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1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

Επωνυμία ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ Οικιςμόσ Δροςοχωρίου 

Ρόλθ ΑΜΦΙΣΣΑ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 33100 

Χϊρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικόσ ΝUTS EL 645 

Τθλζφωνο 22653 50131 

Φαξ 22650 22086 

Θλεκτρονικά Ταχυδρομεία  diax4@gnamfissas.gr , diax2@gnamfissas.gr  

Αρμόδιοι για πλθροφορίεσ Μιταλασ Θ., Σκοφρα Ρ. 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο (URL) www.gnamfissas.gr   

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι το Νοςοκομείο και ανικει ςτο Δθμόςιο Τομζα 5θ Υ.ΡΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α  

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ παροχι υπθρεςιϊν υγείασ. 

Στοιχεία Επικοινωνίασ  

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

β) Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από τθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ: Το γραφείο Ρρομθκειϊν του 
Γενικοφ Νοςοκομείου Άμφιςςασ 

γ) H θλεκτρονικι επικοινωνία απαιτεί τθν χριςθ εργαλείων και ςυςκευϊν που δεν είναι γενικϊσ διακζςιμα. Θ 
απεριόριςτθ, πλιρθσ, άμεςθ και δωρεάν πρόςβαςθ ςτα εν λόγω εργαλεία και ςυςκευζσ είναι δυνατι ςτθν 
διεφκυνςθ (URL): www.gnamfissas.gr 

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε 

Είδοσ διαδικαςίασ  

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

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Ο Ρροχπολογιςμόσ τθσ μελζτθσ προμικειασ, ανζρχεται ςτο ποςό των 126.000,00 € ςυμπ. ΦΡΑ 24%, και κα 
βαρφνει τισ οικείεσ πιςτϊςεισ με KAE 0845.01 του προχπολογιςμοφ οικονομικοφ ζτουσ 2020 του Γ.Ν. Άμφιςςασ 

1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο  

Αντικείμενο του διαγωνιςμοφ είναι θ ανάδειξθ αναδόχου κακαριςμοφ όλων των εςωτερικϊν χϊρων και 
επιφανειϊν των κτιρίων του Γενικοφ Νοςοκομείου Άμφιςςασ (Υπόγειο Α–Β, Μαγειρεία, Ιςόγειο, Α–Β–Γ όροφοσ), 
Χειρουργείο, Μονάδα Τεχνθτοφ Νεφροφ και τθσ Ψυχιατρικισ Ρτζρυγασ, τουσ χϊρουσ των Γραφείων Διοίκθςθσ του 

mailto:diax4@gnamfissas.gr
mailto:diax2@gnamfissas.gr
http://www.gnamfissas.gr/
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Νοςοκομείου και τα Δωμάτια Διαμονισ των ιατρϊν του Νοςοκομείου που βρίςκονται ςτθν Ψυχιατρικι Ρτζρυγα 
κάκε δεκαπζντε (15) θμζρεσ, κακϊσ και το Κζντρο Φυςικισ Ιατρικισ Αποκατάςταςθσ. 

Ρροςφορζσ υποβάλλονται για το ςφνολο τθσ υπθρεςίασ και το κριτιριο κατακφρωςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα 
από οικονομικι άποψθ προςφορά αποκλειςτικά βάςει τθσ τιμισ, και για ζνα (1) ζτοσ 

1.4 Θεζκηθό πιαίζην  

Το Γενικό Νοςοκομείο Άμφιςςασ, ζχοντασ υπόψθ: 

1. τισ διατάξεισ όπωσ ιςχφουν: 

1.1. Του Ν. 2955/2001 (Φ.Ε.Κ. Α’ 256/02-11-2001) «Ρρομικειεσ Νοςοκομείων και λοιπϊν μονάδων υγείασ των 

Ρε.Σ.Υ. και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει ςιμερα, ςε ςυνδυαςμό με τον Ν.3580/2007(Φ.Ε.Κ. Αϋ 134/18-06-

2007). 

1.2. Του Ν. 3329/2005 (Φ.Ε.Κ. Α’ 81 /04-04-2005) «Εκνικό Σφςτθμα Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και 

λοιπζσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει ςιμερα. 

1.3. Του Ν. 3580/2007 (Φ.Ε.Κ. Αϋ 134/18-06-2007) «Ρρομικειεσ Φορζων εποπτευόμενων από το Υπουργείο 

Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και άλλεσ διατάξεισ». 

1.4. Του Ν.3918/2011 (Φ.Ε.Κ.31/ Α/01-03-2011) "Διαρκρωτικζσ αλλαγζσ ςτο ςφςτθμα υγείασ και άλλεσ 

διατάξεισ". 

1.5. Του Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014) "Διοικθτικζσ απλουςτεφςεισ-καταργιςεισ, ςυγχωνεφςεισ 

Νομικϊν προςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα". 

1.6. Του Ν.4272/2014 ΦΕΚ 145/Α/11-07-2014 άρκρο 47 Ραρατθρθτιριο τιμϊν (περί νομιμοποίθςθσ δαπανϊν). 

1.7. Του Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, προμθκειϊν και υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 

Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” 

1.8. Του Ν. 4413/2016 (Α' 148) “Ανάκεςθ και εκτζλεςθ ςυμβάςεων παραχϊρθςθσ - Εναρμόνιςθ με τθν Οδθγία 

2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 26θσ Φεβρουαρίου 2014 ςχετικά με 

τθν ανάκεςθ ςυμβάςεων παραχϊρθςθσ (ΕΕ L 94/1/28.3.2014) και άλλεσ διατάξεισ”. 

1.9. του αρ. 26 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/27-10-11) περί ςυγκρότθςθσ ςυλλογικϊν οργάνων 

1.10. Τθν αρικμ. 57654/17 (ΦΕΚ 1781 Β/23-5-2017): φκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και 

διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) του Υπουργείου 

Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ. 

1.11. Το Ρ.Δ..39/17 (ΦΕΚ 64 Α/04-05-2017) : Κανονιςμόσ εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν ενϊπιον 

τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν. 

1.12. Τθν υπ. αρικ. 56902/215/19.05.2017 Απόφαςθ «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ 

του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)» (ΦΕΚ 1924/Β’/02.06.2017).  

1.13. Του ΡΔ 80/2016 "Ρερί αναλιψεων από τουσ διατάκτεσ" (ΦΕΚ 145/τεφχοσ Α) και ειδικότερα το  

άρκρο 6 παρ 2α και 2β «Τμθματικζσ πλθρωμζσ και Ρολυετείσ Υποχρεϊςεισ» 

2. Τισ αποφάςεισ: 

2.1. Τθν Υ.Α. Ρ1/2390/2013 (ΦΕΚ2677/Β) «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ 

Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων». (Ε.Σ.Θ.Δ.ΘΣ)» 
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2.2. Το υπϋαρικ. 4747/20-09-2016 ζγγραφο τθσ ΕΡΥ με κζμα: «προμικειεσ από τουσ φορείσ τθσ παρ. 1 του 

άρκρου 9 του Ν 3580/2007 κατϋ εξαίρεςθ προςφυγι ςτθ διαδικαςία τθσ απευκείασ ανάκεςθσ» 

2.3. Τθν με αρ. 03/07-05-2020 (κζμα 12ο) απόφαςθ ΔΣ, θ οποία εγκρίνει το ΡΡΥΥ 2020 

2.4. τθν με αρ. 03/07-05-2020 (κζμα 3ο) απόφαςθ ΔΣ του Γ. Ν. Άμφιςςασ περί Ζγκριςθσ Διενζργειασ Δθμόςιου 

Θλεκτρονικοφ Ανοικτοφ Διαγωνιςμοφ για τθν υπθρεςία τθσ Κακαριότθτασ, και επιτροπισ αξιολόγθςθσ του 

εν λόγω διαγωνιςμοφ 

2.5. τθν με αρ. 4/15-05-2020 (κζμα 11ο) απόφαςθ ΔΣ του Γ. Ν. Άμφιςςασ περί αλλαγισ τθσ προχπολογιςκείςασ 

δαπάνθσ του Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ για τθν Υπθρεςία Κακαριότθτασ, (CPV: 90600000-3), για τισ 

ανάγκεσ του Γ. Ν. Άμφιςςασ και του Κε.Φ.Ι.Απ., από 92.000,00 € ςυμπ. ΦΡΑ 24%, ςε 126.000,00€ ςυμπ. 

ΦΡΑ 24% με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν Ρλζον Συμφζρουςα από Οικονομικι άποψθ Ρροςφορά 

Αποκλειςτικά Βάςθ τθσ Τιμισ, για ζνα ζτοσ ςφμφωνα με τισ ιδθ εγκεκριμζνεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και 

επιτροπισ αξιολόγθςθσ του εν λόγω διαγωνιςμοφ 

2.6. τθν Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ του Γ. Ν. Άμφιςςασ, καταχωρικθκε με α/α: 918/21-05-2020 ςτο 

Βιβλίο Εγκρίςεων και Εντολϊν Ρλθρωμισ ΑΔΑ: 68754690ΒΟ-Μ6. 

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ  

Θ ζναρξθ υποβολισ των προςφορϊν είναι θ 28/05/2020 θμζρα Ρζμπτθ και ϊρα 08:00 

Θ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν κα διενεργθκεί τθν 19/06/2020 θμζρα Ραραςκευι  και ϊρα 10:00. 

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 15/06/2020.και ϊρα 18:00 μμ.1 

Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.), θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr, τθν 
19/06/2020., θμζρα Ραραςκευι και ϊρα 10:00 πμ τθν.  

1.6 Γεκνζηόηεηα 

Α. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο  
Θ προκιρυξθ και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο 
Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ)  

Θ προκιρυξθ και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του 
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου θ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ςτθν 
πλατφόρμα ΕΣΘΔΘΣ ζλαβε Συςτθμικό Αφξοντα Αρικμό : 92395 

Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Τφπο, ςφμφωνα με το άρκρο 66 
του Ν. 4412/2016. 

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

Θ Διακιρυξθ καταχωρικθκε επίςθσ ςτο διαδίκτυο: 

 ςτθν ιςτοςελίδα του Νοςοκομείου: www.gnamfissas.gr και 

 ςτον ιςτότοπο τθσ 5θσ ΥΡΕ Θεςςαλίασ και Στερεάσ Ελλάδασ (www.dypethessaly.gr) 

ςτισ 27/05/2020 
Β. Ζξοδα δθμοςιεφςεων 
Τα ζξοδα δθμοςίευςθσ βαρφνουν τον προμθκευτι ςφμφωνα με το άρκρο 46 του Ν.3801/09. 

                                                           
1
 Κατά τον κακοριςμό των προκεςμιϊν παραλαβισ των προςφορϊν οι Α.Α. λαμβάνουν υπόψθ τθν πολυπλοκότθτα τθσ ςφμβαςθσ και τον 

χρόνο που απαιτείται για τθν προετοιμαςία των προςφορϊν (άρκρο 60 παρ. 1 ν. 4412/2016). Θ ελάχιςτθ προκεςμία παραλαβισ των 
προςφορϊν ςτθν ανοιχτι διαδικαςία κακορίηεται : α) για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων από τισ διατάξεισ των άρκρων 27, 60 και 67  του 
ν. 4412/2016 και β) για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων από τισ διατάξεισ του άρκρου 121 του ίδιου νόμου, όπωσ τροποποιικθκε με το 
άρκρο 43 παρ. 19 περ. α του ν. 4605/2019. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.gnamfissas.gr/
http://www.dypethessaly.gr/
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1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο  

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν,  τισ 
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ 
νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ 
διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του 
Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα 
όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ 
που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ2  

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, αλλά 
και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που ζχουν 
χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 

                                                           
2
 Άρκρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ είναι τα ακόλουκα: 

1) θ παροφςα Διακιρυξθ με τα Ραραρτιματα και αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ 

2) Ραράρτθμα I «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ» 

3) Ραράρτθμα II «ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΡΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ» 

4) Ραράρτθμα III «ΤΕΥΔ» 

5) Ραράρτθμα IV «ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ» 

6) Ραράρτθμα V «ΥΡΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΟΛΩΝ» 

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο 

Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και όλεσ οι 
ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ 
Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ 
πφλθσ www.promitheus.gov.gr 3. 

2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά, το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα ςτο δικτυακό τόπο του διαγωνιςμοφ 
μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr  , του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. Αιτιματα παροχισ ςυμπλθρωματικϊν 
πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ ςτο ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από 
εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) 
και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτθμάτων είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα 
παροχισ διευκρινιςεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν 
είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται.  

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

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

β) Πταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

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

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

2.1.4 Γιώζζα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα .  

Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται 
από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά 
εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188). Ειδικά, τα αλλοδαπά 

                                                           
3
 Επιλζγεται κατά κανόνα θ εκ του νόμου υποχρεωτικι χριςθ του ΕΣΘΔΘΣ για τθν πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ και τθν 

επικοινωνία. Οι επιλογζσ που ακολουκοφν αφοροφν περιπτϊςεισ που δεν είναι δυνατι εν όλω ι εν μζρει θ ελεφκερθ πλιρθσ άμεςθ και 
δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, ςε περίπτωςθ που απαιτοφνται ειδικά εργαλεία, ςυςκευζσ ι 
μορφότυποι περιγράφονται ςτο ςθμείο αυτό ταυτόχρονα με τον τρόπο πρόςβαςθσ των ενδιαφερομζνων. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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ιδιωτικά ζγγραφα μποροφν να ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από 
πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ 
ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο..  

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν 
ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 
5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα μποροφν να 
ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ 
διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το 
ζγγραφο. 

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

2.1.5 Δγγπήζεηο 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα ι χρθματοδοτικά 
ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 14 του ν. 
4364/ 2016 (Αϋ13)4, που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι 
ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να 
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με 
παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο 
παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν 
κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

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

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) τον 
εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το ποςό που 
καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του 
οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε μζλοσ τθσ 
ζνωςθσ), η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του 
δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ 
κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν5, κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν 
ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ 
πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ 
των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.  

Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν 
εγκυρότθτά τουσ. 

2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο 

2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο  

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα και ςε 
περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ 
καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ 
Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι 
πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

                                                           
4
  Ρρβλ.  άρκρο 120 Ν.4512/2018 (ΦΕΚ Αϋ 5/17.1.2017), κακϊσ και  άρκρο 15 παρ.1 Ν.4541/2018  (ΦΕΚ Αϋ 93/31.5.2018), 

5
 Ρρβλ. άρκρο 72 παρ. 4 περ. θ του ν. 4412/2106, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 5 του ν. 4497/2017. 
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2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν απαιτείται να 
περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ.  

3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται ζναντι τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.  

2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο 

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από τουσ 
ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ), εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, που ανζρχεται ςτο 2% τθσ 
προχπολογιηόμενθσ δαπάνθσ εκτόσ ΦΡΑ. 

Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ εγγφθςθ 
καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 

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

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

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ μετά:  
α) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ προςφυγισ ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επί αςκθκείςασ προςφυγισ 
κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, 
β) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ αςφαλιςτικϊν μζτρων ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επ’ αυτϊν και 

γ) ςτθν περίπτωςθ απόρριψθσ τθσ προςφοράσ τουσ και εφόςον δεν ζχει αςκθκεί ενδικοφανισ προςφυγι ι ζνδικο 
βοικθμα ι ζχει εκπνεφςει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ ενδικοφανοφσ προςφυγισ ι ζνδικων βοθκθμάτων ι ζχει 
λάβει χϊρα παραίτθςθσ από το δικαίωμα άςκθςθσ αυτϊν ι αυτά ζχουν απορριφκεί αμετακλιτωσ. 

2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ 
αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 2.2.8, δεν προςκομίςει 
εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ. 

2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ 

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

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

2.2.3.1 Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ:  

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 
11.11.2008 ς.42),  

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

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

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

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

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

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

Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE 
ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου  αφορά  ςτουσ διαχειριςτζσ. 

Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτον Διευκφνοντα 

Σφμβουλο, κακϊσ και ςε όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

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

Συμβουλίου. 

Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων αφορά ςτουσ 

νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, 

αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ.  

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

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

Αν ο προςφζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν 
τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ. 

Δεν αποκλείεται ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ 
τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των 
δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ.  

ι/και 

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

2.2.3.3. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, προςφζρων 
οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  
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(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ 
κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. 

(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε 
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,  

δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να 
κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα κατά 
τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του ν. 4412/2016, δεν 
μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο 
πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα φορζα ι προθγοφμενθσ 
ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, 
αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,  

(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για τθν 
εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ 
πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του 
άρκρου 23 τθσ παροφςασ,  

(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ, να 
αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν 
ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ,  

(κ) εάν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του, για 
το οποίο του επιβλικθκε ποινι που του ςτερεί το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
δθμοςίων ζργων και καταλαμβάνει τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία.  

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

2.2.3.4. Ο προςφζρων αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 
παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν του, είτε πριν είτε 
κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ.  

2.2.3.5. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74 του ν. 
4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ τθσ 
ςφμβαςθσ. 

Κριτιρια Επιλογισ 

2.2.4 Καηαιιειόηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο6  

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να αςκοφν 
εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ υπθρεςίασ.  

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ ι 
να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016.  

Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου 
(Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν προθγοφμενθ 
περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ 
δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα. 

                                                           
6
 Ρρβλ άρκρο 75 παρ. 2 ν. 4412/2016. 
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Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι 
Βιομθχανικό Επιμελθτιριο . 

2.2.5 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 

2.2.5.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ  

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ 
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ τθσ παραγράφου 2.2.4, τθσ 
παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο 
από το άρκρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), 
το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. 
Το ΤΕΥΔ είναι αναρτθμζνο ςε επεξεργάςιμθ μορφι, ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ 
(α/α ςυςτιματοσ: 92395 ►κεφαλίδα ►ςυνθμμζνα αρχεία) και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ. 
Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται ζωσ δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των 
προςφορϊν. 
Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 
εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε 
αυτό, υποβάλλεται ζνα Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ), το οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι 
δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα ωσ προκαταρκτικι 
απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 2.2.3.1 τθσ παροφςασ για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που 
είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν.  
Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το ιςχφον 
καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το αρμοδίωσ 
εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι 
για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 
Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ 
Διλωςθσ (ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. 

2.2.5.2 Απνδεηθηηθά κέζα 

Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, όπωσ 
ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν υποβολι των 
δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ παραγράφου και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του άρκρου 105 
παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, 
ςφμφωνα με τθν παράγραφό 2.2.8. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηεται υποχρεοφνται 
ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 
2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ κατά περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2. 5 και 2.2.6 ) 

Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται, εφόςον 
ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ των 
παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν και ςτο 
μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ πλθροφορίεσ 
απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, θ οποία 
διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, θλεκτρονικό ςφςτθμα 
αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων 
εμπεριζχεται ςτο Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) του άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016  

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

Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ: 

 οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί ζωσ τρεισ 
(3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,  
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 οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν. Σθμειϊνεται ότι δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ 
τουσ. 

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

α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει αυτοφ, 
ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ 
καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται 
αυτζσ οι προχποκζςεισ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. 

Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 
εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του 
οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που 
δεν αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του  

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

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

Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ ςτθν 
Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Εςόδων. 

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

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά ι όπου το ζγγραφα ι τα 
πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 
περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά μπορεί να 
αντικακίςτανται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, 
από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου 
ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ 
όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. 

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

δ) Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.3, υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα 
ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ. 

ε) για τθν παράγραφο 2.2.3.5. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ζχει εκδοκεί ςε 
βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016. 
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B. 2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ 
δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του 
κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 
προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ 
XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και 
αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το 
πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν 
προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι 
διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ 
ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ 
δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ. 

Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι Εμπορικό 
ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο  

Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4 (απόδειξθ 
καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) γίνονται αποδεκτά, εφόςον ζχουν εκδοκεί 
ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, εκτόσ αν, ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ διατάξεισ 
αυτϊν, φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 

Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν εν ιςχφ 
άδεια λειτουργίασ του πρατθρίου υγρϊν καυςίμων που κα εξυπθρετιςει τισ ανάγκεσ τθσ Υπθρεςίασ. 

Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι νομικό 
πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ τθσ ςε 
αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΘ), προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει 
εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του.  Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ 
νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, 
αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ 
φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν 
υποβολι τουσ. 

Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου, εφόςον αυτι προκφπτει από 
πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ (πχ γενικό πιςτοποιθτικό του ΓΕΜΘ), αρκεί θ υποβολι αυτοφ, εφόςον ζχει εκδοκεί 
ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά 
ζγγραφα νόμιμθσ ςφςταςθσ και μεταβολϊν (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, κλπ., 
ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου 
εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ, 
αποδεικτικά ζγγραφα, και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου, από τθν οποία 
αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ ςφςταςθ, μεταβολζσ και εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ φορζα. 

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

Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ  του οικονομικοφ φορζα, όλεσ οι ςχετικζσ 
τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνία 
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει 
χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου 
εκπροςϊπου. 

Β.5. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται από τισ εκάςτοτε 
ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που ςυμμορφϊνονται με τα 
ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 
4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν 
αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.  

Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω 
οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.  
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Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το πιςτοποιθτικό, 
που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον αφορά τισ απαιτιςεισ 
ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.  

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν υποχρζωςθ 
υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.  

Β.6. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα 
προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο 

2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο 

Κριτιριο κατακφρωςθσ: τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά αποκλειςτικά βάςει τθσ τιμισ, 
για ζνα (1) ζτοσ. 

2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ 

2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα I τθσ Διακιρυξθσ για το ςφνολο 
των ειδϊν και ποςοτιτων που προκθρφςςονται.  

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ  

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

2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ  

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

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν εγκεκριμζνθ 
προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται από εγκεκριμζνο 
πιςτοποιθτικό το οποίο χορθγικθκε από ζναν εγκεκριμζνο πάροχο υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ 
περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ 2009/767/ΕΚ και ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και τισ διατάξεισ τθσ Υ.Α. 56902/215 “Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και 
διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)» (ΦΕΚ Β 
1924/02.06.2017) και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα (ΕΣΘΔΘΣ- Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr 
ακολουκϊντασ τθν διαδικαςία εγγραφισ του άρκρου 5 τθσ ίδιασ Υ.Α.  
Επιςθμαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ δεν ζχουν τθν υποχρζωςθ να υπογράφουν τα δικαιολογθτικά 
που υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ, με χριςθ προθγμζνθσ θλεκτρονικισ υπογραφισ, αλλά μπορεί να τα 
αυκεντικοποιοφν με οποιονδιποτε άλλο πρόςφορο τρόπο, εφόςον ςτθ χϊρα προζλευςισ τουσ δεν είναι 
υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Στισ 
περιπτϊςεισ αυτζσ θ αίτθςθ ςυμμετοχισ ςυνοδεφεται με υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία δθλϊνεται ότι ςτθν χϊρα 
προζλευςθσ δεν προβλζπεται θ χριςθ  προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ ι ότι ςτθν χϊρα προζλευςθσ δεν είναι 
υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ για τθν ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων 
ςυμβάςεων. Θ υπεφκυνθ διλωςθ του προθγοφμενου εδαφίου φζρει υπογραφι ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν.  
2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του ςυςτιματοσ 
βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 37 
του ν. 4412/2016 και το άρκρο 9 τθσ ωσ άνω Υπουργικισ Απόφαςθσ. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ προςφοράσ 
ςτο Σφςτθμα. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ ανακζτουςα αρχι κα ρυκμίςει τα τθσ 
ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι τθσ.7 
 
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:  
(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ –Τεχνικι Ρροςφορά», ςτον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςφορά ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 

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

Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ 
προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα8, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν. 4412/16 . 
Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ τεχνικοφ ι 
εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ 
πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. 

