εκπληρώσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συµµορφωθεί µε τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, 
που είναι σύµφωνες µε την σύµβαση ή τις κείµενες διατάξεις και 
ββ) αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσµία εκτέλεσης της σύµβασης, λαµβανοµένων υπόψη των παρατάσεων. 

16.2. Στην περίπτωση συνδροµής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύµβαση παροχής υπηρεσιών κατά την 
περίπτωση γ ' της παραγράφου 1, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία µνηµονεύει τις 
διατάξεις του άρθρου αυτού και περιλαµβάνει συγκεκριµένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί 
ο ανάδοχος θέτοντας προθεσµία για τη συµµόρφωση του. Η τασσόµενη προθεσµία πρέπει να είναι εύλογη και 
ανάλογη της διάρκειας της σύµβασης και πάντως όχι µικρότερη των δεκαπέντε (15) ηµερών. Αν η προθεσµία, που 
τέθηκε µε την ειδική όχληση, παρήλθε χωρίς ο ανάδοχος να συµµορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος µέσα σε προθεσµία 
τριάντα (30) ηµερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας συµµόρφωσης, µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 
Στην απόφαση προσδιορίζονται οι λόγοι της µη συµµόρφωσης του αναδόχου προς την ειδική όχληση και 
αιτιολογείται η έκπτωση µε αναφορά στους λόγους που οδήγησαν σε αυτήν. 

16.3. Ο οικονοµικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύµβαση όταν: 

α) Η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε µε ευθύνη του φορέα 
που εκτελεί τη σύµβαση. 
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
16.4. Στον οικονοµικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύµβαση, επιβάλλονται, µε 
απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά 
καλεί τον ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 
α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης συµµετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύµβασης, κατά περίπτωση. 



ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ: Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» 

                                                                                     22                                                              Α.∆. 72/18  Ηλεκτρονικού ∆ιαγ. Άνω των Ορίων Ανάδειξης αναδόχου 
                                                                                                                                                                             (οικονοµικού φορέα) Καθαριότητας των κτιριακών 

εγκαταστάσεων & του περιβάλλοντος χώρου του  
Ειδικού Αντικαρκινικού Νοσοκοµείου Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ» 

β) Είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύµβαση ανάδοχο είτε από ποσόν που 
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 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. 
Επιπλέον µπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισµός του αναδόχου από το σύνολο των συµβάσεων προµηθειών ή 
υπηρεσιών των φορέων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος νόµου κατά τα ειδικότερα προβλεπόµενα 
στο άρθρο 74.  
 
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί την ευχέρεια να εισπράξει τα πρόστιµα είτε σε µορφή παρακράτησης από πληρωµές, 
είτε µε παρακράτηση από τις εγγυήσεις καλής εκτέλεσης. 
 
 

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, από 3% έως 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 οικεία Σ.Σ.Ε, 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. 

17.8 Σε περίπτωση που ο αριθµός του απασχοληµένου προσωπικού είναι λιγότερος από εκείνον που αναγράφεται στο 
πρόγραµµα και που είναι υποχρεωµένος να υποβάλλει ο ανάδοχος στην υπηρεσία του Νοσοκοµείου θα 
επιβάλλονται οι παρακάτω ποινές:  
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.  
v. Σε περίπτωση συστηµατικής απουσίας προσωπικού και µη τήρησης του προβλεπόµενου προγράµµατος το 

Νοσοκοµείο διατηρεί το δικαίωµα καταγγελίας της σύµβασης και κήρυξης του αναδόχου ως έκπτωτου. 
 

Άρθρο 18ο 
Τρόπος πληρωµής-Κρατήσεις 

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 
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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 Κτιριακών Εγκαταστάσεων και του Περιβάλλοντος Χώρου του 
Νοσοκοµείου 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. 

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. 
18.3.Η πληρωµή θα γίνεται µε την εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε, µετά 
τηv οριστική παραλαβή των ειδών και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση παραλαβής των ειδών µε έκπτωση ή 
περίπτωση επιβολής προστίµων ή άλλων οικονοµικών κυρώσεων εις βάρος του προµηθευτή. 

18.4..H πληρωµή θα γίνεται σε ευρώ (€), µετά από προηγούµενη θεώρηση των σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων 
πληρωµής από τον αρµόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

18.5.Χρόνος εξόφλησης: Εντός εξήντα (60) ηµερών, υπολογιζόµενων από την εποµένη της υποβολής του τιµολογίου 
πώλησης από τον προµηθευτή. 

18.5.1. Η εξόφληση γίνεται µε βάση τα νόµιµα δικαιολογητικά πληρωµής της ισχύουσας νοµοθεσίας για την 
εξόφληση τίτλων πληρωµής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το ∆ηµόσιο και τα Ν.Π.∆.∆. (αποδεικτικά 
φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας κ.λ.π.). 

18.5.2. Η υποβολή του τιµολογίου πώλησης δεν µπορεί να γίνει πριν από την ηµεροµηνία εκάστης τµηµατικής 
οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, και την έκδοση του αντίστοιχου πρωτοκόλλου. Εάν ο 
προµηθευτής εκδώσει τιµολόγιο πώλησης – δελτίο αποστολής ως συνοδευτικό φορολογικό στοιχείο των 
προϊόντων, η ως άνω προθεσµία υπολογίζεται από την εποµένη της σύνταξης του πρωτοκόλλου οριστικής 
παραλαβής.  

18.6. Σε περίπτωση που η πληρωµή του συµβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή, εξήντα (60) ηµέρες 
µετά την υποβολή του τιµολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στο π.δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/5.6.2003) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 
29.6.2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει µε την παράγραφο  Ζ΄ «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ Ο∆ΗΓΙΑ 2011/7 ΤΗΣ 
16ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ», του Ν. 4152/13 (ΦΕΚ – 107 Α/9-5-2013) «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 
4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013»,   καθίσταται υπερήµερος και οφείλει τόκους, χωρίς να απαιτείται όχληση από 
τον συµβασιούχο. Επισηµαίνεται ότι η υποβολή του τιµολογίου πώλησης δεν µπορεί να γίνει προ της ηµεροµηνίας 
εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 

18.7.Η προθεσµία πληρωµής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την αποστολή του 
σχετικού χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής στον αρµόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και µέχρι την 
επιστροφή του θεωρηµένου και β) κατά το χρονικό διάστηµα τυχόν δικαστικών διενέξεων. Επίσης, δεν προσµετρείται 
ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωµής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του προµηθευτή (µη έγκαιρη υποβολή των 
αναγκαίων δικαιολογητικών, παραλαβή των υλικών µε έκπτωση λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές 
κ.λ.π.). 

18.8. Οπροµηθευτής βαρύνεται µε τις νόµιµες κρατήσεις επί του τιµήµατος των ειδών, όπως αυτές ισχύουν κάθε 
φορά.Οι κρατήσεις που διενεργούνται είναι οι ακόλουθες: 
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I. Υπέρ Ψυχικής Υγείας 2% 
II.  Υπέρ ∆ηµοσίου 0,02% σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 

III.  Υπέρ ΕΑΑ∆ΗΣΥ 0,06% 
IV.  Χαρτόσηµο ΕΑΑ∆ΗΣΥ 3% επί ΕΑΑ∆ΗΣΥ 
V. ΟΓΑ Χαρτοσήµου 20% επί ΧΑΡΤ. ΕΑΑ∆ΗΣΥ 

VI.  Φόρος Προµηθευτών: 
 

� ΓΙΑ ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ                               1% 

� ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                        8% 

� ΓΙΑ ΛΟΙΠΑ ΑΓΑΘΑ                                  4% 
 

18.9.Κατά την πληρωµή του τιµήµατος των ειδών παρακρατείται ο προβλεπόµενος από το άρθρο 24 του Ν. 
2198/1994 φόρος εισοδήµατος.  

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

18.11.Τα έξοδα µεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των ειδών βαρύνουν τον προµηθευτή. 

18.12. Στα εκδιδόµενα πλέον τιµολόγια θα πρέπει να αναγράφεται ο κωδικός ΕΚΑΠΤΥ. 

Τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται για την πληρωµή  του προµηθευτή για προµήθειες εσωτερικού, είναι: 

α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, αποδεικτικό 
προσκόµισης του υλικού στην αποθήκη, σύµφωνα µε το άρθρο 208-214. 

β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα. 

γ) Τιµολόγιο του προµηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». 

δ) Εξοφλητική απόδειξη του προµηθευτή, εάν το τιµολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». 

ε) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενηµερότητας 

18.13. Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή, 
µπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στα 
έγγραφα της σύµβασης. 

18.14 Στην περίπτωση της παραγράφου 9 και 10 του άρθρου 53, για την πληρωµή του επί πλέον ποσού που προκύπτει 
µετά την αναπροσαρµογή, δεν απαιτείται σύναψη συµπληρωµατικής σύµβασης. 

18.15. Οι εντολές πληρωµής των ενεργειών τεχνικής βοήθειας των συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων του 
ΕΣΠΑ, του ΕΟΧ ή άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραµµάτων ή/και ταµείων του άρθρου 119, εκδίδονται από το 
όργανο που εξέδωσε την απόφαση ανάθεσης. 
 

Σε περίπτωση που εντός του υπό πληρωµή µηνός περιλαµβάνονται και ηµέρες διακοπής ή πληµµελούς παροχής 
υπηρεσίας εκτός των αναφεροµένων προστίµων σε βάρος του αναδόχου, θα περικόπτεται από το ποσό 
πληρωµής (µηνιαίο τίµηµα), ανάλογο ποσό πληρωµής που θ αντιστοιχεί σ’ αυτές τις ηµέρες ή ώρες.  
 
 

Άρθρο 19ο 
Ισχύς Σύµβασης 

19.1Η σύµβαση θα έχει διάρκεια ενός έτους (1 έτος) µε δικαίωµα  προαίρεσης για ένα ακόµη έτος µε τους ίδιους όρους 
και προϋπολογιζόµενη δαπάνη, σε περίπτωση µη ολοκλήρωσης επόµενης διαγωνιστικής διαδικασίας. Επισηµαίνεται 
ότι η σύµβαση ή η προαίρεσή της λύεται άµεσα και αζηµίως για το Νοσοκοµείο, εάν και όταν ολοκληρωθεί:  

- η διαδικασία της σύναψης ατοµικών συµβάσεων εργασίας σύµφωνα µε  το άρθρο 97 του ν. 4368/2016, όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

- διαγωνισµός σε κεντρικό ή/και περιφερειακό επίπεδο.  
 

Τροποποίηση σύµβασης δύναται να πραγµατοποιηθεί υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις 
α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του ν. 4412/16,  
β) έχει εκδοθεί αιτιολογηµένη απόφαση του αρµόδιου αποφαινόµενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής µετά από 
γνωµοδότηση αρµοδίου συλλογικού οργάνου είτε µε πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συµφωνεί ο 
προµηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτηµα του προµηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη 
του συµβατικού χρόνου, 
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Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε, όταν: 
• Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, εάν η ποσότητα που παραδόθηκε 

υπολείπεται της συµβατικής, κατά µέρος που κρίνεται ως ασήµαντο από το αρµόδιο όργανο. 
• Παραλήφθηκε οριστικά ποσοτικά ή ποιοτικά η ποσότητα που παραδόθηκε 
• Έγινε αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγούµενα επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 
• Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη και 

αποδεσµεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόµενα από τη σύµβαση. 
 

Ο φορέας διατηρεί το δικαίωµα να διακόψει την σύµβαση όταν προκύψουν λόγοι ανωτέρας βίας ή όταν διενεργηθεί 
σχετικός διαγωνισµός και υπογραφούν συµβάσεις σε κεντρικό ή περιφερειακό επίπεδο.  
Προς τούτο θα ειδοποιήσει τον προµηθευτή δεκαπέντε (15) ηµέρες νωρίτερα.  
19.2 H δαπάνη για την προµήθεια της δηµοπρατούµενης υπηρεσίας θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 0419 του προϋπολογισµού 

εξόδων του Νοσοκοµείου. 
19.3 Σε περίπτωση διενέργειας και υπογραφής σύµβασης σχετικού διαγωνισµού σε περιφερειακό επίπεδο, η σύµβαση 

ή/και προαίρεση παύει να ισχύει αζηµίως για το Νοσοκοµείο, όπως και στην περίπτωση ολοκλήρωσης της 
διαδικασίας σύναψης ατοµικών συµβάσεων µίσθωσης έργου για την καθαριότητα κτιρίων σύµφωνα µε το άρθρο 
63 του ν. 4430/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

19.4 Σε περίπτωση που το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 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.   

19.5 Τα παραρτήµατα αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της ∆ιακήρυξης και της οικείας Σύµβασης.  
 

Άρθρο 20ο 
Ασφάλιση Υπηρεσιών 

20.1 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. 

20.2 Ο Ανάδοχος θα εξασφαλίσει, ότι θα υφίστανται σε ισχύ οι κάτωθι αναφερόµενες ασφαλιστικές καλύψεις καθ’ όλη 
τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου: 
α) 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 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 δε θα είναι χαµηλότερα των Ευρώ 1.250.618,00€ ανά γεγονός και 1.875.927€ 
ετησίως, σύµφωνα µε την υπ’ αρ. 38/1-4-14 Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος, η 
οποία αναπροσαρµόζει το άρθρο 4 παρ. 1Α περίπτωση στ. του Π∆ 190/2006. Στην κάλυψη θα περιλαµβάνεται 
ρητά και η εκ του Άρθρου 922 του Αστικού Κώδικα απορρέουσα ευθύνη της Υπηρεσίας (ευθύνη προστήσαντος).  
β) 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. 

20.3 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 
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Συλλογική/Κλαδική Σύµβαση Εργασίας 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. 

20.4 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  

20.5 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 21ο 
Ζητήµατα Κυριότητας και Πνευµατικής Ιδιοκτησίας 

21.1 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 
Προµηθευτή κατά την εκτέλεση της Σύµβασης, είναι εµπιστευτικά και ανήκουν στην απόλυτη ιδιοκτησία της 
Αναθέτουσας Αρχής. 

21.2 Ο Προµηθευτής, µόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύµβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία στην 
Αναθέτουσα Αρχή. 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 
της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Προµηθευτής, σε κάθε περίπτωση, έχει το δικαίωµα να χρησιµοποιήσει, χωρίς 
περιορισµό, την τεχνογνωσία (know-how) που θα αποκτήσει κατά την εκτέλεση της προµήθειας, σε παρόµοια έργα 
που τυχόν θα αναλάβει για λογαριασµό οιουδήποτε τρίτου. 

21.3 H Αναθέτουσα Αρχή εµποδίζεται στην χρήση τους λόγω αποδεδειγµένης ύπαρξης δικαιωµάτων τρίτων 
προσώπων επ’ αυτών, παρέχοντας προϊόντα ίδιας φύσης, απόδοσης και λειτουργίας.  

Άρθρο 22ο 
Εµπιστευτικότητα 

22.1 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, υποχρεούταιδε 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.  

22.2 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. 

22.3 Οι προαναφερόµενοι όροι περί εµπιστευτικότητας δεσµεύουν τον ανάδοχο και µετά την ολοκλήρωση του έργου 
του εις το διηνεκές. 

 
Άρθρο 23ο 

Λοιπές Υποχρεώσεις του Αναδόχου 
23.1 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. 
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23.2 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. 

23.3 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. 

23.4 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. 

23.5 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. 

23.6 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. 

23.7 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. 

23.8 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. 

23.9 Ο Ανάδοχος υποχρεούται καθόλη τη διάρκεια της Σύµβασης να συµµορφώνεται µε τις υποχρεώσεις που 
επιβάλλονται από τον Ν.3310/05 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε τον Ν. 3414/05. 

 
Άρθρο 24ο 
Ειδικοί Όροι 

24.1. Η Επιτροπή Αξιολόγησης του εν λόγω διαγωνισµού µπορεί να επισκεφτεί χώρους όπου ο ανάδοχος οικονοµικός 
φορέας 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 
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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. 

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

24.3. Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανακηρυχθέντα ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και 
δικαιωµάτων που απορρέουν από τη σύµβαση που θα συναφθεί µεταξύ αυτού και του Νοσοκοµείου. Μόνη 
εξαίρεση αποτελεί η εκχώρηση του συµβατικού τιµήµατος (του αναδόχου δικαίωµα) σε αναγνωρισµένο 
Τραπεζικό Ίδρυµα και η ανάθεση σε υπεργολάβο της εκτέλεσης ιδιαίτερα περιορισµένων και άκρως 
εξειδικευµένων εργασιών, µετά από  αίτηµά του και έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. 

24.4. Ο ανάδοχος οικονοµικός φορέας 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.). 

24.5. Εάν µε νοµοθετική ρύθµιση υπάρξει µείωση του εργατικού ή και ασφαλιστικού κόστους, τότε υποχρεωτικά θα 
µειωθεί και το προβλεπόµενο συµβατικό κόστος αναλογικά. 

24.6. Εάν διαπιστωθεί  µε βάση τις µηνιαίες καταστάσεις  απασχολούµενου προσωπικού ότι αριθµός 
εργαζοµένων ανήκει σε άλλη κατηγορία µε µικρότερο εργατικό και ασφαλιστικό κόστος, τότε αναλογικά 
θα µειώνεται και το µηναίο συµβατικό τίµηµα. 

24.7. Κατά την υπογραφή της νέας σύµβασης και προκειµένου να καλυφθούν τα προβλεπόµενα άτοµα, ο 
ανάδοχος κατά την διαδικασία πρόσληψης των καθαριστριών – ών, υποχρεούται να δώσει προτεραιότητα 
πρόσληψης στα άτοµα που εργάζονται στο Νοσοκοµείο µε την προηγούµενη σύµβαση και επιθυµούν την 
παραµονή τους και εφόσον δεν υπάρξει συµφωνία µε κάποιους εξ’ αυτών ( προϋπόθεση ή σύµφωνη γνώµη 
αναδόχου και εργαζοµένου), τότε να προβεί στην πρόσληψη νέου προσωπικού για την κάλυψη των 
απαιτούµενων κενών θέσεων. 

24.8. ∆ε γίνονται δεκτοί στο διαγωνισµό οικονοµικοί φορείς, οι οποίοι έχουν καταστεί υπότροποι αναφορικά µε τη µη 
τήρηση και εφαρµογή των διατάξεων της εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας, καθώς και για παραβάσεις 
που αφορούν στην αδήλωτη εργασία και την παράνοµη απασχόληση αλλοδαπών, κατά την έννοια των 
διατάξεων του άρθρ. 68 παρ. 6 και 7 του Ν. 3863/2010, σύµφωνα και µε την υπ' αρ. ΕΓΚ 302/2011 εγκύκλιο του 
ΣΕΠΕ. Τα παραπάνω ισχύουν και για τα νοµικά πρόσωπα, στα οποία νόµιµοι εκπρόσωποι, σύµφωνα µε το νόµο 
και το καταστατικό τους, είναι φυσικά πρόσωπα, που συµµετείχαν ως νόµιµοι εκπρόσωποι σε νοµικά πρόσωπα 
που έχουν υποστεί τις παραπάνω κυρώσεις. Οι Ενώσεις προσώπων, αποκλείονται από τον παρόντα διαγωνισµό 
εφόσον ακόµα και ένα µόνο µέλος έχει καταστεί υπότροπο, κατά την έννοια των ανωτέρω αναφερόµενων 
διατάξεων του άρθρ. 68 του Ν. 3863/2010. 

24.9. Ο ανάδοχος οικονοµικός φορέας υποχρεούται να τηρεί τα προβλεπόµενα του Ν.3850/2010 (Κώδικας νόµων για 
την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων) και ειδικότερα στην υποχρέωσή του να χρησιµοποιεί τις 
υπηρεσίες Τεχνικού ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας, αναλόγως του αριθµού του απαχολούµενου προσωπικού 
(άνω των πενήντα και κάτω των πενήντα ατόµων).  

24.10.Εάν κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης, εργαζόµενος του αναδόχου υποβάλει αίτηση για την χορήγηση 
στοιχείων που σχετίζονται µε την παροχή υπηρεσιών του στην έδρα της αναθέτουσας αρχής, αυτή (αναθέτουσα 
αρχή) δικαιούται να του χορηγήσει αντίγραφα, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν.2690/1995 
‘’ Κύρωση του κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας’’. 

24.11.Όταν το παρεχόµενο έργο εκτελείται σε διάφορους τόπους, ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέτει και να αναρτά 
ξεχωριστούς πίνακες προσωπικού και ωρών εργασίας ανά τόπο παροχής του έργου. 

24.12.Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει στην αναθέτουσα αρχή όλες τις ατοµικές συµβάσεις εργασίας του 
προσωπικού που απασχολεί στο συγκεκριµένο έργο.  

24.13.Οι εργαζόµενοι του αναδόχου υποχρεούνται να φέρουν ειδική κονκάρδα µε πρόσφατη φωτογραφία, 
ονοµατεπώνυµο και ΑΜΚΑ. Η εφαρµογή της ανωτέρω υποχρέωσης αφορά αποκλειστικά τον ανάδοχο και το 
κόστος των κονκάρδων θα βαρύνει αυτόν. 

Πειραιά, …/…./2018 
Ο  ∆ΙΟΙΚΗΤΗ 

ΤΟΥ ΕΑΝΠ ΜΕΤΑΞΑ 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΖΑΪΜΗΣ 
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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 σε άρθρα σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Παραρτήµατος 
Β΄, οι οποίες έχουν αποτυπωθεί σε τίτλους και στον υποφάκελο  της  τεχνικής  προσφοράς του ΕΣΗ∆ΗΣ.    
 

Α.2. Η Οικονοµική Προσφορά θα πρέπει να έχει την εξής µορφή και περιεχόµενο:  
Α.2.1. 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 µε δύο έως και τέσσερα δεκαδικά 
ψηφία, λόγω του υπάρχοντος µηχανογραφικού συστήµατος καταχώρησης τιµολογίων. 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.2.2. Η οικονοµική προσφορά θα περιέχει τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 68 του Ν. 3863/2010, (ΦΕΚ  
Α΄ 115/ 15-7-2010), επί ποινή απόρριψης σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, µέσα στον κύριο φάκελο  και 
επίσης θα περιλαµβάνει τα εξής στοιχεία, τα οποία θα πρέπει να συµπληρωθούν σύµφωνα µε τον τρόπο  
ανάλυσης κόστους, όπως αυτός αναλύεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄:  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ (*1) 

ΜΗΝΙΑΙΑ 
∆ΑΠΑΝΗ 

ΚΑΤΑ ΑΤΟΜΟ 

ΜΗΝΙΑΙΑ 
∆ΑΠΑΝΗ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΕΤΗΣΙΑ 
∆ΑΠΑΝΗ 

(ΜΗΝΙΑΙΑ Χ 12 
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) 6 ώρες και 30 λεπτά απασχόλησης 

    

6.  
Επιπλέον κόστος νυχτερινών (περιλαµβανοµένων 
και εισφορών ΙΚΑ του εργοδότη) 6 ώρες και 30 
λεπτά απασχόλησης 

    

7.  
Κόστος αντικαταστατών εργαζοµένων σε κανονική 
άδεια 

    

8.  
Κόστος αναλωσίµων υλικών (σάκοι απορριµµάτων, 
απορρυπαντικά, hospitalboxesκλπ) 

    

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 
ΜΗΝΙΑΙΟ 
ΚΕΡ∆ΟΣ 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΕΤΗΣΙΟ ΚΕΡ∆ΟΣ  
(ΜΗΝΙΑΙΟ Χ 12 
ΜΗΝΕΣ) 

13.  Εργολαβικό κέρδος   
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 ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΜΗΝΙΑΙΟ ΥΨΟΣ 

ΝΟΜΙΜΩΝ 
ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΕΤΗΣΙΟ  ΥΨΟΣ 
ΝΟΜΙΜΩΝ 
ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 

(ΜΗΝΙΑΙΟ Χ 12 
ΜΗΝΕΣ) 

14.  Νόµιµες κρατήσεις επί της αξίας τιµολογίου   

  

 ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΜΗΝΙΑΙΟ 

ΤΙΜΗΜΑ ΓΙΑ 
ΤΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΕΤΗΣΙΟ  

ΤΙΜΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
(ΜΗΝΙΑΙΟ Χ 12 

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. 
Α.2.3. Ο παραπάνω πίνακας συµπληρώνεται (χωρίς να τροποποιηθεί η µορφή του) από τους υποψήφιους 

αναδόχους οικονοµικούς φορείς, σύµφωνα µε την ισχύουσα Εθνική Γενική Συλλογική σύµβαση Εργασίας 
(κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού) επί ποινή απαραδέκτου της προσφοράς, 
προσκοµίζοντας στο Φάκελο Οικονοµικής Προσφοράς επικυρωµένο φωτοαντίγραφο της 
προαναφερόµενης Σύµβασης. 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.2.4. Το προσφερόµενο µηνιαίο κόστος καθώς και όλα τα προσφερόµενα ως κατωτέρω κόστη ωροµισθίων (A.2.5), 
θα υπολογιστούν Υποχρεωτικά Επί Ποινή Απόρριψης για άτοµα µε τεκµηρίωση της εµπειρίας τους για ένα 
τουλάχιστον έτος, σύµφωνα µε το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο.  

 Το κόστος των εργατικών δεν θα πρέπει (µε ποινή αποκλεισµού) να υπολείπεται του ελάχιστου προβλεπόµενου 
νοµίµου ως ανωτέρω. 
Προσφορά που δεν έχει υπολογιστεί σύµφωνα µε το προαναφερόµενο της παρούσης παραγράφου δεν 
λαµβάνεται υπόψη και δεν αξιολογείται. 

Α.2.5. Με το προσφερόµενο µηνιαίο κόστος ως ανωτέρω (παρ.A.2.4), οι συµµετέχοντες οικονοµικοί φορείς 
υποχρεούνται ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ να αναφέρουν στην οικονοµική προσφορά και το κόστος του 
ωροµισθίου για πρωινή και απογευµατινή βάρδια εργάσιµης ηµέρας, το ωροµίσθιο Αργίας και 
Σαββατοκύριακου καθώς και το ωροµίσθιο  βραδινής βάρδιας. 

Α.2.6. Οι προσφερόµενες τιµές που δεν καλύπτουν το κόστος των αµοιβών και της ασφάλισης του προσωπικού των 
ζητουµένων υπηρεσιών ως ανωτέρω (παρ.Α.2.4 και Α.2.5) βάσει της ισχύουσας Εθνικής Γενικής Συλλογικής 
Σύµβασης Εργασίας κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Α.2.7. Εκτός των προαναφεροµένων και βάσει του Ν.3863/2010 άρθρο 68 «Συµβάσεις εργολαβίας εταιρειών 
παροχής υπηρεσιών», παράγραφος 1,2 και 4 (ΦΕΚ 115/Α/15-7-2010), οι συµµετέχουσες εταιρείες 
υποχρεούνται Επί Ποινή Απόρριψης να αναφέρουν στην οικονοµική προσφορά τους και τα κάτωθι: 

i Τον αριθµό των εργαζοµένων. 
i. Τις ηµέρες και τις ώρες εργασίας 

ii. Την ισχύουσα σύµβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόµενοι και προσδιορίζεται από την εργατική 
Νοµοθεσία. 

iii. Το ύψος του προϋπολογισµένου ποσού που αφορά της πάσης φύσεως νόµιµες αποδοχές αυτών των εργαζοµένων. 
iv. Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών µε βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά. 
v. Τα τετραγωνικά µέτρα καθαρισµού ανά άτοµο, όταν πρόκειται για καθαρισµό χώρων.   
vi. Επίσης υποχρεούνται Επί ποινή Απόρριψης να αναφέρουν στην οικονοµική προσφορά το εύλογο ποσοστό 

διοικητικού κόστους παροχής υπηρεσιών τους, των αναλωσίµων εφόσον υπάρχουν, του εργολαβικού κέρδους 
και των προβλεπόµενων της παρούσης νοµίµων υπέρ ∆ηµοσίου και τρίτων κρατήσεων.  

vii. Με την κατάθεση της οικονοµικής προσφοράς ως ανωτέρω,  οφείλουν να καταθέσουν και αντίγραφο της 
ισχύουσας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας, στην οποία υπάγονται  οι εργαζόµενοι. 
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Απόρριψη Προσφορών 
Α.2.8. Προσφορά που δίνει τιµή σε συνάλλαγµα ή σε ρήτρα συναλλάγµατος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Α.2.9. 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.2.10. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή ή δε δίδεται ενιαία τιµή η 

προσφορά απορρίπτεται σαν απαράδεκτη. 
Α.2.11. 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 οικονοµικό φορέα. 

Α.2.12. 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 οικονοµικό 
φορέα 

Α.2.13. Οποιαδήποτε µεταβολή στην ισχύουσα νοµοθεσία που διέπει την παρούσα διακήρυξη/σύµβαση αφενός είναι 
δεσµευτική για τον ανάδοχο οικονοµικό φορέα   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. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ 
ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΜΕΤΑΞΑ» 

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 
 

ΑΡΘΡΟ 1 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

1. Ο ανάδοχος αναλαµβάνει την καθαριότητα και την απολύµανση των κτιριακών εγκαταστάσεων και των εν γένει 
χώρων του Γενικού Αντικαρκινικού Νοσοκοµείου Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ» 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, τον 
εσωτερικό κανονισµό διαχείρισης ιατρικών αποβλήτων του Νοσοκοµείου και τις διαδικασίες που τηρούνται σε 
αυτό, τον εσωτερικό κανονισµό Πρόληψης και Ελέγχου Λοιµώξεων καθώς και τις οδηγίες της Επιτροπής Ελέγχου 
Νοσοκοµειακών Λοιµώξεων (ΕΝΛ). 

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 Ειδικού Αντικαρκινικού 
Νοσοκοµείου Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ» που κατά την κατάρτιση της σύµβασης λειτουργούν και χρησιµοποιούνται.  Ο 
ανάδοχος είναι εξάλλου υποχρεωµένος σε τακτά χρονικά διαστήµατα και σύµφωνα µε τις υποδείξεις του 
Νοσοκοµείου, να καθαρίζει και τυχόν χώρους του Ειδικού Αντικαρκινικού Νοσοκοµείου Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ» 
που κατά την κατάρτιση της σύµβασης δεν χρησιµοποιούνται.  Η συµµετοχή στην παρούσα σηµαίνει γνώση εκ 
µέρους του αναδόχου των χώρων του Ειδικού Αντικαρκινικού Νοσοκοµείου Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ» 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. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει όλα τα αναγκαία: 
α) µηχανήµατα,  
β) υλικά: πανιά διαφόρων χρωµάτων, πανέτες, πλυντήριο-στεγνωτήριο για πλύσιµο-στέγνωµα αυτών, 
σφουγγαρίστρες χρώµατα µπλε και κόκκινο και πράσινο, σφουγγαρίστρες τύπου wettex, µάπες ή πανιά τύπου 
swiffer για το σκούπισµα, χειροπετσέτες, χαρτιά υγείας, κρεµοσάπουνο, καθαριστικά και απολυµαντικά κ.λ.π.  
γ) σάκους απορριµµάτων (κόκκινους – κίτρινους – µαύρους – διαφανείς - µπλε), κόκκινα και κίτρινα κυτία 
αποµάκρυνσης µολυσµατικών (hospitalboxes),  και  
δ) εξοπλισµό για την παροχή των υπηρεσιών του (ηλεκτρικές σκούπες, ειδικό µηχάνηµα γυαλίσµατος πατώµατος). 
Τα υλικά (σφουγγαρίστρες, µάπες µε µικροϊνες, πανάκια) θα είναι πολλαπλών χρήσεων, πλην των προϊόντων που 



ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ: Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» 

                                                                                     33                                                              Α.∆. 72/18  Ηλεκτρονικού ∆ιαγ. Άνω των Ορίων Ανάδειξης αναδόχου 
                                                                                                                                                                             (οικονοµικού φορέα) Καθαριότητας των κτιριακών 

εγκαταστάσεων & του περιβάλλοντος χώρου του  
Ειδικού Αντικαρκινικού Νοσοκοµείου Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ» 

χρησιµοποιούνται για ειδικές «κατηγορίες» ασθενών, όπως ορίζονται από τις οδηγίες της ΕΝΛ, τα οποία θα είναι 
µιας χρήσης. 

6. 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.  

7. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει όλα τα απαραίτητα υλικά καθαρισµού και απολυµαντικά , τα οποία θα πρέπει 
να αποδεικνύει µε σχετικά έγγραφα ότι πληρούν τους όρους που θέτει η Επιτροπή Ελέγχου Νοσοκοµειακών 
Λοιµώξεων, για παράδειγµα άδεια ΕΟΦ, Γ.Χ.Κ. δεν είναι βλαβερά για τον χρήστη, καθώς και ότι δεν προκαλούν 
διάβρωση στις επιφάνειες που χρησιµοποιούνται. Σε ότι αφορά τα απολυµαντικά θα πρέπει να αποδεικνύεται το 
αντιµικροβιακό φάσµα δράσης σε βακτήρια, ιούς, µύκητες και µυκοβακτηρίδιο της φυµατίωσης. 

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

9. Το Γ.Α.Ν.Π «ΜΕΤΑΞΑ» παρέχει στον ανάδοχο χώρο για την φύλαξη των εργαλείων, των µηχανηµάτων και 
υλικών καθαριότητας, καθώς επίσης και αποδυτήρια για το προσωπικό του.   

10.  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.   

11. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να αδειάζει τους χώρους που του παρασχέθηκαν για την εργασία του µε δικά του 
έξοδα, µόλις αυτοί ζητηθούν από το Νοσοκοµείο.   

12. 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 Γενικού Αντικαρκινικού Νοσοκοµείου Πειραιά 
«ΜΕΤΑΞΑ». 

13. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλους τους κανόνες πυρασφάλειας, υγείας και ασφάλειας της εργασίας και να 
συµµορφώνεται µε τις σχετικές οδηγίες του Γενικού Αντικαρκινικού Νοσοκοµείου Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ». 

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

15. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί έντυπη αλληλογραφία µε τους αρµόδιους του ΓΑΝΠ «ΜΕΤΑΞΑ» µε σκοπό 
την επισήµανση τυχόν παραλείψεων όσο και παραπόνων.  

16. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαθιστά αµέσως κάθε έλλειψη και παράλειψη ή πληµµελή εργασία που θα 
παρατηρείται και γνωστοποιείται σ’ αυτόν από τους υπεύθυνους (Γρ. Επιστασίας, Επιτροπή παραλαβής έργου, 
Επόπτρια Υγείας, ΝΕΛ.) του ΓΑΝΠ «ΜΕΤΑΞΑ» 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 
ΓΑΝΠ «ΜΕΤΑΞΑ» οι κάτωθι ποινικές ρήτρες:  

17. Για κάθε παράλειψη ή πληµµελή εργασία που θα επισηµανθεί στον ανάδοχο θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα από 
ίση µε ποσοστό από 3% έως 10%, παρακρατούµενης από την µηνιαία αµοιβή. Σε κάθε περίπτωση το Νοσοκοµείο 
δικαιούται να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο χωρίς άλλη διατύπωση.  

18. Για οποιαδήποτε αλλαγή τρόπου καθαριότητας και χρήσης υλικών πρέπει να υπάρχει έγκριση από την Ε.Ν.Λ. η 
οποία θα πρέπει να ενηµερώνεται από κάθε υπεύθυνο του Γ.Α.Ν.Π. «Μεταξά» (Γρ. Επιστασίας, Επιτροπή 
παραλαβής έργου, Επόπτρια Υγείας, ΝΕΛ.), καθώς και από τους υπεύθυνους του αναδόχου. 

19.  Για τη ∆ιαχείριση των Αποβλήτων, ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί, όσα ορίζονται από τον Εσωτερικό Κανονισµό 
∆ιαχείρισης Αποβλήτων του Γ.Α.Ν.Π. Μεταξά, καθώς και τις οδηγίες του Υπεύθυνου ∆ιαχείρισης Αποβλήτων της 
Υγειονοµικής Μονάδας. 

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

21. 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.  

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

23. 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 εφόσον προκύψει έκτακτη ανάγκη και πάντα σύµφωνα µε τις οδηγίες της ΕΝΛ. 

24.    Ο ανάδοχος επιβαρύνεται µε όλα τα έξοδα που αφορούν την παροχή των υπηρεσιών του (όπως στολές 
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προσωπικού, προστατευτικός εξοπλισµός (ΜΑΠ) για την διαχείριση -µεταφορά και αποθήκευση των αποβλήτων-
υλικά καθαριότητας, µηχανήµατα, εξοπλισµό, σακούλες αποβλήτων (κόκκινους-κίτρινους-µαύρους-διαφανείς- 
µπλε), κόκκινα και κίτρινα κυτία αποµάκρυνσης µολυσµατικών hospitalboxes και µπιτόνια συλλογής υγρών 
αποβλήτων, τροχήλατα, πανιά, πανέτες, σφουγγαρίστρες, χειροπετσέτες, χαρτιά υγείας, κρεµοσάπουνο, δοχεία 1lit 
για τα κρεµοσάπουνα µε αντλία, απολυµαντικά και καθαριστικά κ.λ.π) και εξοπλισµό για την παροχή των 
υπηρεσιών του ηλεκτρικές σκούπες, ειδικό µηχάνηµα γυαλίσµατος πατώµατος, πλυντήριο για πλύσιµο των µέσων 
καθαριότητας κλπ.) .   

25. Ο ανάδοχος επιβαρύνεται επίσης µε την παροχή των παρακάτω ειδών ατοµικής υγιεινής σε όλους τους χώρους του 
Νοσοκοµείου για την κάλυψη των αναγκών ασθενών, επισκεπτών και του προσωπικού. Οι εκτιµώµενες ποσότητες 
αυτών παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ 
ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ 
ΜΗΝΑ 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ 
ΕΤΟΥΣ 

Χαρτί Υγείας  
(Χηµικός και θερµοπλαστικός πολτός πλήρως υδατοδιαλυτός µη  
ανακυκλώµενος 140 gr τουλάχιστον) 

ΡΟΛΛΑ 500 6000 

Χαρτί Υγείας  
(Χηµικός και θερµοπλαστικός πολτός πλήρως υδατοδιαλυτός µη 
ανακυκλώµενος 500 gr τουλάχιστον) 

ΡΟΛΛΑ 1500 18.000 

Χειροπετσέτες 
(Χηµικός και θερµοπλαστικός πολτός πλήρως υδατοδιαλυτός µη 
ανακυκλώµενος 320 gr, 30gr ανά φύλλο, διαστάσεων 21x25 cm 
τουλάχιστον). 

ΠΑΚΕΤΑ 2500 30.000 

Κρεµοσάπουνο 
•••• Οι προσφορές θα αναφέρονται σε συσκευασία µιας χρήσης του  1 lt.   
•••• Επισηµαίνεται ότι τα δοχεία και οι αντλίες δεν θα αναπληρώνονται 

µε σαπούνι αλλά θα απορρίπτονται απευθείας όταν αδειάζουν, για 
την αποφυγή αποικισµού τους µε µικροβιακούς παράγοντες και θα 
τοποθετείται νέο δοχείο.   

•••• Τα δοχεία θα διαθέτουν αντλία 
•••• 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. 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 300 3.600 

26. Ο ανάδοχος δεν επιβαρύνεται µε δαπάνες ύδρευσης, παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος, θέρµανσης, κλιµατισµού και 
καυσίµων, τα οποία βαρύνουν το Νοσοκοµείο, µε την προϋπόθεση της εύλογης χρήσης και κατανάλωσης από τον 
ανάδοχο. 
27. Απαγορεύεται στον ανάδοχο να διακόψει για οιοδήποτε λόγο την παροχή των υπηρεσιών του. Για το λόγο αυτό ο 
ανάδοχος δηλώνει στην προσφορά του ότι αναλαµβάνει την υποχρέωση να παρέχει τις υπηρεσίες του συνεχώς, 
συµπεριλαµβανοµένης και της περίπτωσης απεργίας προσωπικού. 
 

ΑΡΘΡΟ 2 
ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 

1. Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύµβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να συµµορφώνεται µε τους Κανονισµούς Υγείας και 
Ασφάλειας Ν.1568/85 (Ν.3850) που προβλέπονται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο ή έχει ειδικά 
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θεσπίσει το Νοσοκοµείο, βάσει Οδηγών Ορθής Υγιεινής Πρακτικής και να προσαρµόζεται σε κάθε µεταβολή τους. 
Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει πιστοποιηθεί µε το  ΙSO 9001:2008 ή νεότερης έκδοσης , όπως και µε το πρότυπο 
Υγιεινής & Ασφάλειας της Εργασίας  OHSAS 18001:2007/ΕΛΟΤ1801:2008 ή νεότερης έκδοσης.  

2. Να κατατεθεί το ισχύον πιστοποιητικό – αποδεικτικό συµµετοχής του προµηθευτή σε σύστηµα ανακύκλωσης 
συσκευασιών βάσει του νόµου Ν.2939/01 (ΦΕΚ 179/Β/2001) και το Πιστοποιητικό Εγγραφής στο Εθνικό 
Μητρώο Παραγωγών βάσει της ΚΥΑ 181504/2016 (ΦΕΚ 2454/Β/2016). 

3. Ο Ανάδοχος,  υποχρεούται να τηρεί τους Κανονισµούς Υγείας και Ασφάλειας, και να ανακοινώνει αµέσως στους 
υπεύθυνους του Νοσοκοµείου 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. 

4. Τόσο το Γ.Α.Ν.Π. Μεταξά (διαµέσου των καθορισµένων υπευθύνων του), όσο και κάθε Αρµόδια Αρχή δικαιούνται 
να παρακολουθούν και να ελέγχουν τη συµµόρφωση του Αναδόχου µε τους Κανονισµούς Υγείας και Ασφάλειας. 

5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει έµπειρο προσωπικό µε προϋπηρεσία σε χώρο παροχής Υπηρεσιών Υγείας 
που να αποδεικνύεται, να µην 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. 
 

ΑΡΘΡΟ 3 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

1.Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη συνεχή ενηµέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού του για θέµατα που 
αφορούν την χρήση των υλικών καθαριότητας και απολύµανσης, την τεχνολογία και υγιεινή, ώστε να υλοποιούνται οι 
νοµοθετικές απαιτήσεις.  Τα έξοδα αυτά βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο. Το προσωπικό του  συνεργείου οφείλει 
να παρακολουθεί επιπλέον εκπαιδευτικά µαθήµατα που οργανώνονται από το Νοσοκοµείο (ΕΝΛ) και  θεωρούνται  
αναγκαία για τη σωστή  εκτέλεση της εργασίας του και την πρόληψη αποκλίσεων σε κρίσιµα θέµατα όπως:  
καθαριότητας-απολύµανσης, υγείας & ασφάλειας, διαχείρισης ιατρικών αποβλήτων κ.λ.π. 
2.Ο ανάδοχος υποχρεούται στην απαρέγκλιτη τήρηση της εκάστοτε ισχύουσας εργατικής και ασφαλιστικής 
νοµοθεσίας, αναφορικά µε την παροχή εργασίας του προσωπικού του, ιδίως δε ως προς την καταβολή των αποδοχών, 
οι οποίες σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να είναι κατώτερες των προβλεποµένων από την οικεία κλαδική Σ.Σ.Ε,  την 
τήρηση του νοµίµου ωραρίου, των όρων υγείας και ασφάλειας κλπ. Παράβαση της υποχρέωσης αυτής δίνει το 
δικαίωµα στο Νοσοκοµείο για µονοµερή καταγγελία της συµβάσεως και κήρυξη του αναδόχου ως έκπτωτου. 
3.Το προσωπικό καθαριότητας υποχρεούται να τηρεί τις κείµενες διατάξεις σχετικά µε την υγεία και ασφάλειά του και 
ο ανάδοχος είναι αποκλειστικός και µόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχηµα που τυχόν προκύπτει.  
4.Στο Νοσοκοµείο θα παραδοθούν αποδεικτικά ασφάλισης των εργαζοµένων στον αρµόδιο ασφαλιστικό φορέα 
ή σε άλλο δηµόσιο οργανισµό. Αλλοδαποί µπορούν να απασχοληθούν µόνο εφ' όσον έχουν τα απαραίτητα έγγραφα 
παραµονής και εργασίας στην Ελλάδα. To Νοσοκοµείο µπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε οποιαδήποτε πληροφορία για 
την εργασιακή σχέση του προσωπικού µε τον ανάδοχο. 
5.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 τον ιό της ηπατίτιδας Β και να είναι εφοδιασµένο µε κάρτα εµβολιασµού έναντι της ηπατίτιδας Β και 
του τετάνου. Το καταγεγραµµένο αρχείο που αφορά το προσωπικό καθαριότητας διατηρείται από την Επόπτρια 
Υγείας του Γ.Α.Ν.Π. «Μεταξά». 
6.Το προσωπικό που θα απασχοληθεί θα πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά την Ελληνική γλώσσα (ικανότητα προφορικού 
λόγου). 
7.Η παρουσία του προσωπικού καθαριότητας πρέπει να είναι η αρµόζουσα σε ότι αφορά την τήρηση των κανόνων 
καλής συµπεριφοράς και ευγένειας προς όλους, καθώς και καλής συνεργασίας µε το προσωπικό του Νοσοκοµείου. 
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: 
- 42 (σαράντα δύο) εργαζόµενους Χ 6,5 ώρες ηµερησίως/άτοµο (∆ευτέρα έως και Παρασκευή) και  
- 17 (δεκαεπτά) εργαζόµενους Χ 6,5 ώρες ηµερησίως/άτοµο (Σαββάτο και Κυριακή),  
για τον καθαρισµό των χώρων του Νοσοκοµείου (σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία), τα οποία θα καλύπτουν 
όλες τις βάρδιες σε όλα τα τµήµατα του Γενικού Αντικαρκινικού Νοσοκοµείου Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ». Σε περίπτωση 
µη πλήρους απασχόλησης του προσωπικού (µερική απασχόληση) ο αριθµός των ατόµων προσαυξάνεται αναλόγως.  
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Επισυνάπτεται πίνακας κατανοµής του προσωπικού ανά βάρδια. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΤΟΥ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑ 24ΩΡΟ - ∆ΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

ΟΡΟΦΟΣ ΤΜΗΜΑ Τ.Μ. ΠΡΩΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΒΡΑ∆Υ ΣΥΝ. 

7ος 
Ενδοκρινολογικό &  Ογκολογική 

Παθολογική 
620,00 2     2  

6ος 
Β' Χειρουργική - Πλαστικής 

Χειρουργικής & Μονάδα Μαστού 
620,00 2     2  

5ος Θωρακοχειρουργική & Γυναικολογική 777,00 2     2  

4ος 

Χειρουργεία 620,00 
2 2    

  
Αποστείρωση 50,00        4 

Μονάδα Εντατικής Θεραπείας 232,00 1 1   2  
ΩΡΛ &  Ακτινοθεραπευτική 614,00 2     2  

Κοιτώνες Ιατρών 239,00         

3ος 
Γαστρεντερολογικό Τµήµα &  
Ογκολογική Παθολογική 1.686,00 

2      2 

Αιµατολογική &  Ακτινοθεραπευτική 2      2 

2ος 

Ουρολογικό Τµήµα - Κλινική Μιας 
Ηµέρας 1.027,00 

1 
1    

  

Α' Χειρουργική 1  3 
Παθολογοανατοµικό 280,00 

1 

    

  
Κυτταρολογικό 102,00   
Μικροβιολογικό 268,00 1  

1ος 

Πυρηνική Ιατρική 251,00 
1 

  
Βιοχηµικό - Ανοσολογικό 255,00   

Αιµατολογικό 132,00 1  
Αιµοδοσία 190,00 1     1  

Γραφεία Συµβουλίου ∆ιοίκησης - 
Αναπλ. ∆ιοικητής - ∆/νση 

Νοσηλευτικής Υπηρεσίας - Βιβλιοθήκη 
- Σύλλογος Εργαζοµένων - Τµήµα 

Προµηθειών - Τµήµα Πληροφορικής - 
Τραπεζαρία Προσωπικού - Τηλεφωνικό 

Κέντρο & Αµφιθέατρο 

4.569,00 
1     1  

Ισόγειο 
Γραφεία ∆ιοίκησης-Κατ Οικον 

1     
 

Εξωτερικά Ιατρεία 498,00  1 
Ακτινολογικό 360,00 1      1 

1ο 
Υπόγειο 

Πυρηνικής Ιατρικής-ΚΕΕΛ 280,00 
1 1    

  
ΚΟΒΑΛΤΙΟ - ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ - 

ΕΞΟΜΟΙΩΤΗΣ 
793,00 2  

Τµήµα ∆ιατροφής - Τµήµα Κίνησης 
Ασθενών - Αρχείο Ασθενών  

 
1     

  

Φαρµακείο 207,00 1  

2ο 
Υπόγειο 

∆/νση Τεχνικής Υπηρεσίας - Τµήµα 
Επιστασίας - Αποδυτήρια Προσωπικού-

ΡΕΤ-CT 
 

1     
  

Αποθήκη (Κεντρική ) & Λοιπές 
Αποθήκες 

792,00  1 

3ο - 4ο 
Υπόγειο 

Νεκροθάλαµος - Μοριακής 
Ιστοπαθολογίας 

105,00 

3 2   

  

Αποκοµιδή Απορριµµάτων    

Κλιµακοστάσια - Ανελκυστήρες 1.116,00  
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∆ιαδρόµοι 3.779,00 5 

Εξωτερικ

οί Χώροι 

Εξωτερικοί Χώροι 4.930,00 
1 

  
Εξώστες 500,00   
Εποπτεία  1  

Γενικά 

Περιφερόµενες Καθαρίστριες 
(Απογευµατινά) 

   2   2  

Περιφερόµενες Καθαρίστριες 
(Νυχτερινά) 

      1 1  

Καθαρισµό Τζαµιών και Γενικές 
Εργασίες 

 1      1 

Υπεύθυνος Συνεργείου  1      1 
  ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ  208,0 58,5 6,5   
  ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ   32 9 1 42 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
         ΤΟΥ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑ 24ΩΡΟ – ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 

ΟΡΟΦΟΣ ΤΜΗΜΑ Τ.Μ. ΠΡΩΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΒΡΑ∆Υ ΣΥΝΟΛΟ 

7ος 
Ενδοκρινολογικό & Ογκολογική 

Παθολογική 
620,00 1     1  

6ος 
Β' Χειρουργική - Πλαστικής 

Χειρουργικής & Μονάδα Μαστού  
620,00 1           1 

5ος Θωρακοχειρουργική & Γυναικολογική 777,00 1     1  

4ος 

Χειρουργεία 620,00 
1     

  
Αποστείρωση 50,00 1  

Μονάδα Εντατικής Θεραπείας 232,00 1 1         2 
ΩΡΛ &  Ακτινοθεραπευτική 614,00 1     1  

Κοιτώνες Ιατρών 239,00         

3ος 
Γαστρεντερολογικό Τµήµα &  
Ογκολογική Παθολογική 1.686,00 

1      1 

Αιµατολογική &  Ακτινοθεραπευτική 1      1 

2ος 

Ουρολογικό Τµήµα - Κλινική Μιας 
Ηµέρας 1.027,00 1     

  