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

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςφορά ςυμπλθρϊνοντασ τισ 
αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει τα ςχετικά 
θλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα θλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προςφζροντα. [Σα ςτοιχεία που 
περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου θλεκτρονικοφ αρχείου pdf 
(το οποίο κα υπογραφεί θλεκτρονικά) πρζπει να ταυτίηονται. ε αντίκετθ περίπτωςθ το ςφςτθμα παράγει ςχετικό 
μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο pdf]. Επιπλζον  επιςυνάπτουν 
ψθφιακά υπογεγραμμζνο ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ όπου κα αναγράφεται το ποςοςτό ζκπτωςθσ ςε μορφι 
pdf, και ςφμφωνα με το Παράρτθμα ΙΙ. 

2.4.2.5. Ο χριςτθσ - οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Συςτιματοσ, όπωσ 
περιγράφεται παρακάτω: 

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία υποβάλλονται από αυτόν 
θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων τφπου pdf και εφόςον ζχουν ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο, φζρουν 
εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων 
πιςτοποιθτικϊν, χωρίσ να απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ, με τθν επιφφλαξθ των αναφερκζντων ςτθν 
τελευταία υποπαράγραφο τθσ παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντοσ για τουσ αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ. 

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

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

Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και δικαιολογθτικϊν 
προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ μορφι και ςε 
ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ προςφοράσ τα οποία απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε 
πρωτότυπθ μορφι ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 ''Κϊδικασ Διοικθτικισ 
Διαδικαςίασ'', όπωσ τροποποιικθκε με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 παρ. 2 του ν. 4250/2014. Τζτοια ςτοιχεία και 
δικαιολογθτικά είναι, ενδεικτικά, θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, τα πρωτότυπα ζγγραφα τα οποία ζχουν 
εκδοκεί από ιδιωτικοφσ φορείσ και δεν φζρουν επικφρωςθ από δικθγόρο, κακϊσ και τα ζγγραφα που φζρουν τθ 
Σφραγίδα τθσ Χάγθσ (Apostille). Δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι ςτοιχεία και δικαιολογθτικά τα οποία φζρουν 
θλεκτρονικι υπογραφι, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όςα προβλζπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείσ 
υποχρεοφνται να αποδζχονται ςε αντίγραφα των πρωτοτφπων. 

                                                           
7
 Ρρβλ. άρκρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

8
 Ρρβλ άρκρο 15, παρ. 1.2 τθσ προαναφερκείςασ υπουργικισ απόφαςθσ με αρικμ. 56902/215/2017.  
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Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθν 
διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι και ςε εφλογθ προκεςμία όλα ι οριςμζνα 
δικαιολογθτικά και ςτοιχεία που ζχουν υποβάλει θλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ 
διαδικαςίασ. 

2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά»  

2.4.3.1 Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο  

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

α) Tο τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 4 του άρκρου 79 του ν. 
4412/2016, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.6.1. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το 
ςχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ, το οποίο ζχει αναρτθκεί, και ςε επεξεργάςιμθ μορφι αρχείου doc, ςτθ διαδικτυακι πφλθ 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ (Ραράρτθμα  IV),  

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

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

2.4.3.2  Σερληθή πξνζθνξά 

Θ τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ – περιγραφι που ζχουν τεκεί από 
τθν ανακζτουςα αρχι ςτο παράρτθμα Ι τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ, περιγράφοντασ ακριβϊσ πωσ οι ςυγκεκριμζνεσ 
απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται.  

Εντόσ του φακζλου τθσ τεχνικισ προςφοράσ τοποκετείται, επί ποινι αποκλειςμοφ, Ριςτοποιθτικό από 
κοινοποιθμζνο ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ οργανιςμό ότι ο ςυμμετζχων τθρεί ςφςτθμα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ. 

Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλότθτα Του 
αναδόχου, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο ωσ άνω Ραράρτθμα. 

Ζτςι, ςτον (υπό) φάκελο «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ – Τεχνικι Ρροςφορά», υποβάλλεται θλεκτρονικά πλιρθσ 
τεχνικι περιγραφι ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, ςε πλιρθ ανταπόκριςθ - παραπομπι (ανά είδοσ με αναφορά και ςτον 
κωδικό του) τόςο με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τουσ λοιποφσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ, θ οποία κα φζρει και 
ψθφιακι υπογραφι.. 

2.4.4 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξόπνο ζύληαμεο θαη ππνβνιήο 
νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ 

Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ, όπωσ ορίηεται 
κατωτζρω: Στον (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» περιλαμβάνεται θ οικονομικι προςφορά του 
οικονομικοφ φορζα (Ρρομθκευτι). 

Θ Οικονομικι Ρροςφορά υποβάλλεται θλεκτρονικά επί ποινι απορρίψεωσ ςτον (υπό) φάκελο «Οικονομικι 
Ρροςφορά». 

Θ οικονομικι προςφορά, ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ. 
Στθν ςυνζχεια, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο, ςε μορφι pdf, το οποίο υπογράφεται ψθφιακά και 
υποβάλλεται από τον προςφζροντα. Τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του 
ςυςτιματοσ και του παραγόμενου ψθφιακά υπογεγραμμζνου θλεκτρονικοφ αρχείου πρζπει να ταυτίηονται. Σε 
αντίκετθ περίπτωςθ, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το 
θλεκτρονικό αρχείο pdf. 

Για λόγουσ ςφγκριςθσ των προςφορϊν από το ςφςτθμα, ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα προςφοράσ του 
ςυςτιματοσ οι ςυμμετζχοντεσ κα ςυμπλθρϊςουν ωσ τιμι προςφοράσ τθν τιμι 3 δεκαδικά ψθφία  

Κακϊσ θ οικονομικι προςφορά, ζχει αποτυπωκεί ζμμεςα ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ, ο 
προςφζρων κα επιςυνάψει ςτθν θλεκτρονικι οικονομικι προςφορά του, επιπλζον ςυμπλθρωμζνο και ψθφιακά 
υπογεγραμμζνο, ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ ςε μορφι .pdf (επί ποινι απόρριψθσ). 

Εφόςον από τθν προςφορά δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, θ προςφορά απορρίπτεται ωσ 
απαράδεκτθ. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Επιςθμάνςεισ για τον τρόπο ςφνταξθσ τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ 

 Θ κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ κα γίνει με κριτιριο τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 

προςφορά αποκλειςτικά βάςει τθσ τιμισ. 

 Στον (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» περιλαμβάνεται θ οικονομικι προςφορά του 

ςυμμετζχοντοσ ςτο διαγωνιςμό, θ οποία κα πρζπει να ζχει ςυνταχκεί και να περιζχει τα απαιτοφμενα από 

τθ διακιρυξθ οικονομικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ, με ποινι αποκλειςμοφ ςτθν περίπτωςθ που 

παρουςιάηει ουςιϊδεισ αποκλίςεισ από τθ διακιρυξθ. 

 Οι τιμζσ (ςε ευρϊ) πρζπει να περιλαμβάνουν τισ ενδεχόμενεσ υπζρ τρίτων κρατιςεισ ωσ και κάκε άλλθ 

επιβάρυνςθ, εκτόσ του Φ.Ρ.Α. που αναφζρεται χωριςτά. Θ ςυνολικι τιμι χωρίσ Φ.Ρ.Α. κα λθφκεί υπόψθ 

για τθ ςφγκριςθ των προςφορϊν. 

Κάκε ςυμμετζχων ςτο διαγωνιςμό, κα υποβάλλει προςφορά για το ςφνολο τθσ Υπθρεςίασ. 

 Δεν αναγνωρίηεται, δεν κεραπεφεται εκ των υςτζρων και οδθγεί υποχρεωτικά ςε απόρριψθ τθσ προςφοράσ 

θ εκ παραδρομισ υποβολι δικαιολογθτικϊν τθσ οικονομικισ προςφοράσ ςτον (υπο)φάκελο 

«Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ - Τεχνικι Ρροςφορά». 

 Ομοίωσ, δεν αναγνωρίηεται, δεν κεραπεφεται εκ των υςτζρων και οδθγεί ςε απόρριψθ τθσ προςφοράσ 

(λόγω μθ εφρεςθσ κατά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ του (υπο)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ - 

Τεχνικι Ρροςφορά»), θ εκ παραδρομισ υποβολι δικαιολογθτικοφ ςυμμετοχισ ι δικαιολογθτικοφ τθσ 

τεχνικισ προςφοράσ ςτον υποφάκελο «Οικονομικι Ρροςφορά». 

 Δεν προβλζπεται όροσ αναπροςαρμογισ των τιμϊν τθσ ςφμβαςθσ. Ρροςφορά που κζτει όρο 

αναπροςαρμογισ, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

 Αντιπροςφορζσ ι εναλλακτικζσ προςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

 Ρροςφορά που δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, που είναι αόριςτθ και ανεπίδεκτθ 

εκτίμθςθσ ι είναι υπό αίρεςθ απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, μετά από προθγοφμενθ γνωμοδότθςθ τθσ 

Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ. 

2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ  

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα εκατόν ογδόντα 
(180) θμερϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.  

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

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

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

Σε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ προςφοράσ, θ ανακζτουςα 
αρχι δφναται με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, εφόςον θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, 
να ηθτιςει εκ των υςτζρων από τουσ οικονομικοφσ φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία είτε να παρατείνουν 
τθν προςφορά τουσ είτε όχι. 

2.4.6 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ 

H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, απορρίπτει, ςε 
κάκε περίπτωςθ, προςφορά: 
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α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και 
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ υποβολισ 
προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ), 2.4.4. 
(Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν προςφορϊν) , 2.4.5. 
(Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 (Ρρόςκλθςθ υποβολισ 
δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ,  
β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι 
διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί κατά τθν αποςαφινιςθ και 
τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ, 
γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ 
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ 
παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016, 
δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά, 
ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ. Ο 
περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ τθσ παροφςασ ( περ. γϋ τθσ παρ. 4 του 
άρκρου73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, κακϊσ και ςτθν 
περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων.  
η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 
θ)  θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  
κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ παροφςθσ 
διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ. 
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3. ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

3.1  Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ  

3.1.1 Ηιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ 

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

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι Ρροςφορά» τθν 
19/06/2020 και ϊρα 10:00, τζςςερισ 4 εργάςιμεσ θμζρεσ μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία προςφορϊν. 

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

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

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

3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 

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

Ειδικότερα: 

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

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

Για τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν μπορεί να ςυντάςςεται ενιαίο 
πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», μόνο ςτθν 
ανακζτουςα αρχι, προκειμζνου θ τελευταία να ορίςει τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ του (υπο)φακζλου 
των οικονομικϊν προςφορϊν. 

γ) Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται, κατά τθν θμερομθνία και 
ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ οι φάκελοι όλων των υποβλθκειςϊν οικονομικϊν προςφορϊν. 

δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν των προςφερόντων, 
των οποίων τισ τεχνικζσ προςφορζσ και τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ και ςφμφωνα με τουσ όρουσ 
και τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι 
απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό 
κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςτθν ανακζτουςα αρχι προσ 
ζγκριςθ. 

Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι 
απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, 
εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ 
πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 4412/2016.  
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Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των 
οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του 
Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ. 

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

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

Σε κάκε περίπτωςθ, ανεξαρτιτωσ ποςοφ και διαδικαςίασ, όταν εξ αρχισ ζχει υποβλθκεί μία προςφορά, εκδίδεται 
μια απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται τα αποτελζςματα όλων των ςταδίων, ιτοι Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ, 
Τεχνικισ Ρροςφοράσ και Οικονομικισ Ρροςφοράσ. 

3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ - Γηθαηνινγεηηθά 
πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι πρόςκλθςθ μζςω του 
ςυςτιματοσ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), και τον 
καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ 
ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ και τα πρωτότυπα ι αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των δικαιολογθτικϊν ςφμφωνα με το άρκρο 80 του Ν 
4412/2016. 

1) Τα νομιμοποιθτικά ζγγραφα του μειοδότθ, θμεδαποφ ι αλλοδαποφ νομικοφ προςϊπου, όπωσ το ιςχφον 

καταςτατικό, κατά περίπτωςθ Φ.Ε.Κ., ι απόςπαςμα του καταςτατικοφ. Στοιχεία και ζγγραφα από τα οποία 

πρζπει να προκφπτουν, ο Ρρόεδροσ και ο Διευκφνων Σφμβουλοσ ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόςωπα που ζχουν 

δικαίωμα να δεςμεφουν με τθν υπογραφι τουσ, το νομικό πρόςωπο και τα ζγγραφα τθσ νομιμοποίθςθσ 

αυτϊν, αν αυτό δεν προκφπτει ευκζωσ από το καταςτατικό αναλόγωσ με τθ νομικι μορφι των εταιρειϊν ι 

κάκε άλλου νομικοφ προςϊπου. 

ι) Για Ανϊνυμθ Εταιρεία απαιτείται: α) ιςχφον καταςτατικό αυτισ, β) ςειρά Φ.Ε.Κ. ςφςταςθσ, τροποποιιςεων 
καταςτατικοφ και γ) Φ.Ε.Κ., ςτο οποίο υπάρχει δθμοςιευμζνθ ολόκλθρθ θ ανακοίνωςθ με το Διοικθτικό Συμβοφλιο 
και τθν εκπροςϊπθςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εταιρείασ.  

ιι) Για Ε.Ρ.Ε. Ι.Κ.Ε., κωδικοποιθμζνο καταςτατικό, από το οποίο προκφπτει ο διαχειριςτισ τθσ Ε.Ρ.Ε.,Ι.Κ.Ε.  

ιιι) Αν ο προςφζρων είναι προςωπικι εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.) πρζπει να προςκομίςει επικυρωμζνο αντίγραφο του 
τελευταίου ιςχφοντοσ καταςτατικοφ. 

Τα φυςικά πρόςωπα, κα υποβάλλουν ζναρξθ επιτθδεφματοσ από τθν αντίςτοιχθ Δθμόςια Οικονομικι Υπθρεςία 
και τισ μεταβολζσ του. 

Τα νομιμοποιθτικά ζγγραφα εκπροςϊπθςθσ κα ςυνοδεφονται με πιςτοποιθτικό περί μθ τροποποίθςθσ, το οποίο κα 
ζχει εκδοκεί το πολφ δφο (2) μινεσ πριν από τθν διενζργεια του διαγωνιςμοφ, ϊςτε να εξαςφαλίηεται ότι δεν ζχει 
πραγματοποιθκεί άλλθ μεταβολι ςτθν εταιρικι κατάςταςθ φςτερα από το τελευταίο καταςτατικό ι Φ.Ε.Κ. που ζχει 
κατατεκεί 

2) Απόςπαςμα Ροινικοφ Μθτρϊου, ζκδοςθσ τουλάχιςτον του τελευταίου τριμινου από τθν καταλθκτικι 

θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν, το οποίο να είναι ςε ιςχφ και κατά τθν θμερομθνία υποβολισ των 

δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ (άλλωσ, αν θ ιςχφσ του ζχει λιξει απαιτείται θ προςκόμιςθ και νεϊτερου εν 

ιςχφ ποινικοφ μθτρϊου κατά τθν θμερομθνία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ) από το οποίο 

να προκφπτει ότι  

α)δεν ζχουν καταδικαςκεί για αδίκθμα ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ τουσ δραςτθριότθτασ τα 
πρόςωπα του δεφτερου εδαφίου τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016. 
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β) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ(ΕΕ L 300 τθσ 
11.11.2008 ς.42),  

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

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

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

η) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ 
ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 26θσ 
Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ 
νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 
25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Α' 166), ςτ) παιδικι εργαςία 
και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ 
ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το 
ν. 4198/2013 (Α' 215). 

Σε περίπτωςθ που το απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου φζρει καταδικαςτικζσ αποφάςεισ, ο υποψιφιοσ κα πρζπει να 
επιςυνάπτει ςε θλεκτρονικό αρχείο ςε μορφι pdf τισ αναφερόμενεσ ςε αυτό καταδικαςτικζσ αποφάςεισ. Θ 
υποχρζωςθ αποκλειςμοφ του οικονομικοφ φορζα  εφαρμόηεται επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου 
εκδόκθκε τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του 
οικονομικοφ φορζα ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.  

Το απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου αφορά τουσ ∆ιαχειριστές όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε., 

Ε.Π.Ε. και IKE, ςτον πρόεδρο και διευκφνοντα ςφμβουλο για τισ ανϊνυμεσ εταιρείεσ (Α.Ε) και ςε κάκε άλλθ 
περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του. 

3) Υπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986, ςτθν οποία ο προςωρινόσ ανάδοχοσ κα δθλϊνει όλουσ τουσ 
οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςτουσ οποίουσ οφείλει να καταβάλλει ειςφορζσ τόςο για τα μζλθ του, 
όςο και για το απαςχολοφμενο ςε αυτόν προςωπικό. 

4) Ριςτοποιθτικό που εκδίδεται από αρµόδια αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, από το οποίο να 
προκφπτει ότι κατά τθν θμερομθνία τθσ ωσ άνω ειδοποίθςθσ, είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ 
που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) κακϊσ και ωσ προσ τισ 
φορολογικζσ υποχρεϊςεισ τουσ.  

5) Ριςτοποιθτικό/ά το/τα οποίο/α να ζχει εκδοκεί εντόσ του τελευταίου εξαμινου πριν τθν θμερομθνία 
υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ τθσ από το οποίο να προκφπτει ότι ο προςωρινόσ ανάδοχοσ 
δεν τελεί υπό πτϊχευςθ, εκκακάριςθ, αναγκαςτικι διαχείριςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι άλλθ ανάλογθ 
κατάςταςθ και επίςθσ ότι δεν τελεί υπό διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ ι ζκδοςθσ απόφαςθσ 
αναγκαςτικισ εκκακάριςθσ ι αναγκαςτικισ διαχείριςθσ ι πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι υπό άλλθ ανάλογθ 
διαδικαςία. 

6) Ριςτοποιθτικό του οικείου Επιμελθτθρίου όπου κα πιςτοποιείται θ εγγραφι του ςε αυτό και το ειδικό 
επάγγελμα - είδοσ των εργαςιϊν του, οι οποίεσ είναι ςυναφείσ με το αντικείμενο του διαγωνιςμοφ, και το 
οποίο κα ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν του 
διαγωνιςμοφ και το οποίο να είναι ςε ιςχφ και κατά τθν θμερομθνία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν 
κατακφρωςθσ. 
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7) Βεβαιϊςεισ τραπεηϊν για τθν πιςτολθπτικι ικανότθτα τθσ επιχείρθςθσ. 

8) Ριςτοποιθτικά που εκδίδονται από επίςθμα γραφεία ποιοτικοφ ελζγχου ι αρμόδιασ υπθρεςίασ που κα 
βεβαιϊνουν τθν τιρθςθ προδιαγραφϊν ι προτφπων των προϊόντων κατά ISO 9001 κλπ, για όποιο από τα 
είδθ απαιτείται. 

Σε περίπτωςθ εγκατάςταςθσ του προςωρινοφ αναδόχου ςτθν αλλοδαπι, τα δικαιολογθτικά των παραπάνω 
εδαφίων εκδίδονται με βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία τθσ χϊρασ που είναι εγκατεςτθμζνοσ, από τθν οποία και 
εκδίδεται το ςχετικό πιςτοποιθτικό. 

Θ υποβολι των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν για τθν κατακφρωςθ πραγματοποιείται θλεκτρονικά, με χριςθ τθσ 
πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε. Σ. Θ. ΔΘ. Σ.) μζςω τθσ διαδικτυακισ 
πφλθσ www.promitheus.gov.gr.  

Τα ηθτοφμενα δικαιολογθτικά υποβάλλονται θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείου pdf με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά 
Μειοδότθ». 

Επίςθσ, προςκομίηονται ςε φυςικι ζντυπθ μορφι - με ποινι αποκλειςμοφ ςε αντίκετθ περίπτωςθ - εντόσ τριϊν 
(3) εργάςιμων θμερϊν (από τθν θλεκτρονικι υποβολι τουσ) ςτο πρωτόκολλο του Νοςοκομείου τα ζγγραφα – 
δικαιολογθτικά που δεν εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ του άρκρου 1 του Ν. 4250/2014. Για τον τρόπο υποβολισ και 
προςκόμιςθσ των εν λόγω δικαιολογθτικϊν ιςχφουν τα οριηόμενα των παραγράφων 2.4.3.1 και 2.4 τθσ παροφςθσ. 
Συγκεκριμζνα, δεν προςκομίηονται τα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία που ζχουν εκδοκεί / ςυνταχκεί από τον ίδιο τον 
οικονομικό φορζα (όπωσ οι Υπεφκυνεσ Δθλϊςεισ) και κατά ςυνζπεια φζρουν τθν ψθφιακι του υπογραφι. 

Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υπoβλικθκαν, και ο 
προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλει εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ παρ. 5.3.1 του παρόντοσ, αίτθμα προσ το αρμόδιο 
όργανο αξιολόγθςθσ για τθν παράταςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ, το οποίο ςυνοδεφεται με αποδεικτικά ζγγραφα 
από τα οποία να αποδεικνφεται ότι ζχει αιτθκεί τθν χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν, θ ανακζτουςα αρχι 
παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν για όςο χρόνο απαιτθκεί για τθν χοριγθςθ των 
δικαιολογθτικϊν από τισ αρμόδιεσ αρχζσ 

Το παρόν εφαρμόηεται και ςτισ περιπτϊςεισ που θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν 
κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ και πριν το ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ 
εφαρμογι τθσ διάταξθσ του άρκρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016, τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ 
μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ. 