Α' Χειρουργική  1 
Παθολογοανατοµικό 280,00 

1     

  
Κυτταρολογικό 102,00   
Μικροβιολογικό 268,00   

1ος 

Πυρηνική Ιατρική 251,00   
Βιοχηµικό - Ανοσολογικό 255,00   

Αιµατολογικό 132,00   
Αιµοδοσία 190,00   

Γραφεία Συµβουλίου ∆ιοίκήσης - 
Αναπλ. ∆ιοικήτης - ∆/νση 

Νοσηλευτικής Υπηρεσίας - Βιβλιοθήκη 
- Σύλλογος Εργαζοµένων - Τµήµα 

Προµηθειών - Τµήµα Πληροφορικής - 
Τραπεζαρία Προσωπικού - Τηλεφωνικό 

Κέντρο & Αµφιθέατρο 

4.569,00 
       1 

Ισόγειο 
Γραφεία ∆ιοικήσης 

1     

  
Εξωτερικά Ιατρεία 498,00   
Ακτινολογικό 360,00 1  

1ο 
Υπόγειο 

Ακτινοθεραπευτικό 280,00   
ΚΟΒΑΛΤΙΟ - ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ - 793,00   
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ΕΞΟΜΟΙΩΤΗΣ 
Τµήµα ∆ιατροφής - Τµήµα Κίνησης 

Ασθενών - Αρχείο Ασθενών  
 

      
  

Φαρµακείο 207,00   

2ο 
Υπόγειο 

∆/νση Τεχνικής Υπηρεσίας - Τµήµα 
Επιστασίας - Αποδυτήρια Προσωπικού 

 
      

  

Αποθήκη (Κεντρική ) & Λοιπές 
Αποθήκες 

792,00   

3ο - 4ο 
Υπόγειο 

Νεκροθάλαµος - Μοριακής 
Ιστοπαθολογίας 

105,00 

1 1   

  

Αποκοµιδή Απορριµµάτων    

Κλιµακοστάσια - Ανελκυστήρες 1.116,00  

∆ιαδρόµοι 3.779,00  

Εξωτερικο

ί Χώροι 

Εξωτερικοί Χώροι 4.930,00   
Εξώστες 500,00   
Εποπτεία   2 

Γενικά 

Περιφερόµενες Καθαρίστριες 
(Απογευµατινά) 

   2     

Περιφερόµενες Καθαρίστριες 
(Νυχτερινά) 

      1 3  

Καθαρισµό Τζαµιών και Γενικές 
Εργασίες 

         

Υπεύθυνος Συνεργείου          
  ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ  78,0 26,0 6,5   
  ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ   12 4 1 17 

 
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.Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει Ιατρό Εργασίας, ο οποίος έχει την ευθύνη και την αρµοδιότητα έκδοσης των 
πιστοποιητικών υγείας των υπαλλήλων του συνεργείου. Τα πιστοποιητικά υγείας των εργαζοµένων πρέπει να τα 
προσκοµίσει ο ανάδοχος εντός 10ηµέρου από την ηµεροµηνία έναρξης της σύµβασης. Αντίστοιχα σε περιπτώσεις 
αλλαγής ή/και πρόσληψης προσωπικού  ο ανάδοχος  πρέπει να προσκοµίσει τα πιστοποιητικά υγείας των  υπαλλήλων 
του. Η µη προσκόµιση  των πιστοποιητικών δύναται να αποτελέσει λόγο ακύρωσης της σύµβασης.   
13.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. 
14.Οι βάρδιες του προσωπικού και οι ώρες αναπληρωµατικής ανάπαυσης (repos) θα εναλλάσσονται µε τέτοιο τρόπο, 
ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής καθαριότητα των χώρων του Νοσοκοµείου δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στους 
ειδικούς χώρους, Χειρουργείο, ΜΕΘ, Αιµοδοσία, Τµήµατα Πυρηνικής Ιατρικής (1ου

ορόφου, Α΄-Β΄ Υπογείου).  
15.Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταρτίσει πρόγραµµα εργασίας για το προσωπικό του, το οποίο θα κοινοποιείται 
στον εργοδότη. Το µηνιαίο πρόγραµµα του προσωπικού καθαριότητας, στο οποίο θα περιγράφεται αναλυτικά το 
ωράριο και ο χώρος που θα απασχολείται ο κάθε εργαζόµενος, θα παραδίδεται στον προϊστάµενο του Τµήµατος 
Επιστασίας, το αργότερο την 25η ηµέρα του προηγούµενου µήνα. Επίσης θα κατατίθεται και εβδοµαδιαίο 
πρόγραµµα όπου θα αναφέρεται το προσωπικό και το τµήµα στο οποίο εργάζεται. 
16.Το προσωπικό θα είναι µόνιµο για κάθε νοσηλευτικό τµήµα δεν θα µετακινείται κατά τη διάρκεια της βάρδιας και 
δε θα εναλλάσσεται (ειδικά σε κλειστά τµήµατα όπως Χειρουργείο, ΜΕΘ, Αιµοδοσία, Τµήµατα Πυρηνικής Ιατρικής 
(1ου

ορόφου, Α΄-Β΄ Υπογείου) και σε τµήµατα όπως η Αιµατολογική κλινική, όπου προσέρχονται ασθενείς που κάνουν 
ειδικές θεραπείες. Αλλαγές θα γίνονται µόνο µετά από ενηµέρωση και σύµφωνη γνώµη του Προϊστάµενου του 
Τµήµατος Επιστασίας, της Επόπτριας Υγείας και της  Ν.Ε.Λ.  
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.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» θα 
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επιβάλλονται οι παρακάτω ποινές:  
 

Πρόστιµο 44 € για την απουσία κάθε ατόµου σε ένα 24ωρο.  
Πρόστιµο 132 € αν απουσιάζουν µέχρι 3 άτοµα µέσα σε ένα 24ωρο.  
Πρόστιµο 176 € αν απουσιάζουν µέχρι 4 άτοµα µέσα σε ένα 24ωρο. 
Πρόστιµο 440 € αν απουσιάζουν µέχρι 5 άτοµα µέσα σε ένα 24ωρο.  
Πρόστιµο 5. 000 € πέρα των 5 ατόµων µέσα σε ένα 24ωρο. 

 

18.Σε περίπτωση που εντός του υπό πληρωµή µηνός περιλαµβάνονται και ηµέρες διακοπής ή πληµµελούς 
παροχής υπηρεσίας εκτός των αναφεροµένων προστίµων σε βάρος του αναδόχου, θα περικόπτεται από το ποσό 
πληρωµής (µηνιαίο τίµηµα), ανάλογο ποσό πληρωµής που θα αντιστοιχεί σ’ αυτές τις ηµέρες ή ώρες.  
19.Σε περίπτωση συστηµατικής απουσίας προσωπικού και µη τήρησης του προβλεπόµενου προγράµµατος το 
Γ.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» διατηρεί το δικαίωµα καταγγελίας της σύµβασης και κήρυξης του αναδόχου ως έκπτωτου. 
20.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. 
21.Επίσης οφείλουν να τηρούν τις διαδικασίες και την συµπλήρωση εντύπων του Νοσοκοµείου που αφορούν την 
υγεία & ασφάλεια του προσωπικού  και τη βελτίωση της ποιότητας εργασίας και συνθηκών καθαριότητας του 
νοσοκοµείου γενικότερα (π.χ. δελτίου ατυχήµατος από τρύπηµα ή βιολογικά υγρά, έντυπο προβληµάτων 
καθαριότητας των χώρων,  διαχείρισης αποβλήτων  και την ΕΝΛ). 
22.Ο ανάδοχος και το προσωπικό του οφείλει να τηρεί αυστηρά τους κανόνες πρόληψης ατυχηµάτων για την 
προσωπική ασφάλεια κάθε εργαζόµενου. Την ευθύνη για την τήρηση των κανόνων αυτών έχει ο ανάδοχος. 
23.Σε περίπτωση προκληθείσης 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. 
24.Το προσωπικό οφείλει να διατηρεί υψηλό επίπεδο ατοµικής υγείας και υγιεινής, να φέρει δε καθαρή και 
ευπαρουσίαστη στολή.  
25.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 Γενικού Αντικαρκινικού Νοσοκοµείου Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ».  
26.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 Γενικό Αντικαρκινικό Νοσοκοµείο Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ», 
ώστε να µην οµοιάζει µε τον χρωµατισµό των στολών εργασίας του προσωπικού Νοσοκοµείου. 
27.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. 
28.Η καθαριότητα καθηµερινής ρουτίνας, ο τρόπος καθαρισµού, η γενική µηνιαία καθαριότητα, και τα υλικά που 
χρησιµοποιούνται, θα ορίζονται για κάθε χώρο σε συνεργασία και γραπτές οδηγίες της Επιτροπής Νοσοκοµειακών 
Λοιµώξεων, σε συνεργασία µε τον  επόπτη καθαριότητας, την προϊσταµένη τµήµατος ή κλινικής ή οποιουδήποτε 
άλλου αρµοδίου που έχει ορισθεί από το Νοσοκοµείο.  
29α.Ο µηχανικός εξοπλισµός πλυσίµατος, παρκεταρίσµατος και απολύµανσης των χώρων και µικροεργαλείων 
(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.  

 

29β.Ο τεχνικός εξοπλισµός πρέπει να πληροί τους παρακάτω όρους :  
- Να ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες του Νοσοκοµείου, για την καθαριότητα.  
- Να είναι αµεταχείριστος. 
- Να είναι ο τεχνικός εξοπλισµός, κατά το δυνατό, αθόρυβος  και να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, τόσο από 

άποψη λειτουργίας, όσο και από εµφάνιση.  
- Ο εξοπλισµός, τα εργαλεία και υλικά καθαρισµού να µην προκαλούν φθορές (βραχυχρόνια και µακροχρόνια) 
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στις εγκαταστάσεις και στον εξοπλισµό του νοσοκοµείου.  
- 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. 

- Τα πανιά και τα κουβαδάκια να είναι σε 5  διαφορετικά χρώµατα:  
• το κόκκινο πανί σε κόκκινο κουβαδάκι για τις τουαλέτες,  
• το κίτρινο πανί σε κίτρινο κουβαδάκι για νιπτήρες, ντουζιέρες, πλακάκια, 
• το µπλε πανί σε µπλε κουβαδάκι για κρεβάτια, κοµοδίνα, 
• το πράσινο πανί σε πράσινο κουβαδάκι για έπιπλα γραφείου, εσωτερικές πόρτες, 
• το γκρί πανί σε λευκό κουβαδάκι για τους κοινόχρηστους χώρους, τις κουπαστές στις σκάλες, τα έπιπλα 

(καθίσµατα, τραπεζάκια κ.λ.π ) στους χώρους αναµονής κ.λ.π. 
 

Ο παραπάνω χρησιµοποιούµενος εξοπλισµός των χώρων να είναι µαρκαρισµένος µε την ονοµασία του χώρου και την 
χρήση για την οποία προορίζεται.  
Σε κάθε τρόλεϊ απαιτείται να υπάρχει πλαστικοποιηµένο έντυπο µε τις οδηγίες χρήσης και τις αραιώσεις των 
απορρυπαντικών και απολυµαντικών διαλυµάτων που χρησιµοποιούνται.  
Για τα δωµάτια ασθενών µε Λοίµωξη να χρησιµοποιείται ξεχωριστός εξοπλισµός, υλικά καθαρισµού και πανιά µιας 
χρήσεως.  
30.Με αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου θα πρέπει να εξασφαλίζεται η δυνατότητα για συνεχή και πλήρη τεχνική 
υποστήριξη (επισκευές, ανταλλακτικά κλπ)  που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του εξοπλισµού, όπως και την  
αντικατάσταση του  µέχρι την αποκατάσταση της βλάβης 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.  
31.Τα στερεά απόβλητα θα τοποθετούνται σε πλαστικούς σάκους και κατόπιν σε χαρτοκυτία, ενώ τα υγρά απόβλητα 
σε περιέκτες υγρών αντίστοιχα και θα µεταφέρονται µε τροχήλατα στους χώρους συγκέντρωσης που θα  υποδειχθούν 
από τον/την υπεύθυνο ∆ιαχείρισης Αποβλήτων της Υγειονοµικής Μονάδας του ΓΑΝΠ Μεταξά. Ο ανάδοχος 
υποχρεούται να εφοδιάσει τους µεταφορείς των απορριµµάτων  µε  δερµάτινα χονδρά γάντια. 
32.Ο προστατευτικός εξοπλισµός για τους µεταφορείς των απορριµµάτων θα πρέπει να περιλαµβάνει σύµφωνα µε τον 
Εσωτερικό Κανονισµό ∆ιαχείρισης Αποβλήτων:  

1. Μάσκες προσώπου (ανάλογα µε την εργασία),  
2. Γυαλιά (ανάλογα µε την εργασία),  
3. Φόρµα προστασίας (υποχρεωτική),  
4. Ποδονάρια ή µπότες (υποχρεωτικά),  
5. Χοντρά δερµάτινα γάντια για την µεταφορά των απορριµµάτων. 

Οι µπότες και τα χοντρά γάντια είναι ιδιαίτερα σηµαντικά για τους εργάτες που µεταφέρουν τα ΕΑΥΜ. Οι 
ενισχυµένες σόλες των παπουτσιών προστατεύουν τους εργαζόµενους κατά την αποθήκευση των παραγόµενων 
αποβλήτων δρώντας προληπτικά σε ενδεχόµενη επαφή µε επικίνδυνα υγρά απόβλητα και σε ολισθηρά πατώµατα. Αν 
η συλλογή δεν έχει γίνει µε σωστό τρόπο ή σε περίπτωση ατυχήµατος, υπάρχει πιθανότητα µολυσµένα αιχµηρά 
αντικείµενα να έρθουν σε επαφή µε τα άκρα των εργαζοµένων µε απρόβλεπτες συνέπειες (ΚΥΑ 1537-8/5/2012). 

Συνιστώµενη ενδυµασία κατά τη µεταφορά ΕΑΥΜ: 
 

Χοντρά γάντια 

Μάσκα  

 

      Πλαστική  ποδιά  

Παντελόνι  

Μπότες  

Μπλούζα µε 
µακριά µανίκια 
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Ατοµική Υγιεινή 

Για να τηρούνται οι βασικοί κανόνες υγιεινής στους χώρους αποθήκευσης των αποβλήτων πρέπει να υπάρχουν 
νιπτήρες µε σαπούνι και νερό. Το πλύσιµο των χεριών είναι απαραίτητο κάθε φορά που κάποιος έρχεται σε επαφή µε 
απόβλητα. 

 

Τα υλικά καθαρισµού και οι ποσότητες που θα χρησιµοποιούνται προτείνονται από τον ανάδοχο και εγκρίνονται από 
το Γενικό Αντικαρκινικό Νοσοκοµείο Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ» τόσο ως προς την ποιότητά τους, όσο και ως προς την 
ποσότητάτους.  
Ο εργοδότης µπορεί να ζητήσει τη χρήση ορισµένων απολυµαντικών και υγρών καθαρισµού γενικότερα, σε 
περίπτωση µη ικανοποίησης από τα χρησιµοποιούµενα. 
Σε περίπτωση που νέες µέθοδοι και τεχνικές ή έκτακτες ανάγκες, όπως επιδηµία πολυανθεκτικών µικροβίων, 
προκύψουν για αποτελεσµατικότερο 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. 

 
ΑΡΘΡΟ 4ο 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
Ως ολοκλήρωση του καθαρισµού θεωρείται η αποκοµιδή των απορριµµάτων που θα γίνεται σύµφωνα µε τις 
συστάσεις της Επιτροπής ∆ιαχείρισης Αποβλήτων του Γ.Α.Ν.Π «ΜΕΤΑΞΑ» και σύµφωνα µε τον Εσωτερικό 
Κανονισµό∆ιαχείρισης Αποβλήτων του Νοσοκοµείου, τον οποίο ο ανάδοχος οφείλει να γνωρίζει. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να γνωρίζει και να τηρεί την ισχύουσα Ελληνική νοµοθεσία για την διαχείριση των 
νοσοκοµειακών αποβλήτων (Ενδεικτικά αναφέρεται το ΦΕΚ 1537/8-5-2012) βάσει της οποίας έχει συνταχθεί ο 
Εσωτερικός Κανονισµός ∆ιαχείρισης Αποβλήτων του Νοσοκοµείου.   
 

Τα νοσοκοµειακά απόβλητα θα διαχωρίζονται στα:  
α) Οικιακού τύπου (ΑΣΑ), τα οποία  συλλέγονται σε διαφανείς σάκους µιας χρήσης, για να είναι ορατό το 
περιεχόµενο προς έλεγχο και στη συνέχεια τοποθετούνται σε µαύρους σάκους όπου και απορρίπτονται. 
β) Επικίνδυνα απόβλητα αµιγώς µολυσµατικά (ΕΑΑΜ): 
Τα στερεά απόβλητα συλλέγονται σε κίτρινους  σάκους και τοποθετούνται µαζί µε τα αιχµηρά απόβλητα, τα 
οποία απορρίπτονται σε κίτρινα δοχεία απόρριψης αιχµηρών µιας χρήσης, σε ειδικά κίτρινα χαρτοκυτία µιας 
χρήσης (Hospital boxes).  
γ) Μικτά επικίνδυνα απόβλητα (ΜΕΑ): 
Τα στερεά απόβλητα συλλέγονται σε  κόκκινους σάκους και τοποθετούνται σε ειδικά κόκκινα χαρτοκυτία 
µιας χρήσης (Hospital boxes), ενώ  τα υγρά απόβλητα τοποθετούνται σε ειδικά µπιτόνια µιας χρήσης.  
δ) Άλλα Επικίνδυνα Απόβλητα ( ΑΕΑ): 
Τα στερεά απόβλητα συλλέγονται σε  κόκκινους σάκους και τοποθετούνται σε  ειδικά κόκκινα χαρτοκυτία 
µιας χρήσης (Hospital boxes) ενώ  τα υγρά απόβλητα τοποθετούνται σε ειδικά µπιτόνια µιας χρήσης.    
ε) υλικά προς ανακύκλωση: 
Τοποθετούνται σε µπλε σάκους µιας χρήσης. 

  

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
• Ο σάκος θα τοποθετείται πάντα σε ίδιου χρώµατος ειδικό χαρτοκυτίο  (Hospital boxes), καθώς και το κουτί 

απόρριψης αιχµηρών. 
• Απαραίτητα όλοι οι σάκοι θα φέρουν αυτοκόλλητη ετικέτα στην οποία θα αναγράφεται το τµήµα απ' το οποίο 

προέρχονται, η ηµεροµηνία και η ώρα αποκοµιδής.  
• Τα απορρίµµατα θα πρέπει να συλλέγονται κατά το δυνατόν πλησιέστερα στον τόπο παραγωγής τους και να 
αποκλείονται οι διαδικασίες εκκένωσης και επαναλαµβανόµενης πλήρωσης της συσκευασίας. 

• Κάθε φορά θα αλλάζει ο σάκος 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 καθαρίζονται και απολυµαίνονται στο τέλος κάθε βάρδιας. 

• Οι τροχήλατοι κάδοι θα διακρίνονται σε οικιακών, µολυσµατικών και τοξικών.  
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Σε περίπτωση που δεν τηρείται η διαδικασία διαχείρισης των αποβλήτων το ΓΑΝΠ ΜΕΤΑΞΑ έχει δικαίωµα 
να επιβάλει πρόστιµο έως 100 ευρώ. 

ΑΡΘΡΟ 5ο 
ΥΛΙΚΑ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

 
Τον ανάδοχο βαρύνει το κόστος των υλικών καθαριότητας, µηχανηµάτων και σάκων καθαριότητας(µαύροι, κόκκινοι, 
κίτρινοι και διαφανείς ) χαρτοκυτίων (κόκκινα και κίτρινα) –Hospitalboxes καθώς και το κόστος για τα µπιτόνια 
απόρριψης υγρών αποβλήτων.   
 

ΑΡΘΡΟ 5α 
ΥΛΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΥΤΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΚΤΩΝ   
 ΣΥΛΛΟΓΗΣΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

 
Για όλα τα υλικά πρέπει να αποδεικνύεται µε σχετικά έγγραφα ότι πληρούν τις προδιαγραφές που τίθενται από την 
κείµενη νοµοθεσία (ΚΥΑ 146163/8/5/2012).  
1. Οι υποψήφιες εταιρείες πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008 ή νεότερης 

έκδοσης για τη λειτουργία τους και επίσης πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας κατασκευής του 
προσφερόµενου προϊόντος από αναγνωρισµένο Ευρωπαϊκό ή Ελληνικό Οργανισµό, αντίγραφο του οποίου και θα 
καταθέσουν. Θα πρέπει να αναφέρουν και να αποδεικνύουν εάν και ποιους κανονισµούς και διατάξεις ασφαλείας 
πληρούν. 

2. Για την κατασκευή των χαρτοκιβωτίων (HospitalBoxes) εφαρµόζονται οι ρυθµίσεις του εθνικού (ΚΥΑ 146163, 
Παράρτηµα Ι, παράγραφος 1.2.3.) και κοινοτικού δικαίου (ΟΗΕ – UNmodelregulationoftransportationdanger) 
που ισχύουν για τα επικίνδυνα εµπορεύµατα και οι οποίες βασίζονται στις απαιτήσεις των ADR, IMDG, 
RID,IATA, ICAO. Απαιτείται πιστοποίηση από διαπιστευµένους οίκους. 

3. To χρώµα τους είναι ανάλογο µε τη µέθοδο επεξεργασίας τους και συγκεκριµένα, κόκκινο για την αποτέφρωση 
και κίτρινο για την αποστείρωση. 

4. Να είναι χωρητικότητας 40lt (ενδεικτικά αναφέρεται 30Χ30Χ50) και 60lt (ενδεικτικά αναφέρεται 35Χ35Χ50). 
5. Να είναι µιας χρήσεως, κατασκευασµένα από πρωτογενές, ενισχυµένο, σκληρό, πεπιεσµένο χαρτόνι. 
6. Να ακολουθούν τους κανόνες UN και να αναγράφεται στην επιφάνειά τους ο αριθµός καταχώρισής τους 3291, 

καθώς και η κλάση 6.2. στην οποία ανήκουν. Να φέρουν εκτυπωµένη ετικέτα στην εξωτερική επιφάνειά τους 
βάση του ΦΕΚ 1537/08-05-2012, όπου αναγράφονται : η ηµεροµηνία παραγωγής, θάλαµος/τµήµα/εργαστήριο, 
ποσότητα αποβλήτων, κατηγορία αποβλήτων, προορισµός αποβλήτων. 

7. Να συνοδεύονται από εσωτερική σακούλα αντίστοιχου χρώµατος, από πολυαιθυλένιο (ΟΧΙ PVC), υψηλής 
πυκνότητας (HDPE) ή χαµηλής πυκνότητας (LDPE), πάχους τουλάχιστον 35µm. Να αναγράφουν την κλάση και 
τον αριθµό UN ως προς την επικίνδυνότητά τους και τον όρο «Επικίνδυνα Απόβλητα» .  

8. Να κατατεθούν τα πιστοποιητικά των δοκιµών απόδοσης. Να διαθέτουν αυτοασφαλιζόµενο κλιπ περίδεσης.Τα 
χαρτοκιβώτια να είναι ανθεκτικά στις κρούσεις και τις καταπονήσεις που προκαλούνται κατά τη µετακίνηση και 
τη µεταφορά τους. Απαραίτητη η κατάθεση πιστοποιητικών που να το αποδεικνύει. 

9. Να είναι µιας χρήσεως, φιλικά µε το περιβάλλον και κατά την καύση τους να µην εκλύονται επικίνδυνα αέρια. 
10. Να είναι εύκολα συναρµολογούµενα, µε οδηγίες χρήσεως στα Ελληνικά για το κλείσιµό τους. 
11. Να φέρουν λαβές ικανές για να κρατήσουν το βάρος τους όταν µεταφέρονται. 
12. Nα φέρουν ετικέτα µε την ένδειξη << Επικίνδυνα Απόβλητα >> σύµφωνα µε το ΦΕΚ 1537/8-5-2012 καθώς και 

το σήµα του βιολογικού κινδύνου ή/ και επικίνδυνου. 
13. Να έχουν τις εξής σηµάνσεις στην επιφάνειά τους, σύµφωνα µε την ΚΥΑ 47368/2522/2004, ΦΕΚ1303/τ.Β/25-8-

2004, παράγραφος 6.3.1.2. : 
α) UN, όπως το σήµα των Ηνωµένων Εθνών για τις συσκευασίες. 
β) 4, για το είδος συσκευασίας (κουτί) και ένας κωδικός για το υλικό. 
γ) Υ, συν τον αριθµό που υποδεικνύει το µέγιστο µικτό βάρος που µπορεί αυτή η συσκευασία να ζυγίζει πλήρης 
αποβλήτων. 
δ) S, για solid (στερεά απόβλητα) 
ε) Τα δύο τελευταία ψηφία της χρονιάς κατασκευής. 
στ) Το σύµβολο του κράτους που εγκρίνει τη συσκευασία αυτή για την ΕΕ. 
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          ζ) Κωδικός του Ινστιτούτου πιστοποίησης ποιότητας και αριθµός αντίστοιχου πιστοποιητικού. 
          η) Το όνοµα της κατασκευάστριας εταιρίας. 

- Οι κωδικοί ε, στ, ζ, η, µεταβάλλονται ανάλογα µε το έτος κατασκευής, την πιστοπούσα χώρα, το αντίστοιχο 
Ινστιτούτο, και την κατασκευάστρια χώρα. 

14. Όλα τα παραπάνω στοιχεία πρέπει να ακολουθούν κάθε χαρτοκιβώτιο τύπου HospitalBox για µεταφορά 
επικίνδυνων αποβλήτων και να κατατίθενται µε κάθε προσφορά, αποδεικνύοντας έτσι την πιστοποίηση κατά 
ADR. 

15. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκοµίσουν, οπωσδήποτε, τουλάχιστον 2 δείγµατα από το κάθε µέγεθος του 
προσφερόµενου είδους (δεν θα αξιολογηθεί προσφορά εφ’ όσον δεν υπάρχει δείγµα).  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΕΚΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
Οι προµηθεύτριες εταιρείες οφείλουν να προσκοµίζουν όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά, µε τα οποία  
αποδεικνύεται η καταλληλότητα των περιεκτών υγρών αποβλήτων, σύµφωνα πάντα µε την κείµενη νοµοθεσία 
(ΚΥΑ 146163-8/5/2012). 
1. Να είναι κατασκευασµένοι σύµφωνα µε  τις  απαιτήσεις  της  ADR (Oδική  µεταφορά),  για  την ασφάλεια  

της  ∆ηµόσιας  Υγείας. 
2. Μιας  χρήσεως, κατασκευασµένοι  από  κατάλληλο  πλαστικό,  πλην  PVC. 
3. Να  είναι  φιλικοί  προς  το  περιβάλλον,  έτσι  ώστε,  κατά  την  αποτέφρωση  να  µην παράγονται  

επικίνδυνα  αέρια. 
4.  Να  είναι  πιστοποιηµένοι  κατά  UN,  ανάλογα  µε  την  κλάση  στην  οποία  κατατάσσονται. 
5. Να  έχουν  το  διεθνές  σύµβολο  του  επικίνδυνου. 
6. Να  είναι  ανοιχτού  χρώµατος,  µε  πώµα  ασφαλείας,  το  οποίο  δεν  ξανανοίγει. 
7. Ανθεκτικοί  στη  διάβρωση  και  τις  µηχανικές  καταπονήσεις. 
8. Χωρητικότητας  20lt. 

 

ΕΤΗΣΙΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΧΑΡΤΟΚΥΤΙΩΝ ΠΕΡΙΕΚΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΑΜ ΚΑΙ ΕΑΑΜ 

ΧΑΡΤΟΚΥΤΙΑ 40 LIT 13.000 τεµάχια ετησίως 
ΧΑΡΤΟΚΥΤΙΑ 60LIT  10.000 τεµάχια ετησίως 
ΜΠΙΤΟΝΙΑ 20 LIT 650 τεµάχια ετησίως 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΜΑΥΡΟΥΣ ΣΑΚΟΥΣ 

1  Μιας χρήσεως, αδιαφανείς. 
2 Από υλικό, πρωτογενές πολυαιθυλένιο (µη καρκινογόνο), υψηλής πυκνότητας (HDPE). 
3 Xωρίς εµφανή ελαττώµατα όπως σκισίµατα, ανοµοιοµορφία στο χρώµα, εγκλεισµένα σκουπίδια.  
4 Χωρίς πτυχώσεις στις πλευρές. 
5 Χωρίς ραφές στο κάτω µέρος για µεγαλύτερη αντοχή και στεγανότητα . 
6 Να είναι  πάχους 20 µm +  3% 
7 Η συσκευασία τους να είναι σε ρολά. 
8 Έγγραφη βεβαίωση του προµηθευτή ότι το υλικό δεν συνιστά κανένα πρόβληµα για την υγεία του χρήστη. 
9 Το βάρος που σηκώνει ο κάθε σάκος να είναι τουλάχιστον 15  κιλά. Η ύπαρξη γραπτής  βεβαίωσης είναι 

απαραίτητη.    
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΣ ΣΑΚΟΥΣ 
 

Ισχύουν οι προδιαγραφές που αφορούν τους µαύρους σάκους σχετικά µε την ποιότητα, αντοχή και επιπλέον να είναι: 
1. ∆ιαφανείς. 
2. Ανθεκτικές κατά την µεταφορά. 
3. Να είναι κατάλληλου πάχους και υλικού 
4. Να είναι φιλικές προς το περιβάλλον. 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  
ΓΙΑ ΣΑΚΟΥΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΟΚΚΙΝΟΥ 

ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΚΑΙ ΚΙΤΡΙΝΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ 
 

1. Να είναι µιας χρήσεως και αδιαφανείς. 
2.  Να είναι φιλικές προς το περιβάλλον και κατά την αποτέφρωση να µην παράγονται επικίνδυνα αέρια. 
3. Να είναι κατασκευασµένες από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) ή χαµηλής πυκνότητας (LDPE), 

πλην PVC και τούτο να αποδεικνύεται εγγράφως. 
4.  Να έχουν πάχος πάνω από 35cm και τούτο να αποδεικνύεται εγγράφως. 
5.  Να συνοδεύονται από πλαστικό κλιπ περίδεσης για το κλείσιµο του σάκου. 
6.  Να εξασφαλίζουν µεγάλη στεγανότητα, µε την ύπαρξη τουλάχιστον διπλών ραφών στο κάτω µέρος. 
7.  Να είναι κατάλληλες κατά UN. 
8.  Να έχουν το διεθνές σύµβολο και την αντίστοιχη σήµανση του µολυσµατικού ή/και του επικίνδυνου, ανάλογα 

µε την κλάση UN στην οποία κατατάσσονται. 
9.  Να αναγράφουν την κλάση και τον αριθµό UN ως προς την επικινδυνότητά τους και τον όρο «Επικίνδυνα 

Απόβλητα» (ΕΑΑΜ,.ΜΕΑ,ΑΕΑ) 
10. Οι εταιρείες θα πρέπει να διαθέτουν σύστηµα διασφάλισης ποιότητας ISO 9002:2015. 
11. Οι διαστάσεις τους να είναι 80Χ110 +/-10cm. 

 
ΑΡΘΡΟ 5.β 

ΥΛΙΚΑ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ 
 

1. Τα υλικά καθαρισµού και απολύµανσης καθώς και ο τρόπος χρήσης τελούν υπό την έγκριση του Νοσοκοµείου 
και  της ΕΝΛ.  

2. Όλα τα προσφερόµενα προϊόντα να µην είναι βλαπτικά για τον ανθρώπινο οργανισµό, να χρησιµοποιούνται 
κατά τον προτεινόµενο τρόπο χρήσης και θα πρέπει να διαθέτουν: 
•••• Πιστοποιητικό χηµικής σύνθεσης  του προϊόντος στην Ελληνική γλώσσα. 
•••• Άδεια κυκλοφορίας από Ε.Ο.Φ.  για τα απολυµαντικά επιφανειών/ χώρων (Υπουργ. Απόφ. Υ1β/οικ.7723-

Κυκλοφορία απολυµαντικών) ή 
••••  Γ.Χ.Κ για προϊόντα µε καθαριστική δράση (Υπ. Απ. 1197/91 και 172/92, ΦΕΚ 277/20.04.92).  
•••• ∆ελτίο ∆εδοµένων Ασφαλείας Προϊόντος στα Ελληνικά σύµφωνα µε οδηγία Ε.Ε 91/155 ΕC (Υπ. Απ. 508/9, 

ΦΕΚ 886/30.10.91). 
•••• Αντίγραφο επισήµανσης στα Ελληνικά (Υπ. Απ.1197/89, ΦΕΚ 567/06.09.90). 
•••• Αναλυτικό τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος στα Ελληνικά. 

 

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
1. ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 

– ∆ΑΠΕ∆ΩΝ (ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ, ΜΕΘ, ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑ, ∆ΩΑΜΑΤΙΑ-ΘΑΛΑΜΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ κλπ. 

1. Να περιέχει συνδυασµό τουλάχιστον δύο δραστικών συστατικών, που να ανήκουν σε διαφορετικές οµάδες 
απολυµαντικών και απορρυπαντικά συστατικά  

2. Να µην περιέχει αλδεΰδες. 
3. Να έχει αντιµικροβιακό φάσµα  µε δράση  σε βακτηρίδια,  ιούς και µύκητες (να κατατεθούν µελέτες 

αποτελεσµατικότητας).  
4. Να έχει γρήγορη  δράση (έως 15́ -30́ ).     
5. Να έχει καλές καθαριστικές ιδιότητες.  
6. Να έχει ευχάριστη οσµή 
7. Να είναι όσο το δυνατόν λιγότερο ερεθιστικό για το αναπνευστικό σύστηµα και τους βλεννογόνους  
8. Να µην αφρίζει 
9. Να µην είναι διαβρωτικό για τις διάφορες επιφάνειες 
10. Να επισυναφθεί η έγκριση του ΕΟΦ.  
11. Να επισυναφθεί η καταχώρηση στο Γ.Χ.Κ.  
12. Να υπάρχει συµβατότητα µε υλικά όπως: Ανοξείδωτο χάλυβα, Αλουµίνιο, Χαλκό, Ορείχαλκο, PVC κ.λ.π. 
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2.ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ∆ΙΣΚΙΑ ΧΛΩΡΙΟΥ 
 

1. Να έχουν ως δραστική ουσία το διχλωροϊσοκυανουρικό Νάτριο (NaDCC) σε περιεκτικότητα 5 γρ.ή 2,5γρ.  
2. Να έχει ευρύ αντιµικροβιακό φάσµα 
3. Να απελευθερώνουν το χλώριο σταδιακά.  
4. Να αναφέρεται η δοσολογία και ο χρόνος επίτευξης  της απολυµαντικής δράσης  
5. Να φέρονται σε πρακτική συσκευασία.  
6. Να επισυναφθεί η έγκριση του ΕΟΦ  
7. Να επισυναφθεί η καταχώρηση στο Γ.Χ.Κ.  

 
ΑΡΘΡΟ 6. 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ 
 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες καθαριότητας και απολύµανσης, 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 καθαριστεί εκ νέου κάποιος 
χώρος, εφόσον µετά τον τακτικό καθαρισµό, το αποτέλεσµα δεν είναι ικανοποιητικό ή εφόσον ο χώρος λερωθεί ξανά.  
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
 

1. Με την έναρξη της εργασίας σας ξεκινάτε από τους  πιο καθαρούς χώρους,  δηλαδή τα γραφεία των ιατρών, τον 
Νοσηλευτικό σταθµό,  διαδρόµους,  κοινόχρηστους χώρους , και µετά  δωµάτια νοσηλείας των ασθενών.  

2. Η καθαριότητα ξεκινά πάντα από ΨΗΛΑ σηµεία προς τα ΧΑΜΗΛΑ σηµεία (ράγες κουρτίνας/παραβάν, φώτα) και 
από ΕΞΩ (µπαλκόνια- παράθυρα) προς τα ΜΕΣΑ και από το πιο ΚΑΘΑΡΟ προς το πιο ΑΚΑΘΑΡΤΟ (δωµάτιο και 
ύστερα τουαλέτα). 

3. Προηγείται ο καθαρισµός (υγρό καθαρισµού), ακολουθεί η απολύµανση (ταµπλέτες χλωρίου ή ειδικό 
απολυµαντικό χωρίς αλδεΰδη ). 

4. Το σκούπισµα γίνεται µε παρκετόσκουπα ή αντιστατικό πανί διαφορετικό για  κάθε θάλαµο. 
5.  Απαγορεύεται η χρήση απλής οικιακής σκούπας στους εσωτερικούς χώρους του Νοσοκοµείου.  
6. Επιτρέπεται µόνον στους εξωτερικούς χώρους (µπαλκόνια και προαύλιος χώρος). 
7. ∆εν επιτρέπεται η χρήση σφουγγαριών. 
8. H καθαριότητα θα γίνεται µε προεµποτισµένα πανιά δαπέδου & επιφανειών. 
9. Η απολύµανση των επιφανειών γίνεται µε διάλυµα  ταµπλετών χλωρίου και µε απολυµαντικό προϊόν  που δεν 

περιέχει αλδεΰδη (ανάλογα µε τις προδιαγραφές καθαριότητας του χώρου). 
10.  Η αραίωση των απολυµαντικών να γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. 
11. Η αραίωση να  πραγµατοποιείται σε καθηµερινή βάση και λίγο πριν την χρήση τους. 
12. Σε καµία περίπτωση δεν χρησιµοποιούµε για απολύµανση παχύρευστη χλωρίνη. Αυστηρά διαχειριζόµαστε µόνο 

τα προϊόντα που ορίζονται  από την σύµβαση Έργου Καθαριότητας. 
13. Χρησιµοποιείτε το κάθε προϊόν ακριβώς για την χρήση που έχει ορισθεί και σε καµία περίπτωση µην το 

αναµιγνύετε µε άλλο προϊόν όπως απορρυπαντικό µε απολυµαντικό, και απολυµαντικό µε αντισηπτικό. 
14. Όλα τα υλικά θα παρέχονται σε επαρκή ποσότητα από την αρχή της βάρδιας. 
15. Όλες οι σακούλες των απορριµµάτων θα αλλάζονται και θα πετιούνται χωρίς να χρησιµοποιούνται για 
δεύτερη φορά. 

16. Χώροι όπου είναι σηµεία έντονης προσέλευσης ασθενών, όπως εξωτερικά ιατρεία, τµήµα επειγόντων 
περιστατικών και κοινόχρηστες τουαλέτες θα πρέπει να καθαρίζονται και να απολυµαίνονται συχνά, καθώς και η 
αποκοµιδή των απορριµµάτων. 

17. Σε  χώρους όπως Χειρουργεία, Αποστείρωση, ΜΕΘ, Αιµοδοσία, Ενδοσκοπικό τµήµα και εργαστήρια επιβάλλεται 
η  ΑΜΕΣΗ  αποκοµιδή των µολυσµατικών απορριµµάτων ολόκληρο το 24ωρο. 

18. Ο εξοπλισµός που χρησιµοποιείται για τον καθαρισµό των γραφείων ιατρών-νοσηλευτικών στάσεων κλπ. θα είναι 
διαφορετικός από αυτόν της καθηµερινής καθαριότητας των θαλάµων. 

19. 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, Αιµοδοσία). 

20. Σε ότι αφορά τη διαχείριση σε περίπτωση διαρροής κυτταροστατικού, η απόρριψη γίνεται σε κόκκινο περιέκτη. 
 
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  ΓΙΑ ΤΑ ΓΑΝΤΙΑ 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Απαγορεύεται η γενική χρήση γαντιών. 
 

1. Γάντια πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνο όταν πρόκειται τα χέρια να έλθουν σε επαφή µε µολυσµένα υγρά ή 
απολυµαντική διάλυση. 

2. Κατά την συλλογή και αποκοµιδή των απορριµµάτων. 
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3. Οι καθαριστές δεν πρέπει να αγγίζουν µε λερωµένα χρησιµοποιηµένα γάντια πόρτες, πόµολα, καρέκλες, 
τηλέφωνα, κρεβάτια κλπ. 

4. Όταν σκουπίζουν µε ηλεκτρική σκούπα ή όταν σφουγγαρίζουν απαγορεύεται να φοράνε γάντια. 
 

ΓΑΝΤΙΑ  ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ 
Τα γάντια που θα χρησιµοποιεί το συνεργείο καθαριότητας (καθαρίστριες ορόφων) θα πρέπει να είναι 
επαναχρησιµοποιούµενα γάντια εργασίας, τα οποία συνιστώνται για εργασίες που δεν αφορούν τον ασθενή. Η χρήση 
τους θα αφορά χειρισµό ή καθαρισµό ρυπαρών επιφανειών ή εξοπλισµού και γενικές εργασίες καθαριότητας. 
Τα επαναχρησιµοποιηµένα γάντια εργασίας συνιστώνται: 

1. Όταν υπάρχει µεγαλύτερη ανάγκη για φυσική προστασία (όπως καθαριότητα). 
2. Όταν καθαρίζονται σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. 

 

Αντικαθίστανται όταν υπάρχουν σηµεία φθοράς. 
 

∆ΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 
Να χρησιµοποιούνται οι σωστές δοσολογίες του καθαριστικού προϊόντος ή απολυµαντικού. Η υπερδοσολογία αφήνει 
υπολείµµατα  ενώ η µικρότερη ή πιο αραιωµένη ποσότητα δεν καθαρίζει σωστά. 
Για τον καθαρισµό χρησιµοποιούµε πάντα ζεστό νερό, ενώ για την απολύµανση χρησιµοποιούµε πάντα κρύο νερό. 

 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ – ΠΑΝΕΤΕΣ 
Η σφουγγαρίστρα σε όλους τους χώρους πρέπει να χρησιµοποιείται, µε την έναρξη της εργασίας, στεγνή και καθαρή 
και ποτέ να µην τοποθετείται - παραµένει µέσα στον κουβά στο τέλος της βάρδιας. 
Το νερό του σφουγγαρίσµατος, όταν χρησιµοποιείται να αλλάζεται από δωµάτιο σε δωµάτιο. 

 
Ξεχωριστή σφουγγαρίστρα  (ΤΥΠΟΥ WETTEX)  χρησιµοποιείται: 

• Σε ασθενείς µε λοιµώδες νόσηµα ή πολυανθεκτικό παθογόνο µικροοργανισµό. 
• Σε ασθενείς µε  ανοσοκαταστολή  (  πανάκια , πανέτες και σφουγγαρίστρα για το µπαλκόνι κ.λ.π. τα  οποία θα 

αλλάζονται σε καθηµερινή βάση ). 
• Στις κοινόχρηστες ή µη τουαλέτες (κόκκινο χρώµα). ∆εν χρειάζεται να είναι WETTEX.  
• Στις βεράντες και τα µπαλκόνια των θαλάµων καθαρίζουµε µε σφουγγαρίστρες, οι οποίες  θα χρησιµοποιούνται 

αποκλειστικά και µόνο για τα µπαλκόνια. ∆εν χρειάζεται να είναι WETTEX. 
• Ξεχωριστή σφουγγαρίστρα πράσινου ή µπλε χρώµατος θα χρησιµοποιείται  και για τους κοινόχρηστους χώρους. 

σαλόνια, σκάλες, διαδρόµους   
• Λευκή σφουγγαρίστρα χρησιµοποιείται στα µαγειρεία 
• Χρησιµοποιείται πάντα την πινακίδα µε την ένδειξη «ΠΡΟΣΟΧΗ ΒΡΕΓΜΕΝΟ ΠΑΤΩΜΑ». 
 

Τα πανιά, 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 µετά στέγνωµα. 

 
Πριν το πλύσιµο αφαιρούνται τα ξένα σώµατα (τρίχες, χνούδια κτλ).  
Πρώτα πλένονται οι σφουγγαρίστρες, οι πανέτες και τα πανιά των δωµατίων και µετά οι σφουγγαρίστρες και τα 
πανάκια  των WC αν δεν διαθέτουµε χωριστό πλυντήριο. Στο τέλος της πρωινής βάρδιας θα πραγµατοποιείται µια 
κενή πλύση µε χλώριο για τη µείωση του µικροβιακού φορτίου. 
 
Οι παραπάνω ενέργειες εκτελούνται τουλάχιστον µία φορά σε κάθε βάρδια και όποτε κριθεί απαραίτητο. 
 

1. Ορθή εκπαίδευση του προσωπικού για την διαχείριση µεγάλης ποσότητας αίµατος ή  βιολογικών υγρών. 
2. Τα µέσα ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ) πρέπει να χορηγούνται από τους υπεύθυνους του Συνεργείου 

καθαριότητας και να πληρούν τις προδιαγραφές που έχουν ορισθεί από την Σύµβαση Έργου. 
3. Πιστή τήρηση εφαρµογής και απόρριψης των µέσων ατοµικής προστασίας καθώς και τακτικής εφαρµογής της 

υγιεινής των χεριών. 
4. Επισηµαίνεται ότι απαιτείται τακτικός και επαναλαµβανόµενος εφοδιασµός µε υλικά (χαρτί, 
χειροπετσέτες, σαπούνι, κτλ.) σε όλους τους χώρους όπου βρίσκεται το προσωπικό και οι ασθενείς. 

Η σειρά καθαριότητας των δωµατίων καθορίζεται από τους ασθενείς που νοσηλεύονται σε αυτούς. 
Συγκεκριµένα: 
• ΜΟΝΩΣΕΙΣ όπου νοσηλεύονται ασθενείς µε µειωµένη αντίσταση στις λοιµώξεις (Αιµατολογική Μονάδα, 

θάλαµοι Μεγαθεραπειών), θα πρέπει να καθαρίζονται πρώτα από όλους τους θαλάµους. 



ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ: Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» 

                                                                                     47                                                              Α.∆. 72/18  Ηλεκτρονικού ∆ιαγ. Άνω των Ορίων Ανάδειξης αναδόχου 
                                                                                                                                                                             (οικονοµικού φορέα) Καθαριότητας των κτιριακών 

εγκαταστάσεων & του περιβάλλοντος χώρου του  
Ειδικού Αντικαρκινικού Νοσοκοµείου Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ» 

• Κατόπιν τα δωµάτια όπου νοσηλεύονται ουδετεροπενικοί ασθενείς, 
•  Μετά τα δωµάτια µε ασθενείς που δεν ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες και  
• πάντα τελευταίοι οι θάλαµοι όπου νοσηλεύονται ασθενείς µε µεταδοτικά λοιµώδη νοσήµατα ή πολυανθεκτικά 

µικρόβια (σήµανση στην πόρτα του θαλάµου)  µε ξεχωριστό  εξοπλισµό και υλικά καθαρισµού.  
Σε θαλάµους που νοσηλεύονται ασθενείς: 

• µε µειωµένη αντίσταση στις λοιµώξεις (Αιµατολογική Μονάδα, θάλαµοι Μεγαθεραπειών) ή ουδετεροπενικοί  
• µε µεταδοτικά λοιµώδη νοσήµατα ή πολυανθεκτικά µικρόβια, 

η διαδικασία καθαρισµού και απολύµανσης των δωµατίων ξεκινάει µε την εφαρµογή αρχικά των µέσων ατοµικής 
προστασίας –Μ.Α.Π. τηρώντας αυστηρά την παρακάτω σειρά και διαδικασία: 

1. Υγιεινή χεριών - στέγνωµα-αντισηπτικό. 
2. Ρόµπα, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές καθαριότητας των χώρων (δένεται σταθερά στους ώµους και στην 

µέση). 
3. Μάσκα, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές καθαριότητας των χώρων ( δένεται σταθερά στο πίσω µέρος του 

κεφαλιού καλύπτοντας το πρόσωπο -όλο το πηγούνι και την µύτη). 
4. Ποδονάρια, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές καθαριότητας των χώρων. 
5. Γάντια: χρησιµοποιούνται µόνο αν είναι καθαρά και ακέραια. Τα αλλάζουµε όσο συχνά χρειάζεται. 

 
Άρθρο 6α. 

Καθηµερινός ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ εκτελείται και σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους τηρώντας 
την διαδικασία καθαρισµού  όπως αναφέρεται παραπάνω: 

i. Λουτρά - Τουαλέτες σε καθηµερινή βάση και σε τακτά χρονικά διαστήµατα όταν πρόκειται για 
κοινόχρηστες. 

ii. ∆ιάδροµοι 
iii.  Αίθουσες αναµονής – Κόµβοι τµηµάτων 
iv. Γραφεία  
v. Ανάπαυση Προσωπικού 
vi. Σκάλες και ασανσέρ 
vii. Κουζίνες Τµηµάτων  
viii.  Τραπεζαρία.  
ix. Βεράντες 
x. Περιβάλλοντα χώρο των εισόδων συµπεριλαµβανοµένων και των πεζοδροµίων αυτών. 
xi. Ψύκτες νερού όπου υπάρχουν 

Επίσης, καθηµερινός ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ απαιτείται εκτός των άλλων και στους εξής χώρους:  
i. W.C.  µηχανοστασίων.  
ii. Ψυγείων Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων. 
iii.  Όλους τους χώρους του Νεκροτοµείου (συµπεριλαµβανοµένου των ψυγείων-νεκροθαλάµων). 
iv. Θυρωρείο 
v. Συχνή καθαριότητα κατά τη διάρκεια του 24ώρου στα πόµολα, χειρολαβές και στα κοµβία των ανελκυστήρων 

που υπάρχουν στους κόµβους κάθε ορόφου. 
 

Άρθρο 6β. 
Η καθαριότητα και απολύµανση των χώρων γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες 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. 

 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ∆ΩΜΑΤΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ- 

ΟΥ∆ΕΤΕΡΟΠΕΝΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΜΩΝ ΜΕΓΑΘΕΡΑΠΕΙΩΝ  
Εφαρµόζουµε τα Μ.Α.Π. στον προθάλαµο που υπάρχει χωρίς αρχικά να φορέσουµε τα γάντια. Τα µέσα ατοµικής 
προστασίας (ΜΑΠ) αλλάζουν από δωµάτιο σε δωµάτιο. 

 
Ανοίγουµε την πόρτα του δωµατίου και αφού φορέσουµε τα γάντια ξεκινάµε την καθαριότητα ακολουθώντας την 
παρακάτω σειρά:. 

1. Αποκοµιδή απορριµµάτων 
2. Αφαιρούµε τα γάντια. 
3. Υγιεινή χεριών-στέγνωµα-αντισηπτικό. 
4. Εφαρµόζουµε καινούριο ζευγάρι γάντια. 
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ΥΓΡΟ ΞΕΣΚΟΝΙΣΜΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 
1. Υγρό ξεσκόνισµα του θαλάµου µε προεµποτισµένα πανάκια τύπου wettex το οποίο περιλαµβάνει το ξεσκόνισµα 

σε: παράθυρα και τζάµια παραθύρων, περβάζια, φωτιστικά τοίχου, τραπέζια, καλοριφέρ, καθίσµατα, πόρτες, και 
τα χερούλια τους, ντουλάπες. Tα πανιά είναι µιας χρήσεως, δεν χρησιµοποιούνται ξανά ούτε πλένονται και είναι 
ξεχωριστά για κάθε χώρο του δωµατίου. 

2. Στο εσωτερικό του δωµατίου ξεκινάµε από ψηλά (φώτα, τηλεόραση) προς τα χαµηλά (κοµοδίνο, κρεβάτι-
κάγκελα) επιµένοντας στα σηµεία όπου αγγίζονται περισσότερο ( διακόπτες, πόρτα και πόµολα). 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ 
1. Σκούπισµα του πατώµατος µε αντιστατικό πανί ή παρκετόσκουπα. 
2. Σφουγγάρισµα µε την σφουγγαρίστρα και κουβά που διατηρείται µέσα στο wc και είναι αποκλειστικά για 

αυτόν τον χώρο. Αλλάζει, όταν αλλάζει ο ασθενής όταν φθαρεί ή είναι πολύ λερωµένη. 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 

1. Καθαρισµός του µπάνιου ακολουθώντας την ίδια σειρά όπως και στο δωµάτιο (από έξω προς τα µέσα και από 
ψηλά προς τα χαµηλά), ξεκινώντας από το παράθυρο-περβάζι, µετά φώτα, καθρέπτη, βρύση, νιπτήρα, 
ντουζιέρα και τέλος την λεκάνη της τουαλέτας και το πάτωµα γύρω από αυτή. Απολύµανση των ειδών υγιεινής 
µε την παραπάνω σειρά µε διάλυµα ταµπλέτας χλωρίου που ετοιµάζουµε λίγο πριν. 

2. Σκούπισµα του πατώµατος µε αντιστατικό πανί ή παρκετόσκουπα. Σφουγγάρισµα.  
3. Για να συνεχίσουµε στο επόµενο δωµάτιο  αφαιρούµε τα µέσα ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ) µε την εξής σειρά: 

• Ποδονάρια  
• Γάντια 
• Υγιεινή των χεριών-στέγνωµα-αντισηπτικό 
• Μάσκα 
• Ρόµπα ξεκινώντας από τα κορδόνια που βρίσκονται στην πλάτη. Το πίσω µέρος της ρόµπας θεωρητικά 

είναι καθαρό. Συνεχίζουµε µε την εφαρµογή νέων µέσων προστασίας όπως αναφέρθηκε παραπάνω. 
• Υγιεινή των χεριών-στέγνωµα-αντισηπτικό 
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
• Εστιάζουµε την προσοχή µας ώστε κατά την είσοδο µας στο δωµάτιο και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 

καθαρισµού να µην αγγίξουµε ξανά µε τα χέρια µας περιοχές, όπου έχουµε καθαρίσει.  
• Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ελλιπής καθαριότητα µιας επιφάνειας, θα πρέπει να επαναληφθεί η διαδικασία 

καθαρισµού και απολύµανσης από την αρχή. 
• Αφού τελειώσουµε µε την διαδικασία του καθαρισµού περιµένουµε να στεγνώσουν οι επιφάνειες και µετά 

προχωράµε στην διαδικασία της απολύµανσης. 
• Με την έξοδο µας από το δωµάτιο καθαρίζουµε και απολυµαίνουµε το πόµολο της πόρτας του δωµατίου αλλά και 

του προθαλάµου. 
• Πλένουµε τα χέρια µας αµέσως µετά την αφαίρεση των γαντιών. 
• Στα δωµάτια όπου νοσηλεύονται ασθενείς µε µειωµένη αντίσταση στις λοιµώξεις (Αιµατολογική Μονάδα 
και Θάλαµοι Μεγαθεραπειών) και στα δωµάτια όπου νοσηλεύονται ουδετεροπενικοί ασθενείς τα πανιά που 
χρησιµοποιούνται απορρίπτονται στο τέλος της ηµέρας και την εποµένη ξεκινά η καθαριότητα πάντα µε 
καινούρια. 

• Η σειρά εργασίας και η τακτικότητα εφαρµογής της καθαριότητας και απολύµανσης καθώς και η 
αποκοµιδή των απορριµµάτων θα πρέπει να πραγµατοποιείται δύο φορές ηµερησίως και όποτε κρίνεται 
απαραίτητο. 

• Επισηµαίνουµε ότι πάντα ξεκινάτε την καθαριότητα από τα δωµάτια της Αιµατολογικής Μονάδας και µετά 
από τα δωµάτια των ουδετεροπενικών ασθενών. 

 
∆ΩΜΑΤΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΜΟΝΩΘΟΥΝ 

 Τα δωµάτια πρέπει να καθαρίζονται στον ελάχιστο δυνατό χρόνο, ώστε να µην κωλύονται άλλες δραστηριότητες 
(γεύµατα, ιατρικές επισκέψεις, νοσηλεία, επισκεπτήριο κλπ).  

1. Η καθαριότητα στα δωµάτια γίνεται καθηµερινά και ξεκινά αφού πρώτα έχουµε ενηµερώσει όποιον βρίσκεται 
µέσα σε αυτά, να αποχωρήσει ώσπου να ολοκληρωθεί η καθαριότητα του δωµατίου. 

2. H σειρά εργασιών παραµένει ίδια, όπως έχει αναφερθεί παραπάνω. 
3. Καθηµερινά θα καθαρίζονται και θα απολυµαίνονται τα σηµεία της κλίνης και του κοµοδίνου που αγγίζονται 

πιο συχνά. 
4. Καθαριότητα-απολύµανση νοσηλευτικών κλινών θα γίνεται και µετά από τα εξιτήρια των ασθενών. 
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ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ∆ΩΜΑΤΙΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΙΜΩΞΗ 
Η διατήρηση άριστου επιπέδου καθαριότητας σε δωµάτια που έχουν χαρακτηριστεί ως υψηλού κινδύνου, όπως οι 
θάλαµοι αποµόνωσης ασθενών µε λοιµώξεις, έχει µεγάλη σηµασία για τους ασθενείς. Οι προκαθορισµένες οδηγίες 
και οι διαδικασίες καθώς και η διεξαγωγή ποιοτικών ελέγχων απαιτούν αυστηρή συµµόρφωση. 

1. Τοποθετούµε πάντα σακούλα κίτρινου χρώµατος ώστε τα απορρίµµατα να αποµακρύνονται ως µολυσµατικά. 
1. Χρησιµοποιείται πάντα ξεχωριστό εξοπλισµό για τη καθαριότητα και απολύµανση των δωµατίων αυτών. Τα 

πανιά είναι µιας χρήσεως. 
2. Η καθαριότητα, η απολύµανση των δωµατίων αυτών καθώς και η αποκοµιδή των απορριµµάτων  γίνεται 

απαραίτητα δύο φορές την ηµέρα ή και παραπάνω αν χρειαστεί. 
3. Η σειρά εργασίας καθαριότητας  ξεκινά όπως ακριβώς αναφέρεται και παραπάνω, αφού πρώτα έχουµε 

εφαρµόσει απαραίτητα τα µέσα ατοµικής προστασίας. 
4. Εφαρµόζουµε τα µέσα ατοµικής προστασίας πριν την είσοδο µας στο δωµάτιο και τα αφαιρούµε λίγο πριν την 

έξοδο µας από αυτό. 
5. Αλλάζουµε πολύ συχνά γάντια. 
6. Χρησιµοποιούµε πάντα καινούρια πανιά. 
7. Ο κουβάς και  η σφουγγαρίστρα τύπου wettex χρησιµοποιείται αποκλειστικά για το δωµάτιο. 
8. ∆εν αγγίζουµε ξανά επιφάνειες που έχουµε καθαρίσει και απολυµάνει, αν συµβεί αυτό κάνουµε την διαδικασία 

από την αρχή. 
9. Η αλλαγή των πανιών  είναι συνεχής για να µην επιµολύνουµε τις επιφάνειες. 
10. ∆εν χρησιµοποιούµε τα ίδια πανιά για τον καθαρισµό και την απολύµανση ακόµη και στην ίδια  επιφάνεια.  
11. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας καθαριότητας και απολύµανσης απορρίπτουµε όλα τα πανιά που έχουµε 

χρησιµοποιήσει. 
12. Τηρούµε µε ακρίβεια τις οδηγίες που µας έχουν δοθεί για την ∆ιαχείριση των αποβλήτων. 
13. Καθαρίζουµε τα δωµάτια των ασθενών µε λοίµωξη  πάντα τελευταία. 
14. Αφαίρεση µέσων ατοµικής προστασίας λίγο πριν την έξοδο µας από το δωµάτιο. 
15. Εφαρµογή Υγιεινής των χεριών. 

 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Κατά την διάρκεια καθαρισµού και απολύµανσης  µεσολαβούν µικρές παύσεις 
ώστε να στεγνώσει το µέρος όπου καθαρίζουµε και απολυµαίνουµε και µετά  επαναλαµβάνουµε  τον καθαρισµό και 
ξανά την απολύµανση. Στα δωµάτια όπου βρίσκονται ασθενείς µε Λοίµωξη και εξέρχονται, ο καθαρισµός και η 
απολύµανση ακολουθεί την παραπάνω διαδικασία και µόνον αν η διαδικασία του καθαρισµού και της απολύµανσης 
επαναληφθεί δύο φορές παραδίδεται στον επόµενο ασθενή. 

  
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 

 

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 (µπαλκόνι παράθυρο, τζάµια, τοίχους παραβάν, κουρτίνες, νοσηλευτική κλίνη, κοµοδίνο, 
τραπεζίδιο κ.τ.λ.). 
 

Ο γενικός καθαρισµός δωµατίου µετά το εξιτήριο πρέπει να γίνεται έγκαιρα, ώστε να έχει ολοκληρωθεί πριν την  
εισαγωγή άλλου ασθενή.  
 

Σειρά εργασίας καθαρισµού δωµατίου 
 

1. Αποκοµιδή  απορριµµάτων. 
2. Αφαίρεση κουρτινών. 
3. Αφαίρεση παραβάν. 
4. Καθαρισµός µπαλκονιών. 
5. Καθαρισµός τζαµιών. 
6. Σκούπισµα µε αντιστατικό πανί µιας χρήσης. Απαγορεύεται η χρήση απλής οικιακής σκούπας.  
7. Καθαρισµός τηλεόρασης. 
8. Καθαρίζουµε (υγρό ξεσκόνισµα µε προεµποτισµένα πανάκια) και         απολυµαίνουµε  το σιδηρόδροµο των 

παραβάν.  
9. Χρήση προεµποτισµένων πανιών µε καθαριστικό.  Με τη χρήση πανέτας  καθαρίζουµε τους τοίχους από πάνω 

προς τα κάτω και δίνουµε έµφαση στα σηµεία που έχουν περισσότερους ρύπους.  
10. Αλλάζουµε πανέτες τακτικά. Ξεπλένουµε µε καθαρό νερό µετά τη χρήση πανέτας και αφήνουµε να   

στεγνώσουν πριν απολυµάνουµε. 
11. Χρήση προεµποτισµένων πανιών µε απολυµαντικό. Με τη χρήση  πανέτας απολυµαίνουµε  τους τοίχους από 

πάνω προς τα κάτω. 
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12. Απολυµαίνουµε τα φώτα και τον υπόλοιπο εξοπλισµό που βρίσκεται στον τοίχο χρησιµοποιώντας      
προεµποτισµένα πανάκια µε απολυµαντικό  σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται για τα απολυµαντικά στο  Άρθρο 
5β « ΥΛΙΚΑ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  και   τη νόσο που πάσχει ο ασθενής για την αποτελεσµατική  
καταπολέµηση των µικροβιακών παραγόντων και των σπόρων αυτού. 

13. Καθαρισµός και απολύµανση των υπόλοιπων επιφανειών του θαλάµου (ντουλάπες, πόρτες,  εσωτερικά – 
εξωτερικά) µε προεµποτισµένα πανάκια µε το αντίστοιχο προϊόν για κάθε εργασία. 

14. Ο κινητός εξοπλισµός του δωµατίου (κρεβάτια, κοµοδίνα, τραπεζίδια, καρέκλες, πολυθρόνα) καθαρίζονται 
και απολυµαίνονται . 

15.  Επανάληψη απολύµανσης του εξοπλισµού του θαλάµου και επανατοποθέτηση στο θάλαµο. 
 
Σειρά εργασίας καθαρισµού WC 
Η καθαριότητα αρχίζει  από πάνω προς τα κάτω και από τα πιο καθαρά προς τα ακάθαρτα σηµεία.  

1. Καθαρίζεται  πρώτα η λάµπα µε υγρό ξεσκονόπανο  
2. Οι καθρέπτες 
3. Οι τοίχοι γύρω από τον νεροχύτη 
4. Καθαρίζεται η θήκη των χειροπετσετών. 
5. Γίνεται καθαρισµός -στέγνωµα-απολύµανση στους τοίχους µε τη χρήση πανέτας. 
6. Ακολουθεί διαδικασία καθαριότητας και απολύµανσης σε όλα τα είδη υγιεινής και εξαρτήµατα. 
7. Γίνεται καθαριότητα αρχικά στο νιπτήρα µε προεµποτισµένα πανάκια µε απορρυπαντικό από το κίτρινο 

κουβαδάκι - στέγνωµα. 
8. Ακολουθεί απολύµανση του νιπτήρα µε προεµποτισµένα πανάκια µε απολυµαντικό διάλυµα (δισκία χλωρίου) 

από το κίτρινο κουβαδάκι. 
9. Επαναλαµβάνεται η ίδια διαδικασία για τη λεκάνη της τουαλέτας µε το κόκκινο κουβαδάκι. 
10. Συνοπτικά, απαιτείται καθαρισµός-στέγνωµα-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.  

11. Εφοδιάζουµε µε υλικά (χαρτί, χειροπετσέτες, σαπούνι).  
12. Ακολουθεί σφουγγάρισµα µε σύστηµα µε προεµποτισµένες πανέτες ή διπλού κουβά. 

 

Σηµαντική επισήµανση που αφορά τον καθαρισµό και την απολύµανση σε όλους τους χώρους ανεξαιρέτως: 
Ιδιαίτερη προσοχή δίνουµε ώστε να µην λιµνάζουν υγρά στα σηµεία που καθαρίζουµε και απολυµαίνουµε γι’ αυτό 
και είναι σηµαντική η χρήση προεµποτισµένων πανιών  και όχι η χρήση άφθονου νερού µε κουβά. Τέλος δεν 
µεταφέρουµε αντικείµενα του δωµατίου, όπως στρώµατα ή κοµοδίνα, για καθαρισµό στα µπαλκόνια ή στις 
τουαλέτες. 

 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

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. 
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. Μηχάνηµα γυαλίσµατος παρκετίνης δαπέδου ( τµχ.)  
vi. Μπαλαντέζες ( τµχ.)  
vii. Λάστιχο ( τµχ.)  
viii.  Σκάλα ( τµχ.)  
ix. Τρόλεϊ καθαριστριών συµβατά µε το σύστηµα προεµποτισµένων πανιών γενικότερα (τροχήλατο καρότσι µε 

συρτάρια: ένα για κάθε κλινικό τµήµα και ένα για κάθε οµάδα οµοειδών υπηρεσιών), ξεχωριστό καρότσι για 
την περιφερόµενη απογευµατινή καθαρίστρια. 

x. Συστήµατα διπλού κουβά (σε περίπτωση που δεν είναι λειτουργικός ο καθαρισµός µε τις προεµποτισµένες 
πανέτες π.χ. στις τουαλέτες και στα κλιµακοστάσια). 

xi. Ηλεκτρική σκούπα. Η ηλεκτρική σκούπα να είναι ευέλικτη µε ρόδες, µεγάλης ισχύος απορρόφησης 1800-2000 
W, να διαθέτει φίλτρα κατακράτησης και να είναι µικρής εκποµπής θορύβου. Να διαθέτει εξαρτήµατα που 
διευκολύνουν τις διάφορες εργασίες  

xii. Μηχανική φορητή ασύρµατη σκούπα ικανοποιητικής ισχύος απορρόφησης (1 τεµ.)  
xiii.  Μηχανή παραγωγής ατµού για τον καθαρισµό των περσίδων του συστήµατος κλιµατισµού-εξαερισµού (1 τµχ.)  
xiv. Πλυντήριο - στεγνωτήριο για το καθηµερινό πλύσιµο και στέγνωµα των υλικών πολλαπλών χρήσεων.  
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xv. Ανυψωτικό µηχάνηµα για τον καθαρισµό των υαλοπινάκων - φωτιστικών.  
 

ΑΡΘΡΟ 7 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ  ΕΛΕΓΧΟΥ  ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

1. Ο ανάδοχος επιθεωρείται και ελέγχεται από ορισθείσα Επιτροπή παραλαβής έργου 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, τον/την Νοσηλεύτη/-τρια 
Επιτήρησης Λοιµώξεων, τον/την Επόπτρια ∆ηµόσιας Υγείας, από µέλος της ∆ιοίκησης του Νοσοκοµείου και από 
τον Προϊστάµενο της 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 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 Τµήµα Επιστασίας.  ∆είγµατα 
έντυπων εβδοµαδιαίας αξιολόγησης επισυνάπτονται. 

 
ΑΡΘΡΟ 8 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
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 14:00. Απογευµατινό 
σκούπισµα - σφουγγάρισµα και αποκοµιδή  απορριµµάτων από 15:00 µέχρι 21:00. Κάλυψη εκτάκτων αναγκών από 
21:00 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.  
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).  
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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. 
 

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. 
Εξαίρεση αποτελούν τα δωµάτια που νοσηλεύονται 
ασθενείς µε Λοίµωξη, όπου καθαρίζονται οπωσδήποτε 
δύο φορές το πρωί και δύο φορές το απόγευµα. 

2 
Βεράντες-ξηρό σκούπισµα-σφουγγάρισµα 
δαπέδων 

Σκούπισµα σφουγγάρισµα καθηµερινά 

3 Κοινόχρηστα WC 
2 φορές ανά βάρδια (πιο συχνά στα Τ.Ε.Ι. και στα 
Τ.Ε.Π. και στα τµήµατα µε κοινόχρηστες τουαλέτες) 

4 Πλαστικά δάπεδα-γυάλισµα  Μηνιαία 
5 Πλαστικά δάπεδα-αντικατάσταση παρκετίνη Όταν κριθεί απαραίτητο 

6 Αποκοµιδή Απορριµµάτων 

Καθηµερινά, τουλάχιστον δύο φορές στην πρωινή 
βάρδια, µια φορά το απόγευµα, νύκτα συχνότερα σε 
Μονάδες, Χειρουργεία, Αιµοδοσία και άλλα 
εργαστήρια και εκτάκτως όπου χρειαστεί. Η µία 
βάρδια θα παραδίδει στην άλλη καθαρούς από 
σκουπίδια κάδους. 

7 
Καθαριότητα-απολύµανση θαλάµων ασθενών 
(box), Μονάδων (ΜΕΘ), σκούπισµα, 
σφουγγάρισµα, αποκοµιδή απορριµµάτων 

Καθηµερινά δύο φορές το πρωί και δύο φορές το 
απόγευµα και σε κάθε νέο ασθενή, όπως και σε 
τµήµατα µε ασθενείς πάσχοντες από λοιµώδες 
µεταδοτικό νόσηµα. 

8 Η/Μ χώροι  (συνοδεία τεχνικού) Κάθε δίµηνο 

9 
Κοινόχρηστοι χώροι, κλιµακοστάσια, 
ασανσέρ 

Καθηµερινά εστιάζοντας στα σηµεία που 
χρησιµοποιούνται περισσότερο. 

10 Εξωτερικοί χώροι εισόδων Καθηµερινά. Έλεγχος  σε κάθε βάρδια. 
11 Κλινικές που λειτουργούν Καθηµερινά  
12 Χώροι που δεν λειτουργούν  Σύµφωνα µε τις υποδείξεις του Νοσοκοµείου 

 
ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

ΚΛΙΝΙΚΕΣ-ΘΑΛΑΜΟΙ 
ΑΣΘΕΝΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΩΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΣ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
ΓΕΝΙΚΗ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤ. 
 

∆άπεδα 
 
Έπιπλα (καθίσµατα, τραπέζι, 
κοµοδίνο, κρεβάτι ασθενούς) 

Επιφάνειες (πίνακες 
κουδουνιών, φωτιστικών, 
κονσόλες πάνω από τα 

κρεβάτια κλπ, πάνω από το 

 
Σκούπισµα 

 
Χ Χ  

Μια φορά τον 
µήνα 

Σφουγγάρισµα 
 

Υγρό Καθάρισµα  
Επίπλων και 
επιφανειών 

 

Χ Χ  
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κρεβάτι ασθενούς, 
ντουλάπια, ράφια, καθρέπτες 

κλπ) 
 
 
 
 

Τοίχοι, Πόρτες, Παράθυρα, 
Περβάζια 

 
 
 
 
 

Τζάµια 
 
 
 
 

WC, Μπάνια 
Έλεγχος ανά δύο ώρες για τη 
διατήρηση της καθαριότητας 
των χώρων υγιεινής. Ισχύει 
για όλους τους χώρους 

υγιεινής του Νοσοκοµείου 

Αφαίρεση 
αποτυπωµένων 
λεκέδων κλπ 

 
Τοπικό καθάρισµα 
λεκέδων στους 
τοίχους, υγρό 
καθάρισµα στα 

πόµολα και στη γύρω 
περιοχή σε πόρτες και 

παράθυρα, υγρό 
καθάρισµα των 
περβαζιών 

 
Υγρός καθαρισµός 
τζαµιών εσωτερικά 

 
Υγρός καθαρισµός σε 

φωτιστικά,        
καθρέπτες, πλακάκια,  

Χειρολαβές            

Χ  

 

 
 

Μια φορά την 
εβδοµάδα 

 

 

Μια φορά την 
εβδοµάδα τα 
τζάµια εξωτερικά 

Χ  
Χ  

Χ  

Πλύσιµο των ειδών 
Υγιεινής και 
καλαθιού 

απορριµµάτων 
 

Σκούπισµα και 
σφουγγάρισµα 

δαπέδου 

Χ 
 
 
 
 
 
Χ 
 

Χ (κυρίως σε 
κλινικές που το 

W.C είναι 
κοινόχρηστο) 

 
 
Χ 

 

 

Μια φορά τον 
µήνα 

Μπαλκόνια Σκούπισµα Χ   
 Σφουγγάρισµα Χ   
 Πλύσιµο Κουπαστών Χ   

Απορρίµµατα 

Αποµάκρυνση 
απορριµµάτων τρείς 
φορές την ηµέρα και 
ενδιάµεσα, όταν 

χρειαστεί 

Χ Χ  

Κάδοι Απορριµµάτων Πλύσιµο των κάδων Χ   
∆οχείο 

Κρεµοσάπουνου/Αντισηπτικ
ού  

Αλλαγή δοχείου Χ Χ   

 
Το κρεβάτι, το κοµοδίνο και ο περιβάλλων χώρος του ασθενούς καθαρίζονται και οπωσδήποτε µετά το εξιτήριο 
ή µεταφορά του ασθενούς. 
 

ΧΩΡΟΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ 
ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ  

ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ 
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΩΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΣ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
ΓΕΝΙΚΗ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤ. 

∆άπεδα 
Σκούπισµα Χ Χ  

Μία  
Φορά τον  
µήνα 

Σφουγγάρισµα Χ Χ  

Πάγκοι εργασίας 
Υγρό καθάρισµα 

επιφανειών 
Χ Χ  

Νιπτήρες Πλύσιµο των νιπτήρων Χ Χ  

Τοίχοι 
Τοπικό καθάρισµα 

λεκέδων στους τοίχους 
Χ   

Πόρτες 
Ντουλάπια 

Υγρό καθάρισµα στα 
πόµολα και στη γύρω 

Χ   
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περιοχή σε πόρτες και 
ντουλάπια 

Τζάµια 
Υγρός καθαρισµός 

εσωτερικά 
Χ  

Μία φορά την 
εβδοµάδα 
εξωτερικά 

Κάδοι Απορριµµάτων 

Αποµάκρυνση 
απορριµµάτων όταν 
γεµίζουν οι κάδοι. 
Πλύσιµο των κάδων 

Χ 
Χ 

 
 

∆οχείο 
Κρεµοσάπουνου/Αντισηπτικού  

Αλλαγή δοχείου Χ Χ   

 
 

 
 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΟΦΩΝ ΠΡΩΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΣ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 

∆άπεδα 
Σκούπισµα Χ   

Σφουγγάρισµα Χ   

Έπιπλα Υγρό καθάρισµα  Χ   

Τοίχοι Τοπικό καθάρισµα λεκέδων στους τοίχους Χ   
Πόρτες 

 
Τοπικό καθάρισµα στα πόµολα και στη γύρω 

επιφάνεια σε πόρτες και παράθυρα 
Χ X  

Περβάζια Υγρό καθάρισµα των περβαζιών Χ  
Μία φορά την 
εβδοµάδα 

Τζάµια 
Υγρός καθαρισµός 

εσωτερικά 
Χ  

Μία φορά την 
εβδοµάδα 
εξωτερικά 

Απορρίµµ

ατα 
Συλλογή απορριµµάτων Χ Χ  

Κάδοι 
Απορριµµ

άτων 
Πλύσιµο των κάδων Χ   

 
 

ΓΡΑΦΕΙΑ 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  

ΠΡΩΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 
ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΣ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 

ΓΕΝΙΚΗ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 

∆άπεδα 
Σκούπισµα Χ Χ   

 
 
 
 
 
 
 
 
Μία φορά το 
µήνα 

Σφουγγάρισµα Χ Χ  

Έπιπλα Υγρό καθάρισµα  Χ Χ  

Απορρίµµατα 
Συλλογή 

Απορριµµάτων 
Χ Χ  

Τζάµια 
Υγρός καθαρισµός 

εσωτερικά 
Χ Χ 

Μία φορά την 
εβδοµάδα 
εξωτερικά 

Κάδοι 
Απορριµάτων 

 
Πλύσιµο των κάδων Χ 

 
Χ 

Μία φορά την 
εβδοµάδα 

WC-Μπάνια 

Καθαρισµός σε 
φωτιστικά, πλακάκια 

Χ 
 

 

Πλύσιµο στα είδη 
υγιεινής 

Χ Χ 
Μία φορά την 
εβδοµάδα 

Σφουγγάρισµα 
δαπέδου 

Χ Χ  
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ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ 

ΧΩΡΟΙ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  ΝΥΚΤΑ ΗΜΕΡΑ 

ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΣ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 

ΓΕΝΙΚΗ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 

Χώροι 
Αναµονής, ∆ιάδροµοι 

Αποµάκρυνση απορριµµάτων Χ Χ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μία φορά το 
µήνα 

Πλύσιµο των καλαθιών Χ   

Σκούπισµα και σφουγγάρισµα 
δαπέδων 

Χ Χ  

Υγρό καθάρισµα επίπλων & 
επιφανειών 

Χ   

Τοπικό καθάρισµα λεκέδων 
στους τοίχους 

Χ 
 

Μια φορά την 
εβδοµάδα 

Υγρός καθαρισµός τζαµιών  

WC κοινού  
Έλεγχος ανά δύο 
ώρες για την 
διατήρηση της 

καθαριότητας των 
χώρων υγιεινής 

Αποµάκρυνση απορριµµάτων Χ Χ 

 
Πλύσιµο των κάδων Χ Χ 
Υγρός καθαρισµός σε 
φωτιστικά, πλακάκια 

Χ  

Πλύσιµο ειδών υγιεινής Χ Χ 

Σκούπισµα & σφουγγάρισµα 
δαπέδου 

Χ Χ  

Κλιµακοστάσια 

Σκούπισµα & σφουγγάρισµα 
δαπέδου 

Χ Χ  

Υγρό καθάρισµα κουπαστών & 
χειρολαβών 

Χ   

Ανελκυστήρες 

Υγρό καθάρισµα των 
επιφανειών τους 
(οι ανελκυστήρες 

ακινητοποιούνται για να 
καθαριστούν στο υπόγειο ή 

ισόγειο εναλλάξ) 