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

Αν, κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν, ςφμφωνα με το 
άρκρο 79 του Ν. 4412/2016 είναι ψευδι ι ανακριβι, ι δεν αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ 
των Ν. 4412/2016 ο προςωρινόσ ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ και καταπίπτει υπζρ του Νοςοκομείου θ εγγφθςθ 
ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον 
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο βάςει τιμισ, χωρίσ να λαμβάνεται υπόψθ θ προςφορά του 
προςφζροντα που απορρίφκθκε. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υπζβαλε αλθκι ι ακριβι διλωςθ θ 
διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται. 

Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που κατατζκθκαν. 

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν Επιτροπι 
αξιολόγθςθσ και τθ διαβίβαςθ του φακζλου προσ το Δ.Σ. για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κιρυξθ του 
προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου, είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ, είτε κατακφρωςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο  

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ 
διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα, που δεν ζχει αποκλειςτεί οριςτικά, 
εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ.  

Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον θ ανακζτουςα αρχι δεν τθν 
κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά. Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ 
απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται εφόςον ςυντρζξουν ςωρευτικά τα εξισ: 

http://www.promitheus.gov.gr/
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α) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ, παρζλκει 
άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ. και ςε περίπτωςθ άςκθςθσ 
αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ., εκδοκεί απόφαςθ επί τθσ αίτθςθσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ 
χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 
372 του ν.4412/2016, 
β) ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ ο προςυμβατικόσ ζλεγχοσ από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμφωνα με τα άρκρα 35 και 36 
του ν. 4129/2013, εφόςον απαιτείται, και 
γ) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον ο τελευταίοσ υποβάλλει, ςτθν 
περίπτωςθ που απαιτείται, ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράφεται κατά τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 79Α, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του οψιγενείσ μεταβολζσ 
κατά τθν ζννοια του άρκρου 104 και μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ 
προδικαςτικισ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ 9. Θ υπεφκυνθ διλωςθ ελζγχεται από τθν αρμόδια 
Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, θ οποία ςυντάςςει πρακτικό που ςυνοδεφει τθ ςφμβαςθ. 
Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ του 
προκεςμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ10 από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ 
πρόςκλθςθσ. Το ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.  

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα 
προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ του 
και ακολουκείται θ ίδια, ωσ άνω διαδικαςία, για τον προςφζροντα που υπζβαλε τθν  αμζςωσ επόμενθ πλζον 
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά11.  

3.4 Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο - Πξνζσξηλή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία 

Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και ζχει ι είχε 
υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ κατά παράβαςθ 
τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ, δικαιοφται να αςκιςει προδικαςτικι 
προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ κατά τθσ ςχετικισ πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, προςδιορίηοντασ 
ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το αίτθμά του. Σε περίπτωςθ προςφυγισ κατά 
πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ12 θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι: 

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

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

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

Σε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε (15) 
θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ13. 

Θ προδικαςτικι προςφυγι κατατίκεται θλεκτρονικά14 μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του ΕΣΘΔΘΣ ςτον 
θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ κατά περίπτωςθ τθν ζνδειξθ «Ρροδικαςτικι Ρροςφυγι» και 
επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραφο ςε μορφι θλεκτρονικοφ αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο 

                                                           
9
  Ρρβλ. άρκρο 105 παρ. 3 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 43 παρ. 13 περ. γ’ του ν. 4605/2019. Επιςημαίνεται 

ότι η απόφαςθ κατακφρωςθσ κοινοποιείται ςτον προςωρινό ανάδοχο: α) ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται υποβολι υπεφκυνθσ 
διλωςθσ, μετά τον ζλεγχο αυτισ και τθ διαπίςτωςθ τθσ ορκότθτάσ τθσ από τθν Επιτροπι διαγωνιςμοφ, και β) ςτθν περίπτωςθ που δεν 
απαιτείται θ υποβολι τθσ ανωτζρω υπεφκυνθσ διλωςθσ, μετά τθν ολοκλιρωςθ του ελζγχου των δικαιολογθτικϊν του προςωρινοφ 
αναδόχου και τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ. 

10
 Ρρβλ. άρκρο 105 παρ. 4 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 27 του ν. 4497/2017. 

11
  Ρρβλ. άρκρο 105 παρ. 5  ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 43 παρ. 13 ςθμείο δ’ του ν. 4605/2019. 

12
 Ρρβλ. άρκρο 360 του ν. 4412/2016. 

13
 Ρρβλ. άρκρο 361 του ν. 4412/2016 

14
 Σφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 362 ν.4412/2016 και το άρκρο 19 τθσ ΥΑ αρικμ. 56902/215 «Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και 

διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)».  

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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φζρει εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων 
πιςτοποιθτικϊν15 

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

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

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ 
επί ποινι ακυρότθτασ, θ οποία διαπιςτϊνεται με απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ μετά από άςκθςθ προςφυγισ, ςφμφωνα με 
το άρκρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεςθ, δεν κωλφεται θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ εάν υποβλικθκε μόνο μία (1) 
προςφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψιφιοι.16  
Κατά τα λοιπά, θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, 
εκτόσ αν ηθτθκοφν προςωρινά μζτρα προςταςίασ κατά το άρκρο 366 του ν.4412/2016. 

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

• κοινοποιοφν τθν προςφυγι ςε κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν περ. α του πρϊτου 
εδαφίου τθσ παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ τησ παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017. 

• διαβιβάηουν ςτθν Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ) τα προβλεπόμενα ςτθν περ. β του πρϊτου 
εδαφίου τθσ παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ τησ παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017. 

Θ ΑΕΡΡ αποφαίνεται αιτιολογθμζνα επί τθσ βαςιμότθτασ των προβαλλόμενων πραγματικϊν και νομικϊν 
ιςχυριςμϊν τθσ προςφυγισ και των ιςχυριςμϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ και, ςε περίπτωςθ παρζμβαςθσ, των 
ιςχυριςμϊν του παρεμβαίνοντοσ και δζχεται (εν όλω ι εν μζρει) ι απορρίπτει τθν προςφυγι με απόφαςι τθσ, θ 
οποία εκδίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμζρα εξζταςθσ τθσ προςφυγισ 
Θ Αρχι επιλαμβάνεται αποκλειςτικά επί κεμάτων που κίγονται με τθν προςφυγι και δεν μπορεί να ελζγξει 
παρεμπιπτόντωσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ ι ηθτιματα που αφοροφν τθ διενζργεια τθσ διαδικαςίασ17 
Σε περίπτωςθ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ επί τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, αυτι υποβάλλεται ζωσ και δζκα (10) 
θμζρεσ πριν τθν ςυηιτθςθ τθσ προςφυγισ και κοινοποιείται αυκθμερόν ςτον προςφεφγοντα μζςω τθσ πλατφόρμασ 
του ΕΣΘΔΘΣ ι αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδιποτε πρόςφορο μζςο. Υπομνιματα επί των απόψεων και τθσ 
ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ κατατίκενται μζςω τθσ πλατφόρμασ του ΕΣΘΔΘΣ ζωσ πζντε 
(5) θμζρεσ πριν από τθ ςυηιτθςθ τθσ προςφυγισ.18 

Οι χριςτεσ - οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ προςφυγισ από τθν ΑΕΡΡ.19 

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

Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον μπορεί να ηθτιςει τθν αναςτολι τθσ εκτζλεςθσ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ και τθν 
ακφρωςι τθσ ενϊπιον του αρμοδίου δικαςτθρίου20. Δικαίωμα άςκθςθσ των ίδιων ενδίκων βοθκθμάτων ζχει 
και θ ανακζτουςα αρχι, αν θ ΑΕΡΡ κάνει δεκτι τθν προδικαςτικι προςφυγι. Με τα ζνδικα βοθκιματα τθσ 
αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ λογίηονται ωσ ςυμπροςβαλλόμενεσ με  τθν απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ 
και όλεσ οι ςυναφείσ προσ τθν ανωτζρω απόφαςθ πράξεισ ι παραλείψεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον 
ζχουν εκδοκεί ι ςυντελεςτεί αντιςτοίχωσ ζωσ τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ ι τθν πρϊτθ ςυηιτθςθ τθσ 
αίτθςθσ ακφρωςθσ. 
 

                                                           
15

 Σφμφωνα με τθν παρ.3 του άρκρου 8 τθσ ΥΑ 56902/215 “Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ 
Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)”. 

16
  Ρρβλ. άρκρο 364, παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 43 παρ. 41, περ. β) του ν. 4605/2019. 

17
 Θ διαδικαςία εξζταςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ορίηεται ςτο άρκρο 367 του ν. 4412/2016, όπωσ ζχει τροποποιθκεί από το άρκρο 

43 παρ. 43 του ν. 4605/2019.  
18

  Ρρβλ. άρκρο 365 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 43 παρ. 42 του ν. 4605/2019. 
19

 Σφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 19 του ΡΔ 39/4.5.2017 – Κανονιςμόσ εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν ενϊπιον τθσ Αρχισ 
Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν 

20  Ρρβλ. Άρκρο 372 παρ. 1 ζωσ 3 του ν. 4412/2016. 
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Θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ δεν εξαρτάται από τθν προθγοφμενθ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ. 
Θ αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ ι τθν πλιρθ γνϊςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ21. Για τθν άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ 
αναςτολισ κατατίκεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

Θ άςκθςθ αίτθςθσ αναςτολισ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο αρμόδιοσ 
δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά22. 

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

3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

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

                                                           
21

  Ρρβλ άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 43 παρ. 45 του ν. 4605/2019. 
22

 Ρρβλ άρκρο 372 παρ. 4 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016 
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4. ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

4.1 Δγγύεζε (θαιήο εθηέιεζεο) 

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ :  

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

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

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων των όρων 
τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τυχόν 
ιςόποςθσ προσ αυτόν προκαταβολισ.  

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

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

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

4.2  πκβαηηθό Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία  

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ 
και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ. Επί διαφωνίασ, κάκε διαφορά κα λφεται από τα ελλθνικά δικαςτιρια και 
αποκλειςτικά τα δικαςτιρια τθσ Άμφιςςασ. 

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

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

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

4.4 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο 

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 
μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότθςθσ 
τθσ Επιτροπισ τθσ περ. β  τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/ 

4.5 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο  

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

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν. 4412/2016, 
που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ  

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται 
ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ 
ςφμβαςθσ, 

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

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο  

5.1.1. Η πιεξσκή ζα γίλεηαη κεηά ηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ησλ εηδώλ κε ηελ έθδνζε ηνπ ζρεηηθνύ εληάικαηνο 
πιεξσκήο θαη κέζα ζηελ λόκηκε πξνζεζκία πνπ πξνβιέπεηαη ζηε ππνπαξάγξαθν Ζ5 ηνπ Ν. 4152 (ΦΕΚ 107/09.05.2013, η.Α). 

Η πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνύ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθόκηζε ησλ λνκίκσλ παξαζηαηηθώλ θαη δηθαηνινγεηηθώλ πνπ 

πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 200 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016, θαζώο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνύ πνπ ηπρόλ 

ήζειε δεηεζεί από ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνύλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή.  

5.1.2. Toλ Πξνκεζεπηή βαξύλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, 
κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ παξάδνζε ηνπ πιηθνύ ζηνλ ηόπν θαη κε ηνλ ηξόπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο 
ζύκβαζεο. Θδίσο βαξύλεηαη κε ηηο αθόινπζεο θξαηήζεηο:  

 Υπζρ ΑΕΡΡ 0,06% 

 Χαρτόςθμο ΑΕΡΡ 3% επί του ΑΕΡΡ 0,06% 

 ΟΓΑ χαρτοςιμου ΑΕΡΡ 20% επί του χαρτοςιμου ΑΕΡΡ 3% 

 Υπζρ ψυχικισ Υγείασ 2% 

 Φ.Ε. 8% 

Επίςθσ κατά τθν πρϊτθ πλθρωμι ο προμθκευτισ κα επιβαρυνκεί εφάπαξ για όλο το ποςό τθσ Σφμβαςθσ με τισ 
παρακάτω κρατιςεισ: 

 Υπζρ ΕΑΑΔΘΣΥ 0,07% 

 Χαρτόςθμο ΕΑΑΔΘΣΥ 3% επί του ΕΑΑΔΘΣΥ 0,07% 

 ΟΓΑ χαρτοςιμου ΕΑΑΔΘΣΥ 20% επί του χαρτοςιμου ΕΑΑΔΘΣΥ 3% 

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο  

5.2.1. Ο Ρρομθκευτισ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει 
από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, εφόςον δεν 
φορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκευάςει ι ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον 
ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 
4412/2016. 

Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωκεί ι παραδοκεί ι αντικαταςτακεί με ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ. 

β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ 

Σηνλ νηθνλνκηθό θνξέα πνπ θεξύζζεηαη έθπησηνο από ηελ ζύκβαζε, επηβάιινληαη, κε απόθαζε ηνπ απνθαηλόκελνπ νξγάλνπ, 
ύζηεξα από γλσκνδόηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ αλάδνρν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, 
αζξνηζηηθά, νη παξαθάησ θπξώζεηο: 

α) νιηθή θαηάπησζε ηεο εγγύεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο, 

β) είζπξαμε εληόθσο ηεο πξνθαηαβνιήο πνπ ρνξεγήζεθε ζηνλ έθπησην από ηε ζύκβαζε αλάδνρν είηε από πνζόλ πνπ δηθαηνύηαη 
λα ιάβεη είηε κε θαηάζεζε ηνπ πνζνύ από ηνλ ίδην είηε κε θαηάπησζε ηεο εγγύεζεο πξνθαηαβνιήο. Ο ππνινγηζκόο ησλ ηόθσλ 
γίλεηαη από ηελ εκεξνκελία ιήςεο ηεο πξνθαηαβνιήο από ηνλ αλάδνρν κέρξη ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο απόθαζεο θήξπμεο 
ηνπ σο εθπηώηνπ, κε ην ηζρύνλ θάζε θνξά αλώηαην όξην επηηνθίνπ γηα ηόθν από δηθαηνπξαμία, από ηελ εκεξνκελία δε απηή θαη 
κέρξη ηεο επηζηξνθήο ηεο, κε ην ηζρύνλ θάζε θνξά επηηόθην γηα ηόθν ππεξεκεξίαο [ε πεξίπησζε απηή ζπκπιεξώλεηαη εθόζνλ 
πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο]. 

5.2.2. Αν το υλικό φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι λιξθσ 
του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόςτιμο23 5% 
επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα. 

Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν, χωρίσ 
ΦΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που παραδόκθκαν 
εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ αυτϊν. 

                                                           
23

 Άρκρο 207 του ν. 4412/2016. 
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Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- παράδοςθ ι αντικατάςταςθ των 
υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, δεν 
λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το 
οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ φόρτωςθσ - παράδοςθσ. 

Εφόςον ο ανάδοχοσ ζχει λάβει προκαταβολι, εκτόσ από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτζρω πρόςτιμο, 
καταλογίηεται ςε βάροσ του και τόκοσ επί του ποςοφ τθσ προκαταβολισ, που υπολογίηεται από τθν επόμενθ τθσ 
λιξθσ του ςυμβατικοφ χρόνου, μζχρι τθν προςκόμιςθ του ςυμβατικοφ υλικοφ, με το ιςχφον κάκε φορά ανϊτατο 
όριο του ποςοςτοφ του τόκου υπερθμερίασ. *θ περίπτωςθ αυτι ςυμπλθρϊνεται εφόςον προβλζπεται θ χοριγθςθ 
προκαταβολισ+. 

Θ είςπραξθ του προςτίμου και των τόκων επί τθσ προκαταβολισ γίνεται με παρακράτθςθ από το ποςό πλθρωμισ 
του αναδόχου ι, ςε περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ 
εκτζλεςθσ και προκαταβολισ αντίςτοιχα, εφόςον ο ανάδοχοσ δεν κατακζςει το απαιτοφμενο ποςό. 

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε όλα τα μζλθ τθσ 
ζνωςθσ. 

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ 

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

5.4 Γηθαζηηθή επίιπζε δηαθνξώλ 

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

6.1  Καηαγγειία ηεο ζύκβαζεο- Τπνθαηάζηαζε αλαδόρνπ  

6.1.1 Στθν περίπτωςθ που, κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα για ζνα από τα 
αδικιματα που αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1 τθσ παροφςασ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να καταγγείλει 
μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ, 
περί αμφοτεροβαρϊν ςυμβάςεων.  
 
6.1.2 Εάν ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τεκεί υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ 
ι αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ, 
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου, θ ανακζτουςα αρχι δφναται, 
ομοίωσ, να καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ 
ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ.  
 
6.1.3 Σε αμφότερεσ τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να 
προςκαλζςει τον/τουσ επόμενο/ουσ, κατά ςειρά, μειοδότθ/εσ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ 
ςφμβαςθσ και να του/τουσ προτείνει να αναλάβει/ουν τθν παροχι των υπθρεςιϊν του εκπτϊτου προμθκευτι, με 
τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και βάςει τθσ προςφοράσ που είχε υποβάλει ο ζκπτωτοσ (ρθτι ριτρα 
υποκατάςταςθσ). 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ   

Αντικείμενο Διαγωνιςμοφ 

Αντικείμενο του διαγωνιςμοφ είναι θ ανάδειξθ αναδόχου κακαριςμοφ όλων των εςωτερικϊν χϊρων και 
επιφανειϊν των κτιρίων του Γενικοφ Νοςοκομείου Άμφιςςασ (Υπόγειο Α–Β, Μαγειρεία, Ιςόγειο, Α–Β–Γ όροφοσ), 
Χειρουργείο, Μονάδα Τεχνθτοφ Νεφροφ και τθσ Ψυχιατρικισ Ρτζρυγασ, τουσ χϊρουσ των Γραφείων Διοίκθςθσ του 
Νοςοκομείου και τα Δωμάτια Διαμονισ των ιατρϊν του Νοςοκομείου που βρίςκονται ςτθν Ψυχιατρικι Ρτζρυγα 
κάκε δεκαπζντε (15) θμζρεσ, κακϊσ και το Κζντρο Φυςικισ Ιατρικισ Αποκατάςταςθσ (ΚΕΦΙΑΡ). 

 Εγκατάςταςθ του Συνεργείου Κακαριςμοφ 

Το ςυνεργείο πρζπει να εγκαταςτακεί ςτο Νοςοκομείο μζςα ςε δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ και να αρχίςει τθν παροχι των υπθρεςιϊν του προ τθσ παρζλευςθσ αυτϊν. 

Εντόσ του χρονικοφ αυτοφ διαςτιματοσ:     

α) κα ζχουν ρυκμιςτεί όλεσ οι προχποκζςεισ που ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ απαιτοφνται για να 
οργανωκεί ςωςτά ο τρόποσ παροχισ των υπθρεςιϊν του ςυνεργείου κακαριςμοφ (π.χ. ζντυπα ελζγχου 
καταςτάςεωσ προςωπικοφ ςυνεργείου, πιςτοποιθτικά αςφάλιςθσ αυτοφ κ.λπ.) 

β) κα ζχει μεταφερκεί ο τεχνικόσ εξοπλιςμόσ ςφμφωνα με τθν Διακιρυξθ 

γ) κα ζχουν μεταφερκεί όλα τα υλικά κακαριςμοφ κ.λπ. ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ.  

Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ εγκατάςταςθσ μπορεί να παρατείνεται μζχρι το 1/2 αυτοφ με απόφαςθ του Συμβουλίου 
Διοίκθςθσ του Νοςοκομείου κατόπιν εγγράφου αιτιςεωσ του αναδόχου υποβαλλόμενθσ εντόσ του ςυμβατικοφ 
χρόνου εγκατάςταςθσ, ςε περίπτωςθ ςοβαρότατων λόγων που ςυνιςτοφν αντικειμενικι αδυναμία εμπρόκεςμθσ 
εγκατάςταςθσ του ςυνεργείου ι ςε περίπτωςθ που ςυντρζχουν λόγοι που ςυνιςτοφν ανωτζρα βία. Σε περιπτϊςεισ 
μετάκεςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου εγκατάςταςθσ δεν επιβάλλονται κυρϊςεισ. 

Σε περιπτϊςεισ ανωτζρασ βίασ, θ απόδειξθ αυτισ βαρφνει εξ ολοκλιρου τον ανάδοχο, εφόςον το περιςτατικό που 
τθ ςυνζςτθςε ζλαβε χϊρα μζςα ςτισ 15 θμζρεσ που όφειλε να εγκαταςτακεί το ςυνεργείο. 

Ο ανάδοχοσ που επικαλείται ανωτζρα βία υποχρεοφται προ τθσ παρζλευςθσ των δεκαπζντε (15) θμερϊν να 
αναφζρει εγγράφωσ αυτό και να προςκομίςει ςτθν υπθρεςία τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. 

Σε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ μζςα ςτθν ανωτζρω προκεςμία δεν αναφζρει τα περιςτατικά και δεν προςκομίηει τα 
απαιτοφμενα ςτοιχεία ςτερείται του δικαιϊματοσ να επικαλεςτεί τθν φπαρξθ ανωτζρασ βίασ. Θ εγκατάςταςθ του 
αναδόχου κα γίνει από Επιτροπι ςυγκροτοφμενθ από το Διοικθτικό Συμβοφλιο του Νοςοκομείου, όπωσ 
προαναφζρκθκε και θ οποία κα ςυντάξει πρωτόκολλο εγκατάςταςθσ αφοφ ελζγξει ότι ο τεχνολογικόσ εξοπλιςμόσ, 
τα υλικά κακαριότθτασ και το προςωπικό του ςυνεργείου είναι ςφμφωνα προσ τουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ και τθσ 
οικείασ ςφμβαςθσ και τθσ τεχνικισ περιγραφισ του ζργου του αναδόχου. 

Εάν διαπιςτωκεί αςυμφωνία των προαναφερκζντων προσ τουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ και τθσ ςφμβαςθσ, από τθν 
Επιτροπι, ο ανάδοχοσ κα υποχρεοφται μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ να ςυμμορφωκεί με τισ υποδείξεισ τθσ Επιτροπισ. 

Αν ο ανάδοχοσ δεν ςυμμορφωκεί ι δεν δεχκεί τθν αντικατάςταςθ των απορριφκζντων ειδϊν θ Επιτροπι 
εγκατάςταςθσ ειςθγείται τθν επιβολι των κυρϊςεων που προβλζπονται από το άρκρο 33, παρ. 1-13 του ΡΔ 394/96 
και το ΔΣ λαμβάνει απόφαςθ περί αυτοφ. Θ απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου κοινοποιείται με απόδειξθ ςτον 
ανάδοχο. Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ επιτρζπεται ζνςταςθ του αναδόχου μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από τθν 
κοινοποίθςθ. Αν παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία αυτι κεωρείται ότι ο ανάδοχοσ αποδζχεται ανεπιφφλακτα τθν 
απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

Θ είςπραξθ του ςχετικοφ ποςοφ ενεργείται ςτο λαβείν του αναδόχου ςε περίπτωςθ ανεπάρκειασ από τθν εγγφθςθ 
καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ και ςε περίπτωςθ πάλι ανεπάρκειασ με καταλογιςμό. Ο καταλογιςμόσ ενεργείται με 
αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου  και ειςπράττεται ςφμφωνα με τθν διαδικαςία είςπραξθσ των 
Δθμοςίων εςόδων. 

Κακθμερινόσ Κακαριςμόσ Εςωτερικϊν Χϊρων Κτιρίων Στζγαςθσ Ιατρικϊν Τμθμάτων κ.τ.λ. 

ΑΝΑΛΥΣΘ 
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 Κακαριςμόσ καλάμου αςκενϊν τμθμάτων  

 Κακαριςμόσ Χειρουργείου  

 Κακαριςμόσ ΜΤΝ 

 Κακαριςμόσ αικουςϊν αναμονισ  

 Κακαριςμόσ κοινοχριςτων χϊρων διαδρόμων – κλιμακοςταςίων 

 Κακαριςμόσ διαδρόμων 

 Κακαριςμόσ κλιμακοςταςίων πρόςβαςθσ των ορόφων 

 Κακαριςμόσ λουτρϊν, WC, κοινοχριςτων χϊρων 

 Κακαριςμόσ βοθκθτικϊν χϊρων ιατρικϊν τμθμάτων 

 Κακαριςμόσ κοιτϊνων προςωπικοφ που εφθμερεφει (ιατρϊν) 

 Κακαριςμόσ αποδυτθρίων προςωπικοφ  

 Κακαριςμόσ εξεταςτθρίων αςκενϊν  

 Κακαριςμόσ ανελκυςτιρων  

 Κακαριςμόσ Σχολισ 

 Κακαριςμόσ Γραφείων Διοίκθςθσ 

 Κακαριςμόσ Υπόγειων Α–Β, Μαγειρεία 

 Κακαριςμόσ Εξωτερικϊν Χϊρων του Νοςοκομείου (προαφλια, κ.λπ.) 

 Κακαριςμόσ Κε.Φ.Ι.Απ. 

Απομάκρυνςθ των ςάκων με απορρίμματα από τουσ εςωτερικοφσ χϊρουσ και μεταφορά τουσ ςτουσ ειδικοφσ 
χϊρουσ ςυλλογισ αυτϊν (ψυγείο) προσ αποκομιδι τουσ από το απορριμματοφόρο του Διμου Άμφιςςασ, με 
ειδικοφσ κάδουσ μεταφοράσ κλειςτοφ τφπου τροχιλατουσ που κα προςκομίςει ο ανάδοχοσ. 

Συχνότθτα Κακαριςμοφ 

Το ςκοφπιςμα και ςφουγγάριςμα ςτουσ καλάμουσ αςκενϊν, ςτο Χειρουργείο, ςτθ ΜΤΝ ,ςτα λουτρά, ςτα WC, 
καλάμων και κοινοχριςτων χϊρων ςτουσ διαδρόμουσ, τα κλιμακοςτάςια, τα Υπόγεια Α-Β, τα Μαγειρεία, τισ 
ειςόδουσ και γενικά ςτουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ κα γίνεται δφο (2) φορζσ κατά τθν πρωινι βάρδια και μια (1) 
φορά ςτθν απογευματινι βάρδια. Το ςκοφπιςμα και ςφουγγάριςμα ςτο χϊρο του ΕΚΑΒ κα γίνεται δφο (2) φορζσ 
μθνιαίωσ. 

Στουσ υπόλοιπουσ χϊρουσ του Νοςοκομείου κα γίνεται μία (1) φορά τθν θμζρα. 

Σε περίπτωςθ που εξαιρετικό γεγονόσ ρυπάνει ςε μεγάλο βακμό τουσ χϊρουσ του Νοςοκομείου, θ Υπθρεςία κα 
ζχει τθ δυνατότθτα να καλζςει το ςυνεργείο κακαριςμοφ για άμεςθ επζμβαςθ προσ αποκατάςταςθ τθσ 
κακαριότθτασ, μθ δικαιοφμενου πρόςκετθσ αμοιβισ. 

Τα καλάκια ςυλλογισ ςκουπιδιϊν κα κακαρίηονται δφο φορζσ τθν θμζρα και κα πλζνονται. 

Τα τηάμια κυρϊν και παρακφρων των καλάμων αςκενϊν κα κακαρίηονται κάκε δεκαπζντε (15) θμζρεσ. Τα τηάμια 
των λοιπϊν χϊρων κα κακαρίηονται κάκε μινα. Σε περίπτωςθ μθ κακαριςμοφ των τηαμιϊν μζςα ςτισ προκεςμίεσ 
που ορίςτθκαν, κα καταγγζλλεται θ ςφμβαςθ με απλι κοινοποίθςθ εξωδίκου δθλϊςεωσ του Νοςοκομείου προσ τον 
Ανάδοχο. 

Στουσ καλάμουσ αςκενϊν κάκε δεκαπζντε (15) θμζρεσ κα γίνεται γενικι κακαριότθτα τοίχων, ντουλαπιϊν, 
νιπτιρων, ςωμάτων καλοριφζρ, κλιματιςτικϊν, κακρεπτϊν, εικόνων και λοιπϊν ακινιτων αντικειμζνων του χϊρου. 
Στουσ λοιποφσ χϊρουσ κα γίνεται γενικι κακαριότθτα κάκε μινα. 

Ο μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ κα κακαρίηεται μία (1) φορά το μινα ςε όλα τα Τμιματα, υπό τθν κακοδιγθςθ των 
τεχνικϊν τθσ Υπθρεςίασ μασ. 

Ο χϊροσ ςτζγαςθσ τθσ Σχολισ και τα γραφεία Διοίκθςθσ κα κακαρίηονται κακθμερινά. 

Ο χϊροσ του Κε.Φ.Ι.Απ., κα κακαρίηεται κακθμερινϊσ, πρωινι ϊρα επί 3ωρου. 

Τρόποσ Κακαριότθτασ Εςωτερικϊν Χϊρων Κακθμερινά 

Αρχικά γίνεται ςκοφπιςμα με θλεκτρικι ςκοφπα και κατόπιν ςφουγγάριςμα δαπζδου με νερό και υγρό ςαποφνι ι 
με άοςμο απορρυπαντικό, κακθμερινά, και μετά απολφμανςθ με διαλυμζνο χλϊριο ςε νερό και ςε αναλογία 1:10. 
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Θα γίνεται κακάριςμα κακθμερινά των κομοδίνων των καλάμων, και δφο (2) φορζσ τθν εβδομάδα κακάριςμα των 
Νοςθλευτικϊν κρεβατιϊν. Κατά τθν ζξοδο των αςκενϊν κα κακαρίηεται το Νοςθλευτικό κρεβάτι. 

Θα γίνεται κακάριςμα τοίχων, ταβανιϊν, ραφιϊν, φϊτων, πρεβαηιϊν των παρακφρων κονςόλων μθχανθμάτων 
κ.λπ. 

Θα γίνεται πλφςιμο με άοςμο υγρό κακαριςμοφ κακϊσ και απολφμανςθ με διαλυμζνο χλϊριο ςε νερό και ςε 
αναλογία 1:10, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Επιτροπισ Ενδονοςοκομειακϊν Λοιμϊξεων των λεκανϊν, των μπάνιων, 
των νιπτιρων, των λουτρϊν κακθμερινά τόςο των καλάμων όςο και των λοιπϊν ομοίων αντικειμζνων ςε όποιουσ 
χϊρουσ αυτά ευρίςκονται. 

Τα άτομα του ςυνεργείου κακαριότθτασ, κα χρθςιμοποιοφν τα ίδια μζτρα προφφλαξθσ  όπωσ και οι άλλοι 
εργαηόμενοι ςτο χϊρο, ιτοι κα φοροφν κουςτοφμια με τθν επωνυμία τθσ εταιρίασ, ςκοφφιεσ και γάντια και 
υποδιματα αντιολιςκθτικά. Εάν νοςθλεφονται αςκενείσ με οριςμζνα νοςιματα (φυματίωςθ, ιλαρά, παρωτίτιδα, 
κοκίτθσ κ.λπ.) ι λευκοπενικοί, τότε κα χρθςιμοποιοφν μάςκα, θ οποία είναι απαραίτθτθ τόςο για τθν προςταςία 
του εργαηομζνου, όςο και του αςκενοφσ. Τθν ενδυμαςία, τα γάντια, τισ μάςκεσ και τα υποδιματα κα τα χορθγεί ο 
ανάδοχοσ του ςυνεργείου κακαριςμοφ ςτο προςωπικό που κα απαςχολεί. 

Κάκε χϊροσ κα ζχει τον δικό του εξοπλιςμό κακαριςμοφ, ιτοι: κουβά με δφο κάδουσ, ςφουγγαρίςτρα, διάφορα 
πανιά υγρισ κακαριότθτασ, κ.λπ., είδθ που κα χρειαςτοφν για το ςωςτό κακαριςμό του χϊρου και των 
αντικειμζνων.  

Θα χρθςιμοποιείται πάντα φρζςκια διάλυςθ απολυμαντικοφ, που πρζπει να αλλάηεται ςυχνά. 

Απαγορεφεται το ςτεγνό ςκοφπιςμα με ςάρωκρο, των εςωτερικϊν χϊρων. Το ςκοφπιςμα με θλεκτρικι ςκοφπα και 
το υγρό ςφουγγάριςμα επιβάλλεται. Τα διάφορα ςκουπίδια (π.χ. βαμβάκια, επίδεςμοι, χαρτιά κ.λπ.) που μπορεί να 
υπάρχουν ςτο πάτωμα, πρζπει να μαηεφονται με το χζρι (φορϊντασ γάντια). 

Το πάτωμα και όλεσ οι επίπεδεσ επιφάνειεσ κα κακαρίηονται και κα απολυμαίνονται δφο φορζσ τθν θμζρα, με τον 
τρόπο που αναφζρκθκε παραπάνω. 

Στθν περίπτωςθ που αίμα ι άλλα βιολογικά υγρά μολφνουν το πάτωμα, πλθν αυτοφ που είναι καλυμμζνου με 
τάπθτα από λινζλαιο ι άλλθ επιφάνεια, καλφπτουμε τθν κθλίδα με χαρτοβάμβακα διαποτιςμζνο με χλωρίνθ 1:10 
για μιςι ϊρα ι με ςκόνθ διχλωροϊςοκυανουρικοφ νατρίου (NaDCC) για δζκα λεπτά και μετά με γάντια τα 
μαηεφουμε και πλζνουμε τθν επιφάνεια με το ςυνικθ τρόπο. Επιφάνειεσ που είναι καλυμμζνεσ από τάπθτα 
λινελαίου κα κακαρίηονται με ειδικό κακαριςτικό, ςυμβατό με τθ ςφνκεςθ του τάπθτα, εμπλουτιςμζνου με ειδικό 
κερί ςτίλβωςθσ. Το κακαριςτικό αυτό δεν κα περιζχει ουςίεσ οι οποίεσ κα αλλοιϊνουν τθν ςτιλβωμζνθ επιφάνεια 
του τάπθτα. 

Οι ςφουγγαρίςτρεσ, τα πανιά κακαριότθτασ κ.λπ., μετά τθν κακθμερινι χριςθ τουσ κα πλζνονται ςε μικρά 
πλυντιρια που κα προςκομίςει γι’ αυτό τον ςκοπό ο ανάδοχοσ από ζνα ςτα δφο κτίρια του Νοςοκομείου. Μζχρι τθν 
προςκόμιςθ των πλυντθρίων ι βλάβθ αυτϊν ςτο τζλοσ τθσ εργαςίασ ο χριςτθσ κα πλζνει καλά τα προαναφερκζντα 
είδθ ςε κακαρι ςαπουνάδα και κα τα τοποκετεί ςε διάλυμα χλωρίνθσ 1:5 (δθλαδι ςε 5 λίτρα νερό βάηουμε 1 λίτρο 
χλωρίνθ) για 20-30 λεπτά. Μετά κα ξεπλζνονται και κα απλϊνονται να ςτεγνϊςουν. 

Οι κουβάδεσ κα πλζνονται και κα τοποκετοφνται ανάποδα για να ςτεγνϊςουν μζχρι τθν επόμενθ που κα 
χρθςιμοποιθκοφν. 

Επιςταςία – Αξιολόγθςθ Συνεργείου Κακαριότθτασ 

Το ςυνεργείο κακαριςμοφ κα κατευκφνεται γενικά από τθν Επιτροπι Ελζγχου Ενδονοςοκομειακϊν Λοιμϊξεων. Θ 
Ρρόεδροσ τθσ Επιτροπισ αυτισ και θ Διευκφνουςα κα δφνανται να προβαίνουν ςε κάκε είδουσ υπόδειξθ, θ οποία 
κα κρικεί απαραίτθτθ για τθν βελτίωςθ τθσ κακαριότθτασ ςτο Νοςοκομείο, ςε ςυνεργαςία και με τον Δ/ντι Ιατρό 
του κάκε Ιατρικοφ Τμιματοσ ι Εργαςτθρίου. 

Ειδικά οι εργαςίεσ του ςυνεργείου κακαριςμοφ (παρουςίεσ, εξοπλιςμόσ. Ωράριο κ.λπ.) που δεν ςχετίηονται με τθν 
ποιοτικι απόδοςθ τθσ εργαςίασ του ςυνεργείου κα ελζγχονται από τον κ. Ρροϊςτάμενο του Ρροςωπικοφ. Ο 
ανάδοχοσ υποχρεοφται να γνωςτοποιεί εγγράφωσ ςτο αποτελοφμενο από αυτόν προςωπικό ότι ουδεμία εξάρτθςθ 
ι εργαςιακι ςχζςθ ζχει με το Νοςοκομείο. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ορίηει υπεφκυνο όλεσ τισ ϊρεσ εργαςίασ του προςωπικοφ του, για επίβλεψθ του ζργου 
και επικοινωνία με τουσ αρμόδιουσ του Νοςοκομείου που ζχουν οριςκεί ειδικά για τθν εποπτεία και ζλεγχο του 
κακαριςμοφ των κτιρίων. 
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Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται όλο το προςωπικό του να το ζχει αςφαλίςει ςτο ΙΚΑ, ΕΤΑΜ. Το Νοςοκομείο δεν κα 
επιτρζπει ςε κανζνα εργαηόμενο του ανάδοχου να εργάηεται αν δεν είναι αςφαλιςμζνοσ, από τθσ ενάρξεωσ τθσ 
ιςχφοσ τθσ ςυμβάςεωσ του Νοςοκομείου με τον ανάδοχο. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί όλουσ τουσ κανόνεσ πυραςφάλειασ και αςφάλειασ αςκενϊν και προςωπικοφ του 
Νοςοκομείου κατά τον χρόνο παροχισ των υπθρεςιϊν του και κα είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τθν φφλαξθ 
των πραγμάτων και υλικϊν του, ςτουσ χϊρουσ που κα του διακζςει το Νοςοκομείο. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί επίςθσ τισ κείμενεσ διατάξεισ ςχετικά με τθν αςφάλεια των εργαηομζνων ςτο 
ςυνεργείο του και είναι αποκλειςτικόσ και μόνοσ υπεφκυνοσ ποινικά και αςτικά για κάκε ατφχθμα που ικελε να 
ςυμβεί ςτο προςωπικό του. Το Νοςοκομείο δεν ζχει καμία αςτικι ι ποινικι ευκφνθ για κάκε αξίωςθ εκ μζρουσ 
οποιοδιποτε μιςκωτοφ του αναδόχου και υποχρζωςι του εξαντλείται πλιρωσ με τθν καταβολι τθσ κατά μινα 
αμοιβισ του ςτο ανάδοχο. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να κατακζτει μθνιαίωσ, ονομαςτικά το κακθμερινό πρόγραμμα των εργαηομζνων, 
περιλαμβανομζνθσ και τθσ ετοιμότθτασ on call. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται και εγγυάται ότι θ εργαςία κα εκτελείται με προςοχι και επιμζλεια και κα είναι 
υπεφκυνοσ ζναντι των Κρατικϊν Αρχϊν για τθν εξαςφάλιςθ τθσ κακαριότθτασ του χϊρου που περιλαμβάνονται 
ςτθν παροφςα για όλο το χρόνο εργαςίασ του και για όλεσ τισ θμζρεσ τθσ εβδομάδασ και φζρει κάκε αςτικι και 
ποινικι ευκφνθ ςε περίπτωςθ ατυχιματοσ λόγω πλθμμελοφσ κακαριότθτασ των χϊρων, ζναντι του προςωπικοφ 
των αςκενϊν και των ςυνοδϊν αυτϊν. 

Απαγορεφεται θ αναδοχι από άλλο πρόςωπο των υποχρεϊςεων που απορρζουν εκ τθσ παροφςθσ, κακϊσ και θ 
εκχϊρθςθ, θ ενεχυρίαςθ των απαιτιςεϊν του, δθλοφντοσ ρθτϊσ ότι παραιτείται από τϊρα του δικαιϊματοσ τθσ 
ενεχυριάςεωσ των απαιτιςεων του προσ οποιονδιποτε τρίτο φυςικό ι νομικό πρόςωπο, οποιαςδιποτε νομικισ 
μορφισ πιςτωτικό όργανο, Κδρυμα ι Τράπεηα και προσ αυτό ακόμα το Δθμόςιο. 

Ο υπεφκυνοσ του αναδόχου οφείλει να ζχει μζχρι τθν λιξθ τθσ παροφςθσ αυτοπρόςωπθ παρουςία ςτουσ χϊρουσ 
του Νοςοκομείου κακθμερινά και κακ’ όλο τον χρόνο διάρκειασ τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. 

Θ επίβλεψθ των εργαςιϊν κακαριότθτασ κα αςκείται από το Νοςοκομείο δια των αρμοδίων οργάνων του. 

Ρροσ αποτελεςματικι και ουςιαςτικι επικοινωνία του Νοςοκομείου με τα όργανα του αναδόχου κα τθρείται από 
το Νοςοκομείο Βιβλίο Ραρατθριςεων, όπου κα καταχωροφνται κακθμερινά οι τυχόν παραλιψεισ του αναδόχου 
και τα παράπονα ωσ προσ τθν καλι εκτζλεςθ των εργαςιϊν κακαριότθτασ κακϊσ και θ ςυμπεριφορά του 
προςωπικοφ του, το οποίο κα προςυπογράφουν θ Διευκφντρια τθσ Νοςθλευτικισ Υπθρεςίασ εκ μζρουσ τθσ 
Επιτροπισ Ενδονοςοκομειακϊν Λοιμϊξεων, ενϊ κα προςυπογράφει ο υπεφκυνοσ από πλευράσ ςυνεργείου 
κακαριςμοφ και κα κεωρείται από τον Δ/κό Δ/ντι ι τον νόμιμο αναπλθρωτι αυτοφ. Αντίγραφο των καταχωρίςεων 
κα προωκείται αυκθμερόν ςτον ανάδοχο, ο οποίοσ υποχρεοφται για τθν πιςτι ςυμμόρφωςθ προσ τισ υποδείξεισ. 

Ο ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ ότι το προςωπικό που κα προςλαμβάνει κα είναι κατάλλθλα 
ειδικευμζνο, να μθν ςυμπεριφζρεται με αγζνεια και αυκάδθ τρόπο και να πλθροί τισ προχποκζςεισ για τθν 
εκτζλεςθ του αναλαμβανομζνου ζργου, αποκλειόμενθσ τθσ χρθςιμοποίθςθσ αλλοδαπϊν χωρίσ πράςινθ κάρτα 
εργαςίασ, ανθλίκων και γενικά ατόμων που δεν ζχουν τισ νόμιμεσ προχποκζςεισ που προβλζπονται από τισ 
εκάςτοτε  ιςχφουςεσ εργαςιακζσ και υγειονομικζσ διατάξεισ. Επιςθμαίνεται ιδιαίτερα θ πλιρθσ υγειονομικι 
καταλλθλότθτα του προςωπικοφ του αναδόχου, ζχοντασ προσ τοφτο αποκλειςτικά τθν ευκφνθ, για τοφτο όλο το 
προςωπικό κα είναι εφοδιαςμζνο με Βιβλιάριο Υγείασ από τθ Δ/νςθ Υγείασ και Δθμόςιασ Υγιεινισ τθσ Νομ. Αυτ/ςθσ 
Φωκίδασ. Υπεφκυνθ ελζγχου φπαρξθσ Βιβλιαρίου Υγείασ και πράςινθσ κάρτασ εργαςίασ ςε ιςχφ ορίηεται θ επόπτρια 
Δθμόςιασ Υγείασ ι εκπρόςωποσ τθσ Επιτροπισ Ενδονοςοκομειακϊν Λοιμϊξεων. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν αντικατάςταςθ εργαηομζνου όταν αυτό ηθτθκεί από το Νοςοκομείο με 
αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να αςφαλίηει ολόκλθρο το προςωπικό του που απαςχολείται ςτισ εγκαταςτάςεισ του 
Νοςοκομείου ςτουσ κατάλλθλουσ φορείσ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ, κφριασ και επικουρικισ, όπωσ προβλζπουν οι 
ςχετικζσ διατάξεισ, προςκομίηοντασ ςτο Νοςοκομείο όλα τα αποδεικτικά ςτοιχεία που προβλζπει θ οικεία 
νομοκεςία. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παίρνει όλα τα μζτρα αςφαλείασ για τθν αποφυγι ατυχθμάτων των αςκενϊν, των 
επιςκεπτϊν, του προςωπικοφ του Νοςοκομείου και του προςωπικοφ του και τθν αποφυγι ηθμιϊν ςτισ 
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εγκαταςτάςεισ του εργοδότθ και ςε τρίτουσ (ενδεικτικά αναφζρεται θ τοποκζτθςθ προειδοποιθτικϊν πινακιδίων 
«ΤΟ ΔΑΡΕΔΟ ΕΙΝΑΙ ΥΓΟ» κ.λπ.). 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να αποκακιςτά και να αποηθμιϊνει το Νοςοκομείο για κάκε βλάβθ ι φκορά που κα 
προξενιςει το προςωπικό του ι τα υλικά του, τα μθχανιματα και γενικά τα μζςα που χρθςιμοποιεί για τθν 
εκτζλεςθ του ζργου, ςτο προςωπικό του Νοςοκομείου, τισ κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ και τον εξοπλιςμό του ι ςε 
τρίτουσ που ςυνδζονται ι ςυναλλάςςονται με το Νοςοκομείο με οποιοδιποτε τρόπο. Το Νοςοκομείο ζχει το 
δικαίωμα να παρακρατεί από το τίμθμα του αναδόχου το ποςό τθσ ηθμιάσ επιφυλαςςόμενο και για κάκε άλλο 
δικαίωμά του. 