Χ Χ  

Τηλεφωνικοί 
Θάλαµοι 

Υγρό καθάρισµα των 
επιφανειών 

Χ   

Ψύκτες 
Πλύσιµο µε απορρυπαντικό & 

απολύµανση µε χλωρίνη 
Χ Χ  

Θυρωρεία 
Αποµάκρυνση απορριµµάτων, 
σκούπισµα, σφουγγάρισµα 

Χ Χ  
 

 

ΤΑΚΤΙΚΑ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ 
ΙΑΤΡΕΙΑ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  

ΠΡΩΙ 

ΑΠΟΓΕΥΜΑ 
Μετά το πέρας 
της λειτουργίας 
των ιατρείων 

ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΙ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ 

ΓΕΝΙΚΗ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 

∆άπεδα 
Σκούπισµα  Χ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μία φορά το 
µήνα 

Σφουγγάρισµα  Χ  

Έπιπλα, 
Εξεταστικά κρεβάτια, 

ντουλάπια 

Υγρό καθάρισµα 
επιφανειών  

 Χ  

Πόρτες, πάγκοι 
εργασίας 

Υγρό καθάρισµα στα πόµολα 
και στη γύρω περιοχή σε 
πόρτες και ντουλάπια 

 Χ  

Τζάµια Υγρός καθαρισµός εσωτερικά  Χ 
Μία φορά την 
εβδοµάδα 
εξωτερικά 

Νιπτήρες Πλύσιµο των νιπτήρων  Χ  



ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ: Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» 

                                                                                     56                                                              Α.∆. 72/18  Ηλεκτρονικού ∆ιαγ. Άνω των Ορίων Ανάδειξης αναδόχου 
                                                                                                                                                                             (οικονοµικού φορέα) Καθαριότητας των κτιριακών 

εγκαταστάσεων & του περιβάλλοντος χώρου του  
Ειδικού Αντικαρκινικού Νοσοκοµείου Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ» 

Τοίχοι 
Τοπικό καθάρισµα λεκέδων 

στους τοίχους 
 Χ  

Απορρίµµατα 
Αποµάκρυνση των 

Απορριµµάτων όταν γεµίζουν 
οι κάδοι 

Χ Χ  

Κάδοι Απορριµµάτων Πλύσιµο των κάδων  Χ  

WC-Μπάνια 
Έλεγχος ανά δύο 
ώρες για την 
διατήρηση της 

καθαριότητας των 
χώρων υγιεινής 

Αποµάκρυνση απορριµµάτων 
Χ 
 

Χ  

Καθαρισµός σε φωτιστικά, 
πλακάκια, καθρέπτες 

 Χ  

Πλύσιµο στα είδη υγιεινής Χ Χ  

Σφουγγάρισµα δαπέδου Χ Χ  

 
 

Τ.Ε.Π 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  ΠΡΩΙ 

ΑΠΟΓΕΥΜΑ 
Μετά το πέρας 
της λειτουργίας 
των ιατρείων 

ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΙ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ 

ΓΕΝΙΚΗ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 

∆άπεδα 
Σκούπισµα Χ Χ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μία φορά το 
µήνα 

Σφουγγάρισµα Χ Χ  

Έπιπλα, 
Εξεταστικά κρεβάτια, 

ντουλάπια 

Υγρό καθάρισµα 
επιφανειών  

Χ Χ  

Πόρτες 
ντουλάπια 

Υγρό καθάρισµα στα 
πόµολα και στη γύρω 
περιοχή σε πόρτες και 

ντουλάπια 

Χ Χ  

Τζάµια 
Υγρός καθαρισµός 

εσωτερικά 
Χ Χ 

Μία φορά την 
εβδοµάδα 
εξωτερικά 

Νιπτήρες Πλύσιµο των νιπτήρων Χ Χ  

Τοίχοι 
Τοπικό καθάρισµα λεκέδων 

στους τοίχους 
Χ   

Απορρίµµατα 
Αποµάκρυνση των 
Απορριµµάτων όταν 
γεµίζουν οι κάδοι 

Χ Χ Κάθε εβδοµάδα 

Κάδοι Απορριµµάτων Πλύσιµο των κάδων  Χ  

WC-Μπάνια 
Έλεγχος ανά δύο 
ώρες για την 
διατήρηση της 

καθαριότητας των 
χώρων υγιεινής 

Αποµάκρυνση 
απορριµµάτων 

Χ 
 

Χ 
 

Πλύσιµο κάδων Χ Χ  

Καθαρισµός σε φωτιστικά, 
πλακάκια, καθρέπτες 

Χ Χ  

Πλύσιµο στα είδη υγιεινής Χ Χ  

Σφουγγάρισµα δαπέδου Χ Χ  
 
 

ΜΟΝΑ∆ΕΣ 
ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  ΠΡΩΙ 

ΑΠΟΓΕΥΜΑ 
Μετά το πέρας 
της λειτουργίας 
των ιατρείων 

ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΙ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ 

ΓΕΝΙΚΗ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 

∆άπεδα 
Σκούπισµα Χ Χ   

 
 
 

Σφουγγάρισµα Χ Χ  

Έπιπλα, 
Πάγκοι εργασίας 

Υγρό καθάρισµα 
επιφανειών  

Χ Χ  
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Πόρτες 
ντουλάπια 

Υγρό καθάρισµα στα 
πόµολα και στη γύρω 
περιοχή σε πόρτες και 

ντουλάπια 

Χ Χ  

 
 
 
 
 

Μία φορά το 
µήνα 

Τζάµια Υγρός καθαρισµός   
Μία φορά την 
εβδοµάδα 

Νιπτήρες Πλύσιµο των νιπτήρων Χ Χ  

Τοίχοι 
Τοπικό καθάρισµα λεκέδων 

στους τοίχους 
Χ   

Απορρίµµατα 
(όποτε χρειαστεί) 

Αποµάκρυνση των 
Απορριµµάτων όταν 
γεµίζουν οι κάδοι 

Χ Χ  

Κάδοι Απορριµµάτων Πλύσιµο των κάδων  Χ  

WC-Μπάνια 
Έλεγχος ανά τρεις 
ώρες για την 
διατήρηση της 

καθαριότητας των 
χώρων υγιεινής 

Αποµάκρυνση 
απορριµµάτων 

Χ 
 

Χ  

Υγρός καθαρισµός σε 
φωτιστικά, πλακάκια, 

καθρέπτες 
Χ   

Πλύσιµο στα είδη υγιεινής Χ Χ  

Σφουγγάρισµα δαπέδου Χ Χ  
     

     

∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 
Αιµοδοσία, 

Μικροβιολογικό 
κ.α. 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  ΠΡΩΙ 
 

ΑΠΟΓΕΥΜΑ 
 

ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΗ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 

∆άπεδα 
Σκούπισµα Χ Χ  

Σφουγγάρισµα Χ Χ  

Πάγκοι εργασίας, 
επιφάνειες 

Υγρό καθάρισµα σύµφωνα µε την υπόδειξη των 
υπευθύνων 

Χ Χ  

Απορρίµµατα 
 

Αποκοµιδή Χ Χ 
Και ενδιάµεσα 

εφόσον χρειαστεί 
Κάδοι Απορριµµάτων 

 
Υγρό καθάρισµα Χ Χ 

 
Πλύσιµο των κάδων  Χ 

Τζάµια Υγρός καθαρισµός Χ Χ 
Μια φορά την 
εβδοµάδα 

 
ΑΙΘΟΥΣΕΣ 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΠΡΩΙΝΗ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ 
ΤΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ 

ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 

ΤΕΛΙΚΗ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 

Γενική 

Σύµφωνα µε τις λεπτοµερείς οδηγίες της Προϊσταµένης και της Ε.Ν.Λ. για την καθαριότητα στο χειρουργείο 
 

 
 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  ΠΡΩΙ 
 

ΑΠΟΓΕΥΜΑ 
 

ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΙ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ 

ΓΕΝΙΚ. 
ΚΑΘΑΡ 

∆άπεδα 
Σκούπισµα Χ Χ   

 
 
 
 
 
 
Μια 
φορά 

Σφουγγάρισµα Χ Χ  
Πάγκοι εργασίας, 
έπιπλα, εξοπλισµός 

Επιφάνειες 
κλιβάνων 

Υγρό καθάρισµα  Χ Χ 

 
Υγρό καθάρισµα Χ  

Φώτα οροφής    
Μια φορά την 
εβδοµάδα 

Απορρίµµατα Αποκοµιδή απορριµµάτων Χ Χ  
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Κάδοι 
Απορριµµάτων 

Πλύσιµο των κάδων  Χ  
τον 
µήνα 

 

 
 
 

ΠΡΟΑΥΛΙΟΣ ΧΩΡΟΣ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  ΠΡΩΙ 
 

ΑΠΟΓΕΥΜΑ 
 

ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΙ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ 

ΓΕΝΙΚ. 
ΚΑΘΑΡ 

∆άπεδα 
Έπιπλα (παγκάκια, 

πάγκοι, κτλ) 
 
 

Σκούπισµα Χ Χ  

 

Σφουγγάρισµα όπου ενδείκνυται 
(είσοδοι θυρωρείων, εξωτερικές 

σκάλες κλπ) 
Χ Χ  

Αφαίρεση εµφανών ρύπων 
(καφέδες, τσίχλες κλπ) Χ Χ Όταν 

υπάρχουν 
ορατοί ρύποι  Πλύσιµο Χ Χ 

Απορρίµµατα Αποκοµιδή απορριµµάτων Χ Χ   

Κάδοι απορριµµάτων Πλύσιµο κάδων υπαίθριων  Χ   
 

ΕΠΟΠΤΕΙΑ –ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
 

Α. ΕΠΟΠΤΕΙΑ 
 

Η  ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ: 
Ι. Από έναν επόπτη του Συνεργείου για την πρωινή βάρδια και την απογευµατινή βάρδια. 
Θα ασχολείται αποκλειστικά µε την εποπτεία της καθαριότητας και θα βρίσκεται καθ’ όλη τη διάρκεια του 
ωραρίου στους χώρους του Νοσοκοµείου όπου εκτελούνται οι εργασίες της καθαριότητας. Στην νυκτερινή 
βάρδια την ευθύνη θα την έχει ο υπεύθυνος εργαζόµενος της νυκτερινής βάρδιας. 
 
ΙΙ. Από την Επιτροπή παραλαβής έργου του Νοσοκοµείου 

ΝΕΚΡΟΘΑΛΑΜΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  
ΠΡΩΙ 

 
ΑΠΟΓΕΥΜΑ 

 

ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΙ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ 

ΓΕΝΙΚ. 
ΚΑΘΑΡ 

∆άπεδα 
Σκούπισµα Χ Χ   

 
 
 
 
 
 
Μια φορά 
τον µήνα 

Σφουγγάρισµα Χ Χ  

Πάγκοι  πλύσιµο Χ Χ  

Απορρίµµατα 
 

Αποκοµιδή 
απορριµµάτων 

Χ Χ  

Κάδοι Απορριµµάτων Πλύσιµο των κάδων  Χ  

Νιπτήρες Πλύσιµο Χ Χ  

      
ΧΩΡΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ & 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  ΠΡΩΙ 

 
ΑΠΟΓΕΥ
ΜΑ 

 

ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΙ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ 

ΓΕΝΙΚ. 
ΚΑΘΑΡ 

∆άπεδο 
Σκούπισµα, πλύσιµο µε ζεστό νερό 
µε πίεση, πλύσιµο µε απολυµαντική 

διάλυση 
 Χ  

Ανά 
15νθήµε

ρο 

Πλακάκια τοίχου 
πλύσιµο µε ζεστό νερό και στη 

συνέχεια µε απολυµαντική διάλυση  Χ  

Ψυγείο µολυσµατικών 
απορριµµάτων 

Καθάρισµα µε απολυµαντική 
διάλυση κάθε φορά που αδειάζει  Χ  

Τροχήλατα µεταφοράς 
απορριµµάτων 

Πλύσιµο µε απολυµαντική διάλυση 
στο τέλος της ηµερήσιας εργασίας  Χ  
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Αντικείµενο της θα είναι: 
• Η τήρηση της σύµβασης 
• Οι παρεχόµενες υπηρεσίες καθαριότητας 
• Η ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών 
• Την πρέπουσα συµπεριφορά και απόδοση του προσωπικού 

 
Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
� Η αξιολόγηση από την Επιτροπή παραλαβής έργου µε δελτία αξιολόγησης βασιζόµενα στην παρακάτω 

κλίµακα 
Όπου 4 πολύ καλός 
Τηρούνται όσα προβλέπονται στις προδιαγραφές και η γενική εικόνα του καθαρισµού είναι πολύ καλή 
Όπου 3 καλός 
Υπάρχουν ορατές παραλήψεις που είναι επουσιώδεις ή µη κρίσιµες, γενικά τηρούνται όσα προβλέπονται στις 
προδιαγραφές 
Όπου 2 αποδεκτός 
Υπάρχουν παραλήψεις που είναι σηµαντικές στις επί µέρους εργασίες σε σχέση µε τους όρους του διαγωνισµού 
Όπου 1 απορριπτέος 

Υπάρχουν σοβαρές παραλείψεις σε σχέση µε τους όρους του διαγωνισµού. Υπάρχουν παράπονα ασθενών και 
προσωπικού. Η αξιολόγηση θα τεκµηριώνεται από επισυναπτόµενους πίνακες αναφοράς ελέγχου, όπου θα 
καταγράφονται τεκµηριωµένα οι παραλείψεις. 
Θα εφαρµόζεται δελτίο παρατηρήσεων και παραλείψεων, συµφωνά µε το επισυναπτόµενο υπόδειγµα.
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εγκαταστάσεων & του περιβάλλοντος χώρου του  
Ειδικού Αντικαρκινικού Νοσοκοµείου Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ» 

          Γενικό 
   Αντικαρκινικό 
    Νοσοκοµείο 

Πειραιά 
    «ΜΕΤΑΞΑ» 

A-1.      ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ) 

ΧΩΡΟΣ: ΚΛΙΝΙΚΗ                ΚΩ∆.: ΗΜΕΡ/ΝΙΑ: 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΩΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΓΑΝΤΙΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΑΝΑ 
ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΠΡΟΓΡ. ΑΞΙΟΛ. ΠΡΟΓΡ. ΑΞΙΟΛ.  

ΘΑΛΑΜΟΙ     

ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 
ΕΠΙΠΛΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΕΣΩΤ. ΤΖΑΜΙΩΝ   

Χ     

ΣΚΟΥΠΙΣΜΑ  ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΝΙ  ΚΑΙ 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ ΜΕ 
∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΑΝΕΤΑ ΑΝΑ ΘΑΛΑΜΟ 

Χ  X   

ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 2Χ  X  Πλύσιµο καλαθιών 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΚΙΑΣΜΕΝΩΝ 
ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ - ΠΑΡΑΒΑΝ 

    Όταν απαιτείται 

ΧΡΗΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ   ΠΑΝΙΩΝ  ΑΝΑ  
ΘΑΛΑΜΟ 

     

ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ –ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑ 
ΜΠΑΛΚΟΝΙ 

     

ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ – ΜΠΑΝΙΑ- ΣΚΟΡΑΜΙ∆ΕΣ 
Στα κοινόχρηστα W.C. οι 
εργασίες καθαρισµού θα γίνονται 
2 φορές ανά βάρδια 

ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ -ΠΛΥΣΙΜΟ 
ΚΑ∆ΩΝ 

2Χ  2X   

ΠΛΥΣΙΜΟ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΙ∆ΩΝ 
ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

2Χ  2Χ   

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑ  ∆ΑΠΕ∆ΟΥ 2Χ  2X   
ΑΛΛΑΓΗ ∆ΟΧΕΙΟΥ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟΥ      

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

ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ, ΕΠΙΠΛΩΝ, 
ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΕΣΩΤ. ΤΖΑΜΙΩΝ 

Χ  Χ   

ΣΚΟΥΠΙΣΜΑ, ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ Χ  Χ   
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εγκαταστάσεων & του περιβάλλοντος χώρου του  
Ειδικού Αντικαρκινικού Νοσοκοµείου Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ» 

ΑΛΛΑΓΗ ∆ΟΧΕΙΟΥ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟΥ Χ  Χ   

ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 2Χ  Χ  
Πλύσιµο καλαθιών 
 

ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
1. Ανεξαρτήτως του ηµερησίου προγραµµατισµού η καθαριότητα και η απολύµανση 

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

περιέρχεται εβδοµαδιαίως, ευκρινώς συµπληρωµένο στον υπεύθυνο επιστασίας 
3. 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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εγκαταστάσεων & του περιβάλλοντος χώρου του  
Ειδικού Αντικαρκινικού Νοσοκοµείου Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ» 

        Ειδικό 
Αντικαρκι
νικό 

Νοσοκοµε
ίο Πειραιά 
«ΜΕΤΑΞ
Α» 

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   

ΠΛΥΣΙΜΟ ΝΙΠΤΗΡΩΝ   X   
ΥΓΡΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
ΤΖΑΜΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ 

  X  Μία φορά την εβδοµάδα εξωτερικά 

ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

2X  X  Πλύσιµο καλαθιών 

ΣΚΟΥΠΙΣΜΑ  ΜΕ 
ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΝΙ  ΚΑΙ 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ 
ΜΕ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΑΝΕΤΑ  
ΑΝΑ   ΙΑΤΡΕΙΟ 

  X  Απολύµανση όπου απαιτείται 

     

ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ - ΜΠΑΝΙΑ     
Οι εργασίες καθαρισµού θα γίνονται 2 
φορές ανά βάρδια 

ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ – ΠΛΥΣΙΜΟ 
ΚΑ∆ΩΝ 

2Χ  X   

ΠΛΥΣΙΜΟ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ 
ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

2Χ  2X   

ΣΚΟΥΠΙΣΜΑ 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ 

2X  2X   

ΑΛΛΑΓΗ ∆ΟΧΕΙΟΥ 
ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟΥ 
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εγκαταστάσεων & του περιβάλλοντος χώρου του  
Ειδικού Αντικαρκινικού Νοσοκοµείου Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ» 

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

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

εβδοµαδιαίως, ευκρινώς συµπληρωµένο στον υπεύθυνο επιστασίας 
3. 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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εγκαταστάσεων & του περιβάλλοντος χώρου του  
Ειδικού Αντικαρκινικού Νοσοκοµείου Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ» 

Ειδικό 
Αντικαρκινι

κό 
Νοσοκοµείο 
Πειραιά 

«ΜΕΤΑΞΑ» 

Α-3.     ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ) 

ΧΩΡΟΣ: EΠΕΙΓΟΝΤΑ 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 την εποπεία του νοσηλευτικού 
προσωπικού.  
 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ, ΕΠΙΠΛΩΝ, 
ΣΥΣΚΕΥΩΝ   

2Χ 

 

2X 

 

 

ΠΛΥΣΙΜΟ ΝΙΠΤΗΡΩΝ 2Χ  2X   

ΥΓΡΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
ΤΖΑΜΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ 

2Χ 
 

2X 
 

Μία φορά την εβδοµάδα εξωτερικά 

ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

4X 
  

2X 
 

 
 

ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΑ∆ΩΝ   Χ   

ΣΚΟΥΠΙΣΜΑ ΜΕ 
ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΝΙΑ ΚΑΙ 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑ 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ 
ΜΕ  

2X 

 

2X 

 

 

ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ - ΜΠΑΝΙΑ  
 

 
 Οι εργασίες καθαρισµού θα γίνονται 2 

φορές ανά βάρδια 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ, 
ΠΛΑΚΑΚΙΑ, ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ 

Χ 
 

Χ 
  

ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ – ΠΛΥΣΙΜΟ 

2Χ 
 

X 
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εγκαταστάσεων & του περιβάλλοντος χώρου του  
Ειδικού Αντικαρκινικού Νοσοκοµείου Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ» 

ΚΑ∆ΩΝ 
ΠΛΥΣΙΜΟ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ 
ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

2Χ 
 

X 
  

ΣΚΟΥΠΙΣΜΑ 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ 
ΜΕ ΠΑΝΕΤΑ 

2X 
 

X 
  

ΑΛΛΑΓΗ ∆ΟΧΕΙΟΥ 
ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟΥ 

     

ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
1. Ανεξαρτήτως του ηµερησίου προγραµµατισµού η καθαριότητα και η απολύµανση των χώρων 

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

εβδοµαδιαίως, ευκρινώς συµπληρωµένο στον υπεύθυνο επιστασίας 
3. 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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Ειδικού Αντικαρκινικού Νοσοκοµείου Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ» 

Ειδικό 
Αντικαρκιν

ικό 
Νοσοκοµείο 
Πειραιά 

«ΜΕΤΑΞΑ
» 

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 ΜΕ 
∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΑΝΕΤΑ ΑΝΑ 
ΑΙΘΟΥΣΑ 

Χ  X   

ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 2Χ  X   

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΑ∆ΩΝ Χ  X   

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ   
ΝΙΠΤΗΡΩΝ 

Χ  X   

ΑΛΛΑΓΗ ∆ΟΧΕΙΟΥ 
ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟΥ/ΑΝΤΙΣΗΠΤ
ΙΚΟΥ  

    Καθηµερινά ανάλογα µε την χρήση. 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ 
ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ 
ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 
(ΠΟΜΟΛΑ, ΠΡΙΖΕΣ, ∆ΙΑΚΟΠΤΕΣ, 
ΤΖΑΜΙΑ κλπ) 

Χ  Χ   
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ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ 
ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 
(ΑΝΑΝΗΨΗ, ΑΠΟ∆ΥΤΗΡΙΑ, 
ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΥ 
ΥΛΙΚΟΥ) 

Χ  X   

ΧΡΗΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΠΑΝΙΩΝ 
ΑΝΑ ΑΙΘΟΥΣΑ 

 

ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
1. Ανεξαρτήτως του ηµερησίου προγραµµατισµού η καθαριότητα και η απολύµανση των χώρων 

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

ευκρινώς συµπληρωµένο στον υπεύθυνο επιστασίας.  
3. Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά µε το παρών έντυπο επικοινωνήστε µε τον υπεύθυνο επιστασίας.  

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ   

ΜΕΤΡΙΑ   
ΚΑΚΗ   

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
 
 
 

 

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
 
 
 

 
 

Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκοµείο Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ» 

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      
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Ειδικού Αντικαρκινικού Νοσοκοµείου Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ» 

 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ 
ΣΥΣΚΕΥΩΝ & ΝΤΟΥΛΑΠΙΩΝ 

X  X   

 

ΣΚΟΥΠΙΣΜΑ  ∆ΑΠΕ∆ΟΥ ΜΕ 
ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΝΙ ΚΑΙ  
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑ  ∆ΑΠΕ∆ΟΥ  ΜΕ 
ΠΑΝΕΤΑ  ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΑΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ  

X  X   

 
ΤΖΑΜΙΑ -ΥΓΡΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ  

Χ  Χ  Μία φορά την εβδοµάδα εξωτερικά 

 ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 2Χ  X  
Πλύσιµο καλαθιών 2 φορές την εβδοµάδα ή όσο 
συχνά χρειαστεί 

 ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΑ∆ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Χ  Χ   
 ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ - ΜΠΑΝΙΑ      

 
ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ – 
ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΑ∆ΩΝ 

2Χ  X  
Συχνός καθαρισµός λόγω του γεγονότος ότι οι 
τουαλέτες είναι κοινόχρηστες . Πλύσιµο καλαθιών 
2 φορές την εβδοµάδα. 

 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ, 
ΠΛΑΚΑΚΙΑ, ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ 

Χ     

 
ΠΛΥΣΙΜΟ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΙ∆ΩΝ 
ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

Χ  X   

 ΣΚΟΥΠΙΣΜΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ Χ  X   
 ΑΛΛΑΓΗ ∆ΟΧΕΙΟΥ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟΥ      

 ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
1. Ανεξαρτήτως του ηµερησίου προγραµµατισµού η καθαριότητα και η απολύµανση των χώρων 

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

ευκρινώς συµπληρωµένο στον Υπεύθυνο Επιστασίας 
3. 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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Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκοµείο Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ» 
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 

 ΣΚΟΥΠΙΣΜΑ-ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ 
ΕΙΣΟ∆ΟΥ 

Χ  Χ   

 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΤΗΛ. 
ΘΑΛΑΜΩΝ, ΨΥΚΤΩΝ   

Χ  Χ  
Εφόσον απαιτηθεί πραγµατοποιείται 
έκτακτη καθαριότητα 

 
ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΕΜΦΑΝΩΝ ΡΥΠΩΝ ( ΚΑΦΕ∆ΕΣ, 
ΤΣΙΧΛΕΣ Κ.Λ.Π.)  

Χ  Χ   

 ΥΓΡΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΖΑΜΙΩΝ     Μία φορά την εβδοµάδα 

 
ΣΚΟΥΠΙΣΜΑ-ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ, 
ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΩΝ, ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 
 

2Χ  X   

 
ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΚΟΥΠΑΣΤΩΝ 
ΧΕΙΡΟΛΑΒΩΝ  

Χ  Χ   

 
ΤΟΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΛΕΚΕ∆ΩΝ ΣΤΟΥΣ 
ΤΟΙΧΟΥΣ 

    Μία φορά την εβδοµάδα 

 ΤΖΑΜΙΑ      
Μία φορά την εβδοµάδα  ή όσο χρειαστεί 
εσωτερικά και εξωτερικά  

 
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ-ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΤΩΝ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 

Χ  Χ   

 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ       
 ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 3Χ  X   
 ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΑΛΑΘΙΩΝ  Χ     
 ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ - ΜΠΑΝΙΑ  

 
ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ -ΠΛΥΣΙΜΟ 
ΚΑ∆ΩΝ 

3Χ  X  
Συχνός καθαρισµός λόγω του γεγονότος ότι 
οι τουαλέτες είναι κοινόχρηστες . Πλύσιµο 
καλαθιών. 