Ρροςωπικό – Ωράριο Εργαςίασ 

 Θ βαςικι κακαριότθτα των χϊρων του νοςοκομείου και του Κε.Φ.Ι.Απ. καλφπτεται 100% με το ελάχιςτο (3) 
άτομα (υπολογιηόμενθσ τθσ ανάπτυξθσ όλων των κλινϊν), ςε 5νκιμερθ και 8ωρθ απαςχόλθςθ (υπαλλθλικό 
ωράριο), μθ υπολογιηόμενων Μονάδασ Τεχνθτοφ Νεφροφ (Μ.Τ.Ν.) και Χειρουργείου, όπου απαιτοφν τθν 
αποκλειςτικι παρουςία προςωπικοφ κακαριότθτασ κακ’ όλθ τθ διάρκεια του ωραρίου οπότε, (2) υπάλλθλοι 
κακαριότθτασ απαςχολοφνται αποκλειςτικά ςτα παραπάνω τμιματα. Ωσ εκ τοφτου, απαιτοφνται κακθμερινϊσ – 
για τθ βαςικι και μόνο κακαριότθτα – (5) άτομα ςτθν πρωινι βάρδια ςτο νοςοκομείο (πλθν Κε.Φ.Ι.Απ) και (1) 
άτομο ςτθν απογευματινι βάρδια.  

 Το Κε.Φ.Ι.Απ. κα κακαρίηεται κακθμερινά επί 3ωρου. 

 Οι πραγματικζσ ανάγκεσ κακαριότθτασ των χϊρων του νοςοκομείου δεν δικαιολογοφν τθν 8ωρθ νυχτερινι 
απαςχόλθςθ υπαλλιλου ςε ωράριο 23:00-07:00, αλλά μόνο τθν κάλυψθ των αναγκϊν των νοςθλευτικϊν 
τμθμάτων με ετοιμότθτα on call. (και παρουςία του υπαλλιλου εντόσ μιςαϊρου) 

 Στο νοςοκομείο υπθρετεί ςιμερα (1) μόνιμθ υπάλλθλοσ κατθγορίασ ΥΕ Κακαριςτριϊν, που ζχει αναλάβει τθν 
κακαριότθτα τθσ Μ.Τ.Ν. Σε περίπτωςθ δε απουςίασ τθσ, θ κακαριότθτα τθσ Μ.Τ.Ν. καλφπτεται από ετζρα 
υπάλλθλο ΙΔΟΧ με ανάλογθ προςαρμογι του προγράμματοσ.  Σφμφωνα δε με προφορικι διλωςθ τθσ εν λόγω 
υπαλλιλου, προτίκεται να ςυνταξιοδοτθκεί εντόσ του ζτουσ.  

 Δεδομζνου ότι ακολουκείται 5νκιμερθ και 8ωρθ απαςχόλθςθ, ςτο προςωπικό που απαςχολείται κατά τισ 
θμζρεσ Σάββατο και Κυριακι/αργία, θ υπθρεςία οφείλει και τθν αντίςτοιχθ θμζρα ανάπαυςθσ (ρεπό), ιτοι (4) 
ρεπό τθν εβδομάδα τουλάχιςτον + (2) ρεπό για κάκε θμζρα αργίασ. 

 Στθ Μ.Τ.Ν. πραγματοποιείται κάκε δεφτερο Σάββατο γενικι κακαριότθτα που απαιτεί τθν παρουςία (2) 
κακαριςτϊν/ςτριϊν και ακολοφκωσ (1) επιπλζον θμζρασ θμεριςιασ ανάπαυςθσ. 

 Για τθν κάλυψθ γενικισ κακαριότθτασ που πραγματοποιείται τμθματικά ςτο νοςοκομείο μία φορά τθν 
εβδομάδα, απαιτείται (1) επιπλζον άτομο ςτθν πρωινι βάρδια. 

 Ρρζπει να καλυφκοφν εργαςίεσ, πλζον των κακθμερινϊν, που προκφπτουν ςτθν κακαριότθτα του νοςοκομείου 
και του Κε.Φ.Ι.Απ. όπωσ ζπειτα από αποψίλωςθ χόρτου, απόφραξθ ςωλθνϊςεων κλπ, όπου απαιτείται θ 
ενίςχυςθ τθσ βάρδιασ με επιπλζον προςωπικό. 

 Τζλοσ, πρζπει να λθφκεί υπόψθ και θ χοριγθςθ ςτο προςωπικό κακαριότθτασ, πλθν των θμερϊν ανάπαυςθσ, 
των δικαιοφμενων προγραμματιςμζνων κακϊσ και ζκτακτων αδειϊν (κανονικζσ, ςχολικισ επίδοςθσ, αςκζνεια, 
πζνκοσ κλπ). 

Ζπειτα από τα παραπάνω, για τισ ανάγκεσ κακαριότθτασ του νοςοκομείου και του Κε.Φ.Ι.Απ. απαιτείται θ 
απαςχόλθςθ (9) ατόμων κατθγορίασ ΥΕ κακαριςτϊν/ςτριϊν, περιλαμβανομζνθσ τθσ μόνιμθσ υπάρχουςασ 
υπαλλιλου, με 8ωρθ, 5νκιμερθ εργαςία. 

Επιςυνάπτεται πρότυπο πρόγραμμα, το οποίο ζχει καταρτιςτεί βάςει των παραπάνω κακϊσ και το αντίςτοιχο 
κόςτοσ των πρόςκετων αμοιβϊν. 

Σφςταςθ και Ροιότθτα Υλικϊν Κακαριςμοφ 

Τα απορρυπαντικά, τα υγρά ςαποφνια, τα απολυμαντικά ςκευάςματα (χλωρίνθ) και πάςθσ φφςεωσ άλλα υλικά που 
ςχετίηονται με τθν κακαριότθτα των χϊρων του Νοςοκομείου, όπωσ ςάκοι απορριμμάτων κ.λπ., κα διατίκενται από 
το ςυνεργείο κακαριότθτασ που κα αναδειχκεί. Οι ςάκοι απορριμμάτων κα αντικακίςτανται κακθμερινά και κα 
είναι διαφορετικοφ χρϊματοσ από αυτοφσ που χρθςιμοποιεί το Νοςοκομείο. 

Τα υλικά κακαριςμοφ επιφανειϊν, τοίχων, δαπζδων, τάπθτα από λινζλαιο και μαρμάρων, ξφλινων κ.λπ. πρζπει να 
είναι υποαλλεργικά, οικολογικά, με δυνατότθτα αραίωςθσ ι μθ, να μθν ξεβάφουν τα χρϊματα, με αυξθμζνθ 
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δυνατότθτα κακαριςμοφ, να μθν καμπϊνει το δάπεδο και κα είναι άοςμα, να αναγράφονται τα ςυςτατικά τουσ και 
να μθν αναμιγνφονται μεταξφ τουσ κατά τθ χριςθ  

Επί πλζον να είναι εγκεκριμζνα και καταχωρθμζνα ςε Διεκνείσ λίςτεσ υγιεινισ και ενδεδειγμζνα για 
ενδονοςοκομειακζσ λοιμϊξεισ. Πςον αφορά τθν χλωρίνθ να αναγράφεται θ περιεκτικότθτά τθσ ςε υποχλωριϊδεσ 
νάτριο 14%, και να υπολογίηεται για χριςθ τθσ ςε αναλογία 1:10 ςε αρκετζσ επιφάνειεσ. Τα υλικά και οι ποςότθτεσ 
αυτϊν ανά τετρ. Μζτρο που απαιτοφνται για πλιρθ κακαριςμό των χϊρων κα αναφερκοφν ςτθν προςφορά κάκε 
ςυμμετζχοντοσ, αναλυτικά. 

Το Νοςοκομείο κα προμθκεφει και ο Ανάδοχοσ κα τοποκετεί ςτα δωμάτια νοςθλείασ και τισ τουαλζτεσ, τα 
παρακάτω υλικά με τισ αντίςτοιχεσ ποςότθτεσ όταν απαιτείται: 

 Χαρτιά τουαλζτασ 2 τεμ. Για κάκε τουαλζτα που βρίςκεται ςτον χϊρο ευκφνθσ του 

 Σαποφνια αρωματικά μικρά και μεγάλα 

 Χειροπετςζτεσ 

Ο ανάδοχοσ κα χρθςιμοποιεί πλαςτικζσ ςακοφλεσ ςκουπιδιϊν ανκεκτικζσ, χρϊματοσ διαφορετικοφ από του 
Νοςοκομείου, με δικι του δαπάνθ, για να διαφζρουν από εκείνεσ του Νοςοκομείου. 

Ο εξοπλιςμόσ που κα χρθςιμοποιεί ςτο ζργο ο Ανάδοχοσ κα είναι κατονομαςμζνοσ ςυγκεκριμζνα ςτθν προςφορά, 
ϊςτε να εγκρικεί ι απορριφκεί από τον Εργοδότθ εάν δεν είναι από κάκε άποψθ τζλειοσ και κατάλλθλοσ για τον 
κακαριςμό και τθν αποφυγι ατυχθμάτων ηθμιϊν, φκορϊν και ενοχλιςεων ςτουσ χϊρουσ που κα κακαρίηονται και 
κα ςυντθροφνται. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να διατθρεί μόνιμα ςτουσ χϊρουσ του Νοςοκομείου τον αναγκαίο εξοπλιςμό (ιδιοκτθςίασ 
του) και να αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να τον διατθρεί ςε άριςτθ κατάςταςθ (ςυντιρθςθ και επιςκευι) για τθν 
αποτελεςματικι εκτζλεςθ και τθν άριςτθ ποιότθτα του κακαριςμοφ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Επιτροπισ Ελζγχου 
Λοιμϊξεων. 

Σε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν ολοκλθρϊςει τουσ γενικοφσ κακαριςμοφσ μζςα ςε δζκα (10) θμζρεσ, αφότου 
ζχει ιδθ ενθμερωκεί γραπτϊσ για τισ προκζςεισ του Νοςοκομείου, το Νοςοκομείο ζχει δικαίωμα παρακράτθςθσ 
αντίςτοιχου ποςοφ από τθν πιο πάνω ςυμφωνθκείςα αμοιβι ι κιρυξθσ εκπτϊτου του αναδόχου. 

Στθν παροφςα Διακιρυξθ δεν ςυμπεριλαμβάνονται οι ενοικιαηόμενοι χϊροι (Κυλικείο). Το Νοςοκομείο 
υποχρεοφται να καταβάλει ς’ αυτόν τθν αμοιβι που ςυμφωνείται θ οποία είναι δίκαιθ και εφλογθ για το ωσ άνω 
εκτελοφμενο ζργο. Θ αμοιβι δεν επιτρζπει για καμία απολφτωσ αιτία (π.χ. υπερωρία, μεταβολι οικονομικϊν  
ςυνκθκϊν, αφξθςθ υλικϊν, θμερομιςκίων, αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κ.λπ.) να είναι μεγαλφτερθ από το 
ςυμφωνθκζν ποςό. 

Το Νοςοκομείο δεν κα καταβάλει τθ μθνιαία αποηθμίωςθ, αν προθγουμζνωσ ο ανάδοχοσ δεν προςκομίςει 
βεβαίωςθ Αςφαλιςτικισ και Φορολογικισ Ενθμερότθτασ και Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν.1599 ότι καταβάλει τισ 
αμοιβζσ ςτο προςωπικό του μζςα ςτο χρονικό διάςτθμα που είχε ςυμφωνθκεί μεταξφ τουσ και το οποίο κα ζχει 
γνωςτοποιθκεί ςτο Νοςοκομείο από τθσ ζναρξθσ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ. 

Ο ανάδοχοσ κα ειςπράττει τθν αμοιβι, αφοφ προθγουμζνωσ πιςτοποιθκεί εγγράφωσ, ςφμφωνα και με τα 
προβλεπόμενα ότι ζχουν γίνει οι εργαςίεσ που ζχουν ςυμφωνθκεί με τον Ανάδοχο και προςυπογράφεται θ 
πιςτοποίθςθ από τθν Δ/ντρια Ν.Υ. ι εκπρόςωπο τθσ Επιτροπισ Ενδονοςοκομειακϊν Λοιμϊξεων.  

Με τθν αμοιβι ο ανάδοχοσ εξοφλείται για το ζργο, το κζρδοσ του και τα ζξοδα κάκε φφςθσ, δθλαδι υλικά, αμοιβζσ 
προςωπικοφ του, αςφάλιςτρα, μθχανζσ, ςυςκευζσ, όργανα και γενικά μζςα εκτζλεςθσ του κακαριςμοφ και 
ςυντιρθςθσ (ζργου) και γενικϊσ για κάκε άλλθ δαπάνθ, ζςτω και αν δεν μνθμονεφεται ι προβλζπεται ρθτά. Θ 
απαρίκμθςθ αυτι είναι ενδεικτικι και όχι περιοριςτικι.  

Με τθν υπογραφείςα ςφμβαςθ ζργου αποκλείεται παντελϊσ θ τυχόν ζκτακτθ αμοιβι ςτον ανάδοχο για 
οποιονδιποτε λόγο και ο ανάδοχοσ ουδόλωσ νομιμοποιείται να εγείρει ανάλογθ αξίωςθ. Δεδομζνου ότι θ ςφμβαςθ 
που κα υπογραφεί είναι ςφμβαςθ ζργου, καμία άλλθ υποχρζωςθ δεν βαρφνει το Νοςοκομείο εκτόσ από τθν 
καταβολι τθσ ςυμφωνθκείςθσ αμοιβισ και για καμία αιτία το Νοςοκομείο δεν υποχρεοφται να καταβάλει 
οποιοδιποτε άλλο χρθματικό ποςό ςτον ανάδοχο. Το ζργο κα εκτελείται με ευκφνθ και ζξοδα του αναδόχου, που 
τότε και μόνο δικαιοφται τθν αμοιβι, εφόςον εκτελεί προςθκόντωσ το ζργο και εκπλθρϊνει όλεσ τισ υποχρεϊςεισ 
του, παράλλθλα και ταυτόχρονα τόςο προσ το Νοςοκομείο, όςο και προσ οποιονδιποτε τρίτο (π.χ. αςφαλιςτικά 
ταμεία, εφορία, προςωπικό κ.λπ.). 
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Απαγορεφεται ςτον ανάδοχο θ ανάκεςθ όλου ι μζρουσ του αντικειμζνου τθσ ςυμβάςεωσ ςε υπαναδόχουσ, 
εξαιροφμενων ζκτακτων περιπτϊςεων και μετά από αίτθςθ του προσ το Νοςοκομείο με πλιρθ αιτιολόγθςθ του 
αιτιματοσ, το οποίο αφοφ εξετάςει τουσ λόγουσ που κα επικαλείται ο ανάδοχοσ κα δϊςει ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ 
ικανοποίθςθσ του αιτιματοσ. 

Θ ςφμβαςθ ζργου μεταξφ του αναδόχου και του Νοςοκομείου κα μπορεί να διακοπεί μετά από απόφαςθ του ΔΣ 
του Νοςοκομείου ςτθν περίπτωςθ που το Υπουργείο εγκρίνει προςλιψεισ προςωπικοφ κακαριότθτασ για το 
Νοςοκομείο μασ και εφόςον αυτό αναλάβει υπθρεςία χωρίσ καμία απαίτθςθ από τον ανάδοχο. 

Τθν προςφορά κα ςυνοδεφει υποχρεωτικά και πίνακασ με πελατολόγιο τθσ εταιρίασ και πιςτοποιθτικά αυτϊν των 
πελατϊν, όπωσ προαναφζρκθκε και τοφτο κα αποτελεί βαςικό κριτιριο αξιολόγθςθσ τθσ προςφοράσ, από τθν 
οικεία επιτροπι. 

Οι ςυμμετζχουςεσ εταιρείεσ κα ςυνοδεφουν τθν προςφορά τουσ με ΕΝΤΥΡΑ τα οποία κα ςυμπλθρϊνονται και κα 
τθροφνται απαραιτιτωσ κακθμερινά, ιτοι: 

 Με ζντυπο προγράμματοσ και μεκόδων κακαριςμοφ των χϊρων του Νοςοκομείου μασ, που κα 
εφαρμόςουν αν τουσ ανατεκεί θ κακαριότθτα, θ οποία αποτελεί εξειδικευμζνθ εργαςία προκειμζνου περί 
Νοςοκομείου. 

 Με ζντυπο κατάλογο για το κακζνα εκ των υλικϊν κακαριςμοφ των επίπλων, μπάνιων, δαπζδων, 
απολφμανςθσ, παρκετίνθσ, χλωρίνθσ για πλφςιμο ςφουγγαρίςτρων, υφαςμάτων, μοκετϊν κ.λπ., όπου κα 
αναφζρονται υποχρεωτικά: 

i. Θ ονομαςία προϊόντοσ 
ii. Θ ςφςταςθ του προϊόντοσ και πλθροφορίεσ για τα ςυςτατικά 

iii. Επικινδυνότθτα του προϊόντοσ 
iv. Μζτρα ατομικισ προςταςίασ των υπαλλιλων του ςυνεργείου κατά τθν χριςθ των υλικϊν 
v. Τιμολόγια αγοράσ υλικϊν. 

Επιςθμαίνεται ότι κα γίνει δεκτι και κα αξιολογθκεί από τθν Επιτροπι και κάκε άλλθ πρόταςθ, των ςυμμετεχόντων 
ςτον διαγωνιςμό, θ οποία κα ςυμπεριλαμβάνεται ςτθν τεχνικι προςφορά τουσ και κα αποβλζπει ςτθν βελτίωςθ 
τθσ ποιότθτασ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν του ςυνεργείου προσ όφελοσ του Νοςοκομείου, πλζον όςων 
αναφζρονται ςτουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ - ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΛΤΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΚΟΣΟΤ 

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΡΙΝΑΚΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

α/α Είδοσ/Υπθρεςία Διάρκεια Τιμι μονάδασ χωρίσ Φ.Ρ.Α. Τελικι τιμι με Φ.Ρ.Α. 

     

     

     

 

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΡΙΝΑΚΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ 

α/α ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΜΕΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

1 Κόςτοσ Εργαηομζνων  

2 Κόςτοσ Αναλϊςιμων  

3 Λοιπά κόςτθ (διευκρινίςτε)  

4 Διοικθτικό κόςτοσ  

5 Εργολαβικό όφελοσ  

6 Νόμιμεσ κρατιςεισ  

7 ΦΡΑ  

 ΣΥΝΟΛΟ  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙI – ΣΔΤΓ 

ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (TEΤΔ) 

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ 

Μζροσ Ι: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζα και τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα φορζα 
(αφ) 

 Ονομαςία: 5θ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

ΑΜΦΙΣΣΑΣ 

 Κωδικόσ Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘΣ : 99221895 

 Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ:  Οικιςμόσ Δροςοχωρίου, 33100 Άμφιςςα 

 Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: Μιταλασ Θ. 

 Τθλζφωνο: 2265350131 

 Θλ. ταχυδρομείο: diax4@gnamfissas.gr   

 Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): www.gnamfissas.gr 

Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

 Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ CPV): 

 Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ: [-] 

 Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ: προμικειεσ 

 Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων: *Ναι+ 

 - Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): 

 
 

mailto:diax@gnamfissasgrdiax4@gnamfissas.gr
http://www.gnamfissas.gr/
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Μζροσ II: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Στοιχεία αναγνϊριςθσ: Απάντθςθ: 

Ρλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ του 
οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον εκνικό αρικμό 
ταυτοποίθςθσ, εφόςον απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιi : 
Τθλζφωνο: 
Θλ. ταχυδρομείο: 
Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) 
(εάν υπάρχει): 

*……+ 
*……+ 
*……+ 
*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι ι μεςαία 
επιχείρθςθii; 

 

Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽ αποκλειςτικότθτα,   
του άρκρου 20:  
ο οικονομικόσ φορζασ είναι προςτατευόμενο 
εργαςτιριο, «κοινωνικι επιχείρθςθ»iii ι προβλζπει τθν 
εκτζλεςθ ςυμβάςεων ςτο πλαίςιο προγραμμάτων 
προςτατευόμενθσ απαςχόλθςθσ; 
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των 
εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 
εργαηομζνων; 
Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια κατθγορία ι 
κατθγορίεσ εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 
εργαηομζνων ανικουν οι απαςχολοφμενοι. 

[ + Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
[...............] 
 
 
*…...............+ 
*….+ 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι 
εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο 
εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει 
ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ 
ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ); 

*+ Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου 

Εάν ναι: 
Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ παροφςασ 
ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου απαιτείται, ςτθν 
ενότθτα Γ του παρόντοσ μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ 
V κατά περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ 
ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.  
α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι του 
πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό εγγραφισ ι 
πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 
β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ πιςτοποίθςθ 
διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία βαςίηεται θ 
εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, κατά περίπτωςθ, τθν 
κατάταξθ ςτον επίςθμο κατάλογοiv: 
δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα τα 
απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; 
Εάν όχι: 
Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ πλθροφορίεσ που 

 
 
 
 
 
 
α) *……+ 
 
 
β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 
γ) *……+ 
 
δ) *+ Ναι *+ Πχι 
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λείπουν ςτο μζροσ IV, ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά 
περίπτωςθ ΜΟΝΟ εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ: 
ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να 
προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ και φόρων ι να παράςχει πλθροφορίεσ που 
κα δίνουν τθ δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον 
ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ μζςω 
πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε 
κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται δωρεάν; 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε:  

 
 
 
ε) *+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+ 

Τρόποσ ςυμμετοχισ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ διαδικαςία 
ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από κοινοφ με άλλουσv; 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΤΕΥΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ 
οικονομικοφσ φορείσ. 

Εάν ναι: 
α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ φορζα ςτθν 
ζνωςθ ι κοινοπραξία   (επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για 
ςυγκεκριμζνα κακικοντα …): 
β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ που 
ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ 
δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 
γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ ςυμμετζχουςασ 
ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

 
α) *……+ 
 
 
 
β) *……+ 
 
 
γ) *……+ 

Τμιματα Απάντθςθ: 

Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ  ι των 
τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ φορζασ επικυμεί 
να υποβάλει προςφορά. 

[   ] 
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Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι 
αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ 
διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο 

ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον τόπο 
γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

*……+ 

*……+ 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Τθλζφωνο: *……+ 

Θλ. ταχυδρομείο: [……+ 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία ςχετικά με 
τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, τθν ζκταςθ, τον 
ςκοπό …): 

*……+ 

Γ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΕΩΝvi  

Στιριξθ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ 
άλλων οικονομικϊν φορζων προκειμζνου να 
ανταποκρικεί ςτα κριτιρια επιλογισ που 
κακορίηονται ςτο μζροσ IV και ςτα (τυχόν) 
κριτιρια και κανόνεσ που κακορίηονται ςτο 
μζροσ V κατωτζρω;  

*+Ναι *+Πχι 

Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΤΕΥΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ 
Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ ςχετικοφσ φορείσ, 
δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ αυτϊν.  

Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ, 
είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι υπεφκυνοι για τον 
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το τεχνικό προςωπικό ι οι 
τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, 
παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ IV και V για κάκε 
ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσvii 

Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 

 ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθviii· 

 δωροδοκίαix,x· 

 απάτθxi· 

 τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσxii· 

 νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασxiii· 

 παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxiv. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Υπάρχει τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ εισ βάροσ 
του οικονομικοφ φορζα ι οποιουδιποτε προςϊπουxv το 
οποίο είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 
εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, 
λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό για ζναν από 
τουσ λόγουσ που παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι 
καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί πριν από 
πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν οποία ζχει οριςτεί 
απευκείασ περίοδοσ αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να 
ιςχφει;  

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+xvi 

Εάν ναι, αναφζρετεxvii: 
α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 
προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 αφορά και 
τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ καταδίκθσ, 
β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 
γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν καταδικαςτικι 
απόφαςθ: 

 
α) Θμερομθνία:*   +,  
ςθμείο-(-α): *   +,  
λόγοσ(-οι):*   + 
β) *……+ 
γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ 
και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) *   + 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+xviii 

Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο οικονομικόσ 
φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να αποδεικνφουν τθν 
αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου 
αποκλειςμοφ («αυτοκάθαρση»)xix; 

*+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που λιφκθκανxx: *……+ 
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ  

Ρλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ:  Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ τισ 
υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν πλθρωμι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσxxi, ςτθν Ελλάδα και 
ςτθ χϊρα ςτθν οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ; 

*+ Ναι *+ Πχι  

Εάν όχι αναφζρετε:  

α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο πρόκειται: 

β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό; 

γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των υποχρεϊςεων; 

1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 

- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και 
δεςμευτικι; 

- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι ζκδοςθσ 
απόφαςθσ 

- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, εφόςον 
ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ διάρκεια τθσ 
περιόδου αποκλειςμοφ: 

2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε: 

δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ 
υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι 
τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει 
ςυμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωςθ, των 
δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων, είτε 
υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν 
καταβολι τουσ ;xxii 

ΦΟΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  

-*+ Ναι *+ Πχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, να 
αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 

*……+ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  

-[] Ναι *+ Πχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, να 
αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 

*……+ 
 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν καταβολι 
των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ 
διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): xxiii 

*……+*……+*……+ 

Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα 

Ρλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι αφερεγγυότθτα, 
ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό 
παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, 
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ του 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ 
δικαίουxxiv; 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει 
μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία 
του παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου 
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αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»); 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: *…….............+ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε 
από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισxxv : 

α) πτϊχευςθ, ι  

β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 

γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 

δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από 
το δικαςτιριο, ι 

ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ, ι  

ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων, ι  

η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία 
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου 

Εάν ναι: 

- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 

- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ 
ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να 
εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ τθσ 
εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των μζτρων 
ςχετικά με τθ ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ 
του λειτουργίασ υπό αυτζσ αυτζσ τισ περιςτάςεισxxvi  

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Ζχει διαπράξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμαxxvii; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

[.......................] 

 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν:  

*..........……+ 

Ζχει ςυνάψει ο οικονομικόσ φορζασ ςυμφωνίεσ με 
άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςκοπό τθ 
ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

*…...........+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
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μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: 

*……+ 

Γνωρίηει ο οικονομικόσ φορζασ τθν φπαρξθ τυχόν 

ςφγκρουςθσ ςυμφερόντωνxxviii, λόγω τθσ 
ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

*.........…+ 

Ζχει παράςχει ο οικονομικόσ φορζασ ι επιχείρθςθ 
ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ ςτθν 
ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα ι ζχει 
με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν προετοιμαςία τθσ 
διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσxxix; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

[...................…+ 

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι 
επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλειαxxx κατά τθν 
εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο 
προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ 
ςφμβαςθσ με ανακζτοντα φορζα ι προθγοφμενθσ 
ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα 
τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ 
ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ 
κυρϊςεισ;  

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

*….................+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: 

*……+ 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να επιβεβαιϊςει ότι: 

α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν 
δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που 
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των 
λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων 
επιλογισ, 

β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, 

γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ κακυςτζρθςθ 
τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται από τθν 
ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζα  

δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με ακζμιτο 
τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, να 
αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που 

*+ Ναι *+ Πχι 
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ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα 
ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ 
αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ 
που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν 
ανάκεςθ;  

Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 

Πςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο οικονομικόσ 
φορζασ δθλϊνει ότι:  

α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ 

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων κριτθρίων 
επιλογισ 

Απάντθςθ 

 

Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

Μζροσ VI: Τελικζσ δθλϊςεισ 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα μζρθ Ι – 
IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν 
ψευδϊν δθλϊςεων. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαι ςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ 
κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που 
αναφζρονταιxxxi, εκτόσ εάν : 

α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά 
απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 
δωρεάνxxxii. 

β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, προκειμζνου να αποκτιςει 
πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το 
αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλωςθσ για τουσ 
ςκοποφσ τ... *προςδιοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ 
δθμοςίευςθ ςτον εκνικό τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+. 

Θμερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+    
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV – ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ 

ΣΥΜΒΑΣΘ ΥΡ. ΑΙΘ. …./20….. 
Στθν Άμφιςςα, ςιμερα…………………………., οι κάτωκι ςυμβαλλόμενοι: 

Αφενόσ 

Το Γ. Ν. Άμφιςςασ, με ζδρα: Οικιςμόσ Δροςοχωρίου, 33100 Άμφιςςα και ΑΦΜ: 999918141, που 
εκπροςωπείται νόμιμα κατά τθν υπογραφι τθσ παροφςασ, με βάςθ τθν με αρ.    απόφαςθ 
του Υπουργοφ Υγείασ, από τ   , και 

και Αφετζρου 

Θ εταιρία με τθν επωνυμία «………………..» που εδρεφει ςτθ κζςθ , Τ.Κ:  ……. FAX:  ΤΘΛ:  ζχει ΑΦΜ:…….. 
υπάγεται ςτθ ΔΟΥ:………. ,αρικμό Γ.Ε.ΜΘ ……………………………και εκπροςωπείται νόμιμα 
από……………………………………………………………………………………..με ΑΔΤ:……………………………. 

αφοφ Ζλαβαν Υπόψθ: 

Τθν υπ. Αρικ .……..απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, με τθν οποία κατακυρϊκθκε το αποτζλεςμα του 
διαγωνιςμοφ τθσ προαναφερόμενθσ διακιρυξθσ  

Συμφϊνθςαν και Ζκαναν Αμοιβαία Αποδεκτά τα Ακόλουκα: 

υπογράφουν τθν παροφςα ςφμβαςθ με τθν οποία το πρϊτο των ςυμβαλλομζνων Ν.Ρ.Δ.Δ. (εφεξισ 
«Νοςοκομείο») ανακζτει ςτο δεφτερο (εφεξισ «Ανάδοχοσ») και εκείνοσ αναλαμβάνει τθν Υπθρεςία τθσ 
Κακαριότθτασ  του Γ. Ν. Άμφιςςασ, όπωσ φαίνεται ςτον παρακάτω πίνακα (Άρκρο 1 :Ρεριγραφι 
Υπθρεςίασ). 

ΆΘΟ 1: Ρεριγραφι Υπθρεςίασ 

Αντικείμενο Σφμβαςθσ 

Αντικείμενο του διαγωνιςμοφ είναι θ ανάδειξθ αναδόχου κακαριςμοφ όλων των εςωτερικϊν χϊρων και 
επιφανειϊν των κτιρίων του Γενικοφ Νοςοκομείου Άμφιςςασ (Υπόγειο Α–Β, Μαγειρεία, Ιςόγειο, Α–Β–Γ 
όροφοσ), Χειρουργείο, Μονάδα Τεχνθτοφ Νεφροφ και τθσ Ψυχιατρικισ Ρτζρυγασ, τουσ χϊρουσ των 
Γραφείων Διοίκθςθσ του Νοςοκομείου και τα Δωμάτια Διαμονισ των ιατρϊν του Νοςοκομείου που 
βρίςκονται ςτθν Ψυχιατρικι Ρτζρυγα κάκε δεκαπζντε (15) θμζρεσ. 

Εγκατάςταςθ του Συνεργείου Κακαριςμοφ 

Το ςυνεργείο πρζπει να εγκαταςτακεί ςτο Νοςοκομείο μζςα ςε δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν υπογραφι 
τθσ ςφμβαςθσ και να αρχίςει τθν παροχι των υπθρεςιϊν του προ τθσ παρζλευςθσ αυτϊν. 

Εντόσ του χρονικοφ αυτοφ διαςτιματοσ:     

α) κα ζχουν ρυκμιςτεί όλεσ οι προχποκζςεισ που ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ 
απαιτοφνται για να οργανωκεί ςωςτά ο τρόποσ παροχισ των υπθρεςιϊν του ςυνεργείου κακαριςμοφ (π.χ. 
ζντυπα ελζγχου καταςτάςεωσ προςωπικοφ ςυνεργείου, πιςτοποιθτικά αςφάλιςθσ αυτοφ κ.λπ.) 

β) κα ζχει μεταφερκεί ο τεχνικόσ εξοπλιςμόσ ςφμφωνα με τθν Διακιρυξθ 

γ) κα ζχουν μεταφερκεί όλα τα υλικά κακαριςμοφ κ.λπ. ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ.  

Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ εγκατάςταςθσ μπορεί να παρατείνεται μζχρι το 1/2 αυτοφ με απόφαςθ του 
Συμβουλίου Διοίκθςθσ του Νοςοκομείου κατόπιν εγγράφου αιτιςεωσ του αναδόχου υποβαλλόμενθσ 
εντόσ του ςυμβατικοφ χρόνου εγκατάςταςθσ, ςε περίπτωςθ ςοβαρότατων λόγων που ςυνιςτοφν 
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αντικειμενικι αδυναμία εμπρόκεςμθσ εγκατάςταςθσ του ςυνεργείου ι ςε περίπτωςθ που ςυντρζχουν 
λόγοι που ςυνιςτοφν ανωτζρα βία. Σε περιπτϊςεισ μετάκεςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου εγκατάςταςθσ δεν 
επιβάλλονται κυρϊςεισ. 

Σε περιπτϊςεισ ανωτζρασ βίασ, θ απόδειξθ αυτισ βαρφνει εξ ολοκλιρου τον ανάδοχο, εφόςον το 
περιςτατικό που τθ ςυνζςτθςε ζλαβε χϊρα μζςα ςτισ 15 θμζρεσ που όφειλε να εγκαταςτακεί το 
ςυνεργείο. 

Ο ανάδοχοσ που επικαλείται ανωτζρα βία υποχρεοφται προ τθσ παρζλευςθσ των δεκαπζντε (15) θμερϊν 
να αναφζρει εγγράφωσ αυτό και να προςκομίςει ςτθν υπθρεςία τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. 

Σε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ μζςα ςτθν ανωτζρω προκεςμία δεν αναφζρει τα περιςτατικά και δεν 
προςκομίηει τα απαιτοφμενα ςτοιχεία ςτερείται του δικαιϊματοσ να επικαλεςτεί τθν φπαρξθ ανωτζρασ 
βίασ. Θ εγκατάςταςθ του αναδόχου κα γίνει από Επιτροπι ςυγκροτοφμενθ από το Διοικθτικό Συμβοφλιο 
του Νοςοκομείου, όπωσ προαναφζρκθκε και θ οποία κα ςυντάξει πρωτόκολλο εγκατάςταςθσ αφοφ 
ελζγξει ότι ο τεχνολογικόσ εξοπλιςμόσ, τα υλικά κακαριότθτασ και το προςωπικό του ςυνεργείου είναι 
ςφμφωνα προσ τουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ και τθσ οικείασ ςφμβαςθσ και τθσ τεχνικισ περιγραφισ του 
ζργου του αναδόχου. 

Εάν διαπιςτωκεί αςυμφωνία των προαναφερκζντων προσ τουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ και τθσ ςφμβαςθσ, 
από τθν Επιτροπι, ο ανάδοχοσ κα υποχρεοφται μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ να ςυμμορφωκεί προσ τισ 
υποδείξεισ τθσ Επιτροπισ. 

Αν ο ανάδοχοσ δεν ςυμμορφωκεί ι δεν δεχκεί τθν αντικατάςταςθ των απορριφκζντων ειδϊν θ Επιτροπι 
εγκατάςταςθσ ειςθγείται τθν επιβολι των κυρϊςεων που προβλζπονται από το άρκρο 33, παρ. 1-13 του 
ΡΔ 394/96 και το ΔΣ λαμβάνει απόφαςθ περί αυτοφ. Θ απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου 
κοινοποιείται με απόδειξθ ςτον ανάδοχο. Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ επιτρζπεται ζνςταςθ του αναδόχου 
μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ. Αν παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία αυτι κεωρείται ότι ο 
ανάδοχοσ αποδζχεται ανεπιφφλακτα τθν απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

Θ είςπραξθ του ςχετικοφ ποςοφ ενεργείται ςτο λαβείν του αναδόχου ςε περίπτωςθ ανεπάρκειασ από τθν 
εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ και ςε περίπτωςθ πάλι ανεπάρκειασ με καταλογιςμό. Ο 
καταλογιςμόσ ενεργείται με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου  και ειςπράττεται 
ςφμφωνα με τθν διαδικαςία είςπραξθσ των Δθμοςίων εςόδων. 

Κακθμερινόσ Κακαριςμόσ Εςωτερικϊν Χϊρων, Κτθρίων Στζγαςθσ, Ιατρικϊν Τμθμάτων, κ.λπ. 

ΑΝΑΛΥΣΘ 

 Κακαριςμόσ καλάμου αςκενϊν τμθμάτων  

 Κακαριςμόσ Χειρουργείου 

 Κακαριςμόσ ΜΤΝ 

 Κακαριςμόσ αικουςϊν αναμονισ  

 Κακαριςμόσ κοινοχριςτων χϊρων διαδρόμων – κλιμακοςταςίων 

 Κακαριςμόσ διαδρόμων 

 Κακαριςμόσ κλιμακοςταςίων πρόςβαςθσ των ορόφων 

 Κακαριςμόσ λουτρϊν, WC, κοινοχριςτων χϊρων 

 Κακαριςμόσ βοθκθτικϊν χϊρων ιατρικϊν τμθμάτων 

 Κακαριςμόσ κοιτϊνων προςωπικοφ που εφθμερεφει (ιατρϊν) 

 Κακαριςμόσ αποδυτθρίων προςωπικοφ  

 Κακαριςμόσ εξεταςτθρίων αςκενϊν  

 Κακαριςμόσ ανελκυςτιρων  

 Κακαριςμόσ Σχολισ 

 Κακαριςμόσ Γραφείων Διοίκθςθσ 

 Κακαριςμόσ Υπόγειων Α–Β, Μαγειρεία 
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 Κακαριςμόσ Εξωτερικϊν Χϊρων του Νοςοκομείου (προαφλια, κ.λπ.) 

Απομάκρυνςθ των ςάκων με απορρίμματα από τουσ εςωτερικοφσ χϊρουσ και μεταφορά τουσ ςτουσ 
ειδικοφσ χϊρουσ ςυλλογισ αυτϊν (ψυγείο) προσ αποκομιδι τουσ από το απορριμματοφόρο του Διμου 
Άμφιςςασ, με ειδικοφσ κάδουσ μεταφοράσ κλειςτοφ τφπου τροχιλατουσ που κα προςκομίςει ο ανάδοχοσ. 

Συχνότθτα Κακαριςμοφ 

Το ςκοφπιςμα και ςφουγγάριςμα ςτουσ καλάμουσ αςκενϊν, ςτο Χειρουργείο, ςτθ ΜΤΝ ,ςτα λουτρά, ςτα 
WC, καλάμων και κοινοχριςτων χϊρων ςτουσ διαδρόμουσ, τα κλιμακοςτάςια, τα Υπόγεια Α-Β, τα 
Μαγειρεία, τισ ειςόδουσ και γενικά ςτουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ κα γίνεται δφο (2) φορζσ κατά τθν 
πρωινι βάρδια και μια (1) φορά ςτθν απογευματινι βάρδια. Το ςκοφπιςμα και ςφουγγάριςμα ςτο χϊρο 
του ΕΚΑΒ κα γίνεται δφο (2) φορζσ μθνιαίωσ. 

Στουσ υπόλοιπουσ χϊρουσ του Νοςοκομείου κα γίνεται μία (1) φορά τθν θμζρα. 

Σε περίπτωςθ που εξαιρετικό γεγονόσ ρυπάνει ςε μεγάλο βακμό τουσ χϊρουσ του Νοςοκομείου, θ 
Υπθρεςία κα ζχει τθ δυνατότθτα να καλζςει το ςυνεργείο κακαριςμοφ για άμεςθ επζμβαςθ προσ 
αποκατάςταςθ τθσ κακαριότθτασ, μθ δικαιοφμενου πρόςκετθσ αμοιβισ. 

Τα καλάκια ςυλλογισ ςκουπιδιϊν κα κακαρίηονται δφο φορζσ τθν θμζρα και κα πλζνονται. 

Τα τηάμια κυρϊν και παρακφρων των καλάμων αςκενϊν κα κακαρίηονται κάκε δεκαπζντε (15) θμζρεσ. Τα 
τηάμια των λοιπϊν χϊρων κα κακαρίηονται κάκε μινα. Σε περίπτωςθ μθ κακαριςμοφ των τηαμιϊν μζςα 
ςτισ προκεςμίεσ που ορίςτθκαν, κα καταγγζλλεται θ ςφμβαςθ με απλι κοινοποίθςθ εξωδίκου δθλϊςεωσ 
του Νοςοκομείου προσ τον Ανάδοχο. 

Στουσ καλάμουσ αςκενϊν κάκε δεκαπζντε (15) θμζρεσ κα γίνεται γενικι κακαριότθτα τοίχων, ντουλαπιϊν, 
νιπτιρων, ςωμάτων καλοριφζρ, κλιματιςτικϊν, κακρεπτϊν, εικόνων και λοιπϊν ακινιτων αντικειμζνων 
του χϊρου. Στουσ λοιποφσ χϊρουσ κα γίνεται γενικι κακαριότθτα κάκε μινα. 

Ο μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ κα κακαρίηεται μία (1) φορά το μινα ςε όλα τα Τμιματα, υπό τθν 
κακοδιγθςθ των τεχνικϊν τθσ Υπθρεςίασ μασ. 

Ο χϊροσ ςτζγαςθσ τθσ Σχολισ και τα γραφεία Διοίκθςθσ κα κακαρίηονται κακθμερινά. 

Τρόποσ Κακαριότθτασ Εςωτερικϊν Χϊρων - Κακθμερινά 

Αρχικά γίνεται ςκοφπιςμα με θλεκτρικι ςκοφπα και κατόπιν ςφουγγάριςμα δαπζδου με νερό και υγρό 
ςαποφνι ι με άοςμο απορρυπαντικό, κακθμερινά, και μετά απολφμανςθ με διαλυμζνο χλϊριο ςε νερό και 
ςε αναλογία 1:10. 

Θα γίνεται κακάριςμα κακθμερινά των κομοδίνων των καλάμων, και δφο (2) φορζσ τθν εβδομάδα 
κακάριςμα των Νοςθλευτικϊν κρεβατιϊν. Κατά τθν ζξοδο των αςκενϊν κα κακαρίηεται το Νοςθλευτικό 
κρεβάτι. 

Θα γίνεται κακάριςμα τοίχων, ταβανιϊν, ραφιϊν, φϊτων, πρεβαηιϊν των παρακφρων κονςόλων 
μθχανθμάτων κ.λπ. 

Θα γίνεται πλφςιμο με άοςμο υγρό κακαριςμοφ κακϊσ και απολφμανςθ με διαλυμζνο χλϊριο ςε νερό και 
ςε αναλογία 1:10, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Επιτροπισ Ενδονοςοκομειακϊν Λοιμϊξεων των λεκανϊν, 
των μπάνιων, των νιπτιρων, των λουτρϊν κακθμερινά τόςο των καλάμων όςο και των λοιπϊν ομοίων 
αντικειμζνων ςε όποιουσ χϊρουσ αυτά ευρίςκονται. 

Τα άτομα του ςυνεργείου κακαριότθτασ, κα χρθςιμοποιοφν τα ίδια μζτρα προφφλαξθσ  όπωσ και οι άλλοι 
εργαηόμενοι ςτο χϊρο, ιτοι κα φοροφν κουςτοφμια με τθν επωνυμία τθσ εταιρίασ, ςκοφφιεσ και γάντια 
και υποδιματα αντιολιςκθτικά. Εάν νοςθλεφονται αςκενείσ με οριςμζνα νοςιματα (φυματίωςθ, ιλαρά, 
παρωτίτιδα, κοκίτθσ κ.λπ.) ι λευκοπενικοί, τότε κα χρθςιμοποιοφν μάςκα, θ οποία είναι απαραίτθτθ τόςο 
για τθν προςταςία του εργαηομζνου, όςο και του αςκενοφσ. Τθν ενδυμαςία, τα γάντια, τισ μάςκεσ και τα 
υποδιματα κα τα χορθγεί ο ανάδοχοσ του ςυνεργείου κακαριςμοφ ςτο προςωπικό που κα απαςχολεί. 
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Κάκε χϊροσ κα ζχει τον δικό του εξοπλιςμό κακαριςμοφ, ιτοι: κουβά με δφο κάδουσ, ςφουγγαρίςτρα, 
διάφορα πανιά υγρισ κακαριότθτασ, κ.λπ., είδθ που κα χρειαςτοφν για το ςωςτό κακαριςμό του χϊρου 
και των αντικειμζνων.  

Θα χρθςιμοποιείται πάντα φρζςκια διάλυςθ απολυμαντικοφ, που πρζπει να αλλάηεται ςυχνά. 

Απαγορεφεται το ςτεγνό ςκοφπιςμα με ςάρωκρο, των εςωτερικϊν χϊρων. Το ςκοφπιςμα με θλεκτρικι 
ςκοφπα και το υγρό ςφουγγάριςμα επιβάλλεται. Τα διάφορα ςκουπίδια (π.χ. βαμβάκια, επίδεςμοι, χαρτιά 
κ.λπ.) που μπορεί να υπάρχουν ςτο πάτωμα, πρζπει να μαηεφονται με το χζρι (φορϊντασ γάντια). 

Το πάτωμα και όλεσ οι επίπεδεσ επιφάνειεσ κα κακαρίηονται και κα απολυμαίνονται δφο φορζσ τθν 
θμζρα, με τον τρόπο που αναφζρκθκε παραπάνω. 