 ΠΛΥΣΙΜΟ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 3Χ  Χ   
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ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ-ΠΛΑΚΑΚΙΑ, 
ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ 

Χ     

 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ 3Χ  X   
 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ 

 ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 2Χ  Χ  
Πλύσιµο κάδων 2 φορές την εβδοµάδα 
 Πλύσιµο υπαίθριων κάδων  κάθε απόγευµα  

 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΠΑΓΚΑΚΙΑ, 
ΠΑΓΚΟΙ, ΤΗΛ. ΘΑΛΑΜΩΝ, ΨΥΚΤΩΝ   

Χ  Χ   

 
ΣΚΟΥΠΙΣΜΑ-ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ 
ΦΥΛΑΚΙΟ ΕΙΣΟ∆ΟΥ 

Χ  Χ   

 
ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΕΜΦΑΝΩΝ ΡΥΠΩΝ ( ΚΑΦΕ∆ΕΣ, 
ΤΣΙΧΛΕΣ Κ.Λ.Π.) 

Χ  Χ   

 
ΤΟΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΛΕΚΕ∆ΩΝ ΣΤΟΥΣ 
ΤΟΙΧΟΥΣ    

    
Μία φορά την εβδοµάδα  
 

 ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

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

εβδοµαδιαίως, ευκρινώς συµπληρωµένο στον υπεύθυνο επιστασίας.  
2. 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 & 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

∆ΙΟΙΚΗΣΗ 2ΗΣ ’ Υ.Πε. 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΕΙ∆ΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 

«ΜΕΤΑΞΑ» 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΥΠΟ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 

 

 

 

 

Πληροφορίες:   
Ταχυδροµική 
∆/νση: 

Μπόταση 51 - 
Πειραιά 

 

Ταχυδροµικός 
Κώδικας: 

185 37  

Τηλέφωνο: 210 45 20 835  
Τηλεµοιότυπο: 210 45 28 948  
Ηλεκτρονικό 
Ταχυδροµείο: 

prom@metaxa-
hospital.gr 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ …../……….. 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

 

Στο …….. σήµερα   ……./……./201.. οι παρακάτω συµβαλλόµενοι, αφενός το  Ν.Π.∆.∆ µε την επωνυµία 
«ΕΙ∆ΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΜΕΤΑΞΑ»» που εδρεύει στο Μπόταση 51, 
Πειραιά, 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 «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ»,  

έχοντας υπόψη: 

• Τη µε αριθµό ……. διακήρυξη του δηµόσιου ανοιχτού διαγωνισµού για την ανάδειξη Αναδόχου 
Καθαριότητας των Κτιριακών Εγκαταστάσεων και του Περιβάλλοντος Χώρου του Νοσοκοµείου 
(Κωδικός Αριθµός Προγράµµατος Προµηθειών και Υπηρεσιών Υγείας έτους 2015: ………….., 
Κωδικός Αριθµός στο Common Procurement Vocabulary : …………), προϋπολογισµού …………..€ 
µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον Συµφέρουσα από Οικονοµική Άποψη Προσφορά. Στον 
προϋπολογισµό του εν λόγω διαγωνισµού συµπεριλαµβάνεται ο αναλογούν Φ.Π.Α.  
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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 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. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/τ.Α’/15-07-2010) 

• Τη µε αριθµό 35/20-12-18 Θέµα 9 Απόφαση του ∆.Σ. του Νοσοκοµείου περί έγκρισης νέων-
επικαιροποιηµένων Τεχνικών Προδιαγραφών ∆ιαγωνισµών Προµήθειας Ειδών και Υπηρεσιών του 
Προγράµµατος Προµηθειών και Υπηρεσιών Υγείας. 

Συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω : 

ΑΡΘΡΟ 1ο 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. Αντικείµενο της σύµβασης είναι η Καθαριότητα των Κτιριακών Εγκαταστάσεων και του Περιβάλλοντος 
Χώρου του Νοσοκοµείου σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στο Παράρτηµα Β΄ “ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 
«ΜΕΤΑΞΑ» της διακήρυξης 72/18. 

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 

ΕΤΗΣΙΑ 
∆ΑΠΑΝΗ 

(ΜΗΝΙΑΙΑ Χ 12 
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 
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εργοδότη) 

5. 
Επιπλέον κόστος Κυριακών-Αργιών 
(περιλαµβανοµένων και εισφορών ΙΚΑ του 
εργοδότη) 6 ώρες και 30 λεπτά απασχόλησης 

    

6. 
Επιπλέον κόστος νυχτερινών (περιλαµβανοµένων 
και εισφορών ΙΚΑ του εργοδότη) 6 ώρες και 30 
λεπτά απασχόλησης 

    

7. 
Κόστος αντικαταστατών εργαζοµένων σε κανονική 
άδεια 

    

8. 
Κόστος αναλωσίµων υλικών (σάκοι απορριµµάτων, 
απορρυπαντικά, hospitalboxesκλπ) 

    

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 
ΜΗΝΙΑΙΟ 
ΚΕΡ∆ΟΣ 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΕΤΗΣΙΟ ΚΕΡ∆ΟΣ  
(ΜΗΝΙΑΙΟ Χ 12 
ΜΗΝΕΣ) 

13. Εργολαβικό κέρδος   

  

 ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΜΗΝΙΑΙΟ ΥΨΟΣ 

ΝΟΜΙΜΩΝ 
ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΕΤΗΣΙΟ  ΥΨΟΣ 
ΝΟΜΙΜΩΝ 
ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 

(ΜΗΝΙΑΙΟ Χ 12 
ΜΗΝΕΣ) 

14. Νόµιµες κρατήσεις επί της αξίας τιµολογίου   

  

 ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΜΗΝΙΑΙΟ 

ΤΙΜΗΜΑ ΓΙΑ 
ΤΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΕΤΗΣΙΟ  

ΤΙΜΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
(ΜΗΝΙΑΙΟ Χ 12 

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, το οποίο προέκυψε για τους λόγους που αναφέρθηκαν στην 
∆ιακήρυξη 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 
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διακήρυξης, ο δε ανάδοχος δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται 
στην παρούσα σύµβαση και στα Παραρτήµατα αυτής. 

6. Οποιαδήποτε µεταβολή στην ισχύουσα νοµοθεσία που διέπει την παρούσα σύµβαση αφενός είναι 
δεσµευτική για τον ανάδοχο  ο οποίος και οφείλει να  την εφαρµόσει άµεσα αφετέρου δεν δύναται σε 
καµία περίπτωση η µεταβολή αυτή να προκαλέσει οποιαδήποτε πρόσθετη οικονοµική επιβάρυνση για 
το Νοσοκοµείο. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. Η παρούσα σύµβαση θα έχει διάρκεια ένα (1) έτος, µε δικαίωµα του Νοσοκοµείου να κάνει χρήση του 
δικαιώµατος προαίρεσης για ένα ακόµη έτος µε τους ίδιους όρους και τίµηµα, και συγκεκριµένα από 
………201Χ κι …………201Χ. 

2. Καµία αποζηµίωση ή άλλη χρηµατική καταβολή, δε 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 σύµβασης ή της χρήσης προαίρεσης αυτής αναδειχθεί για το αντικείµενο 
αυτής νέος ανάδοχος ή υπογραφούν ατοµικές συµβάσεις έργου, 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. 

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. 
 

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 διακήρυξης 72/2018 και τις υπ’ αρ. ΧΧ/ΧΧ-ΧΧ-201Χ 
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(θέµα Χ) και ΧΧ/ΧΧ-ΧΧ-201Χ (θέµα 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: 
• ∆ιακήρυξη υπ’ αρ. 72/2018 
• ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής Αναδόχου 
• Τεχνική προσφορά αναδόχου 
• Οικονοµική προσφορά αναδόχου 
• ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης Αναδόχου 
• 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 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

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.  

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 
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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 203 του ν. 
4412/2016. Κάθε άµεση ή έµµεση προκαλούµενη ζηµία του δηµοσίου ή τυχόν διαφέρον που θα 
προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου προµηθευτή/ανάδοχο. Ο καταλογισµός αυτός 
γίνεται ακόµη και στην περίπτωση που δεν πραγµατοποιείται νέα προµήθεια του υλικού, κατά τα 
παραπάνω οριζόµενα. 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 από 3% έως 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.  

• 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.  
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3. Ο κάθε ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τους όρους και τις απαιτήσεις οι οποίες 
αναγράφονται στην παρούσα διακήρυξη (περιλαµβανοµένων και των παραρτηµάτων της), τους όρους 
της προσφοράς του, καθώς και τις υποχρεώσεις της σύµβασης που θα υπογραφεί µετά την κατακύρωση 
του έργου. 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, από 3% έως 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 
οικεία Σ.Σ.Ε, 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 
Ειδικού Αντικαρκινικού Νοσοκοµείου Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ» θα επιβάλλονται οι παρακάτω ποινές:  

vi. Πρόστιµο 44 € για την απουσία κάθε ατόµου σε ένα 24ωρο.  
vii. Πρόστιµο 132 € αν απουσιάζουν µέχρι 3 άτοµα µέσα σε ένα 24ωρο.  
viii.  Πρόστιµο 176 € αν απουσιάζουν µέχρι 4 άτοµα µέσα σε ένα 24ωρο. 
ix. Πρόστιµο 440 € αν απουσιάζουν µέχρι 5 άτοµα µέσα σε ένα 24ωρο.  
x. Πρόστιµα 5.000€ αν απουσιάζουν άνω των 5 ατόµων µέσα σε ένα 24ωρο. 

11. Οι παραπάνω επιβαλλόµενες κυρώσεις επιβάλλονται ανεξαρτήτως της άσκησης ποινικής δίωξης κατά 
του προµηθευτή, εάν η παράβασή του να αποτελεί και αξιόποινο αδίκηµα. 

 

 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. 
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• 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, 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.  
 

ΑΡΘΡΟ 8ο  
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. 
 

ΑΡΘΡΟ 9ο  
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΟΥ 

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 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 
1.250.618,00€ ανά γεγονός και Ευρώ 1.875.927,00€ 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 
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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 
Συλλογική/Κλαδική Σύµβαση Εργασίας 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 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. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο  
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

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.  

 

ΑΡΘΡΟ 11ο  
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

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. 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο  
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

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. 
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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 ∆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. 
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9. Ο Ανάδοχος υποχρεούται καθόλη τη διάρκεια της Σύµβασης να συµµορφώνεται µε τις υποχρεώσεις που 
επιβάλλονται από τον Ν.3310/05 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε τον Ν. 3414/05. 
 

ΑΡΘΡΟ 13ο 
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ 

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 και αφού 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  ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ  ΤΟΥ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ 

 

 

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. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄ 
ΣΧΕ∆ΙΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ  

 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Εκδότης (Πλήρης επωνυµία Πιστωτικού Ιδρύµατος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ 
∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε.) 
Ηµεροµηνία έκδοσης: …………………………….. 
Προς: (Πλήρης επωνυµία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1)............................. 
(∆ιεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα2) ......................................... 
Εγγύηση µας υπ’ αριθµ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3. 
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυόµαστε µε την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα 
παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των ευρώ  
…………………………4 υπέρ του  
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο) ..............................,  ΑΦΜ: ................ 
(διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 
(ii) [σε περίπτωση νοµικού προσώπου]: (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
.......................………………………………….. ή 
(iii) [ σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νοµικών προσώπων 
α) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
.......................………………………………….. 
β) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
.......................………………………………….. 
γ) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
.......................…………………………………..5 
ατοµικά και για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της 
ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για τη συµµετοχή του/της/τους σύµφωνα µε την 
(αριθµό/ηµεροµηνία) ..................... ∆ιακήρυξη/Πρόσκληση/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
..................................................... 6  της/του (Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντος φορέα), για την ανάδειξη 
αναδόχου για την ανάθεση της σύµβασης: “(τίτλος σύµβασης)”/ για το/α τµήµα/τα ...............7 
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από τη συµµετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις του/της 
(υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας 
αντίρρηση, αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης σας µέσα σε 
....................ηµέρες 8 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Η παρούσα ισχύει µέχρι και την …………………………………………………..9.  
ή 
Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας ότι µπορούµε 
να θεωρήσουµε την Τράπεζα µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας µας.  
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 
χαρτοσήµου. 
Αποδεχόµαστε να παρατείνοµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο οποίο 
επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύµφωνα µε το άρθρο ... της 
∆ιακήρυξης / Πρόσκλησης / Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό 
αίτηµά σας θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της10. 
 
 

                                                           
1  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης. 
2  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης. 
3  Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης σε συγκεκριµένο χρηµατικό ποσό και δε µπορεί να υπερβαίνει το 2% της 
προεκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Αναγράφεται ολογράφως και σε παρένθεση αριθµητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ (άρθρο 72 ν. 4412/16). 
4   ο.π. υποσ. 3. 
5  Συµπληρώνεται µε όλα τα µέλη της ένωσης / κοινοπραξίας. 
6  Συνοπτική περιγραφή των προς προµήθεια αγαθών /  υπηρεσιών, κλπ σύµφωνα µε το ν. 4412/16.  
7 Εφόσον η εγγυητική επιστολή αφορά σε προσφορά τµήµατος/τµηµάτων της ∆ιακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στα έγγραφα της σύµβασης, συµπληρώνεται ο αύξων αριθµός του/ων τµήµατος/τµηµάτων για το/α οποίο/α υποβάλλεται προσφορά.  
8  Να οριστεί ο χρόνος σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 
9  ΣΗΜΕΙΩΣΗΓΙΑΤΗΝΤΡΑΠΕΖΑ:Οχρόνοςισχύοςπρέπειναείναιµεγαλύτερος τουλάχιστονκατά τριάντα (30) ηµέρες τουχρόνουισχύοςτηςπροσφοράς, όπως αυτός 
ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης (άρθρο 72 του ν. 4412/16). 
10  Άρθρο 72του ν. 4412/16 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
Εκδότης (Πλήρης επωνυµία Πιστωτικού Ιδρύµατος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ 
∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε.) 
Ηµεροµηνία έκδοσης    …………………………….. 
Προς: (Πλήρης επωνυµία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1)................................. 
(∆ιεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)2................................ 
 
Εγγύηση µας υπ’ αριθµ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3. 
 
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυόµαστε µε την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα 
παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των 
ευρώ………………………………………………………………………..4 
υπέρ του:  
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο) ..............................,  ΑΦΜ: ................ 
(διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 
(ii) [σε περίπτωση νοµικού προσώπου]: (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
.......................………………………………….. ή 
(iii) [ σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νοµικών προσώπων 
α) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 
β) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 
γ) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συµπληρώνεται µε όλα τα 
µέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 
ατοµικά και για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της 
ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 
για την καλή εκτέλεση του/ων τµήµατος/των ..5/ της υπ αριθ ..... σύµβασης “(τίτλος σύµβασης)”, σύµφωνα µε 
την (αριθµό/ηµεροµηνία) ........................ ∆ιακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 6 

........................... της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα). 
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας 
αντίρρηση, αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης σας µέσα σε ....….    
ηµέρες

7 
από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισµένος χρόνος στα έγγραφα της σύµβασης8) 
ή  
µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας ότι µπορούµε να θεωρήσουµε 
την Τράπεζα µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας µας.  
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 
χαρτοσήµου. 
Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό 
της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουµε το δικαίωµα να εκδίδουµε9 

 
(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή) 

 
 

  

 

                                                           
1  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης. 
2  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης. 
3  Ολογράφως και σε παρένθεση αριθµητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 
4  Όπως υποσηµείωση 3. 
5 Εφόσον αφορά ανάθεση σε τµήµατα συµπληρώνεται ο α/α του/ων τµήµατος/των για τα οποία υπογράφεται η σχετική σύµβαση. 
6  Συνοπτική περιγραφή των προς προµήθεια αγαθών / υπηρεσιών, σύµφωνα µε το ν. 4412/16. 
7  Να οριστεί ο χρόνος σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.  
8  Σύµφωνα µε το ν. 4412/16 και του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι µεγαλύτερος από τον συµβατικό χρόνο 
φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που µε βάση τη σύµβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) µήνες ή µεγαλύτερος 
εφόσον αυτό ορίζεται από τη διακήρυξη.  
9  Ο καθορισµός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα θεσµοθετήθηκε µε την υπ'αριθ. 
2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, µε την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της 
σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προµήθειας (ΕΕΕΠ) 
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης  

και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα 
Στοιχεία της δηµοσίευσης 
Για διαδικασίες σύναψης σύµβασης για τις οποίες έχει δηµοσιευτεί προκήρυξη διαγωνισµού στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που απαιτούνται στο µέρος Ι ανακτώνται αυτόµατα, υπό 
την προϋπόθεση ότι έχει χρησιµοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΠ για τη συµπλήρωση του ΕΕΕΠ. 
Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
Received notice number 
………………………………… 
Αριθµός ανακοίνωσης στην ΕΕ: 
 
URL της ΕΕ 
Εάν δεν έχει δηµοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισµού στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν 
υπάρχει υποχρέωση δηµοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συµπληρώσει 
πληροφορίες µε τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαµφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύµβασης 
(π.χ. παραποµπή σε δηµοσίευση σε εθνικό επίπεδο) 
 

Tαυτότητα του αγοραστή 
Επίσηµη ονοµασία: 
ΕΙ∆ΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΜΕΤΑΞΑ 
Χώρα: 
Ελλάδα 
 

Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης συµβάσεων 
Τίτλος: 
ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  
Σύντοµη περιγραφή: 
ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΜΕΙΟΥ «ΜΕΤΑΞΑ»   
Αριθµός αναφοράς αρχείου που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα 
φορέα (εάν υπάρχει): 
72/2018 
 

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα 
 

Α: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα 
 

Επωνυµία: 
Οδός και αριθµός: 
Ταχ. κωδ.: 
Πόλη: 
Χώρα: 
∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 
Ηλ. ταχ/µείο: 
Τηλέφωνο: 
Αρµόδιος ή αρµόδιοι επικοινωνίας: Αριθ. ΦΠΑ, 
εφόσον υπάρχει: 
 

Εάν δεν υπάρχει αριθµός ΦΠΑ, να αναφέρετε άλλον εθνικό αριθµό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται 
και υπάρχει 
 

Ο οικονοµικός φορέας είναι πολύ µικρή, µικρή ή µεσαία επιχείρηση; 
Ο Ναι 
Ο Όχι 
Μόνο σε περίπτωση προµήθειας κατ' αποκλειστικότητα: ο οικονοµικός φορέας είναι προστατευόµενο 
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση συµβάσεων στο πλαίσιο 
προγραµµάτων προστατευόµενης απασχόλησης; 
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Ο 
Ναι 
Ο 
Όχι 
Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζοµένων µε αναπηρία ή µειονεκτούντων εργαζοµένων; 
 
Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες ανήκουν οι ενδιαφερόµενοι 
εργαζόµενοι µε αναπηρία ή µειονεξία 
 
Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας είναι εγγεγραµµένος σε επίσηµο κατάλογο εγκεκριµένων 
οικονοµικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναµο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει εθνικού συστήµατος 
(προ)επιλογής]; 
Ο Ναι 
Ο Όχι 
□Άνε αντικειµένου 
Απαντήστε στα υπόλοιπα τµήµατα της παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, στην 
ενότητα Γ του παρόντος µέρους, συµπληρώστε το µέρος V, κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 
συµπληρώστε και υπογράψτε το µέρος VI. 
α) να αναφέρετε τον σχετικό αριθµό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 
 
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, να αναφέρετε: 
 
γ) Να αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά 
περίπτωση, την κατάταξη στον επίσηµο κατάλογο: 
 
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούµενα κριτήρια επιλογής; 
Ο Ναι 
Ο Όχι 
Επιπροσθέτως, συµπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν στο µέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή ∆ κατά 
περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προµήθειας 
ε) Ο οικονοµικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκοµίσει βεβαίωση πληρωµής εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη 
λάβει απευθείας, µέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος µέλος διατίθεται 
αυτή δωρεάν; 
Ο Ναι 
Ο Όχι 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, να αναφέρετε: 
 
Ο οικονοµικός φορέας συµµετέχει στη διαδικασία σύναψης σύµβασης από κοινού µε άλλους; 
Ο Ναι 
Ο Όχι 
Μεριµνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΕΕΕΠ από τους άλλους εµπλεκόµενους 
οικονοµικούς φορείς. 
α) Να αναφέρετε τον ρόλο του οικονοµικού φορέα στον όµιλο (επικεφαλής, υπεύθυνος για 
συγκεκριµένα καθήκοντα ...): 

 
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονοµικούς φορείς που συµµετέχουν από κοινού στη διαδικασία 

προµήθειας: 
 
γ) Κατά περίπτωση, επωνυµία του συµµετέχοντος οµίλου: 

 
Ανάλογα µε την περίπτωση, ένδειξη για την/τις παρτίδα/ες για τις οποίες ο οικονοµικός φορέας 

επιθυµεί να υποβάλει προσφορά: 
 
Β: Πληροφορίες σχετικά µε τους εκπροσώπους του οικονοµικού φορέα #1 
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Κατά περίπτωση, να αναφέρετε το όνοµα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 
εξουσιοδοτηµένα να εκπροσωπούν τον οικονοµικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας 
σύναψης σύµβασης:  
Όνοµα 
 
Επώνυµο 
 
Ηµεροµηνία γέννησης 
Τόπος γέννησης Οδός και 
αριθµός: Ταχ. κωδ.: Πόλη: 
Χώρα: 
Ηλ. ταχ/µείο: 
Τηλέφωνο: 
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα: 

 
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτοµερή στοιχεία σχετικά µε την εκπροσώπηση (τις µορφές της, την έκταση, 

τον σκοπό ...): 
 

Γ: Πληροροφίες σχετικά µε τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων 
Ο οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειµένου να ανταποκριθεί στα 
κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο µέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 
καθορίζονται στο µέρος V κατωτέρω; 
Ο 
Ναι 
Ο 
Όχι 
ConsortiumName 
 
Παρακαλείστε να υποβάλετε χωριστό έντυπο ΕΕΕΠ, µε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τα 
τµήµατα Α και Β του παρόντος µέρους, καθώς και το µέρος ΙΙΙ, για κάθε µία από τις σχετικές οντότητες, 
δεόντως συµπληρωµένα και υπογεγραµµένα από τους ενδιαφερόµενους φορείς. 
Σηµειώσετε ότι αυτό θα πρέπει επίσης να περιλαµβάνει κάθε τεχνικό προσωπικό ή τεχνικό φορέα, είτε 
ανήκουν άµεσα στην επιχείρηση του οικονοµικού φορέα, 
ιδίως τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δηµόσιες συµβάσεις έργων, το 
τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που ο οικονοµικός φορέας µπορεί να καλέσει για την εκτέλεση 
των εργασιών. Εφόσον είναι σχετικές για τη συγκεκριµένη ικανότητα ή τις ικανότητες στις οποίες στηρίζεται 
ο οικονοµικός φορέας, παρακαλείστε να συµπεριλάβετε τις πληροφορίες σύµφωνα µε τα µέρη IV και V για 
κάθε µία από τις σχετικές οντότητες. 
 
∆: Πληροφορίες σχετικά µε υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονοµικός 
φορέας 
(Το τµήµα συµπληρώνεται µόνο αν οι πληροροφίες αυτές ζητούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα). 
Ο οικονοµικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τµήµα της σύµβασης σε τρίτους υπό µορφή 

υπεργολαβίας; 
Ο Ναι 
Ο Όχι 
Εάν ναι και στο µέτρο που είναι γνωστοί, παραθέστε κατάλογο των προτεινόµενων υπεργολάβων: 
 
Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες επιπλέον των 
πληροφοριών που προβλέπονται στο µέρος Ι, να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τα 
τµήµατα Α και Β του παρόντος µέρους και σύµφωνα µε το µέρος III για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία 
υπεργολάβων). 

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισµού 
Α: Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες 

 
Στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισµού 
Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση 
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Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονοµικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το οποίο 
είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση µε καταδικαστική απόφαση η οποία 
έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το µέγιστο ή στην οποία 
έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισµού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της 
απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του 
οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). Η απάντησή σας 
Ο Ναι 
Ο Όχι 
Ηµεροµηνία της καταδικαστικής απόφασης Αιτιολογία 
Ο οποίος έχει καταδικαστεί 
 
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισµού. 
 
Έχετε λάβει µέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 
Ο Ναι 
Ο Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
 
Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιµες σε ηλεκτρονική µορφή; 
Ο Ναι 
Ο Όχι 
URL 
Κωδικός ∆ιαφθορά 
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονοµικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το οποίο 
είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για διαφθορά µε καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε 
έτη κατά το µέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισµού που εξακολουθεί να ισχύει; 
Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της καταπολέµησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται 
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1 και στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ 
του Συµβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 
της 31.7.2003, σ. 54). Αυτός ο λόγος αποκλεισµού περιλαµβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο εθνικό 
δίκαιο της αναθέτουσας αρχής (του αναθέτοντα φορέα) ή του οικονοµικού φορέα. Η απάντησή σας 
Ο Ναι 
Ο Όχι 
Ηµεροµηνία της καταδικαστικής απόφασης Αιτιολογία 
Ο οποίος έχει καταδικαστεί 

 
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισµού. 

 
Έχετε λάβει µέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 
Ο Ναι 
Ο Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
 
Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιµες σε ηλεκτρονική µορφή; 
Ο Ναι 
Ο Όχι 
URL 
Κωδικός 
Απάτη 
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονοµικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το οποίο 
είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για απάτη µε καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη 
κατά το µέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισµού που εξακολουθεί να ισχύει; Κατά 
την έννοια του άρθρου 
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1 της σύµβασης σχετικά µε τη προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 
316 της 27.11.1995, σ. 48). Η απάντησή σας Ο Ναι Ο Όχι 
Ηµεροµηνία της καταδικαστικής απόφασης Αιτιολογία 
Ο οποίος έχει καταδικαστεί 
 
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισµού. 
 