Στθν περίπτωςθ που αίμα ι άλλα βιολογικά υγρά μολφνουν το πάτωμα, πλθν αυτοφ που είναι 
καλυμμζνου με τάπθτα από λινζλαιο ι άλλθ επιφάνεια, καλφπτουμε τθν κθλίδα με χαρτοβάμβακα 
διαποτιςμζνο με χλωρίνθ 1:10 για μιςι ϊρα ι με ςκόνθ διχλωροϊςοκυανουρικοφ νατρίου (NaDCC) για 
δζκα λεπτά και μετά με γάντια τα μαηεφουμε και πλζνουμε τθν επιφάνεια με το ςυνικθ τρόπο. Επιφάνειεσ 
που είναι καλυμμζνεσ από τάπθτα λινελαίου κα κακαρίηονται με ειδικό κακαριςτικό, ςυμβατό με τθ 
ςφνκεςθ του τάπθτα, εμπλουτιςμζνου με ειδικό κερί ςτίλβωςθσ. Το κακαριςτικό αυτό δεν κα περιζχει 
ουςίεσ οι οποίεσ κα αλλοιϊνουν τθν ςτιλβωμζνθ επιφάνεια του τάπθτα. 

Οι ςφουγγαρίςτρεσ, τα πανιά κακαριότθτασ κ.λπ., μετά τθν κακθμερινι χριςθ τουσ κα πλζνονται ςε μικρά 
πλυντιρια που κα προςκομίςει γι’ αυτό τον ςκοπό ο ανάδοχοσ από ζνα ςτα δφο κτίρια του Νοςοκομείου. 
Μζχρι τθν προςκόμιςθ των πλυντθρίων ι βλάβθ αυτϊν ςτο τζλοσ τθσ εργαςίασ ο χριςτθσ κα πλζνει καλά 
τα προαναφερκζντα είδθ ςε κακαρι ςαπουνάδα και κα τα τοποκετεί ςε διάλυμα χλωρίνθσ 1:5 (δθλαδι ςε 
5 λίτρα νερό βάηουμε 1 λίτρο χλωρίνθ) για 20-30 λεπτά. Μετά κα ξεπλζνονται και κα απλϊνονται να 
ςτεγνϊςουν. 

Οι κουβάδεσ κα πλζνονται και κα τοποκετοφνται ανάποδα για να ςτεγνϊςουν μζχρι τθν επόμενθ που κα 
χρθςιμοποιθκοφν. 

Επιςταςία - Αξιολόγθςθ Συνεργείου Κακαριότθτασ 

Το ςυνεργείο κακαριςμοφ κα κατευκφνεται γενικά από τθν Επιτροπι Ελζγχου Ενδονοςοκομειακϊν 
Λοιμϊξεων. Θ Ρρόεδροσ τθσ Επιτροπισ αυτισ και θ Διευκφνουςα κα δφνανται να προβαίνουν ςε κάκε 
είδουσ υπόδειξθ, θ οποία κα κρικεί απαραίτθτθ για τθν βελτίωςθ τθσ κακαριότθτασ ςτο Νοςοκομείο, ςε 
ςυνεργαςία και με τον Δ/ντι Ιατρό του κάκε Ιατρικοφ Τμιματοσ ι Εργαςτθρίου. 

Ειδικά οι εργαςίεσ του ςυνεργείου κακαριςμοφ (παρουςίεσ, εξοπλιςμόσ. Ωράριο κ.λπ.) που δεν 
ςχετίηονται με τθν ποιοτικι απόδοςθ τθσ εργαςίασ του ςυνεργείου κα ελζγχονται από τον κ. Ρροϊςτάμενο 
του Ρροςωπικοφ. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να γνωςτοποιεί εγγράφωσ ςτο αποτελοφμενο από αυτόν 
προςωπικό ότι ουδεμία εξάρτθςθ ι εργαςιακι ςχζςθ ζχει με το Νοςοκομείο. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ορίηει υπεφκυνο όλεσ τισ ϊρεσ εργαςίασ του προςωπικοφ του, για επίβλεψθ 
του ζργου και επικοινωνία με τουσ αρμόδιουσ του Νοςοκομείου που ζχουν οριςκεί ειδικά για τθν 
εποπτεία και ζλεγχο του κακαριςμοφ των κτιρίων. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται όλο το προςωπικό του να το ζχει αςφαλίςει ςτο ΙΚΑ, ΕΤΑΜ. Το Νοςοκομείο δεν 
κα επιτρζπει ςε κανζνα εργαηόμενο του ανάδοχου να εργάηεται αν δεν είναι αςφαλιςμζνοσ, από τθσ 
ενάρξεωσ τθσ ιςχφοσ τθσ ςυμβάςεωσ του Νοςοκομείου με τον ανάδοχο. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί όλουσ τουσ κανόνεσ πυραςφάλειασ και αςφάλειασ αςκενϊν και 
προςωπικοφ του Νοςοκομείου κατά τον χρόνο παροχισ των υπθρεςιϊν του και κα είναι αποκλειςτικά 
υπεφκυνοσ για τθν φφλαξθ των πραγμάτων και υλικϊν του, ςτουσ χϊρουσ που κα του διακζςει το 
Νοςοκομείο. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί επίςθσ τισ κείμενεσ διατάξεισ ςχετικά με τθν αςφάλεια των 
εργαηομζνων ςτο ςυνεργείο του και είναι αποκλειςτικόσ και μόνοσ υπεφκυνοσ ποινικά και αςτικά για κάκε 
ατφχθμα που ικελε να ςυμβεί ςτο προςωπικό του. Το Νοςοκομείο δεν ζχει καμία αςτικι ι ποινικι 
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ευκφνθ για κάκε αξίωςθ εκ μζρουσ οποιοδιποτε μιςκωτοφ του αναδόχου και υποχρζωςι του εξαντλείται 
πλιρωσ με τθν καταβολι τθσ κατά μινα αμοιβισ του ςτο ανάδοχο. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται και εγγυάται ότι θ εργαςία κα εκτελείται με προςοχι και επιμζλεια και κα είναι 
υπεφκυνοσ ζναντι των Κρατικϊν Αρχϊν για τθν εξαςφάλιςθ τθσ κακαριότθτασ του χϊρου που 
περιλαμβάνονται ςτθν παροφςα για όλο το χρόνο εργαςίασ του και για όλεσ τισ θμζρεσ τθσ εβδομάδασ και 
φζρει κάκε αςτικι και ποινικι ευκφνθ ςε περίπτωςθ ατυχιματοσ λόγω πλθμμελοφσ κακαριότθτασ των 
χϊρων, ζναντι του προςωπικοφ των αςκενϊν και των ςυνοδϊν αυτϊν. 

Απαγορεφεται θ αναδοχι από άλλο πρόςωπο των υποχρεϊςεων που απορρζουν εκ τθσ παροφςθσ, κακϊσ 
και θ εκχϊρθςθ, θ ενεχυρίαςθ των απαιτιςεϊν του, δθλοφντοσ ρθτϊσ ότι παραιτείται από τϊρα του 
δικαιϊματοσ τθσ ενεχυριάςεωσ των απαιτιςεων του προσ οποιονδιποτε τρίτο φυςικό ι νομικό πρόςωπο, 
οποιαςδιποτε νομικισ μορφισ πιςτωτικό όργανο, Κδρυμα ι Τράπεηα και προσ αυτό ακόμα το Δθμόςιο. 

Ο υπεφκυνοσ του αναδόχου οφείλει να ζχει μζχρι τθν λιξθ τθσ παροφςθσ αυτοπρόςωπθ παρουςία ςτουσ 
χϊρουσ του Νοςοκομείου κακθμερινά και κακ’ όλο τον χρόνο διάρκειασ τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. 

Θ επίβλεψθ των εργαςιϊν κακαριότθτασ κα αςκείται από το Νοςοκομείο δια των αρμοδίων οργάνων του. 

Ρροσ αποτελεςματικι και ουςιαςτικι επικοινωνία του Νοςοκομείου με τα όργανα του αναδόχου κα 
τθρείται από το Νοςοκομείο Βιβλίο Ραρατθριςεων, όπου κα καταχωροφνται κακθμερινά οι τυχόν 
παραλιψεισ του αναδόχου και τα παράπονα ωσ προσ τθν καλι εκτζλεςθ των εργαςιϊν κακαριότθτασ 
κακϊσ και θ ςυμπεριφορά του προςωπικοφ του, το οποίο κα προςυπογράφουν θ Διευκφντρια τθσ 
Νοςθλευτικισ Υπθρεςίασ εκ μζρουσ τθσ Επιτροπισ Ενδονοςοκομειακϊν Λοιμϊξεων και θ Ρροϊςτάμενθ 
Ρροςωπικοφ από πλευράσ Νοςοκομείου, ενϊ κα προςυπογράφει ο υπεφκυνοσ από πλευράσ ςυνεργείου 
κακαριςμοφ και κα κεωρείται από τον Δ/κό Δ/ντι ι τον νόμιμο αναπλθρωτι αυτοφ. Αντίγραφο των 
καταχωρίςεων κα προωκείται αυκθμερόν ςτον ανάδοχο, ο οποίοσ υποχρεοφται για τθν πιςτι 
ςυμμόρφωςθ προσ τισ υποδείξεισ. 

Ο ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ ότι το προςωπικό που κα προςλαμβάνει κα είναι κατάλλθλα 
ειδικευμζνο, να μθν ςυμπεριφζρεται με αγζνεια και αυκάδθ τρόπο και να πλθροί τισ προχποκζςεισ για 
τθν εκτζλεςθ του αναλαμβανομζνου ζργου, αποκλειόμενθσ τθσ χρθςιμοποίθςθσ αλλοδαπϊν χωρίσ 
πράςινθ κάρτα εργαςίασ, ανθλίκων και γενικά ατόμων που δεν ζχουν τισ νόμιμεσ προχποκζςεισ που 
προβλζπονται από τισ εκάςτοτε  ιςχφουςεσ εργαςιακζσ και υγειονομικζσ διατάξεισ. Επιςθμαίνεται 
ιδιαίτερα θ πλιρθσ υγειονομικι καταλλθλότθτα του προςωπικοφ του αναδόχου, ζχοντασ προσ τοφτο 
αποκλειςτικά τθν ευκφνθ, για τοφτο όλο το προςωπικό κα είναι εφοδιαςμζνο με Βιβλιάριο Υγείασ από τθ 
Δ/νςθ Υγείασ και Δθμόςιασ Υγιεινισ τθσ Νομ. Αυτ/ςθσ Φωκίδασ. Υπεφκυνθ ελζγχου φπαρξθσ Βιβλιαρίου 
Υγείασ και πράςινθσ κάρτασ εργαςίασ ςε ιςχφ ορίηεται θ Δ/ντρια Νοςθλευτικισ ι εκπρόςωποσ τθσ 
Επιτροπισ Ενδονοςοκομειακϊν Λοιμϊξεων. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν αντικατάςταςθ εργαηομζνου όταν αυτό ηθτθκεί από το Νοςοκομείο με 
αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να αςφαλίηει ολόκλθρο το προςωπικό του που απαςχολείται ςτισ εγκαταςτάςεισ 
του Νοςοκομείου ςτουσ κατάλλθλουσ φορείσ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ, κφριασ και επικουρικισ, όπωσ 
προβλζπουν οι ςχετικζσ διατάξεισ, προςκομίηοντασ ςτο Νοςοκομείο όλα τα αποδεικτικά ςτοιχεία που 
προβλζπει θ οικεία νομοκεςία. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παίρνει όλα τα μζτρα αςφαλείασ για τθν αποφυγι ατυχθμάτων των αςκενϊν, 
των επιςκεπτϊν, του προςωπικοφ του Νοςοκομείου και του προςωπικοφ του και τθν αποφυγι ηθμιϊν ςτισ 
εγκαταςτάςεισ του εργοδότθ και ςε τρίτουσ (ενδεικτικά αναφζρεται θ τοποκζτθςθ προειδοποιθτικϊν 
πινακιδίων «ΤΟ ΔΑΡΕΔΟ ΕΙΝΑΙ ΥΓΟ» κ.λπ.). 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να αποκακιςτά και να αποηθμιϊνει το Νοςοκομείο για κάκε βλάβθ ι φκορά που 
κα προξενιςει το προςωπικό του ι τα υλικά του, τα μθχανιματα και γενικά τα μζςα που χρθςιμοποιεί για 
τθν εκτζλεςθ του ζργου, ςτο προςωπικό του Νοςοκομείου, τισ κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ και τον εξοπλιςμό 
του ι ςε τρίτουσ που ςυνδζονται ι ςυναλλάςςονται με το Νοςοκομείο με οποιοδιποτε τρόπο. Το 
Νοςοκομείο ζχει το δικαίωμα να παρακρατεί από το τίμθμα του αναδόχου το ποςό τθσ ηθμιάσ 
επιφυλαςςόμενο και για κάκε άλλο δικαίωμά του. 
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Ρροςωπικό - Ωράριο εργαςίασ 

 Θ βαςικι κακαριότθτα των χϊρων του νοςοκομείου και του Κε.Φ.Ι.Απ. καλφπτεται 100% με το ελάχιςτο 
(3) άτομα (υπολογιηόμενθσ τθσ ανάπτυξθσ όλων των κλινϊν), ςε 5νκιμερθ και 8ωρθ απαςχόλθςθ 
(υπαλλθλικό ωράριο), μθ υπολογιηόμενων Μονάδασ Τεχνθτοφ Νεφροφ (Μ.Τ.Ν.) και Χειρουργείου, 
όπου απαιτοφν τθν αποκλειςτικι παρουςία προςωπικοφ κακαριότθτασ κακ’ όλθ τθ διάρκεια του 
ωραρίου οπότε, (2) υπάλλθλοι κακαριότθτασ απαςχολοφνται αποκλειςτικά ςτα παραπάνω τμιματα. 
Ωσ εκ τοφτου, απαιτοφνται κακθμερινϊσ – για τθ βαςικι και μόνο κακαριότθτα - (5) άτομα ςτθν πρωινι 
βάρδια ςτο νοςοκομείο (πλθν Κε.Φ.Ι.Απ) και (1) άτομο ςτθν απογευματινι βάρδια.  

 Το Κε.Φ.Ι.Απ. ενδείκνυται κα κακαρίηεται (2) φορζσ τθν εβδομάδα από (1) άτομο ςε πλιρεσ ωράριο. 
Μζχρι ςιμερα ο κακαριςμόσ του Κε.Φ.Ι.Απ. γίνονταν (1) φορά τθν εβδομάδα, δεδομζνου ότι, όταν 
ολοκλθρϊκθκαν οι προςλιψεισ του προςωπικοφ κακαριότθτασ δεν είχε ξεκινιςει θ λειτουργία του και, 
ωσ εκ τοφτου, δεν είχε γίνει θ ςχετικι πρόβλεψθ. 

 Οι πραγματικζσ ανάγκεσ κακαριότθτασ των χϊρων του νοςοκομείου δεν δικαιολογοφν τθν 8ωρθ 
νυχτερινι απαςχόλθςθ υπαλλιλου ςε ωράριο 23:00-07:00, αλλά μόνο τθν κάλυψθ των αναγκϊν των 
νοςθλευτικϊν τμθμάτων με ετοιμότθτα on call. 

 Στο νοςοκομείο υπθρετεί ςιμερα (1) μόνιμθ υπάλλθλοσ κατθγορίασ ΥΕ Κακαριςτριϊν, που ζχει 
αναλάβει τθν κακαριότθτα τθσ Μ.Τ.Ν. Σε περίπτωςθ δε απουςίασ τθσ, θ κακαριότθτα τθσ Μ.Τ.Ν. 
καλφπτεται από ετζρα υπάλλθλο ΙΔΟΧ με ανάλογθ προςαρμογι του προγράμματοσ.  Σφμφωνα δε με 
προφορικι διλωςθ τθσ εν λόγω υπαλλιλου, προτίκεται να ςυνταξιοδοτθκεί εντόσ του ζτουσ.  

 Δεδομζνου ότι ακολουκείται 5νκιμερθ και 8ωρθ απαςχόλθςθ, ςτο προςωπικό που απαςχολείται κατά 
τισ θμζρεσ Σάββατο και Κυριακι/αργία, θ υπθρεςία οφείλει και τθν αντίςτοιχθ θμζρα ανάπαυςθσ 
(ρεπό), ιτοι (4) ρεπό τθν εβδομάδα τουλάχιςτον + (2) ρεπό για κάκε θμζρα αργίασ. 

 Στθ Μ.Τ.Ν. πραγματοποιείται κάκε δεφτερο Σάββατο γενικι κακαριότθτα που απαιτεί τθν παρουςία (2) 
κακαριςτϊν/ςτριϊν και ακολοφκωσ (1) επιπλζον θμζρασ θμεριςιασ ανάπαυςθσ. 

 Για τθν κάλυψθ γενικισ κακαριότθτασ που πραγματοποιείται τμθματικά ςτο νοςοκομείο μία φορά τθν 
εβδομάδα, απαιτείται (1) επιπλζον άτομο ςτθν πρωινι βάρδια. 

 Ρρζπει να καλυφκοφν εργαςίεσ, πλζον των κακθμερινϊν, που προκφπτουν ςτθν κακαριότθτα του 
νοςοκομείου και του Κε.Φ.Ι.Απ. όπωσ ζπειτα από αποψίλωςθ χόρτου, απόφραξθ ςωλθνϊςεων κλπ, 
όπου απαιτείται θ ενίςχυςθ τθσ βάρδιασ με επιπλζον προςωπικό. 

 Τζλοσ, πρζπει να λθφκεί υπόψθ και θ χοριγθςθ ςτο προςωπικό κακαριότθτασ, πλθν των θμερϊν 
ανάπαυςθσ, των δικαιοφμενων προγραμματιςμζνων κακϊσ και ζκτακτων αδειϊν (κανονικζσ, ςχολικισ 
επίδοςθσ, αςκζνεια, πζνκοσ κλπ). 

Ζπειτα από τα παραπάνω, για τισ ανάγκεσ κακαριότθτασ του νοςοκομείου και του Κε.Φ.Ι.Απ. απαιτείται θ 
απαςχόλθςθ (9) ατόμων κατθγορίασ ΥΕ κακαριςτϊν/ςτριϊν, περιλαμβανομζνθσ τθσ μόνιμθσ υπάρχουςασ 
υπαλλιλου, με 8ωρθ, 5νκιμερθ εργαςία. 

Επιςυνάπτεται πρότυπο πρόγραμμα, το οποίο ζχει καταρτιςτεί βάςει των παραπάνω κακϊσ και το 
αντίςτοιχο κόςτοσ των πρόςκετων αμοιβϊν. 

Σφςταςθ και Ροιότθτα Υλικϊν Κακαριςμοφ   

Τα απορρυπαντικά, τα υγρά ςαποφνια, τα απολυμαντικά ςκευάςματα (χλωρίνθ) και πάςθσ φφςεωσ άλλα 
υλικά που ςχετίηονται με τθν κακαριότθτα των χϊρων του Νοςοκομείου, όπωσ ςάκοι απορριμμάτων κ.λπ., 
κα διατίκενται από το ςυνεργείο κακαριότθτασ που κα αναδειχκεί. Οι ςάκοι απορριμμάτων κα 
αντικακίςτανται κακθμερινά και κα είναι διαφορετικοφ χρϊματοσ από αυτοφσ που χρθςιμοποιεί το 
Νοςοκομείο. 

Τα υλικά κακαριςμοφ επιφανειϊν, τοίχων, δαπζδων, τάπθτα από λινζλαιο και μαρμάρων, ξφλινων κ.λπ. 
πρζπει να είναι υποαλλεργικά, οικολογικά, με δυνατότθτα αραίωςθσ ι μθ, να μθν ξεβάφουν τα χρϊματα, 
με αυξθμζνθ δυνατότθτα κακαριςμοφ, να μθν καμπϊνει το δάπεδο και κα είναι άοςμα.  

Επί πλζον να είναι εγκεκριμζνα και καταχωρθμζνα ςε Διεκνείσ λίςτεσ υγιεινισ και ενδεδειγμζνα για 
ενδονοςοκομειακζσ λοιμϊξεισ, π.χ. Lever, Henkel CV, Task. Πςον αφορά τθν χλωρίνθ να αναγράφεται θ 
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περιεκτικότθτά τθσ ςε υποχλωριϊδεσ νάτριο 14%, θ οποία (χλωρίνθ) κα ζχει άρωμα λεμονιοφ. Τα υλικά 
και οι ποςότθτεσ αυτϊν ανά τετρ. μζτρο που απαιτοφνται για πλιρθ κακαριςμό των χϊρων κα 
αναφερκοφν ςτθν προςφορά κάκε ςυμμετζχοντοσ, αναλυτικά. 

Το Νοςοκομείο κα προμθκεφει και ο Ανάδοχοσ κα τοποκετεί ςτα δωμάτια νοςθλείασ και τισ τουαλζτεσ, τα 
παρακάτω υλικά με τισ αντίςτοιχεσ ποςότθτεσ όταν απαιτείται: 

 Χαρτιά τουαλζτασ 2 τεμ. για κάκε τουαλζτα που βρίςκεται ςτον χϊρο ευκφνθσ του 

 Σαποφνια αρωματικά μικρά και μεγάλα 

 Χειροπετςζτεσ 

Ο ανάδοχοσ κα χρθςιμοποιεί πλαςτικζσ ςακοφλεσ ςκουπιδιϊν ανκεκτικζσ, χρϊματοσ διαφορετικοφ από 
του Νοςοκομείου, με δικι του δαπάνθ, για να διαφζρουν από εκείνεσ του Νοςοκομείου. 

Ο εξοπλιςμόσ που κα χρθςιμοποιεί ςτο ζργο ο Ανάδοχοσ κα είναι κατονομαςμζνοσ ςυγκεκριμζνα ςτθν 
προςφορά, ϊςτε να εγκρικεί ι απορριφκεί από τον Εργοδότθ εάν δεν είναι από κάκε άποψθ τζλειοσ και 
κατάλλθλοσ για τον κακαριςμό και τθν αποφυγι ατυχθμάτων ηθμιϊν, φκορϊν και ενοχλιςεων ςτουσ 
χϊρουσ που κα κακαρίηονται και κα ςυντθροφνται. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να διατθρεί μόνιμα ςτουσ χϊρουσ του Νοςοκομείου τον αναγκαίο εξοπλιςμό 
(ιδιοκτθςίασ του) και να αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να τον διατθρεί ςε άριςτθ κατάςταςθ (ςυντιρθςθ 
και επιςκευι) για τθν αποτελεςματικι εκτζλεςθ και τθν άριςτθ ποιότθτα του κακαριςμοφ ςφμφωνα με τισ 
οδθγίεσ τθσ Επιτροπισ Ελζγχου Λοιμϊξεων. 