Έχετε λάβει µέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 
Ο Ναι 
Ο Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
 
Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιµες σε ηλεκτρονική µορφή; 
Ο Ναι 
Ο Όχι 
 
URL 
Κωδικός 
 
Τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες 
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονοµικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το οποίο 
είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές 
δραστηριότητες µε καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το µέγιστο ή στην 
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισµού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 
και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συµβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας 
(ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο 
λόγος αποκλεισµού περιλαµβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήµατος, όπως αναφέρονται 
στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. Η απάντησή σας 
Ο Ναι 
Ο Όχι 
Ηµεροµηνία της καταδικαστικής απόφασης Αιτιολογία 
Ο οποίος έχει καταδικαστεί 
 
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισµού. 
 
Έχετε λάβει µέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 
Ο Ναι 
Ο Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
 
Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιµες σε ηλεκτρονική µορφή; 
Ο Ναι 
Ο Όχι 
URL 
Κωδικός 
 
Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της 
τροµοκρατίας 
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονοµικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το οποίο 
είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της 
τροµοκρατίας µε καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το µέγιστο ή στην 
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισµού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της 
οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά 
µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του 
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χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη 
χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 
25.11.2005, σ.15). 
Η απάντησή σας 
Ο Ναι 
Ο Όχι 
Ηµεροµηνία της καταδικαστικής απόφασης Αιτιολογία 
Ο οποίος έχει καταδικαστεί 
 
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισµού. 
 
Έχετε λάβει µέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 
Ο Ναι 
Ο Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
 
Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιµες σε ηλεκτρονική µορφή; 
Ο Ναι 
Ο Όχι 
URL 
Κωδικός 
 
Παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων 
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονοµικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το οποίο 
είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων µε καταδικαστική 
απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το µέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας 
περίοδος αποκλεισµού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την 
καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων 
της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του 
Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1). 
Η απάντησή σας 
Ο Ναι 
Ο Όχι 
Ηµεροµηνία της καταδικαστικής απόφασης Αιτιολογία 
Ο οποίος έχει καταδικαστεί 
 
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισµού. 
 
Έχετε λάβει µέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 
Ο Ναι 
Ο Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
 
Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιµες σε ηλεκτρονική µορφή; 
Ο Ναι 
Ο Όχι 
URL 
Κωδικός 
 
Β: Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
Στο άρθρο 57 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισµού 
Καταβολή φόρων 
Παρέβη ο οικονοµικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων, τόσο στη χώρα στην 
οποία είναι εγκατεστηµένος όσο και στο κράτος µέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν 
είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης; Η απάντησή σας 
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Ο Ναι 
Ο Όχι 
Οικεία χώρα ή κράτος µέλος Ενεχόµενο ποσό 
 
Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί µε άλλα µέσα εκτός από δικαστική ή διοικητική απόφαση; 
Ο Ναι 
Ο Όχι 
Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί µε δικαστική ή διοικητική απόφαση, η εν λόγω απόφαση είναι 
τελεσίδικη και δεσµευτική; 
Ο Ναι 
Ο Όχι 
Να αναφερθεί η ηµεροµηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης. 

 
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου 

αποκλεισµού 
 
Περιγράψτε ποιά µέσα χρησιµοποιήθηκαν 
 
Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των 
προστίµων, είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους; 
Ο Ναι 
Ο Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
 
Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιµες σε ηλεκτρονική µορφή; 
Ο Ναι 
Ο Όχι 
URL 
Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
Παραβίασε ο οικονοµικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστηµένος όσο και στο κράτος µέλος της αναθέτουσας αρχής 
ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης; Η απάντησή σας Ο Ναι Ο Όχι 
Οικεία χώρα ή κράτος µέλος Ενεχόµενο ποσό 
 
Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί µε άλλα µέσα εκτός από δικαστική ή διοικητική απόφαση; 
Ο Ναι 
Ο Όχι 
Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί µε δικαστική ή διοικητική απόφαση, η εν λόγω απόφαση είναι 
τελεσίδικη και δεσµευτική; 
Ο Ναι 
Ο Όχι 
Να αναφερθεί η ηµεροµηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης. 

 
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου 

αποκλεισµού 
 
Περιγράψτε ποιά µέσα χρησιµοποιήθηκαν 
Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των 
προστίµων, είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους; 
Ο Ναι 
Ο Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
 
Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιµες σε ηλεκτρονική µορφή; 
Ο Ναι 
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Ο Όχι 
URL 

Κωδικός 
 

Γ: Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή επαγγελµατικό παράπτωµα 
Στο άρθρο 57 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισµού 

Παραβίαση των υποχρεώσεων στον τοµέα του περιβαλλοντικού δικαίου 
Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του στον τοµέα του περιβαλλοντικού 
δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας προµήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική 
προκήρυξη ή στα έγγραφα της προµήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ. Η απάντησή 
σας 
Ο Ναι 
Ο Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
 
Έχετε λάβει µέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 
Ο Ναι 
Ο Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
 
Παραβίαση των υποχρεώσεων στον τοµέα του κοινωνικού δικαίου 
Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του στον τοµέα του κοινωνικού 
δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας προµήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική 
προκήρυξη ή στα έγγραφα της προµήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ. Η απάντησή 
σας 
Ο Ναι 
Ο Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
 
Έχετε λάβει µέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 
Ο Ναι 
Ο Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
 
Παραβίαση των υποχρεώσεων στους τοµείς του εργατικού δικαίου 
Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του στον τοµέα του εργατικού δικαίου; 
Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας προµήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή 
στα έγγραφα της προµήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ. Η απάντησή σας 
Ο Ναι 
Ο Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
 
Έχετε λάβει µέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 
Ο Ναι 
Ο Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε Πτώχευση 
Έχει κηρύξει ο οικονοµικός φορέας πτώχευση; Η απάντησή 
σας 
Ο Ναι 
Ο Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
 
∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, µπορείτε να εκτελέσετε τη σύµβαση. Οι πληροφορίες 
αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισµός των οικονοµικών φορέων στην παρούσα 
περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρµοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα 
παρέκκλισης όταν ο οικονοµικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση. 
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Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιµες σε ηλεκτρονική µορφή; 
Ο Ναι 
Ο Όχι 
URL 
Κωδικός Αφερεγγυότητα 
Αποτελεί ο οικονοµικός φορέας αντικείµενο διαδικασίας αφερεγγυότητας ή παύσης δραστηριοτήτων; Η 
απάντησή σας Ο Ναι Ο Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
 
∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, µπορείτε να εκτελέσετε τη σύµβαση. Οι πληροφορίες 
αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισµός των οικονοµικών φορέων στην παρούσα 
περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρµοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα 
παρέκκλισης όταν ο οικονοµικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση. 
 
Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιµες σε ηλεκτρονική µορφή; 
Ο Ναι 
Ο Όχι 
URL 
Κωδικός 
 
∆ιακανονισµός µε τους πιστωτές 
Βρίσκεται ο οικονοµικός φορέας σε διακανονισµό µε πιστωτές; Η απάντησή σας 
Ο Ναι 
Ο Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
 
∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, µπορείτε να εκτελέσετε τη σύµβαση. Οι πληροφορίες 
αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισµός των οικονοµικών φορέων στην παρούσα 
περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρµοστέου 
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονοµικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να 
εκτελέσει τη σύµβαση. 
 
Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιµες σε ηλεκτρονική µορφή; 
Ο Ναι 
Ο Όχι 
URL 
Κωδικός 
 
Κατάσταση ανάλογη της πτώχευσης, δυνάµει της εθνικής νοµοθεσίας 
Βρίσκεται ο οικονοµικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη της πτώχευσης κατάσταση, προκύπτουσα από 
παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη σε εθνικές νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις; Η απάντησή σας 
Ο Ναι 
Ο Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
 
∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, µπορείτε να εκτελέσετε τη σύµβαση. Οι πληροφορίες 
αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισµός των οικονοµικών φορέων στην παρούσα 
περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρµοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα 
παρέκκλισης όταν ο οικονοµικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση. 
 
Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιµες σε ηλεκτρονική µορφή; 
Ο Ναι 
Ο Όχι 
URL 
Κωδικός 
 
Περιουσιακά στοιχεία υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή 
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Είναι τα περιουσιακά στοιχεία του οικονοµικού φορέα υπό αναγκαστική διαχείριση από 
εκκαθαριστή ή από δικαστήριο; Η απάντησή σας 
Ο Ναι 
Ο Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
 
∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, µπορείτε να εκτελέσετε τη σύµβαση. Οι πληροφορίες 
αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισµός των οικονοµικών φορέων στην παρούσα 
περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρµοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα 
παρέκκλισης όταν ο οικονοµικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση. 
 
Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιµες σε ηλεκτρονική µορφή; 
Ο Ναι 
Ο Όχι 
URL 
Κωδικός 
 
Αναστολή επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων 
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηµατικές δραστηριότητες του οικονοµικού φορέα; Η απάντησή σας 
Ο Ναι 
Ο Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
 
∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, µπορείτε να εκτελέσετε τη σύµβαση. Οι πληροφορίες 
αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισµός των οικονοµικών φορέων στην παρούσα 
περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρµοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα 
παρέκκλισης όταν ο οικονοµικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση. 
 
Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιµες σε ηλεκτρονική µορφή; 
Ο Ναι 
Ο Όχι 
URL 
Κωδικός 
 
Συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισµού 
Έχει συνάψει ο οικονοµικός φορέας συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε σκοπό τη στρέβλωση του 
ανταγωνισµού; Η απάντησή σας 
Ο Ναι 
Ο Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
 
Έχετε λάβει µέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 
Ο Ναι 
Ο Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
 
Ένοχος σοβαρού επαγγελµατικού παραπτώµατος 
Έχει διαπράξει ο οικονοµικός φορέας σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα; Κατά περίπτωση, βλέπε ορισµούς 
στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προµήθειας. Η απάντησή σας Ο Ναι 
Ο Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
 
Έχετε λάβει µέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») Ο Ναι 
Ο Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
 
Σύγκρουση συµφερόντων λόγω της συµµετοχής του στη διαδικασία σύναψης της σύµβασης 
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Είναι ο οικονοµικός φορέας ενήµερος για τυχόν σύγκρουση συµφερόντων, όπως ορίζεται από την εθνική 
νοµοθεσία, τη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προµήθειας, λόγω της συµµετοχής του στη διαδικασία 
σύναψης της σύµβασης; Η απάντησή σας Ο Ναι 
Ο Όχι 

Άµεση ή έµµεση συµµετοχή στην κατάρτιση της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύµβασης 
Έχει ο οικονοµικός φορέας, ή συνδεόµενη µε αυτόν επιχείρηση, παράσχει συµβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή 
την συµβαλλόµενη οντότητα ή έχει κατ' άλλον τρόπο εµπλακεί στην κατάρτιση της διαδικασίας σύναψης 
σύµβασης; Η απάντησή σας 
Ο Ναι 
Ο Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
 
Πρόωρη λήξη, αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις 
Έχουν επιβληθεί στον οικονοµικό φορέα, στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης, προηγούµενης 
σύµβασης µε αναθέτουσα αρχή ή προηγούµενης σύµβασης παραχώρησης, πρόωρη καταγγελία της σύµβασης, 
αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις; Η απάντησή σας 
Ο Ναι 
Ο Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
 
Έχετε λάβει µέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 
Ο Ναι 
Ο Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
 
Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα παροχής των απαιτούµενων εγγράφων και 
πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα της παρούσας διαδικασίας 
Ο οικονοµικός φορέας: 
α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την 
εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισµού ή την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλογής, β) έχει 
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 
γ) δεν ήταν σε θέση, χωρίς καθυστέρηση, να προσκοµίσει τα απαιτούµενα από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα δικαιολογητικά, και δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα, να αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να του αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα στη διαδικασία σύναψης της σύµβασης ή να παράσχει εξ 
αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν 
τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση; Η απάντησή σας 
Ο Ναι 
Ο Όχι 
 
Αµιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισµού 
Ισχύουν οι αµιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισµού που ορίζονται στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα 

σύναψης της σύµβασης; 
 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
Α: Καταλληλότητα 
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Στο άρθρο 58 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής 
Εγγραφή στο οικείο επαγγελµατικό µητρώο 
Είναι εγγεγραµµένος στα επαγγελµατικά µητρώα που τηρούνται στο κράτος µέλος εγκατάστασής του, όπως 
περιγράφεται στο παράρτηµα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονοµικοί φορείς από ορισµένα κράτη µέλη µπορεί να 
οφείλουν να συµµορφώνονται µε άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτηµα αυτό. Η απάντησή σας 
Ο Ναι 
Ο Όχι 
Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιµες σε ηλεκτρονική µορφή; 
Ο Ναι 
Ο Όχι 
URL 
Εγγραφή στο εµπορικό µητρώο 
Είναι εγγεγραµµένος στα εµπορικά µητρώα που τηρούνται στο κράτος µέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο 
παράρτηµα XI της οδηγίας 2014/24/ ΕΕ· οι οικονοµικοί φορείς από ορισµένα κράτη µέλη µπορεί να οφείλουν να 
συµµορφώνονται µε άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτηµα αυτό. Η απάντησή σας Ο Ναι Ο Όχι 
Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιµες σε ηλεκτρονική µορφή; 
Ο Ναι 
Ο Όχι 
URL 
Κωδικός 
 
Β: Οικονοµική και χρηµατοδοτική επάρκεια 

Στο άρθρο 58 παράγραφος 3 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής 
 

Γ: Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα 
Στο άρθρο 58 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής 

Για τις συµβάσεις υπηρεσιών: επιδόσεις υπηρεσιών του συγκεκριµένου τύπου 
Μόνο για τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών: Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, ο οικονοµικός 
φορέας παρείχε τις ακόλουθες κύριες υπηρεσίες του συγκεκριµένου τύπου. Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να 
ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκµηρίωση πείρας που υπερβαίνει τα τρία έτη 
 
Περιγραφή  

Ποσό 

Start date  

End date 

Αποδέκτες 

Περιγραφή  

Ποσό 

Start date  

End date 

Αποδέκτες 

Περιγραφή  

Ποσό 

Start date  

End date  

Αποδέκτες 

Περιγραφή 
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Ποσό 

Start date 

End date 

Start date  

End date  

Αποδέκτες 

Περιγραφή  

Ποσό 

Start date  

End date  

Αποδέκτες 

Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιµες σε ηλεκτρονική µορφή;  

Ο Ναι  

Ο Όχι  

URL 

Κωδικός  

Issuer 

 
Για τις συµβάσεις προµηθειών: δείγµατα, περιγραφή ή φωτογραφίες µε πιστοποίηση γνησιότητας 
Για τις συµβάσεις δηµόσιων προµηθειών: Ο οικονοµικός φορέας θα παράσχει τα απαιτούµενα δείγµατα, περιγραφές ή 
φωτογραφίες των προϊόντων που θα προµηθεύσει, καθώς και πιστοποιητικά γνησιότητας όπου χρειάζεται. Η απάντησή 
σας 
Ο Ναι 
Ο Όχι 
Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιµες σε ηλεκτρονική µορφή; 
Ο Ναι 
Ο Όχι 
URL 
 
∆: Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
Στο άρθρο 62 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής 
Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισµούς σχετικά µε τα πρότυπα διασφάλισης της ποιότητας 
Θα είναι σε θέση ο οικονοµικός φορέας να προσκοµίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους 
οργανισµούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονοµικός φορέας συµµορφώνεται µε τα απαιτούµενα πρότυπα διασφάλισης 
ποιότητας, συµπεριλαµβανοµένης της προσβασιµότητας για άτοµα µε ειδικές ανάγκες; Η απάντησή σας Ο Ναι 
Ο Όχι 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά µέσα µπορούν να προσκοµιστούν όσον 
αφορά το σύστηµα διασφάλισης ποιότητας: 
 
Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιµες σε ηλεκτρονική µορφή; Ο Ναι 
Ο Όχι 
URL 
Κωδικός 
 
Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισµούς σχετικά µε συστήµατα ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
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Θα είναι σε θέση ο οικονοµικός φορέας να προσκοµίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους 
οργανισµούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονοµικός φορέας συµµορφώνεται µε τα απαιτούµενα συστήµατα ή πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης; Η απάντησή σας Ο Ναι 
Ο Όχι 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά µέσα µπορούν να προσκοµιστούν όσον 
αφορά τα συστήµατα ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 
 
Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιµες σε ηλεκτρονική µορφή; 
Ο Ναι 
Ο Όχι 
URL 
Κωδικός 
Λήξη 

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

Ο οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι: 
Πληροί τα εφαρµοστέα αντικειµενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή τους κανόνες, ώστε να περιορίζεται ο 
αριθµός των υποψηφίων µε τον ακόλουθο τρόπο: 
Σε περίπτωση που απαιτούνται ορισµένα πιστοποιητικά ή άλλες µορφές αποδεικτικών εγγράφων, να αναφέρετε 
για κάθε ένα αν ο οικονοµικός φορέας έχει τα απαιτούµενα έγγραφα: 
Εάν ορισµένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή λοιπές µορφές αποδεικτικών στοιχείων διατίθενται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε για το καθένα: Η απάντησή σας 
Ο Ναι 
Ο Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
 
Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιµες σε ηλεκτρονική µορφή; 
Ο Ναι 
Ο Όχι 
URL 

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύµφωνα µε τα µέρη II έως V ανωτέρω 
είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι είµαι σε θέση, κατόπιν αιτήµατος και χωρίς καθυστέρηση, να 
προσκοµίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές µορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν: 
α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας µε 
πρόσβαση σε εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος µέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση ότι ο 
οικονοµικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 
φορέα να το πράξει] ή 
β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα µε την εθνική εφαρµογή του άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο 
εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά 
έγγραφα. 
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος δίδω επισήµως τη συγκατάθεσή µου στ... [προσδιορισµός της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο µέρος Ι, ενότητα Α], προκειµένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά 
των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο µέρος/ενότητα/σηµείο] του παρόντος 
Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Προµήθειας για τους σκοπούς τ... [προσδιορισµός της διαδικασίας προµήθειας: 
(συνοπτική περιγραφή, παραποµπή στη δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αριθµός 
αναφοράς)]. 
 
Ηµεροµηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές): 
Ηµεροµηνία 
Τόπος 
Υπογραφή 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
 
Α. ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ 
 

(1) Ωράριο εργασίας 
 

Το ωράριο εργασίας της έκαστης βάρδιας ορίζεται σε έξι µίση (6,5) ώρες 
 
(2) Βάρδιες Εργασίας   
 

Ειδικότητες 

Καθηµερινές (∆ευτέρα – Παρασκευή) Σάββατο - Κυριακή 

Βάρδια /Άτοµα Σύνολο 
Ατόµων/Ηµέρα 

Βάρδια /Άτοµα Σύνολο 
Ατόµων/Ηµέρα Πρωινή Απογ/νή Βραδινή Πρωινή Απογ/νή Βραδινή 

Καθαριστές 32 9 1 42 12 4 1 17 

Σύνολο Ωρών 
Ηµέρας 

    273     110,5 

 
 

(3) Παράµετροι Υπολογισµού   
 
Το έτος υπολογίζεται ως εξής: 
Ηµέρες:     365  ηµέρες 
Εβδοµάδες:     052,14 εβδοµάδες (365 ηµέρες/έτος ÷ 7 ηµέρες/εβδοµάδας) 
Κυριακές και αργίες:    052 ηµέρες  
Αργίες      006 ηµέρες 
Σάββατα:     052 ηµέρες 
Καθηµερινές (∆ευτέρα – Παρασκευή):  255 ηµέρες 
 
(4) Αιτούµενες – προσφερόµενες εργατοώρες   
 

α. Καθηµερινές 
1. ∆ευτέρα έως Παρασκευή (42 εργαζόµενοι Χ 6,5 ώρες) =  273 ώρες / ηµέρα 
2. Καθηµερινές ετησίως (255 ηµέρες Χ 273 ώρες/ηµέρα) = 69.615 ώρες / ετησίως 
β. Ηµέρες - Σάββατα 
1. Σάββατο    (17 εργαζόµενοι Χ 6,5 ώρες) =  110,5 ώρες / ηµέρα  
2. Σάββατα ετησίως  (52 ηµέρες Χ 110,5 ώρες/ηµέρα) =           5.746 ώρες / ετησίως 
γ. Ηµέρες – Κυριακές και Αργίες 
1. Κυριακές & Αργίες  (17 εργαζόµενοι Χ 6,5ώρες) =               110,5 ώρες / ηµέρα  
2. Κυριακές ετησίως  (58 ηµέρες Χ 110,5 ώρες/ηµέρα) =          6.409 ώρες / ετησίως 
δ. Ετήσιο σύνολο ωρών 
 

 

Κατηγορία Σύνολο 
Ωρών 

Καθηµερινές 69.615 
Σάββατα 5.746 
Κυριακές & Αργίες 6.409 

Ετήσιο σύνολο ωρών 81.770 
 

 (5) Απαιτούµενος αριθµός προσωπικού 
 

Το πλήθος ατόµων κοστολογικά ισοδύναµο και εκφραζόµενο σε άτοµα πλήρους απασχόλησης (40 ώρες εβδοµαδιαίας 
απασχόλησης) – ως κριτήριο υπολογισµού κόστους 
 

(42 άτοµα Χ 6,5 ώρες Χ 5 
ηµέρες) 

+ 
(17 άτοµα Χ 6,5 ώρες Χ 1 

ηµέρα) 
+ 

(17 άτοµα Χ 6,5 ώρες Χ 1 
ηµέρα) 

=  (Καθηµερινά)  (Σάββατα)  (Κυριακές) 

(40 ώρες εργασίας της εβδοµάδας) 
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1365 ώρες + 110,5 ώρες + 110,5 ώρες 

=  (Καθηµερινά)  (Σάββατα)  (Κυριακές) 

(40 ώρες εργασίας της εβδοµάδας) 

 

1.586 ώρες = 39,65   
άτοµα (40 ώρες εργασίας της εβδοµάδας) 

 
 
(6) Εργατοώρα – αποζηµίωση 
 
Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) - Άνω των 25 ετών   
 

Ηµεροµισθίων (Εργατοτεχνιτών) = 26,18 €/ηµέρα  
 

Μηνιαίος Μισθός = 26,18 €/ηµέρα Χ 26 ηµέρες 
 = 680,68 €/µηνιαίως 

 
Ωροµίσθιο Ηµεροµισθίων (Εργατοτεχνιτών)  

= 
Ηµεροµίσθιο Χ 6 

 
Συµβατικό Εβδοµαδιαίο Ωράριο (40 

ώρες) 
   
 

= 
26,18 €/ηµέρα Χ 6 

 40 ώρες /εβδοµάδα 
   
 = 3,927 €/ώρα 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΕΩΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

(*1) 

ΜΗΝΙΑΙΑ 
∆ΑΠΑΝΗ 
ΚΑΤΑ 
ΑΤΟΜΟ 

ΜΗΝΙΑΙΑ 
∆ΑΠΑΝΗ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΕΤΗΣΙΑ 
∆ΑΠΑΝΗ 

(ΜΗΝΙΑΙΑ Χ 12 
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) 
6 ώρες και 30 λεπτά απασχόλησης 

    

6. 

 

Επιπλέον κόστος νυχτερινών (περιλαµβανοµένων και 
εισφορών ΙΚΑ του εργοδότη) 6 ώρες και 30 λεπτά 
απασχόλησης 

    

7. Κόστος αντικαταστατών εργαζοµένων σε κανονική 
άδεια 

    

8. Κόστος αναλωσίµων υλικών (σάκοι απορριµµάτων, 
απορρυπαντικά, hospitalboxesκλπ) 

    

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 
ΜΗΝΙΑΙΟ 
ΚΕΡ∆ΟΣ 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΕΤΗΣΙΟ ΚΕΡ∆ΟΣ  
(ΜΗΝΙΑΙΟ Χ 12 
ΜΗΝΕΣ) 

13. 
Εργολαβικό κέρδος   

  

 ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΜΗΝΙΑΙΟ 
ΥΨΟΣ 

ΝΟΜΙΜΩΝ 
ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΕΤΗΣΙΟ ΥΨΟΣ 
ΝΟΜΙΜΩΝ 
ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 

(ΜΗΝΙΑΙΟ Χ 12 
ΜΗΝΕΣ) 

14. 
Νόµιµες κρατήσεις επί της αξίας τιµολογίου 

  

  

 ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΜΗΝΙΑΙΟ 

ΤΙΜΗΜΑ ΓΙΑ 
ΤΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΕΤΗΣΙΟ  

ΤΙΜΗΜΑ ΓΙΑ 
ΤΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
(ΜΗΝΙΑΙΟ Χ 12 

ΜΗΝΕΣ) 
15. ΣΥΝΟΛΑ ΚΑΘΑΡΩΝ ΑΞΙΩΝ (άνευ Φ.Π.Α.)   
16. ΣΥΝΟΛΑ ΑΞΙΩΝ (µε Φ.Π.Α.)   

 

(*) Ως Αριθµός Ατόµων προσδιορίζεται το Πλήθος Εργαζοµένων (περιλαµβανοµένων των ατόµων ρεπό) που αντιστοιχεί 
στις απαιτούµενες εργατοώρες και είναι κοστολογικά ισοδύναµο και εκφρασµένο σε άτοµα πλήρους απασχόλησης. 

Με ποινή απόρριψης, η τιµή για καθένα από τα πεδία του παραπάνω πίνακα θα πρέπει να είναι µια και µοναδική και 
επιπλέον επί ποινή απόρριψης θα συνυποβληθεί κατάσταση στην οποία θα αναλύεται επαρκώς και µε σαφήνεια ο τρόπος 
– µέθοδος υπολογισµού – προσδιορισµού αυτής της τιµής. 