Σε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν ολοκλθρϊςει τουσ γενικοφσ κακαριςμοφσ μζςα ςε δζκα (10) θμζρεσ, 
αφότου ζχει ιδθ ενθμερωκεί γραπτϊσ για τισ προκζςεισ του Νοςοκομείου, το Νοςοκομείο ζχει δικαίωμα 
παρακράτθςθσ αντίςτοιχου ποςοφ από τθν πιο πάνω ςυμφωνθκείςα αμοιβι ι κιρυξθσ εκπτϊτου του 
αναδόχου. 

Στθν παροφςα Σφμβαςθ δεν ςυμπεριλαμβάνονται οι ενοικιαηόμενοι χϊροι (Κυλικείο). Το Νοςοκομείο 
υποχρεοφται να καταβάλει ς’ αυτόν τθν αμοιβι που ςυμφωνείται θ οποία είναι δίκαιθ και εφλογθ για το 
ωσ άνω εκτελοφμενο ζργο. Θ αμοιβι δεν επιτρζπει για καμία απολφτωσ αιτία (π.χ. υπερωρία, μεταβολι 
οικονομικϊν  ςυνκθκϊν, αφξθςθ υλικϊν, θμερομιςκίων, αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κ.λπ.) να είναι 
μεγαλφτερθ από το ςυμφωνθκζν ποςό. 

Το Νοςοκομείο δεν κα καταβάλει τθ μθνιαία αποηθμίωςθ, αν προθγουμζνωσ ο ανάδοχοσ δεν προςκομίςει 
βεβαίωςθ Αςφαλιςτικισ και Φορολογικισ Ενθμερότθτασ και Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν.1599 ότι καταβάλει 
τισ αμοιβζσ ςτο προςωπικό του μζςα ςτο χρονικό διάςτθμα που είχε ςυμφωνθκεί μεταξφ τουσ και το 
οποίο κα ζχει γνωςτοποιθκεί ςτο Νοςοκομείο από τθσ ζναρξθσ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ. 

Λοιποί όροι 

Ο ανάδοχοσ κα ειςπράττει τθν αμοιβι, αφοφ προθγουμζνωσ πιςτοποιθκεί εγγράφωσ, ςφμφωνα και με τα 
προβλεπόμενα ότι ζχουν γίνει οι εργαςίεσ που ζχουν ςυμφωνθκεί με τον Ανάδοχο και προςυπογράφεται 
θ πιςτοποίθςθ από τθν Δ/ντρια Ν.Υ. ι εκπρόςωπο τθσ Επιτροπισ Ενδονοςοκομειακϊν Λοιμϊξεων.  

Με τθν αμοιβι ο ανάδοχοσ εξοφλείται για το ζργο, το κζρδοσ του και τα ζξοδα κάκε φφςθσ, δθλαδι υλικά, 
αμοιβζσ προςωπικοφ του, αςφάλιςτρα, μθχανζσ, ςυςκευζσ, όργανα και γενικά μζςα εκτζλεςθσ του 
κακαριςμοφ και ςυντιρθςθσ (ζργου) και γενικϊσ για κάκε άλλθ δαπάνθ, ζςτω και αν δεν μνθμονεφεται ι 
προβλζπεται ρθτά. Θ απαρίκμθςθ αυτι είναι ενδεικτικι και όχι περιοριςτικι.  

Με τθν υπογραφείςα ςφμβαςθ ζργου αποκλείεται παντελϊσ θ τυχόν ζκτακτθ αμοιβι ςτον ανάδοχο για 
οποιονδιποτε λόγο και ο ανάδοχοσ ουδόλωσ νομιμοποιείται να εγείρει ανάλογθ αξίωςθ. Δεδομζνου ότι θ 
ςφμβαςθ που κα υπογραφεί είναι ςφμβαςθ ζργου, καμία άλλθ υποχρζωςθ δεν βαρφνει το Νοςοκομείο 
εκτόσ από τθν καταβολι τθσ ςυμφωνθκείςθσ αμοιβισ και για καμία αιτία το Νοςοκομείο δεν υποχρεοφται 
να καταβάλει οποιοδιποτε άλλο χρθματικό ποςό ςτον ανάδοχο. Το ζργο κα εκτελείται με ευκφνθ και 
ζξοδα του αναδόχου, που τότε και μόνο δικαιοφται τθν αμοιβι, εφόςον εκτελεί προςθκόντωσ το ζργο και 
εκπλθρϊνει όλεσ τισ υποχρεϊςεισ του, παράλλθλα και ταυτόχρονα τόςο προσ το Νοςοκομείο, όςο και 
προσ οποιονδιποτε τρίτο (π.χ. αςφαλιςτικά ταμεία, εφορία, προςωπικό κ.λπ.). 
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Απαγορεφεται ςτον ανάδοχο θ ανάκεςθ όλου ι μζρουσ του αντικειμζνου τθσ ςυμβάςεωσ ςε 
υπαναδόχουσ, εξαιροφμενων ζκτακτων περιπτϊςεων και μετά από αίτθςθ του προσ το Νοςοκομείο με 
πλιρθ αιτιολόγθςθ του αιτιματοσ, το οποίο αφοφ εξετάςει τουσ λόγουσ που κα επικαλείται ο ανάδοχοσ 
κα δϊςει ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ ικανοποίθςθσ του αιτιματοσ. 

Θ ςφμβαςθ ζργου μεταξφ του αναδόχου και του Νοςοκομείου κα μπορεί να διακοπεί μετά από απόφαςθ 
του ΔΣ του Νοςοκομείου ςτθν περίπτωςθ που το Υπουργείο εγκρίνει προςλιψεισ προςωπικοφ 
κακαριότθτασ για το Νοςοκομείο μασ και εφόςον αυτό αναλάβει υπθρεςία χωρίσ καμία απαίτθςθ από τον 
ανάδοχο. 

Τθν προςφορά κα ςυνοδεφει υποχρεωτικά και πίνακασ με πελατολόγιο τθσ εταιρίασ και πιςτοποιθτικά 
αυτϊν των πελατϊν, όπωσ προαναφζρκθκε και τοφτο κα αποτελεί βαςικό κριτιριο αξιολόγθςθσ τθσ 
προςφοράσ, από τθν οικεία επιτροπι. 

Οι ςυμμετζχουςεσ εταιρείεσ κα ςυνοδεφουν τθν προςφορά τουσ με ΕΝΤΥΡΑ τα οποία κα ςυμπλθρϊνονται 
και κα τθροφνται απαραιτιτωσ κακθμερινά, ιτοι: 

 Με ζντυπο προγράμματοσ και μεκόδων κακαριςμοφ των χϊρων του Νοςοκομείου μασ, που κα 

εφαρμόςουν αν τουσ ανατεκεί θ κακαριότθτα, θ οποία αποτελεί εξειδικευμζνθ εργαςία 

προκειμζνου περί Νοςοκομείου. 

 Με ζντυπο κατάλογο για το κακζνα εκ των υλικϊν κακαριςμοφ των επίπλων, μπάνιων, δαπζδων, 

απολφμανςθσ, παρκετίνθσ, χλωρίνθσ για πλφςιμο ςφουγγαρίςτρων, υφαςμάτων, μοκετϊν κ.λπ., 

όπου κα αναφζρονται υποχρεωτικά: 

vi. Θ ονομαςία προϊόντοσ 

vii. Θ ςφςταςθ του προϊόντοσ και πλθροφορίεσ για τα ςυςτατικά 

viii. Επικινδυνότθτα του προϊόντοσ 

ix. Μζτρα ατομικισ προςταςίασ των υπαλλιλων του ςυνεργείου κατά τθν χριςθ των υλικϊν 

x. Τιμολόγια αγοράσ υλικϊν. 

Επιςθμαίνεται ότι κα γίνει δεκτι και κα αξιολογθκεί από τθν Επιτροπι και κάκε άλλθ πρόταςθ, των 
ςυμμετεχόντων ςτον διαγωνιςμό, θ οποία κα ςυμπεριλαμβάνεται ςτθν τεχνικι προςφορά τουσ και κα 
αποβλζπει ςτθν βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν του ςυνεργείου προσ όφελοσ του 
Νοςοκομείου, πλζον όςων αναφζρονται ςτουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ. 

ΆΘΟ 2: Τίμθμα 

Το τίμθμα για τισ υπθρεςίεσ του Αναδόχου ςυμφωνείται ςτισ ____________________________Ευρϊ 
(_________,00 €) ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντα ΦΡΑ 24%.  

ΆΘΟ 3: Χρόνοσ Ιςχφοσ 

Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ παροφςασ είναι για δϊδεκα (12) μινεσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ. 

Το Νοςοκομείο μπορεί με μονομερι απόφαςι του να παρατείνει τθν ιςχφ τθσ ςφμβαςθσ για το χρονικό 
διάςτθμα δυο (2) ακόμθ μθνϊν. 

Ρεραιτζρω παράταςθ γίνεται μόνο με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ του προμθκευτι.  

Θ παροφςα ςφμβαςθ κα μπορεί να διακόπτεται μονομερϊσ από τθν εντολοδόχο Υπθρεςία ι να 
αναπροςαρμόηεται με κοινι ςυμφωνία των δφο μερϊν αν υπογραφεί άλλθ ςφμβαςθ ςτα πλαίςια των 
Υπθρεςιϊν του Ελλθνικοφ Δθμοςίου με ςυμφερόμενουσ όρουσ για όμοιο προϊόν-υπθρεςία ι αν τεκοφν ςε 
ιςχφ νζοι Νόμοι-Διατάξεισ-Οδθγίεσ για το προϊόν-υπθρεςία. 

ΆΘΟ 4: Ροινικζσ ιτρεσ 

Για τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ιςχφουν οι διατάξεισ του υπϋαρικ. Ν.4412/2016. 
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ΆΘΟ 5: Καταγγελία Σφμβαςθσ 

Το Νοςοκομείο δικαιοφται να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:  

 αν ο Ανάδοχοσ παραβαίνει του όρουσ ι δεν εκπλθρϊνει προςθκόντωσ τισ υποχρεϊςεισ του που 

απορρζουν από τθ ςφμβαςθ  

 αν ο Ανάδοχοσ δεν ςυμμορφϊνεται προσ τισ, ςφμφωνεσ με τισ διατάξεισ τθσ ςφμβαςθσ, εντολζσ 

του Νοςοκομείου  

 αν ο Ανάδοχοσ εκχωρεί ςε οποιοδιποτε τρίτο υποχρεϊςεισ απορρζουςεσ από τθ ςφμβαςθ  

 αν ο Ανάδοχοσ πτωχεφςει, τεκεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι εκκακάριςθ, λυκεί ι ανακλθκεί θ 

άδεια λειτουργίασ του ι γίνουν πράξεισ αναγκαςτικισ εκτελζςεωσ ςε βάροσ του, ςτο ςφνολο ι ςε 

ςθμαντικό μζροσ των περιουςιακϊν του ςτοιχείων  

 αν εκδοκεί τελεςίδικθ απόφαςθ κατά του Αναδόχου για αδίκθμα ςχετικό με τθν άςκθςθ του 

επαγγζλματόσ του 

ΆΘΟ 6:Εχεμφκεια – Συγκροφςεισ ςυμφερόντων 

Το Νοςοκομείο, με ςκοπό τθν προςταςία του εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα των πλθροφοριϊν που παρζχει 
ςτον Ανάδοχο, απαιτεί Εχεμφκεια, όπωσ ορίηεται ςτo άρκρo 21 του Ν.4412/2016, κακϊσ δίνει ζμφαςθ ςτισ 
διατάξεισ του άρκρου 24 του ίδιου νόμου, περί ςυγκροφςεων ςυμφερόντων μεταξφ των ςυμβαλλομζνων. 

ΆΘΟ 7:Ρλθρωμι – Κρατιςεισ 

Θ πλθρωμι του προμθκευτι κα γίνει, μετά τθν αποςτολι αντιγράφων αποδεικτικϊν των βεβαιϊςεων 
εξόφλθςθσ των τακτικϊν και εκτάκτων λθξιπρόκεςμων αποδοχϊν των κακαριςτριϊν που αναφζρονται 
ςτον όρο 1.6 τθσ παροφςθσ και εντόσ εξιντα (6O) θμερϊν από τθν υποβολι του τιμολογίου, βάςει των 
νομίμων δικαιολογθτικϊν πλθρωμισ και μετά από ζγκριςθ του ςχετικοφ χρθματικοφ εντάλματοσ από τον 
Επίτροπο του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου. 

Το Νοςοκομείο δεν κα προβεί ςτθν κατά το προβλεπόμενο άρκρο πλθρωμι του τιμολογίου, αν 
προθγουμζνωσ ο Ανάδοχοσ δεν προςκομίςει βεβαίωςθ Αςφαλιςτικισ και Φορολογικισ Ενθμερότθτασ 
ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία. 

Ο Ανάδοχοσ κα ειςπράττει τθν αμοιβι, αφοφ προθγουμζνωσ πιςτοποιθκεί εγγράφωσ, ςφμφωνα και με τα 
προβλεπόμενα ότι ζχουν γίνει οι εργαςίεσ που ζχουν ςυμφωνθκεί με τον Ανάδοχο και προςυπογράφεται 
θ πιςτοποίθςθ από τθν Δ/ντρια Ν.Υ. ι εκπρόςωπο τθσ Επιτροπισ Ενδονοςοκομειακϊν Λοιμϊξεων.  

Με τθν αμοιβι ο Ανάδοχοσ εξοφλείται για το ζργο, το κζρδοσ του και τα ζξοδα κάκε φφςθσ, δθλαδι υλικά, 
αμοιβζσ προςωπικοφ του, αςφάλιςτρα, μθχανζσ, ςυςκευζσ, όργανα και γενικά μζςα εκτζλεςθσ του 
κακαριςμοφ και ςυντιρθςθσ (ζργου) και γενικϊσ για κάκε άλλθ δαπάνθ, ζςτω και αν δεν μνθμονεφεται ι 
προβλζπεται ρθτά. Θ απαρίκμθςθ αυτι είναι ενδεικτικι και όχι περιοριςτικι.  

Ο Ανάδοχοσ υπόκειται ςτισ νόμιμεσ κρατιςεισ. Ο ΦΡΑ βαρφνει το Νοςοκομείο. 

ΆΘΟ 8:Εγγυοδοςία 

Ο Ανάδοχοσ, για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ παροφςασ, κατζκεςε τθν με αρ.                           εγγυθτικι 
επιςτολι τθσ                           ποςοφ                               , αντιςτοιχοφςα ςτο 5% του ςυμβατικοφ ποςοφ πλζον 
ΦΡΑ. 

Επιςθμαίνεται ότι ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ είναι τζςςερισ 
(4) μινεσ. 
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Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ προβλζπει ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ του αναδόχου, το οφειλόμενο ποςό 
υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου. 

ΆΘΟ 9:Ανάλθψθ Υποχρζωςθσ - Δθμοςιότθτα 

Θ παροφςα ζχει καταχωρθκεί ςτο Βιβλίο Εγκρίςεων και Εντολϊν Ρλθρωμισ του Νοςοκομείου με α/α: 
102/31-01και ζχει αναρτθκεί ςτον διαδικτυακό τόπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με ΑΔΑ: Ω3ΚΞ4690ΒΟ-ΙΒ. ΑΔΑΜ: 
17SYMV005801. 

ΆΘΟ 10:Τελικοί Προι 

Θ παροφςα διζπεται από το Ελλθνικό Δίκαιο. 

Κάκε διαφορά που ενδεχομζνωσ προκφψει ςχετικά με τθν ερμθνεία ι τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ 
επιλφεται από τουσ ςυμβαλλομζνουσ με βάςθ τισ αρχζσ τθσ καλισ πίςτθσ και των χρθςτϊν ςυναλλακτικϊν 
θκϊν και πάντα υπό το πρίςμα τθσ προςταςίασ του Δθμοςίου Συμφζροντοσ. 

Σε διαφορετικι περίπτωςθ, αποκλειςτικά υπεφκυνα είναι τα Ελλθνικά Δικαςτιρια και δθ αυτά τθσ 
Άμφιςςασ.  

Απαγορεφεται θ εκχϊρθςθ τθσ προμικειασ ςε άλλον. 

Κατά τα λοιπά, θ παροφςα ςφμβαςθ διζπεται από τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016, του Ν. 2286/95, του 
Ν. 3329/05 και του Ν. 3580/07. 

 

Σε πίςτωςθ των ανωτζρω ςυντάχκθκε θ παροφςα ςφμβαςθ ςε τρία ιςότιμα πρωτότυπα (ζνα για κάκε 
ςυμβαλλόμενο και ζνα προσ αρχειοκζτθςθ), τα οποία αφοφ αναγνϊςκθκαν και βεβαιϊκθκαν, 
υπογράφονται ωσ ζπεται. 
 

   ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ   

 ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ   ΓΙΑ ΤΟΝ ΡΟΜΘΘΕΥΤΘ 

 ____________   ____________ 

    (ςφραγίδα και υπογραφι) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V – Τπνδείγκαηα Δγγπεηηθώλ Δπηζηνιώλ 

Α) ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΡΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ονομαςία Τράπεηασ  ..............................................................................................................................................  

Κατάςτθμα  .............................................................................................................................................................  

(Δ/νςθ: οδόσ, αρικμόσ, Τ.Κ., fax)  ...........................................................................................................................  

Θμερομθνία ζκδοςθσ  ............................................................................................................................................  

Ρροσ: 

5θ Υ.ΡΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ  

33100 ΑΜΦΙΣΣΑ 

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

Α …………  ΕΥΩ ………… 

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςασ εγγυθτικισ επιςτολι ανζκκλθτα και 
ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των ΕΥΩ 
………… υπζρ τθσ Εταιρείασ ………… Δ/νςθ ………… για τθ ςυμμετοχι τθσ ςτο διενεργοφμενο διαγωνιςμό τθσ 
………… για τθν προμικεια ………… ςφμφωνα με τθν με αρ. ………… Διακιρυξι ςασ. 

Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ από τθ ςυμμετοχι εισ τον  ανωτζρω διαγωνιςμό απορρζουςεσ 
υποχρεϊςεισ τθσ εν λόγω Εταιρείασ κακ' όλο το χρόνο ιςχφοσ τθσ. 

Το παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί με μόνθ τθ διλωςθ ςασ ολικά ι μερικά 
χωρίσ καμία από μζροσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ 
μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο 
τζλοσ χαρτοςιμου. 

Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ, φςτερα από απλό ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ ςασ, με 
τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμά ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ. 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρι ……………. 24 

Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν, που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και τα 
ΝΡΔΔ, ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχει 
κακοριςκεί από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ. 
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Σελίδα 61 από 63 

Β) ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΡΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ονομαςία Τράπεηασ  ..............................................................................................................................................  

Κατάςτθμα  .............................................................................................................................................................  

(Δ/νςθ: οδόσ, αρικμόσ Τ.Κ. fax)  .............................................................................................................................  

Θμερομθνία ζκδοςθσ  ............................................................................................................................................  

Ρροσ: 

5θ Υ.ΡΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ  
33100 ΑΜΦΙΣΣΑ 

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ 
Α. ………… ΕΥΩ ………… 

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίηουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςασ εγγυθτικισ επιςτολισ ανζκκλθτα και 
ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ  τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του πόςου των ΕΥΩ 
………… υπζρ τθσ εταιρείασ ………… Δ/νςθ ………… μζχρι του ποςοφ των ………… ΕΥΩ, το οποίο καλφπτει το 
5% τθσ ςυμβατικισ αξίασ προ ΦΡΑ, για τθν καλι εκτζλεςθ από αυτιν των όρων τθσ ςφμβαςθσ που 
υπζγραψε μαηί ςασ για τθν προμικεια ………… για κάλυψθ αναγκϊν (αρ. Διακιρυξθσ …………). 

Το παραπάνω πόςο τθροφμε ςτθν διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί με μόνθ τθ διλωςθ ςασ ολικά ι μερικά 
χωρίσ καμία από μζροσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ 
μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το πόςο τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ 
χαρτοςιμου. 

Θ παροφςα εγγφθςι μασ αφορά μόνο τθν παραπάνω αιτία και ιςχφει μζχρι τθν επιςτροφι τθσ ςε εμάσ25, 
οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρθ και δεν ζχει απζναντί μασ καμιά ιςχφ. 

Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι το πόςο των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και ΝΡΔΔ, 
ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχει κακοριςτεί 
από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ. 
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i
 Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

ii
 Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των μικρϊν και των 

μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται μόνο για ςτατιςτικοφσ 
ςκοποφσ.  

Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ 
κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια ευρϊ. 

Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ 
εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια ευρϊ. 

Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ απαςχολοφν λιγότερουσ 
από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια ευρϊ και/ι το 
ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρϊ. 

iii
 Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων ατόμων. 

iv
 Τα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ. 

v
 Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ. 

vi
  Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που ςχετίηονται με τουσ 

τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του Παραρτιματοσ ΧΙΙ 
του Προςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν ωςτόςο να βαςίηονται 
ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ 
απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.” 

vii
 Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ 

κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ 
δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.  

viii
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν 

καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42). 

ix
 Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ “διαφκορά”. 

x
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι 

των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν 
παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 για τθν 
καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Ρεριλαμβάνει επίςθσ τθ διαφκορά 
όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ φμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για τθ διαφκορά 
και του Πρόςκετου ςϋ αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε  προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β αναφζρεται θ 
κείμενθ νομοκεςία). 

xi
 Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των 

Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)
  

όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ τθσ 
φµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των ςυναφϊν µε 
αυτιν Πρωτοκόλλων. 

xii
 Ππωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για τθν 

καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει επίςθσ τθν 
θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο. 

xiii
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 26θσ 

Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ 
εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς.15) 

 
που 

ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ 
δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”. 

xiv
 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 5θσ 

Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων 
τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 
1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και καταπολζμθςθ τθσ 
εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.". 
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xv

 Θ εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε) και προςωπικϊν 
εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον Διευκφνοντα Σφμβουλο 
κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 ) 

xvi
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xvii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xviii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xix
 Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ 

ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο αποκλειςμοφ 
που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xx
 Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ εξακολοφκθςθ, 

ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που λιφκθκαν.  

xxi
 Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι 

υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι 
αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).  

xxii
 Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι 

δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων καταβολισ φόρων ι αςφαλιςτικϊν 
ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του 
περιβάλλοντοσ ι/και  όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το 
ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο 
τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε ανοικτζσ διαδικαςίεσ 
τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ  

xxiii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xxiv
 Ππωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ κείμενεσ 

διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 . 

xxv
 . Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ 

(Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxvi
 Άρκρο 73 παρ. 5. 

xxvii
 Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ 

άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxviii
 Ππωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

xxix
 Ρρβλ άρκρο 48. 

xxx
  Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό 

ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxxi
 Ρρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

xxxii
 Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ (διαδικτυακι διεφκυνςθ, 

αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι 
ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι 
ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ.  
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